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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
______________

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
THÖ CHUÙC XUAÂN AÁT MUØI (2015)
Xuân Ất Mùi đang về trên hoàn vũ mang theo nguồn sinh khí cho vạn loại, cộng với sự
yêu thương vô bờ bến của Đức Chí Tôn bao trùm cả vũ trụ được thể hiện qua đặc ân Đại Ân
Xá Kỳ III mà Ngài đã ban cho toàn cả nhơn loại ngay khi khai sáng nền tân Tôn giáo Cao Đài
tại Việt Nam vào năm 1926.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày đầu Xuân, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài
Hải Ngoại kính lời chúc mừng những thành quả quý Cơ sở Đạo thành viên đã thực hiện được
trong năm qua, đặc biệt là chung sức gìn giữ Chơn Truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vững
bước trên đường tu học, hành Đạo và phổ hóa nhơn sanh, góp phần phát triển đại nghiệp Đạo
nơi hải ngoại.
Xin hãy cùng nhau hiệp nhứt Đức Tin dâng lời cầu nguyện: “Đại Đạo Hoằng Khai,
Thiên hạ Thái bình, Thánh Thất an ninh và nhơn loại được an cư, lạc nghiệp”.
Trước thềm năm mới, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, kính chúc chư
Chức Sắc Thiên Phong, chư vị Hiền Tài, chư Chức Việc và quý Đồng Đạo cùng toàn quý
quyến ở hải ngoại cũng như quốc nội được nhiều Hồng Ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu
và các đấng Thiêng Liêng, luôn được vạn sự an vui, hạnh phúc và gặp nhiều may duyên trên
đường phụng sự nhân sinh và Đạo Pháp.
Xin kính chúc chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tín hữu các Tôn giáo bạn, quí vị Lãnh đạo các
Cộng Đồng Việt Nam, các Đoàn thể, Hiệp hội, các cơ quan Truyền Thông và Báo chí cùng
tất cả người Việt tại hải ngoại và quốc nội được hưởng một năm mới an lành và thịnh vượng.
Nhân dịp nầy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn Đạo, chư tín hữu các tôn giáo và quí
đồng hương hãy cùng hiệp tâm dâng lời cầu nguyện Ơn Trên xóa bớt tội tình cho dân tộc
Việt Nam sớm thoát khỏi “vòng vay trả nghiệt oan và nhơn loại thoát được cảnh họa Âu, tai
Á…” để đất nước Việt Nam sớm thực sự được Tự do, Dân chủ và Dân Tộc sớm được sống
yên bình, ấm no hạnh phúc, thế giới được thái bình thịnh trị.
Một lần nữa, kính chúc cho mọi người, mọi nhà cùng chung hưởng Đại Hồng Ân trong
năm mới.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
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GIÁO LÝ
Bài THUYẾT ĐẠO

Ngài Hiến Pháp Thuyết Đạo vào Rằm Tháng Giêng
(Thượng Nguơn Năm Bính Ngọ / 1966)
* * *

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu nam nữ,
Bởi trách vụ nặng nề và quan trọng về bảo thủ Luật pháp Chơn Truyền, nên chúng tôi xin lập
lại bài thuyết MINH THỆ mà tôi đã có dịp thuyết trình một lần rồi, tưởng không phải thừa vì
nó vẫn hợp thời, hợp cảnh.
Xin Chư Chức Sắc và Đạo Hữu, Đạo Muội thử suy nghiệm lại những câu Minh Thệ của
chúng ta từ khi mới nhập môn cầu Đạo và sau này trong mỗi khi lãnh qua một trọng trách
nào khác.
MINH THỆ là gì ? và tại sao ĐỨC CHÍ TÔN buộc chúng ta phải Minh Thệ ? Phải chăng
ĐỨC CHÍ TÔN đã biết rằng vì lòng trần tục, vì sự mê muội hoặc vì dục vọng khôn lường mà
chúng ta khó thắng nổi những sự cám dỗ của Tà quyền, nên buộc chúng ta Minh Thệ để kềm
chế lòng mình cho trọn Đạo.
Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Muội còn nhớ chăng lời Minh Thệ tóm tắt như vầy: “Từ
nay biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn luật
lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục.»
Ôi ! Quí hoá thay ! mà cũng quan hệ thay ! Thật là một câu Minh Thệ mà ta đã mạnh dạn thốt
qua cửa miệng, do sự phát xuất của lương tri, trước Thiên Bàn có Thần, Thánh, Tiên Phật
chứng minh và trước mặt Chư Chức Sắc, cùng nhiều đồng Đạo hầu đàn. Câu Minh Thệ ấy
có ảnh hưởng dường bao cho cả một đời người nơi trần tục, nó quan hệ dường bao cho một
linh hồn khi lìa khỏi xác.
Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ và chư Hiền Hữu, Hiền Muội có
nhớ lại câu Minh Thệ nghiêm khắc đó chăng ?
Sau một thời gian học Đạo và hiểu Đạo có đầy đủ công nghiệp chúng ta được đắc phong vào
hàng Chức Sắc, mỗi khi có lãnh một trọng trách lớn lao nào, thì nơi trước Bát Quái Đài, trước
bàn Hộ Pháp, lại một phen Minh Thệ nữa. Như vậy luật Đạo mới nghiêm minh, trách nhiệm
mình mới xứng đáng.
Nhưng hỡi ôi ! ngày nay cũng có Chức sắc Thiên Phong thất thệ, thì khi xác phàm này được
vùi sâu trong lòng đất Mẹ, linh hồn chúng ta biết có được về chầu ĐẠI TỪ PHỤ hay không
? hay đã bị Ngũ lôi tru diệt vì thất thệ ?
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Kìa xem ngoài vòng thế sự, Chánh Phủ nào cũng lấy lời Minh Thệ làm căn bản để trói buộc
sự gian dối của lòng người, để kềm chế sự ngoan cố của người đời mà buộc phải nói lên
sự thật từ đáy lòng mình. Như chúng ta đã thấy, những vị Quốc Trưởng, Thủ Tướng, Tổng
Trưởng, các vị Tướng lãnh mỗi khi đặt mình vào cương vị nào đó cũng còn hô to khẩu hiệu
: «Tuyên thệ trước Quốc Dân». Trong mỗi phiên Toà, trước khi đem ra phân xử, Quan Toà
buộc phạm nhân hay nhân chứng đưa tay lên làm thề trước đã rồi mới cung khai hoặc trả lời
những câu Toà hỏi. Cho đến mấy vị Quan Toà, Trạng sư, Biện Lý, Lục Sự và các vị Thông
ngôn hãy còn phải Minh Thệ thay.
Thậm chí như chúng ta thường thấy trong chốn thôn quê hẻo lánh, những người ít học mỗi
khi có chuyện xích mích nhau cũng còn đem đến Đình, Chùa nào linh thiêng nhất thề trước
Thần linh để nói ra sự thật. Người ở đời họ chưa biết chắc trên cõi Thiêng Liêng có Thần
Thánh Tiên Phật mà họ còn dám nhờ cậy các Đấng xét soi cho họ, huống chi chúng ta đã biết
chắc chắn rằng : Trên cõi hư vô thăm thẳm kia, trên chín tầng mây bạc kia có một Đấng Toàn
Năng, Toàn tri, có một ông Đại Từ, Đại Bi hằng mong con cái của Người sớm biết Đạo Trời
mà ăn năn hối lỗi để bồi công chuộc quả mà qui hồi cựu vị, nếu chúng ta chẳng tin thì còn tin
ai hơn nữa ? Còn như trong hàng Chức Sắc Thiên Phong, có phận sự dìu dắt con cái của Thầy
biết giữ gìn Luật Đạo, biết học lời Thánh Giáo, lại còn nghe theo Tả đạo Bàn Môn, làm nên
tội lỗi tày trời, chư vị ấy chắc đã quên ngọn búa Ngũ Lôi và câu «Tận đọa Tam Đồ bất năng
thoát tục..» mà họ đã thề trước oai linh.
Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu và Hiền Muội có nhớ chăng trong bài Thánh Giáo Thầy
đã dạy: “ Thầy cấm các con từ đây chẳng đặng gọi ai bằng Thầy”. Nghĩa là Thầy cấm chúng
ta không được nhận ai làm một vị Tôn sư của chúng ta cũng như không được nhận một Đạo
Giáo nào khác hơn Đạo Thầy cũng trong một bài Thánh Giáo khác Thầy đã dạy “Vì Luật
Công Bình nên Thầy không nỡ cấm không cho Qủi Vương nó cám dỗ các con, nhưng Thầy
đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, ấy là Đạo đức của các con».
Thầy lại còn thêm rằng “ Qủi Vương nó có quyền giả danh Thần, Thánh, Tiên, Phật, thậm
chí đến danh Thầy nó còn dám giả, duy có Ngai Thầy nó không dám ngự mà thôi, ôi thảm !
thảm !”
Thưa chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu, Hiền Muội.
Bao lời châu ngọc của Thầy và các Đấng Thiêng Liêng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bao
nhiêu Đạo Pháp nhiệm mầu, trong Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, bao nhiêu hình luật trong
các Đạo Nghị Định của ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG, chúng ta không đủ tin tưởng, không đủ học
hỏi, không đủ tu luyện hay sao, mà chúng ta còn mong nơi khác. Đứng núi này trông núi nọ.
“Nơi Bạch Ngọc Kinh Thầy hằng mong đợi các con, mà nơi trần thế các con của Thầy bị quỉ
ma cám dỗ, Ôi, ngậm ngùi thay !”
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Nghĩ đến đó chúng ta mới thấy rằng câu Minh Thệ kia nó qúi báu là dường nào !
Tôi có bổn phận phải nhắc nhở anh chị em toàn Đạo nên thận trọng mỗi hành vi của mình để
tránh thất thệ đối với ĐỨC CHÍ TÔN cùng các Đấng Thiêng Liêng. Tôi cũng xin nhắc lại lời
Thánh Giáo của ĐỨC CHÍ TÔN ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần (1926) có câu : “Nếu cả thế
gian này biết tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống
lựa mỗi cá nhân biết tu thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ít chi !”
Căn cứ trên Thánh Giáo này, nếu chúng ta biết tu thì chẳng những luật Thiên Đình không
động phạm đến ta mà cả luật pháp ở trần thế này cũng không lẽ nói gì ta đặng. Tu là cõi phúc
chẳng những riêng cho ta mà cho tất cả nhơn loại tránh được tai hoạ, hoặc giảm khinh bớt
Thiên Điều. Những thiên tai chiến hoạ đã nêu ra bằng lời sấm tiên tri cũng có thể vì sự tu hành
của chúng ta mà tiêu tan hoặc giảm bớt phần nào.
Chúng ta cũng nên noi tánh háo sanh của ĐỨC CHÍ TÔN mà cầu khẩn cho nhân loại được
an toàn.
Kính chào chư Thánh.

HIẾN PHÁP

Thi Văn
LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
* * *
Thánh giáo bảo tồn thất ức niên,
Nhờ nơi Luật Pháp hiệp Chơn Truyền.
Tu hành đúng mức đường tu vững,
Tự tác sai chiều bước Đạo nghiêng.
Lướt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vướng Tà quyền.
Thiên Điều tại thế nên tôn trọng,
Vẹn phận ngàn thu hưởng phước duyên.
CAO THƯỢNG SANH
(Trích Thông Tin số 101, tháng 7/1974)
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TIN TỨC ĐẠO SỰ KHẮP NƠI
*

SINH HOẠT ĐẠO SỰ
Tại Châu Đạo California
LỜI CHÚC TỤNG ĐẦU NĂM

*

*

Nói tóm lại, người tín đồ Cao Đài đang cùng
nhau đi trên con đường Đạo Đức, nhưng có
người đi nhanh, có kẻ đi chậm. Chậm lẹ khác
nhau, một phần ảnh hưởng do nghị lực, ý chí
và phần quan trọng hơn, chậm là vì còn mang
nhiều thứ hành trang nặng nề không cần thiết
như : Đố kỵ, thù hận, ghét ganh, ích kỷ, sân
si, tham lam, danh lợi, tài sắc…
Hãy bỏ tất cả các thứ ấy đi theo năm cũ và
chuẩn bị một cuộc sống mới cho năm mới
: Sống vui tươi như những ngày Tết, sống
thương yêu để được bình an, sống tha thứ
để có hòa hiệp và sống an lạc với Đạo để có
ngày đạt Đạo.
Đây là những lời chúc tụng đón mừng năm
mới.

Chúng ta vừa đón mừng năm Đạo thứ 90, rồi
vui Tết Dương Lịch và hôm nay lại được hân
hoan ăn Tết Âm lịch trong niềm vui Đông
Tây hòa đồng. Đó là nguồn sống vô biên của
người tín đồ Cao Đài được mang dòng máu
Tam Giáo Qui Nguyên và Ngũ Chi Hiệp Nhứt.
Trong niềm tin mãnh liệt, với hi vọng
trong sáng, người tín đồ Cao Đài chúng
ta chỉ biết một lòng phổ truyền Chánh
giáo, Bảo thủ Chơn Truyền, quyết tâm tu
tiến và cùng dìu nhau trên con đường Đạo
Đức như lời Đức Hộ Pháp hằng dặn dò: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
“ Mình là con nhà Đạo thì phải tìm con đường Ha Tát
Đạo Đức mà đi.”
Con đường Đạo Đức trong thời kỳ văn minh Hiền Tài Phạm văn Khảm
vật chất lấn áp đời sống tinh thần, chính là con
GHI LẠI HÌNH ẢNH
đường NHO TÔNG mà Đức Chí Tôn đã chỉ vẽ.
Bởi chỉ Nho giáo mới có thể cung cấp đầy đủ
Tộc Đạo Litle Sài Gòn chuẩn bị Tết
các thứ hành trang cần thiết giúp kẻ lữ hành
có phương tiện đi mau tới đích. Ngoài ra, Đạo
Nho còn khuyến cáo loại bỏ những hành trang
không cần thiết, gây phương hại cho cuộc
hành trình. Thế nên khi khai Đạo Cao Đài,
về THẾ ĐẠO, Đức Chí Tôn khẳng định con
đường Nho Tông Chuyển Thế với cứu cánh
là sửa đổi đời mất Đạo Đức thành đời có Đạo
Đức, đời hung bạo thành đời hiền lương, đời
tranh giành cấu xé nhau thành đời Thái bình,
thịnh trị. Đó là đời Thánh Đức sẽ đến sau
thời Hạ Nguơn Mạt Pháp nầy.

8
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* Nét sinh hoạt sôi động Ban Đồng Nhi * Vài hình sinh hoạt Đạo Sự tại Châu Đạo
Tộc Đạo Orange County đầu năm Ất Mùi: Cali vào dịp Rằm Thượng Nguơn Ất Mùi.

* Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
tham dự lễ khai mạc Diễn Hành Tết Ất Mùi
trên đại lộ Bolsa thành phố Westminster.

* Vui đón giao thừa và Mừng Xuân Ất Mùi
tại Hội Trường Châu Đạo.

9
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* Tiếp đón các hành giả đang hành trình trong
Tôn Giáo Cao Đài.

Thánh Thất Seattle

Mừng Xuân Ất Mùi 2015
1/. Giao thừa Rước Chư Thánh:
Năm nay vào những ngày Tết, thời tiết vùng
Tây bắc tương đối ấm áp nên mặc dầu nhằm
ngày giữa tuần (Thứ Tư 30 Tết) vẫn có khá đông
Đồng Đạo đi cúng đàn thời Tý rước Chư Thánh.
Sau đàn lễ, Hiền Huynh Q Đầu Tộc gởi
lời chúc Tết đến tất cả chư Đồng Đạo
tham dự trong niềm hân hoan đón chào
một năm mới với mọi điều tốt đẹp nhứt.
Hiền Huynh cũng chúc mọi người làm thế
nào mỗi ngày tiến bộ hơn trên đường tu
để mãn kiếp sanh có thể về cũng Thầy Mẹ
Sau khi bãi đàn, Hiền tỷ Phó Q. Đầu tộc phát
lộc cho mọi người trong những phòng bao
đỏ có 1 đô la tượng trưng và 4 câu thi của
các Đấng cho, trích từ trong quyển Đạo Sử
của Bà Đầu Sư. Nhiều người có nhận xét các
câu thi diễn tả rất đúng hoàn cảnh của mình.
Thỉnh lộc xong xuống phòng khách, mọi
người tay bắt mặt mừng chúc Tết lẫn nhau .
2/. Ba ngày Tết : mùng một, mùng hai và

Số 01-2015

mùng ba:
BTS thay phiên nhau trực Thánh Thất, chư
Đồng Đạo cũng đến lễ bái hàn huyên tâm sự nhất
là những Đồng đạo ở xa một năm chỉ đi cúng
vài lần . Cúng Ngọ thời và tụng kính Dì Lạc và
Cứu Khổ để nguyện cầu quốc thái dân an. . .
Đặc biệt ngày Chúa nhựt mùng bốn có
đông đảo Đồng Đạo tham dự cúng thời
Ngọ và sau đó chuẩn bị đón tiếp phái đoàn
của Hội Cao Niên Người Việt đi hành
hương các Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất. . .
Năm nầy phái đoàn gồm khoảng 55 người
đến viếng Thánh Thất đây là dịp gặp gỡ các
đồng hương quen biết, quyến luyến khi từ
giã chia tay. Phái đoàn luôn khen tặng Thánh
Thất đãi thức ăn chay rất ngon miệng. . .
3/. Vía Đức Chí Tôn : Vía Đức Chí Tôn
được cúng vào ngày Chúa nhựt 11 Al. Sau
đàn lễ và tụng Kinh Dì Lạc, Cứu Khổ, có
phần trình diễn của các cháu lớp Việt Ngữ.
Với sự huấn luyện của HTDP Trương
Nguyễn Đăng Khoa, các cháu biểu diễn các
trò chơi, các màn ảo thuật . . .rất vui nhộn,
sau đó các cháu cũng vui mừng nhận các
bao lì xì từ các cô bác Đồng Đạo tham dự.
4/. Rằm Thượng Ngươn :
Được cúng vào ngày mười tám tháng Giêng.
Trước khi cúng Đàn là lễ Minh Thệ nhậm
chức của một số chức việc BTS tân cử cho
nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thánh Thất Seattle là đơn vị Tộc Đạo gồm có
02 Hương Đạo: Hương Đạo Seatte và Hương
Đạo Kent & Renton. Trong nhiệm kỳ vừa qua
số Chức việc trong 02 Hương Đạo vẫn còn
thiếu, do vậy vào tháng 11/2014 trong kỳ Đại
Hội Chung Niên, chư Đồng Đạo đã công cử
thêm 06 vị BTS nữa gồm:
- (05) Huynh Tỷ thuộc Hương Đạo Kent &
Renton như Quý Huynh Tỷ Chánh Trị Sự
10
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Nguyễn Văn Nhàn, CTS Lê Thị Nhành, PTS
Trương Văn Thì, PTS Nguyễn Thị Bé, TS
Trần Trung Dung.
- (01) Huynh thuộc Hương Đạo Seattle là
PTS Trương Văn Tây.
Sau phần Đàn lễ Rằm Thượng Nguơn đến
phần cúng tế và cầu siêu Cửu Huyền Thất
Tổ. Chư Đồng Đạo tham gia rất đông đến
giờ chót và ra về trong niềm hân hoan đã
chu toàn nhiệm vụ trong mùa Tết năm nay.
( Quang Thông ghi lại từ Thánh Thất Seattle)

Vài hình ảnh sinh hoạt Đạo
đầu năm Ất Mùi

11
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HƯƠNG ĐẠO
CAO ĐÀI SACRAMENTO
Đón Xuân Ất Mùi 2015

Bài kệ

Khác hẳn mọi năm, năm nay Hương
Đạo Sacramento hoạt động rất rộn ràng
cả tháng trước Tết, để chuẩn bị vừa đón
Xuân Ất Mùi, vừa tạo thêm ngân qũy để
thực hiện một kế hoạch quan trọng là tu
sửa mở rộng khu Chánh Điện để đồng
Đạo có chỗ hành lễ trang nghiêm, rộng rãi.

(Thiền sư Mẫn Giác)

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trực nhãn tiền quá,
Lão tòng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Dịch nghĩa

(Ngô Tất Tố dịch)

Xuân ruỗi, trăm hoa rụng,
Xuân tới, trăm hoa cười.
Trước mắt, việc đi mãi,
Trên đầu, già đến rồi.
Đừng tưởng xuân tàn hoa lạc tận
Đêm qua, sân trước, một cành mai

12
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(Kế hoạch tu sửa đã được toàn thể Hương
Đạo biểu quyết đồng ý 100% trong một phiên
họp trước đó).
Theo kế hoạch diện tích ngôi Chánh Điện
trước đây là 16feet x 28 feet sẻ mở rộng ra
thành 27 feet x 54 feet = 1458 sq.ft với chi
phí do ông Hứa Xuân, một thân hữu của Đạo
chuyên về thầu xây dựng ước tính khoảng
60.000 $. (Sáu chục ngàn đồng)
Ngân quỹ hiện thời của Hương Đạo chỉ mới
được 1/2 của ước chi nên Hương Đạo phải
tìm cách tạo thêm cho đủ số ít nhứt cũng phải
có 2/3 số ước chi để tiến hành thực hiện kế
hoạch.
Để tạo ngân quỹ, một nhóm các đồng Đạo
do Hiền Tỷ Hoàng là hiền thê của CTS Đặng
làm đầu tự chung góp vốn mua sắm nguyên
vật liệu để gói bánh tét chay bán, tiền lời bán
được sẽ đóng góp vào quỹ Hương Đạo.
Để có đủ bánh kịp giao cho khách đặt hàng,
nhiều khi các vị phải ở lại Thánh Thất nấu
bánh đến quá nửa đêm mới về mà vẫn vui vẻ,
hăng hái công quả, mệt nhọc vẩn chẳng nệ hà.
Đến 29/12 Giáp Ngọ mới ngừng gói bánh.
Do hầu hết đồng Đạo tập trung lo việc gói
bánh tét và chương trình hành lễ tại Thánh
Thất. nên năm nay Hương Đạo không tham
gia vào Hội Chợ Tết Ất Mùi do cộng đồng địa
phương tổ chức.
Chương trình Mừng Xuân Ất Mùi của Hương
Đạo Sacramento đã được Bàn Trị Sự gởi
đãng trên tuần san THẰNG MÕ từ ngày 3-22015 trích lượt như sau:
• Thứ Tư 18/2/2015 (30 /12 Giáp Ngo) : Đón
Giao Thừa, rước Chư Thánh lúc 12 giờ khuya.
• Thứ Năm 19/2/2015 (Mùng Một Tết Ất
Mùi) : Cúng Ngọ mừng Tân Niên lúc 12 giờ
trưa.
• Thánh Thất mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ
chiều trong ba ngày Tết để tiếp đón quan
13
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khách, đồng Đạo, đồng hương đến mừng
Xuân và đảnh lễ Đức Chí Tôn và Chư Thánh.
• Thứ Năm 26/2/15 (Mùng 8 Tết) cúng Sao
Hội lúc 6 giờ chiều.
• Thứ Sáu 27/2/15 (Mùng 9 Tết) Đại Lễ Vía
Đức Chí Tôn lúc 12 giờ trưa.
• Chúa Nhựt 8/03/2015 (18/1/Ất Mùi) Đại Lễ
Thượng Nguơn và Cầu Siêu Hội lúc 12 giờ
trưa.
Chương trình Mừng Xuân của Hương Đạo
Sacramento đã được thực hiện đúng theo
thông báo như sau:
* Đêm cúng đón Giao Thừa cũng có số đông
đồng Đạo dự lễ rất trang nghiêm.
* Ngày Mùng Một Tết, mặc dù là ngày làm
việc, vẫn có khá đông đủ đồng Đạo dự cúng
mừng Tân Niên giờ Ngo, quan khách chỉ có
vài ba người đến lễ.
Mọi người chúc Tết nhau, không khí Tết vui
vẻ tràn ngập. Trong phòng khách của Hương
Đạo có một bình cao dựng một cành mai giả
trên cành treo những bao thư đỏ chứa Lộc để
mọi người thỉnh lộc đầu năm.
Trong bao thư lì xì chỉ có 1 đồng 1cent và
một bài thi trích trong TNHT để nhắc nhở
khuyến khích việc tu học khiến người hái lộc
đều hoan hỷ. Trong ba ngày Tết, hằng trăm
bao Lộc đã được thỉnh gần hết.
Ngày mùng bốn Tết nhằm ngày Chúa Nhưt
nên đồng hương mới đi lễ đông ở các Chùa,
Thất. Hương Đạo cũng không ngoại lệ, đồng
Đạo và khách viếng đông hơn ngày thường.
Ngoài ra, Bàn Trị Sự còn cử đại diện đến
dự lễ mừng Tân Niên của Giáo Hội Phật
Giáo Hòa Hảo, Ban Trị Sự Giáo Hội tại
Sacramento mời sáng ngày mùng Bốn Tết
22/2/15 để kết chặt mối liên giao hành Đạo
tại Sacramento.
* Ngày mùng 9, Vía Chí Tôn tại Hương Đạo
có một sự kiên đặc biệt diễn ra.
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Mặc dù là ngày làm việc,Thứ Sáu, nhưng
đồng Đạo đã có mặt khá đông trước 9 giờ sáng
để đi đến nhà quàng trên đường Stockton cử
hành tang lễ cho vị đồng Đạo, từ trần trước đó
mấy ngày, theo nghi thức của Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ. Vị nầy tuy là đồng Đạo nhưng
chưa từng đến sinh hoạt tại Hương Đạo, sau
khi mãn phần, con cháu mới liên lạc thông
báo cho Hương Đạo nhờ Hương Đạo giúp đở
phần tang lễ vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng
Chín Tết, ngày Vía Đức Chí Tôn.
Vì vậy ngày này Bàn Tri Sự và đồng Đạo tất
bật lo tang lễ tại nhà quàng, xong rước vong
về Thánh Thất hành lễ phát tang cho 31 người
trong tang quyến. CTS Đặng chủ trì nghi lễ
theo đúng nghi thức của Đạo. Lễ phát tang
xong lúc 11:30 am. Hương Đạo vẩn còn đủ
giờ chuẩn bị cúng Đại Lễ Vía Đức Tôn. Tang
gia cử 4 người ở lại phò linh vị nhập Đàn
cúng, còn trở về nhà quàng.
Cúng Vía xong hơn 1 giờ trưa, Hương Đạo
không kịp ăn trưa lo sắp đặt trở lại nhà quàng
để làm lễ tiếp phần cúng tế. Tuy tất bật nhưng
ai cũng sốt sắng lo giúp đở tang sự cho đồng
Đạo không nề nhọc mệt mặc dù phần lớn
đồng Đạo đều cao tuổi.
Đây là một dịp dương danh mối Đạo Trời với
tinh thần Thương Yêu giúp đở bất vụ lợi như
con một Cha thực tiễn nhứt. Sau buổi lễ đã có
không ít người tham dự tỏ lời ca ngợi là cuộc
lễ rất trang nghiêm với những bài Kinh làm
họ vô cùng xúc động. Họ chỉ bày tỏ với nhau
nhưng đồng Đạo nghe được cũng cảm thấy
vui quên hết mệt nhọc.
2 giờ trưa ngày Thứ Bảy 28/2/15 Hương Đạo
làm lễ Di quan đưa người quá vảng đến nghĩa
trang an táng theo đúng nghi thức Đại Đạo.
Một sự kiện như trên diễn ra đúng vào ngày
Vía Chí Tôn ở Hương Đạo Sacramento thật là
hy hữu, chắc là chưa từng có ở các địa phận
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Đạo khác ở Cali nầy.
Trên đây là tóm lược vài nét đặc thù sinh
hoạt Mừng Xuân Ất Mùi tại Hương Đạo
Sacramento vừa qua.
(Tường thuật từ Hương Đạo Sacramento)

THÁNH THẤT SAN JOSE

Tóm Lược Đạo sự những ngày đầu
năm Ất Mùi (2015)

Vào Mùng 1, 2, 3 Tết Ất Mùi, Tộc Đạo Thánh
Thất San Jose tổ chức trực tại Thánh Thất để
tiếp đón bổn Đạo và đồng hương đến viếng
Thánh Thất, vào Bái lễ Đức Chí Tôn, hái lộc
đầu năm . Trong sinh khí những ngày đầu
Xuân, mọi người đều hân hoan chúc nhau lời
chúc lành năm mới.
* Vào lúc Dậu thời (6:00 giờ chiều) Mùng 9
tháng Giêng, Tộc Đạo thiết Đại Lễ Vía Đức
Chí Tôn. Tham dự Đàn cúng có quý vị Chức
sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài), đông đảo Chức
việc Bàn Trị sự, Ban Quản Tộc và chức việc
ĐTPM cùng đông đảo bổn Đạo tại địa phương.
Đàn cúng Đại lễ Vía Đức Chí Tôn được tổ
chức hết sức trang nghiêm, thành kính có đủ
14
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lễ nhạc, đồng nhi theo nghi thức trong Đạo...
Sau Lễ thành, trước lúc Bãi Đàn, Hiền
Huynh CTS. Đào Minh Ánh, Q. Đầu Tộc
Thánh Thất San Jose đọc Bài “Đường về
Đức Chí Tôn” hay là ba cách lập vị của
tín đồ Cao Đài, có ý nghĩa khuyến tu và
mọi người nghiêm chỉnh lắng nghe. . .
Sau Đàn cúng là Lễ Minh Thệ của Tân Thông
Sự Hiền huynh Hồ văn Gắn thuộc Hương
Đạo San Jose 1 và Lễ Tụng Cửu (Thất Cữu)
cho Cố PTS Nguyễn Ngọc Điệu (hiền nội
của Cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh).
Lễ Minh Thệ
Tân Thông Sự Hiền huynh Hồ văn Gắn
BTS Hương Đạo San Jose 1.

Lễ Tụng Cửu (Thất cửu)
Cố PTS Nguyễn Ngọc Điệu

(Hiền nội của Cố Giáo Hữu Thượng Ngọc
Thanh)
15
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nước....
Vài hình Đàn Đại Lễ
RẰM THƯỢNG NGƯƠN

Sau khi cúng xong, đồng Đạo dùng bữa
cơm chay thân mật tại Hậu Điện và ra
về vào khoảng 10 giờ đêm cùng ngày.
* Vào lúc Dậu thời 6:00 giờ chiều ngày
Vào ngày Rằm tháng Giêng Ất Mùi, lúc
Dậu thời 6:00 giờ chiều, Tộc Đạo thiết Đại
Lễ Thương Ngươn. Mặc dù vào giữa tuần
nhưng đồng Đạo đến dự Đàn cúng khá
đông có sự tham dự của quý vị Hiền Tài,
quý Chức việc BTS địa phương theo nghi
thức Đại Đàn Cúng Đức Chí Tôn có đủ lễ
nhạc, đồng nhi. Sau Đại Đàn là lễ Cúng Cửu
Huyền Thất Tổ. Trước đó, Tộc Đạo cũng đã
thiết lễ cúng Chiến sĩ trận vong, đồng bào tử
nạn trong thảm họa chiến tranh, tai trời, ách
16
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Sinh Hoạt Đạo sự tại

THÁNH THẤT NEW ORLEANS
(Trong những ngày đầu năm Ất Mùi)

Số 01-2015

có đi làm mới có thể đến đãnh lễ Đức Chí
Tôn và Đức Phật Mẫu, số người nầy không
nhiều lắm đồng thời có những người thuộc
tôn giáo bạn hay đồng hương có cảm tình với
tôn giáo Cao Đài cũng viếng thăm và lễ bái.
Đặc biệt ngày Vía Đức Chí Tôn, đồng Đạo về
tại địa phương và các vùng phụ cận quy tụ rất

Trong không khí đón mừng Xuân Ất Mùi,
mùa Xuân của yêu thương, của niềm hy vọng
lớn lao là Hội Thánh được phục quyền theo
đúng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
Với niềm vui ấy, tất cả mọi người háo hức vui
vẻ quy tụ về Thánh Thất cùng nhau dọn dẹp
vệ sinh trong ngoài Thánh Thất thật khang
trang sạch sẽ chuẩn bị cho lễ Tiểu Đàn Rước
Chư Thánh vào đêm Giao Thừa.

đông đủ thiết lễ Đại Đàn, hiền huynh Quyền
Đầu Tộc chúc Tết và mời tất cả mọi người
dùng buổi ăn trưa với một món khác với
thường ngày. Đó là món PHỞ CHAY đặc biệt
của Thánh Thất Cao Đài đã được đồng hương
New Orleans yêu thích tại Hội chợ Phở do
Cộng Đồng VN tổ chức hằng năm.

Buổi chiều Lễ cúng Sao Hội cũng là dịp để
mọi người dâng sớ cầu an giải hạn cho cá
Năm nay vì ảnh hưởng những cơn bão tuyết nhân và gia đình.
từ miền Đông Bắc Hoa kỳ, nên chiều 30 Tết
thời tiết bỗng nhiên trở lạnh, một cái lạnh
cắt da nên rất tiếc, Lễ Tiểu Đàn không được
đông đủ như ý muốn nhưng buổi lễ diễn ra
thật nghiêm trang và chu tất. Sau khi bãi Đàn
tất cả cùng nhau đến Điện Thờ đãnh lễ Phật
Mẫu xin lộc đầu năm và tay bắt mặt mừng
chúc nhau những lời chúc Tết tốt đẹp nhất và
mọi người chia tay nhau lúc 2:30 sáng.
Các ngày mùng một, mùng hai chỉ có các
Đạo hữu đã hưu trí hay những người không
17
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THÁNH THẤT SAN DIEGO
Những ngày đầu Xuân Ất Mùi
(2015)

Vào ngày Rằm Thượng Nguơn, Đồng Đạo
quy tụ về Thánh Thất rất sớm để có đủ thời
gian điền sớ cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho
Cửu Huyền Thất Tổ, đây cũng là dịp để mọi
người thi đua tài nấu nướng của mình, mỗi
người một hoặc hai món, đủ cả các loại thức
ăn, bánh ngọt, chè xôi . . .
Sau Lễ Đại Đàn, cúng Cửu Huyền Thất Tổ,
tụng kinh Di Lạc, mọi người cùng dùng bữa
chay với những thức ăn chay ngon tuyệt vời,
sau khi dùng xong, thức ăn vẫn còn đầy mâm,
mọi người cùng chia nhau “to go” thật vui.
Một sinh hoạt đặc biệt mọi người rất thích
thú và làm tăng thêm Đức Tin vào Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu là sau khi dự lễ tại Thánh
Thất cùng nhau đến lễ bái Đức Phật Mẫu và
xin lộc. Trong mỗi bao lì xì có mốt câu Thánh
Ngôn khuyên dạy những điều thiết thực trong
đời sống tâm linh, tốt xấu tuỳ người, tạo nên
một môi trường sinh hoạt vui vẽ, cùng nhau
muốn biết bản thân được dạy thế nào và cũng
muốn biết người kia ra sao?
Và tất cả mọi Đồng Đạo tại Thánh Thất New
Orleans được hưởng một mùa Xuân Ất Mùi
thật vui vẻ, nhiều hạnh lạc trong nguồn ân
của hai Đấng Phụ Mẫu.
(Tường thuật gởi từ TT News Orleans)

Trong những ngày đầu năm Ất Mùi (2015),
vài nét chính về sinh hoạt Đạo tại Tộc đạo
San Diego ghi nhận như sau:
- Đêm Giao Thừa, Tộc Đạo làm Lễ Rước Chư
Thánh lúc 0 giờ ngày Mùng 1 Tết. Số Đồng
Đạo dự Lễ độ khoảng 30.
- Sáng Mùng 1 Tết : Lễ Cúng Đầu Năm lúc
12 giờ trưa, Quyền Đầu Tộc chúc Tết, số
Đồng Đạo và quan khách độ 100. Sau Đàn
Cúng Thời Ngọ có đốt Pháo. Sau đó Đồng
Đạo và Quan Khách cùng dùng phở chay và
bánh mứt.
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- Các ngày Mùng 2, Mùng 3 và Mùng 4 Tết,
phân công Trực Tết. Cúng Thời Ngọ từ 10
đến 25, tùy theo ngày.
- Mùng 9 Tết : Đại Lễ Đức Chí Tôn bắt đầu
lúc 6 giờ chiều.
Sau Đàn Cúng, Quyền Đầu Tộc có nói về ý
nghĩa của Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn mà trong
dân gian thường gọi là Vía Trời.
Đặc biệt trong Đại Lễ Đức Chí Tôn, Tộc Đạo
San Diego lần đầu tiên sử dụng LÔI ÂM CỔ
và BẠCH NGỌC CHUNG.

Số 01-2015

tự bao giờ, tôi vội cầm bút ghi vào bút ký:
“Chở bao nhiêu ĐẠO thuyền không khẳm,
Gánh bấy nhiêu ĐỜI lắm bể dâu.”
Rồi tôi lại ghi tiếp:
“Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo,
Đánh thức vầng trăng sáng tại TÂM”

Đúng 10 giờ, tôi rời tệ xá ở Linda Vista, trên
chiếc xe Toyota “cà tàng,” đã là đôi chân đưa
tôi tới Thánh Thất San Diego từ ngày mới tạo
(Tin tóm lược do HT Nguyễn Trung Đạo gởi dựng, để góp một phần công quả nhỏ nhoi,
hầu có nơi chốn giữ giềng mối Đạo Thầy, mà
từ Thánh Thất San Diego).
tôi đã thệ nguyện từ ngày còn mài đủn quần
trên ghế học đường “Lê văn Trung.” Đôi tay
BÚT KÝ
nắm chặt tay lái, nhưng trí óc tôi vẫn ngược
Hiền Huynh VÕ AN CƯ, Phó Trị Sự
dòng thời gian về quá khứ sử Đạo trong Thánh
tại Tộc Đạo San Diego biên soạn
Ngôn Hiệp Tuyển (Quyển 1, trang 7) nhớ lại
Thầy đã ban trong đàn cơ ngày 20 tháng 2,
* Xét thấy Bút Ký nầy ngoài việc ghi lại nét sinh 1926 (Bính Dần)
hoạt đặc thù đầu Xuân tại Tộc Đạo Thánh Thất San
Diego, còn có nội dung xiển dương lối Sống Đạo và
có ý nghĩa Khuyến Tu, nên BBT cho đăng để Đồng
Đạo và đọc giả tùy nghi tham khảo.

BAN BIÊN TẬP

Ngày mùng một tháng giêng Tết Ất Mùi
(2015) tại Thánh Thất Cao Đài San Diego,
tổ chức lễ Ngọ đón Xuân, được ghi nhận:
Như thường lệ mỗi ngày, tôi vẫn thức giấc
khoảng 5 giờ sáng sớm, pha cho mình ly cà phê
đen, gở những trang lịch để tính thời gian, nhìn
sổ tay thì hôm nay là ngày đầu năm đi lễ Thánh
Thất, cuối trang lịch tôi đọc thấy 2 câu thơ:
“Mặc ai mua lợi bán danh,
Miễn ta học đặng Đạo lành mà thôi.”

“Bửu Tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền Đạo Đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.”
Đúng 10 giờ 20 phút, tôi đến Thánh Thất trong
niềm hân hoan của ngày đầu Xuân Ất Mùi.
Nhìn cửa Thánh Thất mở rộng, hoa cúc vàng
khoe màu, lòng tôi thấy lâng lâng, tôi đảo xe
và tìm nơi đậu an toàn. Rời xe, tôi mang túi
hành trang lễ phục hướng vào cổng chính, với
bao sinh hoạt rộn ràng nội vi Thánh Thất cho
ngày Lễ Đức Chí Tôn; giờ Ngọ đầu năm trải
dài trước mắt ghi vào ký ức để viết lại ngày
hôm sau:

Từ nguồn suy tư đó, tôi ngồi vào bàn, hớp
một ngụm cà phê đen, thấm vào cơ thể, tạo * Việc đầu tiên tôi tiến đến cổng chính
nên giòng luận ngữ đã ghi trong đầu tôi Chánh điện đang mở rộng, nhìn thấy Hiền
Huynh Chánh Trị Sự Lê Quang Giai đã
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lên đèn các bàn thờ, với bình hoa lễ tươi được
chuẩn bị ngày hôm trước theo nghi lễ: Tam
Bửu. Bên trong chánh điện đang có 2 khách
viếng thăm đang trò chuyện với huynh CTS.
Sau khi khách ra về, tôi hỏi lại thì được huynh
Giai cho biết đó là Hiền Muội và Hiền Đệ con
gái và con trai của Hiền Tài Lê hoàng Rỉ, tuổi
đời đã trên cửu tuần, sức yếu nên không đến
Thánh Thất đảnh lễ Thượng Đế được. Thay
mặt BTS, người viết xin đa tạ tâm đạo của vị
nầy.
* Đang đứng tại một góc Thánh Thất, nhìn
quí Đạo hữu lần lượt tiến vào sân Thánh Thất,
quay lại phía sau, tôi bắt gặp cặp vợ chồng
trẻ, mà người con gái phục sức rất giản dị như
một hiền thục, nở nụ cười: “Xin chào Bác
năm mới.”
Tôi ôn tồn đáp: “Cám ơn 2 cháu.” rồi hỏi
trước quý cháu thuộc gia đình Đạo hữu nào?
Thì người con trai đáp: “Các cháu là học trò
của Thầy Đạo từ 35 năm trước, đến gặp Thầy
ở đây và viếng Thánh Thất dịp Xuân về.
Thì ra, tuổi trẻ ngày nay vẫn còn tấm lòng:
công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy (vì tục ngữ có
câu: “Không thầy đố mày làm nên”). Như
thế, tình nhà nợ nước các cháu vẫn còn giữ
được cái đạo nghĩa của thế gian là điều rất
quý (rất tiếc là tôi quên xin danh tánh của 2
cháu nầy). Hy vọng ngày nào đó gặp lại tại
Thánh Thất này.
* Sau Lễ Ngọ vừa xong, quay lại với Chánh
điện, bất ngờ tôi lại thấy Hiền Huynh Trực
và hiền nội (người sĩ quan xuất thân khóa 20
VBQGVN), lại là thân hữu của HH và Hiền
Tỷ CTS Lê Quang Giai. Moi trong ký ức, tôi
nhớ lại hơn 7, 8 năm trước, tôi đã đứng trước
chợ đời “Viễn Đông” bán từng tập lịch, để
đóng góp phần công quả vào việc xây dựng
Thánh Thất California ở đường Orangewood
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thuộc City Garden Groven. Đó là một kỹ
niệm khó quên.
* Bước xuống nơi thờ Cửu Huyền Thất Tổ,
theo đạo Nho của Cao Đài, tôi gặp và chào
Hiền Tỷ Giai (phụ trách Lương vụ của Tộc
Đạo San Diego), Hiền Tỷ nói cười vui vẻ
chào tôi, tỷ Giai đang bận rộn sắp xếp buổi
cơm sau Lễ Ngọ mà các nữ giới trẻ con nhà
Đạo đang quây quần ở bếp nhỏ, chật hẹp nấu
nướng thức ăn chay. Đứng đầu phụ trách nồi
phở là cháu Kathy Khánh Lê, mặc chiếc áo
choàng đan màu đỏ nổi bật là một đầu bếp
rành nghề, lúc nào cũng vui vẻ, cười nói
khi tôi hỏi: “Bữa nay bếp cho ăn món gì?”
(Vợ chồng huynh Giai rất may mắn là
được 3 cô con gái đẹp đẽ có Tâm Đạo theo
cha mẹ là: Nga, Linh và Kathy Khanh Lê).
Ngoài ra, còn các cháu Điệp, cháu Trinh,
cháu Tuyết, v..v.
(Tôi xin cáo lỗi vì không nhớ hết tên các
nàng Kiều bếp nầy), thêm vào đó còn các
cháu thanh niên trợ lực, tạo nên bầu không
khí vui nhộn của ngày đầu năm mới Ất
Mùi (Kể tên Toàn, Dũng, Cường, v. v.)
* Quanh quẩn trong khuôn viên Thánh thất
chào đón niềm nỡ tay bắt mặt mừng, hàn
huyên với Anh, Chị, Em đạo hữu đến dự lễ, rồi
thời gian cũng qua mau, giờ Ngọ sắp đến, tiếng
“Bạch Ngọc Chung Kinh” thứ 1 được Hiền
Đệ Thanh xướng lên trong lành, ấm cúng báo
hiệu đàn lễ bắt đầu. Tôi mau mau thay lễ phục
cùng với tất cả Chức việc, Đạo hữu, nghiêm
chỉnh tuần tự đi vào cổng Chánh điện
thờ bằng qui định Nam Tả, Nữ Hữu.
* Chuông “Bạch Ngọc” lần 1, các em
Ban Lễ lên hương các bàn thờ: Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế, Long vị Tam Giáo, Ngũ
Chi và bàn thờ Đức Hộ Pháp đối diện.
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Chuông Bạch Ngọc lần 2, buổi lễ bắt đầu,
tôi nhẩm đếm tất cả vào khoảng 50 Đạo hữu
hiện diện. Là một lễ mừng đầu năm mới nên
không có dâng sớ và chỉ một Bửu là “Chước
Tửu”.
Sau phần chính buổi lễ, Hiền huynh Nguyễn
Trung Đạo, chủ trì đọc bài cám ơn và chúc
phúc đến toàn thể Đạo hữu được hưởng Hồng
Ân của Đức Thượng Đế trong năm mới Ất
Mùi, và mời tất cả ra trước Thánh Thất chụp
một bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm tại Thánh
Thất.
Hồi 3 “Bạch Ngọc chung kinh” vẫn do hiền
đệ Thanh xướng, kết thúc buổi lễ đầu Xuân
trong tình Đạo ấm cúng, hòa đồng mà Đức
Chí Tôn đã dạy.
* Sau khi các em Đạo trẻ thâu hình kỷ niệm,
những tràng pháo Tết treo trước cổng chính,
được Hiền Tài Đạo và Hiền Huynh Giai châm
ngòi pháo nổ dòn tan, tạo cho bầu không khí
vui nhộn, nhất là cho số đông trẻ em theo
phụ huynh đi lễ, lần đầu được thấy và nghe
tiếng pháo mừng Xuân, với áo quần mới, đủ
màu sắc, có cả áo dài Việt Nam vui đùa trong
khuôn viên Thánh Thất.
* Trước khi tôi ghi lại bút ký nầy, Hiền huynh
Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Đầu Tộc Đạo
San Diego, có góp ý với tôi là nhờ Hiền Đệ
Phan Văn An đóng góp công quả dàn âm
thanh với Ampli lớn, nên phần phát âm rất
rõ ràng để đồng Đạo theo đó đọc Kinh rất
đúng nhịp điệu, rõ ràng hòa quyện vào tâm
hồn hướng thiện cho lòng người được được
tâm tịnh.
* Cuối cùng, một bữa cơm chay đạm bạc,
thân mật, ai ăn cũng cho là ngon miệng, dù
không cao lương mỹ vị nhưng đầy tình đồng
Đạo, con chung một cha, quyết tâm gìn giữ
giềng mối Đạo Thầy, mà Thánh Thất San
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Diego là nơi tiêu biểu cho ngôi nhà chung, để
mọi người được che chở khi gặp giông bão
cuộc đời.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, mọi người lần
lượt từ giã ra về trong niềm luyến tiếc của
ngày đầu năm mới, với những cái bắt tay hẹn
ngày tái ngộ, để trở lại dòng đời với cuộc
sống đa đoan vì chén cơm manh áo.
“Vèo trông lá rụng đầy sân,
Công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi.”
(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
“Đề câu tiết nghĩa vĩnh tồn hậu lai.
Đời đời danh chói CAO ĐÀI”
(NTTP Đoàn Thị Điểm)
Ghi xong, ngày mùng 03 tháng Giêng,
năm Ất Mùi.
(Nhằm ngày 21 tháng 02 năm 2015)
Phó Trị Sự VÕ AN CƯ

XẾ TÀ
Mới sáng vụt qua đã xế tà,
Sống sao trọn kiếp với Kỳ Ba.
Sự đời tém dẹp cho thư thả,
Việc Đạo lo toan kẽo tuổi già.
Phú quí, công danh đâu vĩnh cữu,
Giàu sang, quyền thế cũng phôi pha.
Con đường Đạo Đức mau đi tới,
Trên cõi Thiêng Liêng có sẵn nhà.
HT. Phạm văn Khảm
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Tin Đạo Sự
TẾT ẤT MÙI 2015
Thánh Thất Houston, TX

Số 01-2015

Tất cả chi phí nầy Đồng Đạo Thánh Thất
chung lo.

8415 S. Breeze Ln Houston, Tx 77071

1- TỔNG QUÁT.
Mùa Tết năm nay, Thánh Thất Cao Đài thật
là bận rộn: Bắt đầu tháng 01 năm 2015 Thánh
Thất khởi công XÂY TRỤ PHƯỚN, kinh phí
lên đến $15,000.00, kế đến xây CỔNG TAM
QUAN, kinh phí $ 50, 000.00 và XÂY HÀNG
RÀO mặt đường, kinh phí $35,000.00. Hiện
Cổng Tam Quan còn chờ hàng trang trí từ VN
đem qua. Riêng hàng rào còn đang xây dang
dở…dự trù tất cả 3 công trình nầy sẽ hoàn
tất vào ngày 30/04/2015, tổng chi phí lên đến
$100,000.00. Ngoài ra hàng tháng phải trả
tiền LOAN NGÂN HÀNG $6,614.70

Vì thế, Đồng Đạo chúng tôi đầu tắt mặt tối
làm việc suốt mùa Tết: mấy bà «thất thập cổ
lai hy» làm bánh tét, bánh ú, bánh ít, thức
ăn chay… kiếm được $5,000.00; đám thanh
niên và mấy ông lão lo tiếp khách, coi công
thợ, trang hoàng Thánh Thất…Cũng may
Đồng Đạo chung góp được $15,000.00,
Khách xa gần về tham quan Thánh Thất công
quả $5,000.00. Tổng thu mùa Tết năm nay
được $25,000.00 vị chi còn thiếu $75,000.00
mới đủ hoàn tất 3 công trình ghi trên, chưa
kể tiền LOAN hằng tháng!! Tuy chúng tôi
rất cực nhọc, rất nặng lo về tài chánh, nhưng
mọi người đều quyết tâm, vui vẻ, can đảm
vận dụng mọi khả năng nhập vào TRƯỜNG
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Số 01-2015

THI CÔNG QUẢ, hoàn thành Thánh Thất tốt chay. Lì xì cho các Thiếu nhi.
đẹp sao cho đáp ứng được lòng kỳ vọng và tin • Thứ 6 & 7 (Mùng 2 & mùng 3 Tết): Đón
khách tham quan, cúng giờ Ngọ, tiếp tục
tưởng của quí ân nhân.
lì xì cho các Bé.
Nhân đây, chúng tôi cũng xin chia xẻ với quí
liệt vị, cũng trong mùa Tết năm nay, nhiều • Chủ Nhật mùng 4 Tết: Cùng với TÂY
NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI HOUSTON
lượt khách ngoại quốc, sinh viên đến tham
TEXAS tổ chức tiệc TÂN NIÊN tại nhà
quan và tìm hiểu về Đạo Cao Đài… Việc nầy
hàng Thiên Phú, múa lân, lì xì, thiếu nhi
cũng làm khó chúng tôi không ít về nhân sự,
chúc Tết, trò chơi, văn nghệ…rất vui, rất
tài liệu… Thế giới ngày nay quả thật đã mở
phong phú! và Bầu Ban Chấp Hành mới
rộng, Tín Đồ các Tôn Giáo được khuyến khích
thay thế BCH cũ hết nhiệm kỳ 3 năm.
tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau. Nhiều tổ chức Tôn
Giáo thế giới đã vận động hướng đến việc
thực hiện: We are ONE! All Religions are KẾT QUẢ BẦU CỬ:
ONE! THẦY LÀ CÁC CON, CÁC CON LÀ ∗ Ban Cố Vấn: HT Trịnh Quốc Thế, Đông
Y Sĩ Cảnh Thiên và Tiến Sĩ Mai Thanh
THẦY!.. Điều nầy THẦY đã dạy chúng ta
Truyết
suốt 90 năm qua. Đây là cơ hội thật tốt trong
việc: HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO, PHỔ ĐỘ ∗ Ban Chấp Hành:
Hội Trưởng HTDP: Trịnh Quốc Tuấn.
CHÚNG SANH, nhất là tại HẢI NGOẠI.
Hội Phó: Đạo Hữu Thái Thanh Hải
Công việc phải thực hiện quá là nhiều nhưng
Tổng Thư Ký: Cô Hải Âu.
khả năng, phương tiện…quá ít! Chỉ đành phải
Thủ Quỹ: HTDP Trịnh Quốc Tùng.
TẬN NHƠN LỰC TRI THIÊN MẠNG vậy.
Ủy viên Xã Hội: Cô Ngô Kim Huệ.
2- CHƯƠNG TRÌNH MỪNG XUÂN ẤT
Uỷ viên ăn Nghệ: Cô Nguyễn thị Thu
MÙI.
Thủy.
Như trên đã trình bày, vì quá bận việc thực
Báo Chí & Truyền Thông: Cô Đoàn Thị
hiện 3 công trình ghi trên nên Tết năm nay
Tường Mi.
chúng tôi không phổ biến nhiều như các năm
trước, chỉ tổ chức ăn TẾT trong nội bộ Thánh
Thất mà thôi. Tuy vậy, Đồng Đạo và Đồng
Hương tham dự và ủng hộ khá đông. Riêng
về NGHI LỄ CÚNG KIẾN theo chương trình
TẾT rất đầy đủ:
• Thứ tư 23-12-Giáp Ngọ (11-02-2015): Lễ
đưa Chư Thánh lúc 06 giờ chiều
• Thứ tư 30-12-Giáp Ngọ (18-02-2015): Lễ
rước Chư Thánh lúc 06 giờ chiều
• Thứ năm mùng một Tết Nguyên Đán
(19-02-2015): Thiết Lễ Mừng Xuân:
• Đón tiếp Quan Khách tham quan Thánh
• Chủ Nhật ngày 11-01-Ất Mùi (01-03Thất, cúng giờ Ngọ, phát lộc, đãi cơm
2015): Đại Đàn Lễ Vía Đức Chí Tôn & Lễ
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Rằm THƯỢNG NGƯƠN lúc 12 giờ trưa.
Trong các ngày Lễ TẾT và cúng kiến năm
nay, khách tham quan Thánh Thất và Đồng
Đạo đến tham dự khá đông. Riêng ngày
mùng 01 Tết có hằng trăm khách tham dự
và buổi cúng Đại Đàn có 70 vị tham dự có
đủ Nhạc Lễ Đồng Nhi, thời cúng rất trang
nghiêm, thành công mỹ mãn.
(Tin gởi từ TT Houston, Texas)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI SAN
ANTONIO, TEXAS

NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM ẤT MÙI
( 2015)

Trong thời gian qua, tình hình Đạo sự tại
Thánh Thất San Antonio dần tương đối ổn
định.
Dù là Hương Đạo với số gia đình Đạo không
đông nhưng Đồng Đạo ở địa phương thường
xuyên đến Thánh Thất cúng kiến thời Ngọ từ
10 đến 15 Tín hữu và cũng có khi đông đảo
hơn vào các ngày Sóc Vọng và ngày Vía.
Thánh Thất Cao Đài San Antonio ngày
càng được nhiều người biết đến nhứt là
trong dip đầu năm Ất Mùi vừa qua, có một
số khách thập phương đến cúng kiếng lễ bái..

Số 01-2015

Quý Chức việc Ban Trị Sự thường xuyên
tổ chức Cúng Ngọ mỗi Chủ nhật cuối tuần.
Ngoài thời cúng Chí Tôn, còn có tụng Kinh
Di Lạc và Cứu Khổ. Vào những ngày cuối
tháng và ngày Rằm Âm lịch còn cúng thêm
phần Tụng kinh Sám Hối.
Trong Tang tế sự, BTS cũng đã thực hiện chu
đáo lễ tang theo nghi thức Đạo Cao Đài cho
bổn đạo tại địa phương khi qui liễu; tổ chức
cúng Tuần Cửu và Tiểu và Đại Tường cho
người quá cố.
Theo dòng thời gian, đến nay mọi hoạt động
tại Thánh Thất dần ổn định, đi vào nề nếp
trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ của
một đơn vị hành chánh Đạo cơ sở trên các
lãnh vực cúng kiếng. thờ phượng, chăm lo
tín đồ, tạo điều kiện phát huy tinh thần đoàn
kết thương yêu trong nội bộ cộng đồng tín đồ
Cao Đài tại địa phương, nhứt là gìn giữ việc
tu học, hành Đạo đúng theo chơn Pháp của
Tam Kỳ Phổ Độ.
Sự dấn thân lo cho Đạo, hết lòng làm tròn
trách vụ của toàn thể chư Chức việc Bàn Trị
sự Nam nữ ; sự đoàn kết chung lo của Đồng
Đạo địa phương cũng như sự yểm trợ của
các Đạo tâm về vật chất tinh thần cho Thánh
Thất là những nhân tố quan trọng giúp cho sự
ổn định và phát triển của Hương Đạo đến nay.
Cũng như mọi năm, trong những ngày đầu
năm Ất Mùi ( 2015), Thánh Thất diễn ra một
số sinh họat Đạo sự:
- Cúng thời Tý đưa rước Chư Thánh và các
Đấng Thiêng Liêng.
- Tiếp khách và đồng Đạo đến Thánh Thất
bái lễ Đức Chí Tôn và chúc mừng năm mới.
- Thiết Đại Lễ vía Đức Chí Tôn vào Mùng
chín tháng Giêng và Rằm Thượng Ngươn.
Trong các ngày trọng đại nầy, CTS Đầu
Hương và toàn thể Chức việc Nam Nữ dành
nhiều thời gian và hết sức lưu tâm chu toàn
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nhiệm vụ đã tạo được không khí an lạc, vui
tươi trong những ngày đầu Xuân.

Số 01-2015

Tin Đạo Sự
THÁNH THẤT & ĐTPM
CAO ĐÀI WICHITA, KS

Nhìn Lại Chặng Đường Dài 7 Năm Qua
(2008 - 2015)

Thánh Thất cũng đã cùng các Tôn Giáo bạn
trong Cộng Đồng tại địa phương cầu nguyện
cho Đất nước Việt Nam sớm được Tự Do
Thái Bình trước bàn thờ Tổ Quốc trong ngày
tổ chức Tết Ất Dậu.
Cầu nguyện hai Đấng Phụ Mẫu Vạn linh chan
rưới nhiều hồng ân và phò trì cho chư vi Niên
Trưởng, quý vị Hiền Tài, chư chức việc BTS
cùng toàn thể bổn Đạo tại Hương Đạo San
Antonio được nhiều may duyên trên đường
lập công bồi đức.
Thánh Thất Cao Đài San Antonio
    CTS Võ Ngọc Hiệp
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Qua thời gian dài từ năm 2008 đến nay, đồng
Đạo Cao Đài ở thành phố Wichita đã vượt
mọi khó khăn về nhân sự, tài chánh.. , hợp
lực cùng nhau quyết tâm xây dựng được Cơ
sở Đạo đáng khích lệ:
Một ngôi thờ Đức Chí Tôn, tuy không đồ sộ
với số tín đồ không quá 20 gia đình, nhưng
trang trọng, tôn nghiêm, huyền diệu, mang
nét đặc thù của một nền văn hoá huyền vi của
Đạo Cao Đài là di sản đầu tiên của tiểu bang
Kansas được thiết kế trên một khu đất rộng
4 acres trong tổng thể dự trù qui hoạch xây
dựng: Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu, Hội
trường, Phòng trù, nhà Vãng sanh, khu Giải
trí và nhà Dưỡng lão. Đến nay đồng Đạo đã
thực hiện được 4 trong tổng số 7 công trình.
Riêng Điện Thờ Phật Mẫu chỉ là nơi thờ tạm,
chờ cơ duyên Thầy Mẹ ban cho sẽ xây dựng
theo mẫu của Hội Thánh.

Đặc biệt, với ngôi Hội trường dài 140 feet,
rộng 40 feet, cao 14 feet, kể cả phòng trù nằm
gọn trong hội trường, tiếp giáp với bãi đậu xe
vừa mới xây xong, có sức chứa 38 chổ đậu
xe, nối dài bãi đậu xe cũ 21 chỗ. Chi phí xây
dựng vượt quá ước tính ban đầu. Còn 2 công
đoạn cuối cùng là thiết kế hệ thống điều hòa
nhiệt độ và hệ thống điện, còn phải chờ vận
động gây quỹ tiếp. Nguyện cầu Thầy Mẹ và
các Đấng Thiêng Liêng trợ duyên cho chúng
tôi có được sự hổ trợ của quí ân nhân để công
trình sớm được viên mãn.
*THIẾT LỄ RƯỚC CHƯ THÁNH VÀ ĐÓN
GIAO THỪA:
Vào Tý thời đêm 30 rạng mùng Một Tết Ất
Mùi 2015, Hành Chánh Đạo cùng đồng Đạo
thiết lễ rước Chư Thánh và đón Giao Thừa
trong thời tiết băng giá, nhưng tràn đầy không
khí ấm áp của tình đồng Đạo xa quê hương.
Đồng Đạo quây quần bên nhau cùng thưởng
thức hương trà và mứt ngọt, cùng trao nhau
những lời chúc tốt đẹp đầu năm.

Sau đây, tin tức Đạo Sự được ghi lại diễn tiến
các nghi lễ mừng Xuân Ất Mùi 2015 vừa qua:
*THIẾT LỄ ĐƯA CHƯ THÁNH:
Vào Tý thời đêm 23 rạng 24 tháng Chạp năm
Giáp Ngọ, Hành Chánh Đạo cùng Đồng Đạo
đã thiết lễ đưa Chư Thánh trong thời tiết giá
lạnh. Trong tuần lễ nầy, các em Thanh Thiếu
Niên Đại Đạo đánh bóng và lau dọn các nghi
thờ, trang trí trong và ngoài Chánh Điện để
chào xuân Ất Mùi. Được biết, cũng trong
tuần lễ nầy, các Huynh Tỷ Đệ Muội làm bánh
tét, bánh ích, bánh ú gây quỹ, thu được bốn
ngàn mỹ kim. Trân trọng ghi nhận tinh thần
quý báu này .

*ĐÓN XUÂN VÀO MÙNG 1, 2, và MÙNG
3 TẾT
Suốt 3 ngày đầu xuân, Hành Chánh Đạo đã
hân hoan đón tiếp các Hội đoàn, tín hữu các
Tôn giáo bạn, các Đồng hương thân hữu và
đồng Đạo xa gần về đảnh lễ Đức Chí Tôn,
Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng.
Đây cũng là dịp để chúng tôi hội ngộ, hàn
huyên về Đạo sự cùng các Huynh Tỷ Đệ
Muội sau bao ngày làm việc không có cơ hội
gặp gỡ.
*THIẾT LỄ MỪNG TÂN XUÂN ẤT MÙI
MÙNG 4 TẾT
Vào Ngọ thời mùng 4 Tết, Hành Chánh Đạo
cùng đồng Đạo đã thiết lễ mừng Tân Xuân
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Ất Mùi. Sau khi bãi đàn, Hiền huynh Chánh
Trị Sự Nguyễn Văn Hai đã có một bài chúc
Tết đến quí đồng Đạo và quan khách. Kế đến
là phát lộc, lì xì, và múa lân hòa trong tiếng
pháo nổ giòn giã như báo hiệu một mùa xuân
mới đã đến. Sau cùng, Hiền huynh Chánh
Trị Sự mời tất cả quan khách và đồng Đạo
đến Hội trường mới dùng cơm chay thân mật
và thưởng thức tiếng đàn độc tấu của Hiền
huynh Đạo tâm Trần Tươi.
Song song với buổi lễ mừng Xuân, các em
Thanh Thiếu Niên Đại Đạo có trưng bày các
món hàng “Từ Thiện” do các em tự thiết kế
để gây quỹ giúp những hoàn cảnh khó khăn...
Đây là việc làm cao đẹp đáng được ghi nhận.
Buổi lễ được kết thúc lúc 4 giờ cùng ngày qua
lời cảm tạ của Hiền huynh Chánh Trị Sự đến
quí đồng Đạo và quan khách.

Số 01-2015

*THIẾT LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN THƯỢNG
NGƯƠN và CÚNG SAO HỘI.
Vẫn trong thời tiết đóng băng, tuyết nặng
trên toàn tiểu bang Kansas, vào Chúa Nhật,
Ngọ thời ngày 11 tháng 01 năm Ất Mùi,
Hành Chánh Đạo cùng đồng Đạo đã thiết lễ
Vía Đức Chí Tôn và lễ Thượng Ngươn trong
không khí thật trang nghiêm. Sau khi bãi đàn,
tất cả đồng Đạo qui tựu về cúng ở nghi thờ
Cửu Huyền Thất Tổ.

Đến đây, theo chương trình đã được sắp xếp
trước, các Tỷ Muội về Điện Thờ Phật Mẫu
thiết lễ cúng Thượng Ngươn, các Huynh Đệ
còn lại thiết lễ tụng Kinh Di lạc tại Thánh Thất.
Sau đó, dùng buổi cơm chay đầm ấm và nghỉ
giải lao đôi phút.

27

BẢN TIN CAO ĐÀI HAÛI NGOAÏI

Số 01-2015

Kế đến là thiết lễ cúng Sao Hội, và cuối cùng
THÁNH THẤT CAO ĐÀI
là tụng Kinh Sám Hối trước khi ra về với niềm
AUSTIN - TEXAS
nguyện ước của đồng Đạo: “Một sự bình an
Chặng đường phát triển &
đến với toàn thể chúng sanh trong năm Ất
Vài nét sinh hoạt Đạo sự đầu năm Ất Mùi
Mùi 2015 này”.
____________
Kính xin chia sẻ cùng tất cả quí đồng Đao
khắp nơi. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban tràn
đầy hồng ân đến quý Chư Vị và Bửu Quyến.
“Tân Niên Hạnh Phúc Bình An Đến
Xuân Phật Vinh Hoa Phú Quý Lai”.

Chặng đường Đạo sử 10 năm qua ghi dấu một
giai đoạn phát triển của Thánh Thất Austin:
Từ các sinh hoạt cúng kiếng tại tư gia của
một số Tín đồ Cao Đài có Thiên Bàn thờ Đức
Chí Tôn, đã thành lập Bàn Trị Sự ban đầu của
Thánh Thất Austin.
Đến nay, Thánh Thất Austin hiện có khá đông
Wichita, ngày 14 tháng 3 năm 2015
tín đồ Cao Đài dần qui tụ lại, Hành Chánh
Bản Tin Đạo sự TT&ĐTPM Cao Đài Wichita
Đạo dần được củng cố về nhân sự, kiến thức
hành Đạo cũng như năng lực và kinh nghiệm
điều hành, đặc biệt là thể hiện được tinh thần
đoàn kết thương yêu, chung tâm hiệp sức góp
phần vào sự phát triển Đạo tại địa phương.

THI VĂN DẠY ĐẠO
“Lắm kẻ còn xuân chẳng tiếc xuân,
Tạo thành nghiệp dữ biết bao lần.
Chớ quên máy Tạo nên mầu nhiệm,
Vay trả đồng cân thế chuyển luân”.
(TNHT Q. II)

Từ giữa năm đến cuối năm 2014, trước nhu
cầu phát triển để thực hiện cơ tận độ của Đức
Chí Tôn và theo ước vọng của nhơn sanh,
Thánh Thất Austin tiến lên thành lập Tộc
Đạo với một Hội Đồng Quản Trị Thánh Thất.
Vào những ngày cuối năm Nhâm Ngọ và dịp
dầu Xuân Ất Mùi 2015, sinh hoạt Đạo sự tại
Tộc Đạo Austin có những nét khởi sắc.

“Mối Đạo từ đây rán vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh”.
(Đàn Cơ 12-9-1926 /6-8-Bính Dần)
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Hiền Huynh CTS Quyền Đầu Tộc Bùi văn
Sở đã cùng với Chức việc BTS Nam nữ đã tổ
chức các Đàn Lễ theo truyền thống trong Đạo
như Đưa Chư Thánh Triều Thiên, Lễ Rước
Chư Thánh đón giao thừa năm mới Ất Mùi.
Trong suốt (03) ngày đầu năm mới, Tộc Đạo
mở cửa Thánh Thất tiếp đón đồng Đạo và
đồng hương đến viếng thăm viếng và bái lễ
Đức Chí Tôn và Phật Mẫu, các Đấng Thiêng
Liêng. .
Đặc biệt trong ngày Mùng 4 tháng Giêng Ất
Mùi, Thánh Thất tổ chức cúng Ngọ Thời và
sau đó toàn thể đồng Đạo và thân hữu được
mời dự tiệc Tân Niên tại khuôn viên Thánh
Thất.
Trong dịp nầy, Ban nhạc Chiều Tím, đội lân
Tam Thanh cùng tổ Võ Thuật đã cống hiến
các màn trình diễn thật ngoạn mục suốt thời
gian khoảng 4 tiếng đồng hồ giúp cho toàn
thể quan khách và đồng Đạo hôm đó ra về rất
vui vẻ, hết lòng ngưỡng mộ . .
Đến Mùng 9 tháng Giêng, Tộc Đạo tổ chức
Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn vào Ngọ thời thật
trang nghiêm, long trọng với sự tham dự của
chư Chức việc BTS và đông đảo bổn Đạo tại
địa phương.

Số 01-2015

Huyền Thất Tổ, Chiến sĩ Trận Vong được tổ
chức hết sức trang nghiêm, thành kính. Buổi
lễ chấm dứt và mọi người được mời dự buổi
cơm chay thân mật do bộ phận Lương vụ đảm
trách.

Sự thành công trong tổ chức cúng kiếng trong
các Đàn Lễ, tiếp đón Đồng Đạo và khách đến
Thánh Thất trong những ngày đầu năm là nhờ
vào sự tận tụy trong nhiệm vụ, hết lòng hy
sinh lo cho Đạo của chư Huynh Tỷ Chức việc
Bàn Trị sự Nam nữ, các Ban Vụ tại Thánh
Thất.
Ngoài các sinh hoạt trong phạm vi tôn gíao
Tiếp đến là Rằm Thượng Ngươn, Đại Lễ cúng Cao Đài tại Thánh Thất nêu trên, Tộc Đạo
còn tham dự vào sinh hoạt cộng đồng tại địa
Đức Chí Tôn và Phật Mẫu và Lễ cúng Cửu
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phương.
Nhận lời mời của Chủ Tịch Cộng Đồng
Người Mỹ gốc Việt Austin TX (VACAT)
ngày 7 tháng 2 năm 2015, Q. Đầu Tộc Đạo
Thánh Thất Cao Đài Austin CTS Bùi văn Sở
cùng HTDP Đỗ Thanh Hải, Trưởng Ban Lễ
Vụ Thánh Thất, Chủ Lễ Chánh Tế đầu năm
và dâng hương lên Bàn Thờ Tổ Quốc tại Hội
Chợ Tết đón Xuân Ất Mùi 2015 tại Trường
Cedar Ridge High School.
Sau phần nghi lễ Chào Quốc Kỳ của Hội Cựu
SVSQTB. Thủ Đức Austin, Q. Đầu Tộc Đạo
Thánh Thất Cao Đài Austin phụ trách Chánh
tế cùng 2 Bồi tế viên là Ông Chủ Tịch Cộng
Đồng và Ông Chủ Tịch Hội Cao Niên Austin
làm Lễ dâng hương lên Bàn Thờ Tổ Quốc và

Số 01-2015

đọc bài niệm hương kính cáo Chư Tiên Linh
Tổ tiên và Tiền nhân, Anh hùng Tử sĩ, các
chơn linh tử nạn trên đường tìm tự do và
nguyện cầu cho Quốc thới dân an với sự nhịp
nhàng phụ trợ của Ban Nhạc Lễ Thánh Thất
Cao Đài trong bầu không khí trang nghiêm và
ngưỡng mộ của Quí Đồng hương kể cả khách
ngoại quốc tham dự.
Thánh Thất Cao Đài Austin rất danh dự hàng
năm nhận thiết lễ dâng hương lên Bàn thờ Tổ
Quốc do Cộng Đồng người Việt tổ chức cũng
như Lễ dâng Hương Đầu năm và Lễ Quốc Tổ
Hùng Vương tại Hội Quán Hội Cao Niên Việt
Nam Austin.
* * *
Thành quả hoạt động Đạo sự trong đầu năm
Ất Mùi đánh dấu Tộc Đạo Thánh Thất Cao
Đài Austin đã bước vào chặng đường Đạo sự
mới: Hành Chánh Đạo ngày càng được củng
cố, tinh thần đoàn kết thương yêu lẫn nhau
luôn được đề cao; toàn Đạo trụ vững Đức
Tin vảo Đức Chí Tôn Phật Mẫu, cùng dìu dắt
nhau trên đường tu học và hành Đạo đúng
theo Chơn Pháp của Tam Kỳ Phổ Độ.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu,
cùng các đấng Thiêng Liêng phò hộ cho toàn
thể Đồng Đạo hải ngoại luôn được an bình
hạnh phúc.
Austin ngày 23 tháng 3 năm 2015
HT Ngô văn Vội
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Thô Vaên
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.

Số 01-2015

THÁNH THẤT & ĐTPM
DALLAS, FORT WORTH (TX)

Vài nét Sinh hoạt đầu Năm Ất Mùi
(2015)
Như những năm qua, nhân dịp đầu Xuân Ất
Mùi, Tộc Đạo tổ chức Lễ Đón Giao Thừa rước
Chư Thánh, đồng thời có đăng báo Chương
trình Tết và các ngày Đại Lễ Đức Chí Tôn,
Đại lễ Rằm Thượng Ngươn tại Thánh Thất.
Mặc dù thời tiết giá rét, Đồng Đạo các Hương
vẫn về đông đảo để dự Đàn cúng rước Chư
Thánh vào Tý thời Xuân Ất Mùi.

Sau khi bãi đàn HH CTS Trương Văn Thành,
Hương Đạo Garland và HH CTS Đoàn Tiến,
Hương Đạo Dallas chúc Xuân và cầu nguyện
hai đấng Phụ Mẫu Vạn Linh ban hồng ân cho
quý đồng Đạo cùng bửu quyến hưởng nhiều
ân phước trên bước đường lập công bồi đức.
Tiếp đến chư Huynh Tỷ Đệ Muội qua Điện
Thờ cúng Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Sau cùng
Thái Kim Trần
quý Huynh Tỷ Đệ Muội chúc Xuân lẫn
(25.6.2012)
nhau, hái lộc đầu năm, chụp hình lưu niệm.
Vào Mùng 9 tháng Giêng và Rằm Thượng
* Trích Đặc San Tây Ninh Đồng Hương Ngươn, Tộc Đạo cũng tổ chức hết sức long
Hội (Qúy Tỵ / 2013)
trọng và chu đáo hai ngày Đại Lễ Vía Đức
Chí Tôn và Đại Lễ Rằm Thượng Ngươn với
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đầy đủ: Nhạc, Lễ, Đồng Nhi. . . cùng đồng Ngày Xuân qua mau, cuộc sống đời thường
Đạo và đồng hương tham dự rất đông.
cũng mãi cuốn trôi theo năm tháng, nhưng
trong lòng mọi người vẫn mãi khắc ghi
tâm niệm cùng nhau đoàn kết thương yêu,
vững bước trên đường tu tập, hành Đạo
góp phần hoằng hóa mối Đạo Trời tại hải
ngoại và cùng nhau cầu nguyện Đại Đạo
Hoằng Khai, Thiên hạ Thái Bình, mọi
người, mọi nhà được an cư lạc nghiệp.
(Tin gởi từ TT Dallas, FortWorth, Texas)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI
Kitchener - Canada
Chung niên Đạo sự

Đặc biệt có gia đình Hiền Huynh HT Lê
Thành Hưng từ tiểu bang Alabama về dự lễ,
đồng thời trợ lực cho Ban ẩm thực gói bánh
và thếch đải hai buổi cơm chay với những
thức ăn tuyệt hảo do Hiền Tỷ Võ Thị Tuyết
là nội tướng Hiền Tài Lê Thành Hưng đảm
trách.

Cũng như hằng năm, BTS Thánh thất Cao
Đài Kitchener đã tổ chức các ngày Lễ Tết
để các gia đình Đạo hữu có dịp tề tựu bên
nhau đón Xuân. Mặc Dù năm nay thời tiết rất
lạnh (dưới 20 Celcius - 20C) đồng Đạo và gia
đình vẫn đến tham gia đầy đủ trong 3 ngày:
- Lễ đưa Chư Thánh trưa ngày 24 tháng
Chạp Giap Ngọ. Sau Lễ đưa chư Thánh,
đồng Đạo cùng nhau dọn dẹp lau chùi
các bàn thờ cho khang trang sẵn sàng
cho ngày đón giao thừa tuần kế tiếp.
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Mồng 9 tháng Giêng Ât Mùi vào giờ Ngọ.
Danh sách xin cúng Sao giải Hạn được tất
cả đồng Đạo và gia đình hiện diện vui mừng
hưởng ứng để cầu mong sự an lành suốt năm
mới.
Nhân dịp có mặt đông đảo đồng Đạo về
Thánh thất, HT Nguyễn Tấn Phát phát biểu
lời chúc mừng năm mới “Kính chúc Qúy
Chức sắc, Đồng Đạo, Đồng hương một năm
mới được hưởng đầy hồng ân của Thượng đế
: nhiều sức khỏe, tài lộc, minh mẫn hầu có
dịp góp phần vào sự thực hiện an bình cho
nhân loại...”,
Đồng thời Hiền Huynh đọc Thơ chúc Xuân
Ât Mùi của Cơ quan Đại Điện Cao Đài Hải
Ngoại và tường trình Đạo sự mà BTS sở tại
đã thực hiện trong năm qua, bao gồm sự tham
gia cùng phái đoàn Caodai International
Delegation dự Hội nghị tôn giáo về hòa bình
thế giới (WARP) tai Seoul - Nam Hàn vào
tháng 9 vừa qua.
- Lễ rước Chư Thánh và đón giao thừa được
tổ chức vào giữa đêm 30 rạng mồng một, các
gia đình đồng Đạo địa phương đã đến tham dự.
- Kế tiếp Đại lễ Vía Đức Chí Tôn và cúng
Sao Hội hằng năm được tổ chức vào ngày

Kế tiếp, vào trung tuần tháng 12 -2014 BTS
cũng đã tham dự Hội nghị tôn giáo về Hòa
bình do HWPL Americas tổ chức tại Carson
Center (California-USA), đồng thời BTS đã
hân hạnh tham dự Lễ Mừng ngày Khai Đạo
năm thứ 90 tại Thánh Thất Cao Đài California
- 14072 Chesnut St, Westminter, CA do Châu
Đạo tổ chức. . .
(Tường thuật gởi từ TT Kitchenner, Canada).

33

BẢN TIN CAO ĐÀI HAÛI NGOAÏI

THÁNH THẤT PARIS
PHÁP QUỐC
Vài nét Đạo sự những ngày
đầu Xuân

Số 01-2015

Nhân dịp Tết Ất Mùi, Đại diện Hương Đạo
Paris kính chúc quý Hiền huynh, Hiền Tỷ
Chức sắc, quý Chức việc BTS và Đồng
Đạo trong toàn Cơ Quan Đại Diện và Ban
Thế Đạo Hải ngoại và gia đình năm mới
được nhiều Hồng ân của Đức Chí Tôn,
Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.
Trong dịp Tết, Vía Đức Chí Tôn và Rằm
Thượng Nguơn, Thánh Thất và BTS Hương
Đạo tiếp đón đông đảo khách và đồng Đạo
các nơi về dự lễ và sau đó cùng chia xẻ những
ngày vui xuân và cầu chúc cho nhau lời chúc
lành năm mới.
Trong những ngày nầy, hiền Huynh CTS Đầu
Hưong cùng toàn thể Chức việc Bàn Trị sự
lưỡng phái hầu như dành toàn thời gian để
chu toàn nhiệm vụ.
* Tết 22/2/2015 (Mùng 4 tháng Giêng).
Quan khách và Đồng đạo lần lượt rất đông
đến Thánh Thất khoảng 11 giờ, chờ đúng
Ngọ vào đãnh lễ Đức Chí Tôn và Đức Phật
Mẫu khá đông ( khoảng 100 người) và được
BTS tiếp đón chu đáo trong sinh khí vui tươi
của những ngày đầu Xuân.

Đúng 12 giờ trưa, Đàn cúng bắt dầu dưới sự
chứng Đàn của CTS Đầu Hương được diễn
ra hết sức trang nghiêm. Đến giờ lễ tất, Hiền
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Huynh CTS Đầu Hương Nguyễn văn Phé
trình bày về giáo lý với chủ đề «TAM GIÁO
QUI NGUYÊN, NGŨ CHI PHỤC NHỨT»...
được mọi người nghiêm chỉnh lắng nghe.
Sau Đàn cúng, khách và đồng Đạo được mời
vào hậu điện thỉnh những lời Thánh giáo
được đặt trong các phong bì nhỏ.. Hầu hết
đều nhận được những lời dạy dỗ có tính cách
khuyến tu và mọi người hân hoan tiếp nhận
với lòng thành kính.

Số 01-2015

Sau đó, BTS mời khách và đồng Đạo vào
dùng cơm chay thân hữu do bộ phận lương
vụ ân cần tiếp đãi.
Đến 15 giờ 30, thiết lễ cúng Đức Phật Mẫu.
Sau Đàn cúng, mọi người hân hoan vui vẻ ra
về hẹn gặp nhau trong ngày Đại Lễ Vía Đức
Chí Tôn sắp tới.
- Đại lễ Vía Đức Chí Tôn ngày 1 tháng 3/
2015 (11 tháng Giêng - Ất Mùi)
Trong ngày Lễ trọng đại nầy, khách thập
phương và đồng Đạo đến dự lễ khá đông
ngoài dự liệu của BTS tại đây (khoảng hơn
60 người).
Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn tổ chức hoàn thành
viên mãn nhờ vào sự chuẩn bị thật chu đáo của
BTS Nam nữ lưỡng phái. Trước lúc bãi đàn,
Hiền Huynh Phó TS Nguyễn văn Hải đọc bài
Thuyết Đạo « LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN» (Đức
Thượng Sanh thuyết Đạo tại Đền Thánh vào
Tý thời rạng 9 tháng Giêng -Tân Sửu /1961).
Sau Đàn cúng, mọi người được mời vào thỉnh
các Thánh giáo như trước và sau đó dùng cơm
chay thân mật.
Khoảng 15.30. tất cả khách và Đồng Đạo vào
đãnh lễ Phật Mẫu đến 16:30 chiều.
Trước khi mọi người ra về, BTS Thánh Thất
thông báo và mời toàn thể dự Đàn cúng Rằm
Thượng Nguơn.
- Đại Lễ Rằm Thượng Nguơn ngày 8/3/2015
(18 tháng Giêng).
Dù không được đông như trước, nhưng khách
và đồng Đạo hiện diện khoảng trên dưới 40
người.
Sau Đàn cúng, Hiền Huynh HTDP Nguyễn
Chí Hiền phụ trách đọc Bài «GIẢI NGHĨA
HỘI THÁNH LÀ GÌ ?» (Bài thuyết Đạo của
Ngài Hiến Pháp tại Đền Thánh, Lễ Thượng
Ngươn Rằm tháng Giêng Đinh Mùi / 1967).
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Sau Đại Lễ là phần cúng Cửu Huyển Thất Tổ sau đó là cùng nhau dùng cơm chay do Ban
lương vụ phụ trách thiết đãi.
Đã hơn 6:00 giờ chiều, mọi người từ giả ra về và hẹn ngày sẽ gặp lại nhau.
* * *
Nhờ vào Thể Pháp thờ phượng, cúng kiếng; hệ thống Giáo lý và Chơn Pháp huyền vi mầu
nhiệm của Đức Chí Tôn để nơi mặt thế, cùng với tinh thần hy sinh dấn thân phục vụ Đạo của
toàn thể chư Chức việc Bàn Trị sự và của Đồng Đạo địa phương, Hương Đạo Paris ngày càng
có đông đảo khách thập phương đến thăm viếng, đãnh lễ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng
liêng .
Cầu nguyện cho Hương Đạo Paris gặp nhiều cơ duyên, được nhiều thuận lợi trên đường phát
triển mới để phụng sự nhân sinh và Đạo Pháp ./.
(Tường thuật gởi từ Paris/Pháp )

THÁNH NGÔN
“….Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở đường Chánh giáo, phải biết
tương thân tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu dắt Chúng sanh.
Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo
gương bất chánh cho kẻ sau, lại nền Đạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng.
Đàn Cơ 7-3-1927 (âl 4-2 Đinh Mão)
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Tường Thuật Tóm Lược

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM

THÀNH LẬP ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI (1965 - 2015)

Lễ Kỷ Niệm 50 năm Hội Thánh Thành Lập Đại Đạo Thanh Niên Hội (1965 - 2015) được tổ
chức tại Hội trường Unify Event Center, 765 Story Road San Jose, CA 95122 (Từ 5 giờ chiều
tới 10 giờ tối ngày 21 tháng 03 năm 2015, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Ất Mùi).
Trưởng Ban Tổ chức: Trần Minh Thành. Phụ trách MC: Trần Chí Dũng Cô Ánh Minh.
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Sau nghi thức khai mạc Chào Quốc kỳ, Quốc ca Việt Mỹ, phút Mặc Niệm có phần múa lân
chào mừng quan khách là phần Diễn văn Khai mạc Đại Hội và Chào Mừng Quan khách của
Trưởng Ban Tổ Chức Trần Minh Thành, tiếp sau là hợp ca ĐĐTNH.
MC giới thiệu quan khách và sau đó là phần
Hội Trưởng ĐĐTNH Hải Ngoại Trương
Nguyễn Đăng Khoa trình bày về « Lịch sử
của ĐĐTNH” ghi dấu các giai đoạn từ lúc
thành lập năm 1965 đến năm 1976 bị giải
tán do biến động của Đất nước và chặng
đường lịch sử thành lập và hoạt động ở hải
ngoại đến nay.
* Thành phần tham dự gồm có:
HT Phạm Văn Khảm, Q. Khâm Châu California.
CTS Đào Minh Ánh, Q. Đầu Tộc Đạo Santa Clara, Chức việc Bàn Trị Sự và đồng Đạo Thánh
Thất San Jose.
Hiền Tỷ Phạm Mỹ Lệ Q. Quản Tộc và Chức việc trong Ban Quản Tộc ĐTPM San Jose
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Hiền Tỷ Quản Tộc cùng một số Đồng Đạo ĐTPM Orange County.
* Về Ban Thế Đạo có HT Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, HT
Nguyễn Đăng Khích Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Bắc Cali và một số vị Hiền Tài tại địa
phương.
Ngoài ra, còn có sự hiện diện của HH Võ Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương
Hướng Đạo Việt Nam tại Hải ngoại đến từ bang Virginia, gia đình HH Hồ Chánh Trực; phái
đoàn của Cao Đài Center đến từ Nam Cali ....cùng sự tham dự khá đồng đảo của chư vị Đạo
tâm và đồng Đạo một số nơi cùng về dự hội. Tổng số tham dự ước tính khoảng 300 người.
* Về thành phần Hội viện ĐĐTHN về tham dự , ngoài một số hội viện ĐĐTHN tại San Jose,
có đông đảo đến từ Nam Cali do Hội Trưởng ĐĐTNH Ngô Thiện Đức hướng dẫn, cùng một
số hội viện đến từ Seattle, Bang Washington. . .
* Phát biểu trong Đại Hội có quý vị HT Phạm Văn Khảm, CTS Đào Minh Ánh, HH Hồ
Chánh Trực, HH Võ Thành Nhân... nói lên thành quả của ĐĐTNH hải ngoai qua quá trình
hoạt động và phát triển, đã trợ lực cho Hành Chánh Đạo các cấp, đặc biệt là luôn luôn giữ
đúng đường lối như Hội Thánh khởi xướng khi thành lập Hội, được sự tin yêu của Đồng Đạo
các nơi đồng thời tin tưởng tổ chức ĐĐTNH hải ngoại sẽ ngày càng vững mạnh, là lực lượng
thê hệ kế thừa vững mạnh có đủ Đạo Đức, lòng Chí Thành và năng lực giúp cho Đạo trong
sứ mạng phụng sư nhơn sanh và Đạo pháp.
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Mọi người vừa xem văn nghê với các màn đơn ca, song ca, ca vũ nhạc, múa cờ, đặc biệt là
hát bội «Tây sơn - Nguyễn Huệ» do nghệ sĩ Ngoc Ân đến từ nam Cali . . . vừa thưởng thức
tiệc chay do các em phục vụ hết sức chu đáo, đầy đủ hương vị đậm đà, thơm ngon...nhờ vào
sự phối hợp hai Ban Lương Vụ ĐTPM và Thánh Thất San Jose

Ghi nhận thêm trong Chương trình có Lễ Mừng thọ cho chư vị niên trưởng trong Đạo và phát
quà cho các cháu thiêu nhi và một số tiết mục khác . .kể cả phần phát Giấy Cảm Tạ của Ban
Tổ Chức cho Đại diện Ban Lương vụ Tộc Đạo Santa Clara và Điện Thờ Phật Mẫu San Jose
với sự tán thưởng nhiệt liệt của đồng Đạo tham dự . .
Buổi Lễ kết thúc vào lúc 10 giờ đêm, cùng ngày nói trên.
Song Nguyên gởi từ San Jose.

Phụ Lục một số hình ảnh.
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THÁNH NGÔN
“ . .Các con đựơc tự do hành biến cho xong việc; kẻ lo lắng bấy nhiêu
thì đường về chung hiệp cùng Thầy buớc đặng bấy nhiêu, kẻ vô tâm trở
lòng phá nền Đạo bao nhiêu thì hình phạt sẽ chất đầy bấy nhiêu . . .”
(TNHT. trang 97, Q1, 1966)

LỜI CẢM TẠ
*

*

*

Chân thành cảm tạ Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ, Lãnh Đạo các Cơ sở Đạo, quý Hiền
huynh, Hiền Tỷ Chức việc BTS, quý Đệ Muội thanh thiếu niên Cao Đài và quý Đồng Đạo
tại các Cơ sở Đạo ở hải ngoại đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Biên Tập đã kịp
thời cung cấp, yểm trợ các tin tức, hình ảnh sinh hoat Đạo sự, các bài bút ký, tường thuật
. .trong dịp Xuân Ất Mùi -2015 giúp cho Ban Biên Tập hoàn thành Bản Tin kỳ nầy .
Hy vọng Bản Tin 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.
Chân thành cảm tạ.

Ban Biên Tập
Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động và đau buồn khi nhận được tin:
1- Hiền Tài LÂM SAN HÀ, là Bào huynh của Hiền Huynh Hiền Tài Lâm Hoàng
Minh qui vị vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25 /3/2015 (Mùng 06 tháng hai năm Ất
Mùi) tại Houston, Texas. Hưởng thọ 79 tuổi.
2- Hiền Tài NGUYỄN TRUNG NGHĨA, là Bào huynh của Hiền Huynh Hiền Tài
Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tôc Đạo Thánh Thất San Diego, Thành viên Hội
Đồng Đại Diện, Trưởng Ban Khảo Cứu Vụ Cơ Quan Đại Điện Cao Đài Hải Ngoại,
qui vị lúc 12 giờ 05 trưa ngày 29 tháng Giêng năm Ất Mùi (dl. 19/3/2015) tại Sài Gòn,
Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.
3- Đạo Hữu PHẠM THỊ DƯỠNG, là Hiền thê của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn
Hoàng Chung, Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu Houston (đường Synott) Texas,
qui vị ngày 20 tháng Giêng năm Ất Mùi (dl. ngày 10 tháng 3 năm 2015) tại Houston,
Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.
4- Đạo Hữu LÊ THỊ THU, là Hiền thê của Hiền Huynh Hiền Tài Ngô văn Vội, Hội
Trưởng Hội Tín Hữu Cao Đài Thánh Thất Austin, Texas qui vị lúc 4 giờ chiều ngày 17
tháng Giêng năm Ất Mùi (dl. 07/3/2015) tại Austin, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 73 tuổi.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng quý Tang quyến và thành tâm 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.

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(Ban Điều Hợp, Cơ sở Đạo Thành viên và các Ban Vụ trong Cơ Quan)

Ban Biên Tập

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
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