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“MAY DUYÊN GẶP ĐẠO”
* Biên soạn: HT Nguyễn Trung Đạo

____________

Trong bài Kệ mở đầu bài Kinh Di-Lạc, Đức Phật Thích Ca có dạy cho biết :
“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.”

Nghĩa là :
     - Giáo lý của Phật rất cao siêu, rất sâu xa, huyền vi mầu nhiệm.
 - Dù trăm ngàn muôn kiếp nếu không có duyên phần cũng khó gặp đặng.
 Ở đây, từ Giáo Lý của Phật phải hiểu là của Đạo Cao Đài, vì bài Kinh nầy là của Đức Phật 

Thích Ca ban cho  Đạo Cao Đài (Thật ra trong câu Kệ cũng không có nói rõ là Giáo Lý của ai ). 
Hơn thế nữa :
* Ngày 8-4-1926, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng Cơ, có dạy như sau :
         “Thích Ca Mâu Ni Phật.
           Chuyển Phật Đạo,
           Chuyển Phật Pháp,
           Chuyển Phật Tăng, 
           Qui nguyên Đại Đạo, 
           Tri hồ chư chúng sanh !
 Khánh hỉ ! Khánh hỉ… Hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ ! Chư Thần Thánh Tiên Phật đại hỉ, phát 

đại tiếu. Ngã vô lự tam đồ chi khổ. Khả tùng giáo NGỌC ĐẾ viết CAO ĐÀI ĐẠI BỒ TÁT MA HA 
TÁT”. (TNHT. I. 12 - 1972).

 Tạm hiểu: Phật, Pháp,Tăng là Tam Bảo của nhà Phật. Ở đây: Phật là Đức Phật, Pháp là Giáo 
lý, Tăng là Giáo hội. Năm câu đầu có thể hiểu là:

 Đức Phật Thích Ca chuyển Phật Đạo, chuyển Phật Pháp, chuyển Phật Tăng, qui nguyên Đại 
Đạo, có nghĩa là chuyển toàn cả Phật Giáo về gốc là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 Tri hồ chư chúng sanh: Chúng sanh biết chăng ?
 Khánh hỉ: vui mừng.
 Hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ: Gặp được Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. 
 Đại hỉ: Mừng lớn, tức mừng nhiều.
 Phát đại tiếu: Phát cười lớn.
 Ngã vô lự Tam đồ chi khổ: Ta không lo cái khổ của ba đường (Ba đường nầy là ba đường 

luân hồi khổ sở, gồm: Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh).
 Khả tùng giáo Ngọc Đế: Khá theo lời dạy của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế.
* Theo Phật Giáo, Lục Đạo Luân Hồi tức sáu đường luân hồi của chúng sanh, gồm có :
    1)- Tam thiện đạo (3 đường lành) thì vui sướng dễ chịu, như : 

 1. Thiên (Tiên) 
 2. Thần (A-tu-la) 
 3. Nhơn (Người)

     2)- Tam ác đạo (3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ, như :
 4. Ngạ quỉ (Ma đói)

TÌM HIỂU GIÁO LÝ
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 5. Súc sanh (Thú vật)
 6. Địa ngục.

* Ngày 5-6-1926, Đức Thích Ca Như Lai giáng Cơ có dạy như sau :
  “ Chư Sơn nghe dạy :
Vốn từ Lục Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành. Chánh 

pháp bị Thần Tú làm cho mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật buộc mối Đạo Thiền …
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo... Ôi ! Thương thay ! Công có công mà thưởng chưa hề có 

thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng.
TA đến chẳng phải cứu rỗi một mình chư Tăng mà thôi, vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, 

Tiên, Phật phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Độ nầy là lần chót, phải rán sức 

tu hành, đừng mơ  mộng hoài trông giả luật (TNHT.I.19-1972).  
Ý nghĩa của câu “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ” cũng đã được Đức Phật nói qua trong Kinh 

Pháp Cú, đại ý như sau: “Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe Chánh pháp 
là khó, được gặp Phật ra đời lại càng  khó hơn”.

  Ở đây, chúng sanh luân hồi trong nhiều kiếp và trải qua nhiều Nguơn hội, từ Thượng nguơn, 
đến Trung nguơn, rồi nay đến Hạ nguơn hầu mãn, lại may duyên lắm mới được gặp thời kỳ Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì thương chúng sinh, mà giáng Cơ khai nền Đại Đạo, như lời Thánh giáo 
dạy: “Đạo Trời dìu bước nhơn sanh, đường Thánh dẫn người phàm tục. Sanh nhằm lối may mắn 
đặng gặp một Đạo Chánh, nếu chẳng lo dưỡng tánh trau mình, để bước vào đường Cực Lạc, thoát 
đọa Tam Đồ, một mai cảnh ủ bông tàn, rốt lại ăn năn vô ích”. 

Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch cũng có nói: “Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà 
sanh nhằm đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ ”.

Nói tóm lại, những Tín Đồ Cao Đài chúng ta rất may duyên được sanh vào thời kỳ Đức Chí 
Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế khai Chánh Đạo, tức Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nếu không rán lo tu 
thì rất uổng một kiếp sanh.

Ý nghĩa may mắn nầy còn được gặp trong các câu Kinh sau đây:
Hào quang chiếu diệu Cao Đài,
May duyên nay đã gặp ngày siêu sanh.

   (Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu)
Nghĩa là: Ánh hào quang của Đức Chí Tôn chiếu sáng rực rỡ, giúp cho chơn hồn có duyên may 

mắn được siêu thăng vễ cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
và:

May gặp đặng hồn ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.

    (Kinh Giải Oan)
Nghĩa là: May mắn gặp được ơn huệ to lớn của Đức Chí Tôn ban cho đầy dẫy, nên cỡi bỏ hết 

những oan trái và rửa sạch tội lỗi của các kiếp trước./.

HẾT
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*Tìm Hiểu Giáo Lý (02)

Tại sao Đức Khương Thái Công đại diện cho Thần Đạo lại
không có ngày Lễ Vía như các vị khác có thờ trên Tượng Ngũ Chi ?

______________

Đây là một câu hỏi của nhiều Đồng Đạo thường thắc mắc. Chúng tôi có tài liệu của vị phụ trách 
Nghi lễ nơi Thánh Thất Phú Châu (Châu Đạo Châu Đốc) thỉnh giáo Hội Thánh về việc nầy. 

Tờ thỉnh giáo được Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Ngài Ngọc Đầu Sư trả lời trong một văn 
thư đề ngày 13 tháng 7 năm 1981 như sau:

“Luận đến Khương Thái Công phải xuyên qua huyền sử để giải đáp:
Ngài Khương Thái Công vâng lịnh Đức Nguơn Thủy hạ san, hưng Châu phạt Trụ, chịu trách 

nhiệm lập bảng Phong Thần. Sắc phong cho Chư Thần xong, Ngài đảm tròn phận sự. Thần Đạo của 
Ngài không được phổ cập trong dân gian, vì vậy không có Lễ Vía như các Giáo chủ khác”.

Chúng ta thấy, như Đức Quan Thánh không phải là một vị Giáo chủ nhưng Ngài được thờ 
phụng trong tín ngưỡng của dân gian ít nhứt là trong hai nước Trung Hoa và Việt Nam. 

Còn như Đức Lý Đại Tiên Trưởng, Ngài không phải là một vị Giáo chủ cũng không được thờ 
phụng trong tín ngưỡng dân gian, nhưng Ngài đảm nhận những trách vụ trọng yếu trong Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ đó là Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Vô Vi, nên Ngài có Lễ Vía hàng 
năm.

Vì vậy, chúng ta thấy Ngài Khương Thái Công là Giáo Chủ Thần Đạo nhưng Đạo của Ngài 
không được phổ cập như là một tín ngưỡng của dân gian và Ngài cũng không có nhận lãnh sứ mạng 
nào trong Tam Kỳ Phổ Độ nên Ngài không có ngày Lễ Vía hằng năm./.

(HT Mai văn Tìm sưu tầm)

Thô vaên daïy Ñaïo
Naày luùc kyø ba Phoå Ñoä traàn,

Mau chôn thoaùt khoûi choán meâ taân.
Ñöôøng gai goác gaéng laàn qua khoûi,
Ñaïo ñöùc sôùm hoâm khaù veïn caàn.

( TNHT. Q. II )
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     “Đạo của người Quân Tử” 
Quan Niệm  

“QUÂN TỬ-TIỂU NHÂN” THEO KHỔNG GIÁO  
* Học giả: Trần Trọng Kim

__________

Đạo của Khổng Tử là Đạo của người Quân tử cốt dạy người ta cho thành người có đức hạnh 
hòan tòan và có nhân phẩm tôn quý, cho nên bao nhiêu những sự dạy do học tập của Khổng giáo 
đều chú cả vào sự gây thành người Quân tử.

KHỔNG GIÁO chia người ở trong xã hội ra làm hai hạng là: Quân tử và tiểu nhân. Quân 
tử là quý là hay, tiểu nhân là tiện là dở. 

Vậy trước khi bàn đến các mục khác, thiết tưởng nên nói rõ tư cách của người Quân tử và kẻ 
tiểu nhân khác nhau thế nào thì sau xem mới rõ mọi ý nghĩa.

Người ta sinh hoạt ở đời bao giờ cũng tựa người hành khách, lúc nào cũng thấy có hai con 
đường giao nhau ở trước mặt. Có người biết chọn con đường thẳng mà đi thì được sự ung dung mà 
chẳng đến nơi. 

Có người đi con đường cong queo thành ra vất vả mà không bao giờ đến nơi được.
Con đường thẳng là con đường Đạo đức Nhân nghĩa; con đường cong queo là con đường 

gian ác quỷ quyệt. Trong hai con đường đó ta phải chọn lấy một con đường mà đi. Đi con 
đường thẳng là người Quân tử, có nhân cách hoàn tòan. Đi con đường cong là người tiểu nhân hèn 
hạ.

Lúc đầu chữ Quân tử là nói người có địa vị tôn quý, mà chữ tiểu nhân là người thường 
nhân không có địa vị gì trong xã hội. Nghĩa ấy rất rõ trong những câu này: Khổng Tử nói rằng: 
“Quân tử học Đạo tắc ái quân, tiểu nhân học Đạo tắc di sử giã” (Quân tử học Đạo thì yêu người, 
tiểu nhân học Đạo thì dễ khiến). (Luận Ngữ: Dương Hóa XVII).

 “Quân tử nghĩa dĩ vi thượng, Quân tử hữu dũng nhi vô nghĩa vi loạn, tiểu nhân hữu dũng nhi 
vô nghĩa vi Đạo”. (Quân tử chuộng nghĩa, Quân tử có dũng mà không có nghĩa thì làm loạn. Tiểu 
nhân có dũng mà không có nghĩa thì làm đứa ăn trộm). (Luận Ngữ: Dương Hóa XVII).

Về sau dùng rộng nghĩa ra, gọi Quân tử là người có đức hạnh tôn quý và gọi tiểu nhân là 
người có chí khí hèn hạ. Vậy người Quân tử theo nghĩa rộng thì dẫu bần cùng khổ sở vẫn là Quân 
tử và người tiểu nhân tuy có quyền tước sang trọng, cũng vẫn là tiểu nhân. Người đi học cũng vậy, 
có người nho Quân tử, có người nho tiểu nhân.

Khổng Tử bảo thầy Tử Hạ rằng: “Nhữ vi Quân tử nho, vô vi tiểu nhân nho”. (Ngươi làm nho 
Quân tử, không làm nho tiểu nhân). (Luận ngữ: Ung Giã, VI).

Nho Quân tử là người học Đạo Thánh Hiền để sửa mình cho thành người có phẩm giá tôn quý, 
dẫu bần cùng cũng không làm điều trái Đạo. Nho tiểu nhân là người mượn tiếng học Đạo Thánh 
hiền để cầu danh, cầu lợi, miệng nói những điều đạo đức mà bụng nghĩ làm những việc bất nhân 
bất nghĩa.

Khổng Tử phân biệt cái thái độ thế nào là Quân tử, thế nào là tiểu nhân. 
Ngài nói rằng: “Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt”. 

SỐNG ĐẠO
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(Quân tử đạt về cái lý cao minh, tiểu nhân đạt về cái lý đê hạ). (Luận Ngữ: Hiến vấn, XIV).
Quân tử bao giờ cũng theo Thiên Lý cho nên tâm tính thanh minh, nghĩa lý sáng rõ, biết điều 

gì là càng ngày càng tinh thâm, làm việc gì là càng ngày càng thuần thục, bởi vậy mới tiến lên chỗ 
cao minh.

Tiểu nhân bao giờ cũng theo nhân dục, cho nên cái chí khí mờ tối, cứ bị vật dục sai khiến, biết 
cái gì càng ngày càng sai lầm, làm điều gì càng ngày càn rỡ, bởi vậy mới trụy lạc về đường đê hạ.

“Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi”. (Quân tử hiểu rõ chưng nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ 
chưng lợi). (Luận Ngữ: Lý Nhân, IV).

Nghĩa, là cái chính đáng của Thiên Lý; Lợi, là cái ham mê của nhân dục. Người Quân tử hiểu 
sâu việc nghĩa, cho nên mới dốc lòng muốn làm việc nghĩa; kẻ tiểu nhân hiểu sâu việc lợi cho nên 
mới dốc lòng lo làm việc lợi. Làm việc nghĩa mà có lợi là chính đáng, làm việc lợi mà quên việc 
nghĩa là trái lẽ.

“Quân tử Trung dung, tiểu nhân phản Trung dung” . (Quân tử thì Trung dung, tiểu nhân thì 
trái Trung dung). (Trung dung).

Quân tử hiểu suốt đến cái lẽ rất cao xa, rồi chọn cái vừa phải mà theo, cho nên mới Trung dung. 
Tiểu nhân chỉ biết cái tư lợi mà không biết cái lý cao xa, cho nên chỉ làm những việc tầm thường 
mà thôi, thành ra bao giờ cũng trái với Trung dung.

“Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân”. (Quân tử cầu ở mình, tiểu nhân cầu ở người) 
(Luận Ngữ: Vệ Linh Công, XV).

Cầu ở mình là chỉ cầu cái thực có của mình, cầu ở người là chỉ cầu cái hư danh đối với người. 
Cầu ở mình thì cái đức càng ngày càng tiến lên, cầu ở người thì cái lòng muốn càng ngày càng 
buông xỏng ra.

“Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái”. (Quân tử thư thái mà không kiêu căng, 
tiểu nhân kiêu căng mà không thư thái). (Luận Ngữ: Tử Lộ, XIII).

Cái bụng của Quân tử chỉ theo cái lý tự nhiên cho nên lúc nào cũng yên nhàn tự đắc, không có 
cái gì là căng kỷ ngạo vật. Cái bụng kẻ tiểu nhân chỉ thích cái muốn của mình, cho nên khi đắc chí 
thì tỏ ra mặt khoe khoang kiêu ngạo, không có cái thái độ thung dung như người Quân tử.

“Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa”. (Quân tử hòa với mọi người mà không 
về hùa với ai, tiểu nhân thì về hùa với mọi người mà không hòa với ai). (Luận Ngữ: Tử Lộ, XIII).

Quân tử chỉ chuộng nghĩa để bụng vào việc công, cho nên đối với người chỉ theo cái lý công 
nhiên mà phân biệt những điều phải trái hay dỡ để hòa với mọi người chớ không a dua với ai cả.

Tiểu nhân chỉ chuộng lợi, để bụng vào việc tư, cho nên đối với người chỉ a dua theo bọn nầy, 
đảng kia để chống với người, thành ra chỉ đồng mà không hòa vậy.

“Quân tử chu nhi bất tỉ, tiểu nhân tỉ nhi bất chu”. (Quân tử chung khắp cả mọi người mà không 
tây vị, tiểu nhân tây vị mà không chung). (Luận Ngữ: Vi Chính, II).

Cái bụng người Quân tử bao giờ cũng công nhiên, cho nên xem thiên hạ như một nhà, xem mọi 
người như một mình, ai đáng yêu thì yêu, không đợi có theo mình mới yêu, đáng làm ơn cho ai thì 
làm, không đợi có cầu đến mình mới làm, việc gì cũng lấy lòng quảng đại công chính mà không hề 
có điều thiên tư. 

Cái bụng kẻ tiểu nhân thì chỉ biết tư lợi, hễ thấy ai có thần thế thì phan phụ vào, hoặc thấy ở đâu 
có lợi lộc thì xu hướng về, hoặc bè nọ, đảng kia để giao kết làm điều gian ác, bỏ mất cái công nghĩa.

“Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”. (Quân tử bao giờ trong bụng cũng 
thẳng lòng lọng, tiểu nhân bao giờ trong bụng cũng lo ngai ngái). (Luận Ngữ: Thuật Nhi, VII).
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Quân tử theo Thiên lý cho nên lúc nào cũng thư thái, tiểu nhân bị vật dục sai khiến, lúc nào cũng 
phải lo nghĩ để cầu danh cầu lợi, cho nên suốt đời chỉ những lo buồn.

“Quân tử cố cùng, tiểu nhân cung tư lạm hỹ” (Quân tử cố giữ lúc khốn cùng, tiểu nhân phải 
lúc khốn cùng thì làm vậy). (Luận Ngữ: Vệ Linh Công, XV).

Quân tử phải lúc khốn cùng thì cứ lấy nghĩa mệnh mà tự yên; Tiểu nhân phải lúc khốn cùng thì 
không nghĩ gì đến lễ nghĩa đạo lý nữa, điều bậy bạ thế nào cũng làm được.

“Quân tử bất khả tiểu tri, nhi khả địa phụ giã; tiểu nhân bất khã đại thụ, nhi khã tiểu tri giã”. 
(Quân tử không thể biết được cái nhỏ mà có thể chịu được cái lớn, tiểu nhân không có thể chịu được 
cái lớn, mà có thể biết được cái nhỏ vậy). (Luận Ngữ: Vệ Linh Công, XV)

Quân tử đối với việc nhỏ mọn vị tất đã làm được, nhưng cái tài đức có thể đương được việc to 
lớn; tiểu nhân tuy có cái khí tượng hẹp hòi nhưng đối với việc nhỏ có cái sở trường khả thủ được.

“Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác; tiểu nhân phản thị”. (Quân tử gây thành 
cái hay cho người ta, không gây thành cái ác cho người ta; tiểu nhân không thế). (Luận Ngữ: Nhan 
Uyên, XII).

Lòng người Quân tử vốn hậu mà cái sở hiếu chỉ ở sự Thiện, cho nên thấy ai làm điều hay thì 
khuyến miễn người ta cố gắng làm hay hơn nữa, hoặc thấy ai làm điều ác thì can ngăn, không để 
cho người ta làm thành điều ác được.

Lòng kẻ tiểu nhân vốn bạc, mà cái sở hiếu chỉ ở điều ác, cho nên thấy ai làm điều ác thì xui 
khiến để cho thành ra ác, hoặc thấy ai làm điều Thiện thì lại ghen ghét, kiếm cách ngăn trở để cho 
không thành được điều Thiện, bời thế mới trái với người Quân tử.

(Còn tiếp kỳ tới)
                                             

                          THÁNH NGÔN

“ . . .Thầy cấm không cho dị nghị việc người; nhứt là Đạo hữu của các con thì 
đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong 
đó...” (Đàn Cơ ngày 20 tháng 02 năm 1926) .

Thô vaên daïy Ñaïo
Nho nhã con tua tập tánh tình,

Dưới đời đừng tưởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,

Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.

TNHT/Q.I
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Suy Gẫm                       “Học người xưa: Cách đối diện
với thị phi trong cuộc sống”

*  Thật khó để tìm ra cách ứng xử khi phải đối mặt với những thị phi trong cuộc sống. Nhưng 
trong mọi trường hợp, im lặng luôn là giải pháp tối ưu, bởi cuộc sống còn nhiều thứ để quan tâm 
hơn là mang trong mình sự ấm ức và bực bội chỉ vì người khác không hiểu đúng về mình.

Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn 
rằng:

- Trẫm thấy Khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi 
chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:
- Tâu bệ hạ: Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm 

nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên 
bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét 
vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị 
thế gian trách hận ghét thương. 

Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên 
ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin 
nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng 
bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn 
rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.

Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách 
móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, 
(nghĩa là: Vị Thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai.)

* Nguồn: tinhhoa.net
  

  THÁNH NGÔN

“Gắng sức trau giồi một chữ TÂM,
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm.
Tâm Thành ắt đạt đường tu vững,
Tâm Chánh mới mong mối Đạo cầm.
Tâm Ái nhân sanh an bốn biển,
Tâm Hòa thiên hạ trị muôn năm.
Đường Tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn,
Có buổi hoài công bước Đạo tầm.”

                                                 TNHT Q. II 
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“Đạo Sự Nổi Bật Trong Năm 2015”
LỄ KHÁNH THÀNH 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS

Trong năm 2015, tình hình Đạo sự ở hải ngoại dần được hanh thông, những khó khăn, kềm hãm 
dần được tháo gỡ và khắc phục trước tâm huyết chung của khối Tín Đồ Cao Đài trung kiên với Đạo. 

Để cùng nhau chia xẻ những vui mừng trong hướng phát triển của Đạo trước cơ thử thách 
hiện nay, bài viết nầy nêu lên thành quả đặc biệt của Đạo tại hải ngoại qua Lễ KHÁNH THÀNH 
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS vừa qua được xem như là “Sự kiện nổi bật nhất 
trong năm 2015”, để Đồng Đạo và quý Độc giả cùng chia xẻ niềm vui chung. 

*   *   *
Thánh Thất Cao Đài Houston Texas được khởi công xây cất ngày 11 tháng 12 năm 2011 đến 

ngày 01 tháng 09 năm 2013 là hoàn tất và Tộc Đạo đã làm Lễ AN VỊ THÁNH TƯỢNG, tính ra chỉ 
trong vòng 20 tháng đã xây xong Chánh Điện. Sau đó, tiếp tục sửa sang hồ sen, xây trụ phướn, cổng 
Tam quan, hàng rào ...và Đại Lễ Khánh Thành đã được long trọng tổ chức  trong 02 ngày Thứ Bảy 
5 và Chủ Nhật 6 tháng 9 năm 2015 vừa qua.

Ngày nay, một Tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế uy nghi đep đẽ, sừng sững dưới bầu trời Thành phố 
Houston, Bang Texas Hoa Kỳ. Thành quả nầy có được là nhờ vào công sức hy sinh vô vàn của bổn 
Đạo tại địa phương và sự phát tâm đóng góp công quả của Đồng Đạo và Đồng Hương ân nhân khắp 
nơi ở Hải Ngoại, quan trọng hơn hết là nhờ sự phò trì của các Đấng Thiêng Liêng...

Một số điểm nổi bật trong Đại Lễ Khánh Thành được ghi nhận như sau:
Về tổ chức đã huy động được đa số các cơ sở Đạo Cao Đài tại Hải Ngoại cùng tham dự với 3 thế 
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hệ già, trẻ, thiếu nhi tại địa phương, biến Khách thành Chủ cùng chung lo cho buổi Lễ được thành 
công mỹ mãn. Điều nầy chứng tỏ sự đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ tiến lên một bước khá 
dài trên đường phụng sự Đạo Pháp của người Tín hữu Cao Đài tại Hải Ngoại.

Ban Tổ Chức được hàng trăm Thiện Nguyện Viên thân hữu gồm Nhân Sĩ, Trí Thức (ngoài tín 
đồ Cao Đài) đã nhiệt tình dấn thân hỗ trợ, nhận sự phân công, phân nhiệm, dành rất nhiều thì giờ 
hội họp suốt hàng tháng dài cực nhọc, tạo được tinh thần Đạo Đời Tương Đắc!

Trong ngày đầu (thứ 7 ngày 5/9/2015) là Lễ tổ chức Thượng Phướn với hơn 300 tín đồ Cao 
Đài khắp nơi về cùng dự. Lễ Thượng Phướn diễn ra trong không khi thiêng liêng thành kính trước 
sự vui mừng và xúc động của toàn thể Đồng Đạo tham dự. Trong giờ phút đặc biệt đó, nhà thơ 
Đạo, HT Nguyễn Ngọc Nương đồng xúc cảm diễn đạt sự kỳ diệu linh thiêng qua mấy vần thơ:

 
“ Phướn động dường rung chuyển gió mây,
Hào quang chiếu diệu đất linh nầy.
Houston Thánh Thất như cao ngất,
 Lồng lộng Đất Trời sáng rực thay !
Bí nhiệm huyền linh ĐỜI khó thấy,
Cơ Trời chuyển đổi THẾ không hay !
Duyên lành Thiên định hồng ân rưới,
Thánh Thất vô vàn gặp phúc may !”
 
Sau lễ Thượng Phướn là Đàn cúng Đức Chí Tôn hết sức trang nghiêm với đầy đủ Lễ, Nhạc, 

Đồng Nhi, và sự tham dự đông đảo của Đồng Đạo đến từ khắp nơi làm cho buổi cúng Đàn tăng 
thêm phần linh thiêng diệu kỳ !.

                                                                         

                       
                LỄ THƯỢNG PHƯỚN
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Trong buổi lễ Khánh Thành (Chủ Nhựt ngày 6/9/2015), theo ghi nhận của Ban Tổ chức, có gần 
1000 người tham dự, trong đó đông đảo Tín đổ Cao Đài các nơi về, có sự hiện diện của Hội Đồng 
Liên Tôn với sự hướng dẫn của Linh Mục Phạm Hữu Tâm, Cư sĩ Hòa Hảo Nguyễn Anh Dũng đại 
diện các cơ sở Tôn Giáo bạn đến tham dự trong tinh thần hòa hợp, tinh thần Vạn Giáo nhất lý, tinh 
thần tất cả các Tôn Giáo cùng một nguồn cội…cùng quý vị quan khách Chính quyền, quý vị dân  
cử các cấp tại địa phương, cũng như có sự hiện diện các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình 
Việt và Mỹ . . cùng với các khách mời danh dự khác cùng đến dự Lễ.  

Về các đoàn khách nước ngoài, có hai phái đoàn vận động Hòa Bình Thế Giới, Liên Hiệp Tôn 
Giáo Thế Giới HWPL và IWPG từ Nam Hàn xa xôi đến dự Lễ và đáng chú ý là Phái Đoàn của Liên 
Hiệp Quốc lần đầu đến dự Lễ hội của Đạo Cao Đài, mang theo lá cờ tiêu biểu cho sự liên kết, HÒA 
BÌNH CHUNG SỐNG tầm cỡ Thế giới.

Mọi người đều bày tỏ sự hân hoan và cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Cao Đài trong 
suốt thời gian chương trình của buổi lễ.

                             

LỄ CHÀO CỜ

CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH THAM QUAN CHÁNH ĐIỆN
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Đáng ghi nhận trong buổi lễ, bài Diễn văn của HT Trịnh Quốc Thế (được chuyển ngữ english) 
được mọi người đặc biệt quan tâm theo dõi, đã nêu nổi bật được “Tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên, 
Ngũ Chi Hiệp Nhứt, Vạn Giáo Nhất Lý” của Đạo Cao Đài, theo đó, “Con Người là MỘT, Chúng 
Sanh là MỘT, Trời Người là MỘT, Thế giới là MỘT, “... cũng như chỉ rõ Tôn giáo hiện hữu, tuy có 
khác nhau về hình thức, về danh từ, nhưng bên trong thì đều cùng có thờ một Đấng Cao Cả, tượng 
trưng Đấng Chúa Tể Càn Khôn thống trị Vạn vật; chỉ rõ cho nhơn loại hiểu rằng cả loài người tuy 
khác nhau về màu da, sắc tóc, ngôn ngữ, . . . song tựu trung tất cả đều là Anh em, là con cái của 
Đấng Tạo Hóa, đây là đặc điểm nổi bật trong Chủ nghĩa Đại Đồng của Cao Đài Giáo. 

 
     HT. Trịnh Quốc Thế đoc Diễn Văn

Diễn văn Khai Mạc của HT. Trịnh Quốc Thế còn nêu rõ tư tưởng Huynh Đệ Đại Đồng … phát 
nguồn từ trong lòng Dân Tộc Việt Nam qua Huyền sử “Một Bọc 100 trứng, 100 con”“Một Bọc” 
tượng trưng Thái Cực sinh hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ, “Một Bọc” còn tượng trưng “01 Bào Thai” 
hàm ý Chúng sanh là đồng bào là WE ARE ONE …Tư tưởng nầy phù hợp với thời kỳ Toàn Cầu 
Hóa, hơn thế nữa là thời kỳ “Càn Khôn dĩ tận thức”…   

Bài diễn văn còn nêu bật đặc trưng Thể pháp ẩn tàng Bí pháp của Đạo Cao Đài thể hiện qua 
kiến trúc của Thánh Thất được xây dựng theo mẫu số 3 của Tòa Thánh Cao Đài tại Tây Ninh VN, 
là hình ảnh của Bạch Ngọc Kinh tại thế, đồng thời chỉ rõ “Thánh Thất không những là nơi thờ 
phượng khang trang Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng mà còn thể hiện nét văn hóa Đại 
Đồng, lấy Bác Ái Công Bình làm chủ đạo, không phân biệt màu da sắc tộc, Tôn giáo, Đạo Đời, 
kết hợp hài hòa các nền văn hóa Đông Tây, Kim Cổ, phù hợp với thời kỳ  toàn cầu hóa, thời 
kỳ Đại Ân Xá của Chí Tôn.” 

Điểm nổi bật đặc biệt khác đó là nếu kỳ Lễ An Vị Thánh Tượng tổ chức vào 1/9 năm 2013 
được Thành phố công nhận là ngày CAODAI DAY (với Bảng Công Bố CAODAI DAY), một Pháp 
Nhân đặc biệt của Mỹ Quốc giúp cho Cao Đài hành Đạo và phát triển thuận lợi trên đường phụng 
sự theo Tôn Chỉ Đại Đạo. Đây là một sự thành công đặc biệt mới mẻ nhất trong lãnh vực Tôn Giáo, 
thì trong kỳ Đại Lễ Khánh Thành nầy, cũng là ngày Lễ Kỷ Niệm Đệ II Chu Niên ngày CAODAI 
DAY, toàn Đạo và Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas rất vui mừng và vinh hạnh tiếp nhận Lá Cờ 
Liên Hiệp Quốc do Ông President Robert Moll trịnh trọng mang đến đặt cạnh với lá Đạo Kỳ Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
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Phải chăng đây là cơ duyên khởi đầu một vận hội mới cho Đạo Cao Đài Hải ngoại vươn mình 
ra quốc tế để thực hiện sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp, phổ hóa và độ rỗi nhơn sanh thời Hạ 
Nguơn Mạt Pháp.

Hy vọng những Ý Tình gặt hái được qua Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston 
Texas sẽ hữu ích cho chúng ta phát huy được tinh hoa Đại Đạo tại Hải ngoại.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho Cơ Đạo nơi hải ngoại 
luôn được hanh thông để nền Đạo do Đức Chí Tôn khai mở sẽ là ngọn đuốc soi đường cho toàn 
nhân loại. 

(Theo tin gởi từ TT. Houston, Texas)
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TIN ĐẠO SỰ CÁC NƠI

TIN ĐẠO SỰ
THÁNH THẤT DALLAS FORTWORTH, TX.

* LỄ ĐỘNG THỔ XÂY HỘI TRƯỜNG

Vào ngày 23.9 Ất Mùi (11/11/2015), Thánh Thất Dallas Fort Worth (Texas) tổ chức Lễ Động 
Thổ xây Hội Trường. 

Đúng 10 giờ sáng quý vị Hành Chánh, Phước Thiện cùng số đồng Đạo qui tụ lại cúng Đất Đai. 
Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện HH. CTS Nguyễn công Tranh QĐT, HH. CTS Đoàn Tiến đầu 
Hương Đạo Dallas, HH.HTDP Nguyễn văn Đông, HH Trần văn Mỹ, HH.Nguyễn văn Bảy, Phó Chù 
Trưởng, Hiền Đệ Phạm Hào, nhà thầu xây cất Hội Trường.

Bên Nữ phái có HTỷ. CTS Phạm thị Thu Tuyền, Nữ Đầu Hương Garland cùng số Tỷ muội.

Sau phần khấn vái, mỗi vị cầm xẻng động thổ với hy vọng Hội Trường sớm hoàn thành như 
ước nguyện của đồng Đạo từ bấy lâu nay hầu có nơi sinh hoạt Đạo sự. Quan trọng nhất là mở lớp 
học Việt Ngữ cho con em Đại Đạo và Cộng đồng biết được nếp sống văn hóa của Tộc Việt; am hiểu 
giáo lý, Đạo sử, Kinh kệ, các nghi thức thờ cúng trong Đạo Cao Đài  v.v. . .Thật hữu duyên cho nhơn 
loại được Thượng Đế cùng các Đấng Thiêng Liêng chỉ dạy.

Đây là mục đích cao cả mà hầu hết chư Huynh Tỷ đứng đầu các cơ sở Đạo hải ngoại muốn 
trao lại Thế Hệ Kế Thừa hoằng khai Đạo Pháp. Thiết nghĩ:  Nằm trong cái nôi của Đại Đạo mà 
không biết chữ Việt thì tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng nhịp sanh, tiếng trống đờn sẽ lịm dần trong 
hư vô. Các bậc Cha, Chú, các bậc đàn Anh đã hy sinh ra công khai sơn phá thạch ở hải ngoại nằm 
xuống sẽ không yên giấc ngàn thu.

Một thành quả chứng minh lịch sử Đạo Đời lưu lại cho người tín hữu Cao Đài nhận chân giá 
trị chăm lo giáo dục của Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung lập ra Trường Áo Tím cho Nữ giới, 
trường Đạo Đức Học Đường mang lại hàng vạn nhân tài cho đất nước và cho Đạo pháp.



      57             

BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                      SOÁ 06 / 2015

 

Khời công xây cất

Ước mong lời khẩn cầu của vị đứng đầu của Tộc Đạo cùng chư Huynh Tỷ hôm nay sẽ được 
các Đấng ban hồng ân, cũng như đại gia đình các cơ sở Đạo hải ngoại, quý Mạnh Thường quân, 
quý Đạo tâm và quý đồng hương mở vòng tay lớn ủng hộ tinh thần sớm có được một Hội Trường 
tốt đẹp, khang trang với kích thước 56f x 85f=4760sqf.

Sự trợ lực quý báu của chư vị thật là hữu hạnh và sẽ là niềm khích lệ vô biên cho đồng Đạo 
Dallas Fort Worth trên bước đường Tu học, hành Đạo góp phần vào việc phổ truyền nền Chánh 
Giáo của Đức Chí Tôn thời Hạ Ngươn Mạt Pháp. 

* LỄ KỶ NIỆM ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG.
Vào lúc Ngọ Thời ngày 11- 10 Ất Mùi, Đồng Đạo đến dự khá đông ngày Lễ Kỷ Niệm Đức 

Quyền Giáo Tông có nhạc, lễ và đồng nhi rất long trọng.
Sau Đàn Cúng HH. CTS Nguyễn công Tranh, QĐT tóm tắt tiểu sử và công nghiệp lớn lao của 

Đức Quyền Giáo Tông cùng các vị Tiền Khai lãnh lệnh Đức Chí Tôn khai sáng nền Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ. Hiền Huynh cũng có thuật lại Đàn Cơ Đức Quyền Giáo Tông hỏi thăm Bà Bát Nương 
về linh hồn của Phụ Mẫu Đức Ngài có được siêu thăng và đang ở đâu? thì Bà Bát Nương giáng Cơ 
đáp.

- Em chỉ nói bằng thơ, nếu Anh giảng trúng thì nói nữa, trật thì lui.
- Đức Quyền Giáo Tông năn nỉ. Nếu Qua nói trật thì nhờ em thương mà chỉ dẫn cho để Qua 

học hỏi với.
- Bát Nương nói:
      “BẠCH Y QUAN, nay sang CỰC LẠC.
      Bá Phụ cùng Bá Mẫu đặng an.”
- Như vậy Thân Phụ và Thân Mẫu của Qua trước ở cõi BẠCH Y QUAN, nay đã sang ở CỰC 

LẠC.
- Ðúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của anh nên Bá Phụ và Bá Mẫu mới được siêu thăng nơi 

Cực Lạc.
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Trước khi chấm dứt, có nhắc nhở đồng Đạo nên rèn luyện tâm linh, lập công bồi đức để Cửu 
Huyền Thất Tổ siêu thăng nơi Miền Cực Lạc như tấm gương sang ngời của Đức Quyền Giáo Tông 
đã hiến thân phụng sự Đạo Pháp lúc còn sanh tiền.

Cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu ban ân lành cho chư Huynh Tỷ Đệ Muôi dồi dào 
sức khỏe và hạnh phúc.

* ĐẠI LỄ RẰM HẠ NGUƠN / LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
ĐỘ.

Đại Lễ Rằm Hạ Nguơn và Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai ĐĐTKPĐ được tổ chức vào lúc Ngọ Thời 
ngày 18.10 Ất Mùi với sự tham dự đông đảo của đồng Đạo với số bạn bè thân hữu nhờ vào thông 
báo chương trình hành lễ, cúng tế trên truyền  thông và báo chí.

Thật là hữu duyên, qua nhiều ngày mưa bão và giá rét, hôm nay thời tiết trở lại ấm áp.
Cũng như hằng năm, vì đây là Nguơn Hội trọng đại trong năm, Tộc Đạo tổ chức cúng Đại Đàn 

có Nhạc, Lễ và Đồng Nhi rất long trọng và trang nghiêm để khuyến khích Hiếu Tử Từ Tôn lập thân 
hành Đạo hầu đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, dâng Sớ khẩn cầu hai Đấng Phụ Mẫu Vạn 
Linhcùng các Đấng Thiêng Liêng cứu độ Chơn Linh Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Chú 
Bác, Cậu Mợ, Cô Dì...được siêu thăng về miền Cực Lạc.

Sau Đàn cúng,  HH.CTS QĐT Nguyễn công Tranh sơ lược ý nghĩa Đại Lễ Hạ Nguơn (Rằm 
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SINH HOẠT ĐẠO SỰ
THÁNH THẤT & ĐTPM CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS

Để góp phần thông tin Đạo sự, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt các sinh hoạt Đạo sự như 
sau:

THIẾT LỄ TRUNG NGƯƠN.
Đại lễ Trung Ngươn được thiết lễ vào Ngọ Thời ngày Chứa Nhật ngảy 17 tháng 7 năm Ất Mùi 

(DL: 30-8-2015) với sự tham dự  của đồng Đạo, Đạo Tâm, thân hữu và đồng Đạo từ các vùng phụ 
cận. 

tháng 10) và Lễ Kỷ Niệm Khai Đạo năm Bính Dần ngày Đức Chí Tôn khai sáng Tôn Giáo Cao Đài 
tại đất nước Việt Nam.

Sau khi giải lao mươi phút, tiếp tục cúng Cữu Huyền Thất Tổ ở Hậu Điện và tiếp sau là cúng 
Đất Đai và cúng Tế Chiến Sĩ Trận Vong phía sau mái hiên Thánh Thất.

Trên bàn khói hương nghi ngút với bông trái bánh và nhiều thức ăn do nhiều quý Tỷ mang 
đến. Ngoài ra cũng có quý Huynh đốt vài điếu thuốc để tưởng nhớ lại thời oanh liệt Kiếm cung của 
các Chiến sĩ hiên ngang nằm xuống bảo vệ Sơn hà, Xã tắc lúc còn sanh tiền.

Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Chiến sĩ Trận Vong hộ trì cho Tổ Quốc Việt Nam sớm 
được Tự Do, Dân Chủ; Hội Thánh sớm phục quyền; Đồng Đạo hải ngoại giữ vững nền Chánh Giáo.

(Tin từ Thánh Thất và ĐTPM Dallas FortWorth  TX)
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Sau 2 đàn cúng tại Thánh Thất & ĐTPM, đồng Đạo tụng Kinh Sám Hối để cầu cho Cửu Huyền 
Thất Tổ, Chư Chơn Linh Bá Tánh, Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân, đồng bào tử nạn khắp các cõi 
được ân xá mọi tỗi lỗi tiền khiên để vãng sanh nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Sau thời cúng tại Thánh Thất, Bàn Trị Sự làm lễ Minh Thệ nhập Môn vào Đạo cho 01 vị tân Tín 
Đồ là Hiền Huynh Bùi Hiền Lương, 84 tuổi. Được biết, niên trưởng Lương Bùi, sau thời gian dài 
thường xuyên đến thăm viếng, hiến công quả đã quyết định xin nhập môn vào Đạo Cao Đài. Chúc 
Huynh Bùi Lương được tinh tấn trên bước đường tu học.

THAM DỰ ĐẠI LỄ THƯỢNG PHƯỚN & KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT HOUSTON, 
TEXAS.

Đáp thư mời của Tộc Đạo Houston, vào hai ngày 5và 6 tháng 9-2015, đồng Đạo cùng đồng 
hương, thân hữu đã thực hiện chuyến Hành hương bằng xe bus về tham dự Đại Lễ  Khánh Thành 
với tổng số thành viên tham dự là 61 vị (gồm 46 người lớn và 14 trẻ em). Nhân dịp nầy phái đoàn 
hĩ cúng được $3,090.00 USD. Chuyến hành hương được kết thúc viên mãn vào lúc 4 giờ sáng Thứ 
Bảy trong hồng ân của Thượng Đế. 

Xin ghi lời cảm kích đến Tộc Đạo Houston đã tổ chức long trọng buổi lễ Khánh Thành với tràn 
đầy ý nghĩa “Đem Đạo vào Đời và dìu Đời vào Đạo.” 

MỪNG ĐẠI LỄ KỸ NIỆM HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
Hội Yến Diêu Trì do Đức Phật Mẫu tổ chức một yến tiệc tại Cung Diêu Trì khoản đãi các Chơn 

hồn vừa đắc Đạo để có cuộc sống thanh thản nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Ngày 15 tháng 8 
năm Ất Mùi, Hành Chánh Đạo cùng đồng Đạo đã tổ chức trọng thể Đại Lễ trên. Và trước đó, đêm 
14 tháng 8, Thánh Thất đã tổ chức đêm Trung Thu dành cho các cháu thiếu nhi và các cháu Thanh 
Thiếu Niên Đại Đạo vui chơi với những chiếc lồng đèn xinh xinh và những chiếc bánh, những trò 
chơi dân gian như: nhảy dây, lô tô, bầu, cua, cá, cọp, chọi lon và múa lân. 

(03 hình)

HƯỞNG ỨNG ĐẠI HỘI TÔN GIÁO THẾ GIỚI 2015 (The Parliament of World Religion 
2015)

Trong 5 ngày (từ Thứ Tư 14-10-2015 đến thứ Hai19-10-2015). Hiền muội Thảo Nguyễn - Đại 
diện họ Đạo Wichita  đã thực hiện chuyến đi về tham dự Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới được tổ chức 
tại Thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah. Được biết có khoảng trên 10,000 người tham dự với 
chương trình thật phong phú do đại diện các Tôn Giáo, các tổ chức hòa bình thế giới. 

Đặt biệt, trong 2 ngày chúa nhựt và thứ hai. Tôn Giáo Cao Đài có (03) buổi thuyết trình về Cao 
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Đài do Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, HiềnTài Dự Phong Trịnh Ngọc Túy, Hiền Huynh Hoàng, Hiền 
Huynh Hội đảm trách. Buổi thuyết trình diễn ra khá thành công giới thiệu Đạo Cao Đài đến toàn 
thế giới. Sau dự hội nghi, đoàn Cao Đài có ghé thăm Thánh Thất Utah, vui mừng hàn huyên Đạo 
sự và chụp hình lưu niệm...

TẤM LÒNG BÁC ÁI CỦA THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI WICHITA. 
Trong niên Đạo nầy, thanh thiếu niên Đại Đạo Wichita đã thực hiện một số việc làm từ thiện 

giúp đỡ những mãnh đời nghèo khổ ở khắp nơi bằng nguồn ngân quỹ do các em bán quà Từ Thiện 
và bỏ tiết kiệm (bỏ ống heo) khui mỗi 03 tháng. 

-Yểm trợ Đại Huynh Phối sư và Ngài Giáo Hữu tuổi đã cao tại Tây Ninh, mỗi 03 tháng $100.00
-Yểm trợ hằng năm cho một Thương phế binh VNCH với số tiền $120.00 do Thiếu Tá Hạnh 

Nhơn điều hành.
-Gởi giúp gia đình hoàn cảnh khó khăn, bà mẹ trên 70 tuổi nuôi 02 con khuyết tật, tại Bến Tre, 

Việt Nam $50.00.
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-Gởi HH. Võ Thiện Toàn (Đài SBTN Washington, DC) qua chương trình Medical Mission, 
khám bệnh, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam với số tiền $100.00 và giúp các 
em Việt Nam nghèo ở Campuchia số tiền $50.00.

-Yểm trợ chương trình cứu trợ đồng bào bị thiên tai động đất ở Nepal số tiền $200.00.
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THÁNH THẤT SAN DIEGO
Tin Đạo sự Tóm Lược

Thánh Thất San Diego

* LỄ BÁI CÚNG KIẾN.
Thaùnh Thaát San Diego laøm Leã An Vò tính ñeán nay ñöôïc hai naêm. Mọi việc saép xeáp cuûa 

Thaùnh Thaát được xem như tạm ổn định và mọi sinh hoaït veà Leã Baùi cúng kiến đã töông ñoái ñi vaøo 
neà neáp. 

Moãi ngaøy đều có Baøn Trò Söï thay phieân nhau cuùng Töù Thôøi .
Vaøo moãi chieàu 30 (hay 29) vaø 14 aâm lòch, Thánh Thất đều có tụng Kinh Saùm Hoái có Ñoàng nhi 

vaø Ban Lễ tham dự. Sau các Ñaøn Cuùng Soùc Voïng hay Leã Vía, đều có tuïng Kinh Di Laïc vaø Cöùu 
Khoå. Về sau naày, việc tuïng Kinh Di Laïc vaø Cöùu Khoå sau buoåi cuùng Ñaøn được Tộc Đạo được dời 
lại vào sau thôøi cuùng tröa Chuû Nhöït.
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Sau moãi thôøi cuùng vaøo tröa Chuû Nhöït vaø Cuùng Ñaøn, Hieàn Huynh Quyeàn Ñaàu Toäc Nguyeãn 
Trung Ñaïo coù ñoïc moät baøi Giaùo Lyù ngaén, ñoä 10 phuùt với đềà taøi thöôøng laø nhöõng ñieåm cô baûn caàn 
thieát cho nhöõng ngöôøi môùi hoïc Ñaïo, nhö : Toân Chæ Ñaïo Cao Ñaøi, Tam Laäp, Tam Theå Xaùc Thaân, 
Tam Böûu vaø Tam Taøi, Chaùnh Theå Ñaïo Cao Ñaøi, v.v… hoaëc laø giaûi nghóa Kinh.

Trong Ñaøn Cuùng trưa Đại Lễ Hạ Nguơn Raèm Thaùng Möôøi vừa qua, Hieàn Huynh Quyeàn Ñaàu 
Toäc coù thuyeát giaûng toùm löôïc veà Lòch Söû Khai Ñaïo. Keá ñoù, Hieàn Huynh coù laøm Leã Nhaäp Moân 
cho ba taân Ñaïo Höõu vaø laøm Leã Taém Thaùnh Voâ Vi cho ba chaùu thieáu nhi. 

Nhö thöôøng leä, sau khi buoåi Leã chaám döùt, đồng Đạo đều được mời thưởng thức côm chay 
với nhiều món đặc sắc do Ban Löông Vụ Tộc Đạo thếch đãi.  .

Ban Lương Vụ 

 

(Ban Lương Vụ)

* CÔNG CỬ BẦU LẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÁNH ĐẠO (Ngày 03 tháng 
1-2016)

A.- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
• Chủ Tịch : Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo.
• Phó Chủ Tịch : Hiền Tỷ Thông Sự Nguyễn Thùy Trang.
• Tổng Thơ Ký : Hiền Tỷ Lê Huyền Nga.
• Thủ Quỹ : Hiền Tỷ Thông Sự Lê Huyền Khanh.
• Thơ Ký Hành Chánh Tài Chánh : Hiền Tỷ Trương Ngọc Anh.
• Ban Kiểm Soát gồm có 02 vị :

  - Hiền Huynh Thông Sự Cao Hòa Thuận.
  - Hiền Huynh Trần Vĩnh Kiên.

B.-HÀNH CHÁNH ĐẠO.
1. Q.Đầu Tộc : Hiền huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo.
2. Phó Q. Đầu Tộc nam : Hiền Huynh CTS. Lê Quang Giai.
3. Phó Q. Đầu Tộc nữ : Hiền Tỷ CTS. Trần Thị Lợi.
4. Đầu Phòng Văn : Hiền tỷ Hiền tài Lê Ngọc Tuyết.
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* Ban Tứ Vụ:
1. Hộ Vụ : Hiền Tỷ Trương Ngọc Anh.
2. Công vụ : Hiền huynh Trần Vĩnh Cường.
3. Lương Vụ : Hiền tỷ Chánh Trị Sự  Trần thị Lợi. 
4. Lễ Vụ : Hiền huynh Thông Sự Cao Hòa Thuận.

- Phụ Tá Lễ Vụ : Hiền Huynh PTS. Võ Văn Thanh.
- Phụ Tá Lễ Vụ :  Nguyễn Triều. 

 
Tộc Đạo San Diego gồm có (03) Hương Đạo là: Hương Đạo East San Diego, Hương Đạo 

Clairemont Mesa, Hương Đạo Penasquetos.
1. Đầu Hương Đạo East San Diego : CTS. Nguyễn văn Hoanh.
2. Đầu Hương Đạo Clairemont Mesa : CTS. Lê Quang Giai. 
3. Đầu Hương Đạo Penasquetos :  CTS Nguyễn Trung Đạo. 

(Tường thuật tóm lược gởi từ Thánh Thất San Diego)
 

TIN SINH HOẠT ĐẠO SỰ
THÁNH THẤT NEW ORLEANS 2015

Toàn thể đồng Đạo tại Thánh Thất New Orleans hân hoan chào mừng Bản Tin của Cơ Quan 
Đại Diện sau một thời gian dài đã được tái bản. Để có được sự cảm thông trong tình đồng Đạo, mỗi 
cơ sở Đạo cần có những thông tin cho nhau hầu hiểu được những sinh hoạt thường xuyên ở địa hạt 
của mỗi chúng ta để được sự an ủi, giúp đỡ hoặc vui mừng cho sự khó khăn hay thành đạt trong 
tinh thần tương thân tương ái, đem lại những lợi ích chung về mặt tinh thần lẫn vật chất, cùng dìu 
dắt nhau trong tình thương yêu đùm bọc “tuy xa mà gần” và là món ăn tinh thần vô giá, hầu truyền 
đạt những kinh nghiệm cho nhau và đó mới đích thực là “Tình Bạn Đạo” là sợi dây Thiêng Liêng 
không thể tách rời được. Cám ơn Cơ Quan Đại Diện làm nhịp cầu để các nơi biết được những sinh 
hoạt và sự phát triển của Đạo tại Hải Ngoại.

Trong tinh thần ấy, Thánh Thất New Orleans xin tường trình về những sinh hoạt tại địa phương 
như sau:

 Về cơ sở: Trong năm 2015, Thánh thất đã mua thêm một mãnh đất rộng 20,000 sq feet để mở 
rộng bải đậu xe đồng thời sau mười năm sinh hoạt Thánh thất cần được bảo trì sửa chửa, lúc trước 



BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                      SOÁ 06 / 2015

 66

vì là Thánh Thất đầu tiên được xây cất ở Hải ngoại nên các vật liệu làm tại VN còn thô sơ dể bị rỉ 
sét, hai vỏ hoa trên đỉnh nóc hai lầu chuông trống cần phải thay mới. Công việc nầy do bốn đạo hữu 
Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn văn Trí, Trần anh Tuấn và Nguyễn Tấn Quyền lên cao hơn sáu mươi feet 
hoàn thành thật khó khăn và cực nhọc trong hai ngày cuối tuần.

Về Nghi Lễ, Cúng kiến: hai tuần sau khi sửa, toàn Đạo qui tụ về Thánh Thất dự lễ Đại Đàn 
Trung Nguơn Rằm tháng bảy thật đông đủ và mọi người đều vui mừng, khen ngợi vì hệ thống đèn 
trên nóc được trang hoàn rất đẹp. Tiếp nối là buổi lễ Đại Đàn kỷ niệm Hội Yến Diêu trì được tổ chức 
thật trang nghiêm và long trọng hơn bao giờ tại Điện Thờ Phật Mẫu.

Lễ kỷ niệm mừng ngày Khai Đạo lần 91:
Vì lòng tin cao cả với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở mỗi tín đồ Cao Đài, hằng năm đồng đạo 

tại Thánh Thất New Orleans đã tổ chức buổi Lễ Kỷ Niệm mừng ngày Khai Minh Đại Đạo với một 
tiệc cơm chay thật long trọng trong khuông viên của Thánh Thất với sự tham dự rất đông đảo của 
quý quan khách Đại diện các tôn giáo, Đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân dân cán chính, 
quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương và quý đồng Đạo xa gần trong bầu trời đầy ánh sáng tươi đẹp 
của miền Nam Hoa Kỳ vào đầu mùa đông năm 2015. 

Buổi lễ có sự hiện diện của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế Đệ I Phó Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện 
Cao Đài Hải Ngoại, Ông bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, cựu giáo sư Viện Đại Học Cao Đài cùng hơn 
hai chục đồng Đạo đến từ Houston và sự chúc mừng của các đồng Đạo từ Tennessee, Connecticut, 
Mississipi...

Vì tấm lòng nhân từ, tình thương yêu của quý cô bác trong cộng đồng VN, trong tinh thần Vạn 
Giáo Nhất Lý của tất cả quý quan khách cho nên mọi người thật vui vẻ.

Buổi lễ được MC Nguyễn Vũ mời mọi người cùng nhau đứng lên làm lễ chào cờ Việt Mỹ và 
Đạo kỳ, kế tiếp Hiền Tài Nguyễn Thừa Long quyền Đầu Tộc Đạo chào mừng quan khách và nói ý 
nghĩa ngày Khai Minh Đại Đạo. Sau cùng Hiền Tài Long, nhân ngày Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế 
giáng trần khai mở Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ mời tất cả mọi người đứng lên cùng nhau cầu nguyện 
cho Hoà bình thế giới, cho quê hương, dân tộc VN thoát cảnh lầm than, toàn vẹn lãnh thổ và mỗi 
cá nhân về mặt đạo đức mỗi ngày một thăng tiến hơn. 

Buổi lễ và tiệc được kết thúc với một chương trình văn nghệ thật hào hứng gồm hai phần tân cô
nhạc do những ca sĩ huy chương vàng của nền văn nghệ hải ngoại cùng các ca nhạc sĩ địa phương 
đảm trách. 

Hơn năm trăm đồng hương và đồng Đạo chia tay trong niềm vui chung với Ban Tổ chức và hẹn 
gặp nhau vào năm tới. 
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Buổi tiệc chay được tiếp đãi ân cần với lòng hiếu khách và chu đáo từ các tín đồ Cao Đài. Hơn 
mười lăm món ăn với sự chuẩn bị thật công phu đầy hương vị thơm ngon đã được sự khen ngợi và 
thưởng thực tận tình của quý quan khách và mọi người đều có phần “to go” vui vẻ.

Và một tuần sau Thánh Thất thiết lễ Đại Đàn rằm Hạ Nguơn, cúng Cửu Huyền Thất Tổ, tụng 
Kinh Di Lạc cầu an cho Nhơn sanh bá tánh, thế giới được thái bình an lạc.

Và một tuần sau Thánh Thất thiết lễ Đại Đàn rằm Hạ Nguơn, cúng Cửu Huyền Thất Tổ, tụng 
Kinh Di Lạc cầu an cho Nhơn sanh bá tánh, thế giới được thái bình an lạc.   

(Tin gởi từ New Orleans)

̉ 
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     ĐẠO SỰ ÚC CHÂU
TƯỜNG THUẬT KẾT QUẢ 3 LẦN HỘI THẢO ĐẠO SỰ 

TẠI BANG VICTORIA, ÚC CHÂU

(Diễn tiến tròn 20 năm từ khai sinh cho đến hoàn thành 
việc thành lập 3 cấp Hành Chánh Đạo tại một Châu Đạo ở hải ngoại)

Từ khi có dòng người Việt tị nạn từ các trại tạm cư Đông Nam Á chảy vào nước Úc, tiểu bang 
Victoria nhanh chóng trở thành một nơi đất lành chim đậu. Trong đàn chim trên đất mới, các tín đồ 
Cao Đài Đại Đạo đã tập hợp lại, tạo thành một vài tổ ấm chung. 

Tổ chức đầu tiên của Đạo Cao Đài tại Victoria là Hội Tín Hữu Cao Đài Victoria. Hội ra đời 
dưới sự dìu dắt của Đạo Hữu Huỳnh Tấn Phước trong vai trò Hội Trưởng. Hội đã hoàn thành xuất 
sắc công việc của một đoàn thể xã hội trong tôn giáo, nỗi bật nhất là công cuộc bảo lãnh và định cư 
hàng chục gia đình trong Đạo lẫn ngoài đời. 

Khi dòng người Việt tị nạn thưa thớt dần và yên ắng, nhu cầu bảo lãnh định cư không còn, thì 
nhu cầu nhập môn cho người trẻ và thực thi tang tế sự cho người già trong bổn Đạo lại nổi lên. Do 
tình thế đòi hỏi cơ Đạo phải sang trang, Hội Tín Hữu tan rã về hình thức, nhưng dàn nhân sự chủ 
lực của Hội đa số chuyển sang trách nhiệm Bàn Trị Sự Hành Chánh Đạo. 

Ngày 1/1/1995, trong một cuộc Hội Thảo Đạo Sự lịch sử, tại tư gia Lê Kim Xum, nhà số 6 
Pamela St Noble Park, chủ tọa Hiền Tài Lê Văn Thêm, đã lãnh nhiệm vụ Cố Vấn Ban Vận Động 
Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, với sự phụ tá đắc lực của 2 Đạo Hữu Lê Kim Xum và Lý 
Phước Hùng, trong nhiệm vụ Trưởng Ban và Thư Ký cho Ban Vận Động. Bước tiến thứ nhất của 
Hành Chánh Đạo Victoria là vào ngày Sinh Nhựt của Đức Hộ Pháp 5/5 Ất Hợi (1995) Hiền Tài và 
Ban Vận Động đã thành lập được 3 Bàn Trị Sự nam nữ cho 3 Hương Đạo là Hương Đạo Springvale, 
Richmond và Footscray. Bước tiến thứ nhì, là vào ngày 5/11/1998 vị Chánh Trị Sự Hương Đạo 
Footscray, CTS Lý Phước Hùng, đã mạnh dạn vận động đa số đồng Đạo trong 3 Hương, tiến tới 
việc thành lập Hành Chánh Đạo cấp Tộc và mua bất động sản cho Tộc Đạo đầu tiên là Tộc Đạo 
Melbourne. 

Từ đó, Đạo sự ở Victoria thăng trầm theo năm tháng, tuy không quá trầm, nhưng cũng chẳng 
thăng, thắm thoát cứ dậm chân tại chỗ 17 năm.

Vào ngày 7/11/2015, do Thư Mời của vị cựu Chánh Trị Sự, người đã đứng tên thành lập Tộc 
Đạo Melbourne từ 17 năm về trước, tuy nay lãnh trách nhiệm Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc 
Châu, nhưng tinh thần nâng đời trợ Đạo luôn canh cánh bên lòng, đã mời được vị Chức Sắc chủ 
trì công cuộc vận động thành lập nền Hành Chánh Đạo ở Victoria 20 năm xưa và được gần 30 vị - 
Chức Việc đương chức, cựu chức lẫn Đạo hữu nam nữ - hưởng ứng lời mời, tề tựu kỷ niệm 17 năm 
ngày thành lập Tộc Đạo Melbourne, tại VP Ban Thế Đạo Úc Châu, 38 Elle Cl, Bundoora. Sau khi 
hàn huyên kỷ niệm, tất cả tiến hành một cuộc Hội Thảo Đạo Sự, theo chương trình ấn định. Đó là 
cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Nhì. Sau khi thảo luận sôi nổi với 90% tham dự viên đồng quyết 
định thỉnh cầu vị Chức Sắc chủ trì việc thành lập Hành Chánh Đạo ở Victoria, là Hiền Tài Lê Văn 
Thêm, đứng ra chủ tọa việc công cử Bàn Trị Sự nam nữ cho 3 Hương Đạo mới đó là Hương Đạo 
Whitleseas ở miền Bắc thành phố Melbourne và Hương Đạo Knox City, Hương Đạo Dandenong ở 
miền Đông. Toàn thể 90% tham dự viên ấy đã quyết tâm hẹn gặp lại nhau một lần nữa trong cuộc 
Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Ba. 
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Tưởng cũng nên nói thêm rằng, do bài Tham Luận thứ 3, trong cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần 
Thứ Nhì, của nguyên Trưởng Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh Đạo Victoria, cựu CTS Lê 
Kim Xum, mà vị Hiền Tài Dự Phong Lý Phước Hùng, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, 
đã phải nghiêng vai gánh vác trách nhiệm vận động chánh phủ Úc ban cấp tư cách pháp nhân một 
tôn giáo – chứ không phải hội đoàn - cho cơ Đạo Úc Châu. Và để tạo điều kiện hầu đạt được mục 
đích ấy, HTDP Lý Phước Hùng, đã qui tụ được 12 vị Mạnh Thường Quân, thành lập Ban Tạo Tác & 
Quản Trị Thánh Thất Úc Châu, đăng bộ hoạt động dưới danh xưng là CaoDai Church of Australia. 
Họ cùng chung tay đóng góp AU$590,000.00 cho tổ chức mới lập này, để tậu mãi Thánh Thất, Điện 
Thờ Phật Mẫu và các cơ sở cần yếu khác cho việc hành Đạo chung của cơ Đạo Úc Châu.

Vào ngày 1/1/2016, tròn đúng 20 năm từ khi khai sinh Ban Vận Động Thành Lập Hành Chánh 
Đạo Victoria, dưới sự chủ tọa của Hiền Tài Lê Văn Thêm, cuộc Hội Thảo Đạo Sự Lần Thứ Ba đã 
diễn ra, tại VP Đầu Hương Đạo Knox City, số 4 Plaza Ct, Wantirna South, đạt được kết quả là:

- Các Chức Việc đương chức và tân cử đã quyết định thành lập 2 Tộc Đạo mới là Tộc Đạo 
Melbourne North và Tộc Đạo Melbourne East; công cử CTS Lý Phước Hùng, Đầu Hương 
Đạo Whitleseas làm Q. Đầu Tộc Đạo Melbourne North; công cử CTS Nguyễn Văn Kiếm, 
Đầu Hương Đạo Knox City làm Q. Đầu Tộc Đạo Melbourne East; công cử CTS Bùi Thị 
Tùng, nữ Đầu Hương Đạo Dandenong làm Q. Nữ Đầu Tộc Đạo Melbourne East.

- Các Q. Đầu Tộc Đạo nam nữ đương chức và tân cử đã quyết định thành lập Hành Chánh 
Đạo cấp Châu cho tiểu bang Victoria; công cử Hiền Tài Lê Văn Thêm làm Q. Khâm Châu 
Đạo Victoria (vị nữ Q. Đầu Tộc Đạo đương chức của Tộc Đạo Melbourne là CTS Phạm Thị 
Nhi có mặt và đã bỏ phiếu thuận, cấp Tộc trong phiên họp chỉ thiếu nam Q. Đầu Tộc Đạo 
Melbourne, xem như kết quả đạt được là 4/5=80%).

Có mặt trong phiên hội, vị cựu Hội Trưởng sáng lập Hội Tín Hữu Cao Đài Victoria, Đạo Hữu 
Huỳnh Tấn Phước cho biết cảm tưởng của ông là “Cơ Đạo ở Victoria hôm nay mới thật sự kết thúc 
thời kỳ hội đoàn”. Ông tin tưởng mãnh liệt rằng thời kỳ tôn giáo của Đạo Cao Đài trên nước Úc đã 
bắt đầu, với sự khai sinh của CaoDai Church of Australia mà Châu Đạo Victoria là nhân lực tiên 
phong.

Hiền Tài Lê Văn Thêm, Q. Khâm Châu Đạo Victoria, tuyên bố trong diễn từ nhận nhiệm vụ, 
rằng: “Thành tựu của 3 kỳ Hội Thảo Đạo Sự là sự hoàn chỉnh bộ máy Hành Chánh Đạo 3 cấp tại 
Victoria và giấc mơ có một Thánh Thất đúng kiểu mẫu theo Hội Thánh thiết kế (không chỉnh sửa) 
cho cơ Đạo Úc Châu đang ngày càng hiện thực. Đó là do các HTDP Ban Thế Đạo và các Chức Việc 
Hành Chánh Đạo tại Victoria biết cộng yêu hòa ái chung góp bàn tay mới nên hình”.

Châu Đạo Victoria, Úc Châu, từ nay chọn ngày Tết Dương Lịch hàng năm, làm ngày Kỷ Niệm 
Khai Sinh và Hoàn Thành Việc Thành Lập Hành Chánh Đạo tại Châu Đạo. Một diễn tiến tròn 20 
năm.

* Tường thuật: LÝ PHƯỚC HÙNG (Phụ Trách VP Khâm Châu Đạo Victoria, Úc Châu).
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TÂM THƯ KÊU GỌI CÔNG QUẢ
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THÁNH THẤT DALLAS FORT WORTH, TEXAS
“TÂM THƯ KÊU GỌI CÔNG QUẢ”
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Thô Vaên

VẦN THƠ CUỘC ĐỜI

“CÙNG MỘT CHUYẾN ĐI”

Mình chỉ đi chung một chuyến đò,
Nhọc gì hơn thiệt với đôi co..
Chốc lát tôi, người chia mỗi ngã,
Một chỗ ngồi, nhường không đắn đo.

Chẳng hẹn mà lên một chuyến tàu,
Dăm điều nghịch ý.. có sao đâu!
Hành trình muôn dặm, đời muôn lối,
Người xuống ga kề, biết gặp nhau ?

Sương khói mà thôi một lộ trình,
Vui, buồn, thương, ghét.. cuộc ba sinh.
Nhẹ nhàng chân bước qua đời mộng,
Lưu giữ chi, phiền muộn trái tim!

 Đâu ai thấu được chuyện ngày mai.
Kẻ đến, người đi giữa chốn này?
Chắc gì về được sân ga cuối.
Khoan thứ khi đời chưa đổi thay.

Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường.
Tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương.
Mỉm cười, hai kẻ nhìn nhau gật:
“ Ừ! chẳng chi ngoài Sống để Thương”.

Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ)
(Nguồn:nhinrabonphuong.blogspot.com)

NƯƠNG BÓNG 

CAO ĐÀI

Bao năm qua dù rời xa Đất Thánh,
Trong bon chen vẫn giữ hạnh “CAO ĐÀI”.
Mãi thương yêu màu trắng chiếc áo dài,
Như màu áo những ngày còn đi học.
Thời gian trôi, màu đen trên mái tóc,
Chuyển pha sương, mấy chốc hóa bạc đầu !
Nhớ ngày xưa khi quì gối nguyện cầu,
Xin thi đậu, duyên đầu đừng tan vỡ …
Đường công danh Thầy cho không trắc trở,
Nhưng tình yêu, hoa nở chỉ một lần.
Nhớ người xưa, lòng còn mãi bâng khuâng,
Sau biến động vẫn chưa lần tái ngộ.
Mùa hè đến mỗi khi nhìn phượng nở,
Lại xót xa thương nhớ nắng sân trường.
Trống đánh vang gọi “chim trắng” ngàn phương,
Bay vào lớp đọc vang KINH VÀO HỌC:
ĐẠI TỪ PHỤ xin thương trò khổ nhọc,
“Buộc yêu thương” bạn đồng học, đồng môn.
Rồi mai duyên ta gặp hội Long Vân,
Đường mây rộng, nâng bước chân áo trắng.

*   *   *
Giờ tuổi cao lại xin về nương bóng,
Cầu CHÍ TÔN giải mộng kiếp tiền khiên.
Cùng chúng sinh, bổn Đạo sống bình yên,
“ĐẠO GỐC BỞI”...là bài Kinh muôn thuở.

   Thái Kim Trần
(Trích Đặc San Tây Ninh Đồng Hương Hội- 
Qúy Tỵ / 2013)
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Thông Báo: “IN KINH SÁCH ĐẠO”

Theo tin từ Ban Khảo Cứu Vụ, từ nay đến cuối quý I/2016, việc In và Phát hành Kinh sách như sau:

A- Sách GIÁO LÝ của Ngài Tiếp Pháp /dịch sang Anh Ngữ :
Vừa qua, Ban In Kinh sách - Khảo cứu Vụ Cơ Quan đã phát hành sách Giáo Lý của Ngài Tiếp 

Pháp dịch sang Anh ngữ, và sách đã được gởi rộng rãi đến các Cơ sở Đạo và một số đồng Đạo. Sách 
in bìa màu, 219 trang  ( Dịch giả: HT Hùm Bùi và Hiền Tỷ Bùi Đặng Cẩm Hồng; được edit bởi Bà 
Janet Hoskins, Giáo sư về Anthropology and Religions tại USC). 

Nay quý Đồng Đạo, quý vị Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong, qúy Hội viên Đại Đạo Thanh Niên 
Hội và Thanh thiếu niên Cao Đài cùng quý Đạo Tâm, thân hữu có nhu cầu về sách nầy để nghiên 
cứu tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Cao Đài, xin vui lòng liên lạc địa chỉ sau:

KHẢO CỨU VỤ
(Ban In và Phát hành Kinh sách)

Phone: (408) 926-9186 - (408) 292-2686
Email: caodai.haingoai@yahoo.com ;  tn_ndk@yahoo.com

B- Tái bản sách GIÁO LÝ Việt Ngữ  (Soạn giả: Ngài Tiếp Pháp Trương văn Tràng)
Theo nhu cầu của cơ sở Đạo, quý Đồng Đạo và quý Đạo Tâm, sách GIÁO LÝ (Việt Ngữ) dự 

kiến sẽ được tái bản vào cuối quý I đầu Quý 2/2016. Sách in bìa màu, khoảng 230 trang. Khảo Cứu 
Vụ rất mong được sự yểm trợ về phương diện vật chất cũng như tinh thần của quý vị để kế hoạch 
in ấn thực hiện đạt kết quả.

1)- Liên lạc nhu cầu về sách: (Gởi Phiếu Nhu Cầu sách về Ban In và Phát hành)
• Hiền Tài NGUYỄN ĐĂNG KHÍCH
• Phone: (408) 926-9186
• Số: 3267 Moreno Ave., San Jose, CA 95127-4213.
• Email: tn_ndk@yahoo.com - hoặc/ caodai.haingoai@yahoo.com

                
PHIẾU NHU CẦU

-Tên Cơ sở Đạo (hoặc cá nhân) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện Thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Email liên lạc (nếu có) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Nhu cầu số lượng: . . . . . . . . . . . . . . . cuốn
-Yểm trợ chi phí in ấn: . . . . . .$ (ghi số tiền/nếu có)
   . . . . ngày . . .tháng . . .năm  2016.

2)-Yểm trợ tài chính:
Check hoặc Money order xin ghi:
-Trả cho (Pay to order of): CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
- Nơi Memo (For) xin ghi:  “Yểm trợ in sách Giáo lý”. hoặc “ Yểm Trợ In Kinh Sách Đạo”
- Gởi về: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
                2049 State Ave, Harvey, LA.70058 (USA)

Nay Ban Biên Tập Bản Tin kính thông báo.
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*Nhaén Tin:
- HH/Hiền Tỷ Thái Kim Trần, tác giả Bài “Nương Bóng Cao Đài”: BBT chúng tôi rất trân 

quý những vần thơ đượm thắm tình Đời, ý Đạo. Rất mong được sự hợp tác trong “Mục Thơ 
Đạo” của Bản Tin. Xin vui lòng liên lạc về địa chỉ email: caodai.haingoai@yahoo.com.

*CÁO LỖI:
Do khuôn khổ có hạn của Bản Tin, có một vài tin và bài viết do quý Đồng Đạo và Độc giả 

gởi tới chưa được đăng trong số kỳ nầy. Ban Biên Tập thành thật xin cáo lỗi và rất mong được 
sự thông cảm của chư vị. Xin Đa tạ.

LỜI CẢM TẠ 
*    *    *

Chân thành cảm tạ Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ điều hành các Cơ sở Đạo, quý 
Hiền huynh, Hiền Tỷ Chức việc BTS, cùng quý đồng Đạo ở hải ngoại đã tích cực 
yểm trợ về  tin tức Đạo sự, hình ảnh, các bài bút ký, tường thuật ... nhứt là sự yểm 
trợ quý báu về tài chính giúp cho Ban Biên Tập hoàn thành Bản Tin trong thời 
gian qua.

Sau thời gian gián đoạn vì lý do kỹ thuật, nay Bản Tin được tái ra mắt quý 
đồng Đạo và quý Độc giả và mong được sự tiếp tục yểm trợ của quý Huynh Tỷ trên 
mọi mặt để Bản Tin có điều kiện thuận lợi phát hành ổn định.

Hy vọng Bản Tin lần nầy ít nhiều giúp cho Đồng Đạo hải ngoại khắp nơi có 
được niềm vui chung trong những ngày đầu Xuân và cũng qua đây, cùng nhau kỳ 
vọng vào sự phát triển của cơ Đạo hải ngoại để góp phần thực hiện Cơ Tận độ của 
Đức Chí Tôn thời Hạ Ngươn Mạt Pháp.

Trân trọng.
Ban Biên Tập
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• Hiền Tỷ HUỲNH THỊ CÒN vừa tạ thế tại San Jose, California vào ngày 17 tháng 11 năm Ất 
Mùi (DL: 27-12-2015), Hưởng Thọ 80 tuổi. 

• Hiền Huynh TRẦN MINH NGỌC, Phu quân của Hiền Tỷ Phó Trị Sự Nguyễn Thị Nga và là 
thân phụ của Hiền đệ Thông sự Trần Ngọc Đăng Khoa và Hiền đệ Q. Đầu Phòng văn Trần 
Ngọc Khắc Bình. Qui vị lúc 6 giờ sáng, Mùng 1 tháng 10 năm Ất Mùi (DL.ngày 12 tháng 11 
năm 2015) tại Austin, Texas - Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 68 tuổi.

• Hiền Tỷ TRẦN THỊ BẢY là Thân mẫu của Hiền Huynh Lê Văn Bằng, Từ Hàn của  Văn 
Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu, qui vị vào lúc 18.55 giờ ngày 6-10-2015 
(nhằm ngày 24- 8 năm Ất Mùi) tại Gò Công Tây, Tiền Giang, Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.  

• Hiền Tỷ Phó Trị Sự NGUYỄN THỊ XUÂN LAN là Hiền Thê của Hiền Đệ PTS. Lê Hoàng 
Minh,  qui vị vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 03-10-2015) tại Thành 
Phố Wichita, Kansas, Hoa Kỳ. Hưởng dương 44 tuổi.

• Hiền Muội HUỲNH THỊ LỆ HẰNG, qui vị lúc 4:24 phút ngày16 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 
28-09-2015) tại bệnh viện Wesley, Thành Phố Wichita, Kansas, Hoa Kỳ. Hưởng dương 47 
tuổi.

• Hiền Tỷ NGUYỄN THỊ LỰU là Hiền thê của Hiền Huynh HTDP Lê Tấn Tài, Phó Tổng 
Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, Phó Ban Khảo Cứu Vụ thuộc Cơ Quan Đại Diện Cao 
Đài Hải Ngoại, qui vị tại thành phố Sydney, Úc Châu ngày thứ hai 28-9-2015 (Al. ngày 16 
tháng 8 năm Ất Mùi). Hưởng thọ 72 tuổi.

• Đạo hữu TRẦN VĂN LỘC, Út nam của cựu CTS Trần văn Tánh (Hiền Tài Dự Phong) 
Hương Đạo Atlanta GA, qui vị ngày 30-8-2015 tại Southern Regional Hospital, Riverdale, 
bang GA Hoa Kỳ, hưởng dương 33 tuổi .

• Hiền Huynh LÊ VĂN TUỒNG, Trưởng Ban nhạc Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa 
Clara, Bắc California, qui vị vào 10:00 giờ  ngày16 tháng 7 năm Ất Mùi (DL: 29-08-2015) 
tại San Jose , California- Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
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• Hiền Huynh NGUYỄN VĂN SUNG, qui vị ngày 21-8-2015 tại bịnh viện Piedmont, bang 
GA, Hoa Kỳ, hưởng thọ 72 tuổi. 

• Hiền Tỷ Cựu Hành Thiện NGUYỄN THỊ DẦN, Thân  mẫu của Hiền Tỷ Nguyễn HồngPhương, 
nhạc mẫu của Hiền Huynh Lý Quang Tú, qui vị ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại Long Hoa Tây 
Ninh, hưởng thượng thọ 90 tuổi.

• Hiền Huynh Hiền Tài LÊ VĂN KHIÊM, qui vị lúc 12 giờ 45 sáng ngày Thứ Năm 12-7-Ất 
Mùi (25-8-2015) tại  Hospice Center Burnaby BC. Canada. Hưởng thọ 85 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA HIẾU QUYẾN

Cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU VÀ CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG chan rưới 
Hồng Ân độ rỗi chư Hương Linh người quá cố được an nhàn nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

“Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở cơ Tận Độ nhẹ nhàng Chơn Linh.

Cửa Cực Lạc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở Ngôi xưa.”

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
(Các Cơ sở Đạo Thành viên, Ban Điều Hợp, các Ban Vụ trong Cơ Quan)

BAN BIÊN TẬP
BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
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