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     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 95 ngaøy 14-11-2017

THÁNH THẤT NEW ORLEANS - BANG LOUISIANA - HOA KỲ
tham dự “ Phở Festival” do Cộng Đồng Người Việt tại New Orleans 

 bang Louisiana tổ chức ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2017.
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PHỞ FESTIVAL @ NEW ORLEANS
ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2017

Gian hàng Phở chay tại hội chợ

Mỗi năm hạ đến lại về
Cộng đồng người Việt bộn bề lo toan

Lo cho nồi Phở quê hương
Đem chuông đi đánh xứ người New Orleans.

Ăn vô cảm thấy lại ghiền
Hương thơm bát ngát khắp miền gần xa

Cộng đồng đạo hữu chúng ta
Cùng nhau góp sức xây nhà Việt Nam

Cao Đài Thánh Thất rạng danh
Phở chay không thịt mà thành đặc trưng

Năm năm hội phở tưng bừng
Đón chào thực khách vui mừng gặp nhau.

Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị con đường đi đến thành công làm ra thương hiệu “ Phở 
Festival “ của Cộng đồng người Việt New Orleans. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, chúng 
ta không làm sao quên những ngày đầu vất vả tìm ra những món ăn hấp dẫn mọi người, không 
những người Việt chúng ta mà cả những người bản xứ ( Mỹ, Tây, Ý, Mễ ....) . Bên cạnh những món 
ăn quốc hồn, quốc tuý Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn, ...làm sao nấu một nồi phở không xương, 
không thịt mà hương vị vẫn ngọt ngào đậm đà, ăn rồi mà dư vị vẫn còn đọng trên môi . Tôi còn nhớ 
mãi hình ảnh cô Cúc ( CTS Cúc ) đẫm mồ hôi bên bát nước phở làm cho khách hàng trong những 
năm đầu tiên Thánh Thất Cao Đài tham gia hội chợ Phở.

Cô Cúc là người khởi đầu từ những việc chọn những món ăn, định giá cả, cách trình bày gian hàng, 
sắp đặt chuẩn bị lo toan mọi thứ và hương vị Phở Chay  Cao Đài đã rạng danh từ đó.

Mùa phở năm nay được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2017, mỗi ngày từ 10 giờ sáng 
đấn 10 giờ tối, với số người tham dự  khoảng 5000 người, Rút những kinh nghiệm của các mùa 
phở trước, mỗi mùa phở thành quả đạt được nhiều hơn, số tiền thu được khả quan hơn. Thành quả 
đó là do mọi người đạo hữu trong Thánh Thất đều đoàn kết tấm lòng như một đến nỗi những gian 
hàng khác phải tấm tắc khen, lực lượng ít nhưng quyết tâm góp phần tham gia cộng đồng. Dường 
như mọi người đều náo nức mong đợi ngày đó, giống như đoàn quân sẵn sàng ra trận giành phần 
thắng lợi. 

Hội chợ Phở năm nay tổ chức muộn hơn những mùa phở trước, vào cuối hạ đầu thu, tiết trời mát 
mẻ làm dịu lòng người bán hàng cũng như người đến dự.

Tờ mờ sáng, anh chị em tín hữu Cao Đài náo nức ra quân thật sớm, gồng gánh, chuyên chở nhiều 
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đợt ra khuôn viên dựng lều, dựng trại, sắp đặt bàn ghế. Gian hàng phở của Thánh Thất nằm ở vị trí 
thứ hai rất thuận lợi so với những gian hàng khác. Được sắp xếp rất gọn và đẹp mắt với bảng quảng 
cáovà một thực đơn khắc lên những dòng chữ thật cân xứng hài hoà để thu hút khách hàng với giá 
của từng món ăn. Chỉ có gian hàng Cao Đài làm được điều đó. 

Đặc biệt năm nay các cô đứng bán hàng rất trẻ trung, xinh xắn dể thương với chiếc áo thun đồng 
phục trắng tinh khắc in dòng chữ “Vegetarian Phở “ ở giữa ngực, bên trái là Cao Đài Temple, bên 
phải lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tựơng lá cờ của chính nghĩa Việt Nam cũng như lòng người tín đồ 
Cao Đài luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu. 

Với lời mời gọi duyên dáng khiến khách hàng phải dừng chân. Các cô giải thích cặn kẻ giá cả, phân 
tích từng chất liệu làm ra món ăn. Người nhận tiền, người trao hàng, lúc nào cũng có một hàng dài 
người trước gian hàng chờ được đến phiên mình. Gian hàng bán đủ loại thức ăn chay như: bánh mì, 
gỏi cuốn, bì cuốn, chả giò, bắp nướng, bánh ngọt, chè đủ loại....và món phở chay được nhiều người 
ưa chuộng nhất. Lời mời khách, lời gọi thức ăn hoà lẫn tiếng cười vì mọi người làm không kịp. 
Phần to go cũng không kém phần vui nhộn, gọn gàng để trao cho khách hoà lẫn lời giới thiệu các 
gian hàng của MC điều khiển chương trình của ban tổ chức, tiếng nhạc, tiếng trống cùng lời ca tạo 
một âm thanh vang đội cả một góc Trời, không khí thật sinh động, đoàn người lũ lượt đến thật đông 
trong giờ cao điểm đó. Những tô phở nghi ngút khêu gợi hoà lẫn mùi thơm hấp dẫn của phở được 
kêu liên tục “ một tô ăn tại chỗ, hai tô to go...” làm cho nhân viên nhà bếp phải lên tiếng: hãy từ từ 
... dường như mùi phở chay Cao Đài chiếm ngự và lấn áp các mùi của các gian hàng khác. Đặc biệt 
năm nay mùi thơm của bắp nướng cũng quyến rũ lòng người, ban nướng bắp làm việc không ngừng 
phải tăng cường thêm một lò nướng nữa, năm thùng  đã hết sạch ngay vào buổi chiều.

Hội chợ bế mạc lúc 10 giờ đêm nhưng gian hàng Cao Đài thu dọn sớm hơn các gian hàng khác vì đã 
hết thưc phẩm. Anh chị em dù thấm mệt trong hai ngày vất vả nhưng nụ cười tiếng nói thân thương 
lo cho nhau vẫn thấm sâu trong lòng mọi người .

Sở dĩ đạt được kết quả đáng kể là do sự chuẩn bị chu đáo từ Bàn tri sự nam nữ, cùng tất cả anh chị 
em đồng đạo dường như không thiếu vắng người nào và những chị em đẫm trách phần nấu món 
ăn, chị 7 Hương đầu đàn xứng đáng ngừơi chị cả gánh vác mọi chi tiết phụ trách nồi phở chay, chị 
Loan lo phần gỏi cuốn, Diễm người nữ PTS rất trẻ phụ trách bánh mì, hai chàng thanh niên Tuấn và 
Cường cũng không chịu kém trong phần bắp nướng còn phần bánh ngọt, chè đủ loại do mỗi người 
đóng góp theo khả năng của mình. Những người đảm trách thức ăn đều lo âu chăm sóc kỷ phần 
nhiệm của mình làm sao hương vị thức ăn Cao Đài đi vào lòng thực khách để lại tiếng vang như 
ngày nào và cho buổi tiệc lớn kỷ niệm mừng ngày khai minh Đại Đạo vào dịp rằm tháng 10 hằng 
năm với số người tham dự từ 4 đến 500 người.

Chúng tôi hy vọng lực lượng trẻ Cao Đài ngày nay sẽ đạt được thành quả nhiều hơn nữa trong 
những mùa phở nối tiếp, góp phần cho Thánh Thất và Cộng Đồng Việt Nam New Orleans thêm 
vững mạnh.

Đặng Thị The tường trình
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VÀI HÌNH ẢNH ĐỒNG ĐẠO CAO ĐÀI 
THÁNH THẤT NEW ORLEANS THAM DỰ “ PHỞ FESTIVAL”
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THÔNG BÁO CỦA THÁNH THẤT NEW ORLEANS
v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo

tham dự Đại hội Nhơn Sanh tại khách sạn Hyatt, 
Nam CA-Hoa Kỳ ngày 2 tháng 7-2017
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LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG 
KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Lý Đại Tiên Trưởng tức Lý Thái Bạch, một vì Đại Tiên Trưởng thọ 
lịnh Đức Chí Tôn làm Nhứt Trấn Oai Nghiêm, cầm quyền Tiên giáo 
trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, kiêm Giáo Tông của đạo Cao Đài.

Lý Đại Tiên Trưởng có một kiếp giáng linh nơi nước Trung Hoa là 
Đại thi hào Lý Thái Bạch vào năm 702 đời vua Trần Huyền Tông 
nhà Đường. Mẹ Ngài nằm mộng thấy sao Kim, tức sao Trường 
Canh hay sao Thái Bạch Kim Tinh sa xuống mình của Bà, nên đặt 
tên là Lý Thái Bạch, gọi tắt là Lý Bạch.

Lý Thái Bạch 李 太 白, quê ở đất Thục, làng Thanh Liên, huyện 
Xương Minh, tỉnh Tứ Xuyên, hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ, là một thi 
hào bậc nhứt đời Đường, tính tình hào hiệp, thích uống rượu ngâm 
thơ.

Hồi được bảy tuổi, Lý Bạch chưa biết nói, nhưng khi bà mẹ bồng lên lầu, bổng nhiên Ngài ngâm 
được bốn câu thơ mà ý thực quái dị:

 Nguy lâu cao bách xích, 
 危 樓 高 百 尺 
 Thủ khả trích tinh thần. 
 手 可 摘 星 晨 
 Bất cảm cao thanh ngữ, 
 不 敢 高 聲 語 
 Khủng kinh thiên thượng nhân 
 恐 驚 天 上 人

Nghĩa là:

 Vòi vọi lầu trăm thước, 
 Vói tay hái được sao. 
 Chỉ e nói lớn tiếng, 
 Kinh động Tiên trên cao.

Lớn lên, Lý Bạch tướng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ, thông minh dĩnh ngộ. Lúc 
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thiếu thời Ngài có tài văn chương, nổi tiếng là một thi gia đời thịnh Đường, giỏi rượu 
hay thơ, càng uống rượu vào chừng nào, thơ lại càng hay chừng nấy, được người đương 
thời tặng danh hiệu là “Ông Tiên bị đày” (Thiên thượng trích Tiên nhân 天 上 謫 仙 人). 
Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ 青 蓮 居 士. Bản tính của Ngài không ham danh lợi, thích 
đi chơi khắp các danh thắng ở bờ sông Trường giang, giao du với những ẩn sĩ mà đời gọi là Trúc 
Khê lục dật.

Năm 30 tuổi danh tiếng của Lý Bạch chói lọi khắp mọi nơi, không ai mà chẳng biết đến Ngài. 
Một hôm, Ngài vào một quán rượu ở đất Hồ Châu, ngồi trên lầu uống rượu ngâm thơ.

Lúc đó vị quan Tư Mã đất Hồ Châu là Giả Diệp đi ngang qua, nghe tiếng Lý Bạch ngâm thơ, bèn 
sai người hỏi xem ai? 
Lý Bạch liền đáp bằng bốn câu thơ:

 Thanh Liên Cư sĩ, Tiên trần giới, 
 Quán rượu ba mươi tuổi chẳng cầu. 
 Tư Mã Hồ Châu sao khéo hỏi, 
 Như Lai kim túc ấy thân sau.

Giả Diệp nghe qua giật mình hỏi: Ông có phải là Lý Trích Tiên ở đất Thục đó chăng? 
Rồi Giả Diệp ân cần mời Lý Bạch về tư dinh đàm đạo, thơ rượu suốt mười ngày và thành thật 
khuyên Ngài đi Trường An ứng thí.

Trong Thi Văn Dạy Đạo, và Đạo Sử của Bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, Ngài có giáng cơ ban cho 
hai bài thi như sau:

 Ðường trào hạ thế hưởng Tam quan, 
 Chẳng vị công danh chỉ hưởng nhàn. 
 Ly rượu trăm thi lời vẫn nhắc, 
 Tánh Tiên muôn kiếp vốn chưa tàn. 
 Một bầu phong nguyệt say ngơ ngáo, 
 Ðầy túi thơ văn đổ chứa chan. 
 Bồng đảo còn mơ khi bút múa, 
 Tả lòng thế sự vẽ giang san.

 Tinh Quân thọ sắc thuở Phong Thần, 
 Cho đến Ðường Triều mới biến thân. 
 Thái Bạch Kim Tinh đương trị thế, 
 Trường Canh Trích Tử đến thăm trần. 
 Ðộng Ðình thi rượu đong muôn đấu, 
 Bồng Ðảo câu Tiên nắm một cần. 
 Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế, 
 Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân.
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Qua hai bài thi trên, câu “Ly rượu trăm thi lời vẫn nhắc”, và “Ðộng Ðình thi rượu đong muôn đấu”, 
ý Ngài muốn nói đến nhà thơ Đỗ Phủ, một thi gia cùng thời đã tặng cho Ngài một bài thi về tài rượu 
và thơ của Ngài như sau:

 Lý Bạch đẩu tửu thi bách thiên, 
 李 白 斗 酒 詩 百 篇, 
 Trường An thị thượng tửu gia miên. 
 長 安 市 上 酒 家 眠. 
 Thiên tử hô lai bất thượng thuyền, 
 天 子 呼 來 不 上 船, 
 Tự xưng thần thị tửu trung tiên 
 自 稱 臣 是 酒 中 仙,

Nghĩa là:  

 Lý Bạch đấu rượu thi trăm bài, 
 Chợ Trường An ngủ nơi quán rượu, 
 Thiên Tử kêu lại không lên thuyền, 
 Tự xưng thần là vị Tiên rượu. 

Ngài được phong đến chức Hàn lâm học sĩ, nhưng vì không ham danh lợi, quyền tước, nên Ngài 
không chăm lo việc nước, mà chỉ uống ruợu ngâm thi mà thôi. Vua Đường Huyền Tôn rất trọng 
Ngài, nhưng Ngài không như bọn phàm phu khác, chịu đem cái tài hoa của mình nịnh nọt bọn 
vương hầu, trái lại, Ngài xin trở về hưởng nhàn.

Vào một đêm trăng sáng, Ngài thả thuyền đến ven sông Thái Trạch thì thoát xác đăng Tiên, thọ 61 
tuổi. Vua Đường Túc Tông ra lịnh lập Đền thờ cho Đức Ngài, đề là “Lý Trích Tiên Từ” tại bờ sông 
để hằng năm cúng tế.

Từ đó tất cả chúng sanh đã tôn xưng Ngài là “Lý Đại Tiên Trưởng KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO 
TAM KỲ PHỔ ĐỘ”.

Kiêm: Kiêm nhiệm.

Giáo Tông: Một chức sắc cao cấp nhứt của đạo Cao Đài, làm Chưởng quản Cửu Trùng Đài, là anh 
cả của chư chức sắc và toàn tín đồ.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Có nghĩa là một nền đạo lớn khai sáng vào thời kỳ thứ ba để cứu giúp 
toàn chúng sanh nơi cõi Trần thoát khỏi luân hồi mà trở về cõi Thiêng liêng Hằng sống. Do Thánh 
danh Đức Chí Tôn là “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”, nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
còn gọi là đạo Cao Đài.

Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là nói Lý Đại Tiên Trưởng, cầm quyền Nhứt Trấn Oai 
Nghiêm kiêm nhiệm thêm chức Giáo Tông đạo Cao Đài.

Theo quyển Đạo Sử, khi đạo Cao Đài vừa được khai sáng, Đức Chí Tôn định phong cho Ngài Ngô 
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Văn Chiêu đảm nhiệm chức Giáo Tông và dạy Bà Hiếu may mão và bộ Đại phục Giáo Tông.

Đến ngày 11 tháng 3 năm Bính Dần (Dl 22/4/1926) Đức Chí Tôn giáng cơ nói với Bà Hiếu: Hiểu! 
Dâng mão Giáo Tông cho Thầy xem. Trúng, mà ai đội mà con phòng lật đật.

Qua lời Thánh giáo nầy, Đức Chí Tôn cho biết ông Ngô Văn Chiêu không lãnh chức Giáo Tông. 
Vì vậy đến ngày khai Đạo, Đức Chí Tôn mới giao chức Giáo Tông cho Lý Đại Tiên Trưởng, Nhứt 
Trấn Oai Nghiêm kiêm nhiệm.

Như vậy, trong đạo Cao Đài, vị Giáo Tông đầu tiên là Đức Lý Thái Bạch cầm quyền, cho đến ngày 
3 tháng 10 năm Canh Ngọ (22/11/1930), Ngài mới ban quyền Giáo Tông hữu hình tại thế cho Đầu 
Sư Thượng Trung Nhựt để điều khiển cơ Đạo cho phù hợp với tình hình mới.

Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thánh giáo Lý Đại Tiên Trưởng có đoạn dạy: 

Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc GIÁO TÔNG mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã 
lắm phen thấy điều khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ Chánh Tà, hầu 
giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.

Lão để mắt coi cái công bình phàm của chư hiền hữu giữa Tòa Tam Giáo là dường nào. Lão lại còn 
lấy công bình thiêng liêng mà để phương cho mỗi vị tội nhơn cải lỗi lấy mình. Ấy là thể lòng từ bi 
của Ðức Chí Tôn, bằng chẳng thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy. Chư hiền hữu đừng tưởng lầm 
rằng vì Ðạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng đời. Ấy là lời tuyên ngôn của Lão đã hứa quyết. 
Hiền hữu làm thế nào cho vừa trách nhiệm thì làm cho Lão xem thử.

(Thiên Vân) 10/11/2017 
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