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Giôùi Thieäu Saùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo 

Saùch xuaát baûn cuøng taùc giaû Trònh Quoác Theá, Nguyeãn Ngoïc Nöông thuoäc 

Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo( The Great Way Research & 

Development Center) 

- Taäp Thô Khai Taâm         1996 

(Enlightenment Poem) 

- Ñoâi doøng kyû Nieäm hay Ñöôøng leân Thieân Thai     1998 

(Memory or The Way to Fairyland) 

- Dieäu Duïng TAÂm Phaùp        2000 

(Esoterism Exertion) 

- Tìm ngoïc Taâm Linh         2002 

(Spiritual Diamond) 

- Bí Phaùp Ñaïo Cao Ñaøi        2003 

(Cao Ñaøi Esoterism) 

- Quoác Ñaïo hay Nguoàn Chaân Lyù 

- (VietNam National Ethic or National Ethic CaoDaism is The Truth Source) 2004-

2010 

Goàm hai taäp: 

- Taäp I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo trong ÑÑTKPÑ  

-  Taäp I I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo theå hieän trong cuoäc soáng 
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Toân Chæ Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo. 

 Laø Toân Chæ cuûa neàn Ñaïi Ñaïo (CaoDaism’s guiding Principle) 

 Thöïc hieän Toân Chæ “Qui Nguyeân Phuïc Nhaát” qua ñöôøng bí phaùp Ñaïo Taâm 

(Recognizing CaoDaism Principle “ All Religions are One” through the Mind 

Way Esoterism) 

 

Hoøa Taâm 

   

   Nöông Theá ngöôn Khoa Troïng Ñaïo ñaàu 

   Qui Taâm nguoàn saùng buûa naêm chaâu 

   Vang Inh chuoâng Ngoïc hoài taâm tònh 

   Khai loái Ñaøo nguyeân baéc nhòp caàu. 

       Ngoïc Nöông 

 

    Ñuoác Chôn Taâm 

 

   Chuoâng Ngoïc vang Inh goïi Theá traàn 

   Nöông nhôø ñuoác Meï môû Taâm Chaân 

   Khoa ngöôn chuyeån Theá Qui Taâm Ñaïo 

   Vaïch loái Ñaøo nguyeân Troïng Nghóa Nhaân. 

       Ngoïc Nöông 
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Aùnh Ñaïo Vaøng (Hay Ñaïo Taâm) 

 

   Khoa kyø chung Ngoïc thuùc Inh vang 

   Môû Hoäi Baøn Ñaøo taïi Theá gian 

   Nöông boùng Töø Bi cao ñöùc Troïng  

   Ñaïi Ñoàng Nhaân Nghóa aùnh vinh quang! 

       Ngoïc Nöông 

 

Moãi baøi thô gheùp teân 7 huynh ñeä trong Hoäi Ñoàng Quaûn Trò TTNCPHÑÑ goàm: 

1- Trònh Quoác Theá: Hoäi Tröôûng. 

2- Nguyeãn Ngoïc Nöông: Ñaëc Traùch TTNCPHÑÑ. 

3- Phan Ngöôn Khoa: Toång Thö Kyù. 

4- Ñoã Thò Inh: Ñaëc Traùch Ñieän Thôø Phaät Maãu (Veà nghi leã cuùng kieán). 

5- Trònh Vaên Ngoïc: Ban Taøi Chaùnh. 

6- Nguyeãn Theá Troïng: Ban Kieåm Soaùt. 

7- Phan Thò Ñaøo: Ban Töø Thieän. 

 

 

Quoác Ñaïo 

 

   Nguyeãn, Trònh, Ñoã, Phan quyeát moät loøng 

   Laøm cho raïng rôõ gioáng Tieân Long 

   Khai nguoàn Quoác Ñaïo hoøa nhaân theá 

   Vaïch höôùng Qui Taâm chuyeån Ñaïi Ñoàng! 

       Ngoïc Nöông 

 

Ghi Chuù: Caâu ñaàu baøi thô gheùp “Hoï” cuûa 7 vò trong Hoäi Ñoàng Quaûn Trò TTNCPHÑÑ 

(The Greatway Research & Development Center). 
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Type setting by Trònh Quoác Tuaán and Trònh Quoác Toaøn. 

Kyû thuaät trình baøy vaø ñaùnh maùy do Trònh Quoác Tuaán vaø Trònh Quoác Toaøn. 

 

Göûi tình chan chöùa ñeán queâ höông 

Trònh Nguyeãn cuøng nhau höôùng moät ñöôøng 

Quoác nguoàn töôi thaém hoàn daân Vieät 

Tuaán tuù nhaø Nam raïng saéc Roàng. 

     Ngoïc Nöông 

 

 

Göûi lôøi taâm quyeát vôùi non soâng 

Trònh Nguyeãn ngaøy nay keát moät loøng 

Quoác hoàn soi saùng nguoàn chaân lyù 

Toaøn theá quy taâm höôûng Ñaïi Ñoàng. 

     Ngoïc Nöông 
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Trònh Ngoc Tuùy vaø 2 con: Ngoc Vy, Ngoc Huyeàn 

 

English Translation by Trònh Ngoïc Tuyù and Nguyeãn Töôøng Khoâi 

                    

                   Göûi ñôøi tha thieát goïi Yeâu Thöông  

                   Trònh Nguyeãn cuøng chung böôùc moät ñöôøng 

                   Ngoïc chieáu linh quang töø taâm aùi 

                   Tuùy linh thuaàn khieát cöûa thieân löông! 

                                                                Ngoïc Nöông  

 

                   

                                                                  

                  Göûi ngöôøi nhaân theá chöõ Yeâu Thöông  

                  Nguyeãn Trònh ñoàng taâm höôùng moät ñöôøng  

                  Töôøng lyù dieäu huyeàn, cô taïo hoùa  

                  Khoâi nguyeân ngôøi saùng coõi mieân tröôøng! 

                                                                Ngoïc Nöông 
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  Ñaïo Kyø Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä tröôùc Ñieän Thôø Phaät Maãu Houston (Truï sôû TTNCPHÑÑ) 

Lôøi Töïa 

 

Quoác Ñaïo Cao Ñaøi, goác laø “Ñaïo Toå Tieân” cuûa doøng gioáng Tieân Roàng con Hoàng chaùu 

Laïc, khai saùng vaøo tieàn baùn theá kyû 20 (naêm 1926) taïi ñaát nöôùc Vieät Nam, danh goïi laø 

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, laø moät neàn Ñaïi Ñaïo Hoøa Ñoàng Toân Giaùo chuû tröông “Qui 

Nguyeân Phuïc Nhöùt” qua chôn phaùp Qui Taâm hay ñöôøng Bí Phaùp Ñaïo Taâm thaàn kyø 

sieâu dieäu. Chôn phaùp naøy laáy Taâm laøm goác nhö  “Coâng Taéc” ñieän, thöïc hieän “Hieäp 

Nhaát AÂm Döông”, coäng hieäp quyeàn naêng Voâ Vi Höõu Hình, Thieân Thöôïng Thieân Haï, 

laø vi dieäu phaùp maàu nhieäm dieäu kyø ñaùp öùng vôùi thôøi kyø hieän ñaïi khoa hoïc vöôït tieán 

thaàn toác, muïc ñích thanh hoùa vuõ truï nhaân sinh, ñöa nhaân loaïi vaøo caên nhaø chung “ vuõ 

truï”, nhìn nhau coù cuøng moät ñaáng Cha chung, soáng thöông yeâu hoøa aùi, thöïc thi nhaân  

nghóa, ñuøm boïc laãn nhau trong tình Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng. 

   Quoác Ñaïo nhaø Nam gioáng Laïc Hoàng 

   Nhieäm maàu chan röôùi khaép TaâyÑoâng 

   Khoa ngöôn chuyeån theá qui Taâm Ñaïo 

   Môõ loái Thieân Thai höôùng Ñaïi Ñoàng. 

       Ngoïc Nöông 

- Saùch Quoác Ñaïo goàm:  

- Taäp I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo trong ÑÑTKPÑ  

-  Taäp I I: Tinh thaàn Quoác Ñaïo theå hieän trong cuoäc soáng  
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Quyeån saùch naøy ñaëc bieät tìm hieåu veà söï töông quan giöõa Quoác Ñaïo, Thieân 

Ñaïo, Nhaân Ñaïo, Taâm Ñaïo vaø Ñaïi Ñaïo ñeå cuoái cuøng xaùc tín chaân lyù baát bieán do Ñaáng 

Chí Toân Thöôïng Ñeá neâu ra trong Tam Kyø Phoå Ñoä: 

 

    

“Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo 

   Nam Phong thöû nhaät bieán nhaân phong” 

 

Quoác Ñaïo ngaøy nay thaønh Ñaïi Ñaïo. Phong hoùa nhaø Nam ngaøy kia seõ trôû thaønh phong 

hoùa nhaân loaïi. 

 

Chuùng toâi tha thieát muoán cuøng quí vò môû roäng coõi loøng thanh saùng ñoùn nhaän 

chaân lyù ñoù trong tinh thaàn voâ tö vaø khaùch quan. Vì Cao Ñaøi laø chaân lyù khaùch quan 

khoâng chæ rieâng bieät cho moät maøu saéc toân giaùo hay daân toäc naøo. 

  

Thöïc chaát, Chôn Phaùp “AÂm Döông Hieäp Nhaát” ñang ngöï trò treân toaøn theå nhaân 

loaïi, vaïn vaät, trong nhaân sinh vuõ truï. Khi quay veà baûn Taâm con ngöôøi seõ nhaän chaân 

ñöôïc Chaân Lyù, Chôn Phaùp hay Chôn Ñaïo ñöa nhaân loaïi ñeán Chaân Thieän Myõ! 

      

Trònh Quoác Theá _ Nguyeãn Ngoïc Nöông caån töø 

 

 

 

Hình chuïp luùc Quoác Theá, Ngoïc Nöông cuøng ñoàng baïn ñi tìm ñaát caát chuøa. 
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Tieåu Söû Taùc Giaû 

 

                   
Trònh Quoác Theá –Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 Chuùng toâicoù khoaûng  thôøi gian cuøng hoïc  ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC ÑÖÔØNG, TRUNG 

HOÏC LEÂ VAÊN TRUNG (Taây Ninh) vaø ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM (Saigon), toát nghieäp 

ñöôïc boå nhieäm veà TRUNG HOÏC COÂNG LAÄP TAÂY NINH, Trònh Quoác Theá ñöôïc BOÄ 

GIAÙO DUÏC boå nhieäm laøm Hieäu Tröôûng kieâm Thanh Tra Tö Thuïc Tænh Taây Ninh 

(1963-1970), thôøi gian naøy vaän ñoäng xaây caát vaø thaønh laäp NÖÕ TRUNG HOÏC TAÂY 

NINH. 

 

 Chuùng toâi cuøng hoaït ñoäng Ñôøi Ñaïo song song: Hieàn Taøi BAN THEÁ ÑAÏO (cuøng 

döï thaûo NOÄI LUAÄT B.T.Ñ) – saùng laäp vieân ÑAÏI ÑAÏO THANH NIEÂN HOÄI – Hoäi 

Tröôûng vaø Hoäi Phoù HÖÔÙNG ÑAÏO CAO ÑAØI ( sau khi Hoà Thaùi Baïch löu vong sang 

Kieâm Bieân)- Nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa B.T.Ñ., Trònh Quoác Theá laøm Ñeä II Phoù Toång 

Quaûn Nhieäm Trung Öông. 

 Hoaït ñoäng giaùo duïc trong Ñaïo: Trònh Quoác Theá kieâm Hieäu Tröôûng Trung Hoïc 

Baùn Coâng LEÂ VAÊN TRUNG (1963-1964). Nguyeãn Ngoïc Nöông Phuï traùch lôùp daïy 

Giaùo Lyù cho Thanh Nieân vaø Höôùng Ñaïo Sinh. Caû hai chuùng toâi coäng taùc VIEÄN ÑAÏI 

HOÏC CAO ÑAØI vôùi tö caùch Giaûng Vieân. 

 Sau 1975, hieän töôïng Ñaïo bò GIAÛI THEÅ chuyeån Qui Taâm, chuùng toâi hoaït ñoäng 

Ñaïo Taâm, do söï dìu daãn cuõa Voâ Vi vaø söï keát hôïp Höõu Vi qua böùc Taâm Thö cuûa Ngaøi 

Hoà Baûo Ñaïo Quyeàn Chöôûng Quaûn H.T.Ñ., phaûi bò tuø töø 1983-1985. 

 Sang Myõ (1992) chuùng toâi tieáp tuïc hoaït ñoäng Ñaïo Taâm, vieát baøi ñang raûi raùc 

treân caùc baùo Ñaïo, Ñôøi vaø vieát saùch (thuoäc Trung Taâm NCPHÑÑ). 
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Nguyễn Ngọc Nương 

 

 Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, Hiền Tài Ban Thế Đạo.  Thân phụ Tiếp 

Dẫn Đạo Nhơn Nguyễn Văn Hội, thân mẫu Lễ Sanh Đỗ Thị Tâm. 

 

 Thời gian Trung Học theo học các trường Calmette, Michelet, Saint Thérèse và 

Nữ Trung Học Gia Long (Saigon). 

 

 Sau khi toát ngieäp Ñaïi Hoïc: Duïng vaên thô phuïc vuï Ñaïo Phaùp laøm cöùu caùnh. Töø 

thaùng 9/1999 ñaûm nhieäm Phoù Hoäi Tröôûng ñaëc traùch Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy 

Ñaïi Ñaïo taïi Houston, Texas, Hoa Kyø (The Great Way Research & Development 

Center). 
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Toång luaän khaùi quaùt 

  

Trong loaït saùch “Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo” (1) chuùng toâi trình baøy dieãn ñaït baèng nhieàu daïng 

caùch khaùc nhau vôùi hình aûnh phong phuù sinh ñoäng vaø bình dò, coù khi chæ ñôn giaûn 

trong moät baøi thô, moät baøi tham luaän hay trong moät quyeån saùch khoâng daøy quaù 200 

trang, coù tính caùch coâ ñoäng vaø suùc tích theo phöông phaùp trình baøy ñeà taøi coâ ñoäng vaø 

suùc tích cuûa moät baøi thô “Ñöôøng”  ñeå ñoïc giaû deã daøng naém baét ñöôïc vaán ñeà maø khoâng 

caàn phaûi ñoïc nhöõng quyeån saùch trieát lyù tröôøng thieân maát quaù nhieàu thôøi giôø, muïc ñích 

noùi leân ñöôïc ñöôøng Ñaïo Taâm chính laø ñöôøng Ñaïi Ñaïo hay noùi caùch khaùc Ñaïo Taâm laø 

then choát cuûa Ñaïi Ñaïo, laø nguoàn goác ñöa daãn  ñeán moïi lyù töôûng cao ñeïp nhaân loaïi 

ñang muoán vöôn tôùi: Hoøa Bình Haïnh Phuùc, Daân Chuû Töï Do, Qui Nguyeân Phuïc Nhaát, 

Taïo Ñôøi Thaùnh Ñöùc, Theá Giôùi Ñaïi Ñoàng .v.v. 

  

Thaät vaäy, sau thôøi gian hôn 10 naêm tìm hieåu nghieân cöùu baèng ñöôøng tu hoïc 

chuùng toâi nhaän chaân ñöôïc Quoác Ñaïo Vieät Nam, bieåu tröng ñaïo lyù “ VEÀ NGUOÀN” , 

chính laø Ñaïi Ñaïo Qui Taâm qua bieåu töôïng Thieân Nhaõn. Ñieàu naøy xaùc tín maïnh meõ 

chaân lyù baát bieán trong lôøi tieân tri cuûa Ñaáng Chí Toân Thöôïng Ñeá, trong Tam Kyø Phoå 

Ñoä, qua baøi thô baát huû sau ñaây: 

 

    Thöôïng haï nhò Thieân xöû ñòa huôøn, 

    Vieät Nam nhöùt quoác nhöùt giang sôn. 

    Hoaøng ñoà toaøn baûo Thieân thô ñònh, 

    Ñaûnh toä tröôøng löu toå nghieäp toàn. 

    Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo, 

Nam Phong thöû nhöït bieán nhôn phong. 

An daân lieät thaùnh tuøng Nghieâu Thuaán, 

Vaên hoùa töông lai laäp Ñaïi Ñoàng 

    Ñ.C.T 
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Quoác Theá löôïc dòch theo nguyeân baûn chöõ nho: 

    

Treân döôùi Trôøi Ngöôøi chuyeån theá gian, 

   Vieät Nam nhöùt thoáng coõi giang san. 

   Ñoà Thieân ñaõ ñònh luoân toaøn veïn, 

   Toå nghieäp ngaøn naêm maõi vónh toàn. 

   Ñaïo nöôùc nay mai thaønh Ñaïo Lôùn, 

   Nam phong ngaøy aáy bieán Nhôn phong 

    An daân trò nöôùc theo Nghieâu Thuaán, 

    Vaên hoùa mai kia höôùng Ñaïi Ñoàng. 

 

 Toùm laïi, Ñaïi Ñaïo, Quoác Ñaïo, Taâm Ñaïo hay Ñaïo Taâm voán laø “Moät” nguoàn 

aùnh saùng chaân lyù ñöa nhaân loaïi höôùng ñeán Theá Giôùi Toaøn Caàu Ñaïi Ñoàng Huynh Ñeä, 

thöïc hieän Qui Nguyeân Phuïc Nhaát qua chôn phaùp Qui Taâm, thoáng hieäp quyeàn naêng 

Thieân Thöôïng Thieân Haï xaây chuyeån ñòa hoaøn (Caâu môû ñaàu baøi thô cuûa Ñöùc Chí Toân: 

“Thöôïng haï nhò Thieân xöû ñòa huôøn,”…)  

 

Noùi caùch khaùc, Qui Taâm laø chôn phaùp nhieäm maàu cuûa Ñaïi Ñaïo ñeå thöïc hieän 

toân chæ Qui Nguyeân Phuïc Nhaát. 

 

   Chìa khoùa Qui Nguyeân aáy Qui Taâm 

   Saùng soi chaân lyù theá gian taàm 

   Roõ ñöôøng Ñaïi Ñaïo caøn khoân chuyeån 

   Môû loái Qui Hoøa giaûi bieät phaân! 

   Taâm Phaùp “Hieäp Thieân” giuùp theá traàn 

   Baät thaønh “coâng taéc” chuyeån “khai Taâm” 

   Môû ñöôøng tieán hoùa toaøn nhaân loaïi 

Vaïch loái thieân thai Theá Ñaïi Ñoàng ! 

  *** 

Cao Ñaøi Quoác Ñaïo chuyeån Qui Taâm 

Bieåu döông “Thieân Nhaõn” ngöï nôi Loøng 

Ñaïo vaøng thoáng ngöï toaøn nhaân theá 

Chaúng ôû  ñaâu ngoaøi ôû taïi Taâm! 

Qui Taâm nguoàn saùng cuûa thieân löông 

Ngôøi chieáu trôøi Nam ñaát Vieät Thöôøng 

Môû loái Ñaïi Ñoàng khai Thaùnh Ñöùc 

Keát tình nhaân loaïi soáng yeâu thöông! 

   Ngoïc Nöông 

 

 Ghi chuù: (1) Loaït saùch “Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo” haàu heát mang tính chaát “khai 

Taâm”, khaùc haún loaïi saùch nghieân cöùu. 
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TINH THAÀN QUOÁC ÑAÏO THEÅ HIEÄN TRONG CUOÄC SOÁNG  

 

Hình aûnh sinh hoaït Ñaïo Ñôøi 

Hình aûnh ngaøy Leã Hoäi Yeán laàn thöù 5 taïi Ñieän Thôø Phaät Maãu 

Houston 

 

Top: (Frontview) 
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Midle (Inside) 

 

           

 

  Töø traùi sang phaûi: OÂ. Leâ Ngoïc Anh, OÂ. Nguyeãn Anh Duõng, OÂ. Quaùch Huyønh Haø, Sö 

Coâ Lieân Bình, Baùc só  Phaïm Vaên Di     
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DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC cuûa HT Trònh Quoác Theá: Ñaïo Cao Ñaøi vaø nguoàn 

goác vaên hoùa lòch söû Vieät Nam 

 

                            

 

 

Kính thöa quí vò Ñaïi Dieän Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo, 

       Quí Quan Khaùch vaø Quí Ñoàng Höông, Ñoàng Ñaïo. 

Raèm thaùng 8 haèng naêm, ñoái vôùi ngöôøi Tín Höõu Cao Ñaøi Toaø Thaùnh Taây Ninh laø moâït 

ngaøy troïng ñaïi, coù tính caùch thieâng lieâng, ngaøy HIEÄP NHAÁT vôùi Ñaáng MEÏ HIEÀN taïi 

Theá Gian qua Bí Phaùp cuûa LEÃ HOÄI YEÁN DIEÂU TRÌ, ñaây cuõng laø ngaøy maø caùc BAØ 

MEÏ theá gian ñöôïc toân vinh vì tình yeâu cao caû, vì söï hy sinh voâ bôø beán ñoái vôùi con caùi,  

gia ñình vaø xaõ hoäi. 

Hoâm nay chuùng toâi voâ cuøng haân hoan ñöôïc ñoùn tieáp quí vò trong baàu khoâng khí traøn 

ñaày tình yeâu cuûa Ñaáng Meï hieàn, öôùc mong taát caû chuùng ta ñeàu höôùng loøng veà söï 

thöông yeâu, tha thöù, môû troïn taám loøng thaønh ñoùn nhaän aân ñieån cuûa Ñaáng Töø Bi, ñeå 

queân heát moïi öu phieàn trong cuoäc soáng , ñeå ñöôïc giaûi tröø heát moïi toäi loãi cuûa quaù khöù 

trong thôøi kyø ÑAÏI AÂN XAÙ kyø ba maø Ñöùc Phaät Maãu ñaëc aân cho chuùng ta. Kính chuùc 

quí vò thaân taâm thaät an laønh, thaät thanh tònh, thaät haïnh phuùc trong buoåi Leã hoâm nay. 

Kính thöa quí vò. 

Ñeå hieåu roõ hôn veà vai troø cuûa Ñöùc Phaät Maãu trong Ñaïo Cao Ñaøi, tröôùc heát chuùng toâi 

xin trình baøy sô löôïc veà Nguoàn Coäi Vaên Hoaù cuûa Ñaïo Cao Ñaøi vaø sau ñoù moät Tín Höõu 

seõ noùi veà YÙ Nghóa Bí Phaùp Hoäi Yeán Dieâu Trì. 
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Nhö quí vò ñaõ bieát, Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1926 do Ñaáng Chí Toân laøm 

Giaùo Chuû, Ngaøi vaän duïng CÔ BUÙT ñeå hình thaønh taát caû cô cheá cuûa neàn Ñaïi Ñaïo. Quí 

vò Tieàn Khai cô Ñaïo cöù vieäc vaâng leänh maø laøm, laäp thaønh moät neàn Taân Toân Giaùo, 

phaùt xuaát töø ñaát nöôùc Vieät Nam. Sö Hö Voâ, Ñaïo Hö Voâ, nhöng qua phöông phaùp 

TRÔØI NGÖÔØI HIEÄP MOÄT maø hình thaønh. Ñieàu kyø dieäu laø töø caùi HÖ VOÂ ñoù, Ñaïo Cao 

Ñaøi xuaát hieän laïi hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi lòch söû vaø vaên hoaù daân toäc, laáy baûn saéc daân 

toäc laøm caên baûn vaø dung hoaù, phong phuù hoaù ñôøi soáng TAÂM LINH cuûa daân toäc, laøm 

ngoïn ñuoác soi ñöôøng, cuøng vôùi caùc Toân Giaùo khaùc ñöa nhôn loaïi vaøo theá giôùi cuûa 

TÌNH THÖÔNG, cuûa HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. 

 Ñaïo Cao Ñaøi theo ñuùng Dòch Lyù: Thaùi Cöïc Sinh Löôõng Nghi AÂm Döông, sinh hoaù ra 

Caøn Khoân Vuõ Truï. Ñieàu naày phuø hôïp vôùi tinh thaàn HUYEÀN SÖÛ VN maø Toå Tieân 

chuùng ta loïc löøa cöu mang töø ngaøn xöa qua truyeàn khaåu. Daân toäc chuùng ta phaùt nguoàn 

töø moät boïc 100 tröùng sinh ra 100 con, 50 theo cha xuoáng bieån laøm ROÀNG, 50 theo meï 

leân nuùi laøm TIEÂN…Tröôùc ñaây caùc söû gia cho caâu chuyeän naày laø hoang ñöôøng, meâ tín 

dò ñoan, khoâng ñaùng tin caäy. Hoï ñaâu ngôø Toå Tieân anh minh cuûa chuùng ta laáy HÖ laøm 

THÖÏC, möôïn caâu chuyeän thaàn thoaïi ñeå dieãn ñaït caùi sieâu lyù maø Toå Tieân ñaõ daøy coâng 

khaùm phaù ñöôïc: moätù BOÏC töôïng tröng hình töôïng THAÙI CÖÏC. 50 con theo cha chæ 

ngoâi DÖÔNG, 50 theo meï chæ ngoâi AÂM.  Roõ raøng  ñaây laø Nguoàn Dòch Lyù:Thaùi Cöïc 

sinh Löôõng Nghi AÂm Döông, maø nhôn loaïi ngaøy nay vaãn coøn ñang nghieân cöùu vaø aùp 

duïng vaøo thöïc tieån! Nhö quí vò ñeàu bieát taát caû caùc daân toäc treân theá giôùi ñeàu laáy con 

VAÄT laøm bieåu töôïng nhö MYÕ laáy con  OÙ, UÙC laáy con ÑAÏI THÖ, ÛPhaùp laáy con GAØ 

TROÁNG, Nga laáy con GAÁU TRAÉNG, Anh laáy con SÖ TÖÛ…v….v…chæ rieâng daân toäc ta 

laáy ROÀNG TIEÂN laøm bieåu töôïng keùp, töôïng tröng cho AÂm Döông. Sau naày moät soá 

nhaø khaûo coå treân theá giôùi ñaõ ñaët giaû thuyeát laø coù theå nguoàn goác moân dòch lyù hoïc phaùt 

xuaâùt töø VN, ngöôøi Trung Hoa ñöa veà Taøu nghieân cöùu vaø heä thoáng hoaù trong thôøi gian 

1000 naêm Baéc Thuoäc!! 

Huyeàn Söû Meï AÂu Cô, Cha Laïc Long Quaân, chuùng ta laø CON ROÀNG CHAÙU TIEÂN maø 

Ñaïo Cao Ñaøi do Ñaáng Chí Toân khai minh theo ñuùng huyeàn nhieäm cuûa daân toäc, neân 

thôø CHA laø CHÍ TOÂN thì phaûi thôø MEÏ laø PHAÄT MAÃU. Neáu thôø rieâng bieät thì phaûi 

hieåu laø trong Chí Toân coù Phaät Maãu, trong Phaät Maãu coù Chí Toân, chöù khoâng taùch rôøi ra 

ñöôïc, y nhö nguyeân taéc cuûa Dòch Lyù: “ trong AÂm coù Döông, trong Döông coù AÂm”. Ca 

dao VN haøm suùc yù nghóa naày: 

“ Coâng Cha nhö nuùi Thaùi Sôn, 

Nghóa Meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra, 

Moät loøng thôø MEÏ kính CHA 

Cho troøn chöõ HIEÁU môùi laø ñaïo con. 

Toùm laïi: qua bieåu töôïng ROÀNG TIEÂN, daân toäc VN ñaõ öùng bieán nhö thaàn long, thích 

nghi vôùi moïi tình huoáng moät caùch vi dieäu. ÖÙng bieán thích nghi vôùi vaïn bieán trong tinh 

thaàn hoaøn toaøn saùng taïo, khoâng bò leä thuoäc kheùp khuoân döôùi baát cöù hính thöùc naøo. 

Hình aûnh con Roàng trong maây, döôùi nöôùc, treân caïn, bieán hoaù lôùn nhoû tuyø yù ñaõ dieãn 

ñaït raát roõ pheùp öùng hoaù vi dieäu naày. Roàng Tieân phaùt xuaát töø moät BAØO THAI töôïng 
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tröng Thaùi Cöïc sinh Löôõng Nghi AÂm Döông phaùt ra Caøn Khoân Vuõ Truï, ñaây laø VUÕ 

TRUÏ QUAN cuûa toaøn daân toäc. Ñaõ cuøng trong moät baøo thai neân toaøn theå daân toäc ñeàu 

BÌNH ÑAÚNG, laø ÑOÀNG BAØO ruoät thòt. Ñaây laø NHAÂN SINH QUAN cuûa toaøn  daân toäc 

VN, laøm cô baûn  cho trieát thuyeát HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, moät con ñöôøng lôùn maø 

NHÔN LOAÏI  ngaøy nay môùi chaäp chöûng höôùng tôùi. Nhöõng caâu ca dao VN tuyeät taùc 

thaám thieát tình nghóa, ñaõ dieãn ñaït taøi tình  söï chung goác chung nguoàn, chung Cha 

chung Meï cuûa daân toäc vaø cuûa caû chuùng sanh vaø keâu goïi thieát tha söï yeâu thöông, ñuøm 

boïc laãn nhau: 

Baàu ôi thöông laáy Bí cuøng 

Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn. 

Hoaëc: 

Chim khoâng ñaùnh chim cuøng toå,  

Traâu moät chuoàng khoâng nôû huùc nhau. 

Hoaëc: 

Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông, 

Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng. 

  Kính thöa quí Quan Khaùch 

Nhö taát caû chuùng ta ñeàu bieát, Toå Tieân chuùng ta töø ngaøn xöa ñaõ soáng baèng ngheà noâng, 

suoát cuoäc ñôøi töø theá heä naày qua theá heä kia hoaø mình vaøo Thieân Nhieân, quyeän chaëc vôùi 

TRÔØI, ÑAÁT NÖÔÙC vaø CON NGÖÔØI. Ñôøi soáng thöïc tieãn theo neàn vaên minh noâng 

nghieäp trang bò cho daân toäc ta moät tín ngöôõng ñaëc bieät laø Ñaïo Thôø Cuùng Toå Tieân hay 

Ñaïo thôø OÂNG BAØ. Ngöôøi cheát ñöôïc coi nhö ngöôøi coøn soáng vaø ñöôïc toân troïng ñaëc bieät 

theo heä thoáng trong ñaïi gia ñình VN. Töø yù nieäm naày daân toäc ta ñaõ taâm ñaéc vôùi caâu 

chaâm ngoân: UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN. Nguoàn thöù nhaát gaàn guõi vôùi chuùng ta laø 

Cha Meï, OÂng Baø, Toå Tieân coù coâng sanh thaønh, döôõng duïc thaân xaùc chuùng ta. Nguoàn 

thöù hai laø Toå Quoác vôùi caùc vò ñaïi anh huøng daân toäc coù coâng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc, 

moãi taác ñaát chuùng ta soáng laø choàng chaát bieát bao xöông maùu vaø moà hoâi nöôùc maét cuûa 

tieàn nhaân. Nguoàn thöù ba laø nguoàn lôùn coù coâng sanh hoaù, döôõng duïc, ñieàu haønh Caøn 

Khoân Vaïn Loaïi, chuû vò CHÔN THAÀN vaø LINH HOÀN chuùng ta laø Ñöùc Phaät Maãu vaø 

CHÍ TOÂN. Coù theå noùi Ñaïo veà nguoàn naày, ñaëc bieät  ÑAÏO THÔØ CUÙNG TOÅ TIEÂN laø 

neàn QUOÁC ÑAÏO VN, coù khaû naêng tieáp nhaän vaø dung hoaù moïi Toân Giaùo du nhaäp vaøo 

VN ñeå roài hieäp nhaát caùc Toân Giaùo naày vaøo TAÂM LINH daân toäc moät caùch thaät laø töï 

nhieân. Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân ñaõ noåi baät trong caùc trieàu ñaïi Leâ, Lyù, Traàn… nhö ñaõ coâ 

ñoäng vaøo tieàm thöùc, vaøo taâm khaûm cuûa daân toäc ta töø ngaøn xöa. 

Ñieån hình qua caùc ñaïi thi haøo nhö Cuï Nguyeãn Ñình Chieåu vôùi Luïc Vaân Tieân, Cuï 

Nguyeãn Du vôùi truyeän Kim Vaân Kieàu. Trong thi taäp Luïc Vaân Tieân, vai chaùnh hoïc vôùi 

thaày ñoà NHO, sau bò tai naïn muø maét, vaøo chuøa caàu PHAÄT, ñöôïc OÂng TIEÂN chöûa laønh 

ñoâi maét: 

 “ Nöûa ñeâm naèm thaáy OÂng Tieân, 

Ñöa cho cheùn thuoác maét lieàn saùng ra.” 
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Vôùi truyeän Kieàu, vai chaùnh xuaát thaân töø gia ñình Nho gia, ñi thaêm moä gaëp hoàn ma 

Ñaïm Tieân, ra vaøo nhieàu laàn chuøa Phaät. Ñieàu heát söùc ñaëc bieät laø sau khi bò traàm luaân 

khaûo ñaõo, cuoái cuøng nhaän thöùc ñöôïc vai troø quan troïng cuûa chöõ TAÂM: 

“Thieän caên ôû taïi loøng ta 

Chöõ TAÂM kia môùi baèng ba chöõ TAØI”. 

Toùm laïi: Töø caùc ñaïi thi haøo, vaên haøo VN ñeán ngöôøi noâng daân thaät thaø chaát phaùc ñeàu 

aùp duïng tinh thaàn Tam Giaùo vaøo thöïc tieån, töï nhieân ñeán ñoåi töï mình khoâng caàn bieát gì 

veà Tam Giaùo, nhaát laø ñoái vôùi giôùi bình daân. 

 Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc Ñaáng Chí Toân khai saùng, chuyeån Tam giaùo sang moät qui trình môùi 

laø QUI NGUYEÂN TAM GIAÙO, HIEÄP NHÖÙT NGUÕ CHI. Toân chæ naày ñaùp öùng ñuùng 

taâm nguyeän aâm thaàm cuûa daân toäc. 

VN ngaøy nay coù raát nhieàu Toân Giaùo, nhôø söï trung hoaø cuûa tinh thaàn  Quoác Ñaïo VN, 

neân raát haøi hoaø, phong phuù , bình ñaúng vaø töï do phaùt trieån, moïi kyø thò, tranh chaáp, 

chieán tranh toân giaùo, chöa heà xaûy ra treân ñaát nöôùc Tieân Roàng naày. Coù theå noùi, VN laø 

moät theá giôùi thu goïn veà ñôøi soáng TAÂM LINH, gioáng nhö Hoa Kyø laø moät  theá giôùi thu 

goïn veà chuûng toäc. 

Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc Ñaáng Chí Toân choïn môû taïi moät nöôùc nhoû nhen, ngheøo khoå vaø ñang 

soáng trong voøng noâ leä thôøi Phaùp thuoäc, laïi daùm tröông baûn hieäu qua 2 caâu lieãn ñaët 

tröôùc 12 cöûa cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh vaø taát caû caùc Thaùnh Thaát Cao Ñaøi theo lònh cuûa 

Ñöùc Chí Toân:  

 

“ Cao Thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoaø Bình Daân Chuû Muïc. 

Ñaøi Tieàn Suøng Baùi Tam Kyø Coäng Höôûng Töï Do Quyeàn”. 

Ñaây laø 2 caâu ñoái coù nghóa laø Ñaáng Chí Toân khai Ñaïo kyø ba naày muïc tieâu laø thöïc hieän 

neàn HOAØ BÌNH vaø CHUNG SOÁNG, cuõng nhö DAÂN CHUÛ vaø TÖÏ DO. Hoaø Bình theo 

Ñaïo Cao Ñaøi ngoaøi yù nghóa thoâng thöôøng, coøn coù theâm nghóa laø phaûi hoaø bình trong 

noäi taâm; chung soáng laø chia côm xeû aùo, toaøn caàu hoaù veà moïi phöông dieän lieân quan 

ñeán cuoäc soáng cuûa nhau baát chaáp quoác gia, chuûng toäc, toân giaùo…Daân chuû töï do, ngoaøi 

yù nghóa thoâng thöôøng , daân chuû coøn phaûi voâ tö, theo ñuùng löông taâm cuûa mình, khoâng 

phe ñaûng, beø phaùi; töï do thöïc söï laø phaûi thöông yeâu, toân troïng tha nhaân, xöû söï bình 

ñaúng vaø khoâng bò noâ leä cho thaát tình, luïc duïc, tham saân si…v…v… 

Ñaây laø ngoïn côø ñaàu cuûa Ñaïo Cao Ñaøi maø ngöôøi Tín Höõu  coù söù maïng thöïc hieän vaø 

luoân luoân phaûi vöôn tôùi baát cöù trong tình huoáng naøo. Muoán theá, haønh trình cuûa moïi 

ngöôøi phaûi daán thaân vaøo con ñöôøng TU TIEÁN TOAØN DIEÄN töùc laø TU ÑAÏO TU ÑÔØI 

cuøng moät luùc. TU ÑAÏO laø tu tröïc chæ taïi TAÂM, laáy THAÀN LÖÔNG TAÂM laøm CHUÛ, 

töôïng tröng cho Thaàn Löông Taâm laø THIEÂN NHAÕN maø Ñaïo Cao Ñaøi laáy laøm bieåu 

töôïng. TU laø gaén lieàn TAÂM mình vôùi ÑAÏO goïi laø HIEÄP THIEÂN THÖÔÏNG ñeå ñöôïc 

saùng suoát, ñeå coù TAÂM KINH VOÂ TÖÏ vaø duøng aùnh saùng taâm linh naày ñeå phuïng söï 

chuùng sanh goïi laø HIEÄP THIEÂN HAÏ, laø TU ÑÔØI. Ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi, CHÖÕ TAÂM 

thaät laø troïng ñaïi vì TAÂM gaén lieàn vôùi TÌNH THÖÔNG. Ñöùc Phaät Maãu ñaõ daïy veà chöõ 

TAÂM nhö sau: 
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“Gaéng söùc trau doài moät chöõ TAÂM 

ÑAÏO ÑÔØI muoân vieäc chaúng sai laàm. 

TAÂM THAØNH aét ñaït ñöôøng tu vöõng 

TAÂM CHAÙNH môùi mong moái ñaïo caàm 

TAÂM AÙI nhôn sanh an boán beå 

TAÂM HOAØ thieân haï trò muoân naêm. 

Ñöôøng TAÂM cöûa THAÙNH duø chöa veïn 

Coù buoåi hoaøi coâng moái Ñaïo taàm”. 

Ñöùc Chí Toân cuõng ñaõ xaùc ñònh: “TÌNH THÖÔNG LAØ CHÌA KHOAÙ MÔÛ CÖÛA BAÏCH 

NGOÏC KINH”. Nhö vaäy coù theå noùi moät caùch vaén taét: “ÑAÏO CAO ÑAØI laø ÑAÏO TÌNH 

THÖÔNG”, vaø cuõng vì theá maø taïi nôi ngheøo naøn vaéng veû naày chuùng toâi coá gaéng taïo 

döïng moät ngoâi thôø ÑÖÙC PHAÄT MAÃU, töôïng tröng tuyeät dieäu cho TÌNH THÖÔNG voâ 

ñoái cuûa BAØ MEÏ THIEÂNG LIEÂNG ñeå haèng taâm treân ñöôøng tu tieán vaø phuïng söï. 

Toùm laïi: Xuyeân suoát doøng HUYEÀN SÖÛ vaø LÒCH SÖÛ cuûa ñaát nöôùc VN thaân yeâu cuûa 

chuùng ta, chuùng toâi nhaän thöùc  neàn QUOÁC ÑAÏO VN chính laø ÑAÏO CAO ÑAØI ngaøy 

nay. Xin nhaéc laïi: Quoâùc Ñaïo VN töùc laø neàn vaên hoaù vaø baûn saéc daân toäcVN ñaõ töôïng 

hình töø ngaøn xöa, daàn daàn coï xaùc vôùi thöïc teá vôùi bao noãi thaêng traàm, khaûo ñaõo, giao 

löu  vôùi taát caû caùc Toân Giaùo vaø bao dung taát caû ñeå roài töø töø lôùn maïnh, coù khuynh 

höôùng chuyeån daàn ñeán qui nguyeân taát caû veà cuøng moät nguoàn goác, kòp ñeán naêm 1926, 

Ñöùc Chí Toân giaùng cô Khai Ñaïo vôùi toân chæ, muïc ñích laø QUI NGUYEÂN TAM GIAÙO, 

HIEÄP NHAÁT NGUÕ CHI. Ngaøi ñaõ tieân tri: “ VN  nöôùc nhoû nhen trong vaïn quoác, ngaøy 

sau laøm chuû môùi laø kyø”. Moät tieân tri thöù hai khoâng keùm phaàn quan troïng:  

“ QUOÁC ÑAÏO kim trieâu thaønh ÑAÏI ÑAÏO, 

NAM PHONG thöû nhöït bieán NHÔN PHONG”  

Kính thöa quí Quan Khaùch 

Quoác Ñaïo ngaøy xöa do TOÅ TIEÂN thaàn thaùnh cuûa chuùng ta cöu mang vaø hình thaønh, 

Ñaïi Ñaïo ngaøy nay do Ñaáng THÖÔÏNG ÑEÁ saùng taïo ra, cuøng moät baûn chaát QUI 

NGUYEÂN töùc laø quay veà nguoàn, cuøng laáy DÒCH LYÙ laøm neàn ñeå hieåu söï vaän chuyeån 

cuûa Caøn Khoân Vuõ Truï maø nguyeân lyù AÂm Döông taùc ñoäng, sanh hoaù voâ cuøng voâ taän, 

cuøng laáy hình töôïng Thaùi Cöïc ñeå xaùc ñònh vaïn vaät chung nguoàn, töø ñoù daãn tôùi quan 

nieäm HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, VAÏN GIAÙO NHAÁT LYÙ…… 

Theá giôùi ngaøy nay töø töø chuyeån daàn ñeán TOAØN CAÀU HOAÙ töùc laø chia seû vôùi nhau 

moïi laõnh vöïc lieân quan ñeán ñôøi soáng taâm linh cuõng nhö vaät chaát, seõ khoâng coù nöôùc 

maïnh naøo xaêm laêng nöôùc khaùc vaø Toå Chöùc LIEÂN HIEÄP QUOÁC coù troïng quyeàn, chöøng 

ñoù ÑIEÅM SAÙNG cuûa neàn vaên minh TAÂM LINH seõ röïc rôõ coõi trôøi PHÖÔNG ÑOÂNG, 

vaø VN seõ laø THAÙNH ÑÒA. 

Ñeå döùt lôøi, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï quí vò ñaõ ñeán chung vui vôùi chuùng toâi 

trong ngaøy möøng LEÃ MEÏ hoâm nay. Xin kính chuùc quí lieät vò ñöôïc höôûng troïn veïn 

hoàng aân cuûa Ñaáng Töø Maãu vaø xin quí vò thoâng caûm vaø tha thöù cho moïi ñieàu sô soùt cuûa 

chuùng toâi chaéc chaén phaûi coù trong buoåi Leã hoâm nay. 

Traân troïng vaø thaân aùi kính chaøo./    
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                                                                                Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá 
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DIEÃN VAÊN NOÙI VEÀ YÙ NGHÓA HOÄI YEÁN DIEÂU TRÌ VAØ VAI  TROØ ÑÖÙC PHAÄT 

MAÃU TRONG TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ. 

   (do coâ Trònh Ngoïc Tuùy trình baøy) 

 

                                  
  

Kính thöa quí Quan Khaùch, Quí Ñoàng Ñaïo vaø Quí Ñaïo Taâm. 

 

Leã Hoäi Yeán laø moät ñaëc aân Thieâng Lieâng ban cho nhaân loaïi trong laàn Khai Ñaïo 

kyø ba. 

Hoäi Yeán Baøn Ñaøo ôû Thieân Ñình, ngöôøi tu ñaéc ñaïo môùi veà ñoù döï hoäi ñöôïc. Laàn 

naày Ñaáng Chí Toân cho döï Hoäi Yeán taïi theá gian haøm yù laø Thieân Ñieån quaùn haï ñeå 

Thieân Nhaân deã Hieäp Nhaát naâng ñôû nhaân sanh veà ñöôøng tieán hoùa taâm linh. 

 Chuùng toâi coù linh caûm coù moät huyeàn vi thieâng lieâng xoay chuyeån baèng nhieàu 

maët tích cöïc hay tieâu cöïc ñeå ñöa ñeán xaây döïng moät Ñieän Thôø Meï bieåu töôïng tinh thaàn 

cuûa Vaïn Phaùp Cung töùc Nhaân Hoøa Ñoäng, thöïc hieän Cô Nhaân Hoøa, toân suøng traùi tim 

cuûa Meï, phaùt huy tình thöông roäng lôùn trong loøng moïi ngöôøi hay noùi caùch khaùc laø phaùt 

huy Taâm Ñaïo töùc Ñaïi Ñaïo thích öùng vôùi thôøi kyø vaän chuyeån cuûa Caøn Khoân vuõ truï 

trong thôøi ñaïi “ Toaøn caàu Hoùa “  vaø thôøi kyø vaän chuyeån bieán taâm linh raïng rôõ cuûa naêm 

2000. 
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 Con ngöôøi vì queân ñi coäi nguoàn, cöù maõi chaïy theo hình danh saéc töôùng  beân 

ngoaøi neân caøng ngaøy caøng xa Ñaïo. Quay vaøo beân trong laøm phaùt trieån Tình Thöông 

khai thoâng moái ñoàng maïch naày nhaân loaïi môùi ñaït ñöôïc söï coäng thoâng Hoøa Ñoàng ! 

  Ngaøy naøo nhaân loaïi roõ coäi nguoàn 

  Cuøng chung moät maïch cuûa Tình Thöông 

  Cha Trôøi ban raûi ñeàu muoân vaät 

  Ngaøy aáy Yeâu Thöông keát Ñaïi Ñoàng. 

 

Meï laø hình aûnh cuûa Tình Thöông maø ngöôøi theá gian deã caûm nhaän vaø haèng toân suøng. 

Tình thöông cao caû, bao la voâ taän cuûa Meï ñoái vôùi toaøn theå con caùi, cuõng laø bieåu töôïng 

Tình Thöông cao caû voâ bieân cuûa Thöôïng Ñeá ñoái vôùi toaøn chuùng sanh vaïn loaïi. Ñöùc 

Giaùo Chuû Huyønh Phuù Soå trong Phaät Giaùo Hoøa Haûo cuõng ñaõ dieån taû Tình Yeâu roäng lôùn 

nhö sau: 

  “ Toâi coù tình yeâu raát ñöôïm noàng 

  Yeâu ñôøi yeâu laãn caû non soâng 

  Tình yeâu chan chöùa trong hoaøn vuõ 

  Khoâng theå rieâng yeâu khaùch maù hoàng” 

 Hoïc taäp, trau doài vaø phaùt trieån Tình Thöông roäng lôùn naày laø muïc tieâu cuûa 

ngöôøi Ñaïo Taâm veà vôùi Meï. 

Trong khung caûnh ñôn sô nhöng raát aám cuùng, ñaäm tình nghóa thieâng lieâng nhö ngaøy 

hoâm nay chuùng toâi caûm thaáy taâm hoàn daït daøo caûm xuùc nhö tình Meï chan hoøa trong 

moãi chuùng ta. Cuøng hoïp maët ngoài chung nhau döôùi boùng caây tìm veà coäi Ñaïo. Höôùng 

veà Tình Meï thieâng lieâng, voâ tình hay höõu yù taïo cho ta moät traïng thaùi ñoàng caûm lyù thuù, 

maàu nhieäm, caûnh thieân nhieân vaø con ngöôøi nhö hoøa cuøng moät maïch Yeâu Thöông 

huyeàn dieäu. 

Toâi thaáy loøng nhö chaáp caùnh bay 

Keà beân vôùi Meï phuùt sum vaày 

Kim quang toûa raïng chaân trôøi saùng 

Thöôûng Hoäi Baøn Ñaøo haïnh phuùc thay! 

 *  *   *   

Nhaân theá laøm sao maõi khoå ñau ! 

Tình thöông Thöôïng Ñeá  phuû muoân maøu 

Môû loøng hoøa caûm hoàn tænh thöùc 

Haïnh phuùc traøn daâng ñeán ñænh cao ! 

Tình Meï yeâu thöông voâ taän, bao dung tha thöù, hy sinh nhaãn nhuïc, queân mình lo cho 

ngöôøi. Trong bieån tình cuûa Meï, taát caû ñeàu bình ñaúng. Baûn chaát tình thöông bao la cuûa 

Meï cho chuùng ta söï caûm nhaän saâu xa veà yù nghóa cuûa tieâu ñeà “ Baùc aùi – Coâng Bình “ . 

Ñaây chính laø neàn taûng ñaïo lyù cuûa Ñaïi Ñaïo maø moïi ngöôøi coù taâm ñaïo ñeàu phaûi thöïc 

hieän.Trong phaïm vi baøi naày chuùng toâi khoâng theå ñi vaøo phaân tích saâu xa maø chæ ñöa ra 

nhöõng giaù trò hay naêng löïc ñaëc bieät cuûa Tình Thöông. 
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 Nhaân loaïi töø trong baûn chaát tình thöông maø ra neân voán ñaõ saün coù maàm gioáng 

thieâng lieâng ñoù trong taâm hoàn. Quay veà coäi nguoàn thieâng lieâng laø quay veà vôùi Tình 

thöông töùc quay veà vôùi Meï thaép saùng ngoïn ñuoác thieân löông. 

Tình thöông chính laø Thöôïng Ñeá tính trong Taâm moãi ngöôøi noù coù huyeàn naêng vi dieäu 

ñaëc bieät coù theå giaûi quyeát taát caû, hoùa giaûi ñöôïc taát caû, ñem laïi keát quaû myõ maõn vaø 

haïnh phuùc hoaøn toaøn, laø nguoàn sieâu naêng löïc coù laøn soùng rung ñoäng cao ñoä, thanh nheï 

deã daøng coäng hieäp vôùi laøn soùng Tình Thöông voâ taän cuûa Thöôïng Ñeá  hieän höõu trong 

cuøng khaép vuõ truï, coù taùc duïng caûm hoùa, khai taâm nhaân loaïi. Do ñoù chæ coù con ñöôøng 

Bí Phaùp hay Taâm Phaùp cuûa Meï trong thôøi kyø Ñaïo Taâm môùi thaät söï chuyeån toân giaùo 

qua Ñaïi Ñaïo cöùu roãi taän ñoä toaøn chuùng sanh töø vaät chaát, thaûo moäc, thuù caàm ñeán nhaân 

loaïi. 

 Tình thöông roäng lôùn laø söï keát hôïp haøi hoøa Bi, Trí, Duõng coù naêng löïc thöïc hieän 

moïi lyù töôûng cao ñeïp maø nhaân loaïi ñang muoán vöôn tôùi, laø gioït nöôùc cam loà cöùu khoå 

cöùu naïn nhaân gian thöïc hieän Qui Thieân Löông hay Qui Taâm ñöa nhaân loaïi ñeán chaân 

trôøi haïnh phuùc. 

 Trong baàu khoâng khí chan hoøa tình thöông cuûa Meï thieâng lieâng, vôùi loøng chaân 

thaønh hoøa caûm, chuùng toâi muoán cuøng vôùi quí vò thaønh taâm caàu nguyeän ÑÖÙC PHAÄT 

MAÃU ban boá aân ñieån laønh chan röôùi Taâm Phaùp cho toaøn nhaân loaïi. 

  Nieàm tin Ñöùc Meï ngöï vaøo Taâm 

  Baèng höõu haân hoan kính chuùc möøng 

  Chuùc nhaän ñieån laønh khai phaùp böûu  

  Möøng taêng aùnh hueä chieáu Thieân aân 

  Cho Daân vui höôûng ñôøi an laïc 

  Cho Ñaïo lan traøn khaép theá gian 

  Cho caû giang sôn ñaày gaám voùc 

  Cho tình nhaân loaïi khoûi chia phaân. 

 

Hy voïng giaây phuùt taâm linh naày ñöôïc giöõ maõi trong loøng chuùng ta.... 

Xin chaân thaønh caûm ôn söï chieáu coá vaø xin traân troïng kính chaøo toaøn theå quí vò.  
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Thô “Taäp Khai Taâm” lieân heä noäi dung hai baøi dieãn vaên treân (do coâ Voõ 

Thò Neâ töï Huyønh Haïnh dieãn ngaâm) 

 

                                         

 

 

    Xuaân Vaïn Loaïi 

 

   Xuaân vaïn loaïi muøa Xuaân ñaày hy voïng 

   Ñoùn huyønh xuaân chôùm nôû trong loøng ngöôøi 

   Xuaân cuûa ñaát trôøi ñeán thaät loøng toâi. 

   Vì aùnh saùng taâm linh ngôøi vuõ truï! 

   Xuaân roän raõ, yeâu kieàu vaø töôi thaém 

   YÙ Xuaân noàng toâ ñaäm vaïn öôùc mô 

   Trôøi Vieät Nam deät laïi nhöõng vaàn thô! 

   Xuaân baát dieät, Xuaân hieäp hoøa, Xuaân daân toäc 

   Hoïa chieán tranh chæ laø côn gioù loác 

   Ñaõ qua roài trong tim oùc cuûa muoân ngöôøi 

   Gioù tình thöông loàng loäng reo vui 

   Vaïn vaät soáng vöôøn hoa Xuaân phoâ saéc 

   OÂi thaém thieát moät moái tình Nam Trung Baéc 

   Cuøng moät loøng ngöôõng voïng ñeán toå tieân 
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   Muøi khoùi höông nghi nguùt daäy hoàn thieâng 

   Doøng gioáng Vieät coäi nguoàn chung traêm tröùng 

   Boán nghìn naêm lòch söû HUØNG giöõ vöõng 

   Taùnh Roàng Tieân Chí Phuø Ñoång vaãn khoâng phai 

   AÙnh Xuaân hoàng roïi saùng moät töông lai 

   Ñaát Nam Vieät raïng ngôøi muoân theá kyû. 

      Ngoïc Nöông 

 

   LÖÔNG Y NHÖ TÖØ MAÃU 

 

   Laø y só laø tình thöông töø Maãu 

   Nghóa thieâng lieâng cao troïng bieát döôøng bao! 

Baøn tay meàm ve vuoát veát thöông ñau 

Doøng söûa ngoït meï hieàn ban söï soáng 

Thaàn löông y cho ngöôøi nguoàn hy voïng 

Töøng phuùt giaây tranh soáng vôùi töû thaàn 

Caû cuoäc ñôøi phuïng söï tha nhaân 

Hoàng thaäp töï töôïng tröng loøng baùc aùi 

Vöôït thôøi gian vaø tröôøng toàn maõi maõi 

Caû khoâng gian khoâng ngaên caùch beán bôø 

Nguoàn suoái tieân röûa saïch beänh traàn nhô 

Ban pheùp laï cho muoân ngöôøi ñau khoå 

Tình meï yeâu khoâng laø doøng soâng nhoû 

Quaû ñaát naøy vaø caû ñaïi döông 

Cöïc khoå nhieàu nhöng chæ bieát yeâu thöông 

Thao thöùc traéng vì sanh linh quaèn quaïi 

Vui buoàn theo töøng nuï cöôøi tieáng khoùc 

Caûm khoå ñau hay haïnh phuùc do ngöôøi 

Nöôùc cam loà gieo maïch soáng vui töôi 

OÂi ÑAÁT MEÏ, tình thieâng lieâng cao caû quaù! 

          Ngoïc Nöông 
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Hình aûnh ngaøy leã Hoäi Yeán laàn thöù 6 taïi Ñieän Thôø Phaät Maãu 

Houston 

Top: (Frontview) 
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Midle  
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     Midle 

 

        

      

Bottom 

 

 

 

Töø traùi sang phaøi: Ni Coâ Lieân Bình, OÂ. Nguyeãn Anh Duõng. OÂ Löông Thaønh Nhi. OÂ 

Trònh Quoác Theá. 
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Töø traùi sang phaøi: OÂ Nguyeãn Theá Giaùc. OÂ Leâ Ngoïc Anh. OÂ Nguyeãn Coâng Taâm. OÂ Leâ 

Phaùt Minh. 
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      DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC 

Leã Töôûng Nieäm Hoäi Yeán Dieâu Trì 

Laàn thöù 6-2005. 

 

 

(Do Nguyeãn Thöøa Long trình baøy) 

 

Kính thöa quí vò Ñaïi Dieän Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo, 

Kính thöa quí vò Quan Khaùch, quí Ñoàng Ñaïo, Ñoàng Höông vaø Quí Ñaïo Taâm. 

 

Hoâm nay laø ngaøy Raèm thaùng 08 naêm Aát Daäu, ngaøy Ñaïi Leã HOÄI YEÁN DIEÂU 

TRÌ cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, cuõng laø ngaøy Ñaïi Aân Xaù maø Ñaáng Töø Maãu Thieâng Lieâng ban 

raûi aân ñieån laønh phoå ñoä chuùng sanh, giaûi tröø moïi toäi loãi cuûa quaù khöù ñeå con caùi cuûa 

Meï an taâm tu döôõng ñeå cuøng nhau quay veà nguoàn coäi Thieâng Lieâng. Moãi chuùng ta 

naøo khaùc nhöõng chieác laù röøng, laù ruïng phaûi veà coäi, ñöøng ñeå caùc côn baõo taùp gioù gioâng 

kia cuoán ñi veà phöông trôøi voâ ñònh, chöøng ñoù muoán quay veà coäi trôû laïi thaät laø thieân 

nan vaïn nan! Nay nhôø hoàng aân thieân taûi cuûa Ñaáng Töø Maãu ñaïi khai Aân Xaù kyø ba, môû 

ñöôøng daãn daét, ñi taét vaøo ñöôøng Ñaïi Ñaïo, trôû veà coäi nguoàn. 

Hoâm nay chuùng toâi voâ cuøng haân hoan ñöôïc tieáp ñoùn quí vò trong baàu khoâng khí 

traøn ñaày tình yeâu thöông cuûa Meï, chuùng ta haõy môû troïn taám loøng thaønh ñoùn nhaän 

nguoàn aân ñieån naày ñeå taâm hoàn ñöôïc hieäp nhaát vôùi Ñaáng Töø Bi ñeå thaân taâm an laønh, 

thanh tònh, haïnh phuùc suoát trong buoåi leã hoâm nay. 

Chuùng ta cuõng khoâng queân höôùng loøng caàu nguyeän Ñaáng Töø Maãu ban cho nhöõng vong 

hoàn laâm naïn trong traän baõo Katrina ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä, nhöõng ngöôøi may maén 

soáng soùt sôùm ñöôïc hoaøn höông, an cö laïc nghieäp. 

Kính thöa quí vò 
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Ñeå kyû nieäm ngaøy ñaïi leã hoâm nay, chuùng toâi xin tuyeân ñoïc baøi Thaùnh Giaùo cuûa 

Ñöùc Chí Toân ban taëng cho daân toäc VN thaân yeâu cuûa chuùng ta. Baøi thi naày ñaùp öùng 

ñuùng nguyeän voïng, hoaøi baõo, öôùc mô cuûa chuùng ta veà töông lai daân toäc: 

 

Thöôïng haï nhò Thieân xöû ñòa huôøn, 

Vieät Nam nhöùt quoác nhöùt giang sôn. 

Hoaøng ñoà toaøn baûo Thieân thô ñònh, 

Ñaûnh toä tröôøng löu toå nghieäp toàn. 

Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo, 

Nam phong thöû nhöït bieán nhôn phong. 

An daân lieät Thaùnh tuøng Nghieâu Thuaán, 

Vaên hoaù töông lai laäp Ñaïi Ñoàng. 

 

Xin taïm dòch: 

 

Treân döôùi Trôøi Ngöôøi chuyeån theá gian, 

Vieät Nam nhaát thoáng caû giang san. 

Ñoà Thieân ñaõ ñònh luoân toaøn veïn, 

Toå nghieäp ngaøn naêm maõi vónh toàn. 

Ñaïo Nöôùc nay mai thaønh Ñaïi Ñaïo, 

Nam phong ngaøy aáy bieán nhôn phong. 

An daân trò nöôùc theo Nghieâu Thuaán, 

Vaên hoaù mai kia höôùng Ñaïi Ñoàng. 

 

Nhöõng thöû thaùch cam go, nhöõng traàm luaân khoán khoå cuûa daân toäc ta töø ngaøn xöa 

ñeán nay chaúng qua laø nhö “löûa thöû vaøng” muïc ñích laø ñeå trui reøn cho daân toäc ta caøng 

theâm lôùn maïnh, noäi löïc caøng cao thaâm, taâm linh caøng vöõng vaøng, vì theá khoâng moät 

söùc maïnh ngoaïi lai naøo coù theå ñoàng hoaù, chia phaân ñaát nöôùc Roàng Tieân naày vaø loä 

trình cuûa daân toäc VN laø höôùng ñeán Ñaïi Ñoàng Theá giôùi, vaên hoaù daân toäc seõ laø göông 

saùng cho toaøn nhôn loaïi. 

Ñeå döùt lôøi, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï quí vò ñeán chung vui vôùi chuùng toâi 

trong ngaøy möøng Leã Hoäi Yeán naêm nay. Xin kính chuùc quí lieät vò ñöôïc höôûng troïn veïn 

hoàng aân cuûa Ñaáng Meï hieàn. Xin quí vò nieäm tình tha thöù cho moïi ñieàu sô soùt cuûa 

chuùng toâi chaéc chaén phaûi coù trong khi toå chöùc. 

Toâi xin traân troïng tuyeân boá khai maïc buoåi möøng Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì naêm 

nay. 

Traân troïng kính chaøo quí lieät vò.  
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Ý nghïa H¶i Y‰n Diêu Trì. 
          Laàn thöù 6 – Naêm 2005 

 

 

(Do Trònh Ngoïc Thoa Trình Baøy) 

 
Kính thÜa quí Quan Khách, quí ñÒng ñåo và Quí ñåo Tâm: 

Taát caû tín ñoà Cao Ñaøi, khi lìa xa queâ höông, ñeàu tha thieát nhôù veà Toaø Thaùnh, 

nhaát laø khoâng ai queân ñöôïc quang caûnh ngaøy Hoäi Yeán Dieâu Trì ñaày kyû nieäm linh 

thieâng: 

 

    

                                    H¶i Y‰n Çêm træng diŒu tuyŒt v©i 

   Sóng ngÜ©i nhÜ thác Ç° dòng khÖi 

   C¶ hoa trình diÍn rÒng bay lÜ®n 

   Quä phÄm trÜng bày hånh tÓt tÜÖi 

   ñÓt nén hÜÖng lòng dâng kính MË 

   NhÆn nguÒn ân Çi‹n r¶n niŠm vui 

   Tình ThÜÖng nhÜ gió lành thoang thoäng 

   NhÜ nÜ§c Cam LÒ lÃt phÃt rÖi.  

                                                                        Ngoïc Nöông 

Trong phåm vi bài nÀy chúng tôi không th‹ Çi vào tìm hi‹u bí pháp sâu xa mà chÌ 

ÇŠ cÆp Ç‰n chìa khóa bí nhiŒm ÇÖn giän nhÃt là Tình ThÜÖng ng¿ trÎ trong trái tim cûa 

ñÃng MË hiŠn. Tình MË yêu thÜÖng vô tÆn, bao dung tha thÙ, hy sinh nhÅn nhøc, s¤n 
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sàng chÎu Ç¿ng gian kh°, quên mình lo cho ngÜ©i. Trong bi‹n tình cûa MË tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c 

yêu thÜÖng vô tÆn, tÃt cä ÇŠu bình Ç£ng. Bän chÃt Tình ThÜÖng cao cä, bao la vô tÆn cûa 

MË cho chúng ta cäm nhÆn sâu s¡c vŠ š nghïa cûa Tâm Bác Ái - ñåi ñÒng. 

Meï laø hieän thaân cuûa tình thöông, ñoái vôùi Meï “ LUAÄT LAØ THÖÔNG YEÂU”. 

Cuõng nhö taát caû caùc Baø Meï theá gian, tình yeâu cuûa Meï ñoái vôùi con laø nguoàn suoái yeâu 

thöông baát taän, nhö bieån hoà lai laùng, ngaám saâu vaøo tim oùc cuûa nhöõng ñöùa con vaø xoa 

dòu, caân baèng taâm sinh lyù. Neáu thieáu tình yeâu cuûa Meï con caùi seõ maát quaân bình veà 

tinh thaàn vaø vaät chaát! Tình yeâu naày huyeàn dieäu voâ cuøng, yeâu moät ñöùa con cuõng baèng 

tình yeâu voâ taän, hai ñöùa cuõng vaäy, nhieàu ñöùa cuõng baèng tình yeâu voâ taän aáy chöù khoâng 

coù phaân chia nhö veà vaät chaát! Ngoaøi ra , ñöùa con naøo caøng baát haïnh chöøng naøo, Meï 

caøng buø chì chaêm soùc nhieàu hôn! Tình yeâu con cuûa Meï quaû laø thieân tính, hy sinh maø 

haïnh phuùc, cöïc nhoïc traêm beà maø vui töôi, thöùc khuya daäy sôùm maø tænh taùo…Thaät kyø 

dieäu thay, khoâng ngoøi buùt naøo coù theå dieãn taû heát ñöôïc tình maãu töû thieâng lieâng naày! 

 

Caùnh hoa aáp uû nuï xanh non 

Gaø meï chaét chiu baûo döôõng con  

Caàm thuù chim muoân duø beù nhoû 

Muoân loaøi vaïn vaät voán THÖÔNG con… 

                                                         Ngoïc Nöông      

Tình caûm naày khoâng rieâng con ngöôøi môùi coù maø caû vaïn vaät caây coû, thuù caàm 

ñeàu gioáng y nhau,vì tình yeâu naày phaùt nguoàn töø tình yeâu cao caû voâ taän cuûa Thöôïng 

Ñeá, chan hoaø cho caùc Baø Meï theá gian maø Ñöùc Phaät Maãu, Baø Meï Thieâng Lieâng cuûa caû 

chuùng sanh chính laø hình aûnh cuûa tình yeâu cao ñeïp naày. 

 

Theá giôùi tình thöông saün coù roài 

Con ngöôøi môø mòt töôûng xa xoâi 

Khi loøng tænh thöùc quay veà coäi 

Nhaän thaáy tình thöông khaép moïi nôi. 

                                                      Ngoïc Nöông 

Tình thöông cuûa ngöôøi Meï theá gian xuaát nguoàn töø tình thöông væ ñaïi cuûa Ñöùc 

Meï neân coù cuøng baûn chaát cuøng noàng ñoä. Do ñoù chuùng ta coù theå nhaän roõ ñöôïc Ñöùc 

Phaät Maãu qua hình aûnh cuûa taát caû caùc Baø Meï theá gian keå caû tình maãu töû cuûa caùc loaøi 

sinh vaät, nhöng töø bi baùc aùi voâ cuøng voâ taän hôn ñoái vôùi muoân loaøi. Con cuûa Ñöùc Töø 

Maãu laø taát caû chuùng sanh töø “trong nguoàn chaûy ra” phaân taùn khaép caøn khoân, ra ñi bieàn 

bieät khoâng heïn ngaøy veà, traàm luaân töø kieáp naày qua kieáp khaùc neân Meï thöôøng möôïn cô 

buùt ñeå nhaén nhuû vieát neân nhöõng baøi thô ñaày xuùc ñoäng, dieãn ñaït taâm tình ñau thöông, 

soát ruoät troâng chôø: 

 

“ Ngoït ngon treû nhieåm meán muøi 

Treû naøo coù bieát khuùc noâi ñoaïn tröôøng 

Ngoài troâng con ñaëng phi thöôøng 



 39 

Meï ñem con ñeán taän ñöôøng haèng sanh”. 

Hoaëc: 

“ Töø Maãu xem qua baét ñoäng loøng 

Tình thöông voâ taän ñöùng ngoài troâng 

Sôùm chieàu töïa cöûa chôø tin nhaïn 

Ngaøy thaùng nöông hieân ñôïi boùng hoàng” 

Roài ngaøy nay ñeán thôøi kyø Ñaïi Aân Xaù, Chí Toân cho leänh “Khai Toâng Ñònh 

Ñaïo”vaø cho vaän chuyeån Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì töø Thieân Cung xuoáng traàn gian, gaàn guõi 

con caùi ñeå con caùi deã beà qui hieäp vôùi Meï hôn. MEÏ vui möøng khoâng keå xieát: 

 

“Nay Chí Toân roäng quyeàn aân xaù 

Chaéc phen naày Meï haún gaëp con 

Boû hoài caùch trôû nöôùc non 

Bao nhieâu mieáng ngoït mieáng ngon ñeå daønh”. 

Mieáng ngoït mieáng ngon maø Meï ñeå daønh chính laø quaû Ñaøo Tieân vaø ly röôïu 

hoàng ñaøo, chôø mong con ñaéc ñaïo trôû veà, thöôûng cho con höôûng duïng roài môùi nhaäp voâ 

caûnh Thieâng Lieâng Haèng Soáng goïi laø nhaäp tòch. 

 

Trong moät baøi thuyeát Ñaïo veà Bí Phaùp Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì, Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ 

giaûng raát roõ veà yù nghóa Leã Hoäi Yeán nhö sau: “ Ngaøy nay thôøi Tam Kyø Phoå Ñoä, Ñöùc 

Phaät Maãu vaø Cöûu vò Tieân Nöông vaâng leänh Ñöùc Chí Toân giaùng xuoáng phaøm traàn môû 

tieäc Hoäi Yeán Dieâu Trì Cung taïi Ñeàn Thôø Phaät Maãu ñeå toaøn con caùi cuûa Döùc Chí Toân 

vaø Ñöùc Phaät Maãu veà hoäi hieäp cuøng Ñöùc Meï Thieâng Lieâng, daâng Hoa, Quaû, Röôïu, Traø 

leân Ñöùc Meï vaø Ñöùc Meï seõ ban taëng laïi cho con caùi cuûa Ngaøi goäi höôûng hoàng aân cuûa 

Ñöùc Phaät Maãu, laøm cho TAÂM ÑAÏO phaán chaán leân, laøm ñoäng cô thuùc ñaåy con caùi mau 

tieán hoaù treân böôùc ñöôøng tu hoïc, sôùm trôû veà hoäi hieäp cuøng Phaät Maãu. Maø moät khi 

ñöôïc hoäi hieäp cuøng Ñöùc Phaät Maãu töùc nhieân laø ÑAÉC ÑAÏO, giaûi thoaùt khoûi luaân hoài”. 

Toùm laïi Leã Hoäi Yeán Dieâu Trì ñöôïc ñöa töø coõi Thieâng Lieâng xuoáng theá gian ñeå 

gaàn guõi vaø tröïc tieáp ñoä daãn con caùi cuûa Meï trong thôøi kyø Ñaïi Aân Xaù cuûa Ñöùc Chí Toân. 

Vì theá Meï vui möøng khoâng bieát ngaàn naøo! Rieâng phaàn chuùng ta, khoâng phaân bieät Ñaïo 

Ñôøi, ñaây laø cô hoäi ngaøn naêm moät thuôû, neáu chòu khoù kieân trì tu taâm döôõng taùnh seõ deã 

daøng trôû veà hoäi hieäp cuøng Ñöùc Meï, töùc laø ñöôïc ñaéc ñaïo. 

Nhân loåi tØ trong bän chÃt Tình ThÜÖng mà ra nên vÓn  Çã có s¤n mÀm giÓng 

Thiêng Liêng Çó trong tâm hÒn. Quay vŠ c¶i nguÒn thiêng liêng là quay vŠ Tình ThÜÖng, 

tÙc quay vŠ v§i MË th¡p sáng ng†n ÇuÓc thiên lÜÖng ÇÜa nhân loåi Ç‰n chân tr©i hånh 

phúc. MË là hình änh cûa Tình ThÜÖng bao la vô tÆn và ÇÙc hy sinh cao cä mà ngÜ©i th‰ 

gian dÍ cäm nhÆn ÇÜ®c. M¶t nhà thÖ ViŒt Nam xúc cäm vì ÇÙc hy sinh cûa ngÜ©i MË và 

các chÎ em phø n» Çã thÓt lên: 

 

    MË ViŒt Nam Öi! 

    N‰u ch» HY SINH có trên Ç©i 
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    Tôi së nåm vàng bao kh° c¿c 

    Cho lòng cô gái ViŒt Nam tÜÖi. 

NhÜ th‰ s¿ quan y‰u trong nét ÇËp cûa phø n» ViŒt Nam là nét ÇËp tâm hÒn: vØa 

ÇËp ngÜ©i vØa ÇËp n‰t. Phäi chæng Çó cÛng là cái ÇËp lš tÜªng cûa th‰ gi§i ngày mai v§i 

Çà ti‰n b¶ tâm linh cûa nhân loåi? Cø NguyÍn Du cÛng Çã có nói:  

 

    ThiŒn cæn ª tåi lòng ta 

       Ch» Tâm kia m§i b¢ng ba ch» tài. 

Tâm là gÓc cûa Tình ThÜÖng. Nên vŠ v§i MË chÌ có Tâm thÜÖng yêu chÙ không có chÙc 

quyŠn, hay nói Çúng hÖn là không mang theo chÙc quyŠn! 

Quan sát Çàn cúng Cha ª ñŠn Thánh và Çàn cúng MË ª Báo Ân TØ ta së nhÆn ra 

ÇiŠu Çó: ñàn cúng Cha chÙc s¡c m¥c s¡c phøc áo mão uy nghi nhÜ m¶t triŠu Çình, Çàn 

cúng MË, chÙc s¡c và toàn Çåo ÇŠu m¥c áo dài tr¡ng nhÜ nhau. 

Th©i kÿ ñåo Tâm do MË lãnh Çåo, bän chÃt là Tình ThÜÖng r¶ng l§n và hy sinh 

cao cä, không màng quyŠn chÙc thÃp cao, và xem Çó chÌ là s¿ phân công trách nhiŒm, có 

nghïa là Tâm t¿ c«i giäi quyŠn chÙc. Trª vŠ bän Tâm tÙc chÖn Tâm hay lÜÖng Tâm, con 

ngÜ©i rõ ràng ÇÒng phÄm chÃt và ÇÒng Ç£ng. Nói cách khác ÇÜ©ng ñåo Tâm chính là 

ÇÜ©ng ñåi ñåo dìu d¡t nhân loåi qui thiên lÜÖng n¢m trong quy‰t sách vÆn trù cûa MË 

Thiêng Liêng: 

 

    HiŒp vån chûng nhÃt môn ÇÒng måch 

         Qui thiên lÜÖng quy‰t sách vÆn trù (P.M.C.K) 

 

 Tóm låi Tâm thÜÖng yêu, phøng s¿, không màng l®i danh là nguÒn ánh sáng chân 

lš muôn Ç©i cûa Thiên ñåo, ñåi ñåo và Tâm ñåo hay ñåo Tâm chính là con ÇÜ©ng sáng 

ÇÜa nhân loåi Ç‰n cÖ Qui Hòa, xây d¿ng ñ©i Thánh ñÙc, Th‰ Gi§i ñåi ñÒng. 

H†c tÆp, trau giÒi và phát tri‹n Tình ThÜÖng r¶ng l§n nÀy là møc tiêu cûa ngÜ©i ñåo Tâm 

vŠ  v§i MË.  

 

Trong khung cänh ÇÖn sÖ nhÜng Ãm cúng ÇÆm tình nghïa Thiêng Liêng nhÜ ngày 

hôm nay chúng tôi cäm thÃy tâm hÒn dåt dào cäm xúc nhÜ Tình MË chan hòa trong m‡i 

chúng ta. Cùng h†p m¥t ngÒi chung nhau dÜ§i bóng cây tìm vŠ c¶i ñåo, hÜ§ng vŠ Tình 

MË Thiêng Liêng, vô tình hay h»u š tåo cho ta m¶t trång thái ÇÒng cäm lš thú mÀu 

nhiŒm: cänh thiên nhiên và con ngÜ©i nhÜ hòa cùng m¶t måch yêu thÜÖng huyŠn diŒu: 

 

   Ng†n gió Tình ThÜÖng hÜÖng ngÃt ngây 

   NiŠm tin rång r« gi»a tim nÀy 

   Hoa Tâm nhân loåi dÜ©ng khai nø 

   MÀu nhiŒm huyŠn vi MË chuyÍn xây. 

     *** 

   Gi†t nÜ§c Tình ThÜÖng lÃt phÃt bay 

   Ngàn hoa tÜÖi th¡m s¡c hÜÖng bày 
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Mong ngày ÇÃt nÜ§c vŠ nguyên c¶i 

   Hånh phúc, an bình kh¡p Çó Çây! 

     *** 

   Tôi thÃy hÒn lan v§i gió mây 

   Tình ThÜÖng cûa MË chÙa chan ÇÀy 

   Kim quang tÕa rång chân tr©i sáng 

   Hånh phúc tràn dâng trong phút giây! 

                                                                  Ngoïc Nöông 

 Hy v†ng giây phút tâm linh nÀy ÇÜ®c gi» mãi trong lòng chúng ta... 

 CÀu xin MË Thiêng Liêng ban rÜ§i hÒng ân cho Hoa Tình ThÜÖng nª r¶ trong 

lòng m†i ngÜ©ì chúng ta Ç‹ Ç©i sÓng nhân loåi ÇÜ®c tràn ÇÀy hånh phúc. 

           Xin chân thành cäm tå s¿  chi‰u cÓ và xin trân tr†ng kính chào toàn th‹ quí liŒt vÎ. 
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Thô “Taäp Khai Taâm” lieân heä noäi dung hai baøi dieãn vaên treân (do coâ Voõ 

Thò Neâ töï Huyønh Haïnh dieãn ngaâm) 

 

 

    

 

 

THI SÓ NGAØY NAY 

 

Laø thi só cuõng ñuøa reo vôùi gioù 

Vui beân traêng vaø tha thieát vôùi naøng Xuaân 

Nhöng chaúng phaûi loøng vui höôûng caù nhaân 

Maø taâm hoàn hoøa caûm cuøng vaïn vaät 

Thi nhaân oâm moät moái tình chaát ngaát 

Phuû baàu trôì vaø lan caû khoâng gian 

Len thaâm saâu vaø vöông vaán nguùt ngaøn 

Taâm voâ ngaïi nhö vaàng traêng saùng choùi 

Laøm ñuoác linh cho muoân ngöôøi laïc loái 

An uûi voã veà bao keû khoå ñau 

Mang linh ñôn cho thieân haï giaûi saàu 

Gaàn guõi heát muoân loaøi muoân vaät 

Laø thi só laø con ngöôøi duõng caûm 

Ngoøi buùt thieâng vaïch loái cöùu muoân loaøi 

Göông hy sinh vì nghóa theá nhaân soi 

Ñöôøng gai goùc cuõng san baèng vöôn tôùi 

Thi nhaân tinh thaàn luoân ñoåi môùi 

Kòp theo doøng tieán hoùa cuûa Ñaát Trôøi 
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Göûi taâm hoàn ñi khaép muoân nôi 

Hoøa vuõ truï gaén  mình chung vuõ truï 

 

 Ngoïc Nöông 

 

 

 

VAØO ÑÔØI 

 

Vaøo cuoäc soáng chöùa chan tình nhaân theá 

Caû baàu trôøi röïc rôõ aùnh ban mai 

Vôùi taâm hoàn roäng môû ñoùn töông lai 

Duø cuoäc theá coù muoân ngaøn gai goác 

Duø haïnh phuùc, khoå ñau hay tang toùc 

Vaïn khoái tình oâm aáp traùi tim toâi 

Caûm vui buoàn theo vaän nöôùc noåi troâi 

Loøng roän raõ mong queâ höông mình töôi saùng 

Duø gia caûnh naùt tan vaø cay ñaéng 

Quyeát daán thaân vì haïnh phuùc mai sau 

Vôùi nieàm tin chaân lyù raït raøo 

Queân taát caû vaø hy sinh taát caû 

Mang chí nguyeän vaø nieàm tin saét ñaù 

Trao vaøo ñôøi vôùi töøng lôùp thieáu nieân 

Naøo hoïc sinh, Höôùng ñaïo, Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân 

Vaøo Theá Ñaïo, hay trieån khai cô Huyønh Ñaïo 

Laø noái tieáp ñeå hoaøn thaønh lyù töôûng 

Ñaïo vaøo Ñôøi, Ñôøi coù Ñaïo môùi neân thoâi (1) 

Caû traàn gian roïi saùng aùnh ñuoác Trôøi 

Cho ñaát nöôùc an bình trong thaùnh thieän 

 

 Ngoïc Nöông 

 

 

Ghi Chuù: 

(1) YÙ nghóa Ñaïo ôû ñaây laø Ñaïo laøm ngöôøi, hay Ñaïo Taâm, khoâng phaân bieät Toân giaùo. 
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Hai baøi thô Ñaïo Ca vaø Aùnh Saùng Taâm Linh môû maøn do coâ Nguyeãn Thu 

Thuûy dieãn ngaâm. 

 

Aùnh Saùng Taâm Linh Môû Maøn   

 

                                                              

              ÑAÏO CA (nhaïc vui töôi huøng traùng) 
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1- Möøng gaëp nguoàn aùnh saùng Cao Ñaøi 

Caàu aân laønh chan röôùi muoân loaøi 

Ngaãng cao chaøo ñoùn bình minh 

Thaùi döông toaû saùng vaïn tình thaâm giao 

Ta haùt vang voã tay nhòp böôùc 

OÂi theá gian haïnh phöôùc voâ vaøn 

Ta haùt vang voã tay nhòp böôùc 

Mong theá gian laø nöôùc thieân ñaøng 

 

Ñieäp Khuùc: 

 

Thöôïng Ñeá hôõi! Ngaøi laø Ñaáng Chí Toân maàu nhieäm 

Xin cho con naêng löïc phi thöôøng 

Mong Ngaøi nhaäp theå ñöa ñöôøng 

Cho taâm linh nhaân loaïi böøng saùng 

 

2- Nhìn Ñaïo Kyø phôi phôùi taâm hoàn 

Loøng heïn loøng keát noái ñeä huynh 

Troùt mang moät kieáp phuø sinh 

Coù chaêng coøn laïi chuùt tình trao nhau 

- Tay naém tay ñaáp xaây ngaøy môùi 

Cho theá nhaân ñôøi soáng thaâm tình 

Tay naém tay ñaáp xaây ñôøi môùi 

Cho theá gian haïnh phuùc an bình. (2 Laàn) 
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Thanh Nieân Ñaïi Ñaïo hoïp ca. 
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TÖÔØNG TRÌNH veà chuyeán ñi cöùu trôï Ñoàng Baøo bò thieân tai baõo luït 

KATRINA taïi BILOXI vaø NEW ORLEANS 

 

Saùng sôùm tinh söông ngaøy 31/10/2005, chuyeán xe BUS TÌNH THÖÔNG baét 

ñaàu laên baùnh vaøo ñuùng 6:30 töø chôï Hoàng Kong 4 höôùng veà thaønh phoá Biloxi. Hai möôi 

baûy haønh khaùch treân xe cuõng khaù ñaëc bieät, giaø, treû, sö coâ vaø caùc baø Sô treû ñeàu coù veû 

traàm ngaâm nhö loøng ñang höôùng veà moät nôi xa xaêm, coù nhieàu ñoàng baøo ruoät thòt ñang 

laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, khoå sôû, thieáu thoán moïi beà… Ñoù laø chuyeán xe TÌNH 

THÖÔNG ñöôïc ai ñoù ñaët teân, chuyeân chôû HOÄI ÑOÀNG LIEÂN TOÂN HOUSTON goàm 

coù Ñaïi Dieän Phaät giaùo, Coâng giaùo, Tin Laønh, Hoaø Haõo vaø Cao Ñaøi keát hôïp vôùi Ñaïi 

Dieän Coäng Ñoàng VN Houston vaø vuøng phuï caän, do Oâng Nguyeãn Anh Duõng, Hoäi 

Tröôûng Ban Trò Söï Phaät Giaùo Hoaø Haõo Houston laøm Tröôûng Ñoaøn, cuøng ñi ñeán taän 

nôi côn baõo Katrina hoaønh haønh, cöùu trôï ñoàng baøo naïn nhaân, noùi ñuùng hôn laø ñeán ñeå 

chia xeû nieàm ñau thöông vaø an uûi nhöõng naïn nhaân thieân tai. 

Vöøa ra khoûi Thaønh Phoá Houston, caùc coâ trong Ban Toå Chöùc ñaõi chuùng toâi moät 

böûa aên saùng ngon laønh, moãi ngöôøi moät oå baùnh mì vôùi chaû luïa chay maën coù ñuû rau, döa 

ôùt… vaø moät chöông trình vaên ngheä taïp luïc baét ñaàu, khôûi xöôùng do caùc OÂng Traàn Hieán, 

Oâng Traàn Minh Taâm Tuaàn San Ñeïp vaø Thaày Saùu Phoù Teá Nguyeãn Ñònh, giaùo xöù Ngoâi 

Lôøi Nhaäp Theå . Nhöõng baøi ca coäng ñoàng quen thuoäc do Thaày Saùu baét gioïng, anh chò 

em vui veû höôûng öùng… suoát chuyeán ñi veà, nhaát laø luùc chöông trình vaên ngheä saép tòt 

ngoøi thì gioïng ca “ khoâng giaø nua laém” cuûa Thaày Saùu caát gioïng. Nhöõng caâu chuyeän lyù 

thuù do OÂng Traàn Hieán vaø OÂng Traàn Minh Taâm keå cho anh chò em nghe laøm ngaén ñi 

ñoaïn ñöôøng daøi… Ñaëc bieät OÂng Traàn Hieán daãn anh em ñi saâu vaøo nguoàn goác daân toäc 

VN thôøi tieàn söû, nhöõng cuoäc di taûn khoång loà maø daân toäc ta ñaõ boàng troáng  di cö vaøo 

Nam laäp quoác ñeå traùnh khoûi söï ñoàng hoaù cuûa ngöôøi Trung Hoa phöông Baéc. Trong 

chöông trình vaên ngheä giaûi buoàn naày coù söï ñoùng goùp baát ngôø cuûa OÂng Ñoã Minh Ñöùc, 

ñöông kim P. Chuû Tòch Coäng Ñoàng VN Houston & vuøng phuï caän, seõ laø Chuû Tòch trong 

nhieäm kyø tôùi, vôùi baøi ca voïng coå cuõng khaù muøi… Ngoaøi ra coøn moät gioïng ngaâm thô 

thaät laø truyeàn caûm ngoït ngaøo cuûa coâ Huyønh Haïnh nhö khôi daäy muøi höông thôm luùa 

vaøng  cuûa laøng Hoaø Haõo, nhö hoaø vaøo khoùi söông cuûa vuøng soâng nöôùc coõi trôøi Nam. 

Gioïng ngaâm thô ñaëc bieät naày laøm chuùng toâi nhôù veà VN, nhôù nhöõng caùnh ñoàng ruoäng 

luùa meânh moâng coø bay thaúng caùnh. 

Theo chöông trình, khoaûng 2 chieàu chuùng toâi seõ tôùi chuøa Vaïn Ñöùc vaø nhaø thôø 

Thaùnh Töû Ñaïo taïi Biloxi, nhöng vì bò keït xe maát heát 2 tieáng ñoàng hoà neân ñeán 4:30 

chuùng toâi môùi tôùi nôi. Treân ñöôøng vaøo Biloxi, nhöõng nôi côn baõo ñi qua, caây coái gaõy 

ñoå naèm ngoån ngang choàng chaáùt leân nhau, nhaø cöûa suïp ñoå, coù nhieàu caùi nhaø ruïm xuoáng 

thaønh ñoáng goå gaïch vuïn, thaät laø bi ñaùt! Nôi ñaây chuùng toâi gaëp ñöôïc thaày Thích Giaùc 

Ñaúng, truï trì chuøa Phaùp Luaân, Linh Muïc Vuõ Thaønh , giaùo xöù Thaùnh Töû Ñaïo VN vaø Baø 

Muïc Sö Nguyeãn Ñình Di, Hoäi Thaùnh Tin Laønh Lieân Hieäp VN,  caùc vò naày ñi xe rieâng 

ñeán tröôùc chuùng toâi vaøi tieáng ñoàng hoà. 
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Chuøa Vaïn Ñöùc vaø nhaø thôø caùc Thaùnh Töû Ñaïo saùt caïnh nhau, vaãn coøn nguyeân  

sau côn baõo, nhöng beân trong  hö haïi khaù nhieàu. Ñieàu laøm chuùng toâi thaät luùng tuùng laø 

vöøa tôùi nôi thaáy taïi saân chuøa ñaõø coù gaàn 200 ñoàng baøo saép haøng chôø ñôïi, beân nhaø thôø 

cuõng vaäy maø quaø ñem theo daønh cho Biloxi chæ coù 300 phaàn quaø (goàm coù: meàn, daàu 

gioù vaø moät soá thöïc phaåm). Luùc ñoù trôøi cuõng ñaõ suïp toái maø theo chöông trình khoaûng 8 

giôø toái coù heïn phaùt quaø cho ñoàng baøo taïi New Orleans, chuøa Boà Ñeà. Chuùng toâi khoâng 

coøn caùch naøo tröïc tieáp phaùt quaø ñöôïc neân sau cuøng quyeát ñònh: taïi Chuøa Vaïn Ñöùc, 

thaày Thích Giaùc Ñaúng thay maët cho HÑLT vaø Phaùi Ñoaøn coù ñoâi lôøi baøy toû söï quan 

taâm veà söï khoå sôû, cöïc nhoïc tröôùc thieân tai maø ñoàng baøo phaûi gaùnh chòu… vaø giao 

nhieäm vuï phaùt quaø cho ñòa phöông ñaûm traùch. Taïi nhaø thôø LM. Vuõ Thaønh cuõng giaûi 

quyeát y nhö vaäy. Sau ñoù chuùng toâi trao cho moãi cô sôû toân giaùo ñòa phöông moãi nôi moät 

phong bì ñöïng 3000 ñoàng. Chuùng toâi ñaõ trao cho Ñaïi Dieän Chuøa Vaïn Ñöùc, nhaø thôø 

Thaùnh Töû Ñaïo, Tin Laønh VN Baptist, Tin Laønh VN Christian, nhaø thôø Hollinger 

Irland Baptist Church, chuøa Thieàn Tònh, chuøa Chaùnh Giaùc vaø Tònh Xaù Ngoïc Minh. 

Chuùng toâi cuõng göûi trao cho chuøa Tam Baûo vaø Giaùo Xöù Antony Leâ vaên Phuïng ôû Baton 

Rouge.    

Chuùng toâi cuøng rôøi Biloxi maø loøng caûm thaáy ray röùc, ngaäm nguøi vì khoâng coù ñuû 

quaø ñeå phaùt tröôùc nhu caàu cuûa ñoàng baøo, laïi vì keït xe ñeå ñoàng baøo ñôïi quaù laâu maø coù 

nhieàu ngöôøi laïi khoâng nhaän ñöôïc quaø!! 

Ñeán ñòa ñieåm chuøa Boà Ñeà taïi New Orleans vaøo luùc 8 giôø toái, buïng chuùng toâi ñaõ troáng 

roãng nhöng ñöôïc tin nhaø chuøa ñaõ chuaån bò buoåi aên toái cho chuùng toâi neân cuõng yeân 

buïng! Vöøa tôùi nôi thaáy ñoàng baøo New Orleans ñang chôø ñôïi quaù ñoâng neân ñaønh phaûi 

coá gaéng phaùt quaø cho tôùi hôn 12 giôø khuya môùi phaùt xong gaàn 300 phaàn, soá coøn laïi 

hôn 300 phaàn seõ phaân phoái vaøo saùng hoâm sau.  

Chuùng toâi vaøo phoøng aên cuûa chuøa Boà Ñeà, khoaûng khoaùt maùt meû, baøn aên ñaõ 

doïn saün töø chieàu , treân baøn coù ñuû rau giaù töôi, chanh, töông, ôùt duøng ñeå aên phôû chay  

laïi coøn theâm dóa baùnh cuoán coù nhön ñoà chay to töôùng…  Chuùng toâi aên moät buoåi “tieäc” 

toái ngon laønh, caùc vò phaät töû naáu phôû ñaõi khaùch luùc naøo cuõng töôi cöôøi vui veû, nieàm nôõ 

môøi moïc, göông maët hieàn töø thaät laøm cho chuùng toâi voâ cuøng caûm ñoäng. Quaû thaät 

nhöõng giôø phuùt ñoù, chuùng toâi caûm thaáy aám loøng, tình ngöôøi giöõa chuùng toâi vaø caùc Phaät 

Töû nhaø chuøa cuõng nhö ñoàng baøo ñang laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát, nhö quyeän laáy 

nhau moät tình caûm khoù taû. Chuùng toâi ñoàng caûm nhaän moät söï keát hôïp chaân thaønh saâu 

saéc trong loøng ngöôøi, trong tình ngöôøi, khoâng coøn moät söï tò hieàm, moät söï phaân caùch 

nhoû naøo veà hình thöùc hay veà maøu saéc toân giaùo hay chuûng toäc. Sau khi Ñaïi Dieän HÑLT 

trao phong bì cho Ñaïi Ñöùc truï trì vaø toû lôøi caùm ôn söï tieáp ñaõi noàng haäu cuûa nhaø chuøa, 

ña soá chuùng toâi vaøo Baûo Ñieän nghæ ngôi, moät soá nhaân cô hoäi ñeán thaêm baø con baïn beø 

taïi New Orleans. Chuøa Boà Ñeà thaät roäng raõi khang trang, nôi chaùnh ñieän, phía tröôùc 

thôø töôïng Phaät Di Laïc thaät to, phía sau thôø Ñöùc Phaät Thích Ca, gian hai beân thôø nhieàu 

vò Phaät khaùc  troâng raát uy nghi ñeïp ñeõ. Vò sö truï trì laø Ñaïi Ñöùc Thích Thoâng Ñöùc töông 

ñoái treû, raát linh hoaït ñaõ laøm cho chuøa Boà Ñeà ngaøy theâm khôûi saéc. 
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Saùng hoâm sau chuùng toâi tieáp tuïc phaân phoái quaø cho tôùi 10 giôø, giao laïi cho ñòa 

phöông tieáp tuïc phaùt. Phaùi ñoaøn töø giaû chuøa Boà Ñeà leân ñöôøng ñi thaêm vaø uyû laïo caùc 

cô sôû Toân Giaùo taïi ñaây goàm coù: Nhaø thôø hoï ñaïo Thaùnh Giuse do LM Phaïm vaên Tueä 

quaûn nhieäm, chuøa Lieân Hoa  do thaày Thích Nguyeân Minh, Thaùnh Thaát Cao Ñaøi do 

Hieàn Taøi Nguyeãn Thöøa Long, nhaø thôø Tin laønh cuûa Hoäi Thaùnh Baptist do Oâng 

Nguyeãn vaên Thích tieáp ñoùn, Nhaø doøng Maân Coâi do caùc Sô höôùng daãn, nhaø thôø Hoï 

Ñaïo giaùo xöù Leâ Thò Thaønh, Chuøa Vaïn Haïnh do Oâng Tröông Minh Nhö, nhaø thôø Maria 

Nöõ Vöông VN goïi laø nhaø thôø Versailles do LM Nguyeãn Theá Vieãn, Nhaø thôø Hoï Ñaïo  

Ñöùc Meï leân Trôøi, vaø nhaø thôø Ñöùc Meï La Vang do LM Ngguyeãn vaên Huyeân tieáp ñoùn. 

Taïi moãi nôi, chuùng toâi trao phong bì uyû laïo vôùi ñoâi lôøi chia xeû noãi baát haïnh cuûa ñoàng 

baøo khoå naïn vaø söï lo laéng cöïc nhoïc cuûa caùc vò laõnh ñaïo tinh thaàn trong nhöõng giôø phuùt 

gioâng toá baõo buøng. Taïi moãi nôi, chuùng toâi ñöôïc caùc vò haøn huyeân vôùi nieàm xuùc ñoäng 

trong vieäc ñoái phoù vôùi hoaøn caûnh ngaët ngheøo khi nhìn thaáy nhöõng thaûm caûnh xaûy ñeán 

cho nhöõng tín höõu thaân yeâu maø khoâng laøm sao baûo toaøn cho hoï ñöôïc.! Haàu heát caùc vò 

laõnh ñaïo toân giaùo ñòa phöông ñeàu phaùt bieåu laø söï hieän dieän hi höõu cuûa 5 Toân Giaùo 

trong Hoäi Ñoàng Lieân Toân cuøng moät luùc, cuøng lo moät coâng vieäc töø thieän, cuøng quan 

taâm chia xeû noãi khoù khaên vaø ñau buoàn vôùi ñoàng baøo ñòa phöông thaät laø voâ giaù! Vaät 

chaát trong giôø phuùt naày cuõng quí giaù nhöng giaù trò tinh thaàn maø Hoäi Ñoàng Lieân Toân 

ñem ñeán coøn quí giaù gaép traêm ngaøn laàn hôn…. Nhöõng vò laõnh ñaïo tinh thaàn taïi ñaây, khi 

coù naïn lôùn, môùi thaáy roõ söï hy sinh voâ bôø beán cuûa caùc vò trong vieäc leøo laùi ñoàng ñaïo 

cuõng nhö söï duõng caûm cuûa caùc vò tröôùc thöïc teá phuõ phaøng. Chuùng toâi raát caûm phuïc vaø 

chia xeû noãi khoå taâm cuõng nhö söï cöu mang naëng neà cuûa quí vò ñoái vôùi ñoàng baøo trong 

nhöõng ngaøy qua vaø seõ coøn tieáp tuïc. Do söï taøn phaù cuûa côn baõo Katrina, nhieàu ngoâi 

chuøa vaø nhaø thôø bò hoang taøn ñoå naùt nhö trung taâm chuøa Vaïn Haïnh, nhaø thôø doøng Maân 

Coâi, nhaø thôø Maria Nöõ Vöông, nhaø thôø Ñöùc Meï La Vang…  roài ñaây khoâng bieát seõ ñöôïc 

truøng tu nhö theá naøo nhaát laø cho tôùi giôø naày ña soá caùc tín höõu coøn ñang tò naïn ôû 

phöông trôøi xa!! Coù leõ chuùng ta chæ coøn phöông caùch caàu nguyeän caùc Ñaáng Thieâng 

Lieâng nhuû loøng thöông xoùt hoä trì cho ñoàng baøo bò thieân tai ñöôïc sôùm an cö laïc nghieäp, 

caùc nhaø thôø, chuøa chieàn, thaùnh thaát sôùm ñöôïc truøng tu nhö yù nguyeän, caùc vò bò töû naïn 

ñöôïc sôùm sieâu thoaùt. 

Sau khi thaêm vieáng, uyû laïo caùc nôi, chuùng toâi ñöôïc Oâng Chuû Tòch Coäng Ñoàng 

VN Louisianna Huyønh Hoàng Quaân höôùng daãn vaøo vuøng trung taâm baõo ñaõ ñi qua vaø 

caùc vuøng bò ñeâ vôõ. Chuùng toâi ñöôïc Oâng Chuû Tòch ñöa tôùi taän nôi, xem taän maét nhieàu 

caûnh töôïng thaät laø kinh hoaøng, ngoaøi söï töôûng töôïng cuûa chuùng toâi. Maëc duø thôøi gian 

côn baõo ñang hoaønh haønh chuùng toâi ñaõ theo doõi haèng ngaøy ñeâm treân tivi, baùo chí, 

radio ñaõ ñuû kinh hoaøng laém roài nhöng so vôùi thöïc teá coøn khuûng khieáp hôn. Maëc duø ñaõ 

2 thaùng troâi qua sau côn baõo Katrina, vuøng maø chuùng toâi ñöôïc daãn xem qua vaãn coøn laø 

vuøng caám ra vaøo, chuùng toâi ñeán ñöôïc laø nhôø coù söï can thieäp cuûa Oâng Chuû Tòch vaø ñi 

vôùi tö caùch phaùi ñoaøn. Theo lôøi Oâng Chuû Tòch nhöõng ñieàu chuùng toâi baét gaëp hieän taïi 

chæ coøn 30% maø ñaõ nhö vaäy roài, coøn 70% ñaõ ñöôïc thu doïn coøn thaûm thöông ñeán böïc 

naøo! Ngoaøi nhöõng caûnh töôïng caây lôùn coù taøng roäng bò troác goác naèm ngoån ngang, 
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nhöõng caây thoâng to lôùn bò gaõy ngang thaân mình, nhöõng truï quaûng caùo ñöôïc döïng baèng 

nhöõng caây saét to töôùng bò vaën veïo cuïp xuoáng, chuùng toâi coøn thaáy nhöõng hieän caûnh laï 

luøng laø coù raát nhieàu ngoâi nhaø cao bò böùt ngang phaàn treân, bay tuoát qua beân kia suoái, 

hoaëc keânh ñaøo, nhieàu xe hôi bò bay boång leân ñaäu treân maùi nhaø hoaëc haøng raøo, hoaëc 

choàng leân nhau , caùc trailer bò ñuøa ñi töø nôi naày qua nôi kia caùch nhau caû caây soá, nhieàu 

con taøu lôùn hoaëc ghe bay leân ñöôøng coøn naèm ngoån ngang. Ñaëc bieät coù moät ngoâi nhaø 

khaù lôùn, bò tung leân nguyeân caùi nhaø keå caû neàn nhaø bay ñaäu ngay tröôùc caùi nhaø khaùc 

caùch ñoù 6 caùi nhaø, maø vaãn coøn nguyeân, chæ bò hö chuùt ít, trong luùc ñoù caùc nhaø laân caän 

bò ñoå naùt. Thaät laø laï kyø! Ngoaøi ra nöôùc maën do ñeâ vôõ traøn vaøo ngaäp laâu ngaøy laøm cho 

caây coû, thuù caàm vaø caùc sinh vaät khaùc ñeàu chòu naïn cheát choùc thaûm thöông, coù leõ coøn 

naëng neà hôn con ngöôøi!! 

  Ñeán 6:30 chieàu, sau khi ñöôïc höôùng daãn ñi xem con ñeâ bò vôõ, chuùng toâi töø giaû 

Oâng Chuû Tòch Huyønh Hoàng  Quaân, xe bus do baùc taøi ngöôøi da ñen laùi vöõng vaøng trôû 

veà Houston. Treân ñöôøng veà, moät tieáng ñoàng hoà khaù im laëng, coù leõ moïi ngöôøi coøn bò 

aùm aûnh bôûi caûnh haõi huøng ñaõ chöùng kieán, nhöng sau ñoù ñeå phaù tan baàu khoâng khí 

naëng neà naày, ban vaên ngheä taïp luïc baét ñaàu khôi ñoäng nhö luùc ñi, nhöng ñöôïc moät luùc 

thì baàu khoâng khí nhö chìm daàn vaøo yeân tænh vì anh chò em ñaõ meät moûi vaø nhieàu vò aâm 

thaàm ñi vaøo giaác nguû ngon laønh… Ñeán khi xe vaøo thaønh phoá Houston, moïi ngöôøi ñeàu 

thöùc giaác vì lôøi keâu goïi phaùt bieåu caûm töôûng cuûa Oâng Ñoã Minh Ñöùc. Nhieàu vò ñöôïc 

môøi, nhieàu vò ñaõ phaùt bieåu trong ngheïn ngaøo theo doøng leä tuoâng chaûy, ñaëc bieät laø lôøi 

phaùt bieåu cuûa nhaø vaên Kim Vi, chuû buùt Tuaàn San Ñeïp laøm cho moïi ngöôøi xuùc ñoäng 

tuy nhieân cuõng caûm thaáy chuùt haõnh dieän, chuùt an loøng trong chuyeán ñi ñaày yù nghóa, 

hôïp ñaïo lyù laøm ngöôøi.  Nhöõng caâu ca dao Vieät Nam naëng tình ngöôøi, tình daân toäc, tình 

nhôn loaïi nhö ghi ñaäm trong taâm tö cuûa chuùng toâi luùc baáy giôø: 

“Nhieãu ñieàu phuõ laáy giaù göông, 

Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng.” 

“Baàu ôi thöông laáy Bí cuøng, 

Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn.” 

   Chuùng toâi veà tôùi chôï Hoàng Kong 4 vaøo luùc 12 giôø khuya, ngöôøi nhaø ñaõ ñeán 

ñoùn chuùng toâi vaø chuùng toâi töø giaû nhau maø loøng coøn quyeán luyeán. Chæ moät chuyeán ñi 

laøm vieäc thieän, gaëp nhau maø chuùng toâi caûm thaáy thaân nhau nhö nhöõng ngöôøi baïn chí 

thieát chí taâm, thaät laø kyø dieäu! Chuùng toâi nghó raèng neáu sau naày coù duyeân gaëp laïi chaéc 

laø thoâng caûm vaø vui veû vôùi nhau hôn nöõa. 

Rieâng phaàn toâi, loøng toâi coøn ñoäng laïi moái suy tö vaø caûm thaáy caàn phaùt bieåu 

caûm töôûng maø trong chuyeán xe tình thöông toâi chöa coù cô hoäi. Qua chuyeán vieáng 

thaêm, uyû laïo, chia xeû noãi ñau thöông cuøng ñoàng baøo bò thieân tai, coù leõ taát caû chuùng ta 

ñeàu vöôùng maéc trong loøng nhöõng maâu thuaån khoù giaûi veà “tieàn nhaân haäu quaû” cuûa 

nhaân hoaï thieân tai ñaõ doàn daäp xaûy ra trong thôøi gian gaàn ñaây, nhaát laø thôøi gian sau 

naêm 2000. thí duï nhö  naïn ñaïi khuûng boá 911 laøm cho 2 toaø thaùp ñoâi taïi Nöûu öôùc trong 

nhaùy maét ñaõ thaønh tro buïi keùo theo gaàn 3000 nhaân vieân öu tuù khaép theá giôùi laøm vieäc 

taïi ñoù bò töû naïn. Keá tieáp “Soùng Thaàn” taïi Ñoâng Nam AÙ Chaâu nhö Nam Döông, Thaùi 
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Lan  v…v. gieát haïi hôn 200 ngaøn ngöôøi trong phuùt giaây! Roài nhöõng côn baõo lôùn nhoû 

Katrina, Rita, Alpha, Beta … taøn phaù khaép Ñoâng Taây. Roài nhöõng traän Ñoäng Ñaát döõ doäi 

khaép nôi, ñaëc bieät laø taïi Hoài Quoác vaø AÁn Ñoä môùi ñaây gaây cheát choùc ñau thöông traàm 

troïng. Beänh dòch khuûng boá oâm boâm töï saùt, gieát haïi keû voâ toäi keå caû ñaøn baø treû con traøn 

lan khaép theá giôùi, khoâng khaùc gì dòch HIV vaø ñaïi dòch cuùm gaø coù khaû naêng xaûy ra 

ñang ñe doaï caû theá giôùi. Taát caû caùc thieân tai nhaân hoaï khuûng khieáp ñoù do TRÔØI 

PHAÄT hay do CON NGÖÔØI gaây ra? Coù phaûi do con ngöôøi gaây nhieàu toäi loãi neân bò 

TRÔØI PHAÄT raên phaït? Lyù do töû naïn nhieàu ngöôøi cuøng moät luùc coù phaûi do Coäng 

Nghieäp? Coù leõ, tuyø theo caùi nhìn chuû quan cuûa moãi ngöôøi chuùng ta ñeå coù caâu giaûi ñaùp 

thích ñaùng rieâng cho moãi ngöôøi, khoâng theå xaùc ñònh laø ñuùng hay sai… 

Tuy nhieân coù moät ñieàu toâi ghi nhaän raát roõ raøng laø moãi laàn xaûy ra thieân tai nhö 

vöøa keå laø moãi laàn moïi ngöôøi treân khaép theá giôùi ñoàng CAÀU NGUYEÄN, ñoàng CÖÙU 

TRÔÏ, khoâng phaân bieät maøu da saéc toùc, toân giaùo, hay yù thöùc heä. Caùc quoác gia treân theá 

giôùi saùt caùnh nhau, ñoàng taâm ñoàng loøng LAØM VIEÄC THIEÄN bieåu hieän tình thöông 

trong söï chia xeû ñuøm boïc laãn nhau. Ngaøy nay, khoa hoïc ñaõ tieán boä vöôït möùc nhaát laø 

veà TRUYEÀN THOÂNG vaø GIAO THOÂNG neân vieäc gì xaûy ra daàu ôû chaân trôøi goùc bieån 

naøo nhôn loaïi cuõng ñeàu hay bieát. Ñieàu naày Ñaïo Cao Ñaøi goïi laø “Caøn Khoân dó taän 

thöùc”. Nhôn loaïi caøng ngaøy caøng TAÄN THÖÙC veà moïi phöông dieän vaø caøng thaáy traùch 

nhieäm chung trong vieäc baûo toàn vaø phaùt huy moïi lónh vöïc lieân quan ñeán ñôøi soáng treân 

haønh tinh naày. Rieâng veà maët TAÂM LINH cuõng theá, nhôn loaïi ñang tieán daàn tôùi söï hieäp 

nhaát ñöùc tin. TÌNH THÖÔNG LÔÙN ñöôïc phaùt huy maïnh meõ khaép moïi mieàn. Ñuùng laø 

“khoå naõo sanh Boà Ñeà”. 

Ñaõ töø laâu laém roài, con ngöôøi ñaõ chaïy theo vaät chaát, soáng ích kyû, thieáu tinh thaàn 

taäp theå, ñoán caây, phaù röøng gaây oâ nhieåm moâi sinh traàm troïng, gaây chieán tranh, khuûng 

boá voâ nhaân, tình thöông cuõng coù nhöng chæ daønh rieâng cho caù nhaân, gia ñình hoaëc 

ñoaøn theå nhoû cuûa rieâng mình baát chaáp quyeàn lôïi chung cuûa theá giôùi…. Thaät söï ñeàu do 

con ngöôøi gaây ra nhöõng “ thieân tai nhôn hoaï” ñoù vì thieáu TÌNH THÖÔNG LÔÙN töùc laø 

loøng BAÙC AÙI TÖØ BI. 

Töø ngaøn xöa Ñöùc Phaät ñaõ duøng hình thöùc KHAÁT THÖÏC ñeå khôi ñoäng tình 

thöông troåi daäy trong loøng chuùng sanh. Moãi laàn con ngöôøi nhìn thaáy nhaø sö ñöùng tònh 

taâm tay caàm bình baùt, phaùt taâm laáy thöùc aên boû vaøo Bình Baùt laø moãi laàn trong loøng daáy 

ñoäng moái töø taâm, laøm nhieàu laàn nhö theá TÌNH THÖÔNG seõ phaùt trieån theo chieàu 

höôùng thöôïng. Ñöùc chuùa Jesus Christ bò ñoùng ñinh treân Thaäp töï Giaù gaây xuùc ñoäng ñeå 

phaùt huy loøng THÖÔNG CHUÙA maø thöông Chuùa laø THÖÔNG caû CHUÙNG SANH, 

theo göông Chuùa laø theo göông TÖØ BI BAÙC AÙI cuûa Chuùa ñaõ raïng rôõ trong lôøi caàu 

nguyeän cuoái cuøng laø xin “  Ñöùc Chuùa Trôøi tha thöù cho nhöõng keû ñang haønh hình 

mình”! Nhöõng baøi hoïc cao thöôïng naày nhö ñaõ bò queân laûng trong loøng ngöôøi!! 

Ngaøy nay, coù leõ ñaõ ñeán luùc HUY ÑOÄNG TAÂM LINH maïnh meõ neân TRÔØI 

PHAÄT duøng THIEÂN TAI NHAÂN HOAÏ naày ñeå giaùo duïc loaøi ngöôøi trong tieán trình 

TOAØN CAÀU HOAÙ veà maët TAÂM LINH ñeå cuøng chung soáng trong tình HUYNH ÑEÄ 

ÑAÏI ÑOÀNG, naâng TAÂM THÖÙC loaøi ngöôøi leân baäc cao hôn. Toâi nghó nhöõng ngöôøi laâm 
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naïn trong thieân tai nhaân hoaï ñoùng vai troø Ñöùc Phaät Ñöùc Chuùa neáu hoï coù TAÂM THIEÄN 

LAØNH, hay noùi khaùc hoï ñöôïc HY SINH ñeå phuïng söï cho cô TIEÁN HOAÙ cuûa Thieân 

Ñòa; ngöôïc laïi, neáu hoï laø nhöõng ngöôøi aùc tröôïc thì söï ñau khoå laø nhöõng baøi hoïc giuùp 

hoï giaûi bôùt nghieäp löïc cuõng laø ñeå cuøng  tieán hoaù. 

Toùm laïi: TRÔØI PHAÄT chæ coù THÖÔNG, khoâng bao giôø GHEÙT, moïi raên phaït, 

neáu coù, cuõng chæ vì THÖÔNG, cuõng vì söï TIEÁN HOAÙ cuûa muoân loaøi. Hai baøi thô sau 

ñaây moâ taû khaù ñaày ñuû caùc caûm nghó ghi treân. 

Baøi thô xuùc ñoäng ñöôïc vieát nhaân thaûm traïng bieán coá 911 : 

Thieân haï ñoàng taâm höôùng nguyeän caàu 

Muoân loøng thoån thöùc veát thöông ñau: 

Laâu ñaøi chaát ngaát tan maây khoùi 

Theá Giôùi Trung Taâm ngaäp thaûm saàu! 

Chuyeån höôùng taâm linh toaøn vuõ truï 

   Lieân tình nhaân loaïi khaép naêm chaâu. 

Tieáng chuoâng tænh thöùc khôi nguoàn ñaïo 

Giaûi theå QUI TAÂM ñuoác nhieäm maàu! 

Ngoïc Nöông 

Baøi thô moâ taû duïng yù cuûa Thieân Cô qua caùc côn khaûo ñaûo: 

Nieàm tin vöõng maïnh Ñaáng Trôøi cao     

Giaûi theå QUI TAÂM aùnh ñuoác maàu. 

Môû loái Ñaïi Ñoàng qui Theá Giôùi 

Taïo ñôøi Thaùnh Ñöùc Nghóa Nhaân trau. 

Cho Daân vui höôûng ñôøi an laïc  

Cho Ñaïo ngaäp traøn rôïp aùnh sao 

Cho traùi tim yeâu ñaày söùc soáng 

Cho tình nhaân loaïi trôû thanh cao. 

Ngoïc Nöông  

 

 

 

          Houston, ngaøy 15/11/2005 

    

           Hieàn taøi  Trònh Quoác Theá 
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Nhöõng Baøi Thô Kyû Nieäm (2005 trôû veà queâ nhaø) 

 

Baøi thô gheùp teân kyû nieäm tieàm aån saâu xa loøng yeâu queâ höông ñaát nöôùc vaø trieån voïng 

töông lai. 

 

 

 

Giang Sôn Caåm Tuù 

 

THAÙI DÖÔNG toûa saùng khaép caøn khoân 

QUOÁC ÑAÏO trieån khai laäp Ñaïi Ñoàng 

QUOÁC TRÍ non nam toâ ñaát Vieät 

NGOÏC HAØ beå roäng veõ non soâng 

THANH VAÂN cao vuùt che muoân vaät 

QUOÁC BAÛO thieân thu maõi vónh toàn 

Con chaùu Roàng Tieân gìn quoác theå  

TUÙ TRAÂN choùi raïng khaép giang sôn 

Quoác Theá 

 

      Ghi chuù: Baøi thô kyû nieäm, gheùp teân 7 ñöùa chaùu ôû quoác noäi. 
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Trieån Voïng 

Hay con chaùu Tieân Roàng 

Mong caàu Toå Quoác phuùc MINH thoâng 

“Quoác”, “Ngoïc” loùt  teân chaùu Laïc Long 

Nöõ “Tuù” nam “Thanh” DUYEÂN nöôùc Vieät 

Quoác HUY CÖÔØNG maïnh maõi HÖNG KHANG 

HAÂN, HAØ, VI, TUYEÁT, NHÖ TRAÂN ngoïc 

Quoác BAÛO, DUYEÄT, ANH chí Ñaïi Ñoàng 

Quoác TRÍ, TÖÔØNG VAÂN TAÂN Nhöït TIEÁN 

                                                Ngoïc HUYEÀN Quoác ÑAÏO aùnh DÖÔNG hoàng! 

Ngoïc Nöông 

(2005 – 2010) 

Ghi Chuù: Baøi thô kyû nieäm gheùp teân 17 ñöùa chaùu Haûi Ngoaïi vaø 7 ñöùa ôû quoác noäi. 

Chaùu trai: Quoác Huy, Quoác Anh, Quoác Duyeät, Quoác Höng, Quoác Minh, Quoác Khang, 

Quoác Baûo, Quoác Trí, Quoác Ñaïo, Thanh Vaân, Thanh Döông, Nhöït Taân, Nhöït Tieán, 

Quoác Cöôøng, Quoác Töôøng.   

Chaùu Gaùi: Ngoïc Haân, Ngoïc Haø, Ngoïc Vi, Ngoïc Huyeàn, Ngoïc Tuyeát, Quyønh Nhö, 

Taâm Nhö, AÂu Duyeân, Tuù Traân. 
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Nhôù Meï Hieàn 

 

Meï laø nguoàn suoái maùt yeâu thöông 

Toâ thaém hoàn con leõ Ñaïo thöôøng 

Moät taám chaân thaønh trung vôùi Ñaïo 

Moät ñôøi gian khoå nghóa cuøng choàng 

Nhôù thöông chi xieát loøng hoaøi nieäm 

Thöông tieác voâ vaøn daï vaán vöông 

Khaán nguyeän Meï hieàn an laïc caûnh 

Ñoä baày con treû höôùng thieân löông! 

Ngoïc Nöông 

   (Vieáng moä Meï 2005) 
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Maàm non Trònh Quoác Ñaïo, 15 tuoåi, hoïc lôùp 9 tröôøng THPT Hoaøng Leâ Kha (Tænh Taây 

Ninh) vaø beù Julia Ngoïc Vi, PreK SilverCrest Elementary school USA. 

 

Baøi Ca cho Ngöôøi Vaéng Maët 

 

Ngaøy qua thaày cuõng qua roài! 

Coøn ñaây traêm ñaéng noãi nieàm hoaøi thöông. 

Traûi qua gian khoù traêm ñöôøng 

Cuõng ñaâu thoaùt khoûi caùi ñöôøng caøn khoân 

Baûng ñen, phaán traéng voâ hoàn 

Cuõng thöông, cuõng nhôù, cuõng buoàn nhö ai. 

ÖØ! Thì neùn laïi bi ai. 

Ñoát thaønh tro buïi göûi bay theo ngöôøi. 

Laøm sao tìm laïi boùng ngöôøi 

Laøm sao tìm laïi tieáng cöôøi hoâm qua. 

Baây giôø maõi maõi caùch xa 

Caûnh xöa ngöôøi cuõ … nhaït nhoøa leä rôi 

Ba neùn nhang – thay moät lôøi 

Ôn nghóa cuûa thaày suoát ñôøi con ghi. 
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Quoác Ñaïo 

 

 

Noãi Loøng Ngöôøi Hoïc troø 

 

Chôït moät laàn toâi quay ñaàu nhìn laïi 

Ñoaïn ñöôøng daøi maøtoâi ñaõ ñi qua 

Thaáy moãi böôùc ñi vôùi bao lôøi daïy doã 

Cuûa Thaày toâi töø kyù öùc voïng veà 

Naêm thaùng kia khoâng sao laøm phai môø noãi 

Hình boùng cuûa Thaày trong taâm trí tuoåi thô 

Thaày! 

Thaày ôi! Thaày coù bieát… 

Maùi toùc thaày hay muoân vaøn khoù nhoïc 

Aùnh maét Thaày hay muoân vaïn nieàm tin 

Baøn tay Thaày dìu haøng ngaøn “ñöùa con nhoû” 

Traùi tim Thaày chôû haøng trieäu doøng maùu yeâu thöông 

Cuoäc ñôøi Thaày sao chæ cho maø khoâng nhaän 

Nhö doøng soâng ñoû naëng phuø sa. 

Thaày ôi, giôø ñaây khi ñöùng tröôùc cuoäc ñôøi 

Môùi bieát saép böôùc vaøo hoïc kì khoâng nghæ 

Saép phaûi vöôït qua nhöõng kyø thi khoâng giaùm thò 

Caøng ñaùng sôï hôn vì ôû beân khoâng coù thaày 

Giôø ñaây, coøn ngoïn roi naøo cho em nöõa 

Hay chæ coøn la ønhöõng vaát vaû cuûa cuoäc ñôøi 

Thaày ôi, giôø ñaây em theøm laém nhöõng ñoøn roi 

Vôùi bao lôøi daïy doã thuôû naêm naøo 

Ñeå em coù theå vöõng tin vaøo cuoäc soáng 

Töø nhöõng ñieàu bình dò maø thi ca. 

    Quoác Ñaïo 

 

Caùi Roi Maây 

 

“Söï nghieäp cuûa ta laø hoâm nay” 

Thaày thöôøng bieåu 

Maø sao tuïi con khoâng hieåu 

Thaày ôi! 

 

Con chaäp chöõng böôùc treân ñöôøng ñôøi 

Vôùi caùi ñaàu tinh nghòch 
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Chæ laøm nhöõng ñieàu mình thích 

Ñeå moät laàn Thaày ruùt caùi roi maây… 

 

Con nhôù Thaày, nhôù laém baøn tay 

Thaày ñaùnh, con nhaän ra laø Thaày yeáu laém 

Traùch nhieäm, tình thöông haèn thaønh veát roi Thaày ñaùnh 

Giaät mình thaûng thoát, laèn roi trong vôû cuûa con… 

 

Nhöõng laèn roi xöa aáy vaãn coøn 

Coâng ôn Thaày con gaéng chaêm hoïc 

Moãi laàn giôû saùch laø moät laàn con bieát khoùc 

Bôûi kyù öùc nhôù veà: Coù moät ngaøy, Thaày ruùt caùi roi maây… 

     Quoác Ñaïo 
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Tình Thöông Nuoâi Döôõng Töông Lai Vaø Haïnh Phuùc Gia Ñình 

 

Töôøng Khoâi, Ngoïc Tuyù hai con yeâu meán, 

Meï hieän raát ñau buoàn vaø lo laéng cho gia ñình cuûa hai con, nhaát laø meï thöông vaø lo cho 

töông lai cuûa hai ñöùa beù, beù Vi vaø beù Huyeàn, hai con chim vaøng anh beù nhoû thô ngaây 

voâ toäi!!! 

Hieän taïi, hai con thaáy chuùng noù bình thöôøng, nhöng hai con coù bieát ñaâu beù Vi laøm 

writing homework noùi leân taâm söï u buoàn cuûa noù veà gia ñình: Ba meï khoâng hoaø thuaän, 

luoân caûi vaû xung khaéc nhau laøm cho noù caûm thaáy baát an, buoàn khoå! Coù laàn Khoâi ñi 

laøm veà treã, Vi hoát hoaûng aâu lo, sôï nhö tröôøng hôïp chuù Giang, Ba cuûa Haân!!! Ñaây laø 

ñieåm taâm lyù quan troïng coù taùc haïi ñeán taâm hoàn ñöùa beù veà tình caûm vaø nhaát laø veà thaàn 

kinh raát nguy haïi, khoân löôøng ñöôïc haäu quaû sau naøy cho ñöùa beù vaø cho chính baûn thaân 

hai con! 

Hai con ñaõ ñöùng tuoåi roài, phaûi khoân ngoan töï giaûi cho mình. Trí khoân ngoan cuûa hai 

con neân duøng vaøo vieäc naøy ñeå giuùp cho chính gia ñình mình, con caùi mình! 

Thieân ñaøng haïnh phuùc hay ñòa nguïc traàn gian laø do töï Taâm mình! Meï cam ñoan vôùi 

caùc con nhö theá. Khoâng ai coù theå giuùp caùc con baèng chính caùc con. 

Veà maët höõu vi, huyeát thoáng toát xaáu coù theå khaùc nhau, nhöng veà maët taâm linh, chôn 

taâm hay ñieåm linh quang laø thieân taùnh cuûa Thöôïng Ñeá ban cho moãi ngöôøi voán bình 

ñaúng vaø toát ñeïp nhö nhau. 

Moãi ngöôøi ñeàu coù ñieåm linh quang 

Cuõng moät tình chung ñaáng Ngoïc Hoaøng 

Taát caû quay veà Taâm chí thieän 

Theá gian seõ bieán caûnh thieân ñaøng (TGST) 

Thi haøo Nguyeãn Du cuõng ñaõ töøng noùi: 

Caûnh naøo caûnh chaúng ñeo saàu  

Ngöôøi buoàn caûnh coù vui ñaâu bao giôø.  

Hai caâu naøy coù nghóa caûnh buoàn, vui ñeàu do Taâm sinh. 

Meï muoán nhaéc nhôû hai con: beù Vi vaø beù Huyeàn khi coøn laø baøo thai trong buïng meï, heä 

thaàn kinh ñaõ yeáu, chuùng noù caàn söï nheï nhaøng, yeân tænh trong tinh thaàn, söï thoaûi maùi 

trong taâm hoàn, söï trìu meán yeâu thöông cuûa cha laãn meï. Nhöõng baát traéc, ñau buoàn deã 

laøm va chaïm, aûnh höôûng ñeán heä thaàn kinh voán ñaõ yeáu töø khi coøn naèm trong buïng meï. 

Hai laàn Tuyù mang thai beù Vi vaø beù Huyeàn, baùc só ñeàu baùo nhö vaäy vaø laàn naøo meï 

cuõng raát lo…Hôn ai heát, hai con caàn phaûi caån troïng, neân nhôù taïo cho chuùng noù maùi aám 

gia ñình, traùnh gay xaùo troän taâm tö chuùng noù. 
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Meï tha thieát caàu mong nôi hai con ñöôïc Khai Taâm, môû roäng tình thöông, cuøng quan 

taâm cho nhau, toân troïng laãn nhau, khoan dung tha thöù cho nhau ñeå gia ñình hai con 

ñöôïc haïnh phuùc, hai con chim non ñöôïc nuoâi döôõng trong tình thöông eâm aám: 

Hai treû Huyeàn Vi taâm saùng trong 

Maàn non töôi ñeïp nhö boâng hoàng  

Tình thöông nhöïa soáng nuoâi maàm aáy 

Hy voïng mai naày toaïi öôùc mong! 

Hai beù thô ngaây xinh ñeïp caàn ñöôïc nuoâi döôõng baèng tình thöông cuûa cha laãn meï hôn 

laø nuoâi döôõng vaät chaát traøn ñaày! Caùc con coù theå naøo hieåu ñöïôc taâm söï hay ñau khoå 

cuûa beù Quyønh Nhö khi noù khoùc söôùt möôùt trong ngaøy vui (Noel) cuûa ñaïi gia ñình, moïi 

ngöôøi ñang nhoän nhòp vui ñuøa  

Tình thöông cuûa meï ñoái vôùi hai con vaø hai chaùu thuùc ñaåy meï vieát laù thö naøy trao taän 

hai con vôùi taát caû chaân tình tha thieát! Lôøi noùi nheï nhaøng dòu ngoït vaø neùt maët vui töôi 

raát caàn cho gia ñình hai con, ñoù laø thanh khí. Ngöôïc laïi, tröôïc khí laø söï caûi vaû gaét 

goûng, haèn hoïc laøm u toái taâm hoàn treû thô beù boûng thaäm chí taùc haïi ñeán haïnh phuùc vaø 

söùc khoeû cuûa caû gia ñình! Meï ñaët hi voïng vaøo söï saùng suoát vaø taøi naêng cuûa hai con 

trong vieäc xaây döïng haïnh phuùc gia ñình, vaø nuoâi daïy hai beù Huyeàn Vi quiù nhö ngoïc 

ngaø.  

Meï cuûa hai con  

 

Nguyeãn Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: 1. Tröôøng hôïp hay bò “stressh, thuoäc veà söùc khoeû taâm thaàn, meï coù baøi thô 

“Linh Döôïc” trong taäp khai taâm trang 145, phaàn thuyeát ñeà coù theå giuùp ích cho tuïi con. 

   2. Baûn sao thô naøy thaân göûi caùc con ñeå thu thaäp kinh nghieäm cho gia ñình vaø 

con caùi mình. 

 

 

Linh Döôïc 

Taâm linh khai môû giuùp taâm thaàn 

Giaûi heát buoäc raøng noäi ngoaïi thaân 

Daâu beå thaêng traàm qua cuoäc theá 

Thaát tình duïc voïng quy nôi taâm 

Vaàng döông loá daïng maøn ñeâm cuoán 

AÙnh saùng ngaäp traøn boùng toái tan 

Môû khoaù yeâu thöông ñaày söùc soáng 

AÁy nguoàn linh döôïc Chuùa aân ban. 

   Ngoïc Nöông 
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Thuyeát ñeà: 

 Noùi veà söùc khoeû tinh thaàn ngöôøi ñôøi thöôøng chæ chuù troïng ñeán nhöõng khoå ñau, 

nhöõng aùp löïc tinh thaàn do ngoaïi caûnh gaây neân, nhöng chính noäi taâm bò thaát tình duïc 

voïng laøm chao ñaûo cuõng taùc ñoäng maïnh vaøo taâm thaàn. 

 Hôn nöõa ngoaïi caûnh sôû dó taùc ñoäng ñöôïc laø do söï höôûng öùng cuûa noäi taâm. Hình 

aûnh Ñöùc Chuùa bò ñoùng ñinh treân Thaùnh giaù nhìn xuoáng keû haïi mình caàu xin Ñöùc Chuùa 

Cha tha toäi cho hoï cho thaáy taùc ñoäng beân ngoaøi chaúng nhöõng khoâng aûnh höôûng maø 

coøn traùi laïi. Khi taâm linh ñöôïc phaùt saùng con ngöôøi queân mình maøchæ nghó ñeán ngöôøi 

thay vì ñau khoå haän thuø ñoåi laïi laø thöông yeâu vaø tha thöù. 

 Nhö vaäy höôùng giaûi quyeát höõu hieäu taän goác cho söùc khoeû tinh thaàn laø khai môû 

taâm linh hay phaàn thieân löông cuûa con ngöôøi goïi taét laø KHAI TAÂM: Baät coâng taéc cho 

aùnh saùng taâm linh traøn ngaäp töï nhieân boùng toái phaøm ngaõ mang danh, lôïi, quyeàn, tình 

ñöôïc giaûi tröø. Ñaây laø höôùng phuïc vuï cuûa taát caû caùc Toân giaùo, caùc Thieàn Gia vaø caùc toå 

chöùc xaõ hoäi thieän nguyeän. 

 Qua tìm hieåu vaø chöùng nghieäm baûn thaân nhaän thaáy ñöôïc nhöõng yeáu toá caên baûn 

khai môû taâm linh giuùp cho söùc khoeû tinh thaàn laø: Ñöùc tin maïnh meõ nôi Thöôïng Ñeá, 

haønh caùc phaùp thieàn ñònh reøn luyeän taâm an vaø höôùng theo ñuoåi moät lyù töôûng queân 

mình vì ngöôøi (lyù töôûng phuïc vuï Ñaïo Phaùp, xaõ hoäi, daân toäc, ñaát nöôùc, ngöôøi tî naïn, 

ngöôøi beänh hoaïn, thieáu nhi,v.v…) 

Taâm linh khai môû chaúng nhöõng laø chìa khoùa môû taát caû caùc ngöôûng cöûa hay laø then 

choát ñeå thöïc hieän moïi lyù töôûng trong xaõ hoäi, noù coøn laø moät  nguoàn linh döôïc chöûa trò 

taâm thaàn. 
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Caûm Nghó Veà Thieân Tai Nhaân Hoïa töø sau naêm 2000… 

 

Moùc ñieåm thôøi gian chuyeån Ñaïo Trôøi 

Ñöa daàn nhaân loaïi môû Taâm thoâi! 

Ñöôøng tu tieán roäng phai saân haän, 

Böôùc ñaïo thanh cao trí saùng ngôøi. 

Cuoäc theá tranh giaønh cay ñoäc quaù, 

Nhaân loaøi chuoác thaûm khoå ñau oâi! 

Thôøi kyø Ñaïi Ñaïo toaøn caàu hoùa 

Chuyeån bieán laï ñôøi theá giôùi soi! 

 

Thaät Laø: 

 

Chuyeàn bieán taâm linh heù môû maøn 

Bieån traàn baõo toá laém nguy nan 

Cô trôøi chuyeån phaùp Taâm thay Töôùng 

Ñaïi Ñaïo hoaèng döông choán ñòa ñaøng! 

 

*** 

    

   Bieät phaân toân giaùo ñaõ qua roài 

   Ñaïo Trôøi nhaát thoáng chæ moät thoâi 

   Coõi traàn doàn daäp trong gioù baõo 

   Theá giôùi töø ñaây Taâm chuyeån khai! 

   Ngoïc Nöông 

  ( Ñaàu Xuaân Bính Tuaát 2006) 

 

Thaûm Traïng Nhaân Loaïi qua ñòa chaán soùng thaàn (2004) 

 

Soùt xa thaûm hoïa nhaân gian 

Giaät mình nhôù ñeán chaân kinh Cao Ñaøi 

“Kyø khai taïo nhöùt linh ñaøi 

Dieät hình taø phaùp cöôøng khai Ñaïi Ñoàng” 

Thieân tai ñòa aùch soáng thaàn 

Tieáng gaàm nhö theùt goïi hoàn theá nhaân. 

Cô trôøi giaûi theå Qui Taâm 

Ñuoác linh Ñaïi Ñaïo höôùng taàm Qui Nguyeân 

Ñieån hình “Thaùnh Theå thieâng lieâng” (1) 

Vaãn theo côn loác hieän tieán raû tan 

Höõu hình höõu hoaïi theá gian 
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Tieáng chuoâng thöùc tænh höôùng nguoàn taâm linh! 

Keát lieân tình khaép naêm chaâu 

Chung lo cöùu trôï chung taâm nguyeän caàu! 

Haõi huøng bieån AÙ trôøi Aâu 

Thöông ñau thaûm khoác tranh nhau noãi gì ??? 

Nhieäm maàu aùnh ñuoác Töø Bi 

Chuyeån cô taän theá laäp ñôøi thieân löông! 

   Ngoïc Nöông 

 

Ghi chuù: (1) Thaùnh Theå thieâng lieâng: Hoäi Thaùnh Toøa Thaùnh Taây Ninh 

 

   Taâm Xuaân Aát Daäu  2005 

    

   Khai buùt möøng xuaân Aát Daäu lai 

   Vaàng Döông loá daïng aùnh quang khai 

   Hoa Taâm nhaân loaïi chöø ñôm nuï 

   Huyeàn dieäu höông xuaân loäng gioù mai 

   Theá giôùi chung loøng chia khoå naïn 

Ñaïi Ñoàng Huynh Ñeä saùnh chung vai 

Naøng Xuaân söôûi aám loøng nhaân theá 

Chung gaùnh nieàm ñau baõo soùng trôøi! 

   Ngoïc Nöông 
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Chuùc Möøng khaùnh thaønh Thaùnh Thaát 

Taïi New Orleans 

CHUÙC haønh sôû nguyeän Ñaïo hoaèng khai, 

   MÖØNG ñöôïc aân Thieân ñeán vaïn loaøi. 

   KHAÙNH hoäi huyeàn linh trôøi Myõ AÙ, 

   THAØNH toaøn öôùc moäng ôû töông lai. 

   THAÙNH TAÂM moät khoái neân hình töôùng, 

   THAÁT Ñöùc cô ñoà töïa gioù bay. 

   TAÏI ñaát huyeàn cô nay chuyeån maïnh, 

   NEW ORLEANS toûa saùng boùng Cao Ñaøi! 

       Hieàn Taøi Nguyeãn Ngoïc Nöông 

    Nieàm Tin Thöôïng Ñeá 

Nieàm tin Thöôïng Ñeá ngöï vaøo Taâm, 

Ñoàng Ñaïo haân hoan ñeán chuùc möøng. 

Chuùc nhaän ñieån laønh khai phaùp böûu, 

Möøng taêng aùnh hueä chieáu thieân aân. 

Cho daân vui höôûng ñôøi an laïc, 

Cho Ñaïo lan traøn khaép theá nhaân. 

Cho caû nhaân gian ñaày söùc soáng, 

Cho tình nhaân loaïi heát chia phaân! 

Hieàn Taøi Nguyeãn Ngoïc Nöông 
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DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC LEÃ KHAÙNH THAØNH THAÙNH 

THAÁT NEW ORLEANS do Hieàn Taøi Nguyeãn Thöøa Long trình baøy 

 

Kính baïch Hoäi Thaùnh 

Kính thöa quí vò ñaïi dieän chính quyeàn Tieåu bang Luissianna vaø Thaønh Phoá New 

Orleans vaø quí quan khaùch. 

Kính thöa Hieàn huynh Giaùo Höõu Chuû Tröôûng vaø quí vò Thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng 

Ñieàu Haønh cô quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi TTTN taïi Haûi Ngoaïi. 

Kính thöa quí vò Chöùc saéc, Chöùc vieäc vaø quí Ñoàng ñaïo. 

 

Thaät laø moät nieàm vinh haïnh lôùn lao cho chuùng toâi ñöôïc tieáp ñoùn quí lieät vò trong buoåi 

Leã Khaùnh Thaønh Thaùnh Thaát New Orleans  hoâm nay. Chuùng toâi thaät vui möøng ghi 

nhaän söï hieän dieän quí baùu cuûa quí vò Chöùc saéc, Chöùc vieäc , Ñoàng ñaïo vaø Ñoàng höông 

töø khaép nôi xa xoâi qui tuï veà ñaây möøng Leã Khaùnh Thaønh Thaùnh Thaát, ngoâi nhaø chung 

cuûa nhôn sanh taïi vuøng ñaát thieâng New Orleans naày. Chuùng toâi thay maët Ñoàng ñaïo 

nôi ñaây haân hoan chaøo möøng quí lieät vò. 

 

Hoài töôûng laïi sau ngaøy 30/04/75, chuùng ta nhö baày gaø con laïc meï, boàng beá daét dìu gia 

ñình, xa lìa queâ höông yeâu daáu ñi veà phöông trôøi voâ ñònh baèng baát cöù phöông tieän 

naøo! Bieát bao ñoàng höông bò boïn cöôùp bieån, cöôùp röøng gieát choùc haønh haï, haøng vaïn 

ngöôøi laøm moài cho caù ôû bieån saâu, cho thuù döõ ôû röøng hoang laøm ñoäng loøng traéc aån cuûa 

toaøn nhôn loaïi treân theá giôùi!.....Chuùng ta hoâm nay hieän dieän nôi ñaây ñaõ traûi qua bao 

caûnh haõi huøng, nhöng thaät laø may maén soáng soùt treân ñöôøng vöôït bieân vöôït bieån, moät 

soá chuùng ta ra ñi trong dieän HO hoaëc ñoaøn tuï sau nhöõng naêm thaùng daøi bò löu ñaøy caûi 

taïo, cuoái cuøng ñöôïc ñeán beán bôø töï do treân khaép theá giôùi. Chuùng ta ngaäm nguøi cho 

nhöõng ngöôøi ñaõ maát, bieát ôn nhöõng ñaát nöôùc vaø daân toäc haøo hieäp ñaõ cöu mang chuùng 

ta….vaø chaéc chaén trong loøng chuùng ta khoâng bao giôø queân ñöôïc ñaát nöôùc VN thaân yeâu 

nôi ñoù ñoàng baøo VN ñang oaèn oaïi trong ngheøo naøn khoán khoå, maát nhaân quyeàn thieáu töï 

do. Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu oâm aáp moät taám loøng tha thieát nhôù queâ höông, nhöùt laø moãi 

ñoä xuaân veà: 

Xuaân thaém tình queâ ñöôïm nuùi soâng 

Rieâng ngöôøi vieãn xöù chæ xuaân loøng. 

Höôùng veà ñaát Meï bao nieàm nhôù, 

Nhôù caûnh nhôù ngöôøi nhôù toå toâng. 

Nhôù Ñaïo nhö hoa xuaân raõ caùnh 

Nhôù daân cuøng khoå luõy  tre ñoàng. 

Tình queâ tha thieát loøng man maùc 

Ñaát khaùch queâ ngöôøi xuaân nhôù mong. 

Trích taäp thô Khai Taâm 
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Chuùng toâi haèng nghó raèng nhöõng ngöôøi may maén nhö chuùng ta ñeàu töï caûm thaáy  mình 

coù moät söù maïng thieâng lieâng ñoái vôùi queâ höông daân toäc vaø luùc naøo cuõng mong coù cô 

hoäi daán thaân phuïng söï. 

 

 Trong tinh thaàn Lieân Hieäp Toân Giaùo caàn söï hieåu bieát laãn nhau ñeå caûm thoâng, 

chuùng toâi vôùi tö caùch laø moät tín höõu Cao Ñaøi, xin maïn pheùp coù ñoâi doøng giôùi thieäu raát 

sô löôïc veà Toân Giaùo môùi naøy: 

 

 Ñaïo Cao Ñaøi danh goïi Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, môùi xuaát hieän vaøo naêm 1926 

taïi mieàn Nam Vieät Nam, veà maët hình thöùc vaø soá löôïng tín ñoà coøn raát khieâm toán; veà 

maët tinh thaàn tö töôûng ñaùp öùng thôøi ñaïi môùi ngaøy nay, vôùi toân chæ “Quy Nguyeân Tam 

Giaùo Hieäp Nhaát Nguõ Chi” Muïc ñích thöïc hieän cô “quy nhaát” qua phöông phaùp QUI 

TAÂM, theå hieän tinh thaàn Hoøa Ñoàng Toân Giaùo, xaây döïng neàn vaên minh Tình Thöông 

Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng. 

 

   Moãi ngöôøi ñeàu coù Ñieåm Linh Quang 

   Cuõng moät tình chung Ñaáng Ngoïc Hoaøng 

   Taát caû quay veà Taâm Chí Thieän 

   Theá gian seõ bieán caûnh Thieân Ñaøng. 

       TGST  

 

Rieâng ñoái vôùi ngöôøi Ñeä töû Cao Ñaøi coøn coù moät söù maïng thieâng lieâng laø GIEO MAÀM 

ÑAÏI ÑAÏO khaép naêm chaâu boán bieån ñeå hieán daâng cho nhôn loaïi moät giaûi phaùp ñöa 

ñeán HOAØ BÌNH CHUNG SOÁNG, DAÂN CHUÛ TÖÏ DO haàu thöïc hieän moät xaõ hoäi ÑAÏI 

ÑOÀNG THAÙNH ÑÖÙC, ñem laïi nieàm haïnh phuùc thöïc söï cho toaøn nhôn loaïi trong 

nhöõng thieân nieân kyû saép tôùi.  

 

 Toân chæ Qui Nguyeân Phuïc Nhaát cuûa neàn Ñaïi Ñaïo Kyø Ba ñöôïc theå hieän roõ neùt 

qua kinh saùch, Thaùnh ngoân Thaùnh giaùo vaø tieàm aån ñaëc bieät qua kieán truùc cuûa Toøa 

Thaùnh. 

 

Moãi bieåu töôïng ñeàu noùi leân moät yù nghóa sau xa beân trong vaø toång hôïp caùc yù 

nghóa trong caùc hình töôïng cuûa Toøa Thaùnh dieãn ñaït toaøn boä trieát lyù Ñaïi Ñaïo theå hieän 

tö töôûng Hoøa Ñoàng Toân Giaùo, Ñaïi Ñoàng xaõ hoäi ñöa nhaân loaïi vaøo caên nhaø chung vuõ 

truï. Nhaän thöùc ñöôïc tö töôûng taân kyø cuûa Ñaïi Ñaïo trong thôøi “Caøn Khoân dæ taän thöùc” 

töùc laø thôøi kyø “toaøn caàu hoaù” cuûa nhôn loaïi vaø caûm nhaän ñöôïc huyeàn linh cuûa Ñaáng 

Chí Toân vaø Phaät Maãu dieãn ñaït qua bieåu töôïng cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh, chuùng toâi ñaõ 

coù quyeát taâm xaây döïng moät Thaùnh Thaát theo kieåu maãu cuûa Toaø Thaùnh nôi ñaây vôùi hy 

voïng goùp phaàn vaøo vieäc phoå truyeàn neàn vaên hoaù Roàng Tieân töùc neàn vaên hoaù quay veà 

nguoàn cuûa daân toäc VN taïi Haûi Ngoaïi vaø chuùng toâi tin töôûng neàn vaên hoaù naày seõ laø neàn 
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vaên hoaù môùi ñem laïi traät töï môùi cho theá giôùi ngaøy mai, ñuùng nhö lôøi tieân tri cuûa Ñöùc 

Chí Toân: 

“Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo 

Nam Phong thöû nhöït bieán Nhôn Phong” 

 

Suoát saùu naêm daøi, chuùng toâi kieân trì taïo döïng ñöôïc moät Thaùnh Thaát khang trang vôùi 

taát caû taám loøng chaân thaønh phuïng söï theo lyù töôûng Ñaïi Ñaïo. Vôùi 15 gia ñình tín höõu 

Cao Ñaøi taïi ñaây maø thöïc hieän ñöôïc kyø coâng naày, phaàn chuùng toâi ñaõ taän löïc, taän taâm, 

taän tín nôi Chí Toân vaø Phaät Maãu vaø nhôø söï ñoùng goùp, uûng hoä tinh thaàn cuõng nhö vaät 

chaát cuûa chính quyeàn ñòa phuông, cuûa Coäng Ñoàng VN vaø toaøn Ñaïo nôi ñaây. Ñieàu 

ñaùng noùi ôû ñaây laø chuùng toâi chæ coù taám loøng tha thieát phuïng söï Ñaïi Ñaïo, baét ñaàu coâng 

trình naøy vôùi soá khoâng: khoâng tieàn, khoâng phöông tieän vaät chaát, ngay caû ñaát ñai cuõng 

gom goùp mua töø töø phaùt trieån theâm trong thôøi gian xaây caát, khoâng ñieàu kieän nhaân söï 

(chæ 6,7 anh em cuøng laøm), toaøn boä ñeàu khoâng coù tay ngheà, khoâng bieát gì veà kyû thuaät 

chuyeân moân trong kieán truùc. Töøng böôùc moät cuûa coâng trình chuùng toâi caûm nhaän ñöôïc 

moät quyeàn löïc  thieâng lieâng voâ hình hieäp taâm vôùi chuùng toâi, daãn daét chuùng toâi  moãi 

khi chuùng toâi thaáy ñuoái söùc veà vaät chaát hoaëc bí loái trong coâng vieäc xaây caát, thaät laø 

maàøu nhieäm! Nhaân ñaây, moät nhaø thô ñaïo, taùc giaû taäp thô KHAI TAÂM ñaõ ñoàng caûm vôùi 

chuùng toâi, göûi taëng maáy vaàn thô khích leä: 

 

“Moät khoái Thaùnh Taâm taïo neân hình” 

Maáy lôøi Thaày daën roõ huyeàn linh. 

Ñöôøng Taâm vöõng böôùc tuyø duyeân caûnh, 

Caàm chaéc töông lai böôùc Ñaïo thaønh! 

*** 

Khoa hoïc traàn gian vöôït ñænh thaàn 

Cuõng trong nguoàn lyù hieäp Thieân Nhaân 

Taâm thaønh phuïng söï Trôøi gia hoä 

Haäu thuaãn Thieâng Lieâng gaép vaïn laàn!  

*** 

Loøng thaáy haân hoan daï caûm thöông 

Hoàn nhö chaáp caùnh coõi Thieân Ñöôøng 

Döông gian traàn theá döôøng thanh saùng 

Raïng boùng Cao Ñaøi goäi aùnh döông! 

 

Tröôùc khi döùt lôøi, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï quí vò Maïnh Thöôøng Quaân, quí 

Ñoàng Höông vaø Ñoàng Ñaïo ñaõ giuùp chuùng toâi hoaøn thaønh coâng trình vaø kính xin caûm 

ôn toaøn theå quí quan khaùch, quí chöùc saéc, chöùc vieäc vaø quí Ñoàng ñaïo ñaõ boû nhieàu thì 

giôø quí baùu ñeán döï Leã Khaùnh Thaønh Thaùnh Thaát New Orleans vaø xin long troïng 

tuyeân boá khai maïc buoåi Leã hoâm nay.  Traân troïng kính chaøo quí lieät vò.  
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BAØI PHAÙT BIEÅU CAÛM TÖÔÛNG Nhaân Leã Khaùnh 

Thaønh Thaùnh Thaát New Orleans 

Cuûa HT Trònh Quoác Theá 

 

Kính baïch Hoäi Thaùnh, 

Kính thöa quí vò Ñaïi Dieän tinh thaàn caùc Toân Giaùo, 

Kính thöa quí quan khaùch, 

Kính thöa quí vò Chöùc Saéc, Chöùc Vieäc vaø quí Ñoàng Ñaïo. 

 

Thaät laø moät nieàm vui chung cho taát caû chuùng ta hieän dieän trong buoåi Leã Khaùnh Thaønh 

Thaùnh Thaát New Orleans hoâm nay long troïng, röïc rôõ, haøi hoaø, toát ñeïp. Ñaây laø moät 

TTCÑ coù taàm côû lôùn taïi Haûi Ngoaïi, töôïng tröng ñaày ñuû baûn saéc neàn vaên hoaù Cao Ñaøi, 

laø moät moâ hình vi dieäu dieãn ñaït ñöôïc toaøn dieän trieát lyù Ñaïi Ñaïo kyø ba. Ñieàu laøm cho 

moïi ngöôøi ngöôõng moä laø vôùi moät soá löôïng tín ñoà raát khieâm toán taïi ñaây maø hình thaønh 

ñöôïc moät coâng trình lôùn nhö theá naày trong 6 naêm tröôøng quaû laø moät kyø coâng do moät 

khoái Thaùnh Taâm môùi taïo neân hình vaø chaéc chaén laø nhôø söï daãn daét hoä trì cuûa caùc Ñaáng 

voâ hình qua phaùp “ Thieân Nhôn Hieäp Nhaát” trong Ñaïo Cao Ñaøi. 

Chaéc Ñoàng Ñaïo New Orleans coøn nhôù caùch nay gaàn 18 naêm, moät chöùc saéc cao caáp 

cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh ñeán ñaây chuû toaï Leã Khaùnh Thaønh Thaùnh Thaát cuûa caùc baïn, 

taán phong 5 vò Hieàn Taøi HN ñaàu tieân taïi New Orleans nhaàm khích leä vieäc phaùt trieån 

BTÑ HN, gaày döïng TheÁ Heä Keá Thöøa coù naêng löïc ñeå Hoäi Thaùnh mai sau xöû duïng , 

chuyeån ñoåi Hoäi Tín Höõu Cao Ñaøi thaønh Baøn Tri Söï töùc Hoäi Thaùnh Em cuûa Ñaïo Cao 

Ñaøi TTTN. Keå töø ñoù, Thaùnh Thaát CÑ moïc leân khaép nôi taïi HN, Hoäi Thaùnh Em ra ñôøi 

cuûng coá neàn taûng vöõng chaéc cho Ñaïo, qui tuï ñöôïc haøng traêm Hieàn Taøi BTÑ, laäp ñöôïc 

moät soá BQN, môû roäng cöûa chieâu hieàn, tuyeån choïn ñöôïc 50 vò taân Hieàn Taøi taïi HN vaø 

coøn ñang treân ñaø phaùt trieån raát khaû quan. 

Nhaân tieän kính xin quí lieät vò daønh cho toâi ít phuùt ñeå löôïc keå veà vò Chöùc Saéc coù nhieàu 

cô duyeân vôùi New Orleans vì Ngaøi ñaõ coù vai troø khaù quan troïng vaø kyø dieäu trong vieäc 

hình thaønh cô Ñaïo taïi HN. Vò Chöùc saéc ñoù laø Ngaøi Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn Nguyeãn vaên 

Hoäi, sau bieán coá naêm 1975, laï luøng thay taát caû caùc Chöùc Saéc Ñaïi Thieân Phong beân 

HTÑ ñeàu qui Tieân, chæ coøn laïi moät mình Ngaøi Tieáp Daãn laø chöùc saéc cao caáp nhaát cuûa 

HTÑ luùc baáy giôø , ñaõ bò gaàn 3 naêm tuø ñaøy trong traïi caûi taïo, ñöùng muõi chòu saøo trong 

giai ñoaïn daàu soâi löûa boãng naày. Sau khi thoï phong phaåm vò TD ÑN, Ngaøi luoân luoân 

traên trôû böùc xuùc laø vì theo Hieán Phaùp HTÑ phaåm TDÑN coù nhieäm vuï phoå ñoä ôû nöôùc 

ngoaøi…. Hoaøn caûnh luùc baáy giôø laøm sao coù theå ñi haønh ñaïo ôû HN haàu laøm troøn nhieäm 

vuï Thieâng Lieâng giao phoù nhaát laø Ngaøi phaûi traûi qua côn bònh nhoài maùu cô tim vöøa 

phuïc hoài!! Ñang bò boái roái trong taâm traïng ñoù, boãng nhieân gia ñình nhaän ñöôïc giaáy 

baûo laõnh cuûa ngöôøi con thöù ba theo daïng du lòch taïi Canada. Tuy nhieân, Ngaøi khoâng 

chòu noäp hoà sô xin xuaát caûnh vì tröôùc ñoù ñaõù coù 2 vò chöùc saéc: Oâng Caûi Traïng Nguyeãn 
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Minh Nhöït xin qua Phaùp thaêm con vaø Oâng Giaùo Höõu Nguyeãn vaên Ñaâu xin ñi thaêm con 

taïi Canada ñeàu bò töø choái, Ngaøi nghó raèng vôùi cöông vi ñaëc bieät cuûa Ngaøi luùc baáy giôø, 

chaéc chaén seõ bò töø choái! Cuõng nhôø söï ñoäng vieân cuûa con caùi, sau cuøng Ngaøi noäp hoà sô 

caàu may. Ñieàu kyø dieäu  laø sau ñoù ñoä vaøi tuaàn leã, ñöôïc tin cuûa nhaø caàm quyeàn chaáp 

thuaän cho ñi….Roài töø Canada qua New Orleans thaêm con vaø trong thôøi gian ngaén nguûi 

ñaõ laøm ñöôïc moät soá vieäc quan troïng trong vieäc gieo maàm Ñaïo taïi HN nhö ngaøy nay. 

Ñieàu kyø dieäu hôn nöõa laø keå töø ñoù New Orleans nhö laø ngoïn côø ñaàu, laø maàm goác trong 

vieäc phaùt trieån Ñaïo Cao Ñaøi taïi HN: 

1- Thaønh laäp BTS töùc Hoäi Thaùnh Em ñaàu tieân. 

2- Khôûi ñieåm cho vieäc vaän ñoäng thaønh laäp BQN BTDHN vaø nhôø theá sau naày thu 

nhaän raát nhieàu HTHN, theá heä keá thöøa thaät quan troïng cho töông lai cuûa neàn 

Ñaïo. 

3- Khôûi ñieåm cho vieäc thaønh laäp CQTGHN. 

4- Khôûi ñieåm cho vieäc xaây döïng Thaùnh Thaát theo kieåu maãu TTTN, chaéc chaén  

trong töông lai seõ coù nhieàu TT töông töï moïc leân nhieàu nôi taïi HN.    

Baøi thô sau ñaây trong taäp Khai Taâm noùi leân caûm nhaän huyeàn vi cuûa Thieâng Lieâng 

trong vieäc Ngaøi T D Ñ N baát ngôø ñöôïc pheùp ñi sang Haûi Ngoaïi hoaøn thaønh traùch 

nhieäm: 

Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn baùt thaäp nieân 

Naõo taâm bieán ñoäng töôûng veà mieàn 

Ngôø ñaâu khoaûnh khaéc mang thieân leänh 

Caáp toác baát thaàn löôùt daëm bieân 

Baûo vaät haønh trang Taâm thaùnh maãu 

Quyeàn linh böûu phaùp tuùi thô tieân 

Töû Toân maùu muõ tieàm naêng löïc 

Thuùc ñaåy hoaøn thaønh söù maïng thieân . 

Kính thöa quí lieät vò 

Ñoù laø nhöõng ñieàu raát ñaëc bieät cuûa Ñaïo xaûy ra taïi New Orleans maø toâi coù caûm töôûng 

nhö laø moät cô duyeân lôùn cho Ñoàng Ñaïo  taïi nôi ñaây. Hy voïng quí Ñoàng Ñaïo naém baét 

ñöôïc hoàng phöôùc naày ñeå vöõng böôùc treân ñöôøng phuïng söï Ñaïo phaùp. Chaân thaønh caûm 

ôn söï laéng nghe cuûa quí vò vaø xin traân troïng kính chaøo. 

 

                                                                     HT Trònh Quoác Theá 
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CAÛM NGHÓ VEÀ CUOÄC LEÃ KHAÙNH THAØNH THAÁT CAO ÑAØI  NEW 

ORLEANS 

 

   ư c  hi  u ết  ịnh tham    cuộc  ễ  hánh thành  hánh  h t Cao Đài     

    an     h ng  iết   i tham    viên c  những  u  tư thế nào    iêng   n thân ch ng 

t i c    t nhiều  u  tư   

     ong  ư c chiêm ngư ng một ng i thờ  hư ng th o cung cách m i m  của   

 hời  ại  

       am     h  Độ   t ên một   t nư c t   o như Hoa     

 2/ C   ị  g   g  các thân hữu   ạn    c ng   ng  ạo  âu ngà   h ng g   nhau  

      m hi u tại  ao v i một  ố  ho ng     ến    gia   nh   n  ạo nơi  â   ại c  

th  tạo   ng 

      ư c một cơ ngơi như thế    à những nơi  hác   ố  ạo hữu c  th    ng g      

  g        

       n mà chưa  àm nỗi     i tánh t  m  cố hữu của con người  ch c ai c ng 

muốn  iết   

  ếu   t th o       th ng thường  muốn  â    ng một cơ ngơi     ộ như thế th  

 iều  iện  t c  và  ủ  à  h i c       và  H   C  G   Hai  iều  iện     ối v i   n 

 ạo nơi  â    t  hiếm  hu ết   Đ c  iệt t ong Đạo Cao Đài    t t ọng  hương thức   hiên 

 hân Hiệ   hứt   ngh a  à mọi việc chi  h i c     tán t   của  hiêng Liêng   ch   h ng 

 h i ỷ c  tiền   i muốn  â  c t    âu c ng  ư c   â  th o  i u nào t     (nh   hi chọn 

nơi  â   oà  hánh  th   ủ   )  C     nhiều người cho   ng một nơi ch  c  một  ố   n  ạo 

  t  hiêm nhường như   thành  hố         an  ch  c n một nơi thờ  hư ng  hiêm tốn 

c ng   ủ   i   âu c n  h i tốn c ng tốn  cuûa     â    ng một ng i  hánh  h t     ộ như 

thế   

  iêng th o thi n   ch ng t i  th   am     h  Độ  à mối Đạo   ời  hai m  mục 

  ch cứu  ộ toàn th  nhân  oại  cho nên nga  hiện thời  ố  ạo hữu tu   t  nhưng     à 

những  hạt giống  ạo   ư c                        n   ên gi o raûi nơi  â     i t ong tương  ai 

    ơm   ng  ết t ái   anh   i n   n    ng   o   h ng ai c  th   oán t ư c  ư c   h t  à 

nơi  â      ư c một vị   iế   ẫn Đạo  hân   ến       ng  th   há     u tiên  à thành 

     àn   i S  tức  à Hội  hánh  m nơi Haûi Ngoại    au     gài c   ến một vài nơi 

 hác như tại thành  hố San o   ch ng hạn (    t ư c    nơi h i ngoại ch  c  các hội   n 

hữu mà th i)   ên  iết   ng một vị  iế   ẫn Đạo  hân của  am     h  Độ  à c  t ách 

nhiệm                                       u ền hạn của  gài   t   n   

nếu  o  ánh về  u ền hạn th   iế   ẫn Đạo  hơn của Cao Đài  ộng  u ền hơn một vị 

H ng    ên  hiên Ch a Giáo   nhưng việc  àm của  gài  h i như thế nào th  ch ng ta 

 h ng th   iết  ư c     ong Đạo Cao Đài ch  m i c  hai vị   iế   ẫn Đạo  hân mà th i  

 ị thứ nh t  à ngài   Đ  Ga  i   Go  on  à người  há  c  t ách nhiệm  h  th ng Chơn 

Đạo tại  há     hưng việc  àm của  ng th o như cái nh n của  thế nhân  th  c ng  h ng 

c  g  gọi  à noåi baät laém    i  ến vị   Đ   gu ễn văn Hội  ến Hoa    nh n  ề ngoài 

như một người  i  u  ịch   nh thường !  gười hu ền m n th  th       à   há   ạo    

  gười Cao Đài ch ng ta tin tư ng   ng mọi việc  ều c   n   ên       t  cho nên 

 gài   Đ   gu ễn văn Hội     ư c  n   ên      ế  cho  ua         t nền m ng Cao 
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Đài nơi Haûi Ngoại mà     à chánh     i v  th o ch ng t i  iết  vào  ho ng cuối th   

niên        H i ngoại tu     c  nhiều t  chức Cao Đài   i  nhưng t t c   ều      anh 

 ưng  à  Hội   n Hữu Cao Đài   

 Cho  ến  hi  gài   Đ   gu ễn văn Hội  ến    và thành  hố         an  ( 

TB Louisianna)  ư c  gài  ạ   h i thành      àn   i S  th o  há  Chánh   u ền ch  

 h ng nên      anh  à Hội   n Hữu    hư v    ơn vị Hành Chánh Đạo c   th   nhứt   u 

tiên  ư c thành h nh tại thành  hố         an (LA)    hánh  h t   u tiên tại     

Orleans ch  tạm   t t ên một chiếc     L   cuõ . 

  gài   Đ  th     ng nhiệt thành của   n  ạo  ịa  hương  nên  gài    chọn 

 ư c   vị  ạo hữu  ứng  áng  Ngài   c cách  hong cho  h m Hiền  ài     i v    c    

 gài  à vị Chức S c cao c   nhứt  ên Hiệ   hiên Đài và nhiệm vụ tại   a  hánh  à  Đ c 

t ách  an  hế Đạo      

 Ch ng ta  h ng  iết  ư c     inh hoạt nội  ộ của anh chị  m ch ng ta tại     

    an  như thế nào  nhưng  ề ngoài th  ch ng ta th    hánh  h t tạm   u tiên t ên một 

chiếc   ai       ế     à một ng i nhà   nh thường     i ngà  na   hánh  h t         an  

u  nghi    ng th o  i u mẫu của Cao Đài  oà  hánh  â   inh . 

 Cho nên ch ng ta  ến tham    Lễ Khánh Thành ng i  hánh  h t         an    

t ư c  à  ư c chiêm ngư ng ng i  hánh  h t   u tiên t ên   t nư c Hoa     và ch c 

m ng anh chị  m ch ng ta    tạo  ư c một thành quaû tốt       và ch c ch n   ng  h     

   c ng   t hài   ng   

  hưng c n c  một thứ  uan t ọng hơn cái việc ch c m ng       à  h i t m cho 

 iết  ư c        n t ong    thành c ng      Đ  m i  à th n chốt   m i  áng ñeã mà ch ng 

ta  h i vư t  ua h ng m   ngàn   m  ường   

 Ch ng ta  iết   ng  hư ng Đế  à Đ ng  u  nhứt và h ng hữu  t t c  mọi v t t ong 

Càn  h n v  t ụ  ều  à  tạo v t  của  gài    à con cái của  gài   t ong  ài  inh  gọc 

Hoàng  ữu cáo     Đại La  hiên Đế   hái c c  hánh Hoàng  hoá  ục  u n  anh   thống 

ng  vạn v t      C   anh  t c   ư ng  cho nên mỗi thời     gài  ều  hai m  các mối Đạo 

   giáo h a con người   hưng t   th o    tiến h a của nhơn  anh  cho nên mỗi thời    

mỗi  hác    hứt    th  ch  c n một Đ ng t ọn  ành t nh ngu ện  âm  hàm mang thân  ác 

 hàm  hu   th c hành một  ường  ối tu cho  ến  hi   c  ạo    i t u ền  á  ường  ối tu 

hành     ại cho các m n  anh   ua thời  hị    th  v a  o các Đ ng  âm  hàm như  hứt 

    v a   ng  hương thức  m c  h i  cho một  ố vị    t u ền  ao  ại  ời  ạ  của 

 hư ng Đế cho nhơn  anh  iết mà tuân th o    hưng th o thời gian chơn t u ền th t 

chánh   những  ời  ạ  của  n   ên c ng   n   n  ai  ạc   àm cho nhơn  anh  h ng c n 

 iết  ường chánh n o tà  cho nên một  ường  ung  uỗi th o con  ường v t ch t   ỏ m t 

 ương tâm    m  ủi vào con  ường t   iệt   

 Ñaáng  hư ng Đế c ng  à Đ ng Đại     hụ  h ng th   hoanh ta  ng i ng   cho 

nên  gài  h i Hội  am Giáo      Đại Đạo  am     h  Độ    cứu v t ch ng  anh   L n 

n    gài  h ng   ng  hương thức cuõ nữa  mà   ng   Hu ền cơ  iệu   t  v i  hương 

thức gọi  à   hiên  hơn Hiệ   hứt     t u ền  ạt một cách  ài   n cho nhơn  anh 

những  ời vàng tiếng ngọc  gọi  à  H  H  G      H  H G      Chư vị  iền  hai 

t ong  am     h  Độ   tu  n chọn một  ố  ài tiêu  i u gọi  à  

  H  H  G   H           mà Đức Hộ  há  gọi     à  u  n   H     H   tại 

thế   Cho nên t  na  cho  ến ngà   hán   t cuối c ng   nhơn  anh  h i noi th o    mà tu 

hành    thoát v ng  anh t   uân h i  t   về c i t ường t n chánh giác   ếu  h ng  th  

c ng  h ng th  than   ời t ách  h t  ư c nữa   
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        H     H      ạ  những g  mà c  oai   c như v      

  hư ng Đế  thống ng  vạn v t  nên   ng người tức   ng   ời  cho nên  h ng ai 

hi u người   ng   ời   v  v   t ong  u  n  hiên  hơ   hư ng Đế    h   ộ  hiên Cơ    

gi i tỏa một  h n   n những th c m c của con người t   ưa  ến na     ng thời ch   ạ  

 hương cách tu hành    thoát  iế   uân h i mà t   về c i t ường t n chánh giác   

    S  h nh thành của      ụ và vạn v t   

    Con người t   âu  ến thế gian         

    Con người  ến thế gian     àm g    

     hi thân  ác chết  i  nhưng  inh h n vẫn t ường t n   t  iệt ? 

     hi  inh h n  ời  ỏ  ác thân   i     i về  âu   

     ạch    con  ường t   về c i    ng Lai  iên C nh  ha    iết  àn C c Lạc  

     Ch    c  iệt t ong  am     h  Độ   hư ng Đế cho  iết con người  ư c 

 u ền hoàn toàn t   o  ịnh  oạt v n mạng của m nh    h ng ai ngoài m nh       à 

 h n  hánh  iên   h t ha   hư ng Đế  i nữa c ng  h ng can    vào  ư c   h   ụ một 

cách  ơn gi n như   Ch  c  m nh ăn m nh m i no  m nh uống m nh m i hết  hát    h ng 

ai c  th  ăn thế cho m nh no  uống thế cho m nh hết  hát  ư c   gười ngoài ch  c  hoã 

t    giuùp      hu ến  h ch mà th i  

  in t  ch một  ố  ời  ạ  của  hư ng Đế( H  ) t ong  u  n  hiên  hơ như  au   

....                                                                                

                                                                                  

                                                                                 

        ( 5/7/26 – 26-5-BD ). 

                                                                 quaû              

             

                                                                                     

ñaëng                                                ( 11/11/26 – 7-10-BD ) 

 

…                                                                                 

                                                                    

 C                                                                            

                                    ( 24/12/26 – 20-11-BD ) 

                                                                                      

            

                                                                               

                                                                                  

                                 !   ( 8/1/27 – 5-12-BD ) 

…                                                                              

                                         sôùt                                       

                                                                                 

                                                   

                                                                         

                                                                         (19/2/27 – 

18-1-  ) 
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                          ( 27/10/27 – 2-10-    ) 

....                                                                                  

                          !                              ( 3/3/27 – 30-1-    ) 

                                                  quí                         

nghó                                                                          

                                                                                 

                                                  ( 11/4/33 – 17-3 QD ) 

 Những  ời  ạ  tiêu  i u t ên   ư c c   ọng v i     chữ  t ong    chữ của   Lời 

minh  hệ  à                                                  Hiệ    ng chư m n  ệ  

tức  à   Đoàn  ết   c n      G n  u t  ệ Cao Đài   tức  à    hương  êu      

  hư v    ốn chữ :          và Thươ g yêu, là  H  H   ha   H      !! 

 Cuối c ng  ch ng ta      t  a  ư c một  ài học th c tế      nhân  ố c   t ỏi   tài 

v t  h ng   i  ào  nhưng nhờ                                                  cuûa 

Th   th     việc g  c   h   hăn  ến  âu c ng    thành c ng   C       n  ạo tại     

    an     ứng  ụng  ư c câu n    nên ch ng ta m i c   ị  hội ngộ ngà  h m na  v   ! 

  ốn chữ     hương  êu – Đoàn  ết  h u như n   ư c  âm nơi m i nơi miệng của 

người ta  nhưng th  hiện   ng hành  ộng th c s  v i tâm thành   v n th    t  t   cho nên 

 h      nh c nh  các m n  ệ của  h   như  au                                     

                                                                          (Cuối 

c ng  h   c n nh c một câu hết  ức  i thiết )                                             

!   ức  à miệng n i thương  êu  oàn  ết  th   h i hỏi  ại   ng m nh   m c  th c    

thương  êu ñoaøn  ết  h ng   

  ong   ng   ài học n   ch ng ta  h i h ng tâm ghi nh  và th  hiện  uốt cuộc  ời 

hành  ạo của m nh   th  một thời gian  au ch ng những t ên   t nư c Hoa    mà t ên 

toàn c i  ục  ịa  nơi nơi ñeàu c   hánh  h t Cao Đài       

        

Sanjose   ngày 17/11/2006 

       Đạt th ng  ương văn  g a 
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Di Ngoân: (Baûn tieáng Phaùp cuûa HT Lieâm Email qua laø ñuùng) 

…Le jour ouø notre cheøre patrie le Viet Nam sera UNIFIEÙ ou poursuivra la meâme 

politique de PAIX et de NEUTRALITE,Ù objet de ma vie, nos fideøles les rameøneront 

au Saint Sieøge de Taây Ninh. 

 …Ngaøy naøo Toå Quoác thaân yeâu cuûa chuùng toâi laø nöôùc Vieät Nam THOÁNG 

NHAÁT, seõ theo chính saùch HOØA BÌNH TRUNG LAÄP, muïc phieâu ñôøi soáng cuûa baàn 

ñaïo, TÍN ÑOÀ  cuûa chuùng toâi seõ di thi haøi veà Toøa thaùnh Taây Ninh. ( Trích trong quyeån  

Con Ñöôøng Hoaø Bình  Chôn Thöïc cuûa ÑHP) 

 

Caûm nhaän veà vieäc Di LIEÂN ÑAØI cuûa ÑHP veà TTTN. 

Toâi coù caûm nhaän ñaëc bieät “ñaây laø Ñeà Thi maø Ñöùc Hoä Phaùp daønh cho taát caû tín höõu 

CÑ” trong giai ñoaïn ñaëc bieät naøy cuûa Ñaïo söû. Toâi ñaët  troïn ñöùc tin veà Ñöùc Ngaøi. Taát 

caû tuøy Ngaøi ñònh lieäu. 

1/ Khi phaân tích di ngoân cuûa ÑHP thaáy coù nhieàu ñieåm laï laø “ ai muoán hieåu theá naøo 

cuõng coù caùi lyù cuûa mình”.  

 

 Thoáng nhöùt: VN ñaõ thoáng nhaát laõnh thoå 

 Hoøa Bình: VN ñaõ khoâng coøn chieán tranh Nam Baéc 

 Trung Laäp: YÙ nghóa hai chöõ  Trung Laäp coù theå tìm hieåu trong Cöông Lænh 

cuûa Ñöùc Ngaøi: 

“Gia nhaäp vaøo moät trong hai khoái Nga hoaëc Myõ töùc laø chòu laøm chö haàu 

cho khoái aáy vaø töï nhieân laø thuø ñòch cuûa khoái kia. Nhö theá  “Chính Saùch 

Hoøa Bình Chung Soáng” khoâng theå thöïc hieän ñaëng; baèng chöùng laø tình traïng 

cuûa Ñöùc, Aùo, Trung Hoa, Trieàu Tieân vaø Vieät Nam hieän taïi” (Trích quyeån 

Con Ñöôøng Hoøa Bình Chôn Thöïc cuûa Ñöùc Hoä Phaùp -1959). 

Hieän taïi (2006), VN chæ coù caùi voû  CS beân ngoaøi nhöng thöïc chaát VN ñaõ 

bang giao vôùi taát caû caùc quoác gia treân theá giôùi, khoâng coøn leä thuoäc vaøo khoái 

naøo caû; chieán tranh yù thöùc heä ñaõ chaám döùtû. 

 Tín Ñoà: seõ di lieân ñaøi _ (khoâng phaûi laø Hoäi Thaùnh hay HÑCQ!). Nhö vaäy 

neáu di lieân ñaøi thaønh coâng kyø naày laø Tín ñoà chöù khoâng phaûi laø HÑCQ. 

 

Nhö vaäy, neáu LÑ ñöôïc di veà TTTN luùc naày khoâng coù gì phaûn khaéc vôùi tinh thaàn tôø di 

ngoân cuûa Ñöùc Ngaøi. Coù phaûi ñaây laø moät cô hoäi toát ñeå Lieân Ñaøi ñöôïc ngöï treân thaùp ñaõ 

daønh cho Ñöùc Ngaøi suoát gaàn nöûa theá kyû?? 

 

2/  Vöông Quoác Campuchia: Tröôùc ñaây ÑHP göûi gaám thi haøi cho Quoác Tröôûng 

Sihanouk _ Giôø ñaây chính quyeàn Campuchia ñaõ cho pheùp di lieân ñaøi. Nhö vaäy chuû nhaø 

khoâng coøn muoán giöõ lieân ñaøi cuûa Ñöùc Ngaøi nöõa! 
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3/ Baûn Aùn Cao Ñaøi: 10 naêm ñaàu (75-85) chính quyeàn CS trieån khai baûn aùn naày – 

Trong ñoù keát aùn ÑHP vaø taát caû quí vò chöùc saéc tieàn khai laøm tay sai cho thöïc daân 

Phaùp… Baây giôø uûng hoä vaø tích cöïc vaän ñoäng ñöa lieân ñaøi ÑHP veà TTTN duø döôùi yù ñoà 

naøo nhöng hoï cuõng ñaõ xoùa boû baûn aùn ñoù baèng haønh ñoäng naày. 

 

4/ HÑCQ tuy khoâng phaûi laø Hoäi Thaùnh, ñaïi dieän cho toaøn Ñaïo, nhöng cuõng laø TÍN 

ÑOÀ CAO ÑAØI khi hoï toå chöùc di lieân ñaøi cuûa Ñöùc Ngaøi. 

 

5/ Veà maët tình caûm: 

 Khoâng ai muoán LÑ cuûa vò giaùo chuû coøn löu laïi treân ñaát nöôùc khoâng coøn 

muoán giöõ laïi LÑ!! 

 Ai cuõng tha thieát mong  muoán Lieân Ñaøi ÑHP ñöôïc ngöï trong ngoâi thaùp cuûa 

Ñöùùc Ngaøi taïi TTTN. Hoaøn caûnh hieän nay coù chuyeån bieán thuaän lôïi maø 

khoâng phaûn khaéc laïi di chuùc cuûa Ñöùc Ngaøi!!! 

 

Keát Luaän: Töø nhöõng suy nghó treân, chuùng toâi giöõ thaùi ñoä traàm tónh trong nieàm tin vaø 

hy voïng duø coù khoù khaên hay chuyeån bieán theá naøo?! 

 

   Cô trôøi huyeàn nhieäm lyù cao saâu 

   Chuyeån bieán nghòch thöôøng Theá bieát ñaâu? 

   Môû maét thieâng lieâng khai ñuoác hueä 

   Soi töôøng chaân lyù toû cô maàu! 

     *** 

   Ngoïn ñuoác taâm linh röïc saùng ngôøi 

   Trong loøng tín höõu ngaäp traøn vui 

   Ñoùn möøng Sö Phuï veà nguyeân coäi 

   Chuyeån phaùp hoaèng döông moái Ñaïo Trôøi! 

     *** 

   Lieân Ñaøi veà nöôùc aáy thieân cô 

   Thaùnh theå hoài loan phuùt ñôïi chôø! 

   Caûm nhaän huyeàn linh cô chuyeån phaùp 

   Ñoùn möøng linh theå Ñöùc Toân Sö! 

     *** 

   Sanh chuùng möøng vui ngaäp coõi loøng 

   Soùng ngöôøi soùng ñaïo noái Taây Ñoâng 

   Ñoùn möøng sö phuï veà Thaùnh ñòa 

   Chuyeån phaùp hoaèng khai Theá Ñaïi Ñoàng . 

 

                                                Houston, ngaøy 1/12/2006 

    HT Trònh Quoác Theá – HT Nguyeãn Ngoïc Nöông  
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Hình aûnh Di Lieân Ñaøi 
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Goùp YÙ veà maïn löôùi toå chöùc: CÔ QUAN ÑAÏI DIEÄN CAO 

ÑAØI TOØA THAÙNH TAÂY NINH TAÏI HAÛI NGOAÏI 

  

 

 

       

                 

                 Ñieàu Hôïp Ñieàu Hôïp 

                                             

 

 

 

                                                              Ñieàu   Hôïp 

                                                       

 

 

 

VPTT Chuû Tröôûng 

Ñaëc Traùch: BTÑ Haûi Ngoaïi 

Ñòa Ñieåm: San Jose, Baéc Cali 

VPTT Ñeä I Phoù Chuû Tröôûng 

HT Khaûm_ HT Ñaïo_CTS Raøi&Hoà 

ÑÑ: Nam Cali 

VPTT Ñeä II Phoù Thuû Tröôûng 

HT Long _ HT Theá _ HT Phöông 

ÑÑ: New Orleans 

Toå Chöùc 

HOÄI NGHÒ NHÔN SANH 

(Goàm toaøn theâå thaønh vieân vaø caùc ñaïi dieän 

VPTT ñòa phöông vaø cô sôû Ñaïo.) 

 

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC 

PHAÂN COÂNG  - PHAÂN NHIEÄM 
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    _Ghi Chuù_ 

1_ H/H chuû tröôûng G/H Ngoïc chính thöùc môøi BTÑHN nhöùt laø HT Duõ, Caàu, Khích … 

phuï traùch VPTT Chuû Tröôûng, môùi giuùp Chuû Tröôûng ñieàu haønh hieäu quaû Cô Quan. 

2_ BTÑHN ñaõ coù network khaép nôi caàn coù söï hoã trôï tích cöïc môùi thaønh laäp ñöôïc caùc 

VP ñòa phöông treân khaép theá giôùi. 

3_ Haønh Chaùnh Ñaïo goàm 3 thaønh phaàn: 

         _ Thaønh phaàn ñaõ laø thaønh vieân trong HÑ Ñaïi Dieän: cuøng vôùi HT Ban Theá Ñaïo        

giuùp thaønh laäp caùc vaên phoøng vaø caùc Ban Boä cuûa Cô Quan.  

         _ Thaønh phaàn chöa gia nhaäp vaø thaønh phaàn thuoäc caùc chi Phaùi, vaãn lieân laïc, vaän 

ñoäng, lieân keát, cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin, taøi lieäu … Ñeán khi caùc cô sôû Ñaïo naày 

caûm thaáy höõu ích khi giao dòch vôùi CQ, chöøng ñoù hoï seõ tham gia. 

4_ Tam Ñaàu Cheá: Chuû Tröôûng vaø hai vò Phoù caàn thoáng nhaát trong vieäc laõnh ñaïo neân 

caàn moãi thaùng trao ñoåi nhau qua truyeàn thoâng – 3 hoaëc 6 thaùng hoïp nhau 1 laàn ñeå 

kieåm ñieåm, boåû khuyeát v..v… 

           Raát caàn thieát phaûi coù VPTT Chuû Tröôûng ñeå coù söï laõnh ñaïo thoáng nhaát  vaø BTÑ 

Haûi Ngoaïi môùi coù danh chaùnh ngoân thuaän tham gia tích cöïc hôn. 

5_ Phaân coâng, chia vuøng giöõa 2 vò P. Chuû Tröôûng ñeå laøm nheï bôùt traùch nhieäm … bôùt 

coâng vieäc… Vì ñòa baøn theá giôùi quaù roäng lôùn vaø coâng vieäc raát beà boän, nhieâu kheâ, teá nhò 

neân caàn coù söï phaân coâng tæ mæ. 

VUØNG TRAÙCH NHIEÄM 

TAÂY BAÉC HOA KYØ – CANADA -

AÂU CHAÂU 

VUØNG TRAÙCH NHIEÄM 

ÑOÂNG NAM HOA KYØ – UÙC & AÙ 

CHAÂU 

Thaønh Laäp 

BAN GIAÙM SAÙT 

Vaên Phoøng Ñieàu Hôïp Ñòa Phöông 

(Tuøy theo nhu caàu) 

Vaên Phoøng Ñieàu Hôïp Ñòa Phöông 

(Tuøy theo nhu caàu) 

BAN PHÖÔÙC THIEÄN(Töø thieän) 

 

BAN TAØI CHAÙNH (Gaây quyõ) 

Lieân Heä BAN THEÁ ÑAÏO 

Lieân heä vaø toå chöùc ÑÑTNH 

Thaønh Laäp  KHAÛO CÖÙU VUÏ 

(Nghieân cöùu vaø phaùt huy Ñaïi Ñaïo) 

Lieân heä HAØNH CHAÙNH ÑAÏO 

_PHOÅ TEÁ (Truyeàn giaùo) 

_NGHI LEÃ (Leã vuï) 

_Caùc ban chuyeân moân: Hoïc vuï… 
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6_ Chi tieát veà toå chöùc vaên phoøng vaø caùc boä phaän chuyeân moân (nhöùt laø veà nhaân söï), 

Ñaïi Hoäi 17/03/07 seõ thaønh laäp tuy nhieân caùc vò Chuû Tröôûng (hay Phuï taù) , ñeä I vaø ñeä 

II PCT caàn chuaån bò tröôùc ñeå buoåi hoïp thu hoaïch ñöôïc toát hôn. 

7_ Lieân heä vôùi Haønh Chaùnh Ñaïo vaø Ban Theá Ñaïo muïc ñích phaùt trieån hai chieàu, caäy 

nhôø hoã trôï veà nhaân söï cho Cô Quan, ngöôïc laïi Cô Quan seõ uûng hoä ñeå phaùt trieån roäng 

lôùn hôn … chöù khoâng phaûi xen vaøo noäi boä caùc cô sôû Ñaïo naày. 

8_ Töø nay 01/02/07 cho ñeán ngaøy hoïp 17/03/07, ñeà nghò vò Phuï Taù Chuû Tröoûng thay 

maët CT, ñeä I vaø ñeä II PCT phaân coâng cho caùc vò thaønh vieân, caùc vò HT hoaëc HCÑ 

soaïn thaûo tröôùc (sô boä) caùc qui cheá cuûa caùc Ban, caùc thaønh vieân caàn thieát trong VPTT 

vaø VP ñòa phöông.                               

                               MÖØøNG CÔ CHEÁ CHUNG  

                  MÖØNG thaáy vaàng Döông loá raïng ngôøi 

                  CÔ huyeàn chuyeån bieán raát nhanh thoâi 

                  CHEÁ phaøm nhaân duïc taêng thieân ñöùc 

                  CHUNG goùp chôn Taâm phuïng Ñaïo Trôøi ! 

                                          *** 

                   Chung söùc cuøng xaây döïng Hieäp Hoøa  

                   Keáùt tình nhaân loaïi nôû Taâm hoa 

                   Ñaïo Ñôøi toâ ñieåm vöôøn Nhaân Nghóa 

                   Khai ñuoác Taâm Linh  röïc saùng loøa! 

                                        

                                                             HT Trònh Quoác Theá _ HT  Nguyeãn Ngoïc Nöông 

       

Sô Ñoà Toå Chöùc HOÄI ÑOÀNG ÑIEÀU HAØNH 

 

 

        
                                                  

        

       Hoäi Ñoàng Ñieàu haønh coù Nhieämvuï 

                                          thaønh laäp caùc Ban, ñieàu haønh vaø chòu 

                                          traùch nhieäm toång quaùt, ñaët keá hoaïch 

                                          phaùt trieån, lieân heä giao dòch vôùi ñaïi dieän  

         cuûa caùc vaên phoøng ñòa phöông  hoaëc caùc  

      cô sôû Ñaïo.  

 

Ban Phoå Teá Ban Nghieân Cöùu 

Ban Coá Vaán 

Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh 

(Vaên phoøng Trung Öông) 
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Theå Hieän cô cöùu khoå veà caû hai    Laäp Thö vieän, Toå chöc hoïc 

Phöông dieän ñôøi soáng taâm     taäp nghieân cöùu vaø phoå bieán 

linh vaø ñôøi soáng vaät chaát, toå chöùc nôi   chaân lyù Ñaïi Ñaïo 

thôø phöôïng cuùng kieán hoaëc haønh Thieàn, 

coù nhieäm vuï gaây quyõ vaø thöïc hieän caùc ñeà aùn 

xaõ hoäi töø thieän. 

 

 

 

 

 

 

Ghi chuù:Heä Thoáng toå chöùc goàm coù 

- Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh (vieát taéc HÑÑH) 

- Ban Nghieân Cöùu (BNC) 

- Ban Phoå Teá (BPT) 

- Ban Coá Vaán (BCV) 

 

1- Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh goàm coù: 

-    Chuû Tröôûng 

- Phoù Chuû Tröôûng ñaëc traùch Ngoaïi Vuï 

- Phoù Chuû Tröôûng Ñaëc Traùch Ban Nghieân Cöùu 

- Phoù Chuû Tröôûng Ñaëc Traùch Ban Phoå Teá 

- Toång Thö Kyù 

- Thuû Quyõ 

- Phoù Thuû Quyõ 

- Kieåm Soaùt Vieân 

 

Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh coù nhieäm vuï thaønh laäp caùc ban, ñieàu haønh vaø chòu traùch 

nhieäm toång quaùt, ñaët keá hoaïch phaùt trieån , lieân heä giao dòch vôùi ñaïi dieän caùc vaên 

phoøng ñòa phöông hoaëc caùc cô sôû Ñaïo. 

 

2- Ban Nghieân cöùu goàm: 

- Nhieàu tröôûng ban chuyeân moân – Thö Vieän – Hoïc Taäp – Nghieân Cöùu .v.v. 

- Caùc thaønh vieân chuyeân moân 

- Caùc thaønh vieân nghieân cöùu coù theå ôû taïi trung öông hoaëc caùc nôi treân theá giôùi 

 

Ban Nghieân Cöùu coù nhieäm vuï khueách tröông Thö Vieän, toå chöùc hoïc taäp, thuyeát 

trình, nghieân cöùu giaùo lyù vaø phaùt huy chaân lyù Ñaïi Ñaïo. 

Lieân heä HAØNH CHAÙNH ÑAÏO vaø 

Phöôùc Thieän 

Lieân Heä BAN THEÁ ÑAÏO vaø Toå 

Chöùc Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Hoäi 
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 Ban Nghieân Cöùu tuøy nhu caàu vaø khaû naêng coù theå thaønh laäp caùc tieåu ban lieân 

heä: Dòch thuaät, aán loaùt, phaùt haønh (taøi lieäu baùo chí saùch vôû), phaùt thanh, Internet 

.v.v. 

 

3- Ban Phoå Teá goàm: 

- Nhieàu tröôûng ban: Leã Vuï, Taøi Chaùnh, Cöùu Teá .v.v. 

- Caùc thaønh vieân 

- Moät soá thieän nguyeän coù khaû naêng chuyeân moân ñöôïc môøi ñeán coäng taùc: Baùc só 

Taây Y, Ñoâng Y .v.v. 

 

Ban Phoå Teá theå hieän cô cöùu khoå goàm caû hai phöông dieän ñôøi soáng taâm linh vaø 

ñôøi soáng vaät chaát, toå chöùc nôi thôø phuïng cuùng kieán hoaëc haønh Thieàn, coù nhieäm vuï gaây 

quyõ vaø thöïc hieän caùc ñeà aùn xaõ hoäi töø thieän. 

  

 Ban Phoå Teá tuøy theo nhu caàu vaø khaû naêng nhaân söï coù theå thaønh laäp caùc tieåu 

ban lieân heä: Hoïc Vuï, Y Thuaät, Taâm Lyù Trò Lieäu, Vaät Lyù Trò Lieäu .v.v. 

 

4- Ban Coá Vaán do HÑÑH môøi. BCV khoâng haïn ñònh nhaân soá goàm caùc Thaân Haøo,  

Nhaân Só, Maïnh Thöôøng Quaân, caùc baäc ñaïo cao ñöùc troïng, khoâng phaân bieät chuûng toäc, 

toân giaùo, chi phaùi coù theå ôû taïi trung öông hoaëc caùc nôi khaùc treân theá giôùi. 

 

               

Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi TTTN taïi Haûi Ngoaïi 

 

 



 87 

 Töø traùi sang phaûi: Giaùo Höõu Thöôïng Ngoïc Thanh. Giaùo Höõu Thaùi Caàm Thanh. 

 HT Buøi Ñoâng Phöông. HT Trònh Quoác Theá. HT Phaïm Vaên Khaûm. HT Nguyeãn Thöøa Long. HT Nguyeãn 

Trung Ñaïo. CTS Phan Vaên Hoà. CTS Nguyeãn Vaên Raøi. 

Kính taëng Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi TTTN taïi Haûi Ngoaïi 

Ngoïc Caàm troåi nhaïc vuùt Ñaøi Cao 

Theá Ñaïo dìu nhau höôùng ñoäng ñaøo 

Long Khaûm Raøi xem Roàng ngöï theå 

Hoà sen Baùt Böûu chieáu traêng sao 

Quyeát saùch qui nguyeân hoaèng Ñaïi Ñaïo 

Phöông chaâm cöùu theá keát anh haøo 

Cô Trôøi nay chuyeån, nöông thôøi theá 

Gaéng söùc vun boài moái Ñaïo cao! 

Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: 1) Baøi thô treân gheùp teân kyû nieäm 9 vò trong Hoäi Ñoàng Ñieàu Hôïp 

    2) Sau Ñaïi Hoäi ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2009 Hoäi Ñoàng Ñieàu Hôïp ñoåi laïi laø 

Hoäi Ñoàng Ñaïi Dieän ñöôïc boå sung thay nhò vò GH 2 thaønh vieân: Nguyeãn Ngoïc Duõ vaø 

Nguyeãn Vaên Caàu. Döôùi HÑÑD laø Ban Ñieàu Hôïp taêng theâm Nguyeãn Ñaêng Khích (Phoù 

BÑH).  Baøi Thô sau ñaây thaân taëng tam vò HT Duõ, Caàu, Khích 

   Vì Ñaïo vì Thaày phaûi daán thaân 

   Tröôùc bao thöû thaùch buûa xa gaàn 

   Duõ, Caàu, Khích tieáp hoaøn taâm nguyeän 

   UÛng hoä Cô Quan maïnh böôùùc chaân ! 

      HT Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 

Chuùc Möøng Naêm Môùi 

. 

   Xuaân veà vaïn vaät seõ hoài sinh 

   Kính chuùc Cô Quan chí ñaït thaønh. 

   Böôùc Ñaïo trau doài neàn Baùc Aùi; 

   Ñöôøng Ñôøi thuùc ñaåy thuyeát Coâng Bình. 

   Ñaõ qua naêm Khuyeån nhieàu chao ñaõo, 

   Seõ tôùi xuaân Heo bôùt gaäp ghình, 

   Nhieäm vuï coá coâng. Treân giuùp söùc; 

   Xa thô chung ñaåy ñaùng huøng anh 

            Nguyeãn Ñaêng Khích 

     Hoïa 

   Xuaân naày Ñaïo caûnh veû hoài sinh 

   Möøng ñoùn Toân Sö öôùc nguyeän thaønh 

   Raïng rôõ taâm hoàn tình thaém thieát 

   Haøi hoøa yù ñaïo chí an bình. 

   Traûi qua thöû thaùch ñaày gioâng baõo 
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   Nay luùc thuyeàn an soùng gaäp ghình. 

   Ñaïi Ñaïo hoaèng khai trôøi Haûi Ngoaïi 

   Xa thô chuyeån maïnh vôùt linh anh. 

                                                                            Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 

 

 Göûi Ngöôøi Ñaïo Taâm 

 

Göûi thaân caàu Ñaïo cöûa thieàn moân 

 Ngöôøi cuûa thieâng lieâng chuyeån ñoä hoàn 

Ñaïo goác Trôøi ban töø vaïn thuôû 

Taâm linh röïc saùng, theá gian ñoàn! 

Ngoïc Nöông 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHAI BUÙT ÑAÀU NAÊM XUAÂN MAÄU TYÙ (2008) 

Mai vaøng nôû roä baùo XUAÂN lai, 

Toøa Thaùnh haân hoan ñaõ ñoùn Thaày. 

Ngöôõng voïng quyeàn linh nôi Hoä Phaùp, 

Troâng chôø vuõ loä Ñaáng Cao Ñaøi. 

Röïc aùnh Hoa Ñaêng loøng tín höõu, 

Khai nguoàn Ñuoác Hueä khaép nhaân loaøi. 

Xuaân naøy thaép saùng nieàm hy voïng, 

Quoác Ñaïo nhaø Nam chaáp caùnh bay! 

     Quoác Theá – Ngoïc Nöông 

 

  Khai buùt ñaàu naêm Maäu Tyù (2008) 

Choác ñaõ mai vaøng nôû tröôùc saân, 

Tình Xuaân, yù Teát xöôùng ñoâi vaàn. 

Xuaân nôi ñaát khaùch Xuaân buoàn tuûi. 

Teát ôû queâ nhaø, teát khoå thaân. 

Ñoát neùn höông, thaønh taâm khaán nguyeän, 

Ñoïc caâu kinh, Thaùnh yù traøn daâng: 
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Vieät Nam laäp laïi ñôøi Thaùnh Ñöùc 

Ñaïi Ñaïo hoaèng khai höôûng hueä aân. 

 HT. Phaïm Vaên Khaûm 

 

Hoïa Vaän 

Maäu Tyù, Vaàng döông chieáu raïng saân, 

Ngaøn hoa phoâ saéc, yù lieân vaàn. 

Xuaân Ñôøi töôi thaém loøng nhaân theá, 

Xuaân Ñaïo nhieäm maàu röûa nghieäp thaân. 

Chan röôùi möa Xuaân Cam Loä Thuûy, 

Vui hoøa nhaân loaïi yù tình daâng. 

Trôøi Nam Ñaïi Ñaïo hoaèng Chôn Phaùp, 

Chuyeån Theá Ñaïi Ñoàng, buûa thieän aân. 

Ngoïc Nöông – Quoác Theá 

 

 

 

 

 

 

 

Tình Hình Ñaïo Söï Haûi Ngoaïi qua baùo caùo BGS 

ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ 

Baùt Thaäp Töù Nieân 

Toaø Thaùnh Taây Ninh 

……….*……… 

BAN GIAÙM SAÙT CQÑDCÑTTTN 

TAÏI HAÛI NGOAÏI 

Kính göûi: Hoäi Ñoàng Ñieàu Hôïp CQÑÑCÑTTTN taïi Haûi Ngoaïi 

V/V: Baùo Caùo toång keát cuoái naêm 

BAÙO CAÙO GIAÙM SAÙT 

I. Kieåm ñieåm noäi boä CQÑD 

Tình hình ñaàu naõo CQÑD  

Nhò vò Chuû Tröôûng: 

Ngaøi Giaùo Höõu Thöôïng Ngoïc Thanh raát nhieät taâm vaø öu tö veà söï phaùt trieån cô Ñaïo ôû 

Haûi Ngoaïi nhöng tuoåi giaø söùc yeáu, coù loøng maø khoâng coùsöùc. 

Ngaøi Giaùo Höõu Thaùi Caàm Thanh coøn treû hôn nhöng beänh hoaïn, hoaøn toaøn khoâng coøn 

laøm vieäc ñöôïc. 
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Sau khi ngaøi Giaùo Höõu Ngoïc qui lieåu giao quyeàn xöû lyù thöôøng vuï Chuû Tröôûng cho 

Hieàn Huynh HT Phaïm Vaên Khaûm. 

H/H Khaûm laïi coù nhöõng khoù khaên ñaëc bieät, maâu thuaãn noäi boä cuûa Chaâu Ñaïo nôi 

Huynh quaûn nhieäm, neân roát cuoäc H/H Khaûm nhö ngöôøi bò troùi tay khoâng hoaït ñoäng gì 

ñöôïc, thöôøng coù veû traùnh neù, chæ lo Chaâu Ñaïo maø khoâng ñeå taâm ñeán CQ. 

Cô Quan Ñaïi Dieän  thaønh laäp 3 naêm roài maø nhieàu nôi trong Ñaïo khoâng hay bieát coù söï 

hieän dieän cuûa toå chöùc naøy. Ñaây laø moät söï thaät ñaùng buoàn!  

Tình traïng Cô Quan Ñaïi Dieän nhö chuyeán taøu (hoaû) söù meänh: Ñaàu taøu (hoaû) bò truïc 

traëc, khoâng hoaït ñoäng ñöôïc, caùc toa xe phía sau cuõng teâ lieät khoâng theå naøo ñi tôùi 

ñöôïc… 

Ñeà nghò quí vò trong Hoäi Ñoàng Ñieàu Hôïp nhanh choùng tìm phöông caûi söûa! 

Moïi ngöôøi trong chuùng ta ñeàu nhaän thaáy roõ tình traïng Ñaïo ôû Haûi Ngoaïi “nhö raén maát 

ñaàu”, nhö thuyeàn ÑÑ khoâng ngöôøi leøo laùi, neân môùi theo yeâu caàu cuûa nhò vò GH hoïp 

toaøn Ñaïo thaønh laäp Cô Cheá Chung goïi laø CQÑDCÑTTTN taïi HN ñeå ñieàu hôïp vaø ñònh 

höôùng hoaït ñoäng. Theá maø tình traïng Cô Quan cuõng laïi laâm vaøo hoaøn caûnh “raén maát 

ñaàu”, chieác xe khoâng ngöôøi laùi laøm sao ñi tôùi ñöôïc! Ñoù laø nguyeân nhaân saâu xa cuûa söï 

thaát baïi, söï trì treä trong 3 naêm qua… 

II. Cô Sôû Ñaïo :  

Caùc cô sôû Ñaïo töï phaùt, töï haønh Ñaïo, khoâng ai leä thuoäc ai, khoâng ai tuaân haønh ai, rôøi 

raïc theo heä thoáng ngang, tuøy tieän theo yù kieán chuû quan, khoâng ñoàng nhaát. 

Do Hoäi Thaùnh khoâng coøn, khoâng coù laõnh Ñaïo thoáng nhaát, tình traïng caùc cô sôû Ñaïo 

“nhö raén maát ñaàu” hoaëc tình traïng “caù meø moät löùa” sanh ra baát oån, toàn taïi maâu thuaãn, 

tranh chaáp, chia reõ, phaân hoaù, baát hoaø trong cöûa Ñaïo. Ñaây môùi laø ñieåm sai phaïm quan 

troïng caàn khaéc phuïc. Chaân truyeàn Ñaïi Ñaïo laø Baùc AÙi Coâng Bình, Luaät Thöông Yeâu, 

Quyeàn Coâng Chaùnh. Chôn Ñaïo laø Taâm Ñaïo hay Ñaïo Taâm. Chôn Phaùp laø Taâm Phaùp 

Hieäp Nhaát AÂm Döông, Thieân Nhaân, Voâ Höõu, Ñôøi Ñaïo, Theå Phaùp vaø Bí Phaùp v.v 

Nhöõng ñieåm quan troïng naøy ngöôøi ta thöôøng queân ñi maø chæ lo tranh caûi veà hình thöùc 

daãn ñeán baát ñoàng, nhaäm chí baát hoaø!…Do söï chaáp neâ, haønh xöû tuyø tieän, chuû quan, moät 

soá ngöôøi ñaõ vi phaïm chaân truyeàn cuûa Ñaïo maø khoâng hay, thì laøm sao noùi ñeán vieäc 

haønh Ñaïo phoå ñoä chuùng sanh hay Hoaèng Khai Ñaïi Ñaïo?! 

 Tình hình Ñaïo Söï California (theo baùo caùo cuûa HT Nguyeãn Thò Löùa phoù BGS ñaëïc 

traùch Bang Califonia) 

1-  hức sắc Phàm phong và  hi Phái đến dự  àn cúng tại    San Jose: 

 ào dịp  ại Lễ Vía  ức Chí Tôn mùng 9 tháng 01 năm Kỷ Sửu tại Thánh Thất 
San Jose, có sự tham dự đông đảo  hức sắc Ban  hế  ạo (10 vị  iền  ài), 

Quý chức việc và  ồng  ạo tại địa phương, có phái đoàn chức việc đồng  ạo 
 ương  ạo Sacramento về dự 
 rong  àn cúng có 2 vị mang phẩm phục chức sắc: một vị là Giáo Hữu thuộc 

chức sắc phàm phong do Hội  ồng  hưởng Quản phong chức,(Ông  ễ Sanh 
Xem cầu phong G ) và một vị Giáo Hữu thế phong thuộc tổ chức  ạo ở  ải 
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 goại không thuộc  òa  hánh  ây  inh ( hi Phái) (Ông Mắt). Ông nầy trứơc 
đậy làm nhạc công và  hông sự tại    San Jose 

 
Khi nhập  àn cúng , Ông Q.  ầu  ộc  đã sắp xếp 2 vị Giáo Hữu phàm phong 

và thế phong nầy đứng trên Hiền Tài và  hức việc, nhưng lại mặc  iểu Phục . 
.  
Sự việc đã gây ra bàn tán xôn xao làm mất vẻ trang nghiêm trong  hánh 

 iện và rất may, sau đó, nhờ có ý kiến của  ồng  ạo, vụ việc được giải 
quyết, hai Ông nầy đồng ý đi ra ngòai. 

Sau khi đọc Kinh  gũ  guyện xong, hai Ông nầy lại mặc  ại Phục phẩm phục 
 hức sắc  hiên Phong  òa  hánh  ây  inh (1 Ông mặc áo đỏ, môt Ông mặc 
áo xanh) vào bái lễ     và sau khi Bãi  àn đi trước   , và chức việc. 

Sự việc nầy, Ban  hế  ạo Bắc  ali có gởi văn thư cho  ộc  ạo với một số ý 
kiến đề nghị giữ đúng luật  ạo, bản sao có gởi cho  hâu  ạo và  Q D    . 

Sau đó thì  hâu  ạo  ali và  Q D có ra văn thư hướng dẫn việc  hức sắc 
phàm phong và thế phong đến dự các  àn cúng tại các  hánh  hất thành 
viên  Q tại  ải  gọai, chỉ được mặc đạo phục thường chứ không được mặc 

 ại phục của  hức sắc  hiên Phong      (trứơc năm 1975). 
 iệc làm nầy rất đáng được ghi nhận để gìn giữ  uật  ạo. 

2)- ấn đề Ông  guyễn  hành  ám sang Mỹ: cũng đã được  hâu  ạo và 
 QDD lên tiếng kêu gọi nhắc nhở các cơ sở  ạo không tổ chức tiếp đón, xác 

nhận lòng trung thành với  ội  hánh (trước năm 1975), và yêu cầu  ồng 
 ạo hãy cảnh giác trứơc sự tuyên truyền, gây chia rẽ  ồng  ạo tại  ải ngọai. 
3)- ấn đề Dâng  am Bửu và tranh chấp nội bộ tại  hánh  hất San Jose: 

 rước đây,  hâu  ạo  ali có tổ chức  ội  hảo  ghi  ễ về Dâng  am Bửu và 
căn cứ vào biểu quyết của đa số đã hình thành cách dâng  am Bửu không 

theo  hông tri số 05 năm 1978. 
 ậu quả là tại  ộc  ạo San Jose, một số chức việc và đồng  ạo trong đó có 
 ị   S.  ầu  ương chủ trương áp dụng đúng theo   / 05 vì cho rằng  hông 

 ư nầy có đủ chữ ký và  con dấu của 3  ị  hánh Phối Sư và 1 vi  ữ  hánh 
Phối Sư tức là quyền  ội  hánh. 

Sau đó họ có gởi tờ trình lên  hâu  ạo yêu cầu giải quyết.  
Sau một thời gian, phái đòan của  hâu  ạo do    Khảm hướng dẫn lên  ộc 
 ạo San Jose họp giải quyết. Rất tiếc không mang lại kết quả và sự ran nứt 

trong nội bộ  ộc  ạo ngày càng trầm trọng. Sau phiên họp nầy, số  hức việc 
chủ trương thực hiện   /05 giành quyền dâng  am Bửu trong  àn cúng.  ậu 

quả rất nghiêm trọng súyt đưa ra Pháp  uật.  hờ sự can thiệp bán chính thức 
của Ban  hế  ạo  ải  gọai vấn đề được tạm ổn, chờ giải quyết sau. 
Sự rạn nứt âm ĩ và sau đó trong một buổi họp hàng tháng của  ộc  ạo, do 

bất đồng ý kiến đưa đến lời qua tiếng lại giữa vị   S  ầu  ương và một vị 
 hông Sự gây hậu quả nghiêm trọng và một buổi họp kế tiếp được triêu tập 

để buộc tội và yêu cầu   S  ầu  ương từ chức nhưng sự việc bất thành và 
Ông Q.  ầu  ộc đã gởi văn bản cho  hâu  ạo và đang chờ giải quyết. 

4) Ñính keøm vaên thö CTS Phaïm Ngoïc Taán Quyeàn Ñaàu Toäc Orange County göûi cho 

Quyeàn Khaâm Chaâu Phaïm Vaên Khaûm XLTV Chuû Tröôûng Cô Quan 

Tình hình Ñaïo Söï Australia: 
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Tình hình Ñaïo Söï Australia vaãn xaûy ra vaán ñeà maâu thuaãn giöõa cô sôû Ñaïo, neân hoaït 

ñoäng Ñaïo khoâng tieán trieån ñöôïc. 

Theo HT Nguyeãn Kim Trieäu: Vaên Phoøng Ñaïi Dieän HÑÑH taïi UÙc Chaâu- do HT Buøi 

Ñoâng Phöông, Ñeä I Phoù TQN/BTÑ UÙc Chaâu kieâm nhieäm. Maëc daàu ñöôïc vò TQN taêng 

phaùi heát thaønh vieân BTÑ ñeå tieáp söùc, ñaët troïn quyeàn xöû duïng cho HT Phöông, nhöng 3 

naêm qua HT Buøi Ñoâng Phöông khoâng hoaït ñoäng gì ñöôïc, taïi sao? Vì haï taàng cô sôû 

khoâng coù. Toäc Ñaïo, Baøn Trò Söï ñeàu thoáng thuoäc Traán Ñaïo UÙc Chaâu, laïi xöû duïng 

quyeàn Khaâm Traán Ñaïo haønh xöû, thì HT Buøi Ñoâng Phöông laøm vieäc vôùi ai? 

3 naêm qua, CQÑDCÑTTTN taïi Haûi Ngoaïi khoâng coù khaû naêng ñeå giaûi quyeát moät vaán 

ñeà noäi boä laø Traán Ñaïo UÙc Chaâu. BTÑ/UÙc Chaâu chòu aûnh höôûng quaù nhieàu vì khoâng 

khai thaùc taøi nguyeân thanh nieân trí thöùc cuûa Ñaïo ñöôïc. BTÑ/ UÙc Chaâu ñaõ phuùc trình 

leân HÑÑH ñeå xin giaûi taùn danh xöng Traán Ñaïo UÙc Chaâu, vì danh xöng naøy laäp ra baát 

hôïp phaùp. BTÑ/UÙc Chaâu ñang chôø ñôïi söï giaûi quyeát cuûa Cô Quan Ñaïi Dieän. 

Tình hình Ñaïo söï Texas 

Thôøi gian 3 naêm qua, ñoàng thôøi vôùi söï xuaát hieän cuûa CQÑD, Houston xaûy ra moät söï 

kieän quaùi laï choáng Hieäp Nhaát, choáng Cô Cheá Chung do moät nhoùm ngöôøi muoán ñoäc 

quyeàn laõnh ñaïo ôû Haûi Ngoaïi.  

Ngöôøi Ñaïo Houston trôû thaønh naïn nhaân bò xaùch ñoäng, xuùi giuïc kieän caùo ra Toøa, duøng 

quyeàn Ñôiø aùp cheá Ñaïo, tranh giaønh cöôùp ñoaït cô sôû Ñaïo, töï phong quyeàn chöùc, phaù 

hoaïi kyû cöông Luaät Phaùp cuûa Ñaïo, choáng phaù BTÑ.v.v ( söï kieän naøy ñöôïc ghi roõ, ñaày 

ñuû chi tieát trong tape video vaø hoà sô Toøa AÙn) 

Trong tình traïng ñau thöông naøy cuûa Ñaïo, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ÑTPM Houston coá 

gaéng duy trì tinh thaàn Hieäp Nhaát xaây döïng Thaùnh Thaát môùi naøy, Thaùnh Thaát Houston 

Texas xaây theo maãu TTTN nhöng chæ môùi xaây ñöôïc Haäu Ñieän do ngöôøi ñaïo töï tuùc 

ñoùng goùp, coøn phaàn Chaùnh Ñieän phaûi nhôø söï hoã trôï, söï taân taâm giuùp ñôû cuûa toaøn Ñaïo! 

Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi 

Ban Theá Ñaïo töông ñoái vöõng vaøng, ñieàu hoøa veà moïi sinh hoaït nhöng möùc ñoä phaùt 

trieån nhaân soá Hieàn Taøi coøn khieâm toán.  

Ñeå tieän vieäc phaùt trieån, thu huùt “chaát xaùm” vaøo cöûa ñaïo, ñeà nghò BTÑ thay ñoåi danh 

xöng HTDP thaønh Hieàn Taøi Haûi Ngoaïi. BTÑHN tuyeån choïn Hieàn Taøi Haûi Ngoaïi laø 

thích hôïp 

Ñeà nghò caùc cô sôû Ñaïo taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi cho soá Hieàn Taøi môùi naøy daán thaân vaøo 

sinh hoaït Ñaïo muïc ñích reøn luyeän vaø chuaån bò ngöôøi taøi ñöùc kieâm bò, Tình Thöông môû 

roäng ñeå sau  naøy gaùnh vaùc vieäc Ñaïo, ñaùp öùng neàn vaên minh môùi, xaõ hoäi môùi: “Neàn 

vaên minh Tình Thöông vaø xaõ hoäi Ñaïi Ñoàng. 

 III.  Keát Luaän: 

Qua quan saùt tình hình Ñaïo söï Haûi Ngoaïi  chuùng toâi nhaän thaáy söï caàn thieát cuûa “Cô 

Cheá Chung”, cô quan naøy danh xöng laø gì cuõng ñöôïc hoaëc CQÑDCÑTTTN taïi Haûi 

Ngoaïi hoaëc CQÑDCÑHN, ñieåm quan troïng laø Cô Quan caûi söûa vaø taän löïc hoaøn thaønh 

söù meänh theo Quy Ñieàu vì “Ñaïo treã moät ngaøy laø moät ngaøy haïi cho nhaân sanh”. 

      Houston ngaøy 27 thaùng 11 naêm 2009 
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       Tröôûng Ban Giaùm Saùt 

 

       HT. Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH ÑAÏO SÖÏ HAÕI NGOAÏI QUA BAÙO CAÙO CUÛA BAN PHOÅ TEÁ 

 

ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ 

Baùt Thaäp Töù Nieân 

Toøa Thaùnh Taây Ninh 

     ………………...*………………………. 

BAN PHOÅ TEÁ CQÑDCÑTTTN 

TAÏI HAÛI NGOAÏI 

Kính göûi: Hoäi Ñoàng Ñieàu Hôïp CQÑDCÑTTTN taïi Haûi Ngoaïi 

V/V: Baùo Caùo toång keát cuoái naêm 

I/  Tình hình Ñaïo söï veà Phoå Teá 

1) Thôøi gian gaàn ñaây coù tieán trieån ñaùng möøng veà vieäc xaây Thaùnh Thaát theo Maãu TTTN: 

Australia, California, Dallas vaø nhieàu nôi khaùc nöõa nhö Georgia, Kansas, Houston saép 

moïc leân Thaùnh Thaát uy nghi theo maãu TTTN, bieåu töôïng khôûi saéc neàn vaên hoùa Roàng 

Tieân vaø trieát lyù Ñaïi Ñoàng. 

2) BTÑ phaùt trieån khaû quan, thu nhaän Hieàn Taøi Döï Phong, toå chöùc Ban Quaûn Nhieäm 

BTÑ nhieàu nôi: California, Australia, saép tôùi ñaây, toå chöùc baàu BQN  BTÑ Tieåu Bang 

Texas. 
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3) Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo (The Great way R&D center) thaønh laäp taïi 

Houston töø 1999 ñaõ hoaït ñoäng gaàn 10 naêm nay, truï sôû ñaàu tieân taïi Ñieän Thôø Phaät Maãu 

Houston vaø hieän nay ñaët truï sôû taïi TT Houston Texas.  

Khaûo Cöùu Vuï thaønh laäp thaùng 11 naêm 2007 taïi California. 

4) Söï truyeàn baù hay phoå bieán veà Ñaïo treân website, truyeàn hình, truyeàn thanh coøn quaù 

khieâm toán, haàu nhö chöa thöïc hieän ñöôïc, thaäm chí vieäc truyeàn baù hoïc taäp giaùo lyù trong 

caùc cô sôû Ñaïo cuõng chöa coù keá saùch roõ reät, thöôøng duøng hình thöùc taäp san nhö taäp san 

BTÑ, taäp san AÙnh Saùng Phöông Ñoâng cuûa HT Hoà Xöa, taäp san Qui Nguyeân cuûa Chaâu 

Ñaïo CA.v.v. 

Khaûo Cöùu Vuï chæ laø nghieân cöùu, caàn truyeàn baù hay phoå bieán trong Ñaïo, ngoaøi Ñôøi 

theo phöông caùch naøo ñoù môùi laøm troøn nhieäm vuï Phoå Teá. Ñaây laø traùch nhieäm cuûa 

CQÑD, söï trì treä trong thôøi gian qua laø do ñieåm naøy! 

5) Toå chöùc Thanh Nieân Ñaïi Ñaïo moïc leân caùc nôi nhö New  Orleans, California, Georgia, 

Dallas, Houston .v.v… mong raèng chieàu höôùng phaùt trieån thanh nieân ñaåy maïnh hôn…, 

ñoaøn nguõ hoùa thanh nieân con em nhaø ñaïo taïo theá heä keá thöøa cho Ñaïo! Ñaây laø ñieåm 

then choát quan troïng haøng ñaàu, caùc toå chöùc vaø caùc cô sôû Ñaïo caàn quan taâm. 

6) Ñaëc bieät hoaït ñoäng taïi Houston Texas (2007-2009) ngoaïi tröø vieäc loaïn ñaïo xuùi giuïc, 

tranh chaáp ... , HÑQT Ñieän Thôø Phaät Maãu Houston duy trì tinh thaàn Hieäp Nhaát xaây 

döïng laïi cô Ñaïo, chuû tröông mua ñaát xaây Thaùnh Thaát môùi Houston Texas theo maãu 

TTTN. 

- Thaùng 2/2008 mua 2 acre ñaát taïi 8415 South Breeze drive. Houston, TX77071 

- Thaùng  2/2009 khôûi coâng xaây Hhaäu Ñieän 

- Thaùng 11/2009 khôûi coâng xaây Chaùnh Ñieän vaø khaùnh thaønh Haäu Ñieän cuûa TT Cao 

Ñaøi Houston Texas 

- Töø thaùng 1/2009 thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi, moät toå chöùc môû roäng theâm 

löïc löôïïng hoaït ñoäng veà vaên hoùa, xaõ hoäi, hoã trôï vieäc xaây TT 

- Ñoàng thôøi trong thôøi gian naøy thaønh laäp Ñoaøn Thanh Nieân Ñaïi Ñaïo ñaùp öùng phuïng 

söï Ñaïo, Ñôøi, hoã trôï tích cöïc vieäc xaây TT 

- 2007-2008 giôùi thieäu moät soá HTDP ñaùng keå so vôùi nhöõng nôi khaùc 

- Trung Taâm Nghieân Cöùu Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo hoaït ñoäng tröôùc naêm 2000, vaãn tieáp tuïc 

coâng trình nghieân cöùu vaø phoå bieán treân caùc baùo Ñaïo, Ñôøi 

- Coäng taùc vôùi CQÑD, KCV, BTÑ, vaø sinh hoaït Ñaïo caùc nôi, hoã trôï vaø khuyeán khích 

vieäc xaây döïng TT theo maãu TTTN 

- Taïo ñieàu kieän vaø höôùng daãn thanh nieân  hoäi luaän veà “tuoåi treû” treân ñaøi truyeàn 

thanh, truyeàn hình 

- Taïo ñieàu kieän cho thanh nieân daán thaân vaøo sinh hoaït Ñaïo hay phuïng söï Ñôøi töùc 

laøm coâng quaû hay laøm vieäc töø thieän voâ vò lôïi (baùn veù soá hoaëc baùn haøng trong 

Astro game gaây quyõ xaây TT) 
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- Döï truø phoøng oác cho thanh nieân hoïc taäp giaùo lyù vaø môû lôùp Vieät Ngöõ cho thieáu nieân 

vaø thieáu nhi khi Haäu Ñieän xaây xong. 

II/ Keát Luaän: Maëc daàu BPT hoaït ñoäng lieân heä caùc nôi chöa coù ñieàu kieän thuaän lôïi, 

coøn raát khieám khuyeát, nhöng hoaït ñoäng tích cöïc, noå löïc vaø soâi ñoäng hôn bao giôø heát 

taïi Houston Texas.  

CQÑD caàn ñaëc bieät quan taâm tìm phöông caùch naøo ñoù ñieàu hôïp vaø höôùng daãn ñeå vieäc 

hoaït ñoäng ôû caùc nôi ñöôïc ñoàng ñeàu. 

Neáu Ñaàu Naõo CQÑD khoâng khôûi ñoäng maùy, ñieàu ñoäng caùc nôi, BPT khoâng ñuû tö caùch 

laøm vieäc, keå caû caùc ban ngaønh khaùc cuûa CQÑD. 

  Houston ngaøy 27 thaùng 11 naêm  2009 

 Tröôûng Ban Phoå Teá 

  

                       Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá 
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Hieàn Taøi: Trònh Quoác Theá Tröôûng Ban Toå Chöùc 

DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC 

LEÃ ÑAËT VIEÂN ÑAÙ ÑAÀU TIEÂN XAÂY CHAÙNH ÑIEÄN VAØ LEÃ KHAÙNH THAØNH HAÄU 

ÑIEÄN THAÙNh THAÁT CAO ÑAØI  HOUSTON TEXAS 

Kính thöa quí vò Laõnh Ñaïo Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo 

Kính thöa quí quan khaùch, quí ñoàng höông 

Kính thöa quí vò chöùc saéc, chöùc vieäc vaø quí ñoàng ñaïo 

Kính thöa quí lieät vò 

Hoâm nay chuùng toâi voâ cuøng haân hoan ñöôïc ñoùn tieáp quí lieät vò, nhöõng taâm hoàn thieän 

laønh cao caûqui tuï nôi ñaây ñeå möøng Leã ñaët vieân ñaù ñaàu tieân xaây Chaùnh Ñieän vaø Leã 

khaùnh thaønh Haäu Ñieän Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas. Chuùng toâi xin thay maët 

Ban Toå Chöùc vaø ñoàng ñaïo Houston chaân thaønh caûm taï ôn ñöùc cuûa quí lieät vò ñaõ daønh 

nhieàu thì giôø quí baùu ñeán tham döï buoåi leã hoâm nay. Ñaây laø moät khích leä lôùn, moät söï 

uûng hoä nhieät tình giuùp chuùng toâi maïnh daïn hôn treân ñöôøng phuïng söï Ñaïo Phaùp. ÖôÙc 

mong chuùng ta cuøng höôùng loøng veà söï thöông yeâu, tha thöù, môû troïn taám loøng thaønh 

ñoùn nhaän aân ñieån laønh cuûa Ñaáng Töø Bi haàu queân heát moïi öu phieàn trong cuoäc soáng, 

giaûi tröø moïi loãi laàm quaù khöù ñeå thaân taâm thaät an laønh, thaät thanh tònh, thaät haïnh phuùc 

trong suoát buoåi leã… 

Kính thöa quí lieät vò 
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Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1926 do Ñaáng Chí Toân laøm Giaùo Chuû. Ngaøi vaän 

duïng Cô Buùt ñeå hình thaønh taát caû cô cheá cuûa neàn Ñaïi Ñaïo. Quí vò tieàn khai Ñaïi Ñaïo 

cöù vieäc vaâng leänh maø laøm, laäp thaønh moät neàn Taân Toân Giaùo phaùt xuaát töø ñaát nöôùc 

Vieät Nam. Sö Hö Voâ, Ñaïo Hö Voâ, nhöng qua phöông phaùp Trôøi Ngöôøi hieäp moät maø 

hình thaønh. Ñieàu kyø dieäu laø töø caùi Hö Voâ ñoù, Ñaïo Cao Ñaøi xuaát hieän laïi hoaøn toaøn 

phuø hôïp vôùi lòch söû vaø vaên hoaù daân toäc, laáy baûn saéc daân toäc laøm caên baûn vaø dung hoaù, 

phong phuù hoaù ñôøi soáng TAÂM LINH cuûa daân toäc, laøm ngoïn ñuoác soi ñöôøng, cuøng vôùi 

caùc Toân Giaùo khaùc ñöa nhôn loaïi vaøo theá giôùi cuûa YEÂU THÖÔNG, cuûa HUYNH ÑEÄ 

ÑAÏI ÑoàNG. Ngay caû vieäc kieán truùc Toaø Thaùnh Taây Ninh cuõng do Ñöùc Lyù Giaùo Toâng 

voâ vi cuûa Ñaïo Cao Ñaøi qua Cô Buùt laäp thaønh vaø Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi chæ nöông theo 

maø xaây caát. Toaø Thaùnh Taây Ninh theo Ñöùc Chí Toân cho bieát laø hình aûnh cuûa Baïch 

Ngoïc Kinh giaùng theá. Baïch Ngoïc Kinh laø nôi trieàu nghi cuûa Ñöùc Ngaøi nôi coõi Thieâng 

Lieâng Haèng Soáng. 

Veà maët VOÂ VI, moãi thôøi cuùng laø cung thænh Ñöùc Chí Toân vaø chö Thaàn Thaùnh Tieân 

Phaät ñeán HIEÄP cuøng khoái Thaùnh Taâm cuûa nhôn sanh töùc caùc vò chöùc saéc, chöùc vieäc vaø 

tín ñoà tham döï ñaøn cuùng, taïo thaønh khoái ÑIEÅN LAØNH coù uy löïc ñuû ñeå phuïc vuï toát cho 

cô TIEÁN HOAÙ cuûa Caøn Khoân Vuõ Truï, ñoä hoaù caû chuùng sanh. Ñoù laø Ñaïi Phaùp THIEÂN 

NHÔN HIEÄP NHAÁT cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Vì theá, hình aûnh cuûa moãi Thaùnh Thaát Cao Ñaøi, 

neáu coù ñieàu kieän neân xaây theo maãu cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh ñeå tieän beà cho caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng giaùng traàn haønh ñaïo. 

Veà maët HÖÕU HÌNH, moãi hình töôïng taïo döïng vaø ghi khaéc trong vaø ngoaøi Toaø Thaùnh 

ñeàu aån taøng nhieàu yù nghóa ñaëc bieät nhaàm giuùp Haønh Giaû nöông theo ñoù coù theå hieåu roõ 

Heä Thoáng Toå Chöùc, Trieát lyù Ñaïo Cao Ñaøi…Coù theå noùi Toaø Thaùnh Taây Ninh, ngoaøi 

vieäc thôø cuùng ñaáng Taïo Hoaù coøn laø moät HOÏC CUÏ khoång loà trong vieäc nghieân cöùu vaø 

phaùt huy Ñaïi Ñaïo. 

Vì theá, chuùng toâi, nhöõng tín höõu Cao Ñaøi khi ly höông ñeàu tha thieát nhôù Toå Ñình cuûa 

mình vaø ñeàu coù quyeát taâm cao xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi taïi ñòa phöông theo maãu 

cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh. Chuùng toâi tin raèng coâng trình naày seõ goùp phaàn vaøo vieäc 

phaùt huy neàn vaên hoaù daân toäc, phaùt huy tình thöông Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng boå tuùc cho 

neàn vaên hoaù giaùo duïc Khoa Hoïc Thöïc Nghieäm Taây Phöông. 

Kính thöa quí lieät vò 

Chuùng toâi caûm nhaän Thaønh Phoá Houston quaû coù duyeân laønh ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi vaø 

xöùng ñaùng coù moät ngoâi Thaùnh Thaát ñaày ñuû yù nghóa nhö ñaõ trình baøy. Chuùng toâi öôùc 

nguyeän nôi maûnh ñaát thieâng naày seõ sôùm moïc leân moät Thaùnh Thaát uy nghi, huøng vó, 

raïng rôõ chaúng nhöõng goùp phaàn laøm ñeïp thaønh phoá maø coøn ñem laïi nhieàu aân phöôùc cuûa 

caùc Ñaáng Töø Bi ban raõi cho chuùng sanh. Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas nhöùt 

ñònh seõ hoaøn thaønh, seõ laø nôi töông hieäp hi höõu giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI ñeå cuøng chung 

lo phuïng söï vaïn linh, tuy nhieân sôùm hay muoän coøn tuyø nôi loøng haûo taâm cuûa toaøn ñaïo 

treân khaép theá giôùi vaø caùc nhaø Maïnh Thöôøng Quaân, quan troïng hôn caû laø nhôø söï hoã trôï 

maïnh meõ cuûa caùc Ñaáng Thieâng Lieâng. 
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Nhaân dòp naày, thay maët cho toaøn ñaïo, xin caûm taï chính quyeàn ñòa phöông City 

Houston ñaõ cöû chuyeân vieân theo doõi töøng böôùc moät cuûa kieán truùc ñeå goùp yù vaø baûo veä 

coâng trình laøm ñuùng chaát löôïng. 

Chuùng toâi cuõng xin caûm taï ôn ñöùc cuûa ñoàng ñaïo xa gaàn ñaõ nhaäp vaøo TRÖÔØNG THI 

COÂNG QUAÛ, giuùp chuùng toâi xaây döïng nhanh choùng coâng trình ñeå coù nôi thôø cuùng taïm 

vaø sinh hoaït Ñaïo trong luùc chôø ñôïi hoaøn thaønh Chaùnh Ñieän. Tieán trình xaây döïng seõ 

ñöôïc OÂng Hoäi Tröôûng Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi kieâm Phoù Tröôûng Ban Toå Chöùc 

trình baøy chi tieát sau. Ñaëc bieät, chuùng toâi xin nhieät lieät ghi ôn nhaø thaàu David Huøng ñaõ 

giuùp ñôõ chuùng toâi moät caùch taän tình, hoaøn thaønh nhieäm vuï xuaát saéc coâng trình ñöôïc 

giao phoù. Ngoaøi ra, nhoùm Thanh Thieáu Nieân Ñaïi Ñaïo ñaõ tích cöïc saùt caùnh cuøng chuùng 

toâi, hy sinh heát mình phuïng söï, daønh nhieàu thì giôø quí hieám cuûa mình ñeå laøm taát caû 

nhöõng gì neân laøm ñeå giuùp Ñaïo.  Xin quí lieät vò vui loøng cho moät traøng phaùo tay hoan 

nghinh nhaø thaàu David Huøng vaø nhoùm Thanh Thieáu Nieân öu tuù Ñaïo Cao Ñaøi. 

Tröôùc khi döùt lôøi, moät laàn nöõa toâi xin thay maët Ban Toå Chöùc vaø ñoàng ñaïo Houston 

chaân thaønh caûm taï quí aân nhaân ñaõ giuùp thöïc hieän coâng trình öôùc mô cuûa chuùng toâi vaø 

ñeán döï buoåi Leã hoâm nay. Caàu nguyeän ôn treân Thöôïng Ñeá toaøn naêng hoä trì cho toaøn 

theå quí vò thaân taâm thöôøng laïc, vaïn söï nhö yù. 

Toâi xin long troïng tuyeân boá khai maïc Leã ñaët vieân ñaù ñaàu tieân xaây Chaùnh Ñieän vaø Leã 

Khaùnh Thaønh Haäu Ñieän.  

Nay kính 

HT. Trònh Quoác Theá 
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Töø traùi sang phaûi: Thanh Döông, Tuù Trinh, Q Ñaïo, Ngoïc Haø, Thanh Vaân, Q Anh, Q Huy, Q Baûo, Nhaät 

Tieán, Ngoïc Vi, Ngoïc Haân, Q Khang, Q Höng, Ngoïc Tuùy (Ñieàu hôïp) 

Suy Nghó cuûa Thieáu Nhi vaø Tuoåi Treû veà Toân Giaùo 

 
1. Khang Nguyen (6 years old): 

I think “con mat” is beautiful.  I like it. 
 

2. Michelle Nguyen (9 years old): 
My mom said religion exists in my heart and soul and teaches me love 
and acceptance. 
 

3. Julia Nguyen (9 years old): 
I love religion because my mom said religion would teach me to be a 
better person.  I pray on Thien Nhan every day. 
 

4. Ryan-Tien (10 years old) 
My mom said if I love mommy, daddy, and people surrounding me that 
would mean I practice religion. 
 

5. Bao Trinh (10 years old): 
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Tôn giáo dạy con: Công Bình và Bác Ái 
 

6. Keeny (10 years old) 
My mom practices religion, I practice to be a good boy.  I guess “GOD 
would love me for that”. 
 

7. Quoc Huy (13 years old) 
School teaches me respect for others; Religion teaches me LOVE and 
SHARE 
 

8. Quoc Anh (16 years old):  
The language of LOVE is universal.  I learn this language since I was born 
and continue to study it through religion. 
 
Ngôn ngữ yêu thương là không biên gi i.  Con học ngôn ngữ này t  lúc 
chào đời và tiếp tục học nó qua s  dạy dỗ của tôn giáo 
 

9. Van Thai (15 years old): 
Tôn giáo dạy con: hòa đ ng, không phân biệt màu da s c tộc, s  tôn trọng, 
yêu thương giữa người và người, kính trọng cái giống nhau và cái khác 
nhau của t ng con người. 
 

10. Dao Trinh (19 years old): 
Tôn giáo dạy con: không ích kỷ, không tham lam, hành động trên phương 
hư ng phối h p lý trí, tình thương, và s  dũng c m. 
 

11. Ha Thai (19 years old): 
Tôn giáo dạy con: nét đ p của con gái xu t phát t  trong trái tim, lan rộng 
ra tâm h n, hài hòa ra khuôn m t, chuy n phát ra dáng đi tạo thành nét 
đ p hoàn h o của người con gái Vietnam trong thế gi i t  do của thế kỷ 21 
 

12. Ut Trinh (20 years old): 
I believe Religion is the opposite of HATRED and equivalent with LOVE. 
I think LOVE is the universal language that everybody can understand. 
When human being learns that hatred can result in Holocaust they teach 
children not to hate but to accept the differences from each other. 
 
Con tin r ng tôn giáo là s  đối ngư c của nuôi dư ng căm thù và tương 
đương v i Thương yêu.  Khi nhân loại hi u đươc s  căm thù và phân biệt 
chủng tộc có th  dẫn đến s  diệt chủng của Do Thái và chiến tranh bom 
nguyên t , loài người hi u đư c s  c n thiết ph i dạy dỗ con cái không 
nuôi dư ng h n thù mà ph i biết ch p nh n s  khác biệt của t ng cá nhân 
con người. 
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13. Duong Thai (20 years old): 

I think religion is a school that teaches me universal language that is the 
language of LOVE, COURAGE, and BELIEF in self. 
 
Con nghĩ r ng Tôn Giáo là một ngôi trường dạy con người hoc 1 ngôn ngữ 
đó là ngôn ngữ của Tinh Yêu, S  Dũng C m, và sư tin tư ng vào chính 
mình. 
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Hoân leã Quoác Toaøn – Tuù Trinh 

 

chuùc möøng HOÂN LEÃ TRÒNH QUOÁC TOAØN saùnh duyeân cuøng 

NGUYEÃN THÒ TUÙ TRINH 

 

Ngaøy xöa TRÒNH NGUYEÃN phaân tranh, 

Ngaøy nay TRÒNH NGUYEÃN keát thaønh phu theâ 

Chaùu con sung tuùc ñeà hueà 

Roàng Tieân gioøng gioáng veïn beà nghóa nhaân 

Goäi nhuaàn cam loä thieân aân 

Giöõ gìn vaên hoaù NHAØ NAM ÑAÏI ÑOÀNG 

Laøm cho raïng rôõ toå toâng 

Ñaïo Ñôøi ñoâi ngaû moät loøng saùnh vai. 

TOAØN TRINH nhôù maõi ngaøy naày 

Cuøng nhau xaây ñaép moäng daøy Toå Tieân, 

Nghóa tình gaén boù keo sôn 

Duyeân tô beàn vöõng nhö hoøn nuùi cao 

Traêm naêm haïnh phuùc daït daøo 

TOAØN TRINH TRÒNH NGUYEÃN deät maøu nöôùc non! 
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Chuùc möøng duyeân thaém hai con 

Sôùm sanh quí töû tieáp gioøng löûa höông. 

Duø trong hoaøn caûnh tha höông 

Maõi gìn phong hoaù goác nguoàn VIEÄT NAM, 

Duø trong phaán ñaáu vieäc laøm 

NGHÓA NHAÂN laø ñuoác TRAU TAÂM giuùp ñôøi. 

 

NGOÏC NÖÔNG 
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Trònh Quoác Theá ñoïc dieãn vaên khai maïc Leã ra maét Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi 

 

DIEÃN VAÊN KHAI MAÏC LEÃ RA MAÉT TNÑHH 

 

Kính thöa quí vò Laõnh Ñaïo Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo 

Kính thöa quí Quan Khaùch vaø quí Ñoàng Höông Taây Ninh 

Kính thöa quí vò Ñaïi Dieän Truyeàn Thanh, Truyeàn Hình vaø Baùo Chí 

Kính thöa quí lieät vò 

Hoâm nay laø ngaøy ra maét ñaàu tieân cuûa Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi, toâi haân haïnh ñaïi 

dieän cho Ban Toå Chöùc xin traân troïng chaøo möøng quí quan khaùch, quí ñoàng höông Taây 

Ninh ñaõ ñaùp lôøi môøi cuûa chuùng toâi ñeán tham döï vaø chia vui vôùi chuùng toâi trong buoåi 

tieäc lieân hoan toái nay. Ñaây laø buoåi hoïp maët cuûa nhöõng ngöôøi cuøng chung taâm traïng: 

nhôù nöôùc, nhôù nhaø, nhôù choøm caây luoáng coû… söôûi aám loøng nhau nôi xöù laï queâ ngöôøi. 

Chuùng ta nhôù Taây Ninh vôùi soâng nuùi hieàn hoaø: Nuùi Baø Ñen, Hoà Daàu Tieáng, Soâng 

Vaøm coû Ñoâng vaø Toaø Thaùnh Taây Ninh keát hôïp nhau, deät neân moät thaéng caûnh haøi hoaø, 

linh thieâng giöõa tinh thaàn vaø vaät chaát. Nhôù ngöôøi Taây Ninh thaät thaø chaát phaùc nhöng 

roäng löôïng bao dung duø ñaõ traûi qua bao nhieâu bieán ñoåi, thaêng traàm theo töøng giai 

ñoaïn lòch söû, töø röøng saâu nöôùc ñoäc vôùi khoaûn moät traêm ngaøn daân baûn xöù bieán thaønh 

nôi qui tuï haøng trieäu ngöôøi töø khaép mieàn ñaát nöôùc, cuøng chung soáng haøi hoaø duø tín 

ngöôõng vaø phong tuïc taäp quaùn coù khaùc nhau ít nhieàu. Thaät laø: Thieân nhieân kyø dieäu, 

nhaân daân dieäu kyø: 
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Trôøi Ñaát thieân nhieân coäng khí thieâng, 

Chuyeån xaây Ñaát Nöôùc gioáng Roàng Tieân. 

Traûi bao thöû thaùch ñaày gian khoå, 

Ñoùn aùnh töông lai roõ dieäu huyeàn.  

 

Bieán coá 30 thaùng 04 naêm 1975 ñöa chuùng ta löu laïc nôi xöù laï queâ ngöôøi, cuoäc soáng 

môùi ñaày khoù khaên, nhaát laø nhöõng thaäp nieân ñaàu tieân. Ngaøy nay gia ñình chuùng ta 

töông ñoái oån ñònh, theá heä thöù hai, thöù ba ñang vöôït tieán veà moïi lónh vöïc ôû xöù ngöôøi… 

chính laø luùc chuùng ta caàn laøm vieäc gì ñoù cho queâ höông, bieán tình nhôù queâ höông 

thaønh löïc löôïng ñeå Coäng Ñoàøng chuùng ta soáng coù yù nghóa hôn ôû queâ höông thöù hai naày. 

Vì suy tö nhö theá, chuùng toâi tha thieát muoán thaønh laäp moät toå chöùc AÙI HÖÕU goïi laø TAÂY 

NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI. Danh töø thaân thöông naày do moät soá thaân haøo nhaân só Taây 

Ninh ñaët ra caùch nay hôn 60 naêm, truï sôû ñaët taïi Thaønh Phoá Saøi Goøn, nhaèm muïc ñích 

giuùp moät soá hoïc sinh ngheøo Taây Ninh vaø moät soá Ñoàng Höông coù nôi taïm truù ñeå ñi hoïc 

hoaëc ñi laøm. Ñeå kyû nieäm vaø noi theo truyeàn thoáng toát ñeïp naày, chuùng toâi giöõ nguyeân 

danh töø TNÑHH.  

Muïc ñích TNÑHH taïi Haûi Ngoaïi laø: 

*- Gaây tình Ñoaøn Keát, Thöông Yeâu, töông lieân maät thieát veà Quan Hoân Tang Teá. 

*- Chuù trong ñeán vieäc môû lôùp, môû tröôøng daïy tieáng Vieät vaø Anh ngöõ ESL cho Ñoàng 

Höông môùi ñònh cö. 

*- Phaùt huy neàn Vaên Hoaù Daân Toäc “ Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cho con chaùu chuùng ta. 

Muïc ñích taïi queâ nhaø laø chuùng ta coù theå laøm ñöôïc moät soá vieäc TÖØ THIEÄN: 

*- Laäp moät quyõ hoäc boång caáp cho hoïc sinh ngheøo chaêm hoïc. 

*- Hoã trôï caùc cô sôû Döôõng Laõo hoaëc Moà Coâi..v…v… 

Chuùng toâi xin xaùc nhaän TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI chæ lo veà vieäc AÙI HÖÕU, TÖØ 

THIEÄN, VAÊN HOAÙ GIAÙO DUÏC, caùc nhieäm vuï khaùc khoâng phuø hôïp vôùi TNÑHH. 

Rieâng Ñoàng Höông Taây Ninh, neáu ñoàng quan ñieåm vôùi chuùng toâi xin cuøng nhau ñoàng 

taâm hieäp löïc tham gia vaøo TNÑHH  ñeå cuøng saùt caùnh nhau phuïng söï gia ñình vaø xaõ 

hoäi. Ñaëc bieät toâi xin thaân aùi môøi taát caû CÖÏU SINH toaøn Tænh Taây Ninh, saün saøng ghi 

danh vaøo Hoäi AÙi Höõu TNÑHH. thöïc hieän taâm nguyeän cuûa chuùng ta ñuùng theo muïc 

ñích ghi treân. 

Chuùng toâi cuõng xin chaân thaønh caûm taï quí quan khaùch, quí truyeàn thoâng, baùo chí  ñaõ 

daønh nhieàu thì giôø quí baùu ñeán chia vui vôùi chuùng toâi. Ñaây laø moät khích leä lôùn lao 

giuùp chuùng toâi maïnh tieán treân ñöôøng phuïng söï. 

Sau ñaây chuùng toâi xin vui möøng giôùi thieäu Thaày Caûnh Thieân Ñaøo Vaên Thaûo ñöôïc Ban 

Toå Chöùc baàu vaøo chöùc vuï HOÄI TRÖÔÛNG LAÂM THÔØI TNÑHH, nhieäm kyø moät naêm, 

seõ trình baøy chi tieát veà NOÄI QUI vaø chöông trình sinh hoaït cuûa Hoäi, Baø Nguyeãn Kim 

AÙnh: Phoù Hoäi   Tröôûng TNÑHH,  oâng John Trònh: Toång Thö Kyù,  coâ Traàn Thò Hoàng 

Loan: Thuû Quyõ. OÂng Hoäi Tröôûng seõ choïn môøi Ban Coá Vaán vaø choïn cöû caùc Tröôûng 

Ban chuyeân moân veà Vaên Ngheä, Baùo Chí, Vaên Hoaù Xaõ Hoäi vaø Töø Thieän…v…v...  
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Toâi xin long troïng tuyeân boá khai maïc buoåi ra maét TNÑHH. 

 Traân troïng kính chaøo vaø kính chuùc quí lieät vò moät muøa Giaùng Sinh vui veû moät naêm 

môùi an khang thònh vöôïng, ñöôïc höôûng nhieàu hoàng aân cuûa Ñaáng Toái Cao. Xin ña taï. 

 

        TRÒNH QUOÁC THEÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

Non profit Organization                                                                                         Cao Ñaøi Temple Houston 

Texas 

File Number: 01549061-01                                                                                          8415 S. Breeze  Dr 

EIN: 76-0624866                                 ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ                      Houston, Texas 77071 

Mailing Add: P.O.Box 711385                      Naêm Ñaïo thöù 84                                  

 Houston, TX 77271-1385                           Toaø Thaùnh Taây Ninh 

                                                                       ………….*………... 

TAÂM THÖ (Xaây döïng Haäu Ñieän) 

         Trích yeáu:  VEÀ VIEÄC GAÂY QUYÕ XAÂY DÖÏNG HAÄU ÑIEÄN THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI 

HOUSTON TEXAS 

         Kính göûi: Quí vò Laõnh ñaïo caùc Toân Giaùo, quí Chöùc Saéc, Chöùc Vieäc cuøng  quí Tín Höõu,   

           Quí vò cöïu Töôùng Laõnh, Só Quan cuøng toaøn theå Quaân Nhaân QLVNCH,  

           Quí vò Hoäi Tröôûng, Ban Chaáp Haønh vaø toaøn theå Hoäi Vieân caùc Hoäi AÙi Höõu,                 

                         Quí vò Maïnh Thöôøng Quaân, quí nhaø  Kinh Doanh haûo taâm, quí Ñoàng Höông thaân höõu,   

          Kính thöa quí lieät vò 

         Tröôùc heát, chuùng toâi xin maïn pheùp giôùi thieäu sô löôïc  Ñaïo Cao Ñaøi danh goïi Ñaïi Ñaïo Tam Kyø 

Phoå Ñoä. Ñaây laø moät Toân Giaùo môùi ñöôïc khai saùng vaøo naêm 1926 taïi Tænh TAÂY NINH, mieàn Nam Vieät 

Nam, veà maët tinh thaàn, tö töôûng ñaùp öùng thôøi ñaïi ngaøy nay vôùi Toân Chæ “QUI NGUYEÂN  TAM GIAÙO” 

(Phaät, Laõo, Khoång), HIEÄP NHAÁT NGUÕ CHI”(Nhôn Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân Ñaïo, Phaät Ñaïo). 

Muïc ñích thöïc hieän cô qui nhaát trong tinh thaàn  HOAØ ÑOÀNG TOÂN GIAÙO, xaây döïng neàn vaên minh Tình 

Thöông Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng. Ñaïo Cao Ñaøi thôø Ñöùc Chí Toân vôùi bieåu töôïng THIEÂN NHAÕN laø bieåu 

töôïng Thöôïng Ñeá hay Thaàn Löông Taâm. 

         Kính thöa quí lieät vò      

         Chuùng toâi ly höông vôùi hai baøn tay traéng nhöng mang theo trong taâm khaûm hình aûnh thieâng lieâng 

cuûa Toaø Thaùnh Taây Ninh thaân yeâu ñaõ dieãn ñaït  taát caû nguoàn  trieát lyù Ñaïi Ñaïo baèng hình töôïng xaây ñaép 

trong vaø ngoaøi Ñeàn Thaùnh. Vì theá, trong nhieàu naêm thaùng soáng xa queâ höông, löu laïc nôi xöù laï queâ 

ngöôøi, chuùng toâi luoân luoân canh caùnh beân loøng, öôùc mô coù ngaøy xaây döïng  moät ngoâi  THAÙNH ÑÖÔØNG 

THEO KHUOÂN MAÃU TOAØ THAÙNH TAÂY NINH taïi queâ höông thöù hai naày. Öôùc mô ñoù nay ñaõ thaønh 

söï thöïc. Chuùng toâi vöøa mua ñöôïc moät khu ñaát taïi  ñòa chæ soá 8415 S. Breeze Dr, Houston,Texas 77071 ( 

gaàn ngaû tö S. Gessner & W. Belfort ), dieän tích toång theå 2 acres. Theo thieát keá, chuùng toâi caát HAÄU 

ÑIEÄN goàm 3,200 SF tröôùc vaø CHAÙNH ÑIEÄN 5,600SF sau. Chuùng toâi ñaõ ñöôïc Thaønh Phoá Houston caáp 

giaáy pheùp soá 4290507. Hieän Haäu Ñieän ñang khôûi coâng xaây döïng vaøo ngaøy 10 thaùng 2 naêm 2009. 

        Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas ñöôïc xaây caát leân  nhaèm muïc ñích toân thôø ÑAÁNG CHÍ TOÂN, 

coøn laø nôi qui tuï Tín Ñoà Cao Ñaøi tu haønh hoaèng döông chaùnh phaùp, caàu cho quoác thaùi daân an, cuøng 

chung soáng hoaø bình trong beå tình thöông cuûa THÖÔÏNG ÑEÁ. Vì leõ ñoù, qua TAÂM THÖ naày, chuùng toâi 

khaån thieát keâu goïi taát caû quí lieät vò xin môû loøng töø taâm uûng hoä taøi chaùnh giuùp chuùng toâi trang traûi chi phí 

xaây caát Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas  theo moâ hình vöøa dieãn giaûi. Bieát raèng tình hình kinh teá 

ñang hoài suy thoaùi, moïi ngöôøi ñang ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên, nhöng tin chaéc raèng caùc Ñaáng Töø Bi seõ 

gia boäi coâng ñöùc cho quí vò. Chuùng toâi luoân nguyeän caàu Ñöùc Chí Toân, Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng 

Lieâng ban aân laønh cho quí vò cuøng toaøn theå gia ñình thaân taâm thöôøng laïc.  Xin chaân thaønh tri aân toaøn 

theå quí lieät vò.         

 Xin löu yù: Moïi ñoùng goùp taøi chaùnh ñeàu ñöôïc caáp bieân nhaän vaø ñöôïc mieån tröø thueá cuoái naêm theo ñieàu 

khoaûn “Non Profit Organization- File # 01549061-01” - EIN # 76-0624866 do Sôû Thueá Lieân Bang Hoa 

Kyø chaáp nhaän. 

                                                          Houston, ngaøy 01-01-2009 

TM. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò                                                                  TM. Haønh Chaùnh Ñaïo Houston Texas 
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 Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá                                                                 Chaùnh Tri Söï Phaïm vaên Soi     

Ñieän thoaïi lieân laïc: Theá Trònh: 832-755-0105, Soi Pham: 281-564-7109, John Trinh: 713-530-3743  

Chi phieáu uûng hoä xin ghi: The Great Way – Ñòa chæ:  P. O. BOX 711385, Houston, TX 77271-1385.  
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Cuùng ñaát ñai tröôùc khi Ñoäng Thoå 

 

 

Thaàn Khoaùn David Ñoaøn Cuùng ñaát ñai 
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Ñoàng Ñaïo chuaån bò Ñoäng Thoå 10/02/09 

 

 

Leã Ñoäng Thoå ngaøy 10/02/09 

Nuï cöôøi raïng rôõ vôùi bao noãi vui möøng 
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HT Nguyeãn Ngoïc Nöông vaø CTS Ñoã Thò Inh “Ñoäng thoå” 

 

 

 

Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá, Caûnh Thieân Ñaøo Vaên Thaûo, Thaàn Khoaùn David Ñoaøn 
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Ñaøo Hoà Sen, uûi thaønh nuùi ñaát ñeã sau naøy san baèng treân bình dieän ñaát 

 

 

Ñoùng khung chuaån bò xaây neàn Haäu Dieän 
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Caodai Religion Organization                                        Caodai Temple 

of Houston - Texas 

P.O Box 711385                                                      8415 S. 

Breeze Dr. 

Houston, TX 77271-1385                                                    Houston, 

TX 77071 

 

THE THIRD REVELATION OF THE GREAT WAY Tay Ninh HOLY 

SEE 

---------*--------- 

 

CaoDai Letter to The People 

Objective: Caodai Temple’s Fundraising - Houston Texas 

To: 

The Leaders and Followers of All Other Religions 

The Leaders and Soldiers of All Ranks in Vietnamese Republican Military 

The Leaders and Members of All Other Vietnamese Social Organizations 

The Heroes of Caodai Religion – The People of All Kinds 

 

Caodai is a young religion originated in a small town of Tay Ninh in the South of Viet Nam in 1926.  Almost 

everyone in this town belong to Caodai fellowship.  They are all inspired from the concepts of RELIGIOUS 

UNIFICATION, guided by GOD through communication with the transcendental world via 

institutionalized supreme spirits, and built a Temple in Tay Ninh called Holy Supreme Palace, where GOD 

reigns and where they can worship.  Caodaism, eventually, became the third largest religion in Viet Nam 

(behind Buddhism and Roman Catholicism).  It is a syncretistic religion which combines greatest elements 

from the doctrines of many of the world’s largest religions including Buddhism, Confucianism, Christianity, 

Hinduism, Islam, Judaism, and Taoism. 

 

Caodai Religion established concepts of sharing the love of human being of all kinds and religions, building 

radical concept of non-boundary love of all creatures in the universe and the believe in TRUTHNESS, 

GLORINESS, COMPLETENESS, and UNCONDITIONAL LOVE in GOD symbolized as THIEN NHAN call 

THUONG DE or can be translated to English as The DIVINE EYE. 

 

Caodai is one of the fastest growing religions, however, it is still very young and the number of followers in 

U.S. is small.  Most of us migrated to the U.S. through the refugee or family-sponsored program in a period 

of less than 25 years. Through struggling with the hardship of being immigrants, we also try to practice 

Caodaism so our children would inherit the greatest of Caodaiship.  We are trying to build The Caodai 

Temple in Houston with the same architecture as the Holy Supreme Palace in Tay Ninh but in a smaller 

version.  After years of raising money from Caodai’s worshippers, we are able to purchase a piece of land in 

Houston and have begun building the Temple.  However, our funds have depleted and are now in serious 

need of additional monetary donations in order to continue with the construction of the temple.   

 

We are reaching out to YOU for financial assistance.  Even though you may or may not belong to Caodai’s 

fellowship, you may know the importance of Religion and the values that it teaches our children to become 

great future assets to our society.  Your generosity is not only helping us to build the Temple but also to 

build a strong foundation for our future.  Once our foundation is solidified, we will carry out not only 

religious practices but also join other religions and charitable organizations in humanitarian efforts. The 

important thing is to teach our children to love, share, and accept others.  Please reach out and help if 

possible.  Contribution of any amount is greatly appreciated and tax-deductible. 

 

Please make your check or money order to: 

The Great Way R & D 
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P.O Box 711385   Houston, TX 77271-1385 

 

If you have questions please contact one of our representatives: 

John Trinh: 713-530-3743                                                      Danh Pham: 832-455-2598                                                 

Hong Loan: 832-214-4194 

 

GOD BLESS US ALL. 

 

Representatives of CAODAISM 

The Great Way Research & Development 

 

 

 

The Quoc Trinh 
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TAÂM THÖ 2 

 

    nh g i   u  hiền hu nh  hiền tỷ                                            

TÂM TƯ: Sau nhiều năm  nhiều tháng  nhiều ngà   nhiều  êm  u  ngh  về     iến 

chu  n của cơ Đạo c ng như cơ Đời  và người t n    Cao Đài  h i  àm thế nào cho  h  

h   t ong mỗi hiện c nh    th o  ị   ư c chu  n  iến của  hiên Cơ  

  hư  ức   âm  hư  của  gài H    o Đạo   

               c     a cách      nh  nhưng t i vẫn   t  a t ư c cơ chu  n thế  h   hăn 

hiện na    ưa nền Đạo t  i  ua một cuộc tha  củ   i m i  t   ịch Đạo  H  H H   G 

 ua  ịch Đạo Đ        t  thời        c ng  ua thời         ức và v      vẫn  u n  u n 

 o cho những Chức S c c n chưa nh n thức    t nh thế    chu  n hư ng  ị  thời th o 

t ào  ưu tiến h a chung của cơ Đời  ẫn cơ Đạo           

  ếu   t th o t  ngữ th    hời     H  H H   G th  ch   o     c ng   hời    

Đ       th  ch   o      ức .  

  hế nào gọi  à     c ng   L   c ng  à g     ao nhiêu m i gọi  à  ủ   

   hế nào gọi  à      ức   L    ức  à g      ao nhiêu m i gọi  à  ủ   

   ong Đạo Cao Đài coi  Lu t  hân  ủa   à một t ong những  ịnh  u t của thiên 

nhiên(của   ời Đ t)   n  chi  hối t t c  mọi v t t ong Càn  h n      ụ   h ng ai c  th  

 a ngoài    chi  hối của n   c n Luân H i  à Hệ  ủa của Định  u t  hân  ủa mà th i   

 Lu t  hân  ủa ngà  na   h ng c n  a  ạ v i con người    m t t   Gi o nhân th  

g t  u   gi o giống nào  a giống n    chư ng  ua   c  ua chư ng   u   c   u   thiếu n  

 h i t   tiền  

 Cho nên t                                                                  

                                        uõ                   

 Ch ng ta  h ng  iết m nh  uân t  m t ong  iế   h   inh n    ao nhiêu  iế    i   

và m n n  của m nh ch ng ch t  ao nhiêu   (t t c   ều n m t ong  o  a   của  u t  hân 

 ủa  So  a       o ai  àm chủ   Ch nh  à  hư ng Đế  àm chủ  cho nên ch  c n  gài   m 

một cái  à “ h        họ   hư        h  ” v   hiên Cơ   t  h    u nên  h ng ai c  

th   iết  ư c  ch   hi  ỏ  ác  hàm   i m i c  th   iết  ư c và th    ư c    i t     m nh  

t   ịnh  h n cho m nh t ong  iế  tương  ai   h ng c  Đ ng nào c   u ền  ịnh  h n cho 

ai c   Đ   à  Lu t    Giác  c ng  à    c ng   nh tu ệt  ối của  hư ng Đế). 

  hư ng Đế  ạ         gười  ư i thế n   muốn giàu c   h i  iếm  hương thế mà 

 àm  a của  AÁ   à  h n  ác thịt  C n  h n   hánh   iên   h t  muốn cho   c  ạo  h i c  

c ng  ủa  

  h    ến  ộ  ỗi các con  à thành     một t ường c ng  ức cho các con nên  ạo        c 

 ạo c ng chăng  tại nơi các con muốn c ng ch ng muốn          

        ếu ch ng  i  ến t ường  h       mà  oạt thủ  ịa vị m nh th  ch ng  i nơi nào  hác 

mà   c  ạo  ao giờ        H  ngà   -7-1926(âl 26-5-  nh   n). 

       *** ại  ao  h     o  h n   hánh   iên   h t muốn   c  ạo  h i c  c ng  u    mà 

 h    ại n i  h    ến  ộ  ỗi các con ( hàm  hu) à thành     một t ường c ng  ức cho 

các con nên  ạo    

   i v  các Đ ng  h n   hánh   iên   h t  à những vị nơi c i thiêng  iêng    tạo 

 ư c cái  ức   i  t   th o cái  ức  à  mỏng mà  ạt  ư c  ịa vị cao th   t ong  h m t  t 

thiêng  iêng  C n ch ng ta  à những     hàm  hu tức  à c n mang  ác thân t ong c i hữu 

h nh chứa ch t      ẫ  th t t nh  ục  ục  Cho nên muốn   c  ạo  à  h i  -- Làm c ng  u  

cho nhiều    t   n  tiền  hiên  h ng  iết  ao nhiêu cho  ủ  giá như c n  ư th  như ch ng  
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ta       g i vào  nhà  ăng  hư ng gi i  một vốn mười  ời ! 

   -- L    ức cho     càng nhiều càng tốt v   ức càng     th    c  h m càng cao  ch  

 h ng m t  i  âu c   C  th  n i việc      c ng   i  ức  càng nhiều càng tốt  v  hạn  

   i  ến việc tạo nên c ng  ức th  ai ai c ng muốn   hưng v  ch ng ta c n mang 

 ác  hàm nên muốn th c hiện một cách      ủ th c  h ng  h i  à chu ện  ễ  àm    a  

t ái m c h u  ao  a th      tức ta  m t c n  ại  nếu  àm  ư c ch  một  h n  C n việc     

 ức c n  h   hăn hơn nữa     cái       mu n  ời  àm chủ thân  ác cho nên ai n i hơn 

một ch t  à n i   a  h ng  h ng  u ết  h ng chịu thua  ối  hương  Con người muốn c  

 ức  à  h i  iết  H    H   G ch   h ng  h i nhịn nhục như người  ời thường ngh   

***  hi Đức  h t  h ch Ca c n tại thế  một h m  gài  i  h t th c  c  m   người  à 

La   n cứ th o ch i m i mà Đức  h t vẫn cứ  i  h ng t    ời     một câu  Họ tức gi n 

 ến ch n Đức  h t  ại và hỏi   ng   

        C  Đàm  ch ng t i ch i  ng   ng c  ngh   h ng   

 h t t    ời    C   gh    

Họ   n hỏi c  ngh   ao  h ng t    ời   h ng n i g  c    

 h t   n n i      â  giờ t i n i nhưng  u   ng c  chịu ngh   h ng     h m người  à La 

  n   o  aün  àng ngh   

Đức  h t hỏi   ng     Gi   ụ  u   ng  iếu cho người nào    một m n   a  mà người    

 h ng nh n  th  m n   a    thuộc về ai    

 h m người  ia n i   ng cho mà  h ng nh n th   uà    vẫn c n thuộc về ch ng t i  

Đức  h t m i n i   C ng v   qu   ng ch i t i mà t i  h ng nh n th  th i c   ao  âu !. 

*** C n  hi n i  a th   h i   m   t coi  ời m nh     n i  a c   ủ  a  ếu tố    ột  à  ễ 

thương  hai  à chơn chánh và thứ  a  à hữu  ch, nếu th   thiếu một t ong  a  iều    th  

n n tốt hơn  

**  ột h m Đức Ch a  êu gọi mọi người  ộng ta   ố th     cứu người   gười giàu  

c  người cho mười ngàn  người năm ngàn     vài t ăm     vài chu   cv v    cuối c ng c  hai 

người ăn mà  t i c ng  in  ố th    gười thứ nhứt m c h u  ao  ư c m   c c  ạc   n 

 ưa hết cho Đức Ch a  Đức Ch a hỏi nhà ngươi c  m   c c  ạc mà cho hết như v       

g  mua thức ăn   gười ăn mà  t    ời      h ng  o   át nữa t i  a ch   in ăn th   ư c   i  

Đến  hi người thứ hai chạ   i mua một  h c  ánh m    i t    ại c ng m c hết h u  ao 

 ưa cho Đức Ch a c ng  ư c m   c c  ạc  Đức Ch a c ng hỏi như người ăn mà  thứ 

nhứt   gười ăn mà  thứ nh  t    ời     h ng  ao t i    mua cho t i một  h c  ánh m    i  

 Sau    mọi người  êu c u Đức Ch a tu ên  ố ai  à người  ố th  nhiều nhứt  

 Đức Ch a  hán    gười ăn mà  thứ nhứt  à người  ố th  nhiều nhứt   ế  ến  à 

người ăn mà  thứ nh    ọi người nhao nhao hỏi tại  ao c  chu ện  ạ v    

 Đức Ch a t    ời      gười ăn mà  thứ nhứt gia tài c  m   c c  ạc cho hết  h ng 

giữ  ại một  u  à người cho nhiều nhứt  người ăn mà  thứ nh  c ng v   nhưng c n  o thủ 

cho m nh một    ánh m  nên  ứng thứ nh   C n các ngươi   m  ại coi m nh    t  ch  a 

 ư c m    h n gia tài     ố th   

   ên  â   à hai câu chu ện về      ức và     c ng tiêu  i u mà ch ng ta  h ng 

th   uên t ên con  ường tạo c ng      ức v    

   ong  hánh ng n  h   c  n i     H  câ  cờ hiệu của  a c m nơi  âu th  con cái 

của  a     ui tụ về      Câ  cờ hiệu mà Đức Ch    n n i  â  ch c ch n  h ng  h i  à  á 

c   am  hanh vàng   anh   ỏ  mà ch nh  à cái  hánh  h t th o mẫu cu   oà  hánh  â  

 inh     Đức L  cho  iết  gài v   i u  oà  hánh th o  i u của  hiên Đ nh  

Cho nên v n  ề   ng g   c ng  ủa vào việc  â  c t  hánh  h t th o mẫu cu   oà  hánh  
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 â   inh  à việc  àm   ng v i Th ê   .  ức  à c ng nhau   ng  câ  cờ hiệu  của 

 h  (   cho con cái của Thaày   các nư c    nh n th   mà tụ về ) 

 

TÂM   : Đạo Cao Đài c n   t non t    o v i các   n giáo  hác  nhưng  o  ánh    

 hát t i n th   h ng c  một   n giáo nào  ánh  ư c v i Cao Đài  

 Các   n giáo  hác muốn tạo   ng cho m nh c   ư c một h nh tư ng c       ủ 

 u ền  há   h i m t  t nhứt vài  a t ăm năm   iêng Đạo Cao Đài ch  t ong v ng một 

năm  à    c        ủ th  tư ng v i  há  Chánh   u ền và  ân Lu t c ng như  hánh 

 g n   hánh Giáo  leã nghi c ng  iến  Ch  t ong v ng vài năm mà  ố t n    c  h ng t iệu  

  h o     iệu Đạo       mươi năm t ư c  hi  hư ng Đế  hai Đạo tại  iền  am 

 iệt  am th  các Đ ng  h n   hánh   iên   h t  nh t  à chư  hánh  ạch  ân Động     

t nh ngu ện   u  iế   uống t  n chờ saün, khi nào  hư ng Đế m    Cơ   n Độ     a  

th   hư ng Đế  ui tụ họ  ại   hong chức tư c   ịnh  h m   c     thành Hội  hánh tha  

m t  hư ng Đế mà   u   t nhơn  anh  C  vị v   uá  ốt   n  i   u  iế    a   m  ến  hi 

 h    ến (1925-1926) th     già như  gài Ca   o Đạo (hơn    tu i)  Sau  hi     thành 

h nh tư ng c       ủ t ong v ng    năm  cơ Đạo vöõng vàng   i th    i vị c ng  ến   c 

t   về  hiêng Liêng t  nh c ng nghiệ ( Sau năm  9  ). 

     â  Cơ Đạo  h i chu  n  ua một giai  oạn  hác  Hội  hánh  ị cường  u ền 

á    o  uộc  h i t  gi i th   Con cái Đức Ch    n  ơ vơ như gà con  ạc m    ám  iều 

hâu(cường  u ền) m c t nh c n    !  o    m i gâ   a c nh h ng t iệu người  iều mạng  

  ng thu ền con vư t   ng  i n   ng  i t m t   o !  àm cho cà thế gi i  àng hoàng ! 

Hàng t ăm ngàn  inh mạng  h i  àm m i cho cá  nhưng c ng c   ư c h ng t iệu người 

 ư c t i  ến  ờ t   o !. 

 C ng   i Đạo Cao Đài m i  hát t i n  nên nhân tài chưa  ui tụ  à  ao   ại thêm 

mạng  ống con người ch  hạn  ịnh c  m   mươi năm  cho nên hiện thời nhứt  à nơi h i 

ngoại n    chưa c  người  ủ  h  năng về giáo    c ng như các  oại ngoại ngữ c  th    m 

t ách gi ng  ạ  giáo      ng ngoại ngữ cho nhơn  anh nơi các t ường Đại Học như những 

  n giáo  hác  Hơn nữa ng n ngữ của nư c nào c ng c      h c chiết của n   ch  c  

người   n  ứ n i th  người   n  ứ m i   nh hội  ư c t ọn v n   uốn gi ng  ạo cho 

người   n  ứ  c n  h i  ui tụ người   n  ứ   ui tụ họ   ng cách nào  â   

 Ch  c n cách   m nhau   ng những  Câ  cờ hiệu của  h    tức  â    ng các 

 hánh  h t th o mẫu của  oà  hánh  â   inh     cho các con cái  h   nh n th   mà 

 ui tụ về  à  h  h   nhứt  Ch  nơi nào c     thương  êu  oàn  ết m i  â    ng  ư c  

 Đức  hái  hư ng Đạo T  c   ạ           à Chánh  cười      n Đạo n i thiệt c ng 

chưa  ám  ịnh  oạt    ong cái  ủi thường c     ma   t ong cái ma  vẫn  h   c m     ủi  

 h   ường  ư c  Điều c n  à nên  àm mà th i  

  ếu  u n  à Chánh th  chưa một ai  ám c n mang m t  hàm  ưng tụng m nh  à 

Chánh             gà  chung  ui ch    m về  h   một chữ  âm và những c ng nghiệ     

gâ  thành cho  anh ch ng           

 Đ ng như Đức  hái  hư ng Đạo       n i     ong cái  ủi thường c     ma    

 h i n i nhờ  cái  ủi   à Đạo  ị  àn á   cho nên ngà  na  m i c  m t   h     ăm Châu  

    à  à     ma   v    

  h o  ời  ạ  của Đức  hái  hư ng Đạo    th  ch ng ta c n mang con m t  hàm 

th    ng nên cho m nh  à Chánh  chê     hác  à  à      i  anh  a những mối   t hoà  

 Điều c n  à nên  àm mà th i   Làm cái g     i ngh   à  àm c ng  u       uốn  àm c ng 

 u  th t t nh  h ng  h i  à việc  ễ  àm   hư t ên    n i   a  t ái m c h u  ao th  thường 
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 ị ta  m t gi t  ại    hưng  hi ch ng ta     u ết tâm th  việc g  c ng  ư c     hoã t   cho 

    u ết tâm     à  u n  u n nh    ng    Con người   t  uộc  h i chết   hi chết  h ng ai 

mang th o  ư c cu  c i thế gian  mà ch     m về  h   một chữ     và những c ng 

nghiệ  mà m nh     àm cho  anh ch ng t ong  iế   anh của m nh  nếu m nh  u n  u n 

ngh  như thế th  ta  m t     h ng c n giành gi t v i ta  t ái nữa  

 C  một     o  ánh  h ng ch nh  ác   m nhưng c ng  ến nỗi  ai     à   Ch ng ta 

 à những người già(t     tu i t    ên)  ang  ống t ên   t nư c Hoa     a  ố   a vào tiền 

 hưu   ng  ho c  tiền già      ống  ( h ng  h i v t v  chạ  ăn t ng  ữa như những 

người  ống t ong các nư c thiếu t   o  ân chủ) c   hác g  hai người ăn mà  t ong câu 

chu ện Đức Ch a qu ên tiền    t ên !!! Hai người ăn mà  th  họ c     a vào   ng h o 

tâm của người  ời  c n ch ng ta c     a vào  ố tiền g à h ng tháng của chánh  hủ    m 

 a ch ng ta c n   o   m hơn hai người ăn mà   ia   hưng hai người ăn mà   ia  ám  ốc 

h u  ao của m nh  âng cho Đức Ch a  c n ch ng ta c  ai  ám  àm như hai người ăn mà  

 ia  h ng   nếu c   ma   a như người ăn mà  thứ nh   tức  à  o thủ cho no  ụng m nh 

t ư c      hưng  ư c như v   c ng  à  áng  hâm  hục   m v    

 

TÂM T   :    nh thưa  u  Hu nh  ỷ   nh mến  

 C ng v  t i     u  ngh  như t ên  nên t i m i  ám nh n   nh     tờ  

     S                 G  H  H  H   C   Đ   H  S        S  

G a mỗi v   à  $100. Khi nh n   i ng i nh n  h ng  h i  iết  àm  ao mà tiêu thụ cho hết  

Su   i ngh   ại c  tháng t ời  t i m i mạo muội ngh   a cách chọn   a một  ố thân hữu 

 áng tin c      i g i v   ố  ến nhờ mua   m    i g i v   ố t ong một  ao thư nhỏ c   án 

t m   n   ếu như hu nh tỷ nào vui   ng mua gi   th  g i  ại t i cái ch c  $100. (Chi 

 hiếu  in ghi   THE GREAT WAY  R&D  ch    ng ghi tên t i)    ng cái  ao thơ     

  ếu hu nh tỷ nào  h ng ủng hộ th  g i t   tờ v   ố  ại cho t i c ng   ng cái  ao 

thơ c   án t m saün      h ng tốn c ng  ao nhiêu  C n như vị nào c  thiện tâm thiện chí 

muốn mua gi   thêm th  g i   m t ong thơ  t i        tức g i v   ố  ến  au  

    i c  hỏi    iến vài anh  m  th  họ     ị th t th at th   h i  àm  ao ( iều n   

ch c ch n  h i c )  t i t    ời   ng t i  h i  ỏ tiền  a  ền  ố v  th t thoát ch   àm  ao! 

 Sau    anh  m   ng    nhưng ngại cho t i  ị thiệt hại  

  i n i   ng    i   nh tiền già  hết tháng  à c  nữa  c ng   m  à n m nhà  ọc  hánh Giáo 

 h ng  i  âu vài tháng th  c ng t   hết th i --   ếu  h ng ch   nh n thiệt th i t ư c th  

 àm  ao  ộng viên  ư c anh  chị   m  chịu m   H u  ao   a  àm c ng  ủa v i m nh  Cho 

nên   ng mọi giá   àm thế nào ch ng ta   ng  ư c nhiều  câ  cờ hiệu  của  h      cho 

con cái  h   t m về    t u ền  á Đạo  h       ếu  h ng      ng ch ng ta c   ỗi v i các 

chơn  inh     v  chờ hoài mà  h ng th          c ng   iết  âu  ại gâ  nên tội t nh   

  h  th t  u  vị  t i c ng   t  o   ng  h ng  iết  ố th t thoát c  nhiều   m  h ng    

   u tiên      ao thơ và     con t m c ng g n       i  mong  ao  t th t thoát  

  gh  cho c ng    C i   i th   âu c n          u ết  iều mạng một  h n n     m  ao !!! 

 C u  in  n   ên  h  t     an  hư c  ành cho  u  anh chị   m c ng gia   nh  u n 

 u n  ư c   nh an  vui v    

 

     San o   ngà     tháng   năm    9  

 

          Đạt  h ng  ương văn  g a 
        (           L         ) 
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Thö Gôûi Maïnh Thöôøng Quaân Nguyeãn Vaên UÙt 

 

Houston Ngaøy 1 Thaùng 4 Naêm 2009 

Chuù UÙt thaân meán 

Laàn ñaàu tieân gaëp Chuù taïi Ñieän Thôø Phaät Maãu Houston, sau khi nghe Chuù keå 

laïi ñieàm moäng “Thaáy OÂng Giaø veà baûo ñi haønh ñaïo”, taâm linh toâi döôøng nhö loùe saùng: 

Thieâng Lieâng ñaõ choïn ñuùng ngöôøi ñeå gieo raéc aân thieân hoaèng khai Ñaïi Ñaïo! 

 Toâi nhôù laïi, luùc aáy toâi coù noùi vôùi Chuù: Thöôøng Thaày Meï thieâng lieâng ñeán vôùi 

mình qua daïng Cha, Meï höõu hình. Toâi ñaõ coù chöùng nghieäm naøy qua ñöôøng tu hoïc.  

Nhö vaäy Chuù ñaõ ñöôïc aân thieân ñieåm hoùa, vaø töï Chuù cuõng ñaõ caûm nhaän ñieàu ñoù 

neân ñaõ chòu cöïc chòu khoù, khoâng neà nguy hieåm, töï mình lieàu lónh ñoå ñöôøng xa ñeán 

Ñieän Thôø Phaät Maãu taëng $100.000 ñeå xaây chuøa. Luùc aáy Chuù UÙt vui veû nieàm nôû noùi 

vôùi nhieàu ngöôøi trong chuùng toâi: Ñaây chæ môùi böôùc ñaàu, sau naøy toâi coøn giuùp tieáp…! 

 Chính vì caâu noùi naøy maø chuùng toâi mang hi voïng. 

 Chuùng toâi nghó raèng ñem $100.000 caát chuøa taïi ñòa ñieåm naøy thì hôi uoång vì 

nôi ñaây quaù heûo laùnh. Muoán tìm ñòa ñieåm toát hôn nhöng khoâng ñuû tieàn vaø tìm khoâng 

ñöôïc. 

 Roát cuoäc ñònh ñem taát caû tieàn mình coù qua hieäp nhaát vôùi beân Synot vaø caát 

Thaùnh Thaát treân mieáng ñaát ñoù. Sö hieäp nhaát baát thaønh, chuùng toâi ñaønh phaûi ñi tìm ñaát. 

May nhôø Ôn Treân xoay chuyeån chuùng toâi tìm ñöôïc moät mieáng ñaát ñòa ñieåm raát toát 

dieän tích 2 acre taïi trung taâm Thaønh Phoá. Hieän taïi chuùng toâi ñang xaây Thaùnh Thaát 

theo maãu TTTN taïi ñòa ñieåm naøy. 

 Keát quaû chuùng toâi coù ñöôïc nhö ngaøy nay laø nhôø soá tieàn Chuù UÙt cho. Hi voïng 

Chuù UÙt tieáp tuïc giuùp ñôû ñeå chuùng toâi hoaøn thaønh sôû nguyeän.  

 Coâng trình naøy töø söï giuùp ñôû cuûa Chuù UÙt maø coù, ñaây laø söï thaät maø chuùng toâi 

khoâng bao giôø queân, duø Chuù UÙt coù coøn ñieàu kieän ñeå giuùp nöõa hay khoâng, danh saùch 

teân aân nhaân treân Baûng Vaøng cuûa Thaùnh Thaát Houston Texas seõ maõi ghi teân! Linh 

moäng Cha Giaø thieâng lieâng ñeán ñieåm hoùa ñöùa con hieàn thaät kyø dieäu! 

   Caûm kíck Trôøi cao choïn ñuùng ngöôøi 

   Ñeå côø Ñaïi Ñaïo röïc saùng töôi 

   Taâm laønh linh caûm aân Thaày Meï 

   Maàu nhieäm hoaèng khai aùnh Ñaïo Trôøi! 

     Thaân aÙi,  

 

   HT Trònh Quoác Theá & HT Nguyeãn Ngoïc Nöông 
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Kính göûi: Quí vò Laõnh Ñaïo Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo vaø caùc Cô 

Sôû Ñaïo 

Chuùng toâi ñaïi dieän Tín Höõu Cao Ñaøi Thaùnh Thaát Houston Texas, kính chuyeån ñeán quí 

lieät vò TAÂM THÖ vaän ñoäng gaây quyõ xaây caát Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas vôùi 

lôøi tha thieát yeâu caàu tích cöïc hoã trôï ñeå Queâ Höông thöù hai cuûa chuùng ta coù theâm moät 

ngoâi Thaùnh Thaát theo maãu Toaø Thaùnh Taây Ninh, bieåu töôïng cuûa neàn vaên hoaù ROÀNG 

TIEÂN hoaø ñoàng vôùi neàn vaên hoaù ña daïng cuûa Hoa Kyø. 

Chuùng toâi khoâng ngaàn ngaïi vaän ñoäng quí lieät vò giuùp ñôû xaây döïng ngoâi Thaùnh Ñöôøng 

Cao Ñaøi vì chuùng toâi quan nieäm moãi Toân Giaùo duø coù khaùc nhau ít nhieàu chaúng qua 

nhö traêm hoa ñua nôû, phong phuù vaø thuaän lôïi cho Cô Tieán Hoaù cuûa muoân loaøi, nhöng 

khi tieán leân cao seõ baét gaëp taát caû ñeàu chung nguoàn chung goác, vaïn giaùo ñoàng nhaát lyù, 

neân TAÂM khoâng coøn phaân bieät, chæ coøn THÖÔNG YEÂUvaøHOAØ ÑOÀNG cuøng nhau 

treân ñöôøng phuïng söï ÑAÏO PHAÙP. Hy voïng quí NGAØI taän tình giuùp ñôû, cuøng vôùi quí 

Ñoàng Ñaïo ñoùng goùp coâng quaû ñeå coâng trình xaây döïng Thaùnh Thaát ñöôïc sôùm thöïc 

hieän.  

 

Hình aûnh Thaùnh Thaát Cao Ñaøi seõ dieãn ñaït ñöôïc söï keát hôïp haøi hoaø  giöõa Con Ngöôøi 

vaø Trôøi Ñaát, seõ chuyeân chôû höông vò noàng naøn cuûa neàn vaên hoaù LAÏC HOÀNG sang ñaát 

khaùch, ñoàng maïch vôùi maáy vaàn thô caûm taùc veà Toaø Thaùnh Taây Ninh: 

 

Toaø Thaùnh uy nghi hieän saéc Roàng 

Kyø quang chieáu dieäu coõi Trôøi Ñoâng 

Thaày Trôøi chæ veõ neân hình töôùng 

Thôï kheùo laøm theo chaúng neä coâng. 

Bí nhieäm Ñaát Trôøi loàng Boùng veõ,  

Tinh hoa Daân Toäc ñaäm maøu son. 

Tam Taøi hieäp nhaát neân cô nghieäp, 

Bieåu töôïng vaên minh gioáng Laïc Hoàng. 

 

Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm taï vaø xin nguyeän caàu caùc Ñaáng Töø Bi ban phöôùc cho taát 

caû quí lieät vò vaø böûu quyeán ñöôïc soáng an laønh trong beå TÌNH THÖÔNG cuûa Thöôïng 

Ñeá. 

 

Kính thö 

Houston, ngaøy 15-04-2009 

 

Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá  
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Cuùng ” Ñaát Ñai” xaây Haäu Ñieän 

 

 

Töø traùi sang phaûi: Coâ Inh, coâ Ñaøo, coâ Thua, coâ Chieàn, coâ Thaéng, coâ Nöông, thaày Theá, 

OÂ.Soi, OÂ.Vui, OÂ. Huøng ( thaàu khoaùn) 

 

TAÂM THÖ  Thaân göûi Cöïu Sinh Tröôøng Trung Hoïc Coâng Laäp TAÂY NINH. 

 

Caùc Em thaân meá 

Töø ngaøy lìa xa queâ höông thaân yeâu, Thaày Coâ luoân nhôù Ngoâi Tröôøng xöa, nôi maø Thaày 

Coâ suoát gaàn 20 naêm caëm cuïi vôùi quyeát taâm phaùt huy neàn giaùo duïc taïi Tænh nhaø…! Nhôù 

caùc Em vôùi bao kyû nieäm buoàn vui…nhöùt laø luùc ra ñi…luùc löu laïc nôi xöù laï queâ ngöôøi!!! 

Ngoaøi ra, Thaày Coâ cuõng luoân nhôù Ñaïo Cao Ñaøi, nhôù Toaø Thaùnh Taây Ninh, nôi maø 

Thaày Coâ göûi gaám caû Linh Hoàn!… 

Nôi queâ höông thöù hai naày, laï trôøi, laï ñaát, laï ngöôøi vaø vôùi tuoåi thaát thaäp coå lai hy cuûa 

Thaày Coâ coøn hy voïng gì thöïc hieän hoaøi baûo cuûa mình!!! Nhöng roài ñònh meänh dung 

ruûi, Thaày Coâ phaûi nhaän laáy traùch nhieäm thieâng lieâng, ñöùng ra toå chöùc XAÂY DÖÏNG 

THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI theo maãu Toaø Thaùnh Taây Ninh taïi Houston, Thaày Coâ tin 

raèng coâng trình seõ goùp phaàn vaøo vieäc phaùt huy neàn VAÊN HOAÙ GIAÙO DUÏC DAÂN 

TOÄC, phaùt huy TÌNH THÖÔNG ÑAÏI ÑOÀNG, boå tuùc cho neàn vaên hoaù giaùo duïc KHOA 
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HOÏC THÖÏC NGHIEÄM taïi Haûi Ngoaïi. Nhö theá, Thaày Coâ cuõng may duyeân thöïc hieän 

LYÙ TÖÔÛNG PHUÏNG SÖÏ cuûa mình cho ñeán suoát cuoäc ñôøi! 

Caùc Em meán  

Coâng trình quaù lôùn lao so vôùi hoaøn caûnh cuûa Thaày Coâ hieän nay, nhöng cuõng thaät laø 

cao ñeïp trong hoaøi baûo cuûa Thaày Coâ…Thaày Coâ quyeát taâm hy sinh ñeán hôi thôû cuoái 

cuøng ñeå thöïc hieän hoaøi baûo naày.  

Thaày troø chuùng mình ñaõ coù duyeân lôùn töông quan nhau ôû queâ nhaø, ra Haûi Ngoaïi cuõng 

coù theå coù cô duyeân trong coâng trình ñaëc bieät naày, suy nghó vaø tin töôûng nhö theá neân 

Thaày Coâ khoâng ngaàn ngaïi keâu goïi caùc Em quan taâm giuùp ñôõ Thaày Coâ thöïc hieän hoaøi 

baûo cuoái cuøng naày. Ñaây cuõng laø caùch noái laïi VOØNG TAY giöõa Thaày troø chuùng ta nôi 

xöù laï queâ ngöôøi. 

Coâng trình ñaõ thöïc hieän treân khu ñaát 2 acres thaät ñeïp, ñaõ xaây xong Haäu Ñieän 3,200 

SF, ñieän nöôùc, plumbing, hoà sen, maët baèng…töùc ñaõ vöôït qua ñöôïc 50%, chæ coøn xaây 

Chaùnh Ñieän theo maãu Toaø Thaùnh Taây Ninh ( coøn caàn khoaûn $600,000.00 laø hoaøn taát 

coâng trình). Ñòa chæ Thaùnh Thaát: 8415 S. Breeze Dr.  Houston, Texas 77071. Öôùc 

mong caùc em CÖÏU SINH HAÛI NGOAÏI, hieåu vaø thöông meán Thaày Coâ, tuyø hoaøn caûnh,  

coá gaéng giuùp ñôû Thaày Coâ hoaøn thaønh Taâm  nguyeän naày. Xin chaân thaønh caûm taï caùc 

Em, thaân chuùc caùc Em vaø quí quyeán muoân ñieàu haïnh phuùc. 

Ñòa chæ lieân laïc: The Trinh, 8415 S. Breeze DR. Houston, TX 77071. Phone: 832-755-

0105. Email: theqtrinh@yahoo.com hoaëc Hoa Huyønh (ñaïi dieän nhoùm Cöïu Sinh taïi 

Houston): 9127 Shango Ln  Houston, TX 77041. Phone: 281-702-8444.  

Chi Phieáu xin ghi: The Great Way. Ñòa chæ göûi chi phieáu: P.O.Box 711385- Houston, 

Texas 77271-1385. Ñöôïc caáp bieân nhaän vaø mieãn tröø thueá.  

             Houston, ngaøy 09/09/2009 

 

Thaày Trònh Quoác Theá                  Coâ Nguyeãn Ngoïc Nöông 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:theqtrinh@yahoo.com
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Tây Ninh  ồng Hương Hội Houston- Radio Talk Little SaiGon 

Chû ñŠ: Tu°i trÈ cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i có Suy Nghï gì vŠ Nh»ng 

BÆc Cao Niên/ L§n Tu°i ª ñÃt MÏ 

Cu¶c PhÕng VÃn 

1. Xin các bån gi§i thiŒu vŠ các bån: 

Kính chào quy khán thính gi   ài Little Saigon Houston TX. Cháu tên ---_và 

người ng i bên cạnh cháu tên--- 

2.  Xin hÕi chû ÇŠ cûa các bån hôm nay là gì?  

Kính thưa quí Bác, quí Cô Chú cùng quí khán thính gi . Các cháu thuộc  oàn 

thanh niên trong Ban Ch p Hành Tây Ninh Đ ng Hương Hội tại Houston, Ti u 

Bang Texas. Hôm nay, trong chương trình này, các cháu xin trình bày chủ  ề: 

 Tu°i trÈ cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i có Suy Nghï gì vŠ Nh»ng BÆc Cao Niên/ L§n 

Tu°i ª ñÃt MÏ’’ 

3. Chû ÇŠ cûa các bån tåo s¿ kích thích tò mò cûa nh»ng ngÜ©i khác, trÜ§c nhÃt xin 

anh/chÎ cho ÇÒng bào Häi ngoåi bi‰t, các bån trÈ h†c hÕi ÇÜ®c ÇiŠu gì hay cûa 

nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam l§n tu°i sÓng ª MÏ? 

Kính thưa quí Bác, quí Cô Chú cùng quí khán thính gi   

Chúng cháu rÃt khâm phøc ông bà, cha mË, và nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam l§n tu°i 

sÓng ª ÇÃt MÏ nhÃt là s¿ hy sinh l§n lao cûa h† ÇÓi v§i con cháu. 

ThÆt ra môi trÜ©ng ª MÏ không phäi là môi trÜ©ng hoåt Ç¶ng lš tÜªng cho ngÜ©i 

l§n tu°i. Có quá nhiŠu ÇiŠu Ç‹ h†c hÕi và hòa nhÆp vào trong m¶t th‰ gi§i hoàn 

toàn xa lå. ñÎa vÎ xã h¶i thay Ç°i, nghŠ nghiŒp thay Ç°i, sinh ng» thay Ç°i. Quá 

nhiŠu s¿ thay Ç°i trong m¶t lúc tu°i Çã cao, tåo m¶t s¿ choáng ngh†p rÃt månh ÇÓi 

v§i các bác cao niên. 

M¥c dù phäi träi qua tÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó, các bÆc cha mË, ông bà vÅn ung dung 

và tØ tØ hòa nhÆp, tåo ch° ÇÙng cûa mình trong th‰ gi§i m§i, trong lúc cÓ g¡ng 

giúp Çª con cháu gi» v»ng nŠn væn hóa Ç¥c s¡c và phong phú cûa dân t¶c ViŒt 

nam và hÜ§ng dÅn các cháu h†c hÕi nh»ng cái hay, ÇËp cûa th‰ gi§i m§i. 

Ngoài ra sinh ng» là m¶t trª ngåi l§n nhÃt ÇÓi v§i ngÜ©i l§n tu°i, nhÜng mà các 

Cô, Chú, Bác vÅn tìm cách Ç‹ tåo s¿ sinh hoåt riêng cûa mình, nhÜ là t° chÙc 
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nh»ng h¶i Çoàn ái h»u, sinh hoåt tôn giáo, và nh»ng giao ti‰p khác, ví dø nhÜ là t° 

chÙc cûa tây Ninh ñÒng hÜÖng H¶i, H¶i Ái H»u CÀn thÖ, v.v. 

4. TrÜ§c nhÃt xin các bån có th‹ cho bi‰t tu°i trÈ các bån Çã h†c hÕi nh»ng ÇiŠu gì 

hay tØ nh»ng ngÜ©i l§n và các bÆc cao niên? 

Là con cháu của Cộng Đ ng người Việt tại Houston nói chung, của Tây Ninh 

Đ ng Hương Hội Houston nói riêng, chúng cháu muÓn nh¡c låi là các cháu rÃt 

khâm phøc các bÆc cao niên ViŒt nam. Các Cô/Bác l§n tu°i m¥c dù qua MÏ khi 

tu°i rÃt là l§n mà chÎu dËp bÕ thành ki‰n vŠ ÇÎa vÎ xã h¶i Ç‹ chÎu khó Çi làm bÃt cÙ 

công æn viŒc làm nào, møc Çích là tåo s¿ nuôi dÜ«ng, dåy d‡ cho con cháu cûa h†. 

Các BÆc ông bà, Cha mË, trÜ§c khi qua MÏ m¥c dù Çã bi‰t rÃt rõ là së có s¿ thay 

Ç°i l§n trong Ç©i sÓng cûa h†, và môi trÜ©ng ª MÏ không phäi là môi trÜ©ng sÓng 

lš tÜªng cûa h†, nhÜng h† vÅn dÃn thân qua MÏ là vì tÜÖng lai cûa con cháu. 

ñÓi v§i chúng cháu Çó là m¶t s¿ hy sinh rÃt l§n lao mà tÃt cä con cháu ngÜ©i MÏ 

gÓc ViŒt hay ngÜ©i ViŒt ª MÏ ÇŠu phäi thÃy ÇiŠu Çó mà kính phøc và bi‰t Ön 

ñÃng Sinh Thành và Ông Bà cûa mình. 

5. Câu hÕi k‰ ti‰p này së là câu hÕi khó cho các bån. Các bån trÈ có nhÆn thÃy ÇiŠu 

gì mà các Cô/Chú/Bác cÀn nên thay Ç°i ho¥c là cÀn ti‰n b¶ Ç¥c biŒt trong th‰ gi§i 

m§i này? 

ThÜa Anh/ChÎ, thÜa quí khan giä, thÜa các Cô/Chú/Bác 

V§i câu hÕi thÆt là th£ng th¡n thì chúng cháu së th£ng th¡n nói lên cäm nghï chân 

thÆt cûa mình. 

NhÜ tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t trên th‰ gian này không có con ngÜ©i hoàn häo mà 

chÌ có con ngÜ©i càng ngày h†c hÕi và càng ti‰n b¶, thì các bÆc cao niên cûa 

chúng ta cÛng không thoát khÕi qui luÆt Çó. Các bÆc cao niên cûa chúng ta cÛng 

có nh»ng ÇiŠu mà chúng cháu mong là thay Ç°i. ñiŠu quan tr†ng nhÃt là dù bÃt cÙ 

ª lÙa tu°i nào, con ngÜ©i cÛng së ti‰p tøc h†c hÕi, møc Çích là ti‰n b¶ vŠ tinh 

thÀn, là tìm hånh phúc thÆt s¿, nâng cao Ç©i sÓng cûa mình. 

Vâng thÜa các Cô/Chú/Bác. ñiŠu các cháu nhÆn thÃy là trong môi trÜ©ng ngÜ©i 

l§n rÃt là thi‰u vŠ ‘’s¿ Çoàn k‰t’’, theo danh tØ cûa MÏ là ‘’TEAM WORK’’. 

Chúng cháu thÃy là m‡i m¶t ngÜ©i l§n ÇŠu có cái TÂM rÃt là tÓt, nhÜng thi‰u s¿ 

chÃp nhÆn s¿ khác biŒt cûa nhau nên dÅn t§i mÃt Çoàn k‰t. Cháu nghï Çó là m¶t 

trong nh»ng lš do TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI ra Ç©i vào tháng Giêng 

Næm 2009. PhÜÖng chân cûa H¶i là ñoàn K‰t, THÐ÷NG YÊU, giúp Çª lÅn nhau, 

không phân biŒt màu da, s¡c t¶c, cùng chung møc Çích ñ�I ñ—NG và cùng 
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chung nŠn VˆN H¹A cûa THÐ÷NG YÊU, theo phÜÖng châm cûa Tôn Giáo Cao 

ñài. 

Có lÈ m†i ngÜ©i cÛng ÇŠu bi‰t là con ngÜ©i cûa th‰ gi§i ngày nay là con ngÜ©i rÃt 

là ti‰n b¶ ‘’b§t ÇÓ kœ, ghanh ghét và cäm thÃy cäm thông nhau hÖn, hi‹u nhau 

hÖn, chÃp nhÆn nhau hÖn’’. N‰u ngÜ©i ª nÜ§c MÏ ti‰n b¶ t§i mÙc không còn phân 

biŒt màu da, s¡c t¶c, chÃp nhÆn con ngÜ©i tØ tÃt cä các nÖi trên th‰ gi§i, thì tåi sao 

ngÜ©i ViŒt nam mình còn ÇÓ kœ lÅn nhau chÌ vì khác š ki‰n nhau ... 

Chúng cháu nghï con ngÜ©i cûa th‰ kÏ 21 là con ngÜ©i cûa s¿ hi‹u bi‰t, mà khi 

con ngÜ©i càng hi‹u bi‰t, thì tình thÜÖng càng mª r¶ng, và càng chÃp nhÆn nhau 

nhiŠu hÖn. ñó là phÜÖng châm và møc Çích cûa Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i. 

6. Nghe nói Tây Ninh ñÒng HÜÖng H¶i có t° chÙc bºa cÖm chay gây quÏ ª nhà 

hang Seafood phoenix ngày 30 tháng 5 s¡p t§I, xin các bån cho bi‰t møc Çích và š 

nghïa cûa nó nhÜ th‰ nào Ç¥c biŒt là s¿ suy nghï cûa tu°i trÈ ÇÓi v§i ngÜ©i ViŒt 

Nam l§n tu°i. 

ThÜa Anh/ChÎ, thÜa quí khan giä, thÜa các Cô/Chú cao niên 

Chúng cháu nghï bu°i cÖm chay thân mÆt này së là m¶t cÖ h¶i Ç‹ m†i ngÜ©i gÀn 

nhau hÖn, chia xÈ kinh nghiŒm lÅn nhau, cäm thông nhau, và Çoàn k‰t hÖn. 

Nh»ng bÆc cao niên, ngoài nh»ng tÃm gÜÖng sáng mà chúng cháu h†c hÕi cûa các 

Cô Chú, n‰u mà Çoàn k‰t, thÜÖng yêu lÅn nhau thi së là tÃm gÜÖng sáng cho tu°i 

trÈ ViŒt Nam noi theo. 

NhÜ m†i ngÜ©i Çã bi‰t, n‰u không Çoàn k‰t thì không th‹ làm chuyŒn l§n ÇÜ®c. 

C¶ng ñÒng ViŒt Nam ª MÏ së không månh, phÜÖng hÜ§ng låc lÕng, r©i råc, 

không thu hút ÇÜ®c nhân tài. Thành ra møc Çích cûa bu°i cÖm thân mÆt Çó rÃt là 

có š nghïa ÇÓi v§i tu°i trÈ chúng cháu. Khi ngÜ©i l§n tåo ÇÜ®c môi trÜ©ng Çoàn 

k‰t, thÜÖng yêu, chÃp nhÆn và cäm thông lÅn nhau, thi nó së là nŠn täng cûa s¿ 

Çoàn k‰t, thÜÖng yêu cûa tu°i trÈ sau này. Møc Çích cûa bu°i cÖm thân mÆt Çó, 

ngoài s¿ gây quÏ Ç‹ giúp Çª cho Tôn Giáo Cao ñài còn là møc tiêu cûa h¶i kêu 

g†i s¿ Çoàn k‰t, thÜÖng yêu cûa m†i ngÜ©i Ç‹ tåo nŠn täng cho sÙc månh cûa c¶ng 

ÇÒng ViŒt Nam trong tÜÖng lai. 

7. V§i møc Çích Çó các bån trÈ có nghï là Tây ninh ñÒng HÜÖng H¶i së thành công 

trong bu°i lÍ Çó và thành công trong tÜÖng lai hay không? 

ThÜa Anh/ChÎ, thÜa quí khan giä, thÜa các Cô/Chú cao niên 
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ñ‹ trä l©i câu hÕi cûa Anh/ChÎ, tøi em muÓn chia xÈ m¶t tâm s¿, ña sÓ tu°i trÈ 

chúng em rÃt t¿ hào mình là ngÜ©i ViŒt Nam. ñÃt nÜ§c ViŒt Nam m¥c dù là m¶t 

nÜ§c nghèo và låc hÆu, nhÜng ngÜ©i ViŒt Nam có nh»ng tÜ chÃt Çåo ÇÙc, dÛng 

cäm, siêng næng, và rÃt là thông minh. Và ngÜ©i ViŒt Nam së rÃt thÃy rõ là chÌ có 

con ÇÜ©ng Çoàn k‰t, thÜÖng yêu, chÃp nhÆn nhau là con ÇÜ©ng Çem Ç‰n hånh 

phúc thÆt s¿ cho mình nói riêng và cho c¶ng ÇÒng ViŒt Nam nói chung. 

Chúng cháu cäm thÃy là ngÜªi l§n cÛng nhÆn thÙc ÇiŠu Çó và chúng cháu cÛng tin 

tÜªng là các Cô/Chú/Bác së làm ÇÜ®c. ñó là s¿ tin tÜªng cûa các cháu ÇÓi v§i 

Ông/Bà T‡ Tiên cûa mình. 

B»a cÖm gây quÏ Ngày 30 Tháng 5 së là m¶t trong nh»ng bÜ§c ÇÀu tiên cûa 

TNñHH, Çi theo con ÇÜ©ng Çó và ch¡c ch¡n së thành công trong tÜÖng lai. M¥c 

dù do nh»ng bÜ§c Çi ÇÀu tiên së rÃt chÆp ch»ng nhÜng mà tøi em tin r¢ng nó së 

tåo nŠn täng cho tÜÖng lai. ñ¥c biŒt s¿ khác biŒt cûa TNñHH ÇÓi v§i nh»ng ái 

h»u h¶i khác là nó xuÃt phát tØ Tôn Giáo Cao ñài, và Tôn Giáo Cao ñài kêu g†i 

tÃt cä m†i ngÜ©i trong Cao ñài cÛng nhÜ ngoài ñåo Cao ñài Çoàn k‰t thÜÖng yêu 

giúp Çª lÅn nhau Ç‹ c¶ng ÇÒng ViŒt Nam månh hÖn trong m¶t th‰ gi§i væn minh 

t¿ do nhÜ nÜ§c MÏ. 

ThÜa các Cô/Chú/Bác 

Các bån trÈ ViŒt Nam Çang hÜ§ng vŠ c¶i nguÒn cûa mình, các Cô/Chú/Bác có 

nghï ÇÜ®c Çây là cÖ h¶i Ç‹ hÜ§ng dÅn Thanh Niên ViŒt Nam Çi vào con ÇÜ©ng 

Çúng, t¿ hào vŠ nguÒn c¶i ViŒt Nam cûa mình và Çi t§i con ÇÜ©ng hånh phúc. 

Chúng cháu kêu g†i các Cô/Chú/Bác hãy quên Çi nh»ng phiŠn mu¶n cûa quá khÙ 

mà Çi hÜ§ng t§i TÐ÷NG LAI. TÜÖng lai cûa th‰ gi§i m§i là th‰ gi§i ñ�I ñ—NG, 

là th‰ gi§i cûa s¿ cäm thông, thÜÖng yêu, chÃp nhÆn lÅn nhau vÜ®t qua khÕi phåm 

vi gia Çình, tôn giáo, màu da, s¡c t¶c và chúng cháu nghï Çó cÛng là nŠn VˆN 

MINH cûa th‰ gi§i nÀy mà chúng cháu Çã h†c hÕi khi hòa nhÆp vào xã h¶i m§i. 

8. Tôi rÃt hâm m¶ s¿ suy nghï, th£ng th¡n, s¿ Üu tÜ, và hi‰u thäo cûa các bån ÇÓi v§i 

các bÆc cao niên cûa c¶ng ÇÒng ViŒt Nam nói chung và TNñHH nói riêng và s¿ 

ûng h¶ cûa các bån ÇÓi v§i H¶i. N‰u ÇÒng bào Häi Ngoåi, muÓn Çóng góp vào t° 

chÙc này thì có th‹ Çóng góp b¢ng cách nào? 

Vâng thÜa anh  thưa  u  vị     tham gia  gi       và   ng t  tâm của  u  vị     à 

một ngu n  ộng viên   n  ao cho ch ng cháu   Đ  ch ng cháu noi gương các C  

 ác và tin vào  ức mạnh của cộng   ng người ViŒt  am   H i  goại   
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 hưa  u  vị   u  vị muốn   t  àn ta  ha  y m t   tài chánh   in  iên  ạc nhà 

thuốc Hoa Đà   ố           ai     h ng       Hou ton    a          Điện thoại 

 iên  ạc    -231-4425 

   ong Chi  hiếu   m t    in  ề   h  G  at Wa      â   inh Đ ng Hương Hội 

Hou ton c  gi    h   hoạt  ộng th o  iều  ệ    -C.  S  y m t   của  u  vị    

 ư c c   gi    iên nh n và t   thuế   

  ư c  hi  ết th c  u i th o  u n nà    hanh  iên  â   inh Đ ng Hương Hội 

Hou ton  in chân thành cám ơn  u  vị  hán gi  của  ài S      Chân thành cám 

ơn  ài S         o t   cho chương trình này.    nh chào  u  vị và h n g    ại 

 u  vị t ong chương t  nh k  t i. 

     Cao Ñaøi Youth Houston-Texas   

Trònh Ngoïc Tuùy 

 

Cao Ñaøi Youth Houston-Texas 

 

 

Töø traùi sang phaûi:  

Ñöùng: Duy, Lyù Quoác Syõ, Traàn Hoàng Loan, Phan Quang Danh Vaø Traàn Minh Tueä (sau), Trònh Quoác 

Anh vaø Phaïm Thaïch Anh (sau), Trònh Quoác Ñaïo, Thaùi Ngoïc Haø, Thaùi Thanh Vaân, Traàn Hoøa, Nguyeãn 

Hoàng Vaân, Thaùi Thanh Döông, Trònh Ngoïc tuùy vaø Nguyeãn Töôøng Khoâi (sau), Nguyeãn Hoàng yeán Loan, 

Traàn Cao Nhaân, Nguyeãn Thò Lôøi. 

Ngoài: Trònh Ngoïc Thuaàn, Trònh Quoác Tuaán.   
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BAØI PHAÙT BIEÅU CAÛM TÖÔÛNG 

TRONG BUOÅI TIEÄC GAÂY QUYÕ XAÂY DÖÏNG THAÙNH THAÁT CAO ÑAØI HOUSTON 

TEXAS  

                    DO TAÂY NINH ÑOÀNG HÖÔNG HOÄI TOÅ CHÖÙC NGAØY 30/05/2009  

Kính  thöa Quí vò Laõnh Ñaïo Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo 

Kính thöa quí vò cöïu Töôùng Laõnh vaø Só Quan Quaân Löïc VNCH 

Kính thöa quí Quan Khaùch, quí Maïnh Thöôøng Quaân 

 

Buoåi daï tieäc gaây quyõ hoâm nay do Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi vaø Ñoaøn Thanh 

Nieân Cao Ñaøi phoái hôïp toå chöùc nhaàm giuùp xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston 

Texas. Tröôùc nghóa cöû naày, chuùng toâi voâ cuøng xuùc ñoäng vaø bieát ôn Ban Chaáp Haønh 

Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi vaø caùc baïn treû ñaõ hoã trôï chuùng toâi vôùi taát caû taám chaân 

tình. Ngoaøi ra, söï hieän dieän ñoâng ñuû cuûa quí quan khaùch, quí Maïnh Thöôøng Quaân laø 

moät ñoäng löïc quí baùu, moät khích leä lôùn lao giuùp chuùng toâi giaûi tröø bôùt noãi lo laéng trong 

giai ñoaïn khoù khaên baát ngôø cuûa neàn kinh teá toaøn caàu treân ñaø tuoät doác, söï gaây quyõ quaû 

thaät heát söùc khoù khaên trong giai ñoaïn naày. Chuùng toâi tha thieát caàu mong quí vò tieáp tay 

ñeå nôi queâ höông thöù hai naày coù ñöôïc moät Thaùnh Thaát Cao Ñaøi theo maãu cuûa Toå Ñình 

Toaø Thaùnh Taây Ninh, moät bieåu töôïng cuûa neàn vaên hoaù quay veà nguoàn ñaày baûn saéc 

daân toäc, vöøa keát hôïp haøi hoaø giöõa  NGÖÔØI vaø TRÔØI ÑAÁT vöøa chuyeân chôû höông vò 

noàng naøn cuûa neàn vaên hoùa Laïc Hoàng sang ñaát khaùck, ñoàng maïch vôùi maáy vaàn thô 

caûm taùc veà ToaøThaùnh Taây Ninh. 

Toøa Thaùnh uy nghi hieän saéc ROÀNG 

Kyø quang chieáu dieäu coõi trôøi Ñoâng. 

Thaày TRÔØI chæ veõ neân hình töôùng, 

Thôï kheùo laøm theo chaúng neä coâng. 

Bí nhieäm Ñaát Trôøi loàng boùng veõ, 

Tinh hoa Daân Toäc ñaäm maøu son.  

Tam Taøi hieäp nhöùt neân cô nghieäp, 

Bieåu töôïng vaên minh gioáng Laïc Hoàng. 

Kính thöa quí lieät vò 

 

 Khi bò baét buoäc phaûi rôøi xa nôi choân nhao caét ruùn, bieát bao tình caûm nhôù 

nhung luyeán tieác, nhôù nöôùc, nhôù ngöôøi, nhôù choøm caây luoáng coû, rieâng chuùng toâi ngöôøi 

tín höõu Cao Ñaøi, hình  aûnh cuûa TTTN luoân khaéc saâu vaøo taâm khaûm, neân duø vôùi soá tín 

ñoà ít oûi, ngheøo naøn, nhöng luùc naøo cuõng canh caùnh beân loøng laø phaûi laøm theá naøo xaây 

döïng ñöôïc moät Thaùnh Thaát nho nhoû nhöng laøm ñuùng theo maãu Toå Ñình TTTN  . Vôùi 

quyeát taâm nhö treân, chuùng toâi töï löïc chung goùp ñöôïc $200.000 vaø may maén mua ñöôïc 

hai maãu ñaát thaät laø lyù töôûng gaàn goác ñöôøng S. Gessner vaø West Bellfort, gaàn chôï, gaàn 

tröôøng hoïc, gaàn nhaø baêng, gaàn Böu Ñieän nhöng laïi töông ñoái thanh tònh phuø hôïp cho 
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vieäc tu haønh. Giai ñoaïn thöù 2, chuùng toâi ñang laøm laø xaây caát HAÄU ÑIEÄN, hieän nay ñaõ 

hoaøn taát heä thoáng thoaùt nöôùc, ñaøo xong hoà tröõ nöôùc vaø ñang ñoã neàn. Chi phí taát caû 

phaàn hai naøy keå caû sô ñoà kieán truùc leân ñeán $400.000, chuùng toâi ñaõ töï tuùc traû ñöôïc 

$200.000 coøn laïi $200.000, chuùng toâi coù yù ñònh töï löïc caùnh sinh, nhöng vì neàn kinh teá 

suy suïp, Ñoàng Ñaïo bò thaát nghieäp khaù nhieàu, neân buoäc loøng phaûi nhôø söï tieáp söùc cuûa 

quí vò. Rieâng giai ñoaïn 3 xaây caát CHAÙNH ÑIEÄN döï truø non moät trieäu, chuùng toâi seõ 

taêng cöôøng vaän ñoäng gaây quyõ khaép nôi, hy voïng trong vaøi naêm, coâng trình seõ hoaøn 

thaønh.  

 

Ñieàu ñaùng vui möøng lôùn vôùi chuùng toâi laø töø khi khôûi ñoäng coâng trình xaây caát 

ngoaøi söï baûo trôï cuûa TNÑHH vaø quí vò Maïnh Thöôøng Quaân, caùc chaùu thanh thieáu 

nieân ñaõ tích cöïc xung phong vaøo tröôøng thi coâng quaû, saùt caùnh vôùi chuùng toâi trong tieán 

trình xaây döïng. Caùc chaùu ñaõ ñoùng vai troø chaùnh trong vieäc toå chöùc gaây quyõ ñeâm nay, 

caùc chaùu cuõng ñaõ töï bieân, töï soaïn baøi vôû ñeå hoäi luaän treân ñaøi truyeàn hình SBTN vaø 

caùc ñaøi truyeàn thanh Saøi Goøn Houston, Little Saøi Goøn vaø ñaøi Tieáng Nöôùc Toâi. Maëc duø 

môùi chaäp chöûng trong coâng taùc, khoâng traùnh ñöôïc nhieàu sô xuaát, nhöng caùc coâ baùc vì 

thöông tuoåi treû neân khen ngôïi khoâng tieác lôøi, ñieàu naày laøm cho caùc chaùu haêng say hôn 

nöõa trong caùc vieäc töø thieän vaø phaùt huy vaên hoùa giaùo duïc sau naày. Rieâng chuû tröông 

cuûa TNÑHH vaø TTCÑ Houston Texas nguyeän taïo nhieàu cô hoäi cho caùc chaùu phaùt huy 

troïn veïn taøi vaø ñöùc ñeå trôû neân ngöôøi Vieät Nam göông maãu treân xöù ngöôøi. Nôi ñaây, caùc 

chaùu ñaõ may maén haáp thuï ñöôïc moät neàn giaùo duïc thöïc laø toát thuaän lôïi cho vieäc boài 

döôõng caùi TRÍ thoâng minh, saùng suoát, ñaày saùng taïo vaø theå hieän caùi TRÍ naêng naøy ra 

ngoaøi xaõ hoäi seõ laø moät nhaân taøi. Caùc chaùu laïi may maén hôn nöõa laø xuaát thaân töø caùc gia 

ñình Ñaïo Giaùo ñöôïc boài döôõng caùi TAÂM thöông  yeâu vaø theå hieän caùi Taâm ra ngoaøi 

phuïng söï xaõ hoäi laø ñaït ñöôïc caùi ÑÖÙC. Nhö theá caùc chaùu ñaõ coù ñöôïc TAØI ÑÖÙC kieâm bò 

nhö “song kieám hôïp bích” cuûa nhaø vaên Kim Dung, seõ ñaùnh ñaâu thaéng ñoù. Taøi coù theå 

ví nhö muõi teân saéc beùn, Ñöùc ví nhö ñuoâi teân coù nhieäm vuï laùi muõi teân höôùng thaúng muïc 

tieâu, ñaït ñöôïc keát quaû myõ maõn… Ngöôøi Vieät Nam voán coù oùc thoâng minh, chuùng toâi tin 

töôûng thanh nieân Vieät Nam seõ tieán xa hôn nöõa treân ñöôøng phuïng söï ÑAÏO ÑÔØI , ñuùng 

theo tinh thaàn 4 caâu thô sau ñaây: 

 

Tuoåi treû maàm non taâm saùng trong 

Ñaép xaây lyù töôûng ñeïp nôi loøng 

Tình thöông nhöïa soáng nuoâi maàm aáy 

Nhaân loaïi mai naày ñaït öôùc mong. 

 

Neáu chuùng ta vui loøng taïo cô hoäi vaø taän duïng khaû naêng tieàm taøng saün coù cuûa 

caùc chaùu thì TRE TAØN, MAÊNG SEÕ ÑÔM MOÏC, toát töôi hôn vaïn laàn. Nhaân cô hoäi 

buoåi daï tieäc gaây quyõ hoâm nay, chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc chaùu ñaõ daønh 

nhieàu thì giôø quí baùu, daán thaân vaøo tröôøng coâng quaû xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi 
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Houston Texas, chuùng toâi cuõng xin quí lieät vò cho moät traøn  phaùo tay töôûng thöôûng vaø 

khíck leä caùc chaùu treân ñöôøng phuïng söï. 

  

Xin caàu nguyeän ôn treân ban hoàng aân cho quí vò vaø gia ñình luoân ñöôïc soáng aám aùp 

haïnh phuùc trong beå tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá. Xin ña taï vaø kính chaøo. 

       Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá 

 

 

 

Cao Ñaøi Youth Houston-Texas 

 

 
Töø traùi sang phaûi: Trònh Quoác Trung, Thaùi Thanh Haûi, Lyù Quoác Syõ, Phan Quang Danh 

Trònh Ngoïc Thuaàn, Traàn Hoàng Loan, Nguyeãn Thò Lôøi, Nguyeãn Hoàng Yeán Loan 
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Thaân taëng Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi vaø Ñoaøn Thanh Nieân Cao Ñaøi 

Houston Texas 

 

Chieán Só Tình Thöông 

Thieân Thaûo rôøn xanh maùt giaùo Ñöôøng 

AÙnh Hoàng Loan toûa khaép queâ höông 

Soi loøng Tuaán kieät vì daân, nöôùc 

Mong giuùp Ñaïo Ñôøi höôùng thieän löông. 

Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: Baøi thô gheùp teân 5 ngöôøi trong ban chaáp haønh TNÑHH. 

 

Tieáng Haùt Tình Thöông 

Bình Minh Loan, Yeán haùt ca vang 

Thuaàn Tuùy thanh cao raát nheï nhaøng 

Troãi khuùc Ñoàng Taâm, Döông aùnh Ñaïo 

 Boång traàm hoøa tieáng soùng Haø giang. 

                                  Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: Baøi thô gheùp teân 8 ngöôøi treû thuoäc ñoaøn thanh nieân Cao Ñaøi tham döï hoäi 

luaän treân ñaøi truyeàn hình vaø ñaøi truyeàn thanh veà buoåi daï tieäc gaây quyõ (ngaøy 

30/05/2009) giuùp xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas. 

  

Linh Caûm 

Taâm hoàn hoaø caûm vôùi thieân nhieân 

Nöông Theá  diàu ñôøi ngoä Caûnh  Thieân. 

Thuaàn Tuyù Thanh Döông ngôøi AÙnh dieäu 

Cao Ñaøi Quoác Ñaïo Ñaït cô duyeân 

   Loan Yeán hoaø Minh vang tieáng hoùt 

Haø giang nhòp soùng voã trieàn mieân… 

Ñöôøng ñôøi xaây ñaép caàu Chaân Lyù 

Tuaán kieät, anh Huøng söù maïng thieâng! 

                                      Ngoïc Nöông 

 

Ghi chuù: Nhaân cuoäc picnic taïi Brazos Bend State Park ngaøy 21/06/09. 

Baøi thô gheùp teân kyû nieäm goàm: 5 ngöôøi trong Ban Chaáp Haønh TNÑHH vaø 2 ngöôøi 

MC, 
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8 ngöôøi treû trong Ñoaøn Thanh Nieân Cao Ñaøi tham döï hoäi luaän treân ñaøi truyeàn hình , 

truyeàn thanh, 4 ngöôøi trong Ban Taïo Taùc xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston 

Texas  

   

   

THAÂN GÖÛI ÑOAØN HUØNG 

 

  Thaân hieán cho Trôøi taïo phuùc aâm 

  Göûi ngöøôi haøo hieäp saùng LöôngTaâm 

  Ñoaøn quaân xeû ñaát khai hoà, nöùôc 

  Huøng khí Roàng Tieân vöôït soùng ngaàm! 

     Ngoïc Nöông 
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Töø traùi sang phaûi: 

Baø Traàn Thieän Ñaït, Traàn Thò Myõ, Ngoïc Nöông, Quoác Theá, OÂ. Traàn Thieän Ñaït, . Ñaøo vaên 

Thaûo. 

 

THAÂN TAËNG CAÛNH THIEÂN VAØ TRAÀN MYÕ 

 

Hoa Thaûo ngaøy xuaân saéc Myõ mieàu 

Gôïi tình nhaân loaïi bieát thöông yeâu, 

Cho ñôøi töôi thaém, ngöôøi thaân aùi, 

Cho theá gian ñaày hoa gaám theâu! 

Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: Coõi traàn ñeïp ñeõ thieän laønh laø Caûnh Thieân. YÙ nghóa cuûa Caûnh 

Thieân vaø Traàn Myõ khoâng khaùc nhau, cuõng coù theå noùi Traàn Myõ laø Caûnh 

Thieân hay Caûnh Thieân laø Traàn Myõ! 
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CHAÂN TRÔØI MÔÙI 

Vaïn söï laø duyeân ñaõ ñònh roài 

Huoáng hoà Khai Ñaïo taát choïn nôi 

Quoác Ñaïo ngaøy nay thaønh Ñaïi Ñaïo 

Nam Phong ngaøy aáy saùng chaân trôøi! 

Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: Theo lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Chí Toân Thöôïng Ñeá: 

“Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo 

Nam Phong thöû nhöït bieán Nhôn Phong” 

 

CAÛNH THIEÂN 

Cuoái ñöôøng caùch maïng gaëp vöôøn thô 

Soùng gioù bao thu ñoã beán bôø. 

Thieân Caûnh Ñaøi Cao chöø giaùng haï 

Maët trôøi chaân lyù giöõa tim mô! 

    Ngoïc Nöông 

Ghi chuù: Theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Chí Toân Thöôïng Ñeá: Toøa Thaùnh Taây Ninh 

laø hình aûnh Baïch Ngoïc Kinh giaùng theá. (TNHT) 

 

GÖÛI TRAÀN ÑÌNH TRÖØÔNG 

  DUYEÂN THIEÂNG LIEÂNG 

  Göûi ngöøôi taâm chí Maïnh Thöøông Quaân 

  Traàn theá bao naêm taïo Nghóa Nhaân 

  Ñình Thaùnh Caûnh Thieân duyeân hoäi ngoä (1) 

  Tröøông thi coâng quaû goäi Hoàng AÂn!  (2) 

   

Ghi chuù: (1) Ñình Thaùnh theo maãu TTTN laø hình aûnh Baïch Ngoïc Kinh 

giaùng theá töùc Caûnh Thieân. 

      (2) Hoàng AÂn cuûa Ñöùc Chí Toân Thöôïng Ñeá trong TKPD laø môû 

Tröôøng thi Coâng Quaû ñeå nhaân sanh nöông theo ñoù maø veà coõi cöïc laïc. 

ÑCT coøn xaùc ñònh: Phaûi nhaäp Tröôøng thi Coâng Quaû môùi ñaéc ñaïo hay 

muoán veà cöïc laïc chæ phaûi ñi cöûa naøy maø thoâi (TNHT). 
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Nguyeãn Ngoïc Nöông                                                       Leâ Ngoïc Tuyeát 

 

Meán göûi Nguyeãn Trung Ñaïo, Leâ Ngoïc Tuyeát 

 

Meán tình muoäi tyû phuùt taâm giao 

Göûi troïn nieàm thöông caûm daït daøo! 

Nguyeãn toäc huøng anh mang aùo vaûi 

Leâ traøo truyeàn thoáng ñaát Nam giao 

Trung nghóa ngaøn ñôøi coøn ñaäm daáu 

Ñaïo taâm ngôøi saùng chieáu traêng sao 

Ngoïc quang linh ñieåm trôøi ban theá 

Tuyeát traéng saéc maøu aùo Ñaïo Cao! 

Ngoïc Nöông 

 



 137 

 

 

 

NHÖÕNH BAØI THÔ XÖÔÙNG HOÏA VEÀ TÌNH THÖÔNG 

 

T ƯƠ G YÊU 

 m gọn  u n  anh g ng hỗ tương                      

 g i  a  hạnh  h c c nh  hiên Đường          

 iên tâm gi o   c tình nhân ái,                            

 ững ch  vun t  ng  u ến tiếc thương  

 u   gánh t  tâm chan  h   n o  

 ang   u nhiệt hu ết  ư i ngàn  hương  

 hương  êu t ỗi     t ong tiềm thức  

 hân  oại h a vui vạn   m t ường  

        Í H& H   G HỒ 

  

  

 ỌA I 

An   n  ạc Đạo   ống  au tương  

G n giữ gia  hong v i     ường  

  ên  ư i thu n h a ngu n hạnh  h c  

  ong ngoài êm  m  uối  êu thương  

 ăm châu  ết ch t t nh hu nh  ệ  

 ốn  i n v n toàn ngh a vạn  hương  

Đời  hánh Đức  ho   ng chu  n thế  

Đ i   ng tâm  u t tại   Đàn   ường  

                     HT Phaïm Vaên Khaûm 

 

 ỌA II 

 gười tu t ư c t   giữ cha  tương  

    ộng     i    thiệt  ường  

 ạn  oại   ng  anh   h   tạo   ng  

 át h n t n h a  u t  êu thương  

 uốn cho nhân  oại về chung mối  

 h  h a Đạo m u  h   vạn  hương  

 hế gi i Đại  Đ ng h u th  hiện  

 hương  êu c ng chánh m i miên t ường  

  

                                   QUANG THÔNG 
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TÌNH THÖÔNG—HOAÏ VAÄN 

 

Haøm Döông xöa thaáy caùch Tieâu Töông 

Theá giôùi ngaøy nay ruùt ngaén ñöôøng 

Boán beå nhaø chung tình roäng môû 

Naêm chaâu hieäp moät ñaäm nguoàn thöông 

Ñaïo maàu khai môû tröông côø AÙi 

Huynh ñeä hieäp loøng khaép boán phöông 

Nhaân loaïi Ñaïi Ñoàng toaøn theá giôùi 

“Coâng Bình Baùc AÙi” môùi mieân tröôøng. 

  NGOÏC NÖÔNG 

 

TÌNH THÖÔNG—HOAÏ VAÄN 

 

Traø nöôùc thôm noàng goïi böûu töông 

Thöôûng ban huynh ñeä bieát chung ñöôøng 

Cuøng nhau saùt caùnh hoaèng khai Ñaïo  

Ñoaøn keát beân nhau môû roäng thöông. 

Chaân lyù ñaïo maàu nguyeân goác ñoù 

Beàn taâm phoå teá khaép muoân phöông. 

Kyø ba ñaïi xaù Thaày ban phaùp 

Nöông theá men theo coõi vónh tröôøng. 

  QUOÁC THEÁ 
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Baøi Hoïc Tình Thöông 

 

 

Quoác Tuaán con, 

 

Meï thaät söï caàn thieát phaûi noùi roõ vôùi Ba con vaø con trong vaán ñeà aùp duïng tình thöông 

nhö theá naøo? ( Trong luùc chuùng ta ñang baøn veà Bí Phaùp haèng ngaøy neân aùp duïng cho 

mình luoân luoân saùng suoát, chôn chaùnh, ñuùng theo ñöôøng Ñaïo ). 

 

Meï ñöa ra ví duï cuï theå trong vieäc mua ñaát caát Thaùnh Thaát bò caûn trôû ñeå phaân tích cho  

Ba con vaø con thaáy phaûi aùp duïng tình thöông theá naøo, chöù chæ noùi tình thöông maø 

khoâng xaùc ñònh roõ, coù theå sai leäch raát nguy hieåm: Coâ Ñaøo, Coâ Inh nghó raèng mình coù 

tình thöông vôùi oâng Khoa, caûm thoâng noãi khoå taâm cuûa oâng Khoa môùi nghe theo oâng 

Khoa caûn trôû vieäc mua ñaát  caát Thaùnh Thaát Houston TX naøy, sôï khoâng coøn tieàn traû 

Toaø AÙn vì thua kieän (Luùc ñoù oâng Khoa, Tuaán, Thaùi, Soi bò oâng Cöù kieän ñöa ra toaø ñeå 

oâng ta giaønh quyeàn HÑQT, tranh ñoaït cô sôû Ñaïo ôû Synot).  

 

Tình caûm naøy cuûa hai Coâ theo Meï nghó khoâng saùng suoát, chæ laø chìu theo lôïi ích caù 

nhaân (Phaøm taâm cuûa con ngöôøi) maø queân ñi lôïi ích thaät söï cuûa Ñaïo! 

Meï phaûi goïi coâ Inh phaân tích roõ, hi voïng ñaùnh thöùc coâ Inh, coâ Ñaøo: phaûi ñi theo chaân 

taâm saùng suoát, thaáy toaøn dieän vaán ñeà, chöù khoâng theå ñi theo phaøm taâm vò kyû ñöôïc! 

Meï noùi vôùi coâ Inh vaø caû Ba con: Toâi thaø bò gieát cheát, cuõng khoâng theo ñöôøng ñoù!  

Luùc ñoù HÑQT Ñieän Thôø Phaät Maãu coù 5 ngöôøi, heát ba ngöôøi: oâng Khoa, coâ Inh, coâ 

Ñaøo cuøng yù nhö nhau khoâng muoán xuùc tieán vieäc mua ñaát. Ba con laïi beânh vöïc coi nhö 

tình caûm hai coâ quaù toát, keát aùn Meï thieáu tình thöông!...Trong khi Meï quyeát taâm vì 

Ñaïo, xeù raøo thöû thaùch ñi tôùi duø phaûi chòu tuûi nhuïc cay ñaéng!  

Nhö vaäy trong HÑQT Ñieän Thôø Phaät Maãu, Meï chæ laø thieåu soá, ñôn ñoäc, choáng choûi 

baûo veä coâng chaùnh, vì Ñaïo vì tình thöông chuùng sanh, coá gaéng noùi leân caùi sai caùi ñuùng 

muoán ñaùnh thöùc moïi ngöôøi, coâ Ñaøo coâ Inh thaáy roõ ñaõ xoay chieàu. Ba cuøng Meï tìm 

giaûi phaùp dung hoaø oån thoaû ñeå xuùc tieán vieäc mua ñaát (HÑQT Ñieän Thôø Phaät Maãu coù 

$200,000.00 dollars chæ traû tieàn ñaát $130,000.00 coøn ñeå laïi $70,000.00 trong bank, 

thay vì phaûi traû döùt tieàn mua ñaát) 

Con thaáy khoâng, tieàn coù saún maø mua ñaát caát Thaùnh Thaát  cuõng phaûi bò  caûn trôû, khaûo 

ñaûo?! 

Chaúng khaùc naøo muoán “Hieäp Nhaát”, ñem tieàn laïi caát Thaùnh Thaát giao cho Ñaïo taïi 

Synot cuõng bò kieän ra toaø vaø bò ñuoåi ñi?! 
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Chôn taâm thaáy roõ thieâng lieâng thöû thaùch neân xuoâi theo töï nhieân töùc thieân yù. Phaøm taâm 

môø mòt, ñoäng loaïn khoâng thaáy höôùng ñi, traùi laïi coøn keát aùn, ñoå thöøa do “Hieäp Nhaát” 

môùi bò kieän!  

Chôn taâm saùng suoát hieåu roõ cô huyeàn nhieäm. Phaøm taâm u toái môø mòt khoâng bieát ñaâu 

laø ñuùng ñaâu laø sai ?!  

Tình Thöông vaø Coâng Chaùnh dieäu duïng nhö theá naøo?  

Ñaây laø baøi hoïc Tình Thöông saâu saéc, neáu khoâng caûnh giaùc, con ngöôøi khoù theå vöôït 

qua… 

Meï raát ngaïc nhieân Ba con giôø phuùt naøy coøn noùi vôùi con: Meï laøm maát uy tín Ba vì caâu 

noùi: “coâ Ñaøo coâ Inh nghe theo oâng Khoa”   

Meï muoán con traû lôøi baèng löông taâm, Meï noùi caâu ñoù coù sai söï thaät khoâng, coù theâu deät 

khoâng? 

Meï khoâng hieåu sao khi noùi ñeán vaán ñeà naøy thì Ba con böïc boäïi leân, maát bình tænh nhö 

con thaáy tröôùc maét ngaøy hoâm ñoù. 

Ñoù laø lyù do Meï khoâng theå trình baøy ñöôïc yù Meï muoán daïy con: phaûi aùp duïng tình 

thöông nhö theá naøo keûo ñi sai leäch quaù xa maø khoâng hay bieát. Söï vieäc xaûy ra ngaøy 

hoâm ñoù hoaøn toaøn ngoaøi yù muoán cuûa Meï. 

Meï caàn nhaéc nhôû con phaûi laáy chôn taâm, saùng suoát khi aùp duïng “baøi hoïc tình thöông” 

ñöøng ñeå tình caûm rieâng tö xen vaøo daãn daét! Ma quyû thöû thaùch khoâng phaûi beân ngoaì 

maø chính laø ôû coõi loøng ta! Ñöôøng Ñaïo aét gaëp nhieàu thöû thaùch, con phaûi bình taâm saùng 

suoát, giöõ vöõng haïnh phuùc gia ñình trong tình thöông vaø coâng chaùnh, traùnh daån daét cuûa 

phaøm taâm gaây haäu quaû tai haïi khoân löôøng  

Coõi loøng môø mòt boùng ma trôi 

Nhaãn taâm teä baïc vôùi baïn ñôøi 

Ma chöôùng thaäp thoø toan daãn daét 

Phaù Ñôøi, haïi Ñaïo ñoù con ôi! 

Maáy lôøi nhaén nhuû con veà Bí Phaùp Tình Thöông. 

Thöông goàm coâng chaùnh môùi laøThöông??? 

Ñaøn aùp, baát coâng vaán naïn thöôøng!!! 

Muoân thuôû thoùi ñôøi laø theá ñaáy 

Coõi loøng giaûi thoaùt heát tô vöông! 

 

 

Meï cuûa con  

 

Nguyeãn Ngoïc Nöông  
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Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học  ồ  am khi xem một màn ảnh làm cảm động 
trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên! 

 ỉnh  hanh  ải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít 

nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại.  ai lít nước không chỉ dùng để uống, mà 

còn vo gạo, rữa rau… còn phải cho gia súc kéo uống, gia súc kéo thiếu nước không thể được, 

khát à! 

 ó một ngày, bổng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất trung thành 

và thật thà.  ó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ xông vào con đường trong 

sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy 

nhanh đến đứng sững giữa đường.  ác chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình 

hình chặn đường của những con gia súc như vậy nhưng những con động vật trước không bất 

khuất kiên cường như con bò này. 

 oàn vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, 

càng không thể tuỳ tiện cho nước.  hững quy định này xem ra cũng thật khắt khe nhưng vì 

bất đắc dĩ.  ừng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi. 

 rong sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy , thậm chí làm tắt 

đường, các tài xế phía sau bắt đầu chưởi rũa.  ó vài tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm 

đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi  hái, không chịu dùn 

bước.  ến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu 
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ớt của nó.  oàn thân như nát nhừ, không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu, 

nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều 

tà.  ó kêu lên một tiếng thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khồc u ám lạnh lẻo của sa mạc hiện 

ra cảnh tượng sao mà bi tráng.  gười tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe 

cũng oà lên khóc.  uối cùng, người tráng sĩ nói: “thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy.  ôi chấp 

nhận xử phạt”. Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt 

con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó 

ngước mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi. Trong ráng 

chiều, không xa từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương 

nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng 

thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những 

giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống. 

 ia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẻ cùng chúng tôi đi về. Một 

buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. 

 ôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi 

cuồn cuộn trào ra. 

Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả 

những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, 

con cháu, gia đình của chúng.  húng cũng như con người chúng ta, đều có khát vọng được vui 

vẽ, hạnh phúc.  húng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư?  ại cầu mong bạn hãy đối xử 

tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn 

con bò mẹ kia rất nhiều!…Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và 

tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị 

đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống. 

 hư  guyện dịch 

Dì Phúc đã sưu tầm và chia sẽ. 

 âm Duyên xin chân thành cảm ơn. 
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Tình Thöông Meï 

 

 
 

Cha     âm m t  hi    m i chào  ời         âm t n t o nu i con t  i  ua ch n 

m a thu  u n t ong căn gác t ọ nhỏ  Cách nơi     ho ng hai   m  ường c  một      ạ  

 ương c m  o c  giáo Liên Hoa   m t ách  Học t   c      tám tu i  ến học  há   ng  

 ột h m     âm  ến  in học  C  giáo t  chối v      uá tu i  o v i nh m học t   của 

C   hơn nữa     học c ng          i      âm năn n  nhiều   n và tỏ  a   t thiết tha v i 

việc học  ương c m  C  giáo  iêu   ng  ành  h i nh n     

Suốt m   tháng  ài  C  giáo   c  iệt  ạ         c ng cố g ng học  nhưng v   h ng 

c   hiếu  nên     h ng tiến  ộ ch t nào  C  giáo   t  à th t vọng  H ng ngà      ưa    

 i học        vẫn ng i ngoài      i     chứ  h ng vào t ong nhà chờ   i  ành cho các 

 hụ hu nh   h m thoát g n cuối niên học      ỗng v ng m t  u n  a tháng  au c ng  C  

giáo nh      nhưng c ng m ng v      âm  h ng th  tiến  ộ  ư c  nếu tiế  tục   au n   

    àm m t  anh tiếng của nhà t ường  

Đến ngà  m n  hoá  C  giáo t  chức  u i t  nh t u  ương c m   o học t   C   i u 

 iễn  C  mư n  ạ  và g i thư mời  hụ hu nh học  inh và  uan  hách t ong thành  hố  

 ỗng nhiên     âm  ến  in t  nh  iễn  C  giáo t  chối      âm thiết tha nài  in và cho 

 iết t ong  a tháng  ua  v  hoàn c nh gia   nh      h ng th   ến t ường nhưng    cố 

g ng t  học  uốt thời gian   nhà  

 ột  ân nữa C  giáo  iêu   ng t ư c t m chân t nh của     âm  C   ịnh  ụng    cho 

   t  nh  iễn màn ch t và nếu c  g   ơ   t  c     t m cách  in  ỗi nhân  hi c   ết th c 

 u i t  nh  iễn và cám ơn  uan  hách  
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Cuối c ng   i c ng  ến  ư t     âm     m c  ộ    nhà  uê c  v   ơ  á     u t c 

  m   m   ên  ân  h u t ư c    ngạc nhiên của hàng ngàn  hán th nh gi       âm  àn 

  n  h  nh t t ong t   nhạc của  oza t   iếng  àn   o   t u  u n  hi t  m  hi   ng  c  

 ức thu hút vô cùng! Sau khi ch m  ứt  một  h t hoàn toàn im   ng …   i  ỗng nhiên 

toàn hội t ường  ứng     và vỗ ta  như  háo n    o  ài m    h t   ng h   iên tiế   C  

giáo  m    vào   ng và oà  h c v   ung  ư ng và v  c ng ngạc nhiên  Sau        âm 

c m  ic o và  hát  i u   Suốt cuộc  ời    con  iếc   c  chưa t ng  ư c ngh  âm thanh 

hu ền  ịu của tiếng  àn  tiếng hát  tiếng chim h t  tiếng gi    t ngoài hiên … Con thương 

   con v  c ng và ngh    ng ch   hi nào    con  ua  ời m i ngh   ư c     thế con    

cố g ng học  ương c m    t  i  ên  h c nhạc  ành cho    con  au n       con  ị  ệnh 

ung thư    t t ị   uốt  a tháng  ị  ệnh hành   h ng  ưa con  i học  ư c  và    con v a 

m i  ua  ời cách na  vài h m   u i t  nh  iễn h m na  con  ành hoàn toàn cho    con 

vì con tin tư ng    con    ngh  t ọn v n   n nhạc n   mà   c  anh tiền    con  h ng 

th  ngh   ư c   

                                                              
C  hội t ường  ều th n thức   àng hoàng   

Ôi t nh thương    hu ền  iệu tha   C   h  năng gi       âm vư t  ua mọi chư ng 

ngại      i thành c ng như một thiên tài      iếng  ương c m th n thức của     âm 

 ành cho     hi   a  ời     ánh thức hàng vạn con tim hư ng về t nh  êu     hiếu th o 

v i     t m cách  á  ứng những g     ư c mơ  hi c n  ống c ng như   c  ua  ời  

Ca  ao  iệt  am v  c ng th m thiết v i  ài thơ  mu n thu  g n vào t n  hối  c  

  ng  âu vào t n t ái tim của toàn  ân tộc  

 

“Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra, 

Một lòng thờ Mẹ kính Cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!” 
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Âm  iệu  ài thơ ca  ao n   như hoà  ẫn v i tiếng  ương c m của     âm  u   à 

tu ệt  iệu v  c ng         ■ 

 

 
Quố  Th     
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GÖÔNG SAÙNG ÑAÏO ÑÖÙC 

 

Tænh Taây Ninh laø nôi phaùt xuaát neàn Ñaïi Ñaïo Cao Ñaøi  

Trong thaäp nieân 1950, Taây Ninh laø moät tænh ngheøo. Ñaëc bieät, söï giaùo duïc coøn giôùi 

haïn. Tuy nhieân, Taây Ninh ñaõ coù moät buoåi hoïp maët ñaày yù nghóa, ñeå neâu cao tình thaày 

troø cuûa caùc moân ñeä ñoái vôùi thaày cuõ. Vò thaày cuõ ñoù laø nhaø giaùo khaû kính Traàn Vaên 

Giaûng, maø hoïc troø goïi thaân thuông laø cuï Ñoác Giaûng. Tình thaày troø cuûa caùc moân ñeä ñoái 

vôùi cuï Ñoác Giaûng trong ngaøy 18 thaùng 8 naêm 1953, nhaân buoåi leã gaén Baûo Quoác Huaân 

Chöông, laø söï tri aân thaày cuõ, trong tinh thaàn “Toân Sö Troïng Ñaïo”, ñöôïc toå chöùc quy 

cuû, long troïng, töng böøng cuûa chaùnh quyeàn ñöông thôøi vaø taäp theå moân ñeä cuûa cuï. Moân 

ñeä cuûa cuï, tuy ñaït vinh hieån toät duøng trong xaõ hoäi, nhöng vaãn moät loøng kính yeâu vaø 

toân troïng cuï, nhö tình cuûa con ñoái vôùi cha: Ñoù laø Thuû Töôùng Chaùnh Phuû ñöông quyeàn 

Nguyeãn Vaên Taâm, Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc cuûa Ñaïo Cao Ñaøi, vaø ñoâng ñuû caùc 

hoïc troø cuõ cuûa cuï, nay ñaõ laø Baùc Só, Giaùo Sö, Kyõ Sö, Coâng Thöông Kyõ Ngheä Gia, 

Ñieàn Chuû, Nghieäp Chuû… 

Thaân Sinh toâi Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn Nguyeãn Vaên Hoäi cuõng laø moân sinh cuõa cuï Ñoác 

Giaûng. Thaân Sinh toâi cuõng laø nhaø giaùo. Khi coøn laø Sæ Taûi oâng phuïc vuï Ñaïo trong 

ngaønh giaùo duïc kieâm Ñoác Hoïc Ñaïo Ñöùc Hoïc Ñöôøng. 

Naêm 18 tuoåi toâi cuõng ñöôïc Phuï Thaân keå laïi tæ mæ cuoäc leã gaén Huy Chöông nhôù ôn thaày 

cuõ cuûa Thuû Töôùng Nguyeãn Vaên Taâm vaø Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc, muïc ñích giaùo 

huaán  veà tinh thaàn Ñaïo Ñöùc truyeàn thoáng cuûa daân toäc Vieät Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thuû Töôùng Nguyeãn Vaên Taâm gaén huy chöông vaøo ngöïc  

cuï Traàn Vaên Giaûng. Beân Caïnh laø Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc 
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Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc chuùc möøng Thaày hoïc cuõ 

 
Cuï Traàn Vaên Giaûng cuøng hai moân sanh laø Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc  

vaø Thuû Töôùng Nguyeãn Vaên Taâm trong ngaøy leã gaén huy chöông 

 
Hình cuï Ñoác Traàn Vaên Giaûng ñöôïc treo trong thö phoøng cuûa  

Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc, taïi Trí Tueä Cung, TaâyNinh 
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Cuï Ñoác Giaûng, trong luùc sanh thôøi, ñaõ ñöôïc haïnh phuùc nhìn thaáy moân ñeä yeâu daáu cuûa 

mình “coâng thaønh, danh toaïi”. Cuï haûnh dieän nhaän laõnh Baûo Quoác Huaân Chöông do 

Ñöùc Quoác Tröôûng Baûo Ñaïi ban thöôûng, ñeå vinh danh moät nhaø giaùo coáng hieán suoát 

cuoäc ñôøi cho ngaønh giaùo duïc, vaø ñaøo taïo nhöõng moân ñeä öu tuù. Cuï coù leõ cuõng maõn 

nguyeän khi nhìn thaáy thaønh tích cuûa moân ñeä, vaø nhaát laø, duø ñaõ ñaït ñòa vò cao quyù trong 

xaõ hoäi, nhöng moân ñeä cuûa cuï vaãn moät loøng toân kính vaø bieát ôn cuï. Ñaây laø taám göông 

saùng cuûa neàn ñaïo ñöùc coå truyeàn, tinh thaàn “Toân Sö Troïng Ñaïo” cuûa ngöôøi xöa, ñaùng 

löu laïi cho haäu theá. Ñaây cuõng laø chöùng minh söï thaønh coâng cuûa moät neàn giaùo duïc 

thaám nhuaàn ñaïo ñöùc coå truyeàn cuûa daân toäc Vieät Nam. 

 

AÂn Thaày cao troïng quí nhö cha 

Tình nghóa moân sinh maõi ñaäm ñaø  

Göông saùng löu truyeàn cho haäu theá  

Nghóa nhaân laø ñöùc giaûi can qua. 

   Ngoïc Nöông 
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Taâm Thö cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Thaùnh Thaát Cao Ñaøi 

Houston Texas Veà vieäc gaây quyõ xaây caát Chaùnh Ñieän 

  

Kính göûi:  

Quyù Ban Giaùm Ñoác caùc Ngaân haøng, Coâng Ty,  

Quyù Chuû nhaân caùc cô sôû Dịch vụ, Thöông maõi,  

Quyù Toå chöùc, Hoäi Ñoaøn, Maïnh Thöôøng Quaân, 

Quyù Chöùc Saéc, Chöùc Vieäc vaø quyù Ñoàng Ñaïo, Ñoàng Höông.  

 

Hôn moät naêm tröôùc ñaây, nhôø vaøo tình thöông vaø söï yeåm trôï tích cöïc cuûa taát caû 

quyù vò, chuùng toâi ñaõ coù ñöôïc nguoàn taøi chaùnh thieát yeáu ñeå xaây caát Haäu Ñieän Thaùnh 

Thaát Cao Ñaøi Houston Texas, dieän tích 3,200 SF vaø caùc tieän nghi coâng ích goàm: 2 nhaø 

veä sinh coâng coäng, hoà thoaùt nöôùc 10,800 SF,  heä thoáng coáng thoâng ra hoà, chi phí toång 

coäng 450 nghìn Myõ kim. Coâng trình xaây phaàn Haäu Ñieän hoaøn taát sôùm hôn thôøi gian döï 

tính vaø ñaõ toå chöùc leã khaùnh thaønh vaøo ngaøy 28/11/2009. Hoâm nay, chuùng toâi traân 

troïng thoâng baùo seõ tieáp tuïc khôûi coâng xaây ngoâi Chaùnh Ñieän theo maãu soá 3 Toøa Thaùnh 

Taây Ninh, dieän tích 7,500 SF, chi phí döï toaùn khoaûng 900 nghìn Myõ kim. Phaàn kieán 

truùc naày raát quan troïng, aån taøng haøng traêm bieåu töôïng taâm linh cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. 

 

Thöa quyù vò. Chuùng toâi bieát raèng, vieäc keâu goïi yeåm trôï taøi chaùnh 900 nghìn 

Myõ kim cho coâng trình xaây döïng Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas laø ñieàu heát söùc 

khoù khaên. Tuy nhieân, toân giaùo caàn coù giaùo ñöôøng, tín ñoà caàn coù nôi tu haønh, phuïng thôø 

Thöôïng Ñeá. Ai cuõng hieåu taøi saûn voán laø vaät voâ thöôøng, nay coù mai khoâng. Tieàn baïc 

cuõng laø vaät voâ thöôøng, nay coøn mai maát. Duy coù cuùng döôøng Thöôïng Ñeá môùi khoâng 

maát, khoâng hao, nhôø boài ñaép coâng ñöùc voâ löôïng, phöôùc baùu voâ bieân. Vì vaäy, chuùng toâi 

thieát tha keâu goïi quyù aân nhaân, xin môû roäng töø taâm, tieáp tuïc yeåm trôï taøi chaùnh giuùp 

chuùng toâi sôùm hoaøn thaønh ngoâi Chaùnh Ñieän.  

 

Moïi ñoùng goùp seõ ñöôïc caáp bieân nhaän ñeå cuoái naêm khai tröø thueá theo ñieàu luaät 

hoaït ñoäng baát vuï lôïi 501 (c ) (3), soá EIN # 76-0624866. Check hoaëc money order xin 

ñeà: “Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas”, thö göûi veà ñòa chæ: P.O. BOX 711385, 

Houston, Texas 77271-1385 

Xin lieân laïc veà: 

-Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá, ÑT: 281-489-1770 

-Ñoâng Y Só Caûnh Thieân, ÑT:713-231-4425  

Traân troïng kính thoâng baùo vaø xin hoan hyû yeåm trôï. 

  

 Houston, ngaøy 01/08/2010 

TM. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò                             TM. Ban Xaây Döïng 

 

Hieàn Taøi Trònh Quoác Theá                            Ñoâng Y Só Caûnh Thieân    
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Caodai Religion Organization 
8415 S. Breeze Dr. Houston, TX 77071 
August 1st, 2010 
Dear Sir/Madam, 
 
The people of Caodai Religion would like to tell you our story, a story about our voyage from 
Vietnam to America.  
 
Vietnam is a country that incurs war after war. Thousand years of Vietnamese history are 
embraced with thousand years of war. People cried and endured, but were able to build a strong 
love to GOD and humanity. In the early 20th  century (1926), Caodai Religion was born in Vietnam 
helping many people going through the hardship of war and poverty. In 1975, the communists 
took control of the Vietnamese government and thousands of Vietnamese including Caodai 
followers fled their homeland to find freedom in America. Many of us crossed the Pacific Ocean in 
small boats congested with too many people and encountered pirates in the open seas. Many 
were died and many were survived, and survivors had to cope with the loss of their loves ones. 
These survivors became refugees and numerous of them settled in America as new immigrants 
empty-handed and with no or limited English. Nevertheless, they possessed extraordinary 
enthusiasm to adapt to the new world, begin their new lives, and strengthen their beliefs in GOD 
and humanity. The Caodai’s followers have hoped someday they are able to build the Caodai 
Temple so they can find the comfort for their souls and learn the greatest of GOD and human. 
                  
After years of raising money from Caodai’s worshippers, we were able to purchase a piece of 
land in Houston and built the supporting area in the back of the future temple with the area of 
3200 SF and cost of $450,000 USD. Now it is time for us to start the fund-raising effort to build 
the temple which will cost approximately $900,000 USD. The future temple will have thousands 
spiritual symbols of Caodaism symbolizing companionship of GOD and humanity. 
We are reaching out to YOU for financial assistance. 
There may be hundreds of temples and churches in Houston; there is NONE for the Caodai 
people. And there are only couples in the entire country of United States of America. The people 
of Caodaism can only practice their religion by informally gathering in a member’s house or in a 
small house that was purchased using our fund-raising money. We desperately need help. 
Please support us to build our foundation of the Religion with values that teaches our children to 
become great future assets to our society. Your supports are not only helping us build our 
religious foundation it also invests into future generation of our children and also help us to make 
Caodai’s history. This future temple will be our first temple in Houston Texas. 
Thanks you for reading this letter. Your generous support of any amount is greatly appreciated 
and is tax-deductible based on code number: 501 (c)(3), EIN# 76-0624866. 
Prototype of Future Caodai Temple 
 

 

 Check or money order can be entitled to “The Great 
Way Research & Development” and send to: P.O. Box 
711385, Houston Texas 77271-1385. 
For questions, please contact us at: 
Representative of CAODAOSM 
The Quoc Trinh 
theqtrinh@yahoo.com - Phone: (281) 489-1770 
Representatives of CAODAISM 
Dong Y Si - Canh Thien 

hoadahouston@gmail.com - Phone: (713) 
231-4425  
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DIEÃN VAÊN MÖØNG LEÃ KHAÙNH THAØNH THAÙNH THAÁT TAÂN LAÄP 

VICHITA KANSAS 

 

Kính thöa qui vò laõnh ñaïo tinh thaàn caùc toân giaùo 

Kính thöa quí quan khaùch, quí ñoàng höông, quí cô quan truyeàn thoâng, baùo chí 

Kính quí chöùc saéc, chöùc vieäc vaø quí ñoàng ñaïo 

 

Chuùng toâi haân haïnh Ñaïi Dieän Ban Quaûn Nhieäm BTÑ Haûi Ngoaïi, Ban Theá Ñaïo Texas 

vaø Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston Texas xin traân troïng kính chaøo toaøn theå quí quan 

khaùch vaø ñoàng ñaïo. 

Töø thaønh phoá Houston, tieåu bang Texas, chuùng toâi löôùt xe suoát gaàn ngaøn daëm xa veà 

ñaây möøng Leã Khaùnh Thaønh Thaùnh Thaát Vichita Kansas vôùi loøng haùo höùc chieâm 

ngöôõng moät kyø coâng thieâng lieâng keát tuï bôûi khoái Thaùnh Taâm cuûa ñoàng ñaïo anh duõng 

nôi ñaây. Duø ñöôøng xa meät moûi, nhöng coù thaám vaøo ñaâu ñoái vôùi noãi khoå cöïc cuûa ñoàng 

ñaïo Vichitañaõ ñoái dieän vôùi bao khoù khaên veà tinh thaàn laãn vaät chaát, ñaõ töøng rôi nhieàu 

moà hoâi nöôùc maét, ñaõ töøng traûi qua nhöõng ñeâm khoâng nguû ñeå lo toan laøm sao coù ñöôïc 

moät Thaùnh Thaát khang trang thôø Ñöùc Chí Toân vaø chö Thaàn Thaùnh Tieân Phaät, haàu ñaùp 

öùng nguyeän voïng thieát tha  cuûa toaøn ñaïo...Roõ raøng “Thieân tuøng Nhôn nguyeän”, cuoái 

cuøng roài caùc baïn cuõng hoaøn thaønh taâm nguyeän moät caùch veû vang. Coøn noãi vui möøng 

naøo hôn khoâng rieâng caùc baïn maø luoân caû chuùng toâi, khi nhìn thaáy 2 laàu AÂm Döông 

Troáng Chuoâng Hieäp Thieân Ñaøi vöôn leân lung linh döôùi aùnh naéng hoàng nhö ñang reo 

vui cuøng maây gioù, nhö ñang ngôïi khen nhöõng ngöôøi con Ñaïo gan lyø, duõng caûm vöôït 

khoù hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï cuûa ngöôøi tín höõu Cao Ñaøi voán töï yù thöùc coù söù 

maïng haønh Ñaïo Haûi Ngoaïi. 

 

Chuùng toâi raát ngöôõng moä caùc baïn ñaõ bieát doø theo Thieân yù vaø haønh trình cuûa caùc vò 

tieàn khai Ñaïi Ñaïo, lo laäp Theå Phaùp tröôùc, töùc lo xaây döïng Thaùnh Thaát ñeå qui tuï nhôn 

sanh, taïo nôi thôø cuùng thieâng lieâng nguyeän caàu Thöôïng Ñeá ban hoàng aân ñoä roãi toaøn caû 

chuùng sanh, cuøng chung höôûng Ñaïi AÂn Xaù kyø ba qua ñaïi phaùp “Thieân nhaân hieäp 

nhaát” cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Moãi thôøi cuùng cuûa Ñaïo Cao Ñaøi laø moät cuoäc haønh phaùp “Trôøi 

Ngöôøi Hieäp Moät” môùi ñuû uy löïc phoå ñoä chuùng sanh, hoaèng khai Ñaïi Ñaïo. 

 

Veà maët thöïc teá, muoán hoaøn thaønh söù maïng thieâng lieâng cuûa ngöôøi tín höõu coù cô duyeân 

haønh ñaïo taïi haûi ngoaïi, sau khi xaây caát xong Thaùnh Thaát, chuùng ta caàn kieän toaøn 

Haønh Chaùnh Ñaïo ñòa phöông, töùc theå hieän ñuùng quyeàn haïn vaø nhieäm vuï cuûa moät Hoäi 

Thaùnh em theo Taân Luaät vaø Phaùp Chaùnh Truyeàn, keá tieáp coøn phaûi taïo döïng theá heä keá 

thöøa maø Ñöùc Lyù Giaùo Toâng, Ñöùc Hoä Phaùp vaø Ñöùc Thöông Sanh ñaõ truø lieäu, öu aùi cho 

thaønh laäp Ban Theá Ñaïo vaø Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Hoäi ñeå thöøa keá tieàn ñoà ñaïo nghieäp. 

Tre taøn maø maêng khoâng moïc thì neàn Ñaïo seõ ñi veà ñaâu?? Toå chöùc Hoäi Thaùnh em, Ban 

Theá Ñaïo, Ñaïi Ñaïo Thanh Nieân Hoäi laø tuùi khoân cuûa caùc Ñaáng ban cho chuùng ta, neáu 
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chuùng ta taän nhôn löïc thi haønh thì thuyeàn Ñaïo seõ vöõng vaøng maïnh tieán duø gaëp phaûi 

nhieàu soùng to gioù lôùn. Sau bieán coá 30/04/1975, daân toäc VN trong ñoù coù ngöôøi tín höõu 

Cao Ñaøi laø gioáng Roàng Tieân vöôït soùng, gieo maàm Ñaïo khaép nôi treân theá giôùi nhö UÙc 

Chaâu, AÂu Chaâu, Canada vaø Hoa Kyø, Thaùnh Thaát theo maãu Toaø Thaùnh Taây Ninh vaø 

Cô Sôû Ñaïo töø töø moïc leân, aùnh Ñaïo vaøng cuûa Chí Toân vaø Phaät Maãu ngôøi saùng khaép 

naêm chaâu. Caûm nhaän tröôùc hieän töôïng ñaëc bieät naày, HT Nguyeãn Ngoïc Nöông hình 

dung cô Ñaïo bieán chuyeån nhö  

 

Roàng Thieâng Bieán Hoaù  

 

Roàng thieâng bieán hoaù chaúng sao löôøng 

Caûn muõi, ñuoâi vuøng vaãy boán phöông 

Ñaïi Ñaïo chuyeån mình Trôøi ñoåi xaùc 

Thieän taâm Thaày ngöï moãi nhaân thöôøng 

Roàng Tieân löôùt soùng tung bay khaép 

Thuyeàn Ñaïo vöôït truøng caû ñaïi döông 

Nay luùc nhaân loaøi hoaø moät khoái 

Höôùng veà theá giôùi cuûa yeâu thöông. 

 

Ñuùng theá, cô Ñaïo ví nhö Roàng thieâng bieán hoaù, caûn muõi ñeø ñaàu thì ñuoâi vuøng vaãy boán 

phöông…Nay laø luùc “Caøn Khoân dó taän thöùc”, laø thôøi kyø “Toaøn Caàu Hoaù”,  nhôn loaïi töø 

töø tieán ñeán hoaø moät khoái, tình thöông môû roäng höôùng ñeán neàn vaên minh tình thöông 

Ñaïi Ñoàng nhaân loaïi, xaây döïng caên nhaø chung vuõ truï.  

Ñeå kyû nieäm buoåi Leã Khaùnh Thaønh hoâm nay, chuùng toâi xin kính taëng  baøi thô khoaùn 

thuû: 

 

Chuùc Möøng Thaùnh Thaát Vichita Ñaït Sôû Nguyeän 

 

Chuùc caàu toaøn ñaïo ñaït kyø coâng 

Möøng “khoái Thaùnh Taâm” goäi phuùc hoàng 

Thaùnh chaát Roàng Tieân gìn Quoác Ñaïo 

Thaát Tinh Baéc Ñaåu chieáu Huyeàn Khung 

Vichita röïc saùng trôøi Chaâu Myõ 

Ñaït lyù cao thaâm, thieân hieäp thoâng 

Sôû nieäm hoaèng döông neàn Ñaïi Ñaïo 

Nguyeän Ñôøi Thaùnh Ñöùc-Theá Hoaø Ñoàng! 

   

Traân troïng kính chaøo quí lieät vò vaø hy voïng nhöõng giaây phuùt thieâng lieâng quí baùu naày 

ñöôïc giöõ maõi trong loøng moïi ngöôøi chuùng ta. 

Nay kính 

HT Trònh Quoác Theá 
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C u hỏ   ủ  mộ  G     ư  ạ   ọ   gườ      L     gh ê    u về  ạ  

C        

Câu hỏi / Questions: 

Sau  â   à các câu hỏi của một Giáo Sư Đại Học người Đài Loan nghiên cứu về Đạo Cao 

Đài   

  

     ên h nh của Đức  u ền Giáo   ng   t ư c Đền  hánh (h nh  ên t ái  à của  à Đ u 

Sư Lâm Hương  hanh)  cái m o của Giáo   ng c  chạm h nh   con   ng vàng  t ong  hi 

   t ong  há  Chánh   u ền n i về áo m o Giáo   ng th   h ng th   n i g  hết      

  

   H nh Đức  i L c c i cọ    ại  ao h nh  h t  i ă c ch ng ta m c áo giá   t ong  hi    

h nh  h t  i L c    h   mọi nơi (nhứt  à  ên  àu) ăn m c áo cà  a ha  áo g           c 

áo giá  ngh a  à g    

  

   Cách ăn m c của h nh  am  hế  h t c ng  hác v i cách ăn m c của các vị  h t nà  

tại  n Độ   ại  ao và c    ngh a g    

  

   Ch ng ta thường n i  ến  g  Long  ngh a  à   con   ng măm màu g m c     ỏ   anh  

vàng  t  ng và   n   ốn màu   ng    th   tại C Đ và      à  ỏ   anh  vàng  t  ng      

con   ng màu   n n m    âu mà  ao  h ng ai th   hết và  h ng  ách v  nào n i  ến ? 

Đư c  iết   ng màu   n  à ch a t  các con   ng  ia. 

 

 

    Lời/ Answer: 

  

1.  Đức  u ền Giáo   ng  ội m o c  chạm h nh     ng vàng  à tư ng t ưng của c   

 HẬ   Theo PCT Giaùo Toâng laø anh caû nhaân sanh. Choã 7 ngai CTÑ, ngai Giaùo Toâng 

coù 2 roàng vaøng, 3 ngai Chöôûng Phaùp coù hai con phuïng, 3 ngai Ñaàu Sö coù 2 hình con 

laân. 

2.   h o  ẫn ch  của  há  Chánh   u ền   hư ng Đế ( h  )  an cho mỗi người  hi 

 uống t  n hành  ạo    chiếc áo giá   ễ c   h  năng chống  ại     h o   o của  h t   nh 

Lục  ục của người và của ch nh   n thân m nh   Đức  h t  i Lạc tư ng t ưng cho người 

c      êu thương nhân  oại và niềm hạnh  h c của con người   hi người     ạt  ến 

 HẬ     H  nhưng vẫn  h i mang áo giá  (v   h  của  hư ng Đế  an Cho      à     

  Í   Ũ G)  ễ chống  ại     h o   o thường t nh t ong  ời  ống con người  

  

     am  h   h t và  hục th  của họ t ên  át  uái Đài của   n Giáo Cao Đài tư ng 

t ưng cho    tu n hoàn  uân  ưu củ v  t ụ  Sinh   iệt  và   o   n    ỗi vị  h t t ng 

t ưng cho mỗi v n hành ( unction) của   ời Đ t    

Brama - tư ng t ưng cho  ạo H a (Something is born) 
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Civa - tư ng t ưng cho  iệt  ong  (Som thing i   i  ) 

Christna - tư ng t ưng cho      o   n (Som thing i    -born in different form(s)). 

  t c   ều  hụng    cho      o t n và tiến h a của v  t ụ  

     ốn màu   ng   C u    ng Đài và  át  uái Đài ( ỏ   anh  vàng  t  ng)  h ng  h i 

tư ng t ưng cho  g  Long ha   g  S c t ong  g  Hành  mà n  tư nng t ưng cho 

( i     nt) giáo        ư c m  t  ngàn năm  ưa  

 àu  àng   anh  Đỏ tư ng t ưng cho     G      HẬ   LÃ    H  -  i u tư ng cho 

TAM GIÁO QUI NGUYÊN 

 àu    ng ( ư i m t thường)  à màu tinh  hiết nh t  o v      của n   nhưng t ên th c tế 

(chứng minh   i  hoa học) n   à màu  hức tạ  nh t t ong t t c  các màu (màu t  ng  à  o 

  màu h a nh    ại) - tư ng t ưng cho "H    CHỦ G"  à màu  hống  h t và H a Đ ng 

-  ạ  con người  h ng  hân  iệt  ố  ỵ   iết ch   nh n    giống nhau và  hác nhau của 

tưng cá nhân  

Đức Ch    n  hai  ạo       eå  ui     G    và Hiệ   h t  am  hanh &  am Böûu. 

  ng Đ n  h ng  h i  à ch a teå của các   ng  ia  mà th t  a n  tư ng t ưng cho ch a tễ 

của  a  ương (âm tánh  th t t nh  ục  ục  âm  h  của   ời Đ t) -   ng vai t   giám  h o 

vào t  nh  ộ  haú năng (       Í   Ũ G ) của  oài người  ễ gi   con người tiến  ộ t ong 

  c ( i học)  ha  n i  ộng hơn n   à  h n  m t ong L Ậ         G của   ời Đ t   

  ong t t c  các tế  ào  hân t  của   t cứ h nh th  g    ều c   h n    và  h n     G 

 eå tạo   c h t cân   ng của  hân t  và mỗi cân   ng  hân t  t ong thế gi i nà  tạo  a    

cân   ng của v  t ụ  

  a  hánh Cao Đài  à tư ng t ưng cho  HAÀN     G của        Đ   nên  h ng c  

 Ồ G Đ   ( H     )  

Hope it is helpful! 

  

Regards, 

Ngoc Tuy 
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ÑAÏI DIEÄN TT CAO ÑAØI HOUSTON TX CHUÛ LEÃ CAÀU 

NGUYEÄN TAÏI HOÄI TRÖÔØNG NGHÒ VIEÂN 

 

--------1 minute speech for Attorney Al Hung (giôùi thieäu Ñaïo Cao Ñaøi) 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

The history of mankind never stops evolution for radical movement that made 

who we are today in this 21st century. One of the radical evolutions was born in a 

religious form at Vietnam in 1926, The Caodai Religion.  The Caodai Religion 

was created to promote cross-religious communication, passes religious 

boundaries, and encourages sense of living harmony and acceptance of 

differences of all living beings that live under one home, the Earth.   Caodai 

Religion was the ONLY religion originated in Vietnam.  After 1975, the 

communist took control of Vietnamese government, in the flux of Vietnamese 

Refugees; Caodai Religion was in the journey with the Vietnamese people and 

beginning her new era around the world including the United States of America.  

Today, the representatives of Caodai Religion in our city are honoring to be here 

the very first time to perform the praying service with us. 

I, here, present the people of Caodai Religion. 

 

------Praying Speech (do HT Trònh Ngoïc Tuùy ñoïc lôøi caàu nguyeän)-----------

- 

 

Ladies and Gentlemen, 

 

We are so thankful for this chance to be here, thankful to all Houston 

Government Offices, our Mayor Annise Parker and thanks to City Councilman 

Mr. Al Hoang that has given us this opportunity. 

 

We are so loved, so honor, so humble to be here to perform this praying service. 

 

Deep in each of our individual heart and soul has its strong  connection to the 

greatest BEING that unites us together, that gives us unconditional love, that 

nutrients us through suffers and happiness, and teaches us to the highest science 

of TRUTH, that is our GOD. 

 

NAMO CAODAI TIEN ONG DAI BO TAT MAHATAT 
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We are praying to our greatest BEING for the people of 21st century to live in 

LOVES and PEACE, each individual would have strong believe in GOD, believe 

in humanity, and believe in self. 

 

We are praying for the people who made 21st century the greatest time in human 

history and for our heroes who created beautiful history of fighting for freedom 

and justice. 

 

We are praying for our greatest country, the United States of America continue to 

be the leader of the world, continue to bring the world to higher standards of 

democracy, humanity, peace, freedom, and justice. 

 

We are praying for the leaders of Government Offices in our city of Houston TX 

have full BLESS from GOD with the knowledge, capacity, and energy to serve 

this city to be better every day. 

 

We are praying for each person attending this event today, each will bring home 

the strongest feeling about yourself, the sentiment of how great you are as a 

human being, the love and happiness that you deserve, and serve yourself a 

beautiful smile of your. 

 

NAMO CAODAI TIEN ONG DAI BO TAT MAHATAT 
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TOÙM TAÉT VEÀ QUOÁC ÑAÏO 

 

Quoác Ñaïo Vieät Nam bieåu tröng ñaïo lyù “veà nguoàn”: Caây coù coäi nöôùc coù nguoàn, uoáng 

nöôùc phaûi nhôù nguoàn, maø nguoàn cao nhaát laø Ñaáng Taïo Hoùa sinh ra muoân loaøi vaïn vaät. 

Tinh thaàn naày ñöôïc theå hieän trong toaøn cuoäc soáng, trong sinh hoaït vaên hoùa, xaõ hoäi vaø 

ñaïo ñöùc daân toäc Vieät. Ñoù laø chaân lyù hình thaønh saùng taïo vuõ truï nhaân sinh. Theo doøng 

tieán hoùa, con ngöôøi seõ daàn daàn caûm nhaän saâu saéc chaân lyù ñoù: Nhaân Nghóa, Thuûy 

Chung, Bieát Coäi Nguoàn laø neàn taûng ñaïo lyù muoân ñôøi. Ñaïo lyù naày theå hieän roõ neùt trong 

phong hoùa Vieät Nam, thôø cuùng Toå Tieân, hieáu ñeå vôùi oâng baø cha meï, tinh thaàn “Toân 

Sö Troïng Ñaïo” thaäm chí loái xöng hoâ, caùch ñoái xöû theo vai baäc hay vai veá baø con trong 

ñaïi gia ñình Vieät Nam cuõng noùi leân tinh thaàn ñoù, neùt vaên hoùa ñoù… 

Trong TNHT Ñöùc Chí Toân daïy: “Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo. Nam phong thöû 

nhöït bieán nhaân phong”, cho chuùng ta nieàm tin raïng rôõ veà töông lai Daân Toäc Vieät Nam 

vôùi neàn Quoác Ñaïo Cao Ñaøi. 

 

   Vuõ truï nhaân sinh moät goác nguoàn 

   AÁy nguoàn Chaân Lyù roäng Yeâu Thöông 

   Tinh Thaàn Quoác Ñaïo ñaày Nhaân Nghóa 

   Toâ ñieåm töông lai gioáng Vieät Thöôøng! 

       Ngoïc Nöông 
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Phụ Lục 
 

 

 

Kỷ niệm Lễ Vàng Trịnh Quốc Thế - Nguyễn Ngọc Nương 
 (50

th
 Anniversary Celebration) 

Hiện diện   y  ủ v  ch ng các con và các cháu nội cháu ngoại g n 50 người l n lư t 

t ng hoa chúc m ng trong b u không khí vui nhộn tràn d y tình thương của  ại gia   nh. 
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 T  trái sang ph i: hàng trên: Ngọc Túy, Ngọc Tuyền, Quốc Thanh, Quốc Tu n, Quốc 

Thông 

        hàng du i: Quốc Toàn, Ngọc Thu n, Ngọc Thoa, Quốc Trung, Quốc 

Tùng 

 


