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BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

BÚT KÝ

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
LỜI TỰA
Phàm việc gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó.
Hiểu rõ nguyên nhân mới am tường sự việc,
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI ra đời trong một
hoàn cảnh khó khăn.
Đất nước qua phân, chiến chinh ly loạn, khắp nơi diễn
ra lắm cảnh điêu linh tang tóc
Quyền Đạo lại chinh nghiêng, nhơn sanh mờ mịt lối đi.
Vì thế:
ĐỨC HỘ PHÁP trước ngày đăng tiên, đã phải than:
“Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi!”
Là một trong những sáng lập viên ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI, tôi góp nhặt những tài liệu nói lên một cách
trung thực nguồn gốc ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
để người sau hiểu được nguyên nhân xuất hiện cơ quan nầy
và cũng muốn giúp cho những ai muốn sưu tập Đạo Sử có
thêm một tài liệu cần biết.
Rất mong phần đóng góp nhỏ mọn nầy không phải là
điều vô bổ.
Trung Ngươn Nhâm Thân (1992)
THÁI TÂM
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TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 1963
Vào cuối năm 1963, tình hình miền Nam Việt Nam có
nhiều khó khăn phức tạp.
Sau cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các
tướng lảnh tranh chấp, lần lượt thay nhau nắm chánh quyền,
gây sự suy yếu về mặt chánh trị làm cho đời sống dân chúng
bị xáo trộn khó khăn.
Bên ngoài ngọn lửa chiến tranh có cơ bộc phát, tiếng
súng vẫn vang dội nhiều nơi làm cho người dân phải sống
phập phòng lo âu. Sông Bến Hải vẫn chia đôi đất nước, cầu
Hiền Lương chưa liền được Bắc Nam.
Trong tình thế bi quan nầy, một nhóm anh em, phần
lớn là nhà giáo thường gặp gỡ nhau để luận bàn thời cuộc,
đôi khi mượn vận thi để nói lên tâm sự.
Nhìn xem vận nước quặn lòng đau,
Xáo thịt nồi da dạ nỡ nào!
Đất nước lệ tuôn sầu Đỗ Vũ
Trời Nam máu chảy hận ly tao.
Lợi quyền ví gác tranh nhân nghĩa,
Chủng tộc may hòa dứt giáp đao
Quốc biến trường thi trang Thánh Đức
Tiên Ông chủ khảo ngự Cao Đài
Cũng có lúc thâu canh còn ngồi ngắm nhìn vạn vật
bao phủ một màu ảm đạm, mơ ước một ngày tươi sáng, đất
nước thanh bình!
Buồn ngồi trước cửa ngắm trăng sao.
Vũ trụ bao la sẩm một màu
Lấp lánh chư Tinh soi bể tục
Lờ mờ chị Nguyệt giọi non đào
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Sa trường đêm vắng sương lồng tỏa
Chiến địa canh thâu gió lộng gào
Non nước bao giờ bừng sáng tỏ
Bắc Nam chung một hiệp đồng bào?
CẦU CƠ HỌC ĐẠO
Chiếc thuyền lênh đênh trên bể cả, sóng tạt gió đùa, la
bàn đã hỏng, âu là nương ánh đèn Trời soi sáng lối đi. Ấy
thế, anh em mới có ý nghĩ cầu cơ học Đạo, hỏi với các Đấng
Thiêng liêng.
Thế rồi đàn cơ đầu tiên được tổ chức đêm mùng 4 tháng
giêng năm Giáp Thìn (1964) trong lúc hương Xuân còn
thắm đượm.
Chơn linh cố Thừa Sử Phan Hữu Phước giáng đàn:
Phước chào chung quí anh em:
THI
Phưởng phất hương Xuân mát mẻ lòng,
Ít lời thăm bạn mãi mơ trông.
Đường Tiên nẻo tục không xa mấy
Nương cội bồ đề để giải thông.
Lương muốn tìm chân gìn học Đạo,
Khiêm cung Thánh thiện cột tâm đồng
Nhiều nơi mến đức rồng mây hội,
Hòa ái Vang rền nghĩa núi sông.
Những chữ viết hoa nét in là tên những vị hầu đàn.
Khích lệ bởi kết quả đầu tiên, tuy khiêm tốn, anh em chỉnh
đốn đàn cơ, để hết tâm thành cầu học.
 Đàn cơ thứ hai được tổ chức đêm mùng 6 tháng Giêng
năm Giáp Thìn (1964):
7
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Phước chào mừng chung các anh em,
Có Ngài Cao Tiếp Đạo Chơn Quân đến
▶▶ Tiếp Điển:
Mừng chư Hiền đệ!
Cuộc thế còn nhiều biến đổi. Thấy các em thực hiện
đạo tâm, biết thương yêu, Qua để lời khen đó!
THI
Biến chuyển địa hoàn khắp đó đây
Đã là rộng hiểu thế thời xây.
Tang thương diễn tỏa nơi vùng Bắc
Oan nghiệt lần thay khắp cõi Tây,
Bến tục mơ màng con ác lặn,
Phim đời lặng lẽ bóng Trời quây.
Thuyền từ nhặt mái đưa dân Việt
Cội lại sen Hồng gốc ở đây.
Kết quả ngày thêm khả quan. Điển được thuần và cơ
viết nhanh hơn. Anh em được thêm phần phấn khởi và luôn
để hết tâm thành ngưởng vọng.
 Đêm Rằm tháng giêng Giáp Thìn (27–2–1964) các
Đấng giáng dạy:
THƯỢNG chí anh thư đã trổ tài
TRUNG thành ĐẠI ĐẠO có về đây
NHỰT lai kiến quốc rồng mây hội
Mừng đủ các em đủ lễ bày.
Qua lấy làm vui được thấy đạo tâm các em đứng trước
cảnh nước non dân tộc, Đạo Đời đổi thay, nặng mùi ân oán,
nạn ngoại lai kềm kẹp đủ điều, kẻ lợi danh báng Chúa, khi
dân, người bạo ác trêu bày đạo đức, làm cho mặt vũ hoàn
tang thương biến đổi.
8
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Nhìn cửa Đạo biết bao khốn khổ, trải qua những cơn
giông tố còn được mấy ai!
Bạch......
“Thiên cơ mầu diệu vô lường. Đã có ĐỨC HỘ PHÁP
chuyển máy hành Pháp cùng Qua, để gạt bọn ngoại lai cướp
nước và để lọc lược chánh tâm hầu tiện cơ qui nhứt”.
▶▶ TÁI CẦU
“Bần Đạo vui thấy sự thành tâm học hỏi của chư hiền.
Tất cả tịnh tâm,
Vừa rồi Đức Quyền Giáo Tông dạy chư hiền để rõ một
ít mầu nhiệm ĐẠO ĐỜI để chư hiền vững đức tin.
Bần Đạo khen chư hiền nên gắng chí.
THI
THANH quang Thánh địa trổ muôn màu
SƠN cảnh mây lành hiện trước sau
ĐẠO lý cần trau xây lạch nước
SĨ phu tinh luyện dựng anh hào
MỪNG chư hiền đệ tài ba lược,
HIỆP cả môn đồ trí sáu thao
NON nước nghiêng vai ĐỜI ĐẠO gánh
SÔNG hồ bốn cõi một ĐÀI CAO”.
Đêm 18 tháng giêng Giáp Thìn (01–3–1964)
“THÁNH trước khai cơ Đạo thế nầy
TRẦN hồng bụi bặm chẳng riêng ai
VĂN chương mượn bút ghi tên tuổi
XƯƠNG trấn Long Thành đến báo hay.

***

“BẠCH Vân cao cả nước non nầy
HẠC đậu truy hồn thức tĩnh say
9
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ĐỒNG Đạo hầu đàn nên nguyện lạy
TỬ kiên báo hiệu Phật Cao lai.
Tất cả nghiêm chỉnh”
TAM giáo đồng nguyên hiệp nhứt môn,
CHÂU hườn Thánh địa Thượng sinh tồn
BÁT thi tế chúng an dân trí
BỘ Nguyệt mang sao thoát thể hồn
HỘ chiếu chuyển cơ mầu ĐẠI ĐẠO
PHÁP đăng chấp ấn nhiệm Càn khôn.
THIÊN cung hé cửa ban chơn lịnh
TÔN kính thương yêu đắp lũy đồn
Đồn lũy yêu thương Thánh đức tồn,
Con ngoan tô điểm mới con khôn
HÒA LƯƠNG dân trí qui dân tính
KHIÊM nhã quốc tâm trụ quốc hồn
VANG cảnh non sông gìn cảnh giới
VÂN đài nhựt nguyệt giữ đài môn
Quần Tiên TÀU TẤN THÔN lân hội
Truyền đạo hoài sinh Đạo Chí Tôn
Thầy ban phép lành!

* Những chữ viết hoa đậm là tên những vị hầu đàn.
Ý THỨC THANH NIÊN
Sau nhiều lần giáng dạy về lý Đời lẽ Đạo để gây đức
tin và khuyến khích tu thân lập đức, các Đấng lại chuyển
hướng, gây ý thức về vai trò trọng đại của THANH NIÊN,
vì THANH NIÊN là rường cột của nước nhà và cũng là
tương lai của Đạo.
10
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 Đặc biệt đêm 25–tháng Giêng Giáp Thìn (8–3–1964)
các Đấng giáng dạy:
“Cội phúc gieo trồng đạo nghĩa nhân,
Thương Đời nên phải đến bao lần.
Hòa tâm Ái chúng vươn mình Đạo
Đem chí Hóa Dân tụ tánh Thần
Chung trí anh hào xây đỉnh Việt
Trụ hồn quốc sĩ dựng non nhân.
Bồ Đề cội cả THANH NIÊN HỘI
Chỉ bảo nhau truyền tỏ đức chân
Chào các em đoán ra ai chưa?
Bạch----“Cười! ÁI DÂN[1]”

THẦY

Từ đây cờ Đạo gắng trương cao,
Tuổi trẻ làm cho rạng chí hào
Nghiệp lớn năm châu còn với Đạo
Công đầu vạn thuở tột Đài Cao.
Ta về để lời nhắc phận sự chư hiền đồ về vai trò trọng
yếu của thanh niên Đạo hiện nay gánh Đạo Đời hai vai phải
lo tròn mới xứng danh là Cao đồ nghe chưa?
Thầy đến với biệt danh là muốn các hiền đồ suy gẫm ý
nghĩa mục đích cao cả của tổ chức để các hiền đồ lấy phương
chăm căn bản làm phương pháp kết nạp.
Nghe dặn: Không cần đông, miễn sao lập những phần
tử ưu tú làm nồng cốt, đầy đủ đạo tâm mới mong tiến triển.
Phần hữu hình giao cho các hiền đồ hiệp sức, còn việc
tổ chức để phần Thiêng liêng……
[1] ÁI DÂN là biệt danh của ĐỨC HỘ PHÁP
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Các hiền đồ có này xin Thầy phái người cầm phướn
Thượng Sanh đến xây chuyển để qui tụ các học trò BẠCH
VÂN ĐỘNG cho tròn ý nghĩa câu phổ độ lần ba.
Nầy chư hiền đồ!
Cơ chuyển thế khó khăn, cơ nhiệm mầu trọng yếu cho
chư hiền hiện hữu. Nên nhiệt thành,
Thầy ban điển lành cho chư Hiền đồ để dễ dàng tiếp
cơ học Đạo và từ đây CAO THƯỢNG PHẨM sẽ chỉ dạy
chư hiền điều gì chưa hiểu.
Chào các hiền đồ…….”
▶▶ TÁI CẦU
CAO quyền phất phướn độ quần linh
THUỢNG trí nêu gương hiệp chúng sinh
Thoát cảnh tu đồ nương Phiến Pháp
PHẨM quyền diễn tiến khổ vô minh
Chào chư hiền.
Qua mừng được gặp gỡ, gần gũi chư hiền. Từ đây Qua
đắc lịnh giáo hóa chư hiền để chư hiền trở thành những tay
lèo lái dẫn đạo các mầm non của Đạo
Những trang sĩ liệt đủ cả can trường, xả danh vì nước,
xả thân vì Đạo, thân danh trọn kiếp hiến cho nhân loại thì
phẩm vị Thiêng Liêng sẽ có người gìn giữ sẵn. Còn xem
nặng thân phàm hơn nghĩa cả quần linh thì chớ mong đọat
vị, nghe!
Phần Nội Quy, chư hiền hiệp ý thảo để Qua duyệt, nghe!
Qua kiếu.
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BẢO CẨM NANG
Thật là một vinh hạnh hiếm có được các Đấng từ từ
hướng dẫn, đem ánh đuốc Thiêng liêng soi đường dẫn lối.
 Đêm mùng 1 tháng 2 Giáp thìn (14–3–1964)
Các Đấng giáng dạy:
“ CAO tâm cảm ứng chín từng mây
THƯỢNG đỉnh đài vân giáng tỏ bày
PHẨM vị hòa lương dân chúng độ
TỪ đây Bần đạo giúp anh tài
Nên chỉnh đốn đàn cơ để có chủ Bạch Vân Động giáng
chỉ”.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
1–
“Nhàn du nặng quảy gánh Nho gia
Âm chuyển Dương xây dựng nước nhà
Tiên liệt phất cao cờ ĐẠI ĐẠO
Trưởng thành mở rộng nghiệp tinh gia
Bạch y lê gót xem trời đất
Vân cảnh lần tay điểm chánh tà
Am hiểu môn đồ nên giáng chỉ
Tự tầm mầu nhiệm lóng nghe Ta
2–
Lóng nghe Ta đến đã bao lần
Đem đạo nghĩa bày giải các lân
Săn cáo buông tên trừ mảnh hổ
Đuổi Tây thả lưới bắt hung thần
Họ toan mưu độc sanh oan nghiệt
Ta lấy điều nhân cảm hóa dân
13
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Kêu cả thanh niên đoàn kết lại
Lập nền Đạo Đức hội non nhân.
3–
Non nhân hội hiệp tuổi hoa niên
Đạo Đức khuyên chung giữ mối giềng
Gần tục mặc đời, đừng luyến tục
Xa Tiên tuy thế rất gần Tiên
Bắc Huê khói lửa hồ khan nước
Nam Mỹ gió giông bão đặc quyền
Thế giới cờ Cao bay phất phới
Đưa tay lèo lái nước nhà yên.”
Kỳ sau Bần đạo chỉ thêm.
 Đêm mùng 6 tháng 2 Giáp Thìn (10 –3 –1964)
“KHAI độ môn sinh biết diệu huyền
PHÁP ban phép trấn tại đàn Tiên
CHƠN tâm thành kính trên cung Ngọc
QUÂN lịnh Thầy cho khá giữ riêng.”
Bần tăng chào Chư Hiền Hữu.
Qua đắc lịnh NGỌC HƯ CUNG trổi bước từ Tiên
Hỉ Động, lập tức giáng trấn pháp đàn để các chơn Tiên và
chủ Bạch Vân giáng chỉ.
Chỉnh đàn!
Qua kiếu.
▶▶ TÁI CẦU
“Bần Đạo mừng các môn sinh.
Hôm rồi Bần Đạo đến chỉ do theo sở cầu của Thượng
Phẩm và sở vọng các môn đồ.
Nghe Bần Đạo đây.
14
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Nay là chi của nước nhà Nam hở các trò?
Bạch: Lễ kỷ niệm của hai Bà Trưng
Đúng thế.
Vai trò cứu quốc, Nữ hùng xưa làm cho quân xâm lăng
nể mặt giống Việt RồngTiên
Các Hiền đồ có ghi nhớ chớ?
Bần Đạo lấy ngày nay làm lịch nhận các môn đồ: ....
Tiếp các bài thi trước, Bần Đạo chỉ chư Hiền đồ nên
giữ thứ tự làm cẩm nang;
“THẬP THỦ QUẦN TIÊN LIÊN HƯỜN HỘI”
Bần Đạo cho tiếp.
4–
Nước nhà yên loạn lái tay đưa
Tuổi trẻ đầu xanh ngóng đợi chờ
Cậy xác thân trai trao bửu pháp
Nương đầu óc Huệ chỉ Binh thơ
Bốn ngàn văn hiến nên noi dấu
Một kiếp Tiên Long chớ hững hờ
Chọn mặt gửi vàng khuyên gắng chí
Để làm phương tiện đó nghe chưa?
Bát Nương xin đến.
Bần Đạo thăng.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
Chị mừng các em.
THI
5–
Nghe chưa rõ nghĩa để Ta bày
Muốn đặng nhiệm mầu chẳng hỏi ai
15
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Vì Đạo quên thân mình phú quý
Cưú Đời thể xác phủi cân đai
Vào cung tận thức Thần thông hóa
Vén cảnh Hư vô diệu lý đầy
Gìn giữ thanh tâm vun cội Thánh
Phất trần hé cửa động Thiên thai.

Kiếu

▶▶ TIẾP ĐIỂN
THI
6–
Thiên Thai mở lớp nhận trò Tiên
Khuyên trẻ từ đây chớ lỗi nguyền
Múa miệng roi thần e chẳng vị
Khua môi gậy Thánh quyết không kiên
Khuông vàng khép chọn trang tài đức
Thước ngọc nhắm đo bậc sĩ hiền
Thế giới kỳ ba trường ác mộng
Phất cờ Nhơn Nghĩa hiệp sơn xuyên
Cố gắng tìm hiểu đa nghe!
Ngày rằm sẽ giáng chỉ dạy thêm!
HỘ PHÁP
 Đêm Rằm tháng Hai Giáp Thìn (26–3–1964)
Bần Đạo mừng chư môn đệ.
Khen cho đó!
Chư đệ đã học hiểu như thế nào?
Nên nhớ chỗ nào chưa hiểu phải hỏi lại nghe!
Các hiền đồ tịnh tâm, có một trong Cửu vị Tiên Nương
đến.
16
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NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG
▶▶ TÁI CẦU
Chị mừng chung!
Vì muốn cho Âm Dương hiệp nhứt tượng khí tinh
hoa mầu nhiệm trong cơ chuyển độ nên NHÀN ÂM ĐẠO
HUYNH đề nghị, được cung TÂY VƯƠNG ý thuận, để
hoàn Bảo Cẩm Nang.
THI
7–
Sơn xuyên quạt gió phất kim-câu
Bể ái đưa tay bắt nhịp cầu
Để bậc hiền nhân qua bỉ ngạn
Cho trang sĩ liệt đến non ngâu
Xem kinh vô tự thông huyền diệu
Nhìn cảnh chiếu minh rõ nhiệm mầu
Vào học đường Tiên khuyên gắng sức
Thi ra chỉ đạo khách Năm Châu
Có Nương Nương sắp đến.
Các em hãy tịnh tâm!
Chị kiếu.
NGŨ NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
▶▶ TÁI CẦU
THANH môn hoa trổ vị thơm tho
ĐIỂU lý vẹt mây đến dặn dò
LINH cảm Nương Nương lâm giáng hạ
THẦN Tiên đón rước tịnh tâm trò
Tất cả quì.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
17
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Hỉ các em!
THI
8–
Năm Châu thương hải hóa cồn dâu
Hoả khí xung Thiên khói lửa sầu
NGA, MỸ, NHẬT, TÀU tranh đất Á
ẤN, ANH, PHÁP, ĐỨC chiếm trời ÂU
Non Nam nắng hạ mây mù mịt
Bể Bắc mưa thu nước đục ngầu
Thấy khổ lòng đau trong dạ thảm
Kim Bàn thức mãi một canh thâu
9–
Thâu canh thổn thức bởi vì con
Nhớ trẻ lệ châu hạt mỏi mòn
Trần cấu mê say mùi vật chất
Kim Bồn tư lự bóng thon von
Con quên cảnh cũ nơi Hằng Sống
Mẹ để ngôi xưa chỗ vẫn còn
Tất cả Thần Tiên đồng nguyện hứa
Tam Kỳ Phổ Độ hãy về con
10 –
Con hãy đứng lên dựng miếu đường
Trên hòa dưới thuận đạo yêu thương
Khiêm cung lấy lễ dìu dân trí
Kiên nhẫn dụng nhân cứu quốc cường
Thực dạ tin nhau nên nghiệp cả
Thành tâm đoàn kết để làm gương
Giáng trần nhủ trẻ nên ghi nhớ
Là học trò Tiên phải khác thường
18



BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

Hỉ! Ban ân các con!
DIÊU TRÌ KIM MẪU
CẢM TƯỞNG VỀ BẢO CẨM NANG
Kim ngôn rỡ rỡ ánh khung vàng
Lộng vẻ huyền vi Bảo Cẩm Nang
Bút Thánh Đàn Tiên, tâm thiện nguyện
Cơ Trời pháp Phật Đạo hòa chan
Gia ân Bạch Động truyền khai hóa
Cảm đức Chơn-Quân tuyển nhập tràng
Thập thủ liên hườn trao lý nhiệm
Môn sinh kỉnh niệm lịnh Cao ban.
Đ. L.
PHÁ TRẬN TRU TIÊN
Năm Giáp Thìn (1964) có hội Nhơn Sanh, khai mạc ngày
16– tháng Giêng vì Hiệp Thiên và Cửu Trùng không thuận
ý nên không có chức sắc Hiệp Thiên Đài dự hội. Cữu Trùng
Đài mới cho thỉnh bửu ảnh chư vị Thời Quân đã qui Thiên
đem lại nhà hội, đặt lên bàn Hương án, ngụ ý như có chức
sắc Hiệp Thiên Đài dự chứng Kỳ hội Nhơn Sanh nầy, ông
Lễ Sanh Thượng Thời Thanh, được bầu làm chánh Từ Hàn.
Nhìn thấy nhà hội có bàn Hương án khói hương nghi
ngút (dường như bày binh bố trận).
Ông mới cảm tác bài thi sau đây:
TRU TIÊN TRẬN
Khán trận “Tru Tiên” thấy hãi kinh
Thánh Thần vào đó cũng ghê mình
Hào quang chớp nhoáng phân tam sắc
Sát khí mịt mờ bố lục đinh
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Chín động Thần Tiên xem héo mặt
Hai nhà Xiển Triệt lộ chơn hình
Trường tu ví chẳng dày công đức
Nhập bảng Phong Thần khó nổi binh
Bài thi được phổ biến trong Hội Nhơn sanh, không ngờ
đêm mùng 8–tháng 2 Giáp Thìn có đàn cơ, các Đấng quở
trách chức sắc hai Đài và họa vận bài TRU TIÊN TRẬN
nói trên.
THƯỢNG quyền hiệp sức gắng công lo
PHẨM vị Tiên gia rõ mặt trò
Mừng hiệp môn sinh nên giáng chỉ
Thiên văn tín nhiệm quyết tâm dò.
VÂN ĐỘNG đến.
Qua nhượng bút.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
“Tất cả tịnh tâm, quỳ nghe!
Bần Đạo thấy chư hiền để tâm thành vì ước vọng muốn
học hỏi để thấu tường máy nhiệm. Ôi! Tình trạng chung của
nước nhà đang xây trở khó khăn thì nghiệp Đạo đang hồi
khó liệu, vì đó mà HỘ PHÁP cùng quyền GIÁO TÔNG,
cả chư Tiên đang hội giải quyết mọi vấn đề Hiệp Thiên và
Cữu Trùng, Hội Thánh và Hội Nhơn sanh hiệp hòa ý chí
mới mong cứu vãn thanh danh của Đạo
Ngặt một nổi khổ tâm, HỘ PHÁP đã dạy mà chư chức
sắc lưỡng Đài không chịu thiệt thi Thánh ý để hòa đồng cho
nhơn sanh bớt khổ.
Tại đâu các hiền đồ?
Bạch…………
Điều đó không khó, nhơn sanh đồng ao ước như lời
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HIền đồ bạch, nhưng chức sắc Cữu-Trùng Hiệp-Thiên chưa
rõ kẻ phá hoại bên trong mà chưa dám thiệt tâm hành Thánh
thể trách nhiệm Thiêng liêng.
Bạch-----------Phải vậy, vì lòng trung thành của Hiền Đồ nên Bần
Đạo mới tỏ thiệt ít điều để Hiền Đồ trình lên lời nói của
Bần Đạo vì sao Hội Nhơn Sanh không được vậy. Trình độ
nhơn sanh đã cao mà chức sắc không tiến.
Không! Hiền đồ chỉ nghe mà chưa rõ bí ẩn; người ta
bịt mắt Hội Thánh để gạt nhơn sanh biết chưa?
Hội nhơn sanh là Thiên ý, không ai ỷ Thế Đạo qua
nhơn sanh đặng. Vì hội Nhơn sanh mà không đặng thì
một tai hại lớn, chẳng riêng cho Đạo mà cho nước nhà cùng
nhơn loại thế giới nữa.
Cũng bởi trong tín đồ Bạch Vân khinh rẽ Hội Thánh
và hội Nhơn sanh.
Bạch ----------Nghe đây.
THI
Biết lỗi ăn năn sám hối kinh
TH- Q [1] kiêu ngạo dám khoe mình
Đồ Nho chẳng nhớ câu trung thứ
Phái Phật không gìn nghĩa sắt đinh
Mượn bút Văn Đàn[2] xưng Thánh thể
Bày trò trận địa lộ tà hình
Nhơn sanh hội hiệp hòa Thiên ý
Bảo vệ chơn truyền dứt lửa binh
[1] TH-Q là đạo hiệu của Phối Sư THÁI ĐẾN THANH
[2] ĐẠO ĐỨC VĂN ĐÀN
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Tất cả tịnh tâm.
Có Đức Thái Công Tướng Phụ đến mượn vận phá
“Trận Tru Tiên” Của TH_Q đã bày giải, gạt nhơn sanh và
Hội Thánh”
NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG
▶▶ TÁI CẦU
Lão đến phá trận, dẹp tà mưu để nâng cao Thánh thể
của Chí Tôn.
THI
Tru Tiên đến dẹp niệm Thiên kinh
Trương hạnh Huỳnh kỳ phất phủ mình
Đuổi lũ ganh hiền tâm bẩn thỉu
Trừ loài ghét ngỏ, dạ cùng đinh
Bao phen khuyên bảo nên an phận
Nhiều lúc dạy răn chửa trụ hình
Quơ đả Thần Tiên thừa lịnh Ngọc
Đánh coi ai dám đứng ra binh
Có HỘ- PHÁP đến.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
THI
Tru Tiên quả thật chớ nên kinh
Cầm Gậy Xử Ma thủ hộ mình
Giáng xuống thần hồn người hóa thú
Đưa lên quỉ xác sắt ra đinh
Mau mau giác ngộ lo tu niệm
Sớm sớm ăn năn liệu biến hình
Biết phận sẽ còn nguyên vị cũ
Bằng không chớ trách chẳng ai binh
Sau đó Hiệp Thiên Đài chịu cho chức sắc đến dự, sự
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bế tắc được khai thông và Hội Nhơn sanh tiến hành với
kết quả tốt.
Hội Nhơn sanh xong rồi, ông Thời trở về Tộc Đạo Long
Xuyên. Một hôm đang ngủ, ông thấy một vị đạo mạo cho
một bài thi. Khi thức dậy thấy đúng 11 giờ đêm, ông lật đật
lấy giấy viết ghi lại bài thi.
Chừng đọc lại mới biết là họa vận bài “Tru Tiên Trận”
THI
Học Đạo vô vi lảo kệ kinh
Sanh đời hổn độn chẳng riêng mình
Kim đơn một hột phân Mồ kỷ
Hùng kiếm đôi cây trấn Bính Đinh
Thoát tục độ đời từng vạn kiếp
Thành Tiên giáng thế biến thiên hình
Ngao du gặp hội Phong Thần bảng
Phá trận Tru Tiên cứu lửa binh
(Trích y bút ký của vị Lễ sanh Thượng Thời Thanh)
ĐIỀU LỆ NỘI QUI
Vâng theo Thánh ý, anh em lo sọan thảo Điều Lệ Nội
Qui, nhưng vì còn mới mẻ trong phương cách tổ chức nên
anh em còn chần chờ để hội ý nhau cùng soạn thảo.
Thế rồi, trong một đàn cơ Phạm Phối Thánh nhắc nhở.
PHẠM nghiệp dốc tâm chí miệt mài
PHỐI quân sanh chúng hiệp anh tài
THÁNH phàm phân rõ Long Hoa hội
Giáng nhủ chư Hiền lịnh chớ sai
Chư Hiền đã hiệp thảo Nội Qui để trình duyệt chưa?
Có Hiền nghĩ rằng đó là trách nhiệm của riêng người
23

BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

sẽ được giao phó, nên người nầy chờ người kia mà hóa ra
đình đãi.
H. Hiền đệ đã hiểu các nơi đang trông chừng chư Hiền
ở Trung ương lắm đó. CAO THƯỢNG PHẨM dạy tôi đến
nhắc nhở chư Hiền đó.
 Đêm 15–tháng 2 ĐỨC HỘ PHÁP cũng giáng dạy:
“Lòng thành của chư hiền thì có mà chưa rõ vai trò.
Bần Đạo đã có nói rõ, nhưng các Hiền đồ chưa niệm triệt
để tin tưởng.
Bạch-------------Phải các môn sinh được CAO THƯỢNG PHẨM chịu
trách nhiệm tuyển tâm đã được vào trường học hỏi để làm
cơ quan đầu não trong công việc sắp đến.
Đời muốn thống nhất, Đạo muốn phô trương, hai cảnh
đôi vai khó liệu khôn lường.
Trọng tâm là tạo trang có đạo tâm để làm nồng cốt. Bí
pháp linh Ngọc bao giờ cũng mầu nhiệm không một tay
phàm nào biết đặng đâu.”
 Đêm mùng 1–tháng 3 Đức CAO THƯỢNG PHẨM
giáng dạy:
“Qua rất vui thấy chư Hiền tâm thành tưởng niệm nên
được ân lành của Đức NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG ban
cho để biết rõ huyền diệu.
Hiện nay cơ Đời sắp đến hồi nghiêng ngữa, cơ Đạo
lại khó khăn, chư Hiền cần lo liệu phương chước thì mới
mong cứu vãn được.”
Đức THANH SƠN ĐẠO SĨ cũng giáng chỉ:
“Thấy chư Hiền thành tâm nên Bần Đạo đến chỉ bảo
công việc THANH NIÊN ĐẠO ĐỨC cần phải thể hiện
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trước hết là có môn sinh đã kết nạp vào trường.
Công tiến Ngọc Hư chuyển gọi khắp nơi để gom về
một cửa.
Trách nhiệm quan trọng đó không riêng tâm đặng, phải
họp nhau, chia sớt cùng nhau đã sớm hoàn thành.
Như thế, việc lớn việc nhỏ cũng phải GƯƠNG MẪU
và HY SINH trước hết.
Phải chung tâm, chung chí, chung tài, chung lực, để đủ
phương thế tiến hành.
Bốn bể rồi đây cũng một nhà
Tâm, Tài, Trí, Lực phải tinh hoa
Đạo Đời một gánh nên chu đáo
Bốn bể rồi đây cũng một nhà
Muốn cho lớn mạnh phải tâm thành thực thì sức
mạnh mới trường tồn; ấy là thượng sách dù tài hay, trí lược;
chỉ là trung sách còn dùng sức lực là hạ sách phải tự diệt.
Như vậy các môn sinh phải ghi nhớ, gồm chung bốn
phép thi hành chánh đạo mới chuyển nổi cơ Bảo Tồn đa
nghe!
 Đêm mùng 8 tháng 3– Đức CAO THƯỢNG PHẨM
giáng dạy tiếp.
“D. T Hiền đệ tiến tới Điều lệ nội Quy thế nào?
Bạch----------Nên chung lo gấp để trình Đức NHÀN ÂM chỉ dạy kỳ
đàn tới. Một điều Qua nhắc Hiền đệ nhớ cho kỹ là THANH
NIÊN phải chọn một đại danh từ cho xứng với chủ nghĩa
mục đích của Đại Đạo do Đức Từ Phụ chuyển cơ Bảo Tồn
nhân loại. Danh từ đó Hiền đệ chọn đúng sẽ tặng khen
Hiện nay trọng yếu là tự chia trách nhiệmvới nhau để
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sớm hoàn thành Thiên lệnh.
“Phần thanh niên ngoài Trung Việt là công đầu của hiền
đệ. Nên chọn cho kỹ lại và gọi về trình, không nên để trống
thời gian mà tà quyền lung lạc, nghe!”
LÒNG THÀNH CẢM ỨNG
Ông Nguyễn văn Thành, Đạo hiệu Trung Dõng (cựu
Trung tướng Quân Đội Cao Đài) tham gia mặt trận Thống
Nhất toàn lực quốc gia chống Ngô Đình Diệm bị bắt đày ra
Côn Đảo. Sau ngày đảo chánh Ngô Đình Diệm ông được
trả tự do, trên đường về ông có làm một bài thi.
Khi về đến Sài Gòn, ông ghé Thánh Thất Đô Thành
Sài Gòn để chiêm bái Đức Chí Tôn. Xong ông cầu nguyện
và đốt bài thi mà không ai rõ nội dung.
Về đến Tây Ninh, ít lâu sau, ông xin được dự một đàn
cơ, anh em thuận ý. Khi mới đến, ông không mấy tin tưởng
nên đứng chấp tay phía sau.
Khi các Đấng giáng, ông đứng lại nghiêm chỉnh và sau
đó ông bước vào quỳ lạy.
 Đêm 22–tháng 3– Giáp Thìn (3–5–1964)
Hỉ chư Hiền đệ và chư Hiền đồ!
“Bạch giáp trao gươm lập đại công
Y truyền chơn giáo khá ghi lòng
Cư Huyền minh cảnh khai minh Đạo
Sĩ tử chung tâm hiệp Đại Đồng”
Đại tịnh!
Chước tửu, Ta mời HỘ PHÁP đến.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
Mừng các em.
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Chị chào Trung Dõng, lòng thành bấy lâu nay đã có
ân Thiên giúp.
THI
Ôm chặc nền nhân gắng lập công
Khuyên em dứt hẳn hận nơi lòng
Thời non nửa kiếp nên danh tướng
Vận đúng năm mươi trổ trí thần
Bệ Thánh nghiêng vai gìn nghiệp cả
Trường Tiên ra mặt kết tình đồng
Trương cờ chánh nghĩa noi đường tắt
Bất chiến tạo thành cõi sắc không
BÁT NƯƠNG
▶▶ TIẾP ĐIỂN
THI
Nắm phép Thiên điều giữ lẽ công
Đôi phen gạt lệ rướm nơi lòng
Dìu đời chẳng kém tài thao lược
Cứu quốc thiếu tay quyết sách thần
ÂU Á chẳng ra trường ác liệt
BẮC NAM khó hiệp giải non đồng
Con cờ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
Chung sức điểm tô rực cửa không
Trung Dõng, Hiền hữu nên gắng lên. Đại nghiệp tồn
tại là cần nung dưỡng mầm non ưu tú mà Trung Dõng đã
hiểu Bần Đạo từ xưa. Cần thấu rõ mà thi hành.
Chào các con em.
HỘ PHÁP
Khi bãi đàn ông Thành mới tiết lộ bài thi mà ông đã
khấn đốt ở Sài Gòn được các Đấng họa vận.
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KÍNH DÂNG ĐỨC HỘ PHÁP
Tuy Ngài Phật vị đã thành công
Buồn nổi thế gian chửa toại lòng
Cửa Đạo an nguy sơ kế định
Non sông còn mất kém mưu thần
Đôi đường Nga Mỹ xem không thuận
Một khối Á phi thấy chẳng đồng
Trung lập đang còn chưa thế cậy
Hòa Bình nhân loại được gì không?
TRUNG DÕNG
(Trích đoạn danh ngôn sau đây của Đức Hộ Pháp)
Ngày nào toàn thể nhơn sanh biết hồi đầu hướng thiện
nhìn Đạo Trời là một cơ quan cứu thế, thực hành chủ nghĩa
thương yêu cho ra thiệt tướng đặng, đó là buổi hòa bình Đại
Đồng Thế Giới.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI
Thể theo Thánh ý, ngày 22–3– Giáp Thìn (3–5–1964)
anh em họp nhau để phân chia trách nhiệm. Ban chấp hành
trung ương lâm thời được thành lập:
Hội Trưởng . . . . . . . . . . . . . . . – ông Nguyễn Ngọc Hòa
Đệ nhất Phó Hội Trưởng . . – ông Nguyễn Hữu Lương
Đệ nhị Phó Hội Trưởng . . . . – ông Hạ Chí Khiêm
Đệ Tam phó Hội Trưởng . . . – ông Nguyễn Thanh Vân
Tổng thư ký ông . . . . . . . . . . . – ông Lê Minh Khôi
Thủ quỹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – ông Lê kim Tấn
Ủy viên kiểm soát . . . . . . . . . . – ông Lê văn Vang
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – ông Hà Văn Tàu.
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Việc làm đầu tiên của Ban Chấp Hành Trung Ương
lâm thời là gấp rút hoàn tất việc soạn thảo ĐIỀU LỆ NỘI
QUI để đệ trình các Đấng duyệt xét.

ĐỨC NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG
giáng dạy:
Mừng chư Hiền đồ đã tuân hành Thánh ý. Bần Đạo
khen đó! Nên nhiệt chí hơn lên.
Trong chư đồ còn chưa quyết để thể hiện trách nhiệm
Thiêng liêng cao cả, trong lúc nhơn quần sa ngã ngữa nghiêng.
Chờ mong các học trò Tiên ra tài dẫn đạo các Thanh
Niên Việt Thường.
Bần Đạo nhắc vào trường học hỏi
Chỉ nhiệm mầu để giỏi hơn người
Cho ra mặt khách tạo thời
Quy nguyên Tam Giáo giúp đời âu ca
Diệu Thông[1] đã trải qua thời đại
Trung thành bủa ngải trọng nhân
Có công truyền giáo Nhật lân
Được khen nên gắng luyện thần thanh cao
Vậy mới xứng anh hào nước Việt
Đừng tính suy nghĩ thiệt so hơn
Quần Tiên hội khảy tiếng đờn
Hết tâm nghe rõ thi ơn cứu đời
Ấy là phép thảnh thơi giải trí
Đừng say mê quyền quý nhãn tiền
Chỉ huy ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN
Phổ thông chơn giáo Thánh hiền giúp cho
[1] Diệu Thông: là Đạo hiệu của ông Nguyễn Ngọc Hòa
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Gắng nghe trò!
Có Thái Công Tướng Phụ đến dặn dò.
Thành tâm tất cả để lo.
Nhớ nghe quỳ cầu khẩn các trò Bạch Vân.
NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG
▶▶ TIẾP ĐIỂN
“Hỉ, hỉ, hỉ, chư Hiền!
D.T phải rõ cơ biến dịch vũ trụ, Thế giới kỳ ba vô cùng
ác hiểm. Muốn tranh thiên hạ, chuyển cơ phong Thánh, chỉ
học trò Tiên mới đủ diệu huyền giải nguy vạn chủng.
Chỉ rõ con đường gom nhứt thống
Quy nguyên Tam Giáo lái con đò
THÁI CÔNG TƯỚNG PHỤ
Đến lượt HUỆ TĨNH TIÊN cũng giáng chỉ về phương
thức tổ chức và kết nạp.
Trách nhiệm làm cho thanh niên nhìn vào Đại nghiệp
Thánh Tòa một ngày mai huy hoàng do bàn tay các con em
của Đạo, nối chí tiền nhân tô điểm chia làm ba giai đoạn.
1. Giai đoạn đầu: Chọn lọc các phần trẻ có tinh thần
phục vụ và gương mẫu để làm nồng cốt
2. Giai đoạn nhì: Đặt cán bộ lồng khắp mọi cơ cấu để tổ
chức cho chặc chẽ nhằm các giới do con em của Đạo
nắm quyền hành, chia ra từng giới không nên cho biết
nhau sớm.
3. Giai đoạn ba: Kiểm điểm hàng ngũ trưởng thành, nhứt
là không nên thu nạp bừa bãi, có hại cho Đại nghiệp
của Đạo mà phải tội trọng.
Nhớ ghi rõ lời nghe!
HUỆ TĨNH TIÊN
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ĐỆ TRÌNH HỘI THÁNH
Bản ĐIỀU LỆ NỘI QUI sau nhiều lần tu chỉnh đã
được hoàn chỉnh và đệ trình các Đấng vào Tý thời ngày
8– tháng 4 Giáp Thìn (19–5–1964).

Đức NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG
giáng dạy:
“Bần Đạo mừng chư đồ,
Khen cho Thất Tinh Quân đầy đủ nhiệt tin làm theo
Thánh ý.
ĐẠO TÂM[1] đem bản ĐIỀU LỆ NỘI QUI Thanh
Niên để Bần Đạo trấn thần...
Đem tất cả để dưới Đàn cơ lộng kiến.
Chư Hiền đồ tịnh tâm.
(Cơ chuyển và Hoa Linh phù Trấn thần)
Xong Đạo Tâm đem để trên trang Chí Tôn. Chư Hiền
đồ đến gần nghe:
THI
Thất Tinh Bắc Đẩu rọi Nam Phương
Đại Đạo Thánh Niên đứng chủ trương
Chư đệ trọn tâm vâng lịnh Ngọc
Bảy ngôi sao sáng phất cờ vương…
Trung tâm võ trụ ngôi Càn tượng
Thượng cảnh Bồng Lai vị Thái Dương
Hạ thế chuyển cơ chân lý độ
Thất Tinh Bắc Đẩu rọi Nam Phương
Từ nay hết dạ thương nhau
Tất cả Thất Tinh Quân phải Đại thệ vì sứ mạng nghe!
[1] ĐẠO TÂM là Đạo hiệu của ông Lê văn Vang
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Xong Bần Đạo sẽ chỉ dạy tiếp.”
 Phò loan:Thái Minh – Thái Tâm
 Hầu đàn: Diệu Thông, Đạo Tâm, Đạo Lý, Huệ Nhật,
Huệ Lý.
LỜI ĐẠI THỆ
Chúng Đệ tử tên là ----------------------------------- tuổi
Đạo hiệu ------------------------- đồng quỳ trước Thiên bàn
xin minh thệ rằng:
“Từ nay chúng con nguyện hết dạ thương nhau, chung tâm
hiệp sức lo dẫn dắt bảo vệ đoàn em Thanh thiếu niên Đại Đạo
trên đường đạo đức theo tôn chỉ, mục đích của Đại Đạo Thanh
Niên Hội đúng theo sứ mạng Ơn Trên đã giao phó, không vì
quyền lợi tư riêng mà đổi dạ thay lòng.
Nếu lỗi thệ thề có HỘ-PHÁP hành phạt.”
▶▶ TÁI CẦU
“Phật giáng sinh thừa nghinh lịnh Ngọc
Thất Tinh Quân đại thế ra trường
Phải hết lòng thành kính yêu thương
Thanh Niên Đại Đạo khéo trương Thanh Kỳ
Có Bửu Pháp ba vòng hiệp khí
Bảy ngôi sao hướng chỉ sanh linh
Đại đồng nhơn loại hòa mình
Bảy trò đại thệ sánh mình Trăng sao
Trong Võ trụ hiệp đồng bào
Xem như ruột thịt thấp cao chớ vì
Lấy chánh nghĩa kéo đi đường tắc
Treo Thanh Kỳ vặt vặt Thất Tinh
Ba vòng vô khí chiếu minh
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Trường Xuân một cuốn Thánh Kinh hội đàm
Dù cho phú quí đừng ham
Lợi danh như nước bọt trôi ngang cầu
Thi tuyển trạch Thất tinh đầu
Thanh Niên Đại Đạo chí sâu phải dìm
Trường Xuân sách nên tìm hiểu rõ
Ấy cơ mầu đã tỏ mười bài
Nghe đây công việc tương lai
THI
Con đò bạc độ khách Bồng Sơn
Đại Đạo Thanh Niên giáo Ngọc đường
Bạch Hạc Vân trung, phùng Nguyệt điện
Bồ Đề bảo thụ xuất hoa vương
Trường Xuân nhứt quyển Thiêng liêng diệu
Thái Ất vạn trang niệm lý cường
Tam khí Thanh kỳ trương Bắc Đẩu
Diệu Thông Huệ Nhật trụ Thiên phương
Phương Trời rực sáng khắp phương Đông
Vẹt khí âm hư rõ Diệu Thông
Minh Nhựt song hành cùng Huệ Nhật[1]
Kiến lai Hội Thánh Lưỡng Đài trông[2]
Cố gắng đa nghe hãy vững lòng
Trể giờ quỉ nó đến tranh công
Phật Kỳ kỹ niệm khai sinh Hội[3]
[1] Huệ Nhật là đạo hiệu của Lê Minh Khôi
[2] &
[3] Diệu Thông và Huệ Nhật đại diện nhóm Thanh Niên trình lên
Hội thánh lưỡng đài đơn xin phép thành lập ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI đúng ngày viá Thích Ca Mâu Ni giáng sinh ngày mùng
8 tháng 4 Giáp thìn (19 – 5 -1964)
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Thất Đẩu Tinh Quân phải một lòng
Bần Đạo ban ân chư Hiền.
 Đàn cơ tại tư gia Đạo Tâm đêm 8– Giáp Thìn.
Bảy anh em sau đây có mặt:
1. Diệu Thông 5. Đạo Lý
2. Thái Tâm
6. Huệ Nhật
3. Thái Minh 7. Huệ lý.
4. Đạo Tâm
Đức NHÀN ÂM dạy bảy vị nầy lập đại thệ ra trường.
Đây là đêm trọng đại của thời kỳ khai sáng ĐẠI ĐẠO
THANH NIÊN HỘI.
HỘI THÁNH CẢI TỔ
Hai ông Nguyễn Ngọc Hòa và Lê Minh Khôi đại diện
nhóm anh em, được Ngài Bảo Thế quyền Chưởng Quản
Hiệp Thiên Đài tiếp và trò chuyện vui vẻ và cởi mở.
Ngài cho biết trước đây Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh cũng đã
có lần tổ chức “Thanh Niên Cao Vọng Hội” nhưng rồi tình
thế chưa thuận tiện nên phải dở dang.
Bên Cữu Trùng Đài Ngài Thượng Đầu sư cũng cho
biết: Các em mở con đường sanh lộ cho thanh niên đó.
Nhưng vì Hội Thánh có sự cải tổ nên công việc cứu xét đơn
xin thành lập ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI bị đình
hoãn một thời gian.
Đàn cơ đêm rằm tháng 4 năm Giáp Thìn tại cung Đạo
Đền Thánh, Đức Lý Giáo Tông kiêm Nhứt Trấn Oai Nghiêm
giáng cơ ngưng chức, ngưng quyền một số chức sắc cao cấp
và cải tổ Hội Thánh Cửu Trùng Đài.
“Cơ biến điếng tai
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Hai Đài lảo đảo
Thánh Niên Đại Đạo
Mới phơi màu ------”
Cơn Binh lữa sắp bày vạn hiểm
Trường thi Tiên trạch tuyển Thánh Tâm……
Rồi tiếp theo cơ biến cải nói trên một nhóm tín hữu rải
truyền đơn chống đối Hội Thánh
Cơ khảo Đạo Ta ngầm chỉ trước
Ban Hội không dụng chước ra đời
Tuyên ngôn mục đích để chơi
Sao là chánh nghĩa bảo Tân Pháp truyền
Cữu Trùng biến, Hiệp Thiên cũng biến
Vì lẽ nên hộ vệ lưỡng Đài
Ấy là cơ hội cho ai?
Các Đồ?
Vì chưa được giấy phép nên anh em e ngại chưa dám
hoạt động.
Các Đấng lại giáng trách:
Quyền Đạo bao giờ đúng lẽ công?
Quyền Đời lắm sự đắng cay lòng!
Nhân tâm ví chẳng tùng Thiên ý
Đức ấy tài kia cũng khó mong
Bao nhiêu cái khó bấy nhiêu công
Nghĩa cả nam nhi chớ mỏi lòng
Nghiệp lớn Năm Châu chờ khách liệu
Phó cho sắc sắc với không không
TIÊN PHẬT MỘT NHÀ
Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Hòa Thượng Thích
Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn ngày 11–6 –1963 để tranh
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đấu cho 5 nguyện vọng của Phật Giáo.
Bất ngờ đêm 26 – 5 – Giáp Thìn (5–7–1964)Ngài giáng
cơ cho biết:
THÍCH chí bền gang với lửa hồng
QUẢNG xem cội thọ dặm non sông
ĐỨC cao đở nổi đường oan nghiệt
GIÁNG khuyến chư nhu hãy vững lòng
Bần Tăng xin chào chư nhu!
Lôi Âm thọ sắc đáo ta bà
Tiên Phật đâu đâu cũng một nhà
Mách bạn đường về vô sắc giới
Tịnh tâm tâm tự kiến Ma Ha
Chư nhu rõ nghĩa chăng?
Pháp tu muôn sắc muôn màu
Vì tâm mê chấp trước sau chánh tà
Tà ấy bởi lòng ta bản ngã
Chánh phải chăng vì ý vị tha
Chánh tà cũng khó suy ra
Nếu tâm chưa biệt ý ta ý Trời
Bần Tăng rất vui mừng được phép Như-Lai cho đến
gặp chư nhu để chứng minh cơ đắc đạo mà chỉ riêng có Bần
Tăng được hưởng ân xá của Tam Kỳ Phổ Độ.
Ý nghĩa sâu xa của buổi gặp gỡ nầy sau nầy chư nhu sẽ rõ.
Bần Tăng xin kiếu!
Một lần khác đêm mùng 5 tháng 9 Giáp Thìn Ngài đến
với danh phẩm HIẾU THIỆN BỒ TÁT
THÍCH tâm hiếu nghĩa báo thâm ân
QUẢNG độ thiện sanh thoát lụy trần
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ĐỨC tỏa Bồ Đoàn dương chánh pháp
MỪNG nay Tát hiệp tạo Thiên Quân
Hiếu Thiện Bồ Tát xin chào mừng chung.
Bần Đạo cám ơn chư nhu có lòng nhắc nhở đến Bần
Đạo, Thiên Tôn cho Bần Đạo giáng đàn là trước cho thỏa
thiện nguyện của chư nhu, sau để chứng minh chí thành
chư nhu sẽ được NGỌC HƯ CUNG cân phân đúng công
vừa tội, thẳng mực công bình. Chư nhu cứ an tâm tiến bước.
Bần Đạo cũng mong chư nhu tránh vết xe bùn lầy hiện nay
của Thanh niên Phật Tử.
Bần Đạo còn nhiều cơ hội gặp chư nhu hơn là găp các
Đại Đức, Thượng Tọa ngày nay!
Thánh tâm không vẹn Phật tánh khôn trì. Chư Tăng
khó chuyển Phật pháp ra cơ diệu cứu nước độ dân đó!
Bần Đạo có bấy nhiêu lời tâm huyết nhắn nhủ.
Bần Đạo xin kiếu.
ÂN LÀNH ĐẠI TỪ PHỤ
 Đêm 11 tháng 6 Giáp thìn (19–7–1964)
Lòng thành bạch khấu thấu am mây
Nhẹ gánh Hạc đưa khắp chốn nầy
Chư đệ đồng tâm tuân thượng lịnh
Chí Tôn giáng chỉ quyết sum vầy
Chư Hiền hãy đại tịnh, thành kính tiếp nghinh Chí Tôn.
Có Huệ Tỉnh Tiên giám đàn
▶▶ TIẾP ĐIỂN
NGỌC quí khen con khéo giữ tròn
HOÀNG Thiên khôn phụ hiếu tâm con
THƯỢNG cung chờ trẻ tìm ngai cũ,
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ĐẾ khuyết thương con dạ mõi mòn
Thầy mừng và ban ơn các con. Hôm nay Thầy đến với
các con có khác nào Thầy đã đến với các hàng Thánh Tông
Đồ trong buổi Đạo khai. Cũng chỉ vì quá thương yêu bầy con
dại. Lắm lúc Thầy cam thọ tội trước NGỌC HƯ CUNG.
Nhưng Thầy cam vậy để gần gủi dạy dỗ các con chớ không
nở ngơ nhìn các con, sợ các con sa vào cạm bẩy đời do mồi
danh bã lợi.
Từ đây các con khá chuyên luyện. Nên biết việc chi cũng
có Thầy, nghĩa là Thiên thơ dĩ định.
Thầy ban ơn, các con một lần nữa. Các con gắng chí
mà lập công.
Thầy thăng.
BAN SẮC HÌNH
Đêm rằm tháng 7–Giáp Thìn (23–8–1964)
HUỆ linh, linh hiển, hiển linh linh
TỈNH thức trần ai thức giấc mình
TIÊN tục, Tiên phàm Tiên khác tục
GIÁNG đàn khuyên tất cả nghiêm minh
Các em nghiêm chỉnh nghinh tiếp THIÊN TÔN.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
HỘ Đạo Thiên ân chuyển pháp huỳnh
PHÁP Thiên thi tận độ quần linh
THIÊN thơ mật chuyển Thiên Quân Sắc
TÔN giáo qui căn định luật hình
Chư Hiền đồ tuân.
 SẮC
Hội Trưởng:
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Lo giáo hóa và phổ độ đúng y tôn chỉ, dẫn dắt lương
sanh (mai hậu) cho thắm nhuần Tân Pháp.
Phần của ba vị Phó Hội Trưởng:
 Đệ I Phó Hội Trưởng: Nắm giữ luật lệ, chí công vô
tư, chẳng được để ai xem thường luật lệ.
 Đệ II Phó Hội Trưởng: Chăm lo bênh vực, đừng
để con cái Chí Tôn khổ sở vì cô thế.
 Đệ III Phó hội Trưởng:Không đặng để có một ai vi
lịnh, trái phép, phạm qui điều làm rẽ rúng danh thể
chung mà khỏi bị trừng răn, nghe!
Thánh Niên Hội bắt buộc phải là người gương mẫu,
phải giữ đúng Thế Luật của Đạo và giữ trai kỳ 10 ngày đổ lên.
Chư Hiền Đồ tuân mạng.
 HÌNH
 Đệ I điều: Những ai vì vô tình hay hữu ý, bỏ bê phận
sự, sẽ chịu hình phạt nặng nhẹ tùy theo trường hợp:
Phạt quì nhang từ một đến hai mươi
Chư Hiền Đồ nghĩ sao?
Nếu là quá khắc thì chư Hiền đồ gắng giữ mình cho
lắm mới nên chớ.
Để cho vừa hiệp Thiên nhân chư đồ nên hiệp nhau
thảo đến lục điều.
Bần Đạo sẽ giáng chỉnh.
Bần Đạo ban ơn chư Hiền Đồ.
Tuân theo Thánh ý, anh em hội ý nhau để thảo đến lục

điều
 Đêm rằm tháng 8 Giáp Thìn (1964)
ĐỨC HỘ PHÁP giáng dạy:
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HỘ mạng Lương sinh chiếu đã ban
PHÁP huyền vận chuyển giải tai nàn
THIÊN môn mở rộng đường siêu thoát
TÔN giáo Thần Tiên khải Đạo Vàng
Bần Đạo ban ơn chư hiền đồ.
Hôm nay hội Bàn Đào, chư Tiên nhắc Bần Đạo chỉnh
luật điều để chư đồ kịp chỉnh đốn cho chư Thánh dọn mình
hầu đến ngày dẫn dắt lương sanh mai hậu của Đại Đạo đó vậy.
Đem trình lục điều.
 HÌNH
 Đệ I điều:
Những ai vì vô tình hay hữu ý, bỏ bê phận sự, sẽ chịu
hình phạt nặng nhẹ tùy theo trường hợp: Quì nhang từ 1
đến 20
Thêm: Cảnh cáo trước Ban Chấp Hành. Đề nghị xin
Hội Thánh cho theo tùng sự cùng một vị chức sắc siêng cần
trong một thời hạn (cho đến khi biết ăn năn)
Trong khi ấy, Hội trưởng có thể giao phó trách nhiêïm
của vị đó cho người khác có khả năng thi hành.
Hội trưởng gặp khó khăn nên bàn với Ban Chấp Hành
nghe!
 Đệ II điều:
Những ai trong khi tiếp xúc với người trong Hội hoặc
ngoài Hội có lời lẽ thiếu nhã nhặn hay tư cách kém tác phong
đạo đức có thể làm oen ố danh nghỉa của Hội, sẽ tùy trường
hợp! Phạt quì nhang từ một đến hai mươi.
Thêm: Bần Đạo thấy cho vào Tịnh Thất cũng có thời
hạn như đã ghi ở điều I.
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 Đệ III điều:
Những ai không tuân hành quyết nghị của Đại Hội,
hoặc có hành động sai với tôn chỉ và mục đích của Hội, sẽ
bị phạt quì nhang từ 5 đến 20.
 Đệ IV điều:
Những ai tham lam tài chánh hoặc lợi dụng danh Hội
làm điều bất chánh, sẽ bị phạt tùy trường hợp
❒❒ Bồi thường
❒❒ Cảnh cáo
❒❒ Ngưng quyền
❒❒ Khai trừ hữu hạn
 Đệ V điều:
Những ai vì ganh ghét, đố kỵ hay vì tư lợi gây sự chia
rẻ, bất hòa, làm phương hại đến danh nghĩa của Hội sẽ bị
phạt tùy theo trường hợp:
❒❒ Cảnh giác
❒❒ Khai trừ hữu hạn
Thêm: Cần được một chức sắc Hội Thánh khuyên giải
đôi phen.
 Đệ VI điều:
Những ai gây bè phái, lập quyền riêng, chống báng với
Hội sẽ bị:
– Khai trừ vĩnh viễn
Chư Hiền tuân mạng
Bần Đạo ban ơn chung chư Hiền Nam Nữ
ÂN LÀNH ĐẠI TỪ MẪU
 Đêm 27–9– Giáp Thìn (01–11–1964)
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LỤC dục yểm xong thoát khổ hà
NƯƠNG theo đuốc tuệ giải Nam Kha
DIÊU Cung đã sẵn chờ Thuyền Bát
Mừng hội Lương Nhân tạo bửu tòa
Chị mừng các em,
Có Thất Nương đến.
▶▶ TIẾP ĐIỂN
THẤT bửu linh châu gội sạch mình
NƯƠNG kinh vô tự hiệp môn sinh
DIÊU TRÌ có thuở soi hình bóng
MỪNG gội ân Thiên tạo Thánh hình
Chị Chào mừng các em!
Có Đức Mẹ giáng dạy:
▶▶ TÁI CẦU
QUAN cảnh trần hồng kiếp trả vay
ÂM dương lý nhiệm dễ đâu nài
BỒ đoàn tịnh phép trừ tai ách
TÁT Phúc khuyên nhau gắng miệt mài
Bần Đạo chào chư Thiên mạng
Khá nghiêm đàn tịnh tâm tiếp
KIÊM-MẪU NƯƠNG-NƯƠNG
giáng chỉ.
Bần Đạo xuất cơ
▶▶ TIẾP ĐIỂN
“Ngọc lịnh DIÊU cung đã thọ truyền
Khuyên con TRÌ chí đến non Tiên
Trần hồng KIM bảng tên dầu tạc
Thánh địa MẪU từ sử khó biên
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Trao phép GIÁNG ma xem chí trẻ
Cầm cơ ĐỘ chúng tạo danh hiền
Minh Quân LƯƠNG Tể may duyên ngộ
Chánh Đạo SINH quang bát nhã thuyền
Mẹ ban ơn các con!
Các con may duyên gặp Đạo, hãy gắng lo bươn chải
cứu mình độ người mới khỏi uổng công một kiếp sanh mà
trước đây hằng trăm thế kỷ chư THẦN, THÁNH, TIÊN,
PHẬT mong mỏi có cơ hội độ phàm với quyền năng vi diệu
của Ngọc-Đế ban cho trong buổi Hạ Ngươn để lập công hầu
tiến cao phẩm vị đó các con.
Các con an tọa.
Mẹ mừng các con biết chung lo, sum họp cùng nhau
tiến hành Thánh chỉ để mở cơ sinh tồn cho đoàn em dại.
Mẹ ban ơn các con
HỘI THÁNH CỨU XÉT
Sau một thời gian khá lâu, Ngài Bảo Thế Quyền Chưởng
Quản HIỆP THIÊN ĐÀI cho biết Ngài đã đọc đi đọc lại
nhiều lần bảng ĐIỀU LỆ NỘI QUI của Đại Đạo Thanh
Niên Hội. Ngài không có sửa đổi gì, chỉ thêm một vài chỗ.
❒❒ Ở Chương I, Điều III về mục đích, Ngài thêm “HỘI
chủ trương đặt tình yêu nhân loại trên hết và tuyệt đối
không tham gia chính trị”
❒❒ Ở Chương III, Điều VII về kỷ luật Ngài thêm:
Tưởng thưởng
Sau năm năm hội viên không gián đoạn công nghiệp
và có đủ điều kiện về:
 Phương diện hạnh đức
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 Trình độ học thức
 Tinh thần phuc vụ
 Trên 25 tuổi
sẽ được Hội Thánh chọn cầu phong cho lên Lễ sanh do đề
nghị của vị lảnh đạo chư vị tân Lễ sanh nầy sẽ làm cán bộ
ưu tú để dạy lại đàn em. Sau ba (3) năm làm cán bộ sẽ được
Hội Thánh thâu dụng bổ nhiệm hành Đạo ở địa phương.
Ngài vui vẻ nói: Có phạt thì phải có thưởng chớ, nếu
phạt không thì ai dám lảnh trách nhiệm.
Rồi Ngài day: “Muốn cho được dễ dàng trong sự hoạt
động, các em phải làm đơn xin giấy phép của Bộ Thanh Niên.”
Theo lời dạy, anh em đề cử hai ông Hà Chí Khiêm và
Lê Minh Khôi đứng đơn xin Bộ Thanh Niên cho Đại Đạo
Thanh Niên Hội được phép thành lập và hoạt động.
Đơn xin đề ngày 4–11–1964
Trong khi chờ đợi giấy phép, anh em chuẩn bị gây ý thức
về Đại Đạo Thanh Niên Hội để rồi khi đến cơ hội sẽ được
tổ chức nhanh chóng.
 Đêm 20 – 9 Giáp Thìn (25–10–1964)
ĐỨC CHÍ TÔN giáng dạy:
BẠCH sĩ non Tiên vén cửa trần
HẠC tâm gieo rãi khắp thôn lân
ĐỒNG lòng há ngại mùa sương hạ
TỬ giáng hàn lai vượt đại đồng
Chư Thiên mệnh chỉnh nghiêm đàn tiếp rước ĐỨC
CHÍ TÔN.
▶▶ TÁI CẦU
Thầy các con.
Tất cả lại gần nghe Thầy dạy, con!
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Xuân qua Hạ cũng qua, Thu đi rồi Đông sắp đến, tuần
tự năm tháng ngày giờ trôi mau như nháy mắt. Tuồng đời
trói buộc, bả lợi cân đai, ghét thương thương ghét, trả trả
vay vay, ân ân, oán oán, thù hận dẫy đầy chồng chất.
Càng khổ tâm lo đến con cái còn đương ngẫn ngẫn ngơ
ngơ. Nổi mình chư gắng liệu cổi dứt bợn lòng trong đó chứa
nhiều ghét thương ganh tỵ. Làm cho sứ mạng Thiêng liêng
ít nhiều oen ố. Thầy hằng chỉ bảo phải mở rộng Thánh Tâm
để đón rước mọi con chiên sa ngã lạc bầy mà Thầy cho mở
rộng Thiên Môn từ thử.
Các con có biết Thiên môn ở đâu?
Bạch: Thiên môn là cửa Đạo.
Phải, thì phải thực thi đúng theo lẽ Đạo, mở cửa rộng
thương yêu, yêu thương không hiềm tỵ mới mong tránh
khỏi cơ chuyển pháp đó nghe!
Thầy đến với các con là Thầy vì giao sứ mạng, nhắc nhở
thương yêu để làm phép đại đồng trong thời kỳ chuyển tiếp
khai ngươn mà các con có trách vụ do nơi BẠCH VÂN TIÊN
ĐỘNG giao thâu truyền giáo cho trong thời kỳ chuyển lọc
Thánh tâm
Các con nên nhớ và lập chí đức, thực chữ thương yêu
nghe!
Thầy các con
▶▶ TÁI CẦU
CAO chí cao tâm hiệp ĐẠO ĐỜI
THƯỢNG từng thượng đảnh thấy nơi nơi
PHẨM chơn phẩm hạnh gìn chơn phẩm
GIÁNG nhủ chư Nhu một ít lời
Vừa rồi ĐỨC CHÍ TÔN giáng chỉ.
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Tất cả Thần Tiên phải nghiêng mình đón mừng và lo
ngại. Vậy chư môn sinh còn nội trú trường Bạch-Tiên hãy
năng học lại Thánh kinh để thi tuyển trạch ra trường ngày
gần đây.
Không nên lơ lững, Bần Tăng khó nài xin lúc Hộ-Pháp
chuyển pháp nghe!
T. T hãy dọn kỷ Trường-Xuân-Sách và trích nghĩa từ
chương là thấy mọi bí pháp trong đó.
Chi chi cũng trong Thánh quyển Trường- Xuân để làm
cơ hiệp ĐẠO ĐỜI gần đây. Nhớ nghe Hiền đệ! Nên nhắc
nhở chung thực thi lời giáo hóa của ĐỨC CHÍ TÔN
 Tý thời ngày 23–12– Giáp Thìn (25–1 – 1965)
ĐỨC NHÀN ÂM TIÊN TRƯỞNG
và ĐỨC HỘ PHÁP
giáng dạy:
NHÀN cảnh Trường- Xuân giục gió đông
ÂM quang vẹt sáng giống Tiên Rồng
TIÊN vườn hé cửa vườn Xuân hội
CHƯỞNG ruộng vun tay ruộng Thuấn trồng
GIÁO hóa nhân sinh xây xã tắc
THÁNH tâm đoàn kềt dựng non sông
NIÊN tân niên tạo Tân Minh Đức
HỘI hiệp môn sinh của Lạc Hồng
…… Xuân sang nắm lấy thời cơ
Thanh kỳ Bắc Đẩu ba vòng Hư Vô
Hai trăm La Hán hiền đồ
Tháng Giêng ngày Chín trình trình Chí Tôn
Thanh niên thật tính thật đồng
Đủ y bạch giáp đủ đồ thanh niên
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Thất Tinh họp mặt lo liền
Ngày Rằm đã định thế quyền chớ nghi
Danh nghĩa Đại Đạo Tam kỳ
Mỹ Âu Nhật Á Hàn Phi kiếm mời………
Có Hộ Pháp giáng.
▶▶ TÁI CẦU
Bần Đạo mừng chung.
…………Mục đích cao cả của Thanh Niên Đại Đạo, mà
còn lo đào tạo con em của Đạo thành một thế hệ ý thức
tinh hoa của giống Lạc nòi Hồng. Như vậy yếu tố căn bản
là tư tưởng và đạo lý phải tu dưỡng trở thành một thời đại
Tân Dân, xây nước, dựng nước trên căn bản công bằng, từ
ái, thương yêu không phân biệt màu da, sắc tộc, học hỏi hỗ
tương cho nhau, tiến tới thế giới hoàng kim đại đồng nhân
loại thì căn bản để đào tạo con em, chư Thiên mạng phải
lo liệu nghe!
Không phải ngồi không nói phiếm lập công cho Đạo
đâu, mà phải thực hiện cả một công cuộc vận động học tập
lịch sử, cả Đạo lẫn Đời, cả người lẫn Thần, Thánh, Tiên
kia mà chớ!
Bần Đạo muốn nói e sợ lịnh NGỌC HƯ.
Lòng Bần Đạo lúc nào cũng lo lắng cho tương lai đại
nghĩa của nền Chơn giáo Đức Chí Tôn, mà trọng trách đó
ngày nay do chư Thiên mạng cố gắng mà lo liệu mở rộng cửa
lọc lược Thánh tâm. Vậy Bần Đạo buộc chư Thiên mạng và
chư Hiền đồ, chư Hiền tử trở thành một Thánh Niên Đại
Đạo, phải học tập từ đây.
1. Tân luật, Pháp chánh truyền, Thập hình, Bát Đạo Nghị
Định, phải thuộc và thuyết minh thành những lập luận
quy cũ tân kỳ, vấn đáp. Làm đề tài cho Thanh niên Đạo
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hiểu rõ Hiến Pháp, các sơ đẳng tổ chức của Đạo
2. Tất cả phải thuộc Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, thuyết
minh thành lập luận đầy đủ ý để tu dưỡng đúng như
một thanh niên của Đạo.
Gặp mọi trường hợp nghi lễ, ai tế tử táng, tự chung lo
và thông thái.
Tất cả bình thân.
Bần đạo kiếu.
NGHỊ ĐỊNH
Cho phép ĐĐTNH được thành lập
và hoạt động trong toàn quốc
việt nam cộng hòa

•
bộ thanh niên và thể thao

NGHỊ ĐỊNH số 67– BTNTT/ TN9/ NĐ
ngày 16 tháng 3 năm 1965 cho phép ĐĐTNH
thành lập và hoạt động trong toàn quốc

TỔNG TRƯỞNG THANH NIÊN VÀ THỂ THAO
Chiếu Hiến chương lâm thời ngày 20 tháng 10 năm 1964
Chiếu sắc lịnh số 040/ b/ QL/ SL ngày 16–2–1965 ấn
định thành phần chánh phủ.
Chiếu dụ số 10 ngày 6–8 – 1950 sửa đổi bởi dụ số 24
ngày 19–11–1952 ấn định quy chế các hiệp hội.
Chiếu đơn đề ngày 4–11–1964 của các ông LÊ MINH
KHÔI và HẠ CHÍ KHIÊM xin cho ĐĐTNH được phép
thành lập và hoạt động.
Chiếu công văn thỏa hiệp của Bộ Nội Vụ số 1784– BNV/
KS ngày 9–3–1965.
NGHỊ ĐỊNH
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 ĐIỀU THỨ I.
Nay cho phép ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI thành
lập và hoạt động trong toàn quốc theo điều lệ đính kèm, kể
từ ngày ký nghị định nầy.
 ĐIỀU THỨ II.
Hội trên đây phải tuân theo những thể lệ hiện hành về
quy chế Hiệp hội.
 ĐIỀU THỨ III
Đổng lý văn phòng Bộ Thanh Niên và thể thao, Tổng
Giám Đốc thanh niên và thể thao, chiếu nhiệm vụ thi hành
NGHỊ ĐỊNH nầy.
Sài Gòn ngày 16–3 – 1965
Ysĩ. Trung tá: Nguyễn Văn Hồng
(Ấn ký)
NƠI NHẬN:
 Đổng lý Văn phòng BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo một bản Điều lệ đã duyệt kiểm nhận)
“ Để kính tường”
 Toà Tỉnh Trưởng Tây Ninh –(T N ngày 12–3–19650
(Kèm theo một bản Điều lệ đã được kiểm nhận)
 Toà tổng thơ ký phủ Thủ Tướng (Sở Công Báo)
 Các toà Đô, Thị, Tỉnh Trưởng toàn Quốc
 Tổng Nha Thanh Niên
 Nha Hành Chánh (Phòng pháp chế)
(Kèm theo một bản Điều lệ đã được kiểm nhận)
 Sở Thanh niên Đô thành
 BTNTT/TN9 ngày 12–3 –1965
 Các Ty Thanh Niên toàn quốc
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 ĐĐTNH Toà Thánh Tây Ninh
(2 bản và kèm theo một bản Điều lệ đã được kiểm nhận
và các công văn số 99/ PĐUTNTT ngày 6–7–1964,
170/ PĐUTT/TN9 ngày 31–8–1964
284/PĐUTNTT/TN9 ngày 28–12–1964
 Hồ sơ
 Lưu
(Sao y bản chánh)
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
Q. CHƯỞNG QUẢN
SỐ: 03 / ĐL

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ thập niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH

*

ĐẠO LỊNH
BẢO THẾ
QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

 Chiếu Tân luật và Pháp Chánh truyền
 Chiếu Hiến pháp và Nội luật HIỆP THIÊN ĐÀI ngày
15–2– Nhâm Thân (1932)
 Chiếu Hiến Pháp HIỆP THIÊN ĐÀI ngày mùng 8
tháng giêng Giáp Thìn (20–2–1964) và Hiến pháp HIỆP
THIÊN ĐÀI bổ túc ngày 27–2–Ất Tỵ (29–3–1965)
Nghĩ vì trào lưu tiến hóa của thanh niên Việt nam đã
phát khởi rất mạnh để tiếp sức đàn anh trong việc cứu quốc
và kiến quốc.
Nghĩ vì thanh niên trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
cũng phải kịp bước theo trào lưu trên để giúp Đạo trong sự
thi hành Thế luật của Đạo cho được tận mỹ.
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Nghĩ vì một số thanh niên ưu tú con nhà Đạo đã được
chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa cho phép lập thành một
cơ quan thanh niên lấy danh hiệu là ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI (Nghị Định của Tổng trưởng Thanh niên và
thể thao số 67– BTNTT/ NĐ ngày 16–3 1965.
Nghĩ vì Nội qui của ĐĐTNH có ấn định một phần
lớn trong nhiệm vụ chung là thi hành Thế luật của Đạo dưới
quyền chăm nom của HỘI THÁNH.
Nghĩ vì HỘI THÁNH đã công nhận ĐĐTNH là một
cơ quan của Đạo do vi bằng số 09/VB ngày mùng 6 tháng
5 ẤT TỴ ( dl 5–6–1965).
Nghĩ vì BCH / TƯ của Đại Đạo Thanh Niên Hội có
cam kết với HỘI THÁNH không làm chánh trị, không
lập cơ bút riêng và trọn tuân mạng lịnh của HỘI THÁNH.
NÊN:
ĐẠO LỊNH
* ĐIỀU THỨ I. HỘI THÁNH công nhận ĐĐTNH
là một cơ quan để tiếp sức với HỘI THÁNH trong việc thi
hành Thế luật của Đạo cho được đắc lực.
* ĐIỀU THỨ II. Chức sắc hành quyền Đạo ở Trung
Ương cũng như ở địa phương phải hết lòng nâng đỡ ĐĐTNH
trong nhiệm vụ nói trên.
* ĐIỀU THỨ III. Chư vị Hiến Pháp Bộ Pháp Chánh,
Đầu Sư Cữu Trùng Đài, Chưởng Quản Phước Thiện Nữ
Chánh Phối Sư Chưởng Quản Nữ phái cữu Trùng Đài và
Nữ Phối Sư Chưởng quản Nữ phái Phước Thiện, các tư kỳ
phận, lãnh ban hành và thi hành ĐẠO LỊNH nầy.
PHÊ KIẾN Tòa Thánh ngày 25–5 ẤT Tỵ
(24 – 6–1965)
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Thượng Sanh
Bảo Thế
[1]
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài QCQ Hiệp Thiên Đài
ẤN KÝ
ẤN KÝ
CON THUYỀN LƯỚT SÓNG
ĐỜI ĐẠO đều được giấy phép, ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI bắt đầu hoạt động.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nhờ sự kiên tâm trì chí,
như vết dầu loan, sau đó một số Tỉnh hội được hình thành.
Lần hồi chư vị chức sắc nhận thấy sự cần thiết phải kết
hợp con em của Đạo để có người dìu dẫn, giáo dục, tránh
sự trụy lạc sa ngã như một số thanh niên thời đại.
Các thanh thiếu niên con em của Đạo cũng ý thức
vai trò, hăng hái chung lưng đâu cật, góp công, góp sức để
cùng lo xây dựng một thế hệ trẻ lành mạnh, sẵn sàng phục
vụ Đạo Đời.
Nơi nào có lá cờ Tam Thanh của Đạo là lần hồi cũng
có lá cờ THANH KỲ THẤT TINH BẮC ĐẨU của ĐẠIĐẠO THANH-NIÊN HỘI phất phới tung bay.
Thế là CON THUYỀN TỪ TỪ LƯỚT SÓNG.
MÔN SINH BẠCH-VÂN
Thanh niên ĐẠI ĐẠO được BẠCH VÂN ĐỘNG nhận
làm môn sinh và ban cho Đạo hiệu:
1– Nguyễn Ngọc Hòa Đạo hiệu
2– Nguyễn Thanh Vân
_
3– Hạ Chí Khiêm
_
4– Hà văn Tàu
_
5– Lê văn Vang
_
[1] QCQ: Quyền Chưởng Quản
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6– Lê Minh Khôi
7– Huỳnh Lương Thiện
8– Nguyễn Bỉnh Sanh

_
_
_

HUỆ NHẬT
HUỆ LÝ
MINH SỰ

PHẦN THỰC HIỆN THÁNH Ý
CỦA CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG GIÁNG DẠY
ĐẠI LƯỢC SINH HOẠT
CỦA ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI QUA CÁC THỜI KỲ
NĂM 1964 (GIÁP THÌN)

Được sự ủy nhiệm của Ngài Bảo Thế (LÊ THIỆN
PHƯỚC) Quyền chưởng quản Hiệp Thiên Đài, một nhóm
anh em đứng ra thành lập một đoàn thể Thanh Niên của
Đạo mệnh danh là “ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI”
Ban chấp hành Trung Ương Lâm Thời gồm có:
Hội Trưởng:  . . . . . . . . . . . . Ô. Kỷ sư: Nguyễn Ngọc Hòa
Đệ I Phó HộI Trưởng: . . . Ô. Nguyễn Hữu Lương
Đệ II Phó Hội Trưởng: . . . Ô. Hạ Chí Khiêm
Đệ III Phó Hội Trưởng: . . Ô. Nguyễn Thanh Vân
Tổng thư ký:  . . . . . . . . . . . . Ô. Kỷ sư: Lê Minh Khôi
Thủ quỷ: . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Lê Kiêm Tấn
Kiểm Soát: . . . . . . . . . . . . . . 1– Ô. Lê Văn Vang
2– Ô. Hà Văn Tàu
Trước hết anh em hội ý nhau soạn thảo “ĐIỀU LỆ NỘI
QUY” để đệ trình Hội Thánh duyệt xét.
Sau khi Ngài Bão Thế tu chỉnh và bổ sung xong, hai ông
Hạ Chí Khiêm và Lê Minh Khôi đại điện Ban chấp hành
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Trung ương lâm thời đệ đơn đề ngày 4– tháng 11–1964 xin
bộ Thanh Niên và thể thao cho phép Đại Đạo Thanh Niên
Hội được thành lập và hoạt động.
LỜI HAY Ý ĐẸP:
 “Hậu sanh khả húy”
 Ngọc bất trác bất thành khí.
NĂM 1965 (ẤT TỴ)

Sau hơn 4 tháng cứu xét Bộ Thanh Niên và Thể thao mới
chính thức cấp Nghị định cho phép ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI thành lập và hoạt động.
(Nghị định số: 67– BTN TT /TN 9/ NĐ ngày 16–
3–1965)
Sau đó Ngài Bão Thế triệu tập một phiên họp khoán
đại của Hội Thánh ngày 6–5 Ất Tỵ (dl 5–6–1965) để thông
qua việc thành lập ĐĐTNH (Vi bằng số 09/VB) được sự
đồng ý của Hội Thánh, Ngài Bão Thế, Quyền chưởng quản
Hiệp Thiên Đài ban hành Đạo lịnh số 038/ĐL ngày 25–5–
Ất Tỵ (dl 24–6–1965) có Đức Thượng Sanh chưởng quản
Hiệp Thiên Đài phê kiến công nhận ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI là một cơ quan của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ
ĐỘ có nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục các thanh thiếu niên
con em của Đạo và tiếp sức với Hội Thánh trong việc thi
hành Thế Luật cuả Đạo cho được đắc lực.
“Tuyệt đối không tham gia chính trị”
Từ đây có đủ tư cách pháp lý về Đạo lẫn Đời, anh em
bắt đầu cho phổ biến Điều lệ Nội Qui và kết nạp Hội viên.
Vạn sự khởi đầu nan, vì thiếu phương tiện và cũng vì
cơ quan còn mới mẽ nên việc phát triển có phần chậm chạp.
Anh em vẫn kiên tâm bền chí hằng tuần thường họp nhau
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để đặt kế hoạch xúc tiến theo phương pháp vết dầu loan.
Một vài kết quả khích lệ được ghi nhận.
Khi kết nạp được một số khá đông hội viên, phần lớn
thuộc vùng Thánh Địa, BCH/TƯ lâm thời triệu tập cuộc
họp để bầu Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ I (1965–
1967).
Thành phần gồm có:
Hội trưởng: . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Ngọc Hòa
Đệ I Phó Hội trưởng: . . . . . . Hạ Chí Khiêm
Đệ II —: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Hữu Lương
Đệ III —: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hà Văn Tàu
Tổng thư ký:  . . . . . . . . . . . . . . . . Lê Minh Khôi
Thủ quỷ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lê Kim Tấn
Kiểm soát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Thanh Vân
Ủy viên đặc nhiệm . . . . . . . . . . . Nguyễn Phúc Chân
Ủy viên sinh hoạt . . . . . . . . . . . . Trần Văn Trử
Ủy viên khánh tiết . . . . . . . . . . . Duy Minh
Ủy viên kế hoạch và tổ chức: . . Trịnh Quốc Thế
Ủy viên phụ nữ . . . . . . . . . . . . . . Võ Nguyệt Hường
Ngài Bão Thế cho mượn một căn phòng tại Hiệp Thiên
Đài để tạm đặt văn phòng Ban chấp hành Trung Ương
Tục Ngữ:
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
Ái nhân như ái kỷ
Đức thắng tài vi quân tử
Tài thắng đức vi tiểu nhơn
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NĂM 1966 (BÍNH NGỌ)

Đạo lịnh của Hội Thánh đã ban hành được thông tri cho
toàn Đạo. Trên được Hội Thánh dìu dẫn và phần lớn được
chư chức sắc giúp đỡ. Dưới được anh em tích cực chung lo
nên lần lần cơ quan ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI được
phát triển ở nhiều nơi. Một số Tỉnh hội được thành hình.
Lá Thanh Kỳ Thất Tinh Bắc Đẩu được phất phới tung bay
ở một số địa phương Châu Thành Thánh Địa, Biên Hòa,
Long Khánh, Quảng Nam…
Song song với việc tổ chức, BCH/TƯ lo chuẩn bị xây
cất văn phòng để có nơi làm việc. Được Hội Thánh cấp
cho phần đất tại ngã tư đường Oai Linh Tiên và đại lộ Cao
Thượng Phẩm (bên cạnh Trung Tông Đạo). BCH/TƯ lo
xây cất một dãy gồm hai phòng để tạm làm văn phòng BCH/
TƯ cùng cơ sở sinh hoạt và học tập.
Để tổ chức chu đáo trại kỹ niệm các ngày lễ lớn, ngày vía
trọng đại hằng năm tại sân Đại Đồng Xã được Hội Thánh
đặc biệt cho phép.
Ban chấp hành Châu Thành Thánh Địa kết hợp với
BCH/TƯ tổ chức cho hội viên các đơn vị trực thuộc Châu
Thành Thánh Địa học tập không ngừng về giáo lý, lịch sử
ngày lễ, ngày viá, học tập chuyên môn sinh hoạt trại, tập văn
nghệ, tập băng bó cứu thương, nhất là rèn luyện bản thân
đối với gia đình, học đường, xã hội trong tinh thần đạo giáo
và nhân nghĩa.
TRẠI KỶ NIỆM ĐẠI LỄ
VÍA ĐỨC CHÍ TÔN tại sân ĐẠI ĐỒNG XÃ
Năm nay là năm đầu tiên Hội tổ chức đại trại để bái lễ
ĐỨC CHÍ TÔN nhân ngày mùng 8– tháng Giêng – năm
Bính Ngọ, có 500 nam nữ hội viên các đơn vị trực thuộc
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Châu Thành Thánh Địa tham dự.
Thành phần ban chỉ huy trại gồm có:
 Trại trưởng: Ô. Hạ Chí Khiêm Hội trưởng BCH / TƯ
 Trại phó: Ô. Nguyễn Văn Vinh Hội trưởng BCH /
CTTĐ
Ban sinh hoạt gồm có các tiểu ban:
a. Dựng trại, trang trí, và trật tự gồm có các huynh trưởng:
Trần văn Trử, Trần Văn Huyện, Võ Hoàng Anh, Đặng
phước Bửu, và các đơn vị trưởng các đơn vị.
b. Tổ chức thi đua trò chơi lớn, thể dục thể thao gồm có:
Nguyễn phú Hữu Bùi Văn Côn, Cao Văn Niệm, Trần
Phước Lai, Trần văn Hoàng.
c. Phụ trách lửa trại, văn nghệ, ra thai (đặt câu hỏi cho trại
sinh giải đáp có thưởng) gồm có: Hà Văn Tàu, Nguyễn
Bĩnh Sanh, Võ Thanh Liêm, Nguyễn văn Chẩn.
d. Ban tiếp tân: Hà văn Tàu, Lê văn Vang, Nguyễn Ngọc
Hòa.
e. Thủ quỹ: Cô: Võ Nguyệt Hường
Lễ khai mạc trại tổ chức rất trọng thể, đại diện Hội
Thánh chủ tọa gồm: Hội Thánh Hiệp Thiên, Cữu Trùng,
Phước Thiện, các cơ quan thuộc Châu Thành Thánh Địa
và vô số đồng đạo tham dự.
Chính quyền địa phương tham dự gồm có; Tỉnh trưởng
Tỉnh Tây ninh, Trưởng Ty Thanh Niên Tây Ninh, Đại diện
Hội đồng Tỉnh Tây Ninh, Quận Trưởng Quận Phú Khương,
Trưởng chi Thanh niên, Trưởng chi thông tin, Thân hào
nhân sĩ, các vị mạnh thường quân và quí vị có cảm tình với
Hội tham dự.
Ngoài đồng đạo nam nữ ở địa phương còn có đồng đạo
ở các tỉnh về Tòa Thánh chầu lễ ĐỨC CHÍ TÔN tham đự
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đứng đầy nghẹt hai con đường trước khán đài và trên hai
khán đài.
Trong bầu không khí nghiêm trang, linh thiêng trong
buổi lễ khai mạc, khiến cho ban chỉ huy trại và toàn thể trại
sinh đều vui vẻ, hào hứng quên cả nhọc nhằn, với tinh thần
kiên quyết làm tốt mọi công việc trong thời gian dự trại.
Nội dung sinh hoạt trại rất phong phú và đa dạng có
sự hấp dẫn mạnh mẽ đối với trại sinh và khách viếng trại.
Cổng trại được thiết kế bằng hình ngôi sao 5 cánh, cao 10
mét hình khối được dựng lên trên nền sân gạch trước Đền
Thánh. Cổng trại hình ngôi sao vĩ đại tượng trưng cho vì
sao Bắc Đẩu là trung tâm định hướng của con người, là nơi
cao thượng ĐỨC CHÍ TÔN ngự, vạn vật muôn loài được
hưởng hồng ân, cội phúc cũng do từ đó ban ra.
Giờ tý cúng đại đàn chầu ĐỨC CHÍ TÔN hội viên
dự trại được Hội Thánh đặc biệt dành cho chỗ cúng trước
3 vị Tam Thánh.
Trong suốt thời gian tổ chức trại được sự ủng hộ nồng
nhiệt của các nhà mạnh thường quân, các cơ quan của Đạo
mang quà đến trại tặng nào nước đá, đậu xanh, đường cát,
nước ngọt, bánh, kẹo, gạo, nước tương, tàu hủ và rất nhiều
rau tươi, bầu, bí, dưa leo, muối, bột ngọt v.v…
Đây là niềm khích lệ lớn lao hơn bao giờ hết, Chúng tôi
toàn thể trại sinh nhớ ơn mãi mãi lòng ưu ái đó của đồng
Đạo và xã hội, đồng thời cũng là nguồn sinh lực có một
không hai thúc đẩy chúng tôi hết lòng phục vụ HỘI, ĐẠO
và ĐỜI không bao giờ nản chí.
TỔ CHỨC BẦU BAN CHẤP HÀNH
CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA
Nhiệm kỳ I – (1966 – 1967.)
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Hội trưởng: . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Nguyễn Văn Vinh
Đệ I phó H.T: . . . . . . . . . . . . . . . – Võ Thanh Tòng
Đệ II Phó H.T: . . . . . . . . . . . . . . – Trần Văn Huyện
Tổng thư ký:  . . . . . . . . . . . . . . . . – Lê Văn Thạnh
Thư ký:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Đặng Phước Bửu
Thủ quỹ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Cô Võ Nguyệt Hường
Kiểm soát:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Nguyễn Tấn Khải
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Nguyễn phú Hữu
Ủy viên văn hóa xã hội: . . . . . . . Ô. Ngô Bá Tòng
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lê Thiện Hảo
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Thành Thế
Ủy viên văn nghệ: . . . . . . . . . . . . Nguyễn Bĩnh Sanh
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Võ Thanh Liêm
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trần Phước Lai
Ủy viên thanh thiếu niên:  . . . . Nguyễn Phú Hữu
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cao văn Niệm
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bùi văn Côn
Ủy viên Thể thao: . . . . . . . . . . . . Nguyễn Văn Khanh
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đặng Phước Bửu
Ủy viên kế hoạch tổ chức: . . . . Trần văn Trử
Ủy viên khánh tiết:  . . . . . . . . . . Giang Thành Phước
Ủy viên phụ nữ: . . . . . . . . . . . . . Cô Võ tuyết Lê
– Phụ tá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn thị A
Tổ chức các kỳ trại kỷ niệm những ngày Đại lễ:
 Vía ĐỨC HỘ PHÁP ngày mùng 10 tháng 4.
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 Lễ Hội Yến DIÊU TRÌ CUNG ngày 15 – 8 rất trọng thể
Mỗi kỳ trại có trên 300 trại sinh của các đơn vị tham
gia gồm có:
– Liên phân hội Đạo Đức
– Phận hội Thập Tam, Thập Tứ
– Phân hội Đức Quyền Giáo Tông
Nội dung sinh hoạt trại rất linh động nhất là tổ chức
trò chơi lớn, thi đua thể dục, thể thao, văn nghệ, trang trí
trại rất hấp dẫn trại sinh và quan khách.
ĐỨC CHÍ TÔN dạy:
Thương yêu nhân loại như xương thịt
Cảm mến đồng bào thể ruột rà
NĂM 1967 ( ĐINH MÙI)

Bầu BCH / CTTĐ nhiệm kỳ II (1967–1968)
BCH / TƯ Lần lượt viếng thăm các Châu Đạo Đô
Thành Sài Gòn, Long An, Định Tường, Vĩnh Long, Sa
Đéc, Kiến Phong, Kiên Giang, Phong Dinh, (Cần Thơ)
Sóc Trăng, An Giang để phổ biến ĐIỀU LỆ NỘI QUY và
nghiên cứu tình hình của từng địa phương đặt cơ sở cho
việc phát triển hội.
Ông Hội trưởng Nguyễn Ngọc Hòa và đệ III Phó hội
trưởng đi Đà Nẳng và Hội An để viếng thăm các Tỉnh hội
miền Trung.
Sau các kỳ trại kỹ niệm lễ vía ĐỨC CHÍ TÔN ngày
mùng 9 tháng giêng, lễ vía ĐỨC HỘ PHÁP ngày mùng 10
tháng 4 Ban chấp hành Châu Thành Thánh Địa kết hợp với
Ban chấp hành Trung Ương tổ chức đại trại mừng lễ HỘI
YẾN DIÊU TRÌ CUNG.
Theo thường lệ, các đơn vị trực thuộc Châu Thành
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Thánh Địa tổ chức cho hội viên học tập chuyên môn sinh
hoạt trại, tập dượt văn nghệ, thể dục, thể thao không ngừng
để chuẩn bị tham dự đại lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG
TRẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG
Thành phần ban chỉ huy trại được bổ sung thêm nhiều
nhân sự để việc tổ chức được chu đáo.
Đúng 6 giờ 30 phút ngày 14–8 Đinh Mùi các đơn vị
đã tập trung đầy đủ tại đất trại với dụng cụ đi trại đầy đủ.
Năm nay cũng được Hội Thánh cho phép Đại Đạo
Thanh Niên Hội tổ chức cắm trại trên sân cỏ ĐẠI ĐỒNG XÃ
Sau khi các đơn vị nhận phần đất để dựng lều, đúng 7
giờ, sau hồi còi dài các đơn vị bắt tay vào việc dựng lều. cổng
tiểu trại, trang trí trại.
Công việc phải hoàn thành trong thời gian qui định
từ 7giờ đến 11 giờ. Song song với việc làm của các tiểu trại,
lều chỉ huy, cổng trại chính cũng được dựng lên cùng thời
gian nói trên.
Sau 11 giờ toàn thể đất trại phải được dọn dẹp sạch sẽ,
hệ thống ánh sáng, hàng rào trại phải hoàn chỉnh.
Cổng trại chính được thiết kế bằng một hình khối chóp,
cao 10m tượng trưng một quả núi to cao sừng sững.
Thân cổng trại trang trí bằng mô hình thạch động, tượng
trưng nơi Bồng Lai Tiên Cảnh để các Chơn linh, chơn hồn
tu luyện dưới sự dìu dắt của ĐỨC PHẬT MẪU, CỬU VỊ
TIÊN NƯƠNG, và các chư THÁNH. Cổng trại trông có
vẻ hùng vĩ và linh thiêng khiến cho mọi người qua lại phải
dừng chân ngắm nghía tưởng tượng phát huy nhiều niềm
tin vững chắc.
Đúng 5 giờ chiều trại sinh và Ban chỉ huy đã tề chỉnh
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đồng phục có mặt trên sân sinh hoạt. trước lều chỉ huy để
làm lễ khai mạc.
Lễ khai mạc được đặt dưới quyền chủ tọa của Hội
Thánh và sự tham dự đông đủ của chư chức sắc đại diện Hội
Thánh, Hiệp Thiên Đài, Cữu Trùng Đài, Phước Thiện cùng
các cơ quan của Đạo trong phạm vi Nội Ô Tòa Thánh và
các Phận Đạo, Buổi lễ còn có Tỉnh trưởng, Quận trưởng,
Trưởng ty thông tin, Trưởng ty thanh niên, Hội đồng Tỉnh,
Thân hào nhân sĩ, các nhà mạnh thường quân và rất đông
đồng đạo đến dự.
Buổi lễ khai mạc được thực hiện trong bầu không khí
nghiêm trang và trọng đại. Bài Huấn Từ của Hội Thánh
ban cho trại sinh có đoạn nêu lên trọng trách của ĐẠI ĐẠO
THANH NIÊN HỘI là nơi đào tạo thanh niên ĐẠI ĐẠO
trở thành những người ưu tú trên mọi lãnh vực, đủ can
trường, nêu cao lá cờ cứu khổ trên khắp mọi nơi nơi, biết
xã thân vì hạnh phúc cho nhân loại. Tiếp theo quan khách
được Ban chỉ huy trại hướng dẫn viếng thăm các tiểu trại.
Sau phần khai mạc trại chúng tôi và toàn thể trại sinh
đồng cảm thấy sung sướng vô cùng như được tiêm vào người
một lều thuốc bổ trường sanh bất tử.
Theo chương trình đúng 7 giờ tối lửa trại bừng cháy và
soi sáng cả góc Trời, nam nữ trại sinh nắm tay nhau nhảy
múa theo nhịp ca bài hát nhảy lửa.
Chương trình thi đua văn nghệ, ra thai, câu đố có ý
nghĩa ngày Hội Yến được trình bày và có xen kẻ trò chơi
cùng tiếng reo.
Thời gian sinh hoạt lửa trại được thực hiện từ 7 giờ tối
đến 10 giờ 30 phút đêm, trại sinh nghỉ ngơi, tĩnh tâm và
giải lao. Đến giờ Tý trại sinh dự lễ cúng đàn như thường lệ.
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Ngày Rằm trại sinh tham dự thi đua thể dục, thể thao,
điền kinh, trò chơi lớn.
Tối rằm (15) rạng ngày muời sáu (16) trại sinh tham dự
dâng cộ đèn, giữ trật tự lộ trình phục vụ cho đoàn LONG,
LÂN, QUI, PHỤNG, RỒNG NHANG và CỘ di chuyển
và biểu diễn được dễ dàng. Sau đó dự Lễ Hội Yến tại Báo
Ân Từ.
Sáng ngày 16 toàn thể trại sinh dự lễ tổng kết thi đua và
bế mạc trại, làm vệ sinh đất trại đồng thời rút ưu khuyết điểm
để học tập, để tổ chức những kỳ trại tiếp theo được tốt hơn.
Tổ chức cắm trại lần nầy cũng như những lần trước,
chúng tôi rất cảm động được đồng đạo ở Châu Thành Thánh
Địa đến khuyến khích và ủng hộ tinh thần lẫn vật chất phục
vụ trại có điều kiện sinh hoạt rất thoải mái và vui vẻ.
DỰ TRẠI LIÊN TÔN TẠI THA LA XÓM ĐẠO
CAO ĐÀI, PHẬT GIÁO, CÔNG GIÁO
Trại Liên Tôn được tổ chức trên sân cỏ nhà thờ Tha
La xóm đạo thuộc quận Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh do giáo
đường Tha La chủ tọa.
Được thơ mời của Ban tổ chức trại Liên Tôn, BCH/
TƯ kết hợp BCH / CTTĐ chuẩn bị đội ngũ 50 trại sinh
do các đơn vị đề cử, học tập và trang bị đầy đủ dụng cụ cần
thiết đi trại.
Đúng thời gian qui định trong thơ mời các huynh
trưởng, trại sinh đã có mặt tại văn phòng BCH//TƯ.
Phương tiện di chuyển được mạnh thường quân đài thọ
cho một xe khách 55 chỗ ngồi đưa đi và rước về.
Thành phần đoàn gồm có:
 Trưởng đoàn kiêm Tiểu trại trưởng:Ông Nguyễn Bỉnh
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Sanh.
 Các uỷ viên phụ trách các bộ môn: Ông Nguyễn Văn
Thắng.
 Phó đoàn kiêm tiểu trại phó.
❒❒ Ông Trần Văn Trử
❒❒ Nguyễn Phú Hữu
❒❒ Trần Văn Huyện
❒❒ Võ Hoàng Anh
❒❒ Cao Văn Niệm
❒❒ Đặng Phước Bửu
❒❒ Võ Thanh Liêm
❒❒ Trần Phước Lai
❒❒ Võ công Lợi
Đến đất trại, chúng tôi được Ban tổ chức đón tiếp rất
nồng hậu và chỉ địa điểm dựng trại.
Trước sự hiện diện của đoàn Lam Sơn (Công giáo) đoàn
thanh niên Phật Tử (Phật giáo) đầy vẻ hiên ngang.
Trông vào dụng cụ đi trại, nhạc cụ, hệ thống âm thanh
của đơn vị bạn thấy mà mê. So sánh với đơn vị bạn, dụng
cụ mang theo có phần kém hơn nhiều nhưng chúng tôi tự
nhủ thầm “Hơn nhau ở chỗ tinh thần”. Mọi thành viên trong
đoàn không ai bảo ai đều có chung một suy nghĩ chúng ta
nguyện nổ lực thi đua thì chắc chắn sẽ thành công.
Sau phần nghỉ giải lao, Ban tổ chức nhắc lại chương
trình sinh hoạt trại cho các tiểu trại thực hiện.
Chúng tôi liền bắt tay vào việc, việc ai nấy làm theo kế
hoặch đã phân công. Niềm an ủi và phấn chấn đầu tiên là
công việc hoàn thành trước giờ qui định.
Trong khi đó các đơn vị bạn còn ngổn ngang công
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chuyện tiếng còi tập trung và hối thúc của các trưởng đơn
vị bạn vẫn inh ỏi liên hồi.
Cổng tiểu trại của ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
được thành hình bằng ba ngọn tháp, chiều cao bằng nhau,
chân tháp được xiềng chặt vào nhau chừa ba lối ra vào rất
rộng rãi.
Ba ngọn tháp tượng trưng cho 3 tôn giáo đoàn kết phổ
độ chúng sanh.
Trước lều chỉ huy sau trụ cờ tiểu trại, giữa sân sinh hoạt
đặt một bàn thờ TỔ QUỐC, phong bàn thờ được vẽ bản
đồ nước Việt Nam nằm trên các đường vĩ tuyến và kinh
tuyến của quả địa cầu. Tượng trưng cho sự đoàn kết của 3
tôn giáo đồng nguyện cầu ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ ban ơn
lành cho nhơn loại trên thế giới có đời sống được ấm no
hạnh phúc và xây dựng tình người đối với nhau trong tinh
thần ĐẠO ĐỨC dựa trên nền tảng TỪ BI HỈ XẢ CÔNG
BẰNG, BÁC ÁI và NHÂN NGHĨA xem nhau như anh
em ruột thịt một nhà.
Riêng về dân tộc Việt Nam hòa bình sớm vãn hồi, đời
sống toàn dân được an cư lạc nghiệp.
Dự lễ khai mạc trại, quan khách gồm có: Các vị Cha
Xứ, Linh Mục, Dì Phước, Đại Đức, Tăng Ni và chính quyền
địa phương. Đại diện Cao Đài có Đầu Tộc Đạo Trảng Bàng,
Quản Tộc Trảng Bàng và chư chức việc Bàn Tri Sự thuộc
tộc Đạo Trảng Bàng một số đông Thân hào nhân sĩ và dân
chúng tham dự.
Cuối phần diễn văn khai mạc vị Linh Mục chủ tọa buổi
lễ thay mặt Ban tổ chức để lời cảm ơn nồng nhiệt quí vị quan
khách, thân hào nhân sĩ, các đoàn thể bạn tham dự buổi lễ
khai mạc làm tăng thêm phần long trọng, đồng thời cũng
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nói lên tinh thần khả ái của thanh niên tôn giáo đã chọn
được hướng đi cho mình rất lý tưởng và cao đẹp.
Tiếp theo Ban chỉ huy trại hướng dẫn quan khách lần
lượt viếng thăm các tiểu trại.
Đến viếng tiểu trại ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
quan khách rất ngạc nhiên nhìn thấy việc sắp xếp, trang trí
trại và cách tiếp đón khác hẳn các tiểu trại đã viếng. Tất cả
quan khách đều nghiêng mình cúi đầu trước bàn thờ TỔ
QUỐC. Liền khi đó vị Linh Mục thay mặt Ban chỉ huy trại
tìm hiểu ý nghĩa cổng trại, bàn thờ TỔ QUỐC và cách bố
trí lều trại.
Trưởng Sanh lần lượt giới thiệu và giải thích từng phần
một, quan khách chú ý nghe và đáp lại bằng động tác gật
đầu lia lịa, nét mặt tươi cười tỏ vẻ rất hài lòng.
Quan khách đến viếng từng lều một, bắt tay thân mật
và chuyện trò với các trại sinh.
Trước khi rời tiểu trại, một vị Đại Đức phát biểu, các
hiền huynh bố trí, sắp xếp tiểu trại rất khéo léo và có nhiều
ý nghĩa cao đẹp khiến chúng tôi đem lòng cảm mến vô cùng.
Tiếp theo chương trình, trại sinh dự thi văn nghệ, thể
dục, thể thao. điền kinh, trò chơi lớn…
❒❒ Các Trưởng: Liêm, Lợi, Lai, phụ trách toán dự thi văn
nghệ.
❒❒ Trưởng: Hữu, Bửu, Hoàng Anh, phụ trách toán dự thi
thể dục, thể thao, điền kinh
❒❒ Trưởng: Trử, Huyện, Niệm, phụ trách dự thi trò chơi lớn
Đêm lửa trại được mệnh danh ĐÊM KHÔNG NGỦ
toàn thể trại sinh quây quần xung quanh đóng lửa để trao
đổi nhau những bài hát cộng đồng, trò chơi tiếng reo rất hào
hứng. Sau cùng có giây phút yên lặng để tĩnh tâm đồng thời
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để cầu nguyện cho đất nước sớm được thanh bình.
Sau đó ban tổ chức cho tăng cường thêm củi đốt và cho
người mang đến một con bò nghé đã giết chết đặt lên trên
đóng lửa đầy than đỏ rực.
Ban chỉ huy trại trân trọng mời toàn thể trại sinh và
quí vị quan khách hiện có mặt dùng bữa, xung quanh đóng
lửa được bày sẵn nhiều mâm nhôm có sẵn muối tiêu, chanh,
dao, nĩa, ly con và nhiều bình rượu to.
Đoàn thanh niên Phật Tử, Đại Đạo Thanh Niên Hội
từ chồi không dùng bữa vì lý do ăn chay. Số còn lại và dân
chúng xúm xít nhau ăn nhậu, người ăn thịt bò lùi, người
ăn thịt bò nướng.
Người người ăn uống trò chuyện cười đùa cho đến sáng.
Trước khi tiến hành công bố kết quả thi đua và làm lễ
bế mạc, các tiểu trại được phép tổ chức cho các trại sinh đi
viếng thăm lẫn nhau để kết thân và tặng quà lưu niệm.
Các đoàn thể bạn đến với chúng ta trong tinh thần đặc
biệt đoàn kết, cảm mến được thể hiện qua các bài hát cộng
đồng, những trò chơi vui nhộn, những tiếng reo vang dội.
Tất cả đều cô động trong lòng mọi người một tình cảm
thân thương khó tả. Đến lượt chúng ta đến viếng các tiểu
trại bạn, chúng ta được sự đón tiếp rất ưu ái.
Khi chia tay chúng tôi nắm chặt tay nhau, miệng chẳng
nói nên lời chỉ nhìn nhau rồi lặng lẽ ra đi không kềm được
nước mắt.
Sau cùng là phần công bố kết quả thi đua và làm lễ bế
mạc.
Đoàn ĐẠI -ĐẠO THANH NIÊN HỘI lập được
những thành tích thi đua:
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* Giải nhất về trang trí trại
* Giải nhất về kỷ luật sinh hoạt
* Giải nhất về trò chơi lớn
* Giải nhì về văn nghệ, thể dục, thể thao.
Nhận được các phần thưởng lưu niệm trị giá trên
80.000$00 (tám chục ngàn đồng)
Giờ bế mạc, toàn thể trại sinh đứng vòng quanh sân trại
nắm tay nhau hát bài chia tay với giọng hát đầy cảm xúc và
thể hiện nhiều cử chỉ lưu luyến khó quên.
BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ II 1968 – 1970
Hôm nay ngày 24–12 – 1967 tại HẠNH ĐƯỜNG (Tòa
nhà được xây dựng trước GIÁO TÔNG ĐƯỜNG) được
trang trí trọng thể. Bên ngoài hai bên lối vào có dựng cột
cờ gắn mặt nộm, trên mặt nộm có mắc 3 lá cờ Tam thanh.
Ngoài cổng có treo nhiều biểu ngữ nhiệt liệt chào mừng
HỘI THÁNH, quan khách và thân hào nhân sĩ. Biểu ngữ
cuối cùng bầu cử BCH / TƯ nhiệm kỳ II 1968 – 1970.
Bên trong HẠNH ĐƯỜNG được sắp xếp nhiều bàn
ghế và băng ngồi có tựa, ở mỗi cây cột có gắn mặt nộm và 3
lá cờ Tam thanh.
Phía trước dãy bàn chủ tọa đoàn, bàn quan khách, phần
giữa hội trường có đặt giá cờ và được treo hai lá cờ to, Một
Đạo kỳ và một Hội kỳ.
Tiến hành việc bầu cử đúng theo quy chế đã soạn sau đây:
CHƯƠNG I
Thời gian địa điểm bầu cử và thành phần Ban Chấp
Hành Trung Ương.
 Điều I. Đại hội bầu BCH / TƯ sẽ khai mạc lúc 9 giờ
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ngày 24– tháng 12 1967
Lễ khai mạc được đặt dưới quyền chủ tọa của HỘI
THÁNH
 Điều II. Đại hội sẽ được tổ chức tại HẠNH ĐƯỜNG
 Điều III. Thành phần B CH / TƯ gồm có:
 1–Hội trưởng
 3–Phó Hội Trưởng
 1–Tổng thư ký
 3–Thư ký
 1–Thủ quỹ
 3–Ủy viên kiểm soát
 9– Ủy viên đặc trách:
❒❒ Văn hóa và Xã hội
❒❒ Kinh tế và tài chánh
❒❒ Kế hoặch và tổ chức
❒❒ Thanh niên và thể thao
❒❒ Văn nghệ
❒❒ Khánh tiết
❒❒ Thiếu niên
❒❒ Phụ nữ
❒❒ Đặc nhiệm
 Điều IV. Đại hội sẽ bầu Ban thường vụ BCH / TƯ
gồm có:
❒❒ 1– Hội trưởng
❒❒ 3–Phó hội trưởng
❒❒ 1–Tổng thư ký
❒❒ 1–Thủ quỹ
❒❒ 3–Ủy viên kiểm soát
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Các chức vụ khác do Ban thường vụ chọn và trình cho
đại hội.
Trong trường hợp không thể chọn đủ ngay trong buổi đại
hội thì Ban thường vụ sẽ thông báo danh sách cho các Tỉnh
hội thời hạn tối đa là một tháng sau ngày bầu cử BCH/ TƯ.
CHƯƠNG II
Ứng cử viên.
 ĐIỀU V. Ban thường vụ BCH / TƯ sẽ do đại hội bầu
lên trong số:
Các nhân viên trong Ban Chấp Hành đương nhiệm từ
cấp Tỉnh Hội trở lên
– Các nhân viên trong Ban Thường Vụ tiền nhiệm từ
cấp Tỉnh Hội trở lên
 ĐIỀU VI. Ứng cử viên phải làm đơn xin ứng cử do
Ban chấp hành liên hệ chứng kiến và chuyển đệ lên
BCH / TƯ.
Trong đơn ghi rõ lý lịch và chức vụ ứng cử theo mẫu.
 ĐIỀU VII. Ngày mãn hạn nộp đơn ứng cử viên là hết
ngày 24–11–1967 (trước ngày bầu cử 30 ngày)
 ĐIỀU VIII. Danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được
niêm yết trước ngày bầu cử 7 ngày tại văn BCH / TƯ
và các Tỉnh Hội.
 ĐIỀU I X. Trong trường hợp không có ứng cử viên
vào một chức vụ, đại hội sẽ thăm dò ý kiến lẫn nhau
để chọn người đề cử (chỉ đề cử những vị đương nhiệm
và hiện diện)
CHƯƠNG III
THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI VÀ
NGUYÊN TẮC BẦU CỬ
70



BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

 ĐIỀU X.
Thành phần đại hội gồm có: BCH./ TƯ và đại diện
các ban chấp hành Tỉnh hội, mỗi Tỉnh hội có thể cử
từ 1–5 đại diện.
Ngoài ra tùy số hội viên tráng niên nam, nữ mỗi Tỉnh
hội có thể cử thêm một số đại diện: Cứ mỗi 100 hội
viên là được thêm một đại diện
 ĐIỀU XI.
Đại hội hợp lệ khi hội đủ điều kiện là 2/3 tổng số đơn
vị Tỉnh hội hay Thị hội tham dự.
Nếu vì lý do gì mà đại hội lần thứ nhất bất thành thì
đại hội lần thứ hai dù có bao nhiêu đơn vị Tỉnh hội hay
Thị hội tham dự vẫn là hợp lệ.
 ĐIỀU XII.
Bầu cử theo đa số tương đối, đơn danh và bằng phiếu kín
Mỗi lá phiếu điều có đóng dấu của BCH / TƯ. Mỗi vị
hiện diện mỗi lần chỉ được bầu một phiếu.
Trong trường hợp hai số phiếu tương đương thì người
có thâm niên trong hội hơn sẽ đắc cử. Nếu số thâm niên
lại bằng nhau, lá phiếu của chủ tọa có giá trị tuyệt đối
Ban tổ chức Đại hội bầu cử sẽ do BCH / TƯ đảm nhiệm.
( Buổi lễ bầu cử được đặt dưới quyền chủ tọa của Ngài
Bảo Thế và toàn thể chức sắc cao cấp của HỘI THÁNH
Hiệp Thiên, Cữu Trùng và Phước thiện.
Phần tham dự gồm có: Chức sắc đại viện Cữu viện, các
cơ quan Hành Chánh, Phước Thiện, đại diện Khâm Thành
Thánh Địa, các Đầu phận Đạo, Khâm Châu Đạo Tây Ninh,
Ban Thế Đạo, Hướng Đạo sinh Cao Đài, Tĩnh Trưởng Tây
Ninh, Trưởng Ty Thanh niên Tây Ninh, Quận trưởng Quận
Phú Khương đại diện hội đồng Tỉnh Tây Ninh, nhiều thân
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hào nhân sĩ, các nhà mạnh thường quân có cảm tình với Hội.
Buổi lễ được sự ủng hộ nhiệt tình về tinh thần lẫn vật
chất của quan khách tham dự.
Ngoài ra có đầy đủ các vị Huynh trưởng trong BCH /
TƯ, BCH / CTTĐ, đại diện các Tỉnh hội, Thị hội, Quận
hội và các đơn vị trực thuộc BCH / CTTĐ.
Buổi lễ được tiến hành trong bầu không khí nghiêm
trang, cỡi mở và đoàn kết.
KẾT QUẢ BẦU CỬ
Kết quả hợp lệ và được công nhận bởi Đạo lịnh sau đây
(sao y nguyên văn bản chính )
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
BẢO THẾ
SỐ: 07 / ĐL

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ thập Tam niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH

*

BẢO THẾ
Thừa Quyền Thượng Sanh.
– Chiếu Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
– Chiếu Hiến Pháp và nội luật Hiệp Thiên Đài. Ngày
rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (21–3–1932) và ngày mùng
8– tháng giêng Giáp Thìn (20–2–1964)
– Chiếu Hiến Pháp bổ túc ngày 27–2– năm Ất Tỵ
(29–3–1965) giao cho BẢO THẾ Thống quản ĐẠI ĐẠO
THANH NIÊN HỘI.
– Chiếu Thánh lịnh số 27 / TL ngày 14–11 Ất Tỵ
(06–12–1965) giao cho BẢO THẾ trách nhiệm thừa quyền
THƯỢNG SANH.
Nghĩ vì nội quy của Đại Đạo Thanh Niên Hội có ấn
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định một phần lớn trong nhiệm vụ chung là thi hành Thế
luật của Đạo dưới quyền chăm nom của HỘI THÁNH.
– Chiếu biên bản đại hội bầu Ban chấp hành Trung
ương Đại Đạo Thanh Niên Hội nhiệm kỳ II 1968–1970
ngày 24–12 – 1967 và văn thơ số 24 / ĐĐTNH / TƯ ngày
24–4– Mậu Thân (20–5–1968) nên:

ĐẠO LỊNH
 Điều thứ I:
Công nhận chư vị có tên dưới đây trong thành phần
BCH/ TƯ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI Nhiệm
kỳ II 1968–1970
1. Hạ Chí Khiêm Hội trưởng
2. Nguyễn Hữu Lương Đệ I Phó Hội Trưởng
3. Hà văn Tàu Đệ II
—
4. Nguyễn Ngọc hòa Đệ III
—
5. Võ Thanh Tòng Tổng thư ký
6. Nguyễn Bỉnh Sanh Thư ký
7. Trần Văn Hoàng Thư ký
8. Lê kim Tấn Thủ quỹ
9. Nguyễn Thanh Vân Ủy viên kiểm soát
10. Lê Văn Vang
—
11. Trần Vinh Huy
—
12. Nguyễn Văn Vinh Ủy viên văn hóa xã hội
13. Phan thị Quyên Phụ tá Ủy viên văn hóa xã hội
14. Lê Quang Toản Ủy vên kinh tế tài chánh
15. Trần Văn Rạng Ủy viên kế hoạch tổ chức
16. Huỳnh Lương Thiện Phụ tá ủy viên kế hoạch tổ chức
17. Võ Văn Thắng Ủy viên thanh niên thể thao
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18. Đặng Phước Bửu Phụ tá ủy viên thanh niên thể thao
19. Võ Thanh Liêm Ủy viên văn nghệ
20. Nguyễn văn Chẩn Ủy viên khánh tiết
21. Châu kim Anh Ủy viên phụ nữ
22. Võ Tuyết Lê Phụ tá ủy viên phụ nữ
23. Lê Thành Khoảnh Ủy viên thiếu niên
24. Trần Văn Trử Phụ tá ủy viên thiếu niên
25. Chế Trọng Lữ Ủy viên đặc nhiệm
 Điều thứ nhì:
Chư vị trong Ban chấp hành Trung ương trên đây thi
hành phận sự theo điều lệ nội qui Đại Đạo Thanh Niên
Hội và tuân hành chỉ thị của vị Thống Quản ĐĐTNH
không được tự chuyên sửa cải điều chi hết.
 Điểu thứ ba:
Hội Thánh Cữu trùng Đài, và Hội Thánh Phước Thiện
nam nữ chư vị hội viên trong Ban chấp hành Trung
Ương Đại Đạo Thanh Niên Hội theo danh sách lượt
kê trong điều thứ nhất tùy nhiệm vụ ban hành và thi
hành Đạo lịnh nầy.
Tòa Thánh ngày 25–5– Mậu Thân (dl 20–6–1968)
BẢO THẾ
Quyền Thượng Sanh
Ấn ký
LÊ THIỆN PHƯỚC
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THƯỢNG SANH
Nhân dịp nhóm họp ĐẠI HỘI của
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI Bầu Ban
chấp hành Trung Ương nhiệm kỳ 1968–1970
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Kính Hội Thánh
– Quý quan khách
– Quý Chức sắc, chức việc, và đạo hữu nam nữ
– Quý Ban chấp hành và Hội viên ĐĐTNH
Hôm nay tôi lấy làm hân hạnh đến chủ tọa lễ khai mạc
buổi nhóm Đại Đạo Thanh Niên Hội nhơn dịp bầu cử ban
chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 1968–1970
Đây là lần đầu tiên tôi được dự một phiên nhóm Đại
hội của hội Đại Đạo Thanh Niên, nhơn danh Chưởng Quản
Hiệp Thiên Đài tôi xin có lời chào thân ái các hội viên BCH
/TƯ và toàn thể thanh thiếu niên hội viên.
Đại Đạo Thanh Niên Hội được thành lập dưới sự bảo
trợ cuả HỘI THÁNH vì toàn thể hội viên là con em của
Chức-Sắc trong Đạo, tức là những mầm non ưu tú của Đại
Đạo là rường cột tương lai của HỘI THÁNH có thể sau nầy
nối chí của bậc phụ huynh để vun bồi nền chánh giáo thêm
vững chải hầu nêu cao ngọn cờ cứu khổ trên mặt địa cầu.
Mục đích cao đẹp của Đại Đạo Thanh Niên Hội là đem
đức tin mãnh liệt và sự hăng hái nồng nhiệt của tuổi xuân
đặt trọn dưới quyền xử dụng của Hội Thánh để phụng sự
cho chánh nghĩa lấy tình yêu thương nhơn loại làm chuẩn
đích để giúp Đạo cứu đời. Đó là điều thật quí báu đúng theo
đường lối của Đức Chí Tôn đã vạch sẵn, HỘI THÁNH rất
vui lòng mà trưởng chí và nâng đỡ các em làm tròn nghĩa vụ.
Mặc dầu Đại Đạo Thanh Niên Hội mới ra đời vừa hơn
hai năm mà các em đã sốt sắng tham gia trong nhiều công
tác xã hội tại tỉnh nhà và góp phần công quả trong công cuộc
kiến thiết của HỘI THÁNH, như xây dựng Chánh Môn, tu
chỉnh Cữu Trùng Thiên, kiến tạo chu vi Báo Quốc Từ v.v…
Tư cách và hành vi của các em đã chứng tỏ một tấm
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nhiệt thành và lòng háo nghĩa của những phần tử vì nhờ
được triêm nhiệm tinh thần đạo đức của người trên trước
mới được như vậy.
Luận về mặc xã hội nói chung về thanh niên Việt Nam thì
ai cũng nhìn nhận thanh niên là nhơn vật quí báu tương lai của
nước nhà, là nguồn tin tưởng hy vọng của quốc gia và dân tộc.
Nước được thịnh trị dân được phú cường là nhờ nơi sinh lực
tranh đấu và sự tiến hóa của thanh niên trên đường nghĩa vụ.
Nhưng theo tình trạng hiện tại của đất nước, ai cũng
nhận thấy trong giới thanh niên ngoài mặt đời chỉ có một
phần rất ít có thể là tinh hoa của tổ quốc, còn phần đại đa
số là những mầm gieo tai hại cho xứ sở.
Vì theo trào lưu tiến triển văn minh vật chất, hầu hết
mầm non tuổi trẻ đã bị lôi cuốn vào vòng trụy lạc xa hoa,
hoặc bị đưa đẩy vào đường bất chánh hướng về chủ nghĩa
vật chất kim tiền, những thanh niên đó đã gieo vào mối âu
lo và đau khổ cho gia đình, tạo sự rối loạn cho xã hội, gây
nên thất vọng cho nhà lảnh đạo quốc gia.
Khổ nổi đối với hành vi ngang trái của con em mình,
nhà lễ giáo nho phong đành chịu bất lực, và phép nước dầu
có quyền nghiêm răn trừng trị, nhưng những tấn tuồng bỉ
ổi, du đảng, ngang ngược, phá hoại vẫn cứ tiếp tục diễn ra
ngày càng mảnh liệt giữa bến chợ đời.
Trong xóm yêu hoa, trong phòng ca nhạc, nơi chỗ ăn
chơi phung phí tiền ngàn, thanh thiếu niên vẫn dập dìu lai
vãng. Phải tìm thú khoái lạc, phải phóng túng, phải đào
cho ra tiền.
Thành thử nơi chốn phồn hoa, hằng ngày xảy ra những
trò trộm cướp, giựt giành bóc lột mà những can phạm có
một phần là những thanh niên học sinh, lương gia tử đệ.
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Câu chuyện trò làm nhục thầy cũng đã xảy ra không bao lâu
và có lẽ chỉ nơi xứ Việt Nam nhỏ bé nầy mới có cảnh trạng
thương tâm như vậy.
Rồi đây thanh niên của đất nước sẽ đi về đâu? tương lai
của xã hội sẽ ra thế nào?
Đó là những câu hỏi đã chất chứa trong trí óc của kẻ
thương đời, biết lo cho tiền đồ quốc gia dân tộc.
May thay! Các em nhờ ở trong cửa ĐẠI ĐẠO TAM
KỲ PHỔ ĐỘ nên tránh khỏi sự truyền nhiễm tai hại của
mặt đời, các em đã có sẵn cái tinh thần duy tâm, nhờ nơi
thiên lương đạo đức truyền thống của đấng phụ huynh và
nhất là nhờ nơi bầu không khí tinh khiết, hiền từ mà các
Đấng Thiêng Liêng bao trùm vùng Thánh Địa.
Nhưng ngoài các em trong đoàn thể Thanh niên Đại
Đạo những thanh thiếu niên của tỉnh nhà đang còn là học
sinh trong các trường học của Đạo cũng như của Đời có
được thuần túy và đứng đắn như các em nghĩ không?
Vậy phận sự của các em, của Đại Đạo Thanh Niên Hội
là phải làm sao lôi kéo những phần tử đã bị truyền nhiễm
đó trở về đường chơn chánh, cãi sửa tánh tình cho xứng
đáng con nhà gia giáo. Có lẽ phần đông những trẻ em hư
hỏng đó là con nhà trong bổn đạo, nhưng vì cha mẹ chúng
quá chất phác hoặc quá nuông chìu con cái nên không thể
sửa trị được.
Đại Đạo Thanh Niên Hội phải lập ra một chương trình
hành động và một ủy ban có phận sự dòm ngó cử chỉ và hành
vi ngang trái của chúng.
Nói như thế chẳng phải là theo sát bên chúng mà ngó
chừng, nhưng hễ gặp nơi nào và trường hợp nào chúng có
những cử chỉ lố lăng, hoặc tác động sai phép thì các em lấy
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tư cách đàn anh mà khiển trách liền và cần phải tiếp xúc
với nhà trường và phụ huynh của chúng để xin nghiêm răn
thì mới có hiệu quả.
Cái phận sự đó hẳn là rất khó khăn cho Đại Đạo Thanh
Niên Hội, nhưng vì chủ nghĩa giúp đời vì lòng nhân đạo, vì
tương lai của nước nhà và nhất là vì thanh danh của Đạo
các em chẳng nên từ chối. Các em nên để ý những học sinh
đó cũng là những mầm non của Đại Đạo và trong một thời
gian nữa cũng sẽ là Hội Viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội.
Nếu hiện giờ các em không để ý giúp chúng sửa đổi tính tình
thì ngày sau hội viên của hội các em cũng không tránh khỏi
sự truyền nhiễm do chúng đem đến.
Tôi nhận thấy công việc đó cũng là phần nhiệm vụ của
các em vì trong điều lệ của Hội nơi chương I, điều III khoảng
III (mục đích của Hội) có ghi rằng:
“Đào tạo nhơn tài cho xã hội trên căn bản: ĐỨC, TRÍ
và THỂ DỤC để bảo đảm hạnh phúc chung cho nhơn loại.”
Như vậy dầu các em có thực hành sự dìu dắt mấy trẻ
học sinh đi đúng theo khuôn viên lễ giáo và đạo đức cũng là
điều hợp lý hợp tình chớ không phải là quá phận sự.
Làm tròn nhiệm vụ cao cả, các em sẽ hiến dâng cho
Đạo và Đời một công quả vĩ đại, đáng ghi danh nơi sử Đạo.
Chẳng những các em có quyền dìu dắt trẻ em còn ngồi
trên ghế nhà trường về mặt lễ giáo, mà các em nếu có thiện
chí cũng sẽ góp phần hữu hiệu trong sự huấn luyện thêm
các bạn thanh niên vì sinh kế của gia đình mà phải rời khỏi
nhà trường quá sớm, học lực còn kém cỏi, cần phải trau giồi
và bổ túc kiến văn cho có căn bản học thức tương đối cần
thiết trên đường tự lập.
Trên thế giới ngày nay, sự giáo dục thanh niên chẳng
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phải chỉ cần thiết duy nhất là những chuyên viên, những
giáo chức tài năng và những cán bộ đảm nhiệm. Mọi người
học thức khá đều có thể góp phần giáo hóa kẻ khác.
Các em ở trong giới đầu xanh tuổi trẻ, sức hoạt động
đang hăng hái, khả năng vốn có thừa lại lấy tình thương
nhơn loại làm phương châm phục vụ đại chúng. Tôi tin chắc
với sự bền chí và thời gian các em sẽ thành công không khó.
Đây là ý kiến riêng của tôi, không có tính cách bắt buộc
Đại Đạo Thanh Niên Hội cần phải thảo luận lại.
Khi Đức Hộ Pháp còn tại thế, Đức Ngài thường tỏ quan
niệm: Thế nào Đạo Cao Đài cũng phải phục hưng nền văn
hóa cổ truyền Đông phương là cái tinh hoa triết học về Đạo
nhân luân từ 4.000 năm do Tổ Tiên để lại bởi nền văn hóa
ấy ngày nay đã sụp đổ.
Thật vậy vì dân tộc Việt Nam quá xu hướng theo văn
minh vật chất, chuộng cái tinh xảo bề ngoài của ngoại chủng
khiến nền phong hóa suy đồi, cang thường đảo ngược. Chủ
nghĩa duy vật đã thâm nhiễm vào não cân của giống LẠC
HỒNG làm cho quốc túy điêu tàn nền nhân siêu ngã.
Sáng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ĐỨC CHÍ TÔN
dạy môn đệ phải lấy Nho Tông chuyển thế đặng phục hồi
nền phong hóa ưu tú của nước nhà hầu ngày sau làm kiểu
mẫu cho các quốc gia trên thế giới.
Mặc dù cái chủ nghĩa quá cao siêu, con đường còn
mịt mờ xa tít, nhưng Thiên Cơ đã định, người có sứ mạng
Thiêng liêng chẳng nên nản chí, cứ mạnh dạng làm phận sự
cho đến cùng.
Hết thế hệ của bậc lão thành thì đến thế hệ của giới
thanh niên, chính là các em, sẽ tấn lên để tiếp tục trảy sang
trên đường thiên lý.
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Đạo Cao Đài tồn tại tới thất ức niên mà đời người lại
ngắn ngủi, chúng ta nên hết lòng với trách vụ, ngoài ra để
phần Chí Tôn xử định.
Ngày nay văn minh phát triển, khoa học tiến bộ, con
người có những sinh hoạt thuận tiện hơn, nhưng dần dần
nhơn sanh chỉ còn sống hời hợt ngoài bì phu, sống bằng cảm
giác, ưa tìm thú vui trong những khoái cảm tân kỳ, còn tâm
hồn thì hoang phế, trống rổng. Đó là vì người ta quá khinh
khi những chủ trương đạo đức.
Người ta quên rằng, song song với sự trau giồi kiến thức,
cần phải cải thiện tâm hồn, rèn luyện đức tính để cho lương
tri và kiến văn cùng phối hợp nhau, con người mới trở nên
thuần túy, hữu dụng cho nhơn quần xã hội.
Chủ nghĩa duy vật được tôn thờ, nên sự khủng hoảng
tinh thần của thanh niên ngày trầm trọng, nên triết lý nhơn
sanh ngày càng đổ vở thêm, vì sự chạy theo kiến văn mà quên
mất tiếng của lương tâm, tức là đi lần đến chỗ diệt vong, hủy
hoại của tâm hồn, theo câu phương ngôn pháp văn:
“Science sans conscence n’est que ruine de l’ âme.”
Thanh thiếu niên thân mến!
Các em ở trong giới thanh niên trí thức lại sanh trưởng
trong những gia đình lễ giáo của nền Đại Đạo, các em đã
thừa hiểu nhân tâm thế đạo để xử lý tiếp vật nhưng các em
chẳng nên lãng xao trong việc trau giồi đức tính nung đúc
chí thành để cho tâm hồn ngày thêm cao đẹp hầu phụng
sự đắc lực cho Đạo và cho Đời đúng theo ý nguyện chính
đáng của mấy em
Ước mong mấy em để ý thì rất may mắn cho tương lai
nền Đạo và cho non sông Việt chủng.
Tôi cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN ban ơn cho toàn thể
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Chức-Sắc, quý quan khách và các em nam nữ trong Đại Đạo
Thanh Niên Hội.
Nay kính
Toà Thánh ngày 23 tháng 11 Đinh Mùi (DL 24–12–1967)
THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
BỨC THƯ XUÂN CỦA ÔNG HỘI TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Các anh chị em Hội viên thân mến!
Thắm thoát một năm lại trôi qua, Thu mãn, Đông tàn,
mai vàng khoe sắc.
Khắp đó đây đang rộn rịp mừng đón Chúa Xuân.
Đời đã trải qua những ngày nắng hạ, mưa thu, gió đông
rét mướt, nay ánh xuân quang đem đến bao nguồn hy vọng.
Đạo cũng tiến bước theo nhịp điệu vần xoay của cơ tạo
với cảnh sen hồng khoe sắc, lan trắng ngát hương để rồi vui
với nụ mai vàng dưới tiết trời xuân mát mẻ.
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI cũng lần theo bóng
Thiều quang nhặt thúc mà điểm tô hình vóc, trau luyện tinh
thần, mấy lúc phong sương, bao lần mưa nắng.
Cứ lần bước học hỏi kinh nghiệm ở trường đời và góp
công vun bồi nghiệp Đạo.
Là những mầm non của thế hệ, gặp tiết Xuân ấm áp,
trời Xuân tươi đẹp, chúng ta cũng hòa đồng trong niềm hân
hoan chung của vạn vật.
Nhưng chúng ta nên ghi nhớ: mùa Xuân qua rồi mùa
Xuân trở lại, chớ tuổi xuân qua không bao giờ trở lại. Vậy
để khỏi luyến tiếc chuỗi ngày xuân đầy nhựa sống chúng ta
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thử kiểm điểm lại xem đã làm được những gì để xứng đáng
hơn trong năm mới.
Trường thi công quả đã rộng mở để mỗi tín đồ lập công
đoạt vị chúng ta nên gắng bước chen chân trong sứ mạng
phục vụ Đạo Trời, phụng sự nhơn sanh dưới tình thương
yêu dìu dẫn của HỘI THÁNH
Đường xa gắng bước dưới ánh Xuân mai mát mẻ, chớ
dần dà để đến lúc xế chiều đông, ác vàng sắp lặn, màn sương
phủ khuất rồi luyến tiếc chẳng là quá muộn, như lời ĐỨC
CHÍ TÔN đã dạy:
“Con đường Đạo hạnh đợi khuất dấu mờ mệt nét rêu
phong mới sửa soạn lần chơn âu để biết vô phần hay hữu phước.”
Trước thềm năm mới, thay mặt Ban chấp hành Trung
ương tôi thành tâm cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC
PHẬT MẪU cùng các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban huệ
ân cho cả thảy, và mến chúc anh chị em TRƯỜNG XUÂN
HẠNH LẠC.
HẠ CHÍ KHIÊM
THÁNH Ý
Thiên mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị đạo, tùng đạo
chi vị giáo, đạo giả dã bất khả tu du lỵ giả, lỵ giả phi đạo dã.
(Trời ban cho con người một cái tánh lành, đem sự
lành thi thố ra gọi là đạo, do theo đạo lý mà dạy người gọi
là giáo hóa chúng sanh.)
* ĐỜI CÓ BA ĐIỀU ĐÁNG TIẾC
❒❒ Một là hôm nay bỏ qua
Hai là đời nầy chẳng học
Ba là thân nầy lỡ hư.
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CHU HY
❒❒ Trường đời đem thử gan anh tuấn
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh hiền

ĐẠI ĐẠO

NĂM 1968 (MẬU THÂN)

Nhiều Châu đạo và Tộc đạo liên lạc với BCH / TƯ để
xin điều lệ nội quy và tìm hiểu cách thức tổ chức Ban chấp
hành các tỉnh hội và quận.
Lần lượt thành hình thêm các tỉnh hội mới: Tây Ninh,
Gia Định, Vĩnh Long, Sa đéc, Phong dinh, (Cần Thơ) An
Giang, Đắc Lắc, Quảng tín, Quảng Ngải.
Để bổ sung nhân sự vào ban chấp hành Châu Thành
Thánh Địa và thực hiện đúng tinh thần nội qui, BCH /
CTTĐ tổ chức bầu cử Ban chấp hành mới nhiệm kỳ IV
1968–1969.
Tổ chức bầu cử dưới hình thức dân chủ bỏ thăm trực
tiếp và kín.
Kết quả hợp lệ được trình lên BCH / TƯ để ban hành
quyết định.
Ngày Tết Mậu Thân diễn biến bình thường cũng như
những ngày Tết đã qua, Nhưng tiếc thay, Chúa Xuân đến
với mọi nhà chưa dứt tiếng pháo thì tiếng bom đạn tiếp tục
nổ, chiến nạn lan tràn đến mọi nơi từ thành thị đến thôn
quê, chỗ nào cũng có. Vùng Thánh Địa cũng bị ảnh hưởng
khá nhiều, nhơn sanh ở các phận Đạo có chiến nạn tàn phá
phải di chuyển gia đình vào Nội Ô Thánh địa tạm trú. Do
đó các cơ quan trong Nội Ô Thánh địa chứa đầy ấp người
chạy nạn. Chưa đủ, người ta còn sống cảnh màn trời chiếu
đất đầy nghẹt cả hai khu Rừng Thiên Nhiên, dưới các chân
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tháp cũng không còn chỗ trống.
Mặc dầu tình hình có biến động BCH / TƯ kết hợp
với BCH / CTTĐ tổ chức đại trại để chầu lễ vía ĐỨC CHÍ
TÔN tại sân ĐẠI ĐỒNG XÃ rất long trọng.
Tổ chức và sinh hoạt bình thường cũng như các kỳ trại
đã thực hiện trong nhiều năm qua.
Sau đó, BCH / TƯ, BCH / CTTĐ tổ chức trại công
tác xã hội vô thời hạn tại văn phòng Trung Ương.
Phần lớn các huynh trưởng trong Ban Chấp Hành
Trung Ương, Ban Chấp Hành Châu Thành Thánh Địa và
Ban Chấp hành các đơn vị đều có mặt ngày đêm tại trại kể
cả hội viên.
Ra quân đầu tiên, cứu giúp đồng bào chiến nạn ở Ấp
Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, Quận Phú Khương Tỉnh Tây
Ninh bị thiệt hại nặng có trên 300 ngôi nhà bị thiêu hủy.
Khu vực giáp ranh với Nội ô Tòa Thánh kể từ cửa số
11 ngược lại các cửa số 10, 9, 8, 7, 6 và lan đến Ấp Long Đại.
Lần ra quân nầy, hội viên tự nguyện tham gia rất đông
đảo với tinh thần dũng cảm và tư thế sẵn sàng bất chấp mọi
hiểm nguy đến tánh mạng.
Mặc dầu ngọn lửa chiến nạn còn bùng cháy trên các mái
nhà, mùi súng đạn vẫn còn khét nghẹt khó thở, tiếng cầu cứu
thảm thương của những người bị thương nặng vang lên chỗ
nầy chỗ nọ. Anh chị em hội viên xông vào đám cháy dập tắt
lửa, cổng người bị thương đưa đi cấp cứu, Chỗ kia anh chị
em đào bới những công sự bị sụp đổ có tiếng rên tìm thấy 3
anh bộ đội bị trọng thương đưa đi cấp cứu. Chỗ khác trên
chiến xa M 113 của quân đội Cộng Hòa còn nghi ngút khói,
có tiếng rên, anh em nhào lên xe cổng hai anh lính thuộc
chiến đoàn 10 bị trọng thương đưa đi cấp cứu.
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Chưa kể một số anh chị em chạy khắp đó đây tháo gỡ
chuồng trại dẫn trâu, bò bị phỏng ra ngoài. Trên các con
đường hẻm, cây cối bị bom đạn đổ ngỗn ngang anh chị em
dọn dẹp để tiện việc đi lại.
Có nhiều nhà bị cháy rụi, nhưng bồ lúa vẫn còn bốc
khói, anh chị em xông vào tạt nước, xúc lúa đưa ra ngoài.
Công việc như thế tiếp tục làm từ sáng đến tối.
Ngày hôm sau anh chị em tiếp tay với đồng bào dọn dẹp
những đống tro tàn để dựng lại những túp lều nho nhỏ cho
đồng bào tạm trú đồng thời gìn giữ số tài sản của đồng bào
còn sót lại ngăn ngừa kẻ xấu thừa cơ hội lưu đi làm của riêng.
Sáng ngày thứ ba, anh chị em tiếp tay với Ty Xã Hội,
Hội đồng tỉnh, cơ quan Usaid, chư Chức-Sắc, Chức Việc,
các đoàn thể từ thiện đi kiểm tra và thống kê số đồng bào
bị nạn đồng thời phát quà ủy lạo gồm có các thứ; gạo, sữa,
đường cát, dầu ăn, quần áo, mùng, mền, chiếu, tol, ciment.
Công việc tiến hành đến hai tuần lễ mới tạm ổn định.
Lần nầy, chiến nạn xảy ra ở ngoại ô Tòa Thánh nhưng
ở Nội ô Tòa thánh cũng bị ảnh hưởng ngay khu vực ĐÀI
PHÁT THANH GIÁO LÝ chạy dài từ cửa số 7 đến cửa
số 9 cũng có dấu bom đạn và xác chiến xa M113 nằm bên
cạnh hàng rào.
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG DẠY:
“ Quí hóa thay cái hạnh khiêm nhượng
Nguy hiểm thay cho tánh tự kiêu”
TRẠI VÍA ĐỨC HỘ PHÁP
Ngày mùng 10–4 Mậu Thân
Năm nay hội tổ chức đại trại kỷ niệm lễ vía ĐỨC HỘ
PHÁP rất trang nghiêm và trọng thể tại sân ĐẠI ĐỒNG XÃ
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Các đơn vị trực thuộc Châu Thành Thánh Địa tham dự
đầy đủ, tổng số trại sinh có mặt 1.000 đồng phục chỉnh tề.
Cổng trại được thiết kế bằng các mô hình khối, có cổng
chính và hai cổng phụ.
Phần trên cùng cổng trại có buộc dây theo hình cánh
bườm phủ lên thân cổng.
Từ xa nhìn lại, ta có thể tưởng tượng một chiếc thuyền
to đang căng bườm lướt sóng vượt đại dương.
Lễ khai mạc trại được đặt dưới quyền chủ tọa của HỘI
THÁNH và sự tham dự đông đủ chư chức sắc HIỆP THIÊN,
CỮU TRÙNG, PHƯỚC THIỆN cùng chư chức sắc chức
việc các cơ quan trong nội ô và ngoại ô Tòa Thánh. Buổi lễ
còn có Tỉnh trưởng, Quận trưởng, Trưởng Ty Thanh niên,
Trưởng Ty Thông tin, Hội đồng Tỉnh, Thân hào nhân sĩ,
các nhà mạnh thường quân và rất đông đồng đạo đến dự
Sân lễ đã chuẩn bị rộng rãi nhưng không đủ sức cho
người tham dự đứng thoải mái.
Sau bài diễn văn khai mạc trại của trại trưởng Hạ Chí
Khiêm đại diện HỘI THÁNH chủ tọa Ban huấn từ. Trong
đó có đoạn nhấn mạnh Hội Thánh rất vui mừng nhìn thấy
con em của Đạo được qui tụ thành đội ngủ dưới sự chăm nom
dìu dắt, dạy dỗ của HỘI THÁNH. Hội viên ĐĐTNH đã
học tập và rèn luyyện bản thân theo con đường đạo đức và thực
hiện vai trò một tín đồ Đạo Cao Đài. Một bằng chứng rõ nét
Chiến nạn tết Mậu Thân Đạo lẫn Đời nhìn thấy Hội viên
của ĐĐTNH đã thực hiện được tinh thần nhân nghĩa đối
với đồng đạo và đồng bào bị chiến nạn rất đáng khen.
Sau phần lễ khai mạc, toàn thể trại sinh nghiêm trang
tiển đưa HỘI THÁNH, chư chức sắc, quí vị quan khách
ra về trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng sau phần dự
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cơm chiều, chuẩn bị đêm lửa trại. Ban chỉ huy trại rất ngạc
nhiên, ngẩu nhiên tiếp khách không báo trước, một phái
đòan rất đông đồng Đạo ở Ấp Long Mỹ đến viếng trại tỏ
lời biết ơn và tặng quà.
Chúng tôi rất cảm động trước những lời nói cảm ơn
chân thành đã giúp đỡ họ trong chiến nạn tết Mậu Thân
sớm có chỗ ở.
Trong đêm lửa trại ban trật tự không tài nào làm phận
sự, người đứng chen chân không lọt, trên hai khán đài người
đứng đông nghẹt.
Cuối cùng lễ bế mạc trại được tiến hành trong bầu
không khí trang nghiêm và đầy cảm hứng.
Ngày Rằm tháng Tám Mậu-Thân Hội căn cứ vào chương
trình đại lễ của HỘI THÁNH tổ chức đại trại để chầu
lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG tại sân Đại Đồng xã để
toàn thể hội viên có điều kiện chiêm ngưỡng ĐỨC ĐẠI TỪ
MẪU và học ĐẠO.
ĐỨC KHỔNG TỬ nói:
“Tiểu bất nhẫn, đắc loạn đại mưu”.
(Việc nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn ắt phải hư hoại)
NĂM 1969 (KỸ DẬU)

Phái đoàn BCH/TƯ đi Đà Nẵng dự lễ kỷ niệm ngày
thành lập HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO đồng thời trao
đổi mật thiết tình hữu nghị với HƯNG ĐẠO ĐOÀN (một
đoàn thể thanh niên của Hội Truyền Giáo) luôn tiện viếng
thăm các Châu đạo và Tỉnh Hội: Quảng Nam, Quảng Tín,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa…
BCH/TƯ kết hợp vơi BCH/CTTĐ mở khóa huấn
luyện cấp Thiếu Trưởng tại ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG cho
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các đơn vị trực thuộc Châu Thành Thánh Địa và cácTỉnh
hội, Thị hội và Quận hội học tập.
Trong năm có một số Tỉnh hội mới được thành hình:
Hậu Nghĩa, Định Tường, Tuyên Đức, Bình Định. Cuối
năm 1969 BCH/CTTĐ tổ chức bầu cử Ban chấp hành
nhiệm kỳ V 1970–1971 BCH/CTTĐ kết hợp với BCH/
TƯ tổ chức các kỳ trại.
– Mừng lễ viá: ĐỨC CHÍ TÔN
– Lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG
– Lễ viá ĐỨC HỘ PHÁP
Ngoài ra còn tổ chức các trại lưu động làm công tác xã
hội như làm vệ sinh chợ Long Hoa, chợ Thương Binh, sửa
chửa đường, vét cống rảnh và cứu giúp đồng bào bị chiến
nạn trong khu vực Tỉnh Tây Ninh.
Đặc biệt dự trại LIÊN TÔN ở Hố Nai (Biên Hòa) do
đoàn thanh niên LAM SƠN (Công Giáo) tổ chức.
DỰ TRẠI LIÊN TÔN Ở HỐ NAI BIÊN HÒA
Được thư mời của ban tổ chức trại LIÊN TÔN do đoàn
thanh niên LAM SƠN phụ trách, BCH/TƯ kết hợp với
BCH/CTTĐ đề cử Ban chỉ huy trại và chọn 50 hội viên
tham dự. Trong đó có các thành phần chuyên môn.Văn nghệ,
Thể dục, thể thao, thông thạo trò chơi lớn.
Trước khi lên đường, các huynh trưởng trong Ban chỉ
huy trại và toàn thể hội viên được chọn tổ chức học tập về
đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm, rà lại chuyên
môn và tập dượt vài tiết mục văn nghệ: Ca, vũ, kịch có nội
dung xây dựng tinh thần dân tộc, phát huy truyền thống
đạo hạnh và hòa đồng.
Đúng thời gian qui định, các huynh trưởng, trại sinh
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đã có mặt đầy đủ tại văn phòng BCH/TƯ, dụng cụ đi trại
được chuẩn bị chu đáo.
Phương tiện di chuyển được các nhà mạnh thường
quân ủng hộ một xe khách có 52 chỗ ngồi đưa đi và rước về.
Đến đất trại, chúng tôi được Ban tổ chức ưu ái đón tiếp
niềm nở và chỉ địa điểm dựng trại. Ngoài ra cũng được anh
chị em thanh niên PHẬT TỬ đến chào đón bằng những
bài hát cộng đồng.
Chúng tôi rất sung sướng trong người không thấy mệt,
tay bắt mặt mừng trò chuyện ca hát vang lừng.
Sau 60 phút ăn trưa, ổn định vị trí tổ chức tiểu trại theo
kế hoạch, thông qua chương trình ban tổ chức lên kế hoạch
rất chu đáo. Các bộ môn thi đua sắp xếp kế tiếp nhau không
có thời gian trống gồm có:
 Dựng trại, trang trí trại
 Đêm hoa đăng
 Văn nghệ
 Thể dục, thể thao (vũ cầu, bóng bàn, bóng chuyền,
kéo co, nhảy bao bố………)
 Trò chơi lớn
Chúng tôi rất yên tâm vì đã chuẩn bị đầy đủ từ thể chất
lẫn tinh thần và tin tưởng có ƠN TRÊN phò hộ.
Còn 30 phút nữa bắt đầu thi đua dựng trại, ban tổ chức
nhắc nhở các tiểu trại chuẩn bị và mời các tiểu trại trưởng
về lều chỉ huy họp.
Ban tổ chức sinh hoạt điều lệnh trại, nội quy thi đua và
yêu cầu toàn thể trại sinh thực hiện nghiêm chỉnh.
Sau 3 hồi còi dài in ỏi phát ra từ lều chỉ huy báo hiệu
giờ thi đua bắt đầu. Các tiểu trại làm việc có vẻ lúng túng
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vì các huynh trưởng cải nhau, trại sinh có một số làm việc
có một số đứng tụ năm, tụ ba trò chuyện.
Riêng về tiểu trại ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI sau
khi ổn định vị trí dựng trại ban chỉ huy đã phân công cho
các nhóm và chỉ định địa điểm công tác từng nhóm một,
công việc của ai nấy làm.
Do đó các nhóm chủ động thực hiện công việc của mình,
phút chốc cổng tiểu trại, lều chỉ huy, cột cờ, lều cá nhân, lều
cứu thương, lều hậu cần, hố rác, đã hoàn thành mỹ mãn kể
cả công việc trang trí.
Cổng tiểu trại được thiết kế theo hình tượng tháp
EIFFEL cao 8m, có 3 tầng, tầng nầy liên hệ với tầng kia
bằng thang dây. Trên đỉnh tháp phần trên cùng treo cờ tổ
quốc, dưới đó treo 3 lá cờ của ba tôn giáo. Ở mỗi tầng có
gắn bốn ngọn đuốc ở 4 góc, đường kính ngọn đuốc từ 2 tấc
đến 4 tấc (tất cả ngọn đuốc đều dùng nồi nhôm đổ đầy cát,
khi dự thi đêm hoa đăng cho dầu cặn và nhớt vào cát, dùng
bông gòn hoặc vải vụn làm nồng (tim) đốt cháy rất tốt và
toả nhiều ánh sáng).
Ở tầng thứ nhất treo Đạo kỳ, từng thứ nhì gắn huy hiệu
Hội, tầng cuối cùng gắn bảng tiểu trại ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI.
Cổng tiểu trại của chúng ta có phần cao hơn và to hơn
cổng trại chính. Phía sau cổng tiểu trại trước lều chỉ huy là
sân sinh hoạt, giữa sân có thiết kế trụ cờ mắc vững chắc trên
dây, treo cờ Hội.
Sau thời gian 180 phút trôi qua hai hồi còi dài báo hiệu
giờ thi đua chấm dứt, công việc của các tiểu trại hoàn thành
đúng theo thời gian.
Tiếp theo lễ khai mạc trại được tổ chức long trọng dưới
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sự chủ toạ của Đức Giám Mục, Quan khách, gồm có nhiều
vị Linh Mục, Dì phước, Thượng tọa, Tăng Ni, Châu Đạo,
Tộc Đạo, Quản Châu, Quản Tộc, Chư Chức Việc thuộc
khu vực tỉnh Biên Hòa.
Chánh quyền địa phương đại diện các cơ quan, đoàn
thể cùng một số đông thân hào nhân sĩ và đồng bào tham dự.
Tiếp theo quan khách lần lượt thăm viếng các tiểu trại
do Ban chỉ huy trại hướng dẫn và giới thiệu các tiểu trại.
Lần lượt đến tiểu trại Đại Đạo Thanh Niên Hội, quan
khách dừng chân trước cổng trại vài phút, ngắm nghiá cổng
trại rồi từ từ đi vào, duyệt qua hàng rào danh dự, tiếng hát
chào đón vang lên hoà lẫn tiếng vổ tay vang dậy.
Ban chỉ huy tiểu trại lần lượt bắt tay chào đón quan
khách và giới thiệu các bộ phận tổ chức của tiểu trại. Sau
đó, quan khách tỏa ra đi viếng từng lều và bắt tay chào hỏi
trại sinh rất thân mật.
Vừa tiển quan khách ra khỏi trại tiểu trại tiếp tục nghinh
đón chư Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Đạo, các nhà mạnh
thường quân đến thăm và ủy lạo.
Trong giờ phút Thiêng Liêng trước tình đồng đạo khắng
khít và sự quan tâm của chư Chức Sắc, Chức Việc khiến
chúng tôi rất cảm động.
Sau đó. Toàn thể trại sinh cùng quan khách dùng tiệc
lon thay thế cơm chiều do đồng đạo ở địa phương đài thọ
và mang đến đất trại.
Tối đến toàn trại dự thi đêm hoa đăng. Sau 3 hồi còi dài
báo hiệu giờ thi bắt đầu, ánh lửa từ các ngọn đuốc của các
tiểu trại bừng lên tỏa sáng một vùng trời, người ta nhìn rõ
từng trại sinh như ban ngày.
Riêng về tiểu trại ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
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có một nguồn sáng rộng hơn và cao hơn cả, khiến cho mọi
người tham dự trại và đồng bào đi xem đều hướng về tiểu
trại ĐĐTNH và reo lên “tuyệt đẹp”.
Tiêu chuẩn đạt nhiều điểm trong việc dự thi đêm hoa
đăng đòi hỏi phải có nhiều đuốc, ngọn đuốc càng lớn càng
có nhiều điểm.
Trong khi Ban tổ chức chấm điểm tiểu trại ĐĐTNH
ban chấm thi đề nghị tiểu trại trưởng giải thích ý nghĩa của
cổng tiểu trại.
Cổng tiểu trại hình khối chóp, đỉnh nhọn có chiều cao
8m đáy bằng và tựa trên mặt phẳng rất vững chắc có nghĩa
là: ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ ngự trên cao là chúa tể vạn vật
muôn loài, nhìn thấy tất cả trần gian và ban cho vũ trụ một
sự sống.
Ba tầng của cổng tượng trưng cho ba tôn giáo đoàn kết
phổ độ chúng sanh và hướng về Thượng Đế với lòng thành
kính mộ Đạo, độ đời thoát khỏi cảnh trầm luân.
Tinh thần đoàn kết giữa Công Giáo, Phật Giáo, Cao
Đài vững chắc bất diệt.
Ngày hôm sau tiếp tục dự thi văn nghệ, thể dục thể
thao và trò chơi lớn.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
❒❒ Giải nhất: Trang trí và sinh hoạt
❒❒ Giải nhất: Đêm hoa đăng
❒❒ Giải nhất: Đôi nam vũ cầu
❒❒ Giải nhất: Đơn nam bóng bàn
❒❒ Giải nhất: Văn nghệ
❒❒ Giải nhì: Bóng chuyền
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❒❒ Giải nhì: Đơn nữ bóng bàn
❒❒ Giải nhì: Kéo co
❒❒ Giải nhì: Trò chơi lớn
Trước khi làm lễ bế mạc, phát thưởng, ban tổ chức cho
phép các tiểu trại thăm viếng lẫn nhau và tặng quà lưu niệm.
Mỗi lần tiếp đơn vị bạn là mỗi lần tặng nhau những
nụ cười tươi, tiếng vổ tay ròn rã và những cái bắt tay thân
thương, ngược lại, mỗi lần tiển đưa nhau khiến cho mọi
người ngậm ngùi, xúc động và hẹn ngày tái ngộ.
Trước giờ lên xe trở về, ban tổ chức, anh chị em thanh
niên LAM SƠN, thanh niên PHẬT TỬ tiển đưa chúng tôi
từ đất trại đi bộ ra quốc lộ, xe vượt được một quảng đường
khá dài nhìn lại vẫn thấy anh chị em còn đứng vẫy tay.
Ôi! Chia tay sao buồn bã và lưu luyến thế.

***

* Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
* Hợp quần gây sức mạnh
DỰ TRẠI ĐOÀN KẾT
CÁC ĐOÀN THỂ THANH NIÊN
VÀ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI BÀU TRE
TRẢNG BÀNG
Được sự báo tin của Châu Đạo Hậu Nghĩa và thơ mời
của Trung tá Tỉnh trưởng tỉnh Hậu Nghĩa.
BCH/TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ ĐỀ CỬ Ban chỉ
huy trại và chọn 100 trại sinh tham dự trại đoàn kết các đoàn
thể thanh niên và các trường trung học công lập, bán công
và tư thục để làm công tác xã hội.
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Địa điểm: Xã An Tịnh khu vực Bàu tre quận Trảng
Bàng ,Tỉnh Hậu Nghĩa. Thời gian 10 ngày.
Thực hiện công tác: bồi đắp con đường vào trường trung
học Củ Chi bị ngập nước, có chiều dài 200m, rộng 6m, cao
1m và diện tích sân trường: 3. 000 mét vuông.

***

BỨC THƯ XUÂN CỦA ÔNG THÀNH
HỘI TRƯỞNG BCH/CTTĐ

*

Quí bạn thân mến!
Mỗi độ Xuân về, lại một lần thời gian sống động cảnh
sắc tưng bừng, lòng thế hệ vươn lên, vạn vật tràn đầy sinh lực,
nhịp sống cũng đổi thay để hòa hợp cùng tiết xuân êm dịu.
Xuân về, là một lần đánh dấu lại thời gian và ôn lại quá
trình hoạt động trong năm dài.
Theo nhịp luân chuyển của tuần hoàn, ĐĐTNH vừa
trên 6 tuổi và CTTĐ cũng được lên năm.
Dầu tuổi chưa được trưởng thành, còn phải nhờ sự dắt
dìu chỉ dẫn của các bậc Trưởng huynh nơi cửa Đạo nhưng
nhờ sự cố gắng không ngừng và sự hy sinh vô đối của các bạn
cùng với sự giúp đỡ tận tâm của Hành Chánh Đạo, mà đến
nay nhứt là trong năm nầy các bạn đã gặt hái nhiều thành
quả tốt đẹp, các bạn đã nêu cao ngọn cờ của Hội được sáng
chói chẳng những ở Châu Thành Thánh Địa mà kể cả các
nơi trên toàn quốc.
Quí bạn thân mến,
Thành tích đó đủ chứng tỏ rằng với tiềm năng sẵn có
với kiến thức dồi dào cộng thêm tinh thần đạo đức của quí
bạn, thì lý tưởng BẢO SANH, NHÂN NGHĨA, CÔNG
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BẰNG sẽ không là một lý tưởng suông mà nhứt định phải
thành công với những bộ óc, những bàn tay thanh thiếu
niên con em của Đạo.
Xuân về đánh dấu cho chúng ta một giai đoạn mới chúng
ta cùng chung tâm tiến bước trên đường phục vụ ĐẠO ĐỜI
cùng chung tô điểm cho thế hệ hoa niên đang vươn lên dưới
ánh sáng huy hoàng giữa trời Xuân thắm.
Trước thềm năm mới, chúng tôi thành tâm cầu nguyện
ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ, ĐẠI TỪ MẪU và các ĐẤNG
THIÊNG LIÊNG ban cho toàn thể chúng ta một ý chí
trung kiên, một tinh thần minh mẫn trong thể xác kiện
cường để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng cao cả mà HỘI
THÁNH đã đặt và tin tưởng vào các mầm non của Đạo.
Chúng tôi cũng xin chân thành kính chúc gia đình quí
bạn một năm mới vui tươi và hạnh phúc.
THÀNH HỘI TRƯỞNG
BCH/CTTĐ
NGUYỄN VĂN VINH
NĂM 1970 (CANH TUẤT)

Thỉnh thoảng BCH/TƯ đi viếng thăm các Tỉnh Hội
để cũng cố tổ chức và hướng dẫn sinh hoạt.
Lần lượt một số Tỉnh Hội và Thị Hội mới được thành
hình: Long An, Khánh hòa, Cam Ranh, Vũng Tàu, nhiều
Quận Hội cũng được thành lập.
Tổ chức bầu BCH/TƯ (Nhiệm kỳ III 1971–1973)
Căn cứ quy chế bầu cử được đại Hội soạn thảo, tuy
nhiên cũng tùy theo thời gian và không gian bổ sung thêm
những điều khoản cho thích hợp hoàn cảnh xã hội và sự
tiến bộ của con người.
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BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ III 1971–1973
Hôm nay ngày 15–11–1970 tại Hạnh Đường được trang
trí long trọng cũng như các lần bầu cử vừa qua.
Bên ngoài có treo nhiều biểu ngữ chào mừng HỘI
THÁNH, quan khách các Tỉnh hội.
Bên trong được sắp xếp gọn gàng và trang nghiêm.
Buổi chiều bầu cử được đặt dưới quyền chủ tọa của Ngài
Bảo Thế và chư chức sắc cao cấp Hiệp-Thiên, Cữu-Trùng và
Phước-Thiện.
Thành phần tham dự gồm có:
Chức sắc đại điện Cửu viện, Các cơ quan trong nội
ô Tòa Thánh, Khâm Thành Thánh Địa, Châu Đạo, Tộc
Đạo, Phận Đạo, Ban Thế Đạo, Tỉnh Trưởng, Quận trưởng,
Trưởng Ty Thanh Niên, Hướng Đạo sinh Cao Đài, Hướng
Đạo Vàm cỏ, các nhà mạnh thường quân, Thân hào nhân
sĩ, đồng đạo nam nữ.
Về phía Hội có đầy đủ các vị huynh trưởng trong BCH/
TƯ và BCH/CTTĐ đại diện các Tỉnh hội, Thị Hội và các
đơn vị trực thuộc Châu Thành Thánh Địa.
Buổi lễ tiến hành bầu cử rất nghiêm trang, đoàn kết,
cởi mở và dân chủ.
KẾT QUẢ BẦU CỬ
Sao y bản chánh văn thư số 105/TQ ngày 19–11 Canh
Tuất (dl 17–12–1970) của Ngài Bảo Thế chấp nhận thành
phần BCH/TƯ (NHIỆM KỲ III 1971–1973)
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
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BẢO THẾ
SỐ: 105/TQ

TOÀ THÁNH TÂY NINH

*

BẢO THẾ
Thống quản Đại Đạo Thanh Niên hội
Gởi: Hiền đệ Hội Trưởng
Ban chấp hành Trung Ương ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI
Chiếu biên bản số 1/ĐĐTNH/BB đề ngày 17–10 Canh
tuất (dl 15–11–1970).
Đại hội bầu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
nhiệm kỳ III 1971–1973 và văn thơ số 10/ĐĐTNH/TƯ ngày
9–11 Canh Tuất (7–12–1970).
Tôi chấp nhận thành phần BCH/TƯ nhiệm kỳ III
sau đây:
Hội trưởng: Ô. Hạ Chí Khiêm
Đệ I phó Hội trưởng: Ô. Nguyễn Văn Vinh
Đệ II phó hội trưởng: Nguyễn Ngọc Hòa
Đệ III  . . . . . . . . . . . . . : Hà Văn Tàu
Tổng thư ký Trần Văn Huyện
Đệ I phó tổng thư ký Đặng Phước Bửu
ĐệII . . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Tấn Khải
Đệ III  . . . . . . . . . . . . . Trần Văn Hoàn
Thủ quỹ Lê kim Tấn
Kiểm soát Lê văn Vang
– Nguyễn Thanh Vân
Võ Thanh Tòng
Ủy viên kế hoạch tổ chức Thái văn Gia
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Phụ tá Huỳnh Lương Thiện
– Lê Minh Khôi
Ủy viên kinh tế, Tài chánh Phan văn Phổ
Phụ tá Đinh Văn Kiệp
– Nguyễn Văn Nghĩ
Ủy Viên Văn Hóa xã Hội Dương Văn Trị
– Nguyễn Thành Thế
– Phạm Văn Bay
– Bùi Đắc Thượng
Ủy Viên Văn nghệ Nguyễn Bĩnh Sanh
– Lê tài Thượng
– Nguyễn Văn Trừ
Ủy viên Thanh niên thể thao Nguyễn Phú Hữu
– Cao văn Niệm
– Hồ Văn Huỳnh
Ủy viên thiếu niên Trần Văn Trử
– Bùi Văn Côn
– Trần Phước Lai
Ủy viên Phụ nữ cô: Võ Nguyệt Hường
– Võ Tuyết Lê
– Nguyễn Thị Chính
Ủy viên Khánh tiết Ô. Lê thanh Dần
– Dương văn Châu
– Trần Đoàn Kết
Ủy viên Đặc nhiệm Nguyễn văn Chẩn
– Võ Tùng Cứ
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– Trần văn Dùng
Chư vị trong BCH/TƯ trên đây thi hành phận sự theo
điều lệ nội qui ĐĐTNH và tuân hành chỉ thị của vị thống
quản ĐĐTNH không được tự chuyên sửa cải điều chi hết.
Toà Thánh ngày 19–11– Canh Tuất (dl 17–12–1970)
BẢO THẾ
Ấn ký
LÊ THIỆN PHƯỚC
DỰ LỄ KHÁNH THÀNH
THÁNH THẤT CẦN GIUỘC
Được thư mời dự lễ Khánh thành Thánh Thất Cần
Giuộc của Ngài Khâm Châu đạo Tỉnh Long An. BCH/
TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ đề cử phái đoàn gồm có các
huynh trưởng Hạ Chí Khiêm, Hà Văn Tàu, Nguyễn Ngọc
Hòa, Trần Văn Huyện, Trần Văn Trử, Đặng Phước Bửu,
Nguyễn Phú Hữu, Võ Hoàng Anh, Nguyễn Bĩnh Sanh và
một số trưởng khác cùng Hội viên trong ban văn nghệ.
Phái đoàn Hội Thánh gồm có chư vị chức sắc cao cấp
Hiệp Thiên, Cữu Trùng, Phước Thiện, Chức sắc đại diện
Cửu viện và ban nhà Thuyền Bát Nhã.
Các phái đoàn cử hành cùng một thời gian và đến Thánh
thất Cần Giuộc lúc 11 giờ, chuyến đi an toàn và vui vẻ.
Đến nơi được Ngài Đầu Tộc Đạo sở tại, Ban tổ chức
cùng các vị chức việc, đồng đạo đón tiếp rất nồng hậu.
Qua bữa cơm trưa đạm bạc nhưng rất ngon lành
ĐĐTNH được ban tổ chức sắp xếp chỗ nghỉ rất thoải mái.
Quí vị huynh trưởng tiếp khách liên tục trong khi đó
anh chị em hội viên cũng trò chuyện vui vẻ với anh chị em
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trong ban lễ, nhạc, đồng nhi, và các anh chị đồng đạo ở địa
phương có cảm tình với Hội và muốn tìm hiểu mục đích và
cách tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội.
Đến 5 giờ chiều, ban tổ chức mời các huynh trưởng
đến xem qua sân khấu lộ thiên được thiết lập bên kia đường
đối diện với Thánh Thất trên khu đất rộng có diện tích hơn
3.000 m2.
Qua sự góp ý của Trưởng Sanh, Trưởng Huyện, Trưởng
Trử, sân khấu được sắp xếp hoàn chỉnh hơn.
Theo chương tình buổi lễ có phần phục vụ giúp vui ban
đêm, chèo thuyền truy điệu và chiếu phim.
Đêm đầu tiên tổ chức chiếu phim ghi lại hình ảnh
những ngày Đại lễ ở Tòa Thánh Tây Ninh.
Đêm thứ nhì Đại Đạo Thanh Niên Hội trình diễn văn
nghệ với nhiều tiết mục: Ca, vũ, kịch, hoạt cảnh rất sống động
và được sự hoan nghinh nhiệt tình khen ngợi của khán giả
Đêm thứ ba, ban thuyền tổ chức chèo thuyền truy điệu
để cầu an cho bá tánh.
TRẠI CỨU TRỢ VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG
Xứ Chùa Tháp (campuchia) có biến cố chính trị lớn lao
trong lịch sử dân bản xứ giết hại nhau, không thương xót,
người Việt kiều sống ở đây lâu đời cũng bị ảnh hưởng nặng.
Sự chết chóc xảy ra hằng ngày, hằng giờ khắp mọi nơi,
từ thành thị đến thôn quê không kể xiết. Trên mặt sông
rạch ao hồ xác chết nổi lềnh bềnh, còn giếng cũng đầy nghẹt.
Trong khi đó có 30.000 (ba mươi ngàn) Việt kiều gặp
may mắn còn sống sót lẻn trốn ngày đêm vượt rừng sâu để
tìm đường về quê cha đất tổ.
Tuy nhiên trong số đó cũng có một số người được quân
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đội Việt Nam rước về. Tất cả người Việt kiều hồi hương đều
được sống tập trung tại xã Phước Điền, quận Phước Ninh
tỉnh Tây Ninh.
Xã Phước Điền có một vùng đất rộng hoang vu gần biên
giới, trật tự an ninh được bảo đảm.
Được tin BCH/TƯ, và BCH/CTTĐ liền tổ chức
ngay trại cứu trợ Việt kiều hồi hương phía sau Thánh Thất
Phước Điền.
Ngày đêm liên tục có nhiều đoàn xe chở người Việt
kiều từ biên giới các nơi về đây, có đoàn chở 300, có đoàn
chở 500, có đoàn chở cả ngàn người, Bối cảnh sinh hoạt
làm việc ở đây của ban tổ chức cứu trợ không kể ngày đêm,
làm việc 24/24.
Ngày đêm vừa đón Việt kiều vừa ổn định chỗ nghỉ ngơi
tạm thời vừa tiếp các tổ chức từ thiện trong nước cũng như
ngoài nước đến cứu trợ.
Trại sinh ĐĐTNH tiếp tay với ban tổ chức thực hiện
các mặt công tác.
 Xây dựng bãi, nhà kho chứa hàng cứu trợ
 Sắp xếp trật tự và bảo vệ tài sản của những người mới đến
 Phát gạo, mùng, mền, chiếu, quần áo, và các vật dụng
cần thiết phục vụ đời sống
 Đấp nền, dựng lều, dựng nhà, lợp nhà, làm vách, đóng
giường, đào giếng
Ngoài ra còn một số nữ trại sinh thay phiên nhau chăm
sóc sức khỏe, miếng ăn, miếng uống cho các cụ ông, cụ bà
kém sức khỏe không còn con cháu hoặc người thân.
Điều đáng thương tâm hơn nữa là việc nuôi dưỡng, bồng
bế trên 200 trẻ con mất cha, mất mẹ và họ hàng.
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Hội viên tự nguyện đến trại tùy hoàn cảnh gia đình, có
người ở 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày rồi về nhà trong vòng vài ngày
rồi trở lại trại. Công việc cứ thế thay phiên nhau lập công
không kể ngày giờ và thời gian cho đến khi người Việt kiều
được ổn định hoàn toàn nơi ăn chỗ ở mới bế trại.
Năm nay Hội có nhiều công việc làm liên tục nhưng vẫn
tổ chức đầy đủ các kỳtrại mừng những ngày lễ lớn trong năm.
Đặc biệt kỳ trại mừng lễ vía Đức Chí Tôn, ban chỉ huy
trại có ấn hành một đặc san nho nhỏ dưới nhan đề: “CÚI
MONG THƯỢNG ĐẾ RƯỚI ÂN THIÊN” với phần nội
dung:
 Lời nhắn nhũ của ông Hội Trưởng BCH/TƯ kiêm
trại trưởng
 Văn thư chấp nhận thành phần BCH/TƯ nhiệm kỳ III
1971–1973 vừa được Đại hội bầu của Ngài BẢO THẾ
 Đức tin với thanh niên Đại Đạo
 Nhận diện
 Hai vùng quê thương mến
 Vài nét sinh hoạt của ĐĐTNH trong năm qua
Sau đây là phần sao y nguyên văn lời nhắn nhủ của ông
Hội Trưởng BCH/TƯ kiêm trại trưởng lễ vía ĐỨC CHÍ
TÔN ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tuất.
Anh chị em trại sinh thân mến!
Trước giờ phút Thiêng liêng cao quý của ngày Đại lễ ĐỨC
CHÍ TÔN, tôi rất hân hoan nhìn thấy anh chị em chẳng quản
nhọc nhằn, cùng quây quần trong khung cảnh đại trại nầy để
biểu lộ lòng sùng kính đối với ĐỨC ĐẠI TỪ BI Đấng Chúa
tể muôn loài.
Cũng ngày hôm nay, ngày mà toàn Đạo đồng thành tâm
102



BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

chiêm bái, tôi ước mong toàn thể anh chị em sẽ hòa đồng nhịp
độ tâm linh với tất cả mọi người để cầu xin Đấng Cha lành
ân ban huệ phúc cho nhơn loại sớm được hưởng cảnh thanh
bình an cư lạc nghiệp.
Riêng đối với anh chị em, vốn sẵn có đức tin vững mạnh,
tôi tin tưởng sẽ được ân Thiên của Đấng ĐẠI TỪ PHỤ rưới
chan cho mỗi chúng ta được thêm tinh tấn hầu góp công tô
điểm cho mối Đạo Thầy càng ngày càng tươi đẹp thêm hơn.
Có được đầy đủ các điều quan yếu trên, anh chị em mới
đạt được trọn vẹn mục đích cao đẹp của ngày quần tựu nầy
Thân ái chào anh chị em
HẠ CHÍ KHIÊM
TỔNG KẾT THÀNH TÍCH SINH HOẠT CỦA
HỘI TRONG NHỮNG NĂM QUA VÀ NĂM 1970
A- VỀ TỔ CHỨC.
Đến nay, BCH/TƯ đã tổ chức được 27 Tỉnh hội và
Thị hội (16 ở miền Nam và 11 ở miền Trung)
1. Châu Thành Thánh Địa 12. Sa đéc
2. Đô Thành Sài gòn
13. Phong dinh (Cần Thơ)
3. Tỉnh hội Tây Ninh
14. Ba xuyên (Sóc Trăng)
4. Hậu Nghĩa
15. Tuy Hòa
5. Gia Định
16. An xuyên
6. Biên Hòa
17. Tuyên Đức
7. Long Khánh
18. Ninh Thuận
8. Vũng Tàu
19. Khánh Hòa
9. Long An
20. Cam Ranh
10. Gò Công
21. Phú yên
11. Vĩnh Long
22. Đắc Lắc
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23. Bình Định
26. Quảng Nam
24. Quảng Ngãi
27. Thừa Thiên
25. Quảng Tín
B. SINH HOẠT TRONG NĂM
Sau đây là vài thành tích hoạt động trong năm 1970 của
BCH/TƯ phối hợp với BCH/CTTĐ
 Cử phái đoàn dự trại hợp bạn và huấn luyện các Tỉnh
Hội miền Trung ở Qui Nhơn 3 ngày
 Hoàn thành xây cất phòng sinh hoạt và văn phòng
BCH/TƯ
 Dự lễ ra mắt BCH/Quận hội Long Thành Biên Hòa
 Tổ chức khóa huấn luyện cấp Thiếu trưởng tại Đạo Đức
Học Đường (khóa III)
 Tham gia chương trình phát triển sinh hoạt học đường
CPS và tổ chức các trại công tác xã hội ở khu xóm Chàm
Tây Ninh và Phước Ninh
 Đoạt giải vô địch vũ cầu đơn và đôi nam
 Giải vô địch bóng chuyền năm 1970 tỉnh Tây Ninh
được tặng 3 cúp bạc
 Tổ chức thường xuyên các cuộc sinh hoạt của các Liên
Phân Hội trong phạm vi sinh hoạt
C. XÂY DỰNG VĂN PHÒNG
Để có nơi làm việc và tiếp xúc với các cơ quan Đạo, Hội
Thánh đã ân tứ cho một phần đất cạnh Trung Tông Đạo để
xây cất văn phòng BCH/TƯ.
Với sự đóng góp của toàn thể hội viên và sự hảo tâm lạc
trợ của những vị ân nhân, nhà mạnh thường quân, nhờ sự
giúp đỡ nhân công của Ban Kiến Trúc Hội Thánh BCH/
TƯ đã hoàn thành một dãy phòng sinh hoạt với chi phí là
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287. 062 đ,00 (hai trăm tám mươi bảy ngàn không trăm sáu
mươi hai đồng chẳn).
NĂM 1971 (TÂN HỢI)

Năm Tân Hợi là năm toàn Đạo đau buồn tiếc thương
những vị tiền bối đã xã thân vì Đạo, vì nhơn sanh suốt cả
cuộc đời, vượt qua nhiều thử thách gian khổ, giờ đây phải
lìa bỏ cõi trần trở về ngôi xưa vị cũ.
Toàn Đạo bùi ngùi tham dự Thánh lễ Đạo táng ĐỨC
THƯỢNG SANH đăng Tiên ngày 26–3 Tân Hợi (dl 21–1
1971)
Sự tiếc thương chưa nguôi, toàn Đạo phải tiếp tục đón
nhận một sự đau buồn tiếc thương khác là tham dự Thánh
lễ Đạo táng bà NỮ ĐẦU SƯ Hương Hiếu đăng Tiên ngày
11–5–(nhuần)Tân Hợi (dl 3–7 1971).
Thành lập thêm các Tỉnh hội: Định Tường và Bạc Liêu
BCH/CTTĐ tổ chức bầu Ban chấp hành CTTĐ
(nhiệm kỳ VI (1972 – 1973)
Sau đây là danh sách BCH/CTTĐ nhiệm kỳ V (1970
– 1971)
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ Thập Ngũ Niên
BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG
TOÀ THÁNH TÂY NINH
SỐ: 281/ĐĐTNH/TƯ
*
Chiếu Đạo lịnh của HỘI THÁNH số 38/ĐL ngày 25
–5 Ất Tỵ (dl 24–6 1965) công nhận ĐĐTNH là một cơ quan
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Chiếu Nghị Định của Bộ Thanh Niên và Thể Thao
số 67–/BTN T T/TN9/NĐ ngày 16–3–1965 cho phép
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ĐĐTNH thành lập và hoạt động trong toàn quốc.
Chiếu Đạo lịnh của Hội Thánh số:07/DL ngày 25–5–
Mậu Thân (20–6–1968) công nhận thành phần BCH/TƯ
nhiệm kỳ 1968 -1970.
Chiếu Điều lệ nội Quy ĐĐTNH.
Chiếu vi bằng công cử BCH/CTTĐ ngày 14–3– Canh
Tuất (dl 19–4 1970) nhiệm kỳ 1970–1971.

QUYẾT ĐỊNH
Điều thứ I. Công nhận BCH/CTTĐ Nhiệm kỳ 1970
1971 gồm có:
❒❒ Hội Trưởng: Ô. Nguyễn Văn Vinh
❒❒ Đệ I phó Hội Trưởng Võ Thanh Tòng
❒❒ Đệ II phó Hội Trưởng Trần Văn Huyện
❒❒ Tổng thư ký Lê văn Thạnh
❒❒ Thư ký Đặng Phước Bửu
❒❒ Thư ký Đỗ Văn Kiêm
❒❒ Thủ quỷ Cô. Võ Nguyệt Hường
❒❒ Kiểm soát Ô. Nguyễn Tấn Khải
❒❒ Ủy viên Văn Hóa xã hội: Ngô Bá Tòng
❒❒ Phụ tá Lê Thiện Hảo
❒❒ Phụ tá Nguyễn Thành Thế
❒❒ Ủy viên văn nghệ Nguyễn Bĩnh Sanh
❒❒ Phụ tá Võ Thanh Liêm
– Trần Phước Lai
❒❒ Ủy viên Thanh Thiếu niên Nguyễn Phú Hữu
❒❒ Phụ tá Cao văn Niệm
❒❒ Phụ tá Bùi văn Côn
– Nguyễn văn Phẩm
106



BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

– Lê Hoàng Hải
❒❒ Ủy viên thể thao Nguyễn văn Khanh
❒❒ Phụ Tá Đặng Phước Bữu
– Hồ Văn Huỳnh
– Nguyễn Văn Trung
❒❒ Ủy viên kế hoạch tổ chức Ô. Trần Văn Trử
❒❒ Ủy viên khánh tiết Giang Thành Phước
❒❒ Phụ tá Trần Văn Ban
❒❒ Phụ tá Trần Văn Của
– Nguyễn Xuân Khiêm
❒❒ Ủy viên phụ nữ Cô. Võ Tuyết Lê
❒❒ Phụ tá Ngô thị Bích Lan
– Nguyễn thị A
– Võ Thị Hà
– Võ Kim Liên
– Hà Ngọc Điệp
– Bà. Nguyễn thị Kim Cúc
Điều thứ II. Ban chấp hành Châu Thành Thánh địa
trên đây phải tùng theo Điều lệ nội qui của Hội và tuân y
lịnh Ban Chấp Hành Trung ương mà hành sự.
Tòa Thánh ngày 23–3– Canh Tuất (dl 28 – 4 – 1970)
PHÊ KIẾN
Đặc trách ĐĐTNH và HĐĐĐ
HỘI TRƯỞNG
Giám Đạo HTĐ
Ấn ký
Ấn ký
NGUYỄN VĂN KIẾT
HẠ CHÍ KHIÊM
BỨC THƠ XUÂN
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Của Hội Trưởng BCH/TƯ

*

Các anh chị em thân mến!
Thắm thoát một năm lại trôi qua. Mai vàng hé nhụy,
đánh dấu một mùa Xuân mới. Đại Đạo Thanh Niên Hội
điểm thêm một tuổi thì Liên Phân Hội Đạo Đức thêm một
bước trưởng thành.
Trong năm qua Liên phân Hội Đạo Đức nhờ sự tận tâm
hướng dẫn của các huynh trưởng, đã tiến một bước khá dài.
Tôi nhiệt liệt ngợi khen tinh thần phục vụ và chí hăng say
phụng sự Đạo Đời của toàn thể anh chị em.
Tuy nhiên bước đi còn dài, mỗi một chúng ta phải năng
trau giồi tác phong, rèn luyện ý chí và nêu cao tinh thần
phục vụ.
Một người chúng ta không làm nên được việc gì, nhưng
mười người, trăm người, ngàn người, muôn người với sự
thương yêu đoàn kết, chúng ta sẽ góp phần không nhỏ trong
nhiệm vụ giúp Đạo trợ Đời.
Mong sao mỗi anh chị em sẽ chung sức điểm tô cho
vườn hoa niên ngày thêm đượm sắc.
Trước thềm năm mới thay mặt BCH/TƯ Tôi thành
tâm cầu nguyện Ơn Trên ban huệ phúc cho toàn thể mỗi
mọi chúng ta và hoan lạc gởi đến gia đình anh chị em lời
chúc mừng một mùa Xuân như ý.
HẠ CHÍ KHIÊM
Nhân dịp Liên Phân Hội Đạo Đức ấn hành
“Đặc san Xuân tuổi trẻ”
Tân Hợi (1971)
NĂM 1971 là năm có nhiều công tác lớn lao mà tất cả
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anh chị em hội viên cũng như quí vị huynh trưởng trong
BCH/TƯ và BCH/CTTĐ các đơn vị trực thuộc CTTĐ
bỏ nhiều công sức lập thành tích vẻ vang cho Hội đồng thời
gây tiếng vang khắp nơi khiến cho các Hội Đoàn bạn chú ý
tìm đến chỗ kết tình thân ái, trao đổi kinh nghiệm để cùng
nhau tiến lên con đường xây dựng nếp sống lành mạnh cho
thế hệ thanh niên mai sau.
Sau kỳ cấm trại mừng Đại lễ vía ĐỨC CHÍ TÔN
ngày 9 tháng giêng năm Tân Hợi, tiếp đến dự đại trại giỗ tổ
HÙNG VƯƠNG ngày 10–3– năm Tân Hợi nhằm tháng
4 – 1971 tại sân vận động Hoa Lư Sài Gòn do Bộ Giáo Dục
Và Thanh Niên tổ chức.
Ngày 9–4– Tân Hợi, Hội tổ chức Đại trại lễ vía ĐỨC
HỘ PHÁP tại chân tháp Đức Ngài.
Ngày 14–8 Tân Hợi, tổ chức đại trại chầu LỄ HỘI YẾN
DIÊU TRÌ CUNG tại sân đại đồng xã có các đơn vị bạn
tham dự: Hưng Đạo Đoàn, tổ chức VOVINAM, Hướng
Đạo Sinh Cao Đài tháng 12–1971 dự trại họp bạn thanh
niên ưu tú toàn quốc 7 ngày tại Vũng Tàu.
DỰ TRẠI GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Ngày 10–3– năm Tân Hợi tại sân Vận động Hoa Lư
Sài Gòn.
Được sự yêu cầu của Ban tổ chức giỗ tổ Hùng Vương
và Châu Đạo Sài Gòn.
BCH/TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ thành lập Ban chỉ
huy trại, chọn 100 trại sinh tham dự trại giỗ tổ Hùng Vương.
Đại trại được tổ chức trọng thể tại sân vận động Hoa
Lư Sài gòn đặt dưới quyền chủ tọa của Bộ Giáo Dục Và
Thanh Niên.
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Bộ qui tụ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, các
hội đoàn thuộc phạm vi Sài Gòn, Chợ Lớn, và các Tỉnh về dự.
Tổng số các đơn vị gồm có 40, trong đó có 18 Hội đoàn
thuộc các tôn giáo, đảng phái, tổ chức từ thiện, Thiếu sinh
quân v.v…
Đoàn chúng ta đến đất trại trể giờ qui định vì gặp trở
ngại về phương tiện vận chuyển. Đoàn đến địa điểm lúc 17
giờ 30 chậm đi 10 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi, chúng tôi thấy
các đơn vị bạn đã dựng trại và trang trí xong. Vị trí đất trại
của chúng ta bốc thăm ở phía sau của sân lễ bị các đơn vị
giáp ranh mở rộng diện tích chiếm mất. Do đó Ban tổ chức
chỉ định đất trại cho chúng ta ở trước khán đài sân lễ về
phía tay phải. Phần đất tuy hẹp nhưng địa thế rất lý tưởng
vì nó nằm ở mặt tiền và ngay cổng chánh ra vào.
Nhận xong vị trí dựng trại, trời bắt đầu tối dần, chỉ còn
đêm nay đoàn phải nổ lực làm việc mới có hy vọng hoàn
thành để sáng ngày mai đúng 7 giờ làm lễ khai mạc.
Lúc bấy giờ mọi thành viên trong đoàn cảm thấy sung
sướng vô cùng vì được địa thế tốt nên quên đi sự mệt nhọc
và đói khát.
Sau khi bố trí ổn định mặt bằng theo kế hoạch đã thống
nhất trước khi lên đường. Trưởng huynh Hội Trưởng HẠ
CHÍ KHIÊM ra lệnh cho bộ phận hậu cần đi chợ, mua
bánh mì, chuối, bánh ú, hoặc bánh tét nhân ngọt ăn thế
buổi cơm chiều.
Đêm đến ánh sáng tỏa rực và bao trùm đất trại, tiếng
vỗ tay ca hát sinh hoạt của các tiểu trại rất vui nhộn.
Công việc dựng trại bắt đầu, nhờ có ý thức và trách
nhiệm, mỗi thành viên đều gắng sức làm viêc liên tục trong
tinh thần tự giác và đoàn kết.
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Nhờ có sự khích lệ và sự hiện diện của các vị huynh
trưởng luôn luôn bên cạnh hội viên, nên việc làm có tiến độ
nhanh chóng và đảm bảo kỹ thuật. Trời càng về khuya, tất
cả mọi người đều cảm thấy đói bụng nhưng không chậm
tay. Đúng 2 giờ sáng, mọi việc đều xong, riêng phần cổng
trại được thiết kế hình sao 5 cánh, hình khối cơ bản cũng
xong nhưng phải làm tiếp công việc trang trí.
Đến 4 giờ sáng, chúng tôi giải lao bằng món cháo trắng
với muối tiêu rất ngon lành, mọi người đều vui vẻ vì công
việc đã hoàn thành theo kế hoạch.
Vào lúc 5 giờ 10 phút, Trại chúng ta hân hạnh đón tiếp
phái đoàn do HỘI THÁNH đề cử tham dự lễ đến viếng.
Được biết trong đoàn ngoài chư vị Chức Sắc cao cấp đại diện
Hội Thánh còn có Khâm Châu, Quản Châu. Đầu Tộc, Quản
Tộc Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn Và Ngài Truyền Trạng Lê
Quang Tấn cũng có mặt cùng 4 hiền huynh chuyên nghề
trang trí được lễ viện phái theo đoàn để trang trí bàn thờ
Đức tổ HÙNG VƯƠNG theo sự yêu cầu của Ban tổ chức.
Đoàn đến với chúng ta không báo trước, nhưng được
chúng ta đón tiếp chu đáo và đầy vẻ kính mến.
Mọi thành viên trong đoàn luôn luôn có nụ cười ưu ái
và bắt tay thân mật với huynh trưởng trong tiểu trại.
Qua sự báo cáo công việc dựng lều trại trong đêm của
trưởng huynh HẠ CHÍ KHIÊM, đoàn rất ngạc nhiên và
nhiệt liệt khen ngợi chúng ta làm việc tích cực trong tinh
thần đoàn kết và có tổ chức. Sau cùng đoàn đề nghị với chúng
ta làm thêm cổng phụ có hình thức như cổng Ngọ Môn ở
phía trước cổng chánh, việc trang trí do 4 hiền huynh của
lễ viện phụ trách.
Dựng thêm 4 cây cột, trang trí 4 con rồng quấn từ đầu
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cột đến chân cột và ngẫn đầu lên, há miệng, le lưỡi bằng
những vật liệu thông thường như lá thơm, trái thơm, đầu
thơm, trái đậu đủa, cà nâu, ớt v.v...
Cổng tuy đơn giản nhưng có giá trị tuyệt vời về mặt
khách quan và thích hợp với nội dung đất trại.
Thời gian khai mạc, gần kề, hơn nữa chi phí đi trại quá
eo hẹp chỉ cho phép chi tiêu trong việc hệ trọng ngoài chi
phí các bữa ăn hằng ngày Ban chỉ huy tiểu trại liền tổ chức
buổi họp ngắn hạn có phái đoàn Hội Thánh Tham dự.
Đứng trước sứ mạng đem chuông đi đánh xứ người phải
đạt kết quả như ý muốn. Do đó mọi người đều đề nghị nên
tiết kiệm, phần ăn hằng ngày không nên cắt giảm phải cho
trại sinh ăn uống đầy đủ mới tốt. Phần chi phí nầy để Châu
Đạo Đô Thành đài thọ và ủng hộ thêm tiêu chuẩn phần ăn
mỗi ngày cho trại sinh là khác.
Tất cả mọi người đều cười vang và vỗ tay ròn rã.
Tóm lại mọi việc đều hoàn thành mỹ mãn trước giờ
khai mạc 20 phút.
Để chuẩn bị lễ khai mạc trại, Tiểu trại trưởng tập họp
trại sinh nhắc nhở trại sinh chuẩn bị tinh thần thực hiện công
tác theo chương trình chung và kế hoạch riêng trong ngày.
Tiếp theo Ngài Khâm Châu Đô Thành xin phép Tiểu
Trại Trưởng có lời chỉ giáo trại sinh nhân dịp họp mặt hôm
nay. Ngài cảm ơn và vui mừng nhìn thấy HỘI nói chung,
toàn tiểu trại nói riêng đã tập trung năng lực, trí tuệ và tinh
thần Đạo giáo hổ trợ đời kiến tạo thế hệ thanh niên có nếp
sống lành mạnh, biết phụng sự tổ quốc, yêu thương đồng
bào, kính yêu cha mẹ, uống nước nhớ nguồn nhất là đem
tình nhân nghĩa đối nhân xử thế đáng khen.
Nhất là cùng nhau thực hiện mục tiêu “ĐẠO ĐỜI
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TƯƠNG ĐẮC” có thế mới xứng đáng là một tín đồ Cao Đài.
Tín hiệu chuẩn bị tiến hành lễ khai mạc ở lều chỉ huy
vang lên, tất cả các tiểu trại đều tập họp trại sinh của tiểu trại
mình rất chỉnh tề, bối cảnh thật nghiêm trang và yên lặng.
Tiếp theo toàn thể trại sinh rất vinh dự đón tiếp phái
đoàn chính phủ gồm có:
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nhiều vị Bộ Trưởng đại
diện các Bộ trong nội các, nhiều vị tướng tá thuộc các binh
chủng Hải Lục, Không Quân, Chủ tịch Quốc Hội, Nghị
Sĩ, Thượng, Hạ nghị viện, đại diện các tôn giáo, đảng phái
chính trị, phóng viên báo chí, nhân viên đài truyền hình
Việt Nam và nhiều vị thân hào nhân sĩ.
Lễ khai mạc trại bắt đầu, đội quân nhạc trổi lên bản
Quốc ca hùng tráng.
Sau đó phái đoàn quan khách được Ban tổ chức hướng
dẫn đi viếng các tiểu trại.
Tiểu trại Đại Đạo Thanh Niên Hội chúng ta được quan
khách đến viếng trước tiên, việc tiếp khách đã được chuẩn
bị chu đáo. Khi quan khách đến cổng trại, tất cả đều dừng
chân đứng xem trước cổng trại khá lâu, ai nấy đều ngợi khen
cổng trại đẹp, phải tốn nhiều thời gian mới hoàn thành được.
Nhưng khi nghe sự giới thiệu và giải thích ý nghĩa cổng
trại cùng thời gian hoàn thành tiểu trại của Tiểu Trại Trưởng
Hạ Chí Khiêm quan khách tỏ vẻ ngạc nhiên và khâm phục.
Khi vào trại quan khách chỉ nhìn thấy trong lều chỉ huy
có đặt một bàn thờ Đức Tổ Hùng Vương được trưng bày
nghiêm trang, số còn lại là những lá cờ đoạt giải nhất, nhì
các bộ môn được tặng thưởng treo lủng lẳng xung quanh lều.
Tất cả quan khách đều nghiêng mình cúi đầu trước bàn
thờ, sau đó được Trưởng huynh Hạ Chí Khiêm mời Tổng
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Thống ký chữ ký Lưu niệm.
Thời gian viếng trại của quan khách kết thúc, các tiểu
trại được sinh hoạt tự do.
Tiểu trại chúng ta liên tục đón tiếp các đơn vị bạn đến
viếng và kết thân gồm có:
 Thanh niên Lam Sơn (Công Giáo)
 Thanh Niên Phật Tử (Phật giáo)
 Hưng Đạo Đoàn. Nguồn sống, Hướng Đạo Sinh
Bến Nghé, các đoàn thể thanh niên ở Sài Gòn, Gia
Định v.v…
Thêm vào đó ông Phó Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Hòa
đại diện tiểu trại tiếp và trả lời những câu phỏng vấn của
phóng viên báo chí Đài Truyền Hình, Thân hào nhân sĩ có
cảm tình với Hội và tìm hiểu hình thức tổ chức của Hội. Để
chuẩn bị văn nghệ giúp vui trong buổi nói chuyện về lịch sử
vua Hùng Vương của ông Mai thọ Truyền, Quốc Vụ Khanh,
tại rạp Thống Nhất, Ban chỉ huy Trại tổ chức thi đua văn
nghệ đã chọn những tiết mục xuất sắc, mỗi tiểu trại chỉ được
dự thi một tiết mục. Tiểu trại chúng ta đạt giải nhất và được
trình diễn giúp vui tại rạp Thống Nhất do Trưởng Sanh phụ
trách. Qua phần trình diễn hoạt cảnh “VUA HÙNG LÀM
LỄ HẠ ĐIỀN” quan khách hoan hô và vỗ tay vang dậy.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
* Giải nhất văn nghệ
* Giải nhất toàn trại
❒❒ Được thưởng một lá cờ danh dự thêu 4 chữ bằng
kim tuyến “Nguyên lưu hoằng viễn” (Nguồn nước
chảy rộng xa)
❒❒ Đặc biệt trong kỳ trại nầy có tranh giải cờ tướng
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(cờ người) do ông Nguyễn Minh Nhựt (Toà Thánh
Tây Ninh phụ trách)
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TRẠI HỌP BẠN THANH NIÊN
ƯU TÚ TOÀN QUỐC
Trại được tổ chức tại Vũng Tàu do Tổng Nha Thanh
Niên phụ trách. Thời gian từ 17–12–1971 đến hết ngày 23–
12–1971 ( 07 ngày)
Trại qui tụ được 40 Tỉnh thành tham dự.
Được giấy mời của ông Tổng Nha Thanh niên và được
Ty Thanh niên Tây Ninh chọn Đại Đạo Thanh Niên Hội
là Đoàn thể Thanh Niên Ưu Tú của Tỉnh tham dự trại họp
bạn Thanh Niên Ưu Tú toàn quốc.
BCH/TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ đề cử Ban chỉ huy
tiểu trại và chọn 80 hội viên tham dự. Tổng số 100 kể cả các
vị Huynh trưởng.
Ngày tập trung 17–12–1971, đoàn chúng ta đến đất trại
an toàn, mọi thanh niên cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ
hết. Vì được thưởng thức gió biển mát mẻ và êm dịu, nhất
là sự đón tiếp của Ban tổ chức rất nồng hậu.
Sau khi nhận vị trí dựng trại, Ban chỉ huy tiểu trại
nghiên cứu địa hình, lên kế hoạch mặt bằng và phân công
cho các tiểu ban.
Sau bữa cơm trưa. Các tiểu ban bắt tay thực hiện công
việc được giao. Một trăm tám mươi lăm phút (185 phút) trôi
qua, tất cả công việc của tiểu trại đều hoàn thành.
Cột cờ tiểu trại được dựng cao 18 m theo mô hình đài
quan sát trên các chiến hạm có 3 bao lơn lá Thanh Kỳ Bắc Đẩu
phất phới tung bay làm cho mọi người ở gần xa đều thấy rõ.
Trong lúc anh chị em dừng tay giải lao, Ban chỉ huy tiểu
trại phải tiếp phái đoàn trên 30 người đến viếng trại. Trên
phần đất tiểu trại không còn chỗ trống, chỗ nào cũng có
khách đến trò chuyện với trại sinh. Qua câu chuyện chào
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hỏi mới nhận ra các vị khách nầy là hội viên các Tỉnh Hội ở
miền Trung được Ty thanh niên địa phương chọn là Thanh
niên Ưu tú tham dự trại.
Chúng tôi tay bắt mặt mừng và biểu lộ tình cảm dạt
dào có phần xúc động trước hoàn cảnh không hẹn hò mà
gặp nhau giữa tình huynh đệ ở trung ương và địa phương.
Thời gian và không gian lúc bấy giờ đã làm thỏa lòng ước
mơ của các anh chị em hội viên ở các Tỉnh mong muốn được
về Tòa Thánh để đoàn tựu anh em trong dịp may nào đó.
Các bạn đó không từ bỏ một lều nào, lều nào cũng đến
và quan sát các nút dây, cách căng dây, căng lều một cách
chăm chú, có người lại nắm cột lều lắc mạnh nhưng lều
vẫn tự nhiên, hai mái vẫn thẳng. Các anh ấy bảo nhau, quí
huynh mình dựng lều, thắt nút rất đúng kỷ thuật và bảo
đảm sự an toàn.
Các bạn đó chào tạm biệt ra về, để lại trong tâm tư của
chúng tôi một tình cảm Thiêng Liêng khó tả, một niềm hân
hoan đầy tự hào, mình là một hội viên Đại Đạo Thanh Niên
Hội. Thời gian trôi qua quá nhanh, bữa cơm chiều báo động,
mùi thịt kho, cá chiên dòn, canh chua rau thơm ở các trại
bạn trên gió thoảng qua rất hấp dẫn.
Bữa cơm chiều của chúng ta gồm có các món ăn: nước
tương, rau muống luộc, dưa leo, tàu hủ kho, canh chua đậu
bắp, muối ớt rất ngon lành.
Dùng bữa xong, thời gian còn sớm ban chỉ huy tổ chức
đi thăm các tiểu trại các Tỉnh Hội.
Lần lượt thăm các tiểu trại Bình Định, Phú Yên, Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Tuyên Đức, Đắc lắc, Cam ranh, Quảng
Ngải, Quảng Tín, Quảng Nam, Thừa Thiên, Tuy Hoà, An
Xuyên (Cà Mau) Biên Hoà, Long Khánh, Vũng Tàu v,v…
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Chúng ta di đến đâu cũng được anh chị em đón tiếp
nồng hậu và đầy vẻ kính mến. Khi ra về anh chị em tiễn đưa
bằng những cử chỉ thân mật và lưu luyến.
Đúng 8 giờ ngày 18–12–1971 làm lễ khai mạc trại đặt
dưới quyền chủ toạ của ông Đại tá Tổng Giám Đốc Thanh
Niên Lâm quang Phòng.
Quan khách tham dự gồm có.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng chính phủ,
nhiều vị Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Chủ tịch Quốc Hội, Nghị
sĩ Thượng Hạ Nghị viên, nhiều vị Tướng Tá thuộc các binh
chủng Hải lục, Không Quân, nhiều vị chính khách trong
và ngoài nước, Đại diện các Tôn Giáo, phóng viên báo chí,
đài truyền hình, và số đông thân hào nhân sĩ.
Buổi lễ tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm,
trên bầu trời có nhiều chiến đấu cơ bay biễu diễn nhiều đội
hình rất ngoạn mục.
Sau phần lễ khai mạc ban tổ chức hướng dẫn quan
khách đi viếng các tiểu trại.
Lần nầy, tiểu trại ĐĐTNH chúng ta được hân hạnh
nghinh tiếp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, phái đoàn nội
các chính phủ và quan khách.
Tiểu trại trưởng Trần Văn Huyện vinh dự tặng khăn
quàng choàn cổ cho Tổng Thống. Quan khách đi bách bộ
một vòng đất trại thấm mệt, đến trại chúng ta mọi người
dừng chân khá lâu, chuyện trò thân mật với các huynh
trưởng và trại sinh.
Trong những câu chuyện thăm hỏi, tìm hiểu, có nhiều
vị quan khách để lời ngợi khen cách thiết kế mô hình cột
cờ, tiểu trại có phần vĩ đại đẹp và nổi bậc nhất đặc biệt nhìn
thấy màu áo của anh chị đại diện nhiều tỉnh thành tham dự.
118



BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

Tiễn đưa quan khách trong lòng chúng tôi rất vui mừng
và tự hào trước những điều nhận xét về ĐĐTNH chúng ta.
Buổi chiều các tiểu trại dự thi Văn nghệ, Thể dục, Thể
thao, tối dự thi đêm hoa đăng. Để chuẩn bị dự thi đêm hoa
đăng Trưởng Trử, Trưởng Côn, Trưởng Huyện, Hoàng Anh,
Kiệp tập hợp trại sinh chuẩn bị dụng cụ làm đuốc dầu lửa,
dầu nhớt và thiết kế hệ thống đuốc, toàn khu vực trại theo
tiêu chuẩn qui định. Có nhiều ngọn đuốc có nhiều điểm.
Ngọn đuốc to có đường kính từ 2 tấc trở lên được 10 điểm.
Ánh sáng phải bao trùm toàn khu tiểu trại.
Với mô hình cột cờ vừa cao vừ đẹp vừa làm cổng tiểu
trại có lợi thế cho việc dự thi đêm hoa đăng.
Bao lơn trên cùng chúng tôi gắn 2 lá cờ Sémaphore, một
huy hiệu Hội thật to, 4 góc gắn 4 ngọn đuốc đường kính 4 tấc.
Bao lơn thứ hai giữa thân cột cờ được gắn bảng hiệu ĐẠI
ĐẠO THANH NIÊN HỘI bốn góc gắn 4 ngọn đuốc to.
Bao lơn thứ ba, phần cuối cùng (chân cột cờ) dùng để
quan sát, nhận tín hiệu và truyền tín hiệu, ở 4 góc có 4 ngọn
đuốc to. Bao lơn nầy rộng và lớn hơn hai bao lơn kia, có thể
chứa một lúc 10 người không nhúc nhít. Trên đỉnh treo lá cờ
Thanh Kỳ Bắc đẩu to lớn luôn luôn phất phới theo chiều gió.
Trước mỗi lều cá nhân đều có ngọn đuốc, riêng lều chỉ
huy có 4 ngọn, lều cứu thương, lều hậu cần, mỗi lều 3 ngọn.
Đúng 19 giờ cùng ngày, tín hiệu thi đua vang lên, các tiểu
trại bắt đầu nổi lửa. Ánh sáng các tiểu trại tỏa ra, làm sáng
một vùng trời, trông giống như trận bão lửa. Riêng tiểu trại
ĐĐTNH có nguồn sáng chói lòa từ cao xuống thấp, trại sinh
ngồi ngoài lều có thể đọc sách, báo như ban ngày. Tiếng reo
hò ca hát, nhảy múa, hòa lẫn tiếng vỗ tay vang trời.
Ngày 19–12–1971 tiếp tục tổ chức thi văn nghệ, thểdục,
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thể thao, Trưởng Sanh duyệt lại các tiết mục văn nghệ để
dự thi đồng thời tập trại sinh nhảy lửa.
Trưởng Hữu, Niệm, Bữu tập họp tiểu ban thể dục, thể
thao nhắc nhở điều lệ nội quy và kinh nghiệm dự thi các bộ
môn, đồng thời tổ chức thi đấu giao hữu với các tỉnh hội
về bộ môn vũ cầu, bóng chuyền, trong khi chờ đợi thi đấu
theo lịch bốc thăm.
Đêm nay tiểu trại ĐĐTNH được ban chỉ huy trại chọn
và giao công việc phụ trách lửa trại và điều khiển chương
trình sinh hoạt.
Trưởng Trử, Côn, Kiệp, Xuân, Huyện, Hoàng Anh tập
họp tiểu ban lửa trại và sinh hoạt phổ biến công việc đêm
nay để chuẩn bị đầy đủ phương tiện cùng dụng cụ cần thiết.
Đúng 18 giờ 30 trại sinh các tiểu trại tập trung theo vị trí chỉ
định ở sân sinh hoạt đầy đủ. Đúng 19 giờ lửa trại bắt đầu.
Đại tá Tổng Giám Đốc Thanh niên Lâm Quang Phòng
chủ toạ và châm lửa.
Trưởng Côn đã chuẩn bị rước lửa rất chu đáo.
Vị chủ tọa châm lửa lên ngôi sao 5 cánh có quấn bông
gòn tẩm dầu diesel, ngôi sao từ từ bay lên đỉnh cao rồi đột
nhiên từ đỉnh cao bay thẳng xuống đống củi, lửa bừng cháy
ánh sáng tỏa ra và bao trùm khu sinh hoạt, mọi người nhìn
thấy trại sinh tiểu trại ĐĐTNH nắm tay nhau nhảy múa.
Trưởng Sanh, Côn. Trử hổ trợ nhau điều khiển trại sinh vui
ca lửa trại cho đến 21– giờ 30 chấm dứt chương trình, toàn
thể trại sinh tan hàng về đơn vị nghỉ ngơi.
Mỗi đêm đều có tổ chức sinh hoạt lửa trại do ban chỉ huy
trại chọn đơn vị phụ trách. Các ngày còn lại 20, 21, 22, Các
tiểu trại dự thi trò chơi lớn, dự thi tín hiệu, cờ Sémaphore.
Ngày 23 tháng 12 – 1971 ban chỉ huy trại tổng kết thi đua,
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phát thưởng làm lễ bế mạc Trước giờ bế trại, các tiểu trại
lần lượt viếng thăm lẫn nhau, trao tặng cho nhau những kỹ
niệm tinh thần và vật chất rất thân thương.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
❒❒ Giải nhất đêm hoa đăng
❒❒ Giải nhất trang trí và sinh hoạt
❒❒ Giải nhì văn nghệ
❒❒ Giải nhì trò chơi lớn
❒❒ Giải nhất vũ cầu đôi nam
❒❒ Giải nhì bóng chuyền
❒❒ Giải nhì kéo co
Đặc biệt được ban tổ chức tuyên dương tặng thưởng 15
huy hiệu đồng “THANH NIÊN GƯƠNG MẪU”
NĂM 1972 (NHÂM TÝ)

Được giấy mời dự lễ kỷ niệm ngày Đăng Tiên của ĐỨC
HỘ PHÁP và lễ ra mắt Ban chấp hành Quận hội Tân Châu
của Ngài Khâm Châu Đạo Châu Đốc, BCH/TƯ đề cử phái
đoàn gồm có:
 Hội trưởng: Hạ Chí Khiêm
 Hội phó: Hà Văn Tàu
Nguyễn Ngọc Hòa
Và các Ủy viên: Trưởng Chẩn, Huyện, Sanh, Trử, Côn,
Kiệp, Hữu, Bữu. Hoàng Anh, Niệm và anh Nghề chuyên
viên quay phim đài truyền hình Việt Nam đến Châu Đốc
để dự lễ trong dịp ra mắt B C H quận hội Tân Châu có tổ
chức cấm trại tại sân Thánh Thất Tân Châu trong đêm có
phần trình diễn văn nghệ rất đặc sắc.
Trại qui tụ trên 100 hội viên gồm có Thanh, Thiếu, Ấu
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đồng phục chỉnh tề, sinh hoạt linh động có đồng đạo và
đồng bào tham dự.
Đặc biệt có rất đông thanh niên nam nữ và các bô lão
đạo HÒA HẢO có mặt.
Trên đường về, đoàn ghé thăm Châu Đạo Kiến Phong
và giúp đỡ Châu đạo những thủ tục cần thiết để thành lập
Tỉnh hội.
Ngày 3–6–1972 (âl 22–4– Nhâm Tý) BCH/TƯ đề cử
phái đoàn có ban văn nghệ cùng đi với phái đoàn Hội Thánh
đến Gia Định dự lễ tiếp nhận phái đạo TỪ VÂN qui về HỘI
THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH.
Tối đến có trình diễn văn nghệ rất ngoạn mục do Trưởng
Sanh điều khiển chương trình.
BCH/TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ mở khóa huấn
luyện cấp Thiếu trưởng tại trường ĐẠO ĐỨC HỌC
ĐƯỜNG thời gian từ ngày 8 đến 15 tháng 5 Nhâm Tý.
Ban huấn luyện có ấn hành tập tài liệu mang tên NỔ
LỰC I bằng giấy in Roneó khổ 21x33 dày 72 trang. Trong đó
có bức thư của ông Hội Trưởng BCH/TƯ kiêm trại trưởng
trại huấn luyện như sau:
“Anh chị em khóa sinh thân mến!
Thời gian là yếu tố trưởng thành, ấy là một định luật
chung cho vạn vật mà ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI cũng
nương lấy đó mà mở mang
Một ngày qua là một bước tiến, anh chị em hẳn đã nhận
thức rõ ràng và sự lớn mạnh của ĐĐTNH, một sự lớn mạnh
được ấp ủ bằng tình thương của HỘI THÁNH
Giờ đây bóng dáng của ĐĐTNH hầu như trải khắp mọi
nơi trên toàn cõi Việt Nam.
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Nếu lượng được nâng cao thì phẩm cũng phải tương đồng
mới có thể vững vàng trên đà phát triển dược.
Để đáp ứng cho nhu cầu vừa kể BCH/TƯ quyết định
mở khóa huấn luyện nầy cho cấp Thiếu trưởng và còn dự liệu
liên tục hầu tạo điều kiện thuận lợi cho cơ cấu điều hành luôn
luôn có đầy đủ khả năng và ý chí phục vụ HỘI THÁNH và
cho nhân loại như mục đích đã đề ra.
Anh chị em vốn đã sẵn có nhiệt tâm, chấp nhận mọi gian
khổ, tự nguyện nhập khóa với tinh thần hăng say học hỏi để
cầu tiến.
Đó là điểm đáng mừng, vì anh chị em đã ý thức được vai
trò của người thanh thiếu niên ĐẠI ĐẠO trước hiện tình của
xã hội cần phải hoà hợp nhau, khởi xướng một cao trào phụng
sự cho nhân loại với tình thương duy nhất.
Đó cũng là mục đích của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đồng
thời cũng là hoài bảo của chúng ta mà anh chị em quyết tâm
theo đuổi.
Tin tưởng rằng với sự kiên tâm bền chí của anh chị em
tương lai sẽ nhiều hứa hẹn.
Thay mặt Ban Quản Đốc và quý bạn Huấn Luyện Viên.
Xin thân mến gởi đến anh chị em khóa sinh lời chào ưu ái
nhất của chúng tôi.
Đồng thời cũng xin thành khẩn cầu xin Ơn Trên ban huệ
phúc cho anh chị em luôn luôn được minh mẫn và kiên cường
để đạt được thành công trên đường phụng sự.
Thân ái chào anh chị em.
HẠ CHÍ KHIÊM”
Ngày 19–6 Nhâm Tý Ông Hội trưởng và Đệ II Phó Hội
trưởng BCH/TƯ Đi Châu Đốc dự lễ ra mắt BCH Quận Hội
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An Phú và Viếng Hương Đạo Khánh An vừa bị chiến nạn.
Thành lập thêm một số Tỉnh Hội mới như Kiến phong,
Bến Tre, Gò Công, Phước Tuy, Bình Thuận, Ninh Thuận.
Ngày 18–12 Nhâm Tý (dl 21–1–1973) Phái đoàn BCH/
TƯ ĐI Cao Lãnh dự lễ ra mắt BCH Tỉnh hội Kiến Phong.
TRẠI CÔNG TÁC CỨU GIÚP ĐỒNG BÀO
CHIẾN NẠN Ở XÃ NINH THẠNH TÂY NINH
Năm 1972 cũng còn gọi là năm mùa hè đỏ lửa, chiến
nạn gây tàn khóc cho đồng bào không kém gì tết Mậu Thân,
chỉ có khu vực Phận Đạo Thập Tam thuộc địa bàn xã Ninh
Thạnh, quận Phú Khương Tỉnh Tây ninh bị tàn phá nặng
hơn các chỗ khác.
Năm nầy đồng bào, đồng đạo chuẩn bị thưởng thức
hương vị Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 theo tập quán
cổ truyền.
Thình lình khói lửa, bom đạn lại tàn phá khu vực nầy
nhân ngày Tết Thiêng liêng đó.
Đồng bào ở đây phải trải qua một ngày một đêm rất
khủng khiếp. Dưới đất bom đạn nổ rền, nhà của bị thiêu
hủy, trên trời chiến đấu cơ thi nhau bay lượn thả bom bắn
phá, khói lửa đầy trời.
BCH/TƯ kết hợp với BCH/CTTĐ liền tổ chúc trại
công tác cứu giúp đồng bào bị chiến nạn ở xã Ninh Thạnh
tại BCH/TƯ.
Liên tục ngày đêm, anh chị em đến ghi tên tự nguyện
tham gia công tác. Đoàn công tác lên đường trong lúc chiến
địa vẫn còn tiếng súng nổ lẻ tẻ, đoàn theo sau chân đoàn
quân thu dọn chiến trường.
Đến nơi có một số đồng bào kẹt trong vòng chiến, bị
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thương kêu la cầu cứu thảm thương. Cùng đi có đoàn Đạo
Tỳ Ban Nhà Thuyền Trung Ương và các Hương đạo lân cận.
Chúng tôi cùng nhau đưa người bị thương đi cấp cứu cùng
nhau đào bới những hố cá nhân, phòng tuyến có tiếng rên
la, chúng tôi cứu sống hai anh bộ đội bị đánh bom sụp hầm
và 3 anh khác tử thương bên kia cầu vườn điều cạnh bờ suối.
Bên nầy dưới gầm cầu, tìm thấy 3 anh lính điạ phương
quân tử thương.
Tiến sâu vào chiến trường, anh chị em chửa cháy, dọn
dẹp đường xá, khai thông sự đi lại.
Dọc hai bên đường lộ Bình dương từ cửa Hòa viện đến
ngã ba đường đi núi Bà, người tỵ nạn và đồng bào có tính
hiếu kỳ đứng tụ 5, tụ 3 bàn tán xôn xao.
Ngày hôm sau, anh chị em tiếp tục dọn dẹp những
đóng tro tàn còn bốc khói và tiếp tay đồng bào xây dựng lại
nhà cửa đổ nát.
Sau đó tiếp tay với Ban cứu trợ, Chữ thập đỏ, Ty xã hội,
các đoàn thể từ thiện phát quà ủy lạo.
Trong đợt công tác có một anh hội viên bị phỏng nặng
phải đưa đi điều trị ở bệnh viện.
NĂM 1973 (QUÝ SỬU)

Tổng kết các mặt công tác của BCH/TƯ và BCH/
CTTĐ trong năm.
Ông Hội Trưởng BCH/TƯ đi Kiến Phong dự lễ ra
mắt BCH Quận hội ĐỒNG TIẾN ngày 21–2 Quý Sửu (dl
25–3–1973)
❒❒ Tổ chức các đoàn cứu trợ đồng bào chiến nạn ở các
Ấp thuộc ngoại ô Thánh Địa.
❒❒ Tỉnh Hội Darlac gởi giúp Ban cứu trợ đồng bào chiến
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nạn của HỘI THÁNH 20. 000đ00
❒❒ Tổ chức trại kỷ niệm Đệ Bát chu niên ngày thành lập
Đại Đạo Thanh Niên Hội tại trường Đạo Đức Học
Đường ngày 6–5 Quý Sửu (dl 6–6 1973)
Phái đoàn BCH/TƯ đi dự lễ ra mắt BCH tỉnh hội Gò
công ngày 11–5–Quý Sửu (dl 11–6–1973)
Mở khóa huấn luyện cấp Thiếu Trưởng tại Đạo Đức Học
Đường từ 11 đến 22 –6 1973. Từ 14 đến 16 tháng 10 Quý sửu
(dl 8–10–1973) phối hợp với viện Đại Học Cao Đài tổ chức
cấm trại sinh viên liên Viện Đại Học tự lập (Cao Đài, Hòa
Hảo, Vạn Hạnh, Minh Đức, Đà Lạt) tại rừng thiên nhiên.
❒❒ Phái đoàn BCH/TƯ đi dự lễ an vị Thánh Tượng Thất
Chương Thiện và lễ ra mắt BCH tỉnh hội Chương
Thiện ngày 22 và 23 –11 Quý Sửu.
❒❒ Thành hình thêm các Tỉnh hội: Chương Thiện, Châu
Đốc, Lâm Đồng.
BCH/CTTĐ tổ chức bầu cử BCH/CTTĐ nhiệm kỳ
1974–1975.
TRẠI KỶ NIỆM ĐỆ BÁT CHU NIÊN
Ngày thành lập ĐĐTNH tại Đạo Đức Học Đường.
Để kỷ niệm ngày thành lập hội và điểm qua các mặt công
tác trong 8 năm hoạt động BCH/TƯ kết hợp với BCH/
CTTĐ tổ chức trại kỷ niệm Đệ Bát chu niên tại Đạo Đức
Học Đường.
Tham dự trại có các Tỉnh hội: Tây Ninh, Hậu Nghĩa,
Long An, Long Khánh, Vũng Tàu, Châu Đốc, Kiến Phong,
Biên Hòa. Tổng số trại sinh 800.
Ngoài ra còn có số đông đại diện các BCH Tỉnh Hội,
Thị Hội và Quận Hội tham dự.
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TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
A –TỔ CHỨC Ở CÁC TỈNH THÀNH
Tổ chức được 31 Tỉnh Thành và 5 Quận hội, Thị hội.
Tổng số hội viên: 15.355
B –THÀNH HỘI CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA
1.–Phận hội và Liên Phân Hội.
a– Phận hội.
❒❒ Thập Tam (1967) Đệ Ngũ (1969)
❒❒ Thập Thất (1971) Đệ nhị (1972)
❒❒ Đệ Tứ, Đệ Lục, Đệ Bát, Thập Tứ (1973)
❒❒ Đệ Tam sẽ bầu ban chấp hành.
b– Liên Phân hội.
❒❒ Trung- Dung, Công- Lý, Bác- Ái, Phục Nguyên,
Đạo Đức Nam, Đạo Đức Nữ, Sơn Ca.
Tổng số hội viên 3.000.
c– Tổ chức trại.
Trại lễ vía hằng năm theo chương trình nghi lễ của
Hội Thánh.
d– Trại công tác.
Phần nầy đã nêu thành tích hoạt động trong các năm qua.
e– Trại huấn luyện.
❒❒ Huấn luyện cấp Thiếu Trưởng tháng 7 năm 1970
❒❒ Huấn luyện cấp Thiếu trưởng tháng 10 –1971
❒❒ Huấn luyện cấp Thiếu Trưởng tháng 6 –1972
Trong tương lai sẽ hoàn tất tổ chức cho hết 19 Phận Đạo
tại Châu Thành Thánh Địa và ở các Tỉnh còn lại.
Trại huấn luyện Thiếu trưởng sẽ liên tục tổ chức để cung
cấp đủ cấp trưởng điều hành.
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TRẠI HUẤN LUYỆN THIẾU TRƯỞNG
Thành phần tham dự trại huấn luyện Thiếu Trưởng tại
Đạo Đức Học Đường thời gian từ 11 đến 22–6–1973.
A – Ban Quản Đốc.
❒❒ Trại Trưởng Nguyễn Văn Vinh (Hội Trưởng BCH/
CTTĐ)
❒❒ Trại phó nội vụ Trưởng Võ Hoàng Anh.
❒❒ Trại phó ngoại vụ; Trưởng Trần Văn Huyện.
❒❒ Trại phó Điều hành Trưởng Trần Văn Trử.
B – Ban hành chánh.
❒❒ Khối tài liệu: Trưởng Cao Văn Độ, Trưởng Bá Tải.
❒❒ Khối y tế: Trưởng Nguyễn Văn Đô, Trưởng Cao
Văn Niệm, Trưởng Nguyễn Văn Trưng.
❒❒ Khối yểm trợ: Trưởng Đặng Phước Bữu, trưởng
Tống Thị Ngọc Chiếu, Tr. Huỳnh thị Hảo.
❒❒ Giám thị: Trưởng Cao Văn Niệm (Tổng Giám
Thị) Lê Thành Khoảnh, Tr. Nguyễn Trước Lâm,
Lê Văn A, Huỳnh Văn Viên (Giám Thị)
C – Ban Huấn Luyện.
❒❒ Giáo lý Trưởng. Hà Văn Tàu, Nguyễn Văn Chẩn.
❒❒ Hành chánh: Trưởng. Trần Văn Huyện, Tr. Đặng
Phước Bữu.
❒❒ Lảnh Đạo chỉ huy:Trưởng. Nguyễn Văn Vinh, Tr.
Võ Hoàng Anh, Tr. Nguyễn Phú Hữu.
❒❒ Cứu thương: Trưởng Cao Văn Niệm, Tr. Nguyễn
Văn Trưng, Tr. Nguyễn Văn Đô.
❒❒ Truyền tin: Trần Văn Trử,
❒❒ Lều, trại, nút dây: Trưởng Đặng Minh Đức, Tr.
Lê công Minh.
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❒❒ Phương hướng, địa bàn: Trưởng Trần Phước Hữu.
❒❒ Dấu đường và ước đạt: Trưởng Thanh Giang D H
❒❒ Văn nghệ và lửa trại: Trưởng Nguyễn Bĩnh Sanh,
Tr. Lê Tài Thượng, – Võ Công Lợi – Phan minh
Hạnh.
Trại huấn luyện có ấn hành tập tài liệu NỔ LỰC II in
giấy RONÉO cở 21x33 dày 92 trang.
Sau đây là bức thư của ông Hội Trưởng BCH/TƯ gởi
cho khóa sinh.
“Các Khoá sinh Thân mến!
Vì nhu cầu của Hội, khoá huấn luyện NỔ LỰC II, cấp
Thiếu Trưởng và dự bị Thiếu trưởng được tổ chức từ 1 đến
22–6 –1973.
Với sự tận tâm của các huynh trưởng trong Ban giảng
huấn và sự cố gắng của các em nam nữ khóa sinh khóa huấn
luyện NỔ LỰC II đã thành công tốt đẹp.
Với điều tâm nguyện “ luôn luôn cầu tiến” sau khi tốt
nghiệp khóa học, các em vẫn phải tiếp tục trau luyện đem những
gì mình đã thâu thập được chỉ dẫn lại cho các bạn trong đơn
vị và nhờ đó rút tỉa thêm kinh nghiệm hầu bổ khuyết những
chỗ thiếu sót. ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI ngày càng
phát triển, mỗi hội viên chúng ta ngày cũng phải tiến bộ về trí
độ lẫn đức độ để xứng đáng là con em nơi cửa Đạo và xứng
đáng với lòng ưu ái của Hội Thánh, sự cảm mến giúp đỡ của
chư Chức Sắc đàn anh.
Trên bước đường phục vụ cho Hội. Tôi khuyên các em nên
kiên tâm, bền chí, chịu đựng mọi sự gian khổ, lắm lúc phải
quên mình để làm nên cho người, mưu cầu hạnh phúc chung
cho nhơn lọại.
Thay mặt Ban Quản Đốc và Ban Giảng Huấn, tôi ngợi
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khen chung các em và mến chúc các em được thành công trên
đường phụng sự.
HỘI TRƯỞNG BCH/TƯ
HẠ CHÍ KHIÊM”
NĂM 1974 GIÁP DẦN

Tham dự lễ cung nghinh Bửu Tượng Thánh Mẫu
FATIMA được tôn xưng là NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
ngày 11–1 Giáp Dần (dl 02–1–1974).
Tổ chức Đại trại chầu lễ vía ĐỨC CHÍ TÔN tại sân
Đại Đồng Xã có hội viên thuộc tỉnh hội Châu Đốc, gồm có
các quận hội Tân Châu, An Phú, An Giang tham dự.
Phái đoàn BCH/TƯ đi Vĩnh Long dự lễ ra mắt B C H
quận hội Chợ Lách ngày 10–4 Giáp Dần.
Hai ông Hội trưởng và Đệ II phó hội trưởng đi Bảo
Lộc thăm tỉnh hội Lâm Đồng và đi Vũng Tàu thăm Thị hội
vũng Tàu ngày 11–6 – 1974.
Đại hội bầu cử BCH/TƯ nhiệm kỳ IV 1974 1976.
Ngày 4–5–Giáp Dần (dl 23–6–1974) được Hội Thánh
và ông Tổng trưởng Văn hóa giáo dục và Thanh niên chủ tọa.
Tổ chức Đại trại chầu lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG.
Đại hội nhơn sanh năm Giáp Dần ngày 9–12–(dl 20–1
1975). Công nhận ĐĐTNH là một cơ quan của ĐẠI ĐẠO
TAM KỲ PHỔ ĐỘ và nhìn nhận công nghiệp để được
cầu phong.
Mở khóa huấn luyện cấp Thiếu Trưởng tại ĐẠO ĐỨC
HỌC ĐƯỜNG ngày 14–6 đến 23–6 1974.
DIỄN VĂN KHAI TRẠI
MỪNG ĐẠI LỄ VIÁ ĐỨC CHÍ TÔN (GIÁP DẦN)
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Kính thưa Ngài Hiến pháp, Chưởng Quản Hiệp Thiên

Quý chức sắc Thiên Phong Hiệp Thiên, Cữu Trùng,
Phước Thiện.
Trung tá Quận trưởng Phú Khương.
Quý quan khách.
Chúng tôi vô cùng vinh hạnh được nghinh tiếp Ngài
Hiến Pháp, Hội Thánh, Trung tá Quận Trưởng cùng toàn
thể quý vị đến chủ toạ và chứng kiến lễ khai mạc trại mừng
Đại lễ vía ĐỨC CHÍ TÔN năm nay do ĐẠI ĐẠO THANH
NIÊN HỘI tổ chức.
Sự hiện diện của quý Ngài, quý vị đã nói lên lòng ưu
ái của Hội Thánh của chánh quyền địa phương cùng toàn
thể quý vị đối với Thanh thiếu niên nói chung và Đ ại Đạo
Thanh niên Hội nói riêng.
Thay mặt Ban Quản trại và toàn thể nam nữ trại sinh,
chúng tôi xin chân thành cảm tạ lòng huệ cố và tấm thạnh
tình quý hóa ấy. Chúng tôi cũng xin đa tạ những ân nhân
đã giúp phương tiện cho chúng tôi tổ chức kỳ trại nầy.
Kính thưa Ngài Hiến Pháp, quý Ngài, quý vị.
Làn sóng văn minh vật chất ngày nay đã lôi cuốn một
số đông thanh thiếu niên trên đường xa hoa trụy lạc khiến
cho can thường đảo lộn, phong hóa suy đồi. Nhằm giữ gìn
con em của Đạo tránh những cám dỗ tai hại nói trên. Đại
Đạo Thanh Niên Hội ra đời dưới sự chăm nom và dìu dẫn
của Hội Thánh và sự giúp đỡ của chư vị chức sắc ở Trung
ương cũng như ở các địa phương.
Trải chín Xuân qua, đến nay đã có 34 Tỉnh, Thị Hội trên
toàn quốc và trên 20.000 (hai mươi ngàn) hội viên thanh
thiếu niên nam nữ. Khắp đó đây, Lá HỘI KỲ THANH
131

BÚT KÝ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

THIÊN BẮC ĐẨU đã phất phới tung bay và hình dáng của
những hội viên ĐĐTNH trong các công tác xã hội không
còn xa lạ gì đối với đồng bào, đồng đạo ở mọi nơi.
Hôm nay nhân ngày Đại lễ Viá ĐỨC CHÍ TÔN, các
đơn vị thuộc Châu Thành Thánh Địa với sự phối hợp với
đoàn Hướng Đạo Sinh Cao Đài và sự tham gia của tỉnh
hội Châu Đốc, Chương Thiện, Gò Công, Quận Hội Phước
Ninh (Tây Ninh) LongThành (Biên Hoà) đã họp mặt nơi
mảnh đất Thiêng Liêng nầy để chầu lễ ĐỨC CHÍ TÔN và
góp phần tô điểm cho ngày Đại lễ được thêm đượm nồng
hương sắc.
Trong dịp hoa xuân còn tươi thắm, hương xuân còn rào
rạt, cảnh xuân đem đến cho vạn vật sự phục hồi sinh lực và
mang lại cho mọi người bao nguồn hy vọng, chúng tôi xin
thay mặt cho toàn thể trại sinh kính chúc Ngài Hiến Pháp,
Hội Thánh, Trung Tá Quận Trưởng cùng toàn thể quý vị
được gội nhuần phúc huệ của Đấng Cha lành trong ngày Đại
lễ và vui hưởng một mùa Xuân thanh bình, an lạc.
Đến đây nhân danh trại trưởng tôi xin long trọng tuyên
bố khai mạc trại mừng Đại lễ viá ĐỨC CHÍ TÔN năm
Giáp Dần.
Trân trọng kính chào quý Ngài và quý vị.
Trại Trưởng.
HẠ CHÍ KHIÊM
HUẤN TỪ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP
NGÀY LỄ KHAI MẠC TRẠI MỪNG ĐẠI LỄ VIÁ
ĐỨC CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
Kính thưa Hội Thánh.
Kính Trung tá Quận Trưởng Phú Khương và quý quan
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khách.
Kính chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo nam nữ.
Các em trại trưởng, Trại sinh ĐĐTNH, đoàn HƯỚNG
ĐẠO SINH CAO ĐÀI
Kính thưa quý vị và các em.
Tôi rất hân hoan đến chủ tọa lễ khai mạc trại mừng
“ĐẠI LỄ VIÁ ĐỨC CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG
ĐẾ” do ĐĐTNH và ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO SINH CAO
ĐÀI” tổ chức.
Hôm nay trước quang cảnh tôn nghiêm và trọng thể
tôi xin để lời chào mừng tất cả quý vị và các em.
Các em rất may duyên sinh trưởng trong gia đình đạo
đức được hấp thụ sanh khí đạo đức truyền thống của phụ
huynh và nhà mô phạm rèn luyện các em trên căn bản thuần
tuý học đường với sự hướng dẫn tích cực và đứng đắn của
quý vị đàn anh trong gia đình ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN
HỘI và ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO SINH CAO ĐÀI, nhờ đó
mà các em đã tránh được sự ô nhiễm theo phần tử trụy lạc,
sa đọa là mối tai hại cho xã hội hiện nay.
Qua những thành tích thu hoạch được, ĐĐTNH đã
tỏ ra xứng đáng và hữu hiệu, hăng hái sinh hoạt tùy theo
phương tiện góp phần trong mọi công tác có lợi ích về mặt xã
hội, đó là điều vui mừng chung cho Đạo và cho Hội Thánh.
Trên đà tiến thân cao đẹp như vừa kể, tàng ẩn trong lứa
tuổi thanh xuân đầy hy vọng, tôi ước mong sau nầy các em
sẽ trở nên người hữu dụng cho Quốc gia, là thành phần ưu
tú nơi cửa Đạo.
Trước khi dứt lời, tôi xin cảm tạ quý vị hiện diện tham dự
buổi lễ hôm nay để khích lệ tinh thần cho các em ĐĐTNH
và ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO SINH CAO ĐÀI.
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Và nhân dịp Tân xuân năm Giáp Dần tôi chân thành
kính chúc quý vị, các em và toàn thể, quý quyến qua năm
mới được hưởng cảnh thanh bình, vui tươi và hạnh phúc.
Nay kính.
HIẾN PHÁP
Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.
BẦU CỬ BCH/TƯ NHIỆM KỲ IV 1974–1976
Ngày mùng 4–5 Giáp Dần (dl 23–6–1974) BCH/TƯ
tổ chức đại hội bầu cử BCH/TƯ nhiệm kỳ IV 1974–1976
tại Hạnh Đường rất trọng thể.
Hình thức tổ chức giống như những lần đại hội bầu
cử trước đây. Đặc biệt lần nầy, buổi lễ bầu cử có hai vị đồng
chủ toạ.
1. Ngài Quyền Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG NHÃ
THANH đại diện Hội Thánh lưỡng đài.
2. Ông Tổng trưởng Bộ Giáo Dục và Thanh Niên NGÔ
KHẮC TỈNH
Quan khách tham dự gồm có:
Chư chức sắc cao cấp Hiệp Thiên Đài, Cữu Trùng Đài,
Phước Thiện, chánh quyền địa phương các cấp, Thân hào
nhân sĩ, các đoàn thể bạn, đại diện BCH các Tỉnh, Thành hội,
Thị hội, và toàn thể hội viên thuộc Châu Thành Thánh Địa.
Buổi lễ bầu cử được tiến hành trong bầu không khí
trang nghiêm đoàn kết và dân chủ.
DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI BẦU CỬ
BCH/TƯ ĐĐTNH NHIỆM KỲ 1974 – 1976
Ngày 4 – 5 – Giáp Dần (23–6 – 1974)
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Kính Bạch Hội Thánh.
Kính thưa Ngài Quyền Thượng Chánh Phối Sư.
Kính thưa Đại Tá Tổng Giám Đốc Thanh Niên.
Kính thưa quý Quan Khách.
Thưa quý bạn Đại Biểu, Đô, Tỉnh, Thị hội.
Các anh chị em Hội Viên thân mến.
Thật là một vinh hạnh vô cùng quý báu đối với chúng
tôi hôm nay được dịp cung nghinh HỘI THÁNH, đón
tiếp quý Ngài cùng quý liệt vị đến chủ toạ và tham dự lễ
khai mạc Đại hội hội thảo và bầu cử BCH/TƯ ĐĐTNH
nhiệm kỳ 1974–1976. Sự hiện diện của Hội Thánh, của quý
Ngài cùng quý liệt vị là một khích lệ lớn lao đối với chúng
tôi trên đường nghĩa vụ, đồng thời cũng là niềm ưu ái, mối
quan tâm đặc biệt của Hội Thánh của quý Ngài và quý liệt
vị đối với thanh thiếu niên nói chung và con em của Đạo
nói riêng.
Thay mặt Ban chấp hành các cấp và toàn thể nam nữ
hội viên. Chúng tội trân trọng kính xin HỘI THÁNH,
quý Ngài và quý liệt vị, nhận nơi đây tấm lòng thành kính
tri ân nồng hậu nhất của chúng tôi.
Kính bạch HỘI THÁNH
Kính thưa quý Ngài, quý liệt vị.
Thanh niên là rường cột của nước nhà, là tinh hoa của
dân tộc.
Thanh niên hùng mạnh. Quốc gia cường thịnh, xã hội
an bình.
Thanh niên trụy lạc. Quốc túy điêu tàn, nền nhân siêu
ngã.
Thanh niên là biểu tượng của sức mạnh, của tính dẽo dai,
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của sự kiên trì chịu đựng, trái lại thanh niên cũng là hình
ảnh của sự cám dỗ, sa ngã, đồi trụy. Tuổi đời niên thiếu, ý
chí bồng bột, tánh tình nông nổi, đó là những nhược điểm
khiến cho giới đầu xanh tuổi trẻ thường phải mắc chứng
bịnh thời đại đáng ngại.
Ngày nay trước làn sóng văn minh vật chất hầu khắp
thế giới, nhất là ở các nước Âu Mỹ, con số thống kê thanh
thiếu niên phạm pháp mỗi năm mỗi gia tăng, mặc dầu quốc
pháp nghiêm răn luật hình trọng phạt. Ở Việt Nam chúng
ta, lớp tuổi thanh niên lại còn phải gánh chịu ảnh hưởng
bi đát của một cuộc chiến kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.
Trước mối đe dọa của một sự băng hoại nền tảng xã hội và
sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng của giới trẻ ngày nay,
việc giáo dục thanh thiếu niên hẳn là một điều tối yếu và
cấp thiết.
Cũng vì nguyên nhân ấy mà ĐĐTNH đã ra đời suốt 9
năm hoạt động, trải qua ba nhiệm kỳ của BCH/TƯ, dưới
sự chăm nom đầy ưu ái của HỘI THÁNH, ĐĐTNH đã
trưởng thành trong ý chí trau giồi hạnh đức, tác phong, trong
tinh thần tương thân tương ái, trong nghĩa vụ phụng sự
ĐẠO ĐỜI. Tin tưởng nơi nhiệm mầu và quyền năng Đạo
pháp cứu rỗi chúng sanh, khích lệ bởi lòng ưu ái đỡ nâng
của HỘI THÁNH, của quý liệt vị, mặc dù trong hoàn cảnh
khó khăn của đất nước, với phương tiện hẹp hòi và khả năng
khiêm tốn, chúng tôi đã tự nguyện đứng ra gánh vác trách
vụ, qui tụ được một số con em của Đạo, biết sống và làm
việc hữu ích cho Đời qua những công tác xã hội, từ thiện,
cứu trợ v.v… bằng một ý chí nhiệt thành, một tâm hồn trong
trắng, chẳng cầu danh ,bất vụ lợi chúng tôi biết giữ gìn tròn
lời nguyện ước bảo vệ Đạo pháp, tô bồi Đạo nghiệp, phục
vụ nhân sanh, góp phần xoa diệu những vết thương tâm của
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một dân tộc đổ nhiều nước mắt, khổ đau, nhưng luôn luôn
kiên trì chịu đựng, xứng đáng với tinh thần bất khuất của
ông cha, xứng đáng với dòng máu oai hùng của giống Lạc
nòi Hồng trên 4.000 năm lập Quốc.
Kính bạch Hội Thánh.
Kính thưa quý Ngài, quý liệt vị, ĐỨC HỘ PHÁP buổi
sanh tiền hằng quan tâm đặc biệt đến lớp tuổi hoa niên.
Thường năm cũng tại nơi nầy, khi đến chủ tọa lễ phát
thưởng cho học sinh ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG Đức Ngài
thường chỉ đám trẻ và dặn dò Ban Giáo chức.
“Bần Đạo gởi gấm sắp nhỏ cho các con, rán dạy dỗ chúng
nó vì trong số đó có nhiều Chơn linh chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật giáng trần mở Đạo giúp đời sau nầy”
Đức Ngài cũng thường bày tỏ quan niệm: Thế nào Đạo
Cao Đài cũng phải phục hưng nền văn hóa cổ truyền Đông
Phương, cái tinh hoa triết học về đạo nhơn luân, mà ngày
nay đã sụp đổ.
Khi sáng lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ĐỨC CHÍ
TÔN cũng đã dạy chư môn đệ phải lấy Nho Tông chuyển
thế đặng phục hồi nền văn hóa ưu tú của nước nhà hầu ngày
sau làm kiểu mẫu cho các quốc gia trên thế giới. Ấy vậy việc
giáo dục và lành mạnh hóa con em của Đạo, đào tạo một
lớp trẻ khả dĩ gọi là hột giống lành cho một xã hội tốt đẹp
ngày mai, hẳn là một nhu cầu thiết yếu của Đạo. Với hoài
bảo ung đúc những mầm non biết ý thức nghĩa vụ đối với
Đạo nghiệp, biết hướng về nguồn gốc của Tổ Tiên, biết
trọng nghĩa nhân đạo đức, công bằng từ ái, chúng tôi mong
được chia sớt một phần lo âu của HỘI THÁNH trong sứ
mạng giáo hóa nhơn sanh đến cho Chân, Thiện, Mỹ tiến
đến một thời đại MINH ĐỨC, TÂN DÂN, một thế giới
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đại đồng nhân loại. Lý tưởng đó quá cao cả, nhưng không
phải là mộng ảo.
Đức Thượng Sanh, trong bài huấn từ đọc ở buổi lễ khai
mạc đại hội bầu cử BCH/TƯ nhiệm kỳ 1968 – 1970 như
ngày hôm nay, đã có dạy: “Mặc dù cái chủ nghĩa quá cao siêu,
con đường còn mịt mù xa tít, nhưng Thiên cơ đã định, người
có sứ mạng Thiêng liêng chẳng nên nản chí, cứ mạnh dạn làm
phận sự cho đến cùng”
Quả thật đường đi diệu vợi, những lối đi đã vạch, thế hệ
nầy qua, thế hệ khác nối tiếp, bánh xa thơ liên tục trẩy trên
đường Thiên lý. Ánh đuốc thiêng liêng của chơn lý nhiệm
mầu soi sáng con đường cứu rỗi, chẳng những cho dân tộc
Việt Nam mà cho cả nhơn loại trước cơ tự diệt, trong buổi
hạ ngươn mạt pháp.
Kính bạch HỘI THÁNH
Kính thưa quý Ngài, quý liệt vị.
Đến đây chúng tôi trân trọng kính xin HỘI THÁNH,
quý Ngài và quý liệt vị cho phép được đôi lời ngõ cùng anh
chị em trong BCH các cấp và nam nữ hội viên.
Thưa các bạn.
Thêm một nhiệm kỳ lại qua, Các bạn đã cùng chúng tôi
cộng tác, khắng khít với nhau trong nghĩa đệ huynh, trong
tình đồng đạo, chung tâm hiệp trí thực thi sứ mạng khó khăn
mà HỘI THÁNH đã giao phó. Đường qua tuy chưa được
là bao, nhưng cũng nói lên được tâm chí nhiệt thành, đức
độ hy sinh, tinh thần phục vụ của các bạn phẩm vị không
màn, lợi danh chẳng bợn, các bạn đã phải trải lắm cam go
nhọc nhằn xây đắp nền tảng ở mỗi địa phương để tạo thành
môi trường thích hợp cho con em của Đạo, hòa mình trong
trường thi công quả, chắc hẳn các bạn thỉnh thoảng lại gặp
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những mối éo le, những cảnh phủ phàng, những tiếng khen
chê, những lời dị nghị, nhưng đã ý thức trách vụ của những
người con chí hiếu đối với ĐẠI TỪ PHỤ và ĐẠI TỪ MẪU,
các bạn đã kiên tâm bền chí nổ lực dìu đường cho đàn em
tiến bước, lập được nhiều thành tích đáng kể, làm rạng danh
ĐĐTNH, thương yêu, đoàn kết, anh trước em sau, gắn bó
cùng nhau phục vụ Đạo Đời làm cho lá THANH KỲ phất
phới tung bay khắp mọi nơi, Ngôi Thất Tinh Bắc Đẩu sáng
lòa soi đường cho thanh niên thế hệ.
Được vậy các bạn sẽ xứng đáng với lòng ưu ái chăm lo
của Hội Thánh, của chư chức sắc đàn anh từ trung ương
đến địa phương, của những ân nhân ở khắp mọi nơi, và
được vậy, các bạn sẽ không phụ lời Thánh huấn của ĐỨC
THƯỢNG SANH
“Vẹn trau Thánh chất nung tài trí.
Bền giữ nhân luân sửa mối giềng”
Trong chiều hướng đó, chúng tôi đặt mọi niềm hy vọng
ở các bạn và để đạt thành sở nguyện, chúng tôi thành tâm
khẩn cầu Ơn Trên hộ trì cho các bạn trong sứ mạng Thiêng
liêng cao cả đó.
Kính Bạch Hội Thánh.
Kính thưa quý Ngài, quý liệt vị.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ HỘI
THÁNH, quý Ngài cùng quý liệt vị và đến đây nhân danh
Hội Trưởng BCH/TƯ kiêm trưởng Ban tổ chức, tôi xin
long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội và kính chúc Đại hội
thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.
HẠ CHÍ KHIÊM
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BÁO CÁO
Sinh hoạt của BCH/TƯ nhiệm kỳ 1974–1976
Tại ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Ngày 4 – 5 – Giáp Dần (dl 23 – 6 – 1974)
Kính bạch Hội Thánh.
Kính thưa Ngài Quyền Thượng Chánh Phối sư.
Kính thưa Ông Tổng Trưởng văn hóa giáo dục.
Kính thưa chư chức sắc Thiên phong Hiệp Thiên, Cữu
Trùng và Phước thiện.
Kính thưa quý Quan khách.
Thưa Đại Hội.
Nhân ngày Đại Hội bầu BCH/TƯ nhiệm kỳ 1974 – 1976
hôm nay, Thay mặt Ban chấp Hành Trung Ương chúng tôi
kính trình lên Ngài Quyền Thượng Chánh Phối Sư, ông
Tổng Trưởng Văn Hóa Giáo dục và Thông tin, Hội Thánh,
chư quý vị Đại hội diễn tiến của cơ quan ĐĐTNH trong
nhiệm kỳ 1971 – 1973 vừa qua.
Kính thưa quý vị.
Cơ quan ĐĐTNH được Hội Thánh cho thành lập
và nhìn nhận là một cơ quan của Chi Thế Hiệp Thiên Đài,
và đã được Bộ Thanh Niên Thể Thao cho phép hoạt động
trong toàn quốc 1965.
Với mục đích bảo vệ và un đúc các mầm non của cội
Đạo với nhiệm vụ thi hành Thế luật của nền Đại Đạo và
dưới quyền chăm nom của HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM
KỲ PHỔ ĐỘ ra đời nhằm một giai đoạn cực kỳ nghiêm
trọng của đất nước.
Nhưng nhờ sự kiên tâm và bền chí của đám con thơ nơi
cửa Đạo, quyết lấy chánh tâm phục vụ Đạo Trời, lấy lòng
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trung hậu phụng sự HỘI THÁNH, nên ĐĐTNH đã vượt
qua những đoạn đường khá gay go và đầy thử thách. Thêm
vào đó, bên cạnh nhờ sự đỡ nâng của HỘI THÁNH, nên
đã trưởng thành trong sứ mạng Thiêng Liêng.
A. VỀ TỔ CHỨC
Mặc dầu về phương diện rất eo hẹp và trước hiện tình
khó khăn của đất nước, nhưng ĐĐTNH trong 9 năm qua
đã tổ chức được 36 Đô, Tỉnh, và Thị Hội trên toàn quốc.
Riêng nhiệm kỳ 1971 – 1973 đã tổ chức được các tỉnh:
Chương Thiện, Vĩnh Bình, Bặc Liêu, Châu đốc, Lâm Đồng,
Phú Bổn, An Giang, Kiên Giang, và Thị hội Vũng Tàu.
Ngoài số Tỉnh, Thị Hội nói trên BCH/TƯ cũng đã
đặt những đại diện ở các tỉnh Pleiku, Bình Dương, Kiến
Tường và BCH Tỉnh Hội nầy sẽ thành hình trong tương lai.
Số Hội viên thanh thiếu niên nam nữ tính đến nay được
20. 972 (Hai muơi ngàn chín trăm bảy mươi hai)
B. VỀ HOẠT ĐỘNG
Mặc dầu hòa mình trong hoàn cảnh khá đặc biệt và eo
hẹp nhưng nhờ sự nâng đỡ về tinh thần của HỘI THÁNH
cũng như các cấp Hành Chánh Đạo, ĐĐTNH từ trung
ương đến địa phương, đội khi trầm lặng, lắm lúc phô trương,
tiến những bước tiến đều hòa và vững chắc. Các con em của
Đạo có một môi trường sinh hoạt thích hợp với tuổi trẻ,
được dịp sum vầy, có người hướng dẫn lánh sự cám dỗ của
làn sóng xa hoa vật chất, chen vai sát cánh góp công, góp sức
phục vụ ĐẠO ĐỜI.
Đặc biệt các tỉnh hội sau đây đã tích cực hoạt động nêu
cao thành tích đáng kể trong 3 năm qua.
1– BCH/TƯ:
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Suốt 3 năm qua hoạt động rất đều hòa.
Cử phái đoàn đi tổ chức Tỉnh hội Định Tường.
Dự lễ bầu cử BCH Tỉnh hội Darlac và viếng thăm các
Tỉnh Hội miền Trung.
Dự lễ kỹ niệm Đệ I, Đệ II chu niên của Quận hội Long
Thành (Biên Hòa).
Dự lễ Khánh thành nhà sinh hoạt của Tổng Nha Thanh
Niên Sài Gòn gồm có:
Các Trưởng huynh Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Bĩnh
Sanh.
Mở lớp huấn luyện về nữ công may cắt, lớp sửa chửa
Radio và Tivi cho các nam nữ hội viên.
Dự lễ Thánh tang ĐỨC THƯỢNG SANH, nhị vị Cố
Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU và HƯƠNG LỰ.
Hằng năm tổ chức các trại kỹ niệm vía ĐỨC CHÍ TÔN,
viá ĐỨC HỘ PHÁP, lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ, viá ĐỨC
QUYỀN GIÁO TÔNG và ngày KHAI ĐẠO.
Tham dự trại VĂN LANG SÀI GÒN nhân lễ giỗ Quốc
tổ HÙNG VƯƠNG, Trại Đại Hội Thanh Thiếu Niên Ưu
Tú toàn quốc tại Vũng Tàu.
Cử phái đoàn dự lễ ra mắt BCH Quận hội Tân Châu,
An Phú (Châu Đốc).
Viếng thăm Hương Đạo Khánh An (Châu Đốc) bị
chiến nạn.
Thăm viếng các Tỉnh hội miền Tây Kiến Phong, An
Giang, Định Tường và Vĩnh Long.
Cử phái đoàn tham dự lễ Khánh thành Thánh thất
Cần Giuộc và lễ tiếp nhận phái đạo TỪ VÂN (Gia Định).
Mỗi năm đều mở khóa huấn luyện cấp Thiếu trưởng
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cho các hội viên nam nữ trên toàn quốc về tham dự.
Rước Đại Tá Tổng Giám Đốc Thanh niên viếng thăm
văn phòng ĐĐTNH do Ngài BẢO ĐẠO và Ngài BẢO
HỌC QUÂN hướng dẫn.
Cử phái đoàn dự lễ ra mắt BCH Tỉnh Gò Công, Chương
Thiện, Quận hội Đồng Tiến, Chợ Lách (Vĩnh Long)và thăm
viếng các tỉnh hội Lâm Đồng, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Đéc
và Bặc Liêu.
Được Tổng trưởng Văn hóa giáo dục và Thanh niên cấp
01 THANH NIÊN BỘI TINH và tổng Giám Đốc Thanh
niên Sài Gòn cấp 03 BẰNG DANH DỰ và 05 BAN KHEN
cho các hội viên hữu công.
2– CÁC TỈNH HỘI
* CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA
Phối hợp với Trung ương tổ chức các kỳ trại Lễ viá
ĐỨC CHÍ TÔN, LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ, lễ kỹ niệm
ngày KHAI ĐẠO
Tổ chức buổi văn nghệ với sinh viên Đại Học Cao Đài
và Sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
Tổ chức đêm văn nghệ giúp vui cho ngày lễ Khánh thành
Văn phòng BAN ĐẠO SỬ (Nội ô Tòa Thánh)
Công tác tại văn phòng Hương Đạo Từ Phước (Đệ
Thất Phận Đạo)
Dự đám tang của hiền huynh Ủy viên kiểm soát BCH/
TƯ Giáo Hữu Thái Vang Thanh, và Ủy viên phụ nữ BCH/
TƯ Giáo Hữu Hương Hường và quý vị chức sắc Thiên
phong qui vị.
Thành lập các Phận hội Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ
lục, Đệ Thất, Đệ Bát, Đệ Cữu, Thập Tứ, và các liên phân hội
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Trung Dung, Đạo đức nữ, Phục Nguyên, Lạc Việt, và Sơn Ca.
Tham gia công tác giúp đồng bào bị chiến nạn và Việt
kiều hồi hương ở Thanh Điền và Phước Điền Quận Phước
Ninh (Tây Ninh) từ Campuchia về.
Tham dự trại tại Sài Gòn nhân ngày giỗ tổ HÙNG
VƯƠNG và trại Thanh Thiếu Niên ưu tú toàn quốc tại
Vũng Tàu.
Đoạt giải nhất toàn trại được Tổng Thống Việt Nam
cộng hòa tặng lá cờ kỹ niệm.
02 Giải nhất, 03 Giải nhì, 02 Giải ba và số tiền mặt, 03
huy hiệu danh dự, 08 huy chương gương mẫu.
Dự trại, Đại Đồng do Hội Đồng thanh niên Tỉnh Tây
Ninh tổ chức và chiếm giải nhất về kỷ luật và trang trí.
* TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH
Tích cực tham gia và đóng góp tài vật trong việc cứu trợ
đồng bào chiến nạn, thiên tai.
Tổ chức hoàn tất các Quận hội và Hương hội trực thuộc.
Tham gia trại họp bạn thanh niên toàn Tỉnh do Ty
Thanh Niên tổ chức và chiếm được nhiều giải thưởng xuất sắc.
* TỈNH HỘI DARLAC
Giúp Hành Chánh Đạo vận dụng tài chánh để xây cất
Thánh Thất (được giấy ban khen của HỘI THÁNH)
Tích cực tham gia công tác xã hội, đồng bào chiến nạn.
Tổ chức khóa huấn luyện cấp Thiếu trưởng cho hội viên
trong phạm vi trách nhiệm.
* TỈNH HỘI VĨNH LONG
Tổ chức lớp huấn luyện và gắn cấp hiệu cho các Hương
hội.
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Tham gia cấm trại do Tỉnh tổ chức và đoạt nhiều giải
thưởng xuất sắc.
Tham gia cuộc thi đua văn nghệ Thiếu sinh do vùng 4
chiến thuật tổ chức đoạt 01 giải nhứt và nhiều giải xuất sắc
về chuyên môn.
Tổ chức lễ ra mắt BCH Quận hội Chợ Lách và Quận
hội Châu Thành, Quận hội Bình Minh.
* TỈNH HỘI KIẾN PHONG
Tích cực hoạt động tổ chức hầu hết các Quận hội và
Hương hội tại địa phương.
Làm lễ ra mắtTỉnh hội, Quận hội, Cao Lãnh, Đồng
Tiến và Thanh Bình.
Tổ chức công tác cứu trợ đồng bào chiến nạn, đấp và
sửa chữa đường sá tại Quận Hội Thanh Bình.
Phát hành nhiều tờ đặc san rất có giá trị về chuyên môn
và sinh hoạt thanh niên.
* TỈNH HỘI GÒ CÔNG
Lần lượt tổ chức xong các Quận hội và Hương hội.
Tham gia nhiều công tác xã hội và từ thiện tại địa phương.
Tổ chức lễ ra mắt BCH Tỉnh hội rất trọng thể.
* TỈNH HỘI CHƯƠNG THIỆN
Tổ chức được nhiều Quận hội và Hương hội.
Góp công vào việc tổ chức lễ Khánh thành Thánh Thất
Tộc Đạo Châu Thành.
Tổ chức lễ ra mắt BCH Tỉnh hội có Trung ương chủ kiến.
Chuẩn bị lễ ra mắt BCH Quận hội Đức Long.
* CÁC TỈNH HỘI KHÁC
Hoạt động điều hòa dưới sự chăm nom và hỗ trợ tinh
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thần của Hành Chánh Đạo địa phương Hành Chánh và
Phước Thiện.
Tổ chức các buổi học tập về chuyên môn, giáo lý và nội
qui của Hội.
Tương trợ lẫn nhau khi hữu sự.
C. VỀ KINH TẾ TÀI CHÁNH
Vì thiếu phương tiện nên ĐĐTNH chưa thực hiện một
tổ chức một kinh tế nào.
Được một ân nhân hiến cho một chiếc xe hơi
CHEVROLET dùng làm phương tiện sinh hoạt kinh tế
trong tương lai, và chuyên chở hội viên đi công tác, cấm trại.
Thêm vào đó, Toà Tỉnh Trưởng Tây ninh vừa cho phép
thành lập Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ĐĐTNH. Ban Quản
trị sẽ xúc tiến điều hành hoạt động trong năm nay.
Về tài chánh nhờ sự giúp đỡ của HỘI THÁNH các nhà
mạnh thường quân và sự chung góp của hội viên.
Việc điều hành hằng năm, Tổng nha Thanh Niên Sài
Gòn cũng trợ giúp tượng trưng cho các khóa huấn luyện
và cấm trại. Trong thời gian công tác, cấm trại sinh hoạt
và dự khóa huấn luyện, việc chi phí về ẩm thực đều do hội
viên tự túc.
Trong nhiệm kỳ 1971 – 1973 nầy, tổng số thu là: 1.288.766
đ 00
Tổng số chi là 978.031 đ00
Chỉ tồn là: 310.735 đ00
Số tiền tồn quỹ trên, BCH/TƯ dự định sẽ xây cất văn
phòng, các sân thể thao, với sự góp sức của các Tỉnh hội
địa phương.
Kính thưa quí vị.
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BCH/TƯ nhiệm kỳ III nầy lẽ phải bầu cử lại vào tháng
giêng năm 1974.
Nhưng vì thời cuộc nên Ngài BẢO THẾ Thống quản
ĐĐTNH và BAN THẾ ĐẠO, cho dời lại ngày thuận tiện
hơn.
Hôm nay được lịnh của Ngài BẢO THẾ cho phép triệu
tập Đại hội bầu BCH/TƯ nhiệm kỳ 1974 – 1976 và được
Ngài Quyền Thượng Chánh Phối sư, ông Tổng trưởng Văn
hóa Giáo dục và Thanh niên, HỘI THÁNH và quý quan
khách huệ cố đến chủ tọa và dự kiến lễ khai mạc Đại hội,
toàn thể anh chị em hội viên chúng tôi, kính cẩn dâng lên
quý vị lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi.
Chúng tôi tin tưởng rằng BCH/TƯ mà đại hội bầu
lên trong chốc lát nữa đây, sẽ nguyện đem hết khả năng và
thiện chí hầu làm tròn sứ mạng Thiêng Liêng, xây dựng thế
hệ trẻ và hướng dẫn chúng tiến đến đường Chân, Thiện, Mỹ
để phụng sự ĐẠO ĐỜI.
Trân trọng kính chào quý vị và Đại Hội.
HỘI TRƯỞNG BCH/TƯ
HẠ CHÍ KHIÊM
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
CHƯỞNG QUẢN
BAN THẾ ĐẠO
SỐ 166/TQ ĐĐTNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ thập Cửu niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH

*

BẢO THẾ
HIỆP THIÊN ĐÀI
Chưởng Quản Ban Thế Đạo Kiêm Thống Quản
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Đại Đạo Thanh Niên Hội.
Gởi: Hiền Đệ Hội Trưởng Ban Chấp hành Trung
ương ĐĐTNH
Hiền Đệ Hội Trưởng.
Thanh niên là những phần tử tương lai, có phận sự xây
dựng một cuộc đời hữu ích cho dân tộc và xứ sở luôn cả
trong Đạo. Tôi ước mong mấy em sẽ đạt thành mục đích
nầy trong cửa Đạo, nghĩa là sự xây dựng ĐẠO ĐỜI có mấy
em nhúng tay vào. Xin mấy em ráng lưu tâm và cầu chúc
mấy em thành công. Riêng phần tôi, rất tiếc, còn thiếu sức
khỏe nên không dự được.
Tôi phái ông Cải Trạng Đặc trách ĐĐTNH cầm thư
nầy đại diện tôi xin mấy em thông cảm.
Nay lời.
Toà Thánh ngày 2–5 Giáp Dần (dl 21–6 –1974)
BẢO THẾ
ẤN KÝ
LÊ THIỆN PHƯỚC
HUẤN TỪ
Của quyền Thượng Chánh Phối Sư đọc trong buổi lễ
khai mạc Đại hội Bầu cử BCH/TƯ/ĐĐTNH nhiệm kỳ
1974 – 1976 ngày 4 – 5 – GIÁP DẦN (dl 23–6 – 1974) tại
ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG

*

Kính thưa HỘI THÁNH Hiệp Thiên Đài, Cữu Trùng
và Phước Thiện.
Kính thưa ông Tổng Trưởng Văn hóa Giáo dục và
Thanh niên.
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Kính thưa Đại tá Tỉnh Trưởng tỉnh Tây Ninh.
Kính thưa Chư chức sắc Thiên phong nam nữ.
Kính thưa Quý Quan khách.
Kính BCH Đại Đạo Thanh Niên Hội Trung ương và
toàn thể các cấp đại diện Tỉnh, Thị hội, tham dự Đại hội.
Kính quý liệt vị.
Hôm nay tôi xin hân hạnh đại diện Ngài Hiến Pháp
Chưởng quản HIỆP THIÊN ĐÀI đến chủ tọa lễ khai
mạc Đại hội bầu cử BCH/ĐĐTNH Trung ương nhiệm
kỳ 1974 – 1976.
Tôi xin chuyển lời ngợi khen và khuyến khích của Ngài
Hiến Pháp và HỘI THÁNH đến các cấp thanh niên Đại
Đạo tham dự Đại Hội. ngoài ra nhân danh Quyền Thượng
Chánh Phối Sư tôi hân hoan gởi đến BCH Trung ương, các
Ban Hội, Liên khu hội, Tỉnh Hội, Thị Hội và toàn thể Hội
viên lời chào thân ái và tin tưởng.
Kính thưa quý Ngài và Quý vị.
Qua phần diễn văn khai mạc của Hội Trưởng BCH/
TƯ cũng như lời tường trình về sinh hoạt HỘI của vị Tổng
thư ký, tôi vui mừng ghi nhận thành quả đặc biệt của BCH/
ĐĐTNH đã thâu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Buổi đại hội năm nay lại tổ chức nhằm lúc BCH/TƯ
vừa mãn nhiệm kỳ 3 năm, nên các cấp lãnh đạo thanh niên
từ các Tỉnh gần xa, đều hăng hái tiến về Thánh Địa tham dự
Đại hội bầu cử tân Ban chấp hành Trung ương cho nhiệm
kỳ 1974 – 1976
Sự hiện diện đông đảo của các cấp thanh niên và sự tưng
bừng náo nhiệt của buổi lễ, đã nói lên ý chí mãnh liệt của
quý vị trong việc xây dựng phong trào thanh niên Đại Đạo.
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Đó cũng là tinh thần quyết tâm bồi đắp cho tương lai
của đất nước và tương lai của Giáo Hội chúng ta.
Tôi cầu chúc Đại hội thành công và gặt hái được nhiều
thành quả tốt đẹp.
Nhơn cuộc họp mặt hôm nay, tôi có vài lời nhắn nhủ
toàn thể chư vị hội viên.Khi thành lập ĐĐTNH điều thứ
nhứt của Đạo lịnh có ghi: Hội Thánh công nhận Đại Đạo
Thanh niên hội là một cơ quan để tiếp sức với Hội Thánh
trong việc thi hành Thế luật của Đạo cho được đắc lực. và
điều 3 của bản Điều lệ cũng có ghi: Đại Đạo Thanh niên
Hội thành lập nhằm mục đích đoàn kết chặc chẽ các tầng
lớp Thanh niên con em của Đạo thành một khối vững chắc
để phục vụ HỘI THÁNH
❒❒ Gây tình tương thân tương ái giữa các đoàn thể
thanh niên.
❒❒ Đào tạo nhân tài cho xã hội.
❒❒ Quyết tâm giữ vững nền Tân Pháp của Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ vv…
Các điều vừa nêu trên đã ấn định nhiệm vụ của ĐĐTNH
một cách rõ ràng và thiết thực. Đó là hướng xây dựng mới.
Vạch rõ con đường cho thế hệ thanh niên hiện đại dùng làm
kim chỉ nam để phục vụ cho nhơn sanh và ĐẠO PHÁP.
Danh từ xây dựng trong đường hướng xây dựng mới mà
tôi vừa nói là một danh từ Thiêng liêng cao quí, một nhiệm
vụ cao cả khẩn thiết của người tín hữu CAO ĐÀI, nhứt là
giới thanh niên là nền tảng gia đình, là sức mạnh tổ quốc,
là hy vọng của Giáo hội, để xoa dịu và làm vơi bớt phần nào
nổi niềm thống khổ của nhơn sanh sau mấy mươi năm ly
loạn. Chớ không phải như những danh từ xây dựng suông
lừa bịp của thế tình.
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Song song với công tác trên, người thanh niên Đại Đạo
còn có một lý tưởng để phụng thờ là đặt tình thương vạn
loại trên hết, chống lại mọi tư tưởng sai lầm đã gieo rắt vào
tinh thần con người những điều sa đọa, xấu xa, nó là những
nguyên nhân chính đã phá hoại kinh khủng: Phá hoại từ tư
cách con người đến nền nếp gia đình đến cơ cấu xã hội, từ
cơ cấu xã hội đến căn bản Quốc Gia và từ căn bản Quốc gia
đến thế giới, làm đảo lộn mọi giá trị con người. Tinh thần
đạo đức của nhân loại càng ngày càng suy đồi cũng vì đó.
Vậy nhiệm vụ khẩn thiết được đặt ra cho Đại Đạo
Thanh niên hội trong lúc nầy là xây dựng một xã hội mới
thâm nhiễm những nguyên tắc công bằng, bác ái và tự do
dân chủ, để tiến tới một thế giới ĐẠI ĐỒNG đúng theo
nền Tân Pháp của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Muốn thế Thanh Niên Đại Đạo phải bắt đầu xây dựng
tự bản thân trước.
Xây dựng một tư cách làm người xứng đáng. Trong
sạch, trọng tín nghĩa, thờ danh dự, ham tự chủ, giàu óc hy
sinh và tinh thần phục vụ.
Xây dựng một thể chất lành mạnh vì có thể chất lành
mạnh, mới có thể xông pha đối phó với đời.
Xây dựng một nếp sống hợp với những nguyên tắc cao
cả của nền luân lý nhân loại, một nếp sống đạo đức, đầy vị
tha đối với nhân quần xã hội.
Đó chính là mục phiêu tối thượng của phong trào Thanh
Niên Đại Đạo trong sứ mạng tiếp sức với HỘI THÁNH
thi hành thế luật của ĐẠO cho ra thiệt tướng.
Nhân dịp nầy, tôi muốn nhắc lại toàn thể quý vị hội
viên một nguyên tắc căn bản, thiết yếu. Sức mạnh của phong
trào thanh niên, cũng như của Đại Đạo, là nhờ đoàn kết.
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Vậy tôi thiết tha nhắn nhủ quý vị.
Quý vị hãy đoàn kết, hoạt động trong tinh thần đoàn kết.
Hãy đem tinh thần đoàn kết gieo rắc vào các tầng lớp
nhơn sanh nhứt là trong hàng ngũ thanh niên Tôn giáo,
quốc nội cũng như hải ngoại, để gây một sức mạnh vô biên,
hầu bảo vệ nền độc lập của tổ quốc, bảo vệ tự do tín ngưỡng
của tôn giáo, đem lại tự do hạnh phúc của nhân loại trong
tình thương yêu chân thật để sống yên tâm với nhau trong
tinh thần THÁI HÒA.
Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cầu nguyện Ơn Trên
ĐỨC CHÍ TÔN, PHẬT MẪU và các ĐẤNG THIÊNG
LIÊNG hộ trì cho đại hội bầu Tân Ban Chấp Hành Trung
ương được thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào quý vị.
Nay kính.
Nội Chánh ngày 4–5 Giáp Dần (dl 23–6 1974)
Quyền Thượng Chánh Phối Sư.
Ấn ký.
THƯỢNG NHÃ THANH
KẾT QUẢ BẦU CỬ
Sao y văn bản chấp thuận thành phần BCH/TƯ nhiệm
kỳ IV 1974–1976 của Ngài BẢO THẾ Thống quản ĐĐTNH
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
BẢO THẾ
SỐ 224/TQ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ thập Cửu niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH

*

BẢO THẾ
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Thống quản Đại Đạo Thanh Niên Hội.
GỞI: Hiền đệ Hội trưởng, Ban chấp hành Trung
Ương ĐĐTNH.
Chiếu Biên bản Đại Hội bầu cử BCH/TƯ NHIỆM
KỲ IV 1974–1976 ngày 4–5 Giáp Dần (dl 23–6–1974) và
Văn thư số 121/ĐĐTNH/TƯ ngày 25–5 (DL 11–7 1974)
Tôi chấp thuận thành phần BCH/TƯ nhiệm kỳ IV
1974–1976.
 Hội Trưởng Ô. Hạ Chí Khiêm.
 Đệ I phó hội trưởng Hà văn Tàu.
 Đệ II
–
Nguyễn Ngọc Hòa.
 Đệ III
–
Nguyễn Văn Chẩn.
 Tổng thư ký Trần Văn Huyện.
 Phó Tổng thư ký Đặng Phước Bữu.
–
Nguyễn Tấn Khải.
–
Ngô bá Tòng.
 Thủ quỹ Võ Hoàng Anh.
 Ủy viên kiểm soát Nguyễn Thanh Vân.
–
Thái Văn Gia.
–
Trần Văn Trử.
 Ủy viên kế hoạch tổ chức Nguyễn Văn Vinh.
–
Hà Văn De.
 Ủy viên văn hóa Trịnh Quốc Thế.
–
Cao Văn Độ.
–
Bà. Nguyễn Ngọc Nương.
 Ủy viên y tế xã hội Ô. Bùi Đắc Hùm.
–
Trương Thành Minh.
–
Giang Thành Phước.
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 Ủy viên thanh niên thể thao Ô. Nguyễn Phú Hữu.
–
Cao Văn Niệm.
 Ủy viên Thiếu, ấu niên Bùi Văn Côn.
–
Lê Thành Khoảnh.
 Ủy viên phụ nữ Bà. Võ Tuyết Lê.
–
Tống Thị Ngọc Chiếu.
 Ủy viên Văn nghệ Ô. Nguyễn Bĩnh Sanh.
–
Lê Tài Thượng.
 Ủy viên Khánh Tiết Đinh văn Kiệp.
–
Nguyễn Ngọc Hiền.
–
Hồ văn Kẻm.
 Ủy viên Đặc nhiệm Lê Quang Trình.
–
Lê Thanh Dần.
Chư vị trong BCH/TƯ trên đây phải thi hành theo
điều lệ nội quy của ĐĐTNH và tuân hành chỉ thị của vị
Tổng quản ĐĐTNH không được cải sửa điều lệ chi hết.
Tòa Thánh 20 – 8 – Giáp Dần (dl 5–10–1974)
BẢO THẾ HIỆP THIÊN ĐÀI
Ấn ký.
LÊ THIỆN PHƯỚC
KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾU TRƯỞNG
Thời gian từ 14–6 đến 23–6 1974
Địa Điểm: ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Thành phần Ban quản đốc và khối huấn luyện.
A – Ban Quản Đốc.
❒❒ Trại trưởng Ô.Hà Văn Tàu.
❒❒ Trại Phó nội vụ – Võ hoàng Anh.
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❒❒ Trại phó ngoại vụ – Trần Văn Huyện.
❒❒ Trại phó điều hành – Trần Văn Trử.
B – Ban Giảng Huấn.
❒❒ Giáo lý Ô. Hà Văn Tàu.
❒❒ Nguyễn Văn Chẩn.
❒❒ Bùi Văn Côn.
❒❒ Hành chánh Trần Văn Huyện.
❒❒ Đặng Phước Bữu.
❒❒ Lảnh đạo chỉ huy Hà văn Tàu.
❒❒ Võ Hoàng Anh.
❒❒ Nguyễn Phú Hữu.
❒❒ Truyền tin Trần văn Trử.
❒❒ Cứu thương Cao văn Niệm.
❒❒ Nguyễn Văn Đô.
❒❒ Lều trại nút dây Đinh Văn Kiệp.
❒❒ Võ Công Lợi.
❒❒ Phương hướng địa bàn Cao văn Độ.
❒❒ Trần Phước Hữu.
❒❒ Dấu đường ước đạt Bùi Văn Côn.
❒❒ Văn nghệ Nguyễn Bĩnh Sanh.
❒❒ Lê tài Thượng.
❒❒ Phan Minh Hạnh.
❒❒ Võ Công Lợi.
C – Khối tài liệu.
❒❒ Ô Cao Văn Độ.
❒❒ Ngô văn Ký.
❒❒ Trương bá Tải.
❒❒ Ngô Bá Tòng.
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❒❒ Lê thành Khoảnh.
❒❒ Võ Công Lợi.
❒❒ Trần Phước Hữu.
❒❒ Huỳnh Thái Xuân.
D – Y TẾ:
❒❒ Ô. Trần Văn Đô.
E – Khối yểm trợ:
❒❒ Đặng Phước Bữu.
❒❒ Giang thành Phước.
❒❒ Cô. Tống thị Ngọc Chiếu.
❒❒ Huỳnh thị Hảo.
❒❒ Phan thị Nguyệt.
F – Khối Giám Thị.
❒❒ Ô. Cao Văn Niệm.
❒❒ Trần Văn Trẻo.
❒❒ Hà Văn De.
❒❒ Trương Bá Tải.
❒❒ Nguyễn Trước Lâm.
❒❒ Phan Minh Hạnh.
❒❒ Võ Công Lợi.
❒❒ Nguyễn Tấn Khải.
❒❒ Lê Văn A
❒❒ Lê Thành Khoảnh.
Khóa sinh các đơn vị gồm có: Phận Hội Đệ Ngũ, Đệ
Cữu, Thập tứ, các Liên phân Hội. Công lý, Lạc Việt, Đạo
Đức nữ, Đạo Đức nam, Sơn ca, Phục Nguyên, Trung Dung.
Các Tỉnh hội. Tây Ninh, Vũng Tàu, Long Khánh, Vĩnh
Long, Sa Đéc, Bặc Liêu, Gò Công, Chương Thiện, Gia Định,
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Ninh Thuận, Bình Định, Châu Đốc.
Tổng cộng tất cả có 114 khóa sinh.
DIỄN VĂN KHAI MẠC
Kính Thưa Ngài Cải Trạng đặc Trách ĐẠI ĐẠO
THANH NIÊN HỘI
Kính thưa quí vị quan khách.
Thưa quí bạn trong Ban Quản Đốc và giảng huấn.
Các em khóa sinh thân mến!
Kính thưa quí vị.
Hôm nay, một lần nữa, chúng tôi lại được hân hạnh đón
tiếp Ngài Cải Trạng đặc trách ĐĐTNH đến chủ tọa và dự
kiến buổi lễ khai mạc khóa huấn luyện cấp Thiếu Trưởng do
BCH/TƯ Đại Đạo Thanh Niên Hội tổ chức trong phạm
vi nội bộ, vì còn phải dành nhiều phương tiện cho ngày Đại
hội toàn quốc để bầu cử BCH/TƯ kế cận tới đây.
Được sự hiện diện của Ngài Cải Trạng và quí vị trong
khung cảnh vừa giản dị vừa thô sơ nầy, mới thật đủ nói lên
niềm ưu ái đặc biệt và sự khích lệ lớn lao, mà quí vị đã sẵn
dành cho cơ quan ĐĐTNH chúng tôi nói chung và toàn
thể khóa sinh nói riêng.
Nhân danh Quản đốc khóa huấn luyện tôi xin thay mặt
BCH/TƯ, Ban giảng huấn cùng tất cả khóa sinh. trân trọng
kính gởi đến quí vị lòng chân thành cảm tạ của chúng tôi.
Kính thưa quí vị.
Chắc hẳn, quí vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng. Bất cứ
một tổ chức nào, một đoàn thể nào, từ lảnh vực quốc gia xã
hội hay đảng phái, tôn giáo, cũng đều nghĩ đến nhân sự. Vì
không có nhân sự tức không có kẻ thừa hành, hay rõ hơn là
không có cán bộ hoạt động, thì dẫu cho chương trình đề ra
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có tốt đẹp đến đâu, lý tưởng có cao cả đến bậc nào, ắt cũng
không làm sao mà đạt được. Hơn nữa có nhân sự mà không
có huấn luyện thì cũng chẳng khác gì có đất mà chẳng gieo
trồng, có vườn mà không vun quén, thì cũng khó có vườn
mà không vun quén, thì cũng khó có thể hái được hoa thơm
trái ngọt. Vậy, vấn đề nhân sự và huấn luyện là vấn đề quan
trọng đối với mọi đoàn thể, mọi tổ chức, cho nên BCH/TƯ
Đại Đạo Thanh Niên Hội luôn luôn thiết tha mong muốn
làm thế nào để cung ứng cho nhu cầu đòi hỏi đó, mỗi ngày
một đầy đủ hơn.
Dẫu biết rằng: ĐĐTNH là cơ quan yếu kém nhứt về
phương diện vật chất nhưng cũng chẳng vì thế mà phải để
cho một cơ cấu, một thực thể đang trên đà phát triển mạnh
mẽ của nó, lại phải chịu quá nhiều khiếmkhuyết về phương
diện nhân sự vốn đã được xem là cấp thiết như trên vừa nói.
Và, khóa huấn luyện cấp Thiếu Trưởng hôm nay được chính
thức khai giảng cũng không ngoài mục đích đó. Đồng thời
BCH/TƯ cũng sẽ vì trách nhiệm, vì nhiệt tâm xây dựng
cho thế hệ hoa niên, mà cố gắng thêm nữa để có thể mở ra
nhiều khóa trong tương lai.
Vì chỉ mới có một thiểu số đơn vị được tham dự, còn
một phần lớn nơi các Tỉnh hội khác vẫn phải đợi chờ những
khóa sau để cùng về đây thụ huấn.
Kính thưa quí vị.
Trong phút chốc nữa, sẽ có một đại diện Ban giảng huấn
tường trình trước quí vị, đầy đủ mọi chi tiết liên quan đến
khóa huấn luyện Thiếu Trưởng nầy. Còn giờ đây, chúng tôi
xin được phép có đôi lời ngõ cùng Ban giảng huấn và toàn
thể khóa sinh.
Thưa quí bạn giảng viên.
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Thật là một điều may mắn hiếm có cho cơ quan ĐĐTNH
hay có thể nói là vinh diệu cũng nên, đó là đức kiên trì, lòng
nhẫn nại và sự hy sinh của quí bạn, từ lâu nay vẫn sẵn sàng
đem hết thiện chí và khả năng nhứt là tinh thần tuyệt đối
bất vụ lợi, để phụng sự cho ĐẠO, ĐỜI nói chung và cho
HỘI nói riêng.
Thực tế đã có biết bao phen nhọc sức, bao lúc khổ công
rồi, mà quí bạn đâu đã sờn lòng đâu đã kể lể với ai, và đâu
đã có ai là người cảm thông được, hiểu biết được những tâm
hồn cao thượng đó, vì sao lại tiềm tàng trong quí bạn, dù
trong quá trình quí bạn phải trải qua nhiều giai đoạn khá
phủ phàng.
Nếu đứng trên cương vị của đời, chúng tôi thiết tưởng
không một ai có thể bắt buộc quí bạn phải dấn thân theo
chiều hướng vừa kể, mà chẳng chút đền bù như thế được cả.
Tuy nhiên ở đây vì danh nghĩa của Đạo vấn đề lại hoàn
toàn trái ngược hẳn. Quí bạn đã tự nguyện chấp nhận vai
trò từ nhiều năm qua, và chấp nhận một cách vô điều kiện.
Đó, có phải chăng là vì nặng mang nơi mình một hoài
bảo hay một ý chí xây dựng cho thế hệ tương lai, có đủ tình
thương và hiểu biết thế nào, là giá trị thật sự của con người,
thế nào là mối tương quan chủng loại cũng như phải làm
thế nào mới gọi là đóng góp được cho một xã hội có hạnh
phúc ngõ hầu phục vụ hữu hiệu trong cộng đồng nhân loại
mai sau.
Thực tế hơn, phải chăng quí bạn nhận thức rằng.
Tiền đồ Đạo nghiệp còn phải cần nhiều bàn tay tô điểm
liên tục mà kẻ tiếp nối không ai khác hơn là phần đối tượng
của quí bạn, tức giới thanh thiếu niên mà quí bạn từng hòa
mình trong tập thể đó, và sẵn sàng làm gạch nối liền giữa
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họ và tiền nhân, quyết đem hết hiểu biết của mình để làm
cho họ được trở thành những mẫu người hoàn toàn lành
mạnh và thực sự mến Đạo thương Thầy, để kế chí đàn anh
trong công cuộc giữ vẹn Chơn Truyền và Bảo tồn Đạo Pháp,
trong tương lai mai hậu.
Nhận chân được giá trị tinh thần, cũng như được biết
qua kinh nghiệm dồi dào của quí bạn, chúng tôi tin tưởng
rằng nhiệm vụ giảng huấn của quí bạn trong khóa nầy sẽ
thành công một cách vẻ vang và kết quả chung của khóa, có
thể sẽ vượt xa hơn mục tiêu mong muốn nữa là khác.
Các em khóa sinh thân mến!
Trước khi nhắn nhủ các em, tôi xin nhân danh Trung
ương gởi đến các em lời chào mừng thân ái, đồng thời cũng
thành thật khen ngợi các em có đủ nhiệt tâm đối với HỘI,
nên không ngại khó khăn lao nhọc, từ khắp mọi nơi về đây,
quây quần bên nhau, trong tinh thần cộng đồng hòa ái và
cùng học hỏi nhau để trau giồi kiến thức trên nhiều phương
diện Hành chánh, Giáo lý, chuyên môn v.v... để trở thành
những cấp huynh trưởng có đủ khả năng chỉ huy hay lảnh
đạo của HỘI sau nầy.
Trong thời gian thụ huấn, chắc các em phải vất vả, nhọc
nhằn không ít, để có thể lảnh hội tất cả chương trình do
ban giảng huấn đưa ra.
Tôi thông cảm và chia xẻ với các em điều đó. Tuy nhiên,
tôi còn có điều mong muốn được các em tôn trọng, đó là
điều tâm niệm “Luôn luôn cầu tiến”.
Hãy quyết làm sao cho hai tiếng “Tâm niệm” cũng như
câu “Luôn luôn cầu tiến” đó chẳng những không bị sai lệch
ý nghĩa mà còn phải cố nâng cao thêm giá trị của nó nữa, có
như thế, ắt kết quả sẽ trở nên tốt đẹp vô cùng.
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Thật vậy, vì cầu tiến, có thể áp dụng qua nhiều lảnh vực.
Từ hạnh khiêm hòa đến sự siêng năng cần mẫn, từ cách trau
luyện ngôn từ đến sự khép mình vào khuôn khổ kỷ luật v.v...
người cầu tiến lúc nào cũng cần đến cả.
Ngoài ra, cầu tiến còn có tác dụng làm cho sự giảng
huấn của các huynh trưởng cảm thấy hứng khởi thêm lên
mà quên bớt nhọc nhằn, để có thể tận dụng khả năng hầu
giúp cho các em dễ dàng lảnh hội. Ngược lại, biết cầu tiến
cũng còn là cách gián tiếp đáp ơn của các em đối với huynh
trưởng có nhiệm vụ giảng huấn.
Do đó tôi ước mong rằng: Lời khuyên nhủ vắn tắt và giản
dị trên đây được mỗi mỗi các em khóa sinh lưu tâm ghi nhớ.
Kính thưa quí vị.
Chúng tôi đã làm phí phạm khá nhiều thời giờ, mong
được quí vị cảm thông cho. Và trước khi dứt lời cũng như
trước nghĩa cử cao đẹp của quí vị, đã dành thì giờ quí báu
đến chủ toạ và dự kiến giúp cho buổi lễ hôm nay được thêm
vẻ trang nghiêm và tăng phần long trọng. Một lần nữa, thay
mặt Trung Ương, Ban giảng huấn và toàn thể khóa sinh
trân trọng kính xin quí vị thể nhận nơi đây sự tri ân nồng
nhiệt nhứt của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi xin thành
tâm khẩn nguyện Ơn Trên ĐỨC TỪ PHỤ và TỪ MẪU
cùng các ĐẤNG THIÊNG LIÊNG gia hộ ân lành cho quí
vị thân tâm thường an lạc.
Chúng tôi cũng xin kính chúc quí bạn giảng huấn, các
em khóa sinh đều được luôn luôn dồi dào sinh lực, mẫn huệ
tinh thần hầu thu thập đươc nhiều thành quả trong suốt
thời gian giảng huấn cũng như thụ huấn.
Sau hết, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc
khóa huấn luyện hôm nay.
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Trân trọng kính chào quí vị và mến chào các em khóa
sinh.
BAN QUẢN ĐỐC
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
Để giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên có điều kiện
sản xuất nông nghiệp và có công ăn việc làm hầu hỗ trợ cho
công việc hành Đạo được yên tâm.
BCH/TƯ liên hệ với bộ Nông Nghiệp xin thành lập
hợp tác xã nông nghiệp ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI.
Được Bộ nông nghiệp chấp thuận và sự giúp đỡ tận
tình của Tòa Hành Chánh Tỉnh Tây Ninh do quyết định
số 179/TN/KT/PT ngày 29–4–1974
Ty Điền Địa Tây ninh hổ trợ về thủ tục, Quận Phước
Ninh cấp cho 300 mẫu đất.
Hội tổ chức hợp tác xã nông nghiệp được sự hưởng ứng
rộng rãi của hội viên thuộc các đơn vị phạm vi Châu Thành
Thánh Địa và Quận Hội Phước Ninh.
Lúc ban đầu có 50 hội viên tham gia và đóng góp vào
quỹ được 60.000đ, 00 (sáu chục ngàn). Hội đủ điều kiện và
thành lập Ban Điều Hành hợp tác xã gồm có:
 Trưởng Ban Ô. Hà văn Tàu.
 Phó ban – Trần Văn Huyện.
 Thư ký – Đặng Phước Bữu.
 Thủ quỹ – Võ Hoàng Anh.
 Kế toán – Nguyễn Bĩnh Sanh.
 Kiểm Soát – Trần Văn Trử.
❒❒ Nguyễn Phú Hữu.
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❒❒ Cao Văn Niệm.
Sau khi hoàn thành các thủ tục hợp lệ, hợp tác xã mở
tài khoản ở ngân hàng nông nghiệp Tây Ninh và gởi tiền.
Sau đó Bộ Nông Nghiệp cử cán bộ chuyên trách hợp tác xã
đến mở khóa huấn luyện cho Ban Điều Hành và Hội viên
hợp tác xã học tập trong thời gian 10 ngày tại phòng sinh
hoạt của BCH/TƯ có đại diện Hội Thánh dự kiến.
Sau khóa huấn luyện, Ty điền địa Tây ninh kết hợp với
quận Phước Ninh lên sơ đồ mặt bằng và cấp phát cho mỗi
hội viên 5 mẫu đất rừng chồi. Chiến nạn còn kéo dài, việc
khai phá rừng, ủi mặt bằng gặp khó khăn nên chưa thực hiện.
Đến ngày 30 – 4–1975 tình hình chính trị thay đổi,
miền Nam được giải phóng. Đại Đạo Thanh Niên Hội giải
tán, Hợp tác xã nông nghiệp cũng giải thể, tiền gởi ngân
hàng không rút ra được, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam quản lý toàn bộ số tiền gửi ở ngân hàng.
TỔNG KẾT CÁC MẶT SINH HOẠT
Trong các Tháng 10, 11, 12,/1974
I – TRUNG ƯƠNG
Ngày 14–1 –1974 tổ chức lễ tiếp nhận Thánh lịnh của
Ngài BẢO THẾ thống quản.
ĐĐTNH công nhận BCH/TƯ nhiệm kỳ 1974 1976
và tiếp nhận cổng văn phòng do ông bà Ngô Văn Thi thực
hiện và hỉ hiến.
Ngày 14 và 15 –10 Giáp Dần. Tổ chức trại kỷ niệm Đệ
Ngũ Thập Niên ngày khai Đ Đ T K P Đ tại ĐẠI ĐỒNG XÃ.
Ngày 9–12 –1974 tiếp đón đoàn hội ngánh Phái Thượng
Hội Nhơn Sanh đến viếng văn phòng.
Ngày 20 tháng 12 –1974 dự lễ kỷ niệm Đệ Tam chu niên
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ngày thành lập viện Đại Học Cao Đài.
II – CHÂU THÀNH THÁNH ĐỊA
Ngày 20 và 21 –10–1974. Dự lễ rước Liên Đài Ngài cố
BẢO PHÁP CHƠN QUÂN từ Sài gòn về Tòa Thánh và
đưa Liên Đài nhập Bửu Tháp.
Ngày 30 –10–1974. Dự lễ mãn khóa lớp Cao Đẳng
HẠNH ĐƯỜNG huấn luyện Giáo hữu.
Ngày 3 – 11 -1974. 50 hội viên thực hiện công tác trồng
100 cây giá tị 2 bên Tây Qui Lộ (Chánh môn).
Phận hội Đệ Thập Tứ tham dự lễ an vị Thánh Tượng
tại Thánh Thất Đệ Thập Tứ.
Ngày 19–11 –1074, 30 hội viên dự lễ đặt viên gạch đầu
tiên xây cất Nội chánh Nữ phái.
Ngày 27 và 28 –11–1974. 200 hội viên dự trại kỷ niệm
Đệ Ngũ Thập niên ngày khai Đ Đ T K P Đ do BCH/TƯ
tổ chức tại ĐẠI ĐỒNG XÃ.
Ngày 20 – 12–1974. 40 hội viên dự lễ kỷ niệm Đệ Tam
chu niên ngày Thành lập Viện Đại học Cao Đài.
Ngày 22–12–1974. Dự cuộc thi đua văn nghệ tại văn
phòng BCH/TƯ.
Ngày 30 –12 – 1974. Dự tang lễ nội trợ hiền huynh ủy
viên kinh tế tài chánh BCH/TƯ.
III – TỈNH HỘI TÂY NINH
Quận hội Khiêm Hanh và Phước Ninh tham dự trại
kỷ niệm Đệ Ngũ Thập niên ngày khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ do BCH/TƯ tổ chức tại ĐẠI ĐỒNG XÃ.
QUẬN Hội Khiêm Hanh giúp lễ Khánh thành văn
phòng và nhà sở chánh Phước Thiện của Tộc Đạo. Đưa 2
đám táng.
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Quận hội Phước Ninh ngày 24–12–1974 hương hội
Phước Ninh trong cuộc so tài bóng chuyền với các đội cầu
trong quận đã chiếm giải nhất.
IV – TỈNH HỘI ĐỊNH TƯỜNG
Mở khóa giảng dạy giáo lý cho hội viên do chư vị chức
sắc và BCH tỉnh hội đảm trách.
V – TỈNH HỘI KIẾN HÒA
Đang trên đà phát triển cho 3 hội viên dự khóa huấn
luyện cấp trưởng về thanh niên, thể dục, thể thao, do Ty văn
hóa giáo dục và thanh niên tổ chức từ ngày 15–22– tháng
12–1974.
Tổ chức lễ tuyên hứa cho 12 hội viên dưới sự chủ kiến
của Quý Ngài Khâm Trấn Đạo, Khâm Châu và quan khách.
VI – TỈNH HỘI VĨNH LONG
Ngày 15–10–1974 Tổ chức trại họp bạn mừng lễ kỷ
niệm năm thứ 50 ngày khai Đ Đ T K P Đ với sự tham dự
của 245 trại sinh thuộc các Quận hội Trà Ôn, Vũng Liêm,
Bình Minh, chợ Lách và Châu Thành.
VII – TỈNH HỘI KIẾN PHONG
Tham dự cuộc triển lãm các sản phẩm do thiếu nhi trong
Tỉnh sản xuất nhân ngày thiếu nhi Việt Nam (1–10–1974).
Trong số 8 hội đoàn tham dự đoạt giải xuất sắc về Nữ
công và Thủ công (thưởng 2.000 đ 00) và giài 3 về trang trí
gian hàng (thưởng 5.000đ 00).
Hương hội Mỹ Hòa thuộc Hương hội Mỹ An đã bầu
lại BCH thuộc niên khóa 1974–1975. Tham dự trại tại Kiến
Bình, đấp một con lộ ngắn tại kinh số 9, đóng góp được
18.000đ00 để cứu trợ đồng bào bị chiến nạn.
VIII – TỈNH HỘI CHƯƠNG THIỆN
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Tổ chức xong các Quận hội Kiên Long, Long Mỹ, Phước
Long.
Tham gia các trại đoàn kết Đồng Tiến ngày 9 và 10
tháng 11 –1974 đoạt 2 giải nhứt về loại thi đua trò chơi và
dựng lều cá nhân.
Dự lễ Quốc Khánh 01–11–1974 và đoạt 2 giải thưởng về
thi đua bơi xuồng từ chợ cá Vị Thanh đến Cầu Trịnh Hữu
Nghĩa (khứ hồi).
IX – TỈNH HỘI SA ĐÉC
Tổ chức xong các Quận hội Đức Thịnh, Đức Thành
sinh hoạt đều.
X – TỈNH HỘI BẶC LIÊU
Quận hội Vĩnh Lợi tổ chức trại mừng lễ kỷ niệm Đệ
Ngũ Thập niên ngày khai Đ Đ T K P Đ.
Tham dự 3 đám táng và giúp Phước thiện tiêu thụ 100
lịch Đại Đạo.
XI- TỈNH HỘI CHÂU ĐỐC
Quận hội Tân Châu đã bầu lại BCH niên khóa 1974
–1975.
Tổ chức trại mừng lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ tại Thánh
Thất Tân Châu, Trại mừng lễ kỷ niệm Đức Quyền Giáo
Tông và kỷ niệm Đệ Ngũ Thập niên ngày khai Đ Đ T K P
Đ, TRẠI LỄ AN VỊ Thánh tượng tại Thánh Thất hương
Đạo Vĩnh Xương.
XII – TỈNH HỘI PHƯỚC TUY
Đang Thành lập Quận hội Long Điền và Hương hội
Tam Phước với sự tham dự của một số hội viên di cư từ Hoài
Nhơn (Bình Định)
XIII – THỊ HỘI VŨNG TÀU
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Gởi 12 hội viên dự khóa huấn luyện cấp trưởng và giải
trí năm 1974 do Ty văn hóa giáo dục và thanh niên tổ chức
từ 31–10 1974 đến 04–11–1974.
Cho 36 hội viên dự trại sinh hoạt công tác kỳ 5 ngày
12–10 1974 do Ty văn hóa giáo dục và Thanh niên tổ chức.
Cho 55 hội viên dự trại Đồng Tiến tại bãi sau Vũng Tàu
do Ty thanh niên tổ chức trong 2 ngày 23 và 24 –11–1974
được giải xuất sắc về kỷ luật và được Đại tá Thị trưởng cấp
bằng ban khen về hội đoàn xuất sắc sinh hoạt công tác trong
năm 1974.
XIV – TỈNH HỘI LONG KHÁNH
Thành lập Hương hội Xuân Lộc gồm 2 phân hội nữ.
Đang tổ chức các Quận hội Kiệm Tân và Định- Quán.
XV – TỈNH HỘI NINH THUẬN
Sinh hoạt đều đặn tại Thánh Thất Mỹ An, Bữu sơn và
thăm viếng một số gia đình Đạo.
Thực hiện tham gia sản xuất, chuẩn bị trồng mía 2 mẫu.
Hiến cho Trung ương một máy photocopie.
XVI – TỈNH HỘI DARLAC
Vừa bầu xong BCH Quận hội Ban Mê Thuộc niên khóa
1974–1975.
Đang chỉnh đốn để phát triển sau một thời gian ngưng
hoạt động.
XVII – CÁC TỈNH HỘI VÀ THỊ HỘI KHÁC
Sinh hoạt bình thường.
Chú ý.
Yêu càu các ban chấp hành tỉnh, Thị hội thường xuyên
gởi phúc sự về trung ương để những tin tức sinh hoạt ở mỗi
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địa phương được đầy đủ.
NĂM 1975 ẤT MÃO

Thành lập các toán cứu trợ đồng bào chiến nạn tập
trung tại sân vận động LONG HOA và lộ CHÁNH MÔN.
Dự Thánh lễ Đạo táng Ngài BẢO THẾ đăng tiên.
Ngày 17–3 – Ất Mão (dl 20 –4–1975).
Dự Thánh lễ Đạo táng Ngài HIẾN PHÁP Quyền
Chưởng quản Hiệp Thiên Đài đăng Tiên (dl ngày 15–1–Ất
Mão –1976).
TỔ CHỨC CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO CHIẾN NẠN
Tình hình chiến nạn trước ngày 30–4–1975 rất sôi động
ở vùng biên giới Việt nam Campuchia.
Tây ninh có Quận Bến Cầu sát biên giới Campuchia
còn gọi là vùng Ngũ Long gồm có 5 xã Long An, Long Giang,
Long Chữ, Long Thuận, và xã An Thạnh thuộc Quận GÒ
DẦU có tổng số dân trên 30.000 ngừời.
Tất cả đồng bào kể trên bỏ nhà cửa, ruộng vườn chạy
về Quận Phú Khương (Hòa Thành) để tị nạn.
Ban tổ chức cứu trợ chọn 2 địa điểm để ổn định chỗ ở
người tỵ nạn.
1. Sân vận động Long Hoa.
2. Lộ Chánh Môn.
Ty xã hội chịu trách nhiệm về vật chất đời sống.
Đại Đạo Thanh niên Hội cung cấp nhân sự phục vụ
công việc cứu trợ và chăm sóc vật chất lẫn tinh thần.
Địa điểm sân vận động Long Hoa mượn trường cộng
đồng Long Hoa làm văn phòng và kho chứa lương thực, thực
phẩm và vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt đời sống do
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các trưởng phụ trách.
Trử, Huyện, Hoàng Anh, Niệm, Hữu, Sanh và các
trưởng khác các đơn vị thuộc Châu Thành Thánh Địa.
Địa điểm lộ Chánh Môn mượn trường Hiệp Định (Lê
Thị Hồng Gấm) làm văn phòng và kho chứa lương thực, thực
phẩm do các trưởng phụ trách. Sanh, Bữu, và một số đơn vị
thuộc Châu Thành Thánh Địa.
Mỗi ngày đều có tiếp nhận người tỵ nạn từ 1.000 đến
2. 000 người.
Công việc sinh hoạt hằng ngày của HỘI tiếp nhận người,
lương thực, thực phẩm, lên kế hoạch phân phối lương thực,
thực phẩm, dựng lều, đào giếng, phân phối quần áo, thuốc
men, phòng dịch, mùng mền, chiếu vv…
Chăm sóc người già yếu neo đơn kém sức khỏe và trẻ
em không còn cha mẹ.
CÔNG TÁC CUỐI NĂM
Hằng năm bắt đầu từ ngày 23– âm lịch, các đơn vị tổ
chức cho hội viên đi dẫy cỏ mã ở cực lạc THÁI BÌNH.
Trước ngày 23, các đơn vị tổ chức đi làm vệ sinh các
Thánh Thất (dẫy cỏ xung quanh, quét vôi hàng rào, sơn
cổng vv…)
BỨC THƯ XUÂN ẤT MÃO 1975
Của ông Hội Trưởng BCH/TƯ ĐĐTNH
Kính gởi:
Anh chị em Hội viên toàn quốc.
Kính thưa anh chị em.
Ngày qua thắm thoát, nay đây, một Xuân nữa lại về,
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Xuân Ất Mão, lần Xuân thứ mười mà ĐĐTNH hân hạnh
được đón mừng kể từ độ thoát thai.
Mười Xuân ấp ủ, tuổi Hội nên người. Thời gian ấy kể
chẳng là bao đối với một cơ quan có tiên liệu phải duy trì
vĩnh viễn như ĐĐTNH. Chỉ có điều mà anh em chúng ta
không thể nào không để tâm suy gẫm, ít nhứt cũng trong
lúc thưởng Xuân.
Đó là sự khai sinh và điều kiện trưởng thành của HỘI
qua một chu kỳ thập niên (1965–1975).
Ở vào thập niên trên, một thập niên mà tình thế nước
nhà cực kỳ nghiêm trọng, biến diễn không ngừng.
Thế nên, ngay từ phút mở mắt chào đời ĐĐTNH đã hô
hấp phải những luồng khí đầy ô nhiễm. Nó ô nhiễm bởi hóa
chất, bởi hơi bom, bởi mùi thuốc súng và cả với hơi xương
máu của giống nòi, đã vì chiến cuộc tương tàn mà rơi đổ
trên đất tổ quê cha. Và khi chập chững bước đi thì lại càng
thấy quan ngại trước bao nhiêu tệ đoan, do hoàn cảnh xã
hội gây ra, hoặc từ ngoại lai du nhập.
Mọi thứ xa hoa phù phiếm với những cái được gọi là
thời trang của đợt sống mới văn minh, vật chất hiện đại,
bao giờ cũng khêu gợi, cũng quyến rũ để rồi đưa đến hố sâu
trụy lạc ươn hèn.
Chúng luôn luôn chờ chực và sẵn sàng triêm nhiễm
vào thế hệ Thanh Thiếu Niên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Chúng cũng đã từng gây đảo lộn không ít trên bình diện
Mỹ tục thuần phong của dân tộc ta, một dân tộc đã từng
hảnh diện với huyết thống Tiên Rồng..
Trong tình huống đáng bi quan đó, mà theo định luật
thiên nhiên thì hễ có sinh ắt có trưởng. Như vậy ĐĐTNH
sinh trưởng như thế nào, đó là điều mà chúng ta muốn đưa
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ra suy luận trong dịp đầu Xuân.
Thưa anh chị em.
Như anh chị em đã biết, trên thực tế hoàn cảnh vốn
đã khó, mà tự lực đắp xây cho HỘI trở thành một thực thể
bằng tay trắng, hẵn phải khó hơn, còn việc vận dụng để đưa
cái thực thể ấy lên đường phụng sự ĐẠO ĐỜI bằng tinh
thần bất vụ lợi, thì lại càng khó hơn nữa.
Thế nhưng, giờ đây hầu hết mọi nơi trên đất nước đều
có sự hiện diện của người hội viên ĐĐTNH, thì thử hỏi:
Yếu tố nào đem đến cho HỘI chẳng những làm cho cơ năng
tăng trưởng mà còn tạo dựng được cho mình một danh
nghĩa vừa sáng tươi vừa lành mạnh, khiến cho khách bàng
quan có cảm nghĩ là “Sen nở trong đầm”.
Thật ra cũng chẳng có gì xa thực tế mà vấn đề có thể suy
diễn giản dị như sau:
ĐĐTNH nếu không bẩm thụ cao khiết, không dinh
dưỡng bằng Thánh chất thiêng lương của nền ĐẠI ĐẠO,
không đoàn ngũ để đổi trao kinh nghiệm cho nhau trên
nhiều lãnh vực như tư tưởng, đạo lý, nhân sinh v.v... không
đặt tình thương yêu vạn loại lên trên và nhứt là không biết
quên mình mà giúp hay cho kẻ khác như trong quá trình dài
đăng đẳng mà toàn thể anh chị em đã nổ lực thực thi với tất
cả thành tâm, thiện ý thì tưởng cũng không còn có yếu tố
nào hữu hiệu hơn để đưa lại sự lớn mạnh như ngày nay được.
Nói rõ ra, việc làm và thời gian là câu trả lời khách quan
nhứt, sáng tỏ nhứt không còn có lý do gì phủ nhận nữa.
Anh chị em thân mến.
Trước thềm Xuân Ất Mão BCH/TƯ xin thành thật
được ghi nhận tất cả mọi sự đóng góp của anh chị em trong
BCH các cấp cũng như của toàn thể hội viên về cả hai phương
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diện vật chất lẫn tinh thần với mục đích điểm tô cho tiền
đồ Đạo nghiệp nói chung và cho ĐĐTNH nói riêng.
Đồng thời cũng xin tự lấy đó làm phần thưởng danh
dự hay món quà Xuân khích lệ chung cho toàn thể hội viên
toàn quốc.
Nhân phút vui Xuân, anh chị em chúng ta hãy cùng xét
qua dĩ vãng và lượng định tương lai. Góp nhặt những cái hay
xây thành bậc thang cho bước đường sắp tới. Dặn lòng, nén
để cho qua theo mùa Xuân năm cũ, những gì hoặc từ ngoại
cảnh xen vào, hoặc tại nội tâm phát xuất, hay như những
bước đi vắp phải ít nhiều chướng ngại trên khúc ngoặc đường
quanh trong khi thưà hành sứ mạng, nếu có. Tập mở rộng
tình thương như tình xuân vạn nẽo, hầu đón nhận những
tinh hoa trong lớp mầm non thế hệ, tìm phương trau luyện
sao cho xứng danh con nhà đạo nghĩa hoặc xứng phận tu
tề với truyền thuyết Nho Tông, khả dĩ đáp ứng được cho
nhu cầu bảo vệ Đạo pháp và ích nước lợi dân trong tương lai
mai hậu. Mừng Xuân với ý hướng đó, tức là đã biết xét mình
cho ra chính đáng, biết liệu chước để dẫn bước đường sau,
thì bản chất tâm linh ấy tin tưởng sẽ hoà được với lý xuân
và cũng sẽ tinh tụ thành lễ hiến dâng trân trọng cho Đấng
Cha lành trong giờ phút Thiêng Liêng của ngày Xuân mới.
Cũng nhân dịp Xuân về BCH/TƯ chúng tôi đồng
thành tâmkhẩn vọng nơi lượng từ bi tối thượng của hai
Đấng Phụ Mẫu thiêng liêng ân ban huệ phúc cho mỗi người
chúng ta có đủ lực kiện tâm cường, lương năng tinh tiến, để
còn tay nắm tay nhau, triển khai phương trình đã vạch, mà
hiện đang có nhiều hứa hẹn thành công.
BCH/TƯ chúng tôi cũng xin chơn thành kính chúc
toàn thể bửu quyến của anh chị em đồng được hưởng trọn
mùa Xuân như ý.
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Thân ái chào anh chị em.
TM. BCH/TƯ
HỘI TRƯỞNG
HẠ CHÍ KHIÊM
NĂM 1976 BÍNH THÌN

Sau ngày 30 tháng 4 – 1975, và thống nhất đất nước, để
phù hợp với chính sách chính quyền mới.
BCH/TƯ tổ chức phiên hợp bất thường ngày 17–4 –
Bính Thìn (dl 15–5 1976).
Để biểu quyết ý kiến yêu cầu của HỘI THÁNH cho
ĐĐTNH được tự giải tán, toàn thể nhân sự trong BCH/
TƯ đồng ý tán thành 100%.
Ý kiến nầy được Ngài BẢO ĐẠO Quyền Chưởng quản
Hiệp Thiên Đài đã chấp thuận và ban hành Thánh lịnh số
10/TL ngày 26–4 – Bính Thìn (dl 24–5 1976).
HIỆP THIÊN ĐÀI
Văn phòng
CHƯỞNG QUẢN
SỐ: 16/TL

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Ngũ thập Nhứt niên
TOÀ THÁNH TÂY NINH

***

*

Quyền Chưởng quản HIỆP THIÊN ĐÀI
Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu Hiến Pháp và nội luật HIỆP THIÊN ĐÀI ngày
15–2–Nhâm Thân (21–3–1932).
Chiếu Thánh giáo tại cung Đạo Đền Thánh đêm mùng
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1–3 Bính Thìn (dl 31–3–1976) ĐỨC HỘ PHÁP chấp nhận
vị Thời Quân BẢO ĐẠO HỒ TẤN KHOA cầm quyền
chưởng quản HIỆP THIÊN ĐÀI.
Chiếu ĐẠO LỊNH số: 038/ĐL ngày 25–5 – ẤT TỴ (dl24–6 –1965) công nhận ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
là một cơ quan tiếp sức với HỘI THÁNH để thi hành về
mặt Thế luật.
Chiếu văn thơ số: 13–ĐT/CQHTĐ đề ngày 13–6 ẤT
Mão (dl- 21–7–1975) của vị Cải Trạng đặc trách ĐĐTNH.
Chiếu theo văn thơ số: 01/ĐĐTNH/TƯ đề ngày 20–4
Bính Thìn (dl-18–5–1976) của vị Hội trưởng Ban Chấp Hành
Trung ương ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI đệ trình biên
bản ngày 17–4– Bính Thìn (dl- 15–5–1976) của Ban Thường
vụ chấp hành Trung ương.
ĐĐTNH yêu cầu HỘI THÁNH chấp thuận cho cơ
quan ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI được tự giải tán.
NÊN:
THÁNH LỊNH
 ĐIỀU THỨ NHỨT:
Chấp thuận cho cơ quan ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN
HỘI tự giải tán kể từ ngày ban hành THÁNH LỊNH nầy.
 ĐIỀU THỨ NHÌ:
Ban chấp hành Trung ương ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN
HỘI và các cơ quan Chánh Trị Đạo, tùy nhiệm vụ, thi hành
và ban hành THÁNH LỊNH nầy.
TÒA THÁNH ngày 26–4 – Bính Thìn (dl- 24–5–1976)
Ấn ký.
Bảo Đạo. HỒ TẤN KHOA
SAO Y BẢN CHÍNH
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Văn phòng ngày 26–4– Bính Thìn (dl- 24–5–1976)
HỘI TRƯỞNG
HẠ CHÍ KHIÊM
VƯỢT TRÙNG DƯƠNG
Thuyền ra khơi, từ giả đất liền đầy rẫy sự ưu phiền, đi
vào ĐẠI DƯƠNG để tìm cội phúc của LINH HỒN.
Nơi đó không có ảnh hưởng đến thời gian và không
gian, không có già, không có chết, không có buồn phiền,
không có ganh đua, không có tù tội, không có hận thù mà
chỉ có Tình thương bao la, có cuộc sống công bình và an
nhàn vĩnh cữu.
Kể từ thời tối cỗ, chuyển sang đời thượng cỗ đến ngày
nay, có biết bao bậc chân tu đạt vị đã nói lại cho hậu thế
biết mà đến.
Ra khơi với niềm tin tưởng tuyệt đối nơi ĐỨC CHÍ
TÔN và PHẬT MẪU, không đắn đo không sợ gian khổ,
sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, quyết tâm vượt phong
ba bão táp, chấp nhận hy sinh cho CHÂN LÝ.
Bóng đêm mờ nhạt, ánh bình minh tỏa rạng từ ĐÔNG
sang TÂY, tâm hồn luôn luôn thơ thới, vững chí ra khơi,
nối vòng tay lớn, kết chặc tình thân ái mọi nơi, đem lại vạn
hạnh cho muôn loài.
Minh Sự – 1976
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Kính gởi: Quí ân nhân Nhạc sĩ bốn phương.
Để hoàn thành bản nhạc mang tên Hội Ca nội dung nói
lên cái tâm nguyện của hội viên ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN
HỘI đã hiến dâng trí não và linh hồn cho THƯỢNG ĐẾ
cương quyết lập công với ĐẠO TRỜI ở tuổi thanh xuân
sẵn sàng quên mình để phục vụ nhơn loại đúng theo mục
đích ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Thiết tha yêu cầu quí ân nhân Nhạc sĩ bốn phương có
tấm lòng mạnh thường quân, có cảm tình với thanh niên
nam nữ đã chọn hướng đi lành mạnh, đứng đắn hoặc có
đạo tâm không phân biệt tôn giáo……
Xin hoan hỉ góp phần phổ nhạc theo nội dung sau đây.
Hy vọng quí ân nhân vui lòng giúp đỡ công lao khó
nhọc đó ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI sẽ ghi nhớ mãi
mãi và xem công ơn đó là một cống hiến lớn lao cho Đạo
và nhân loại.
Yêu cầu phổ nhạc theo nhịp đi 2/4, hùng mạnh. Mở
đầu bằng 3 dòng nhạc không có lời, dựa theo âm điệu tiếng
kèn thúc giục lòng hăng hái đi lên.
HỘI CA
Nhạc.....
Lời: NGUYỄN BỈNH SANH
LỜI: Nầy anh em ơi! (Ơi)
Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi.
Đại Đạo Thanh Niên đi lên con đường Đạo Đức. Noi
gương tiền nhân lập công bồi đức. Vươn lên sức sống thanh
niên, đoàn kết chí cao, bảo truyền CHƠN PHÁP, phục vụ
176



ĐÔI LỜI GIAO CẢM

nhơn sanh. Sức khỏe kiên cường, tâm trí huệ quang.
Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi.
Nêu cao THANH KỲ phất phới nơi nơi. Xây dựng
cuộc đời, bằng mọi tình thương CÔNG BÌNH, BÁC ÁI,
NHÂN NGHĨA, ĐẠI ĐỒNG. Nhân loại hòa đồng Đạo
Đời tương đắc.
Ý chí thanh niên quyết tâm thẳng bước. Đường lên
phía trước, ánh sáng chan hòa. Vạn vật tưng bừng mừng
chúng ta đi.
Đi lên, đi lên, chúng ta cùng đi.
Con đường soi sáng dẫn đến đỉnh CAO. ĐÀI sen nở
rộng chờ đón chơn tu.
Anh em ơi! Đứng lên cùng đi, đứng lên cùng đi, đứng
lên cùng đi.
Vui không biết Đạo vui rồi khổ.
Khổ để giúp Đời khổ mới vui.
ĐHP
HỘI VIÊN TỪ TRẦN QUI HỒI CỰU VỊ
1– Trưởng Huynh HẠ CHÍ KHIÊM
Nguyên:
❒❒ Đệ II Phó Hội trưởng BCH/TƯ Lâm thời.
❒❒ Đệ I Phó Hội Trưởng BCH/TƯ NHIỆM KỲ I
1965–1967
❒❒ Hội trưởng BCH/TƯ NHIỆM KỲ II 1968 – 1970
❒❒  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 1971 – 1973
❒❒  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 1974 – 1976
Qui vị ngày:
2– Trưởng huynh NGUYỄN HỮU LUƠNG
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❒❒ Đệ I Phó Hội trưởng BCH/TƯ lâm thời.
❒❒ Đệ II Phó Hội Trưởng BCH/TƯ NHIỆM KỲ I 1965 – 1967
❒❒ Đệ I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1968 – 1970
Qui vị ngày:
3– Trưởng huynh HÀ VĂN TÀU
❒❒ Nguyên: Ủy viên kiểm soát 2 BCH/TƯ Lâm thời.
❒❒ Đệ III Phó Hội trưởng BCH/TƯ NHIỆM KỲ I 1965–1967
❒❒ Đệ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1968–1970
❒❒ Đệ III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 1971–1973
❒❒ Đệ I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV1974–1976
Qui vị ngày: 29–1– (dl 1978)
4– Trưởng huynh LÊ VĂN VANG
❒❒ Nguyên: Ủy viên kiểm soát 1 BCH/TƯ Lâm thời.
❒❒ Ủy viên kiểm soát 2 BCH/TƯ NHIỆM KỲ II
1968–1970
❒❒ Ủy viên kiểm soát 1 BCH/TƯ – III 1971–1973
Qui vị ngày:
5– Trưởng huynh NGUYỄN VĂN CHẨN (Duy
Minh)
❒❒ Nguyên Ủy viên Khánh tiết BCH/TƯ NHIỆM
KỲ I 1965–1967
❒❒ Ủy viên Khánh tiết BCH/TƯ II 1968–1970
❒❒ Ủy Viên đặc nhiệm BCH/TƯ III 1971–1973
❒❒ Đệ III Phó Hội trưởng BCH/TƯ IV 1974–1976
Qui vị ngày:
6 – Trưởng huynh THÁI VĂN GIA
❒❒ Nguyên: Ủy viên kế hoặch, tổ chức BCH/
TƯNHIỆM KỲ III 1971–1973
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❒❒ Ủy viên kiểm soát 2 BCH/TƯ NHIỆM KỲ IV
1974–1976
Qui vị ngày:
7– Trưởng huynh TRẦN VĂN HUYỆN
❒❒ Nguyên: Tổng thư ký BCH/TƯ NHIỆM KỲ III
1971 – 1973
❒❒ Tổng thư ký BCH/TƯ NHIỆM KỲ IV 1974 -1976
❒❒ Tham gia BCH/CTTĐ
❒❒ Đ ệ II Phó Thành Hội trưởng BCH/CTTĐ
❒❒ NHIỆM KỲ 1966 – 1967 + 1967 – 1968
❒❒ 1968 – 1969 + 1969 – 1970
❒❒ 1970 – 1971 + 1971 – 1972
❒❒ 1972 – 1973 + 1973 – 1974
❒❒ 1974 – 1975
Qui vị ngày: 10–10 Bính Tý (1996)
8– Trưởng huynh LÊ THÀNH KHOẢNH
❒❒ Nguyên: Ủy viên thiếu niên BCH/TƯ NHIỆM
KỲ II 1968–1970
❒❒ Phụ tá Ủy viên Thiếu và Ấu niên NHIỆM KỲ IV
1974–1976
❒❒ Tham gia BCH/CTTĐ
❒❒ Phụ tá Ủy viên Thiếu và Ấu niên BCH/CTTĐ Các
NHIỆM KỲ 1966 đến 1974
Qui vị ngày: 27–02–2000 (Canh Thìn)
9– Trưởng huynh LÊ MINH KHÔI
❒❒ Nguyên Tổng thư ký BCH/TƯ lâm thời 1964–1965
❒❒ Tổng thư ký BCH/TƯ NHIỆM KỲ I 1965–1967
❒❒ Qui vị ngày: 19–2 –Quí Mùi (dl31–3–2003)
Hưởng thọ 65 tuổi
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