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THUYẾT ĐẠO
của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài
Nhân dịp lễ Thượng Nguơn rằm tháng Giêng Đinh Mùi

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và
Phước Thiện.
Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu
lưỡng phái.
Nhơn dịp lễ Thượng Nguơn rằm tháng Giêng Đinh
Mùi và cũng là ngày vía của Đức Tiếp Pháp Chơn Quân tôi
xin tiếp lời ĐỨC HỘ PHÁP để giải nghĩa Hội Thánh là gì?
Hội Thánh là cả một nhóm lương sanh mà ĐỨC
CHÍ TÔN hiệp làm một, dùng quyền Thiêng Liêng mà dạy
dỗ, ung đúc nơi lòng một khối Từ Bi cho tâm địa có mảy
mún tình “ái vật ưu sanh”, theo đức háo sanh của Người
dùng làm lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục.
Nhóm lương sanh ấy phải làm thế nào cho trở
thành một xác thân phàm của CHÍ TÔN, thì người mới có
hình thể trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ này hầu tránh hạ trần
như mấy lần trước. Người lại dùng huyền diệu cơ bút dạy
dỗ mỗi người để hiểu rằng có sự hiện diện của Người
trước mắt và làm cho tất cả đều tin tưởng rằng Người là
CHÍ TÔN, Chủ Tể Càn Khôn Thế Giới cầm cân công bình
thiêng liêng thưởng phạt và có đủ quyền năng bảo vệ con
cái của Người. Công thưởng tội trừng, tu thì thành, dữ thì
đọa, chỉ rõ đôi đàng Niết Bàn và Địa Ngục đặng dẫn bước
cho nhơn sanh khỏi lầm lạc. Mở đường vào Cực Lạc Thế
Giới và đóng cửa Phong Đô, độ tận chúng sanh vớt 92 ức
nguyên nhân trở về cựu vị.
Nếu không phải CHÍ TÔN thì chưa một vị Phật nào
dám đại ngôn như thế.
Chí Tôn đã lựa chọn đám lương sanh có đủ đức tin
mà nhìn nhận Người quả thật là Thầy, nó sẽ tràn lan khắp
nhơn gian mà gây ra một khối lớn trên mặt địa cầu, sửa

) (Xin xem ti‰p trang 04)
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ThÜ NgÕ
Kính Chư Hiền,
Mùa Xuân vừa qua, nhân loại khắp nơi trên địa hoàn, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, lâm đại
nạn thiên tai địa ách: nào là ngập lụt, bão tố, động đất, hỏa tai, đất chuồi, song thần… dĩ chí đến ách nạn do
chính con người tự gây ra: nào là khủng bố, chiến tranh giành đất, đàn áp tự do dân chủ, tàn sát lương dân
vô tội, nạn nồi da xáo thịt, giết hại các bạn đồng sanh… chỉ vì tham vọng áp đặt thể chế, chủ quyền theo ý
riêng của một tập đoàn chính trị nhằm phục vụ cho quyền lợi riêng của nhóm họ.
Trong một bài thuyết Đạo, Đức Phạm Hộ Pháp khuyên nhơn loại phải tìm phương thuốc trường
sanh là Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh, Đức Ngài nói:
“Nếu gọi dân trị, thì để thiệt dân đi đánh đổ giai cấp như thuyết Cộng Sản thì cả thảy là dân
đi, lập trường quan lại mà làm gì? Thành thử đánh đổ giai cấp là thuyết quái gỡ, lý thuyết dở sống
dở chết. Chúng ta ngó lộn lại, dầu cho Quốc Gia xu hướng về dân trị đi nữa thì các vị Giám Quốc hay
các vị Thủ Hiến quyền áp bức của họ còn hơn đế vương mà chớ. Bất quá thêm duyên thêm tánh làm
cho thiên hạ tin mình. Đó là loè con mắt thiên hạ, không có chánh lý, sự thật là gì hết. . . Dầu cho là
đế quyền hay là dân quyền, cũng là một phương pháp áp bức thiên hạ mà thôi. Bởi cân Công Chánh
nơi mặt thế nầy không có. Nếu có thì Đức Chí Tôn không đến ký Hòa Ước với Nhơn Sanh: Luật
Thương Yêu mới có Cân Công Chánh mà thôi. Thành thử chơn luật nơi mặt thế gian nầy cũng không
có”.
Bên cạnh đó, thiên nhiên thay đổi, hiện tượng khí hậu, thời tiết trở mình. Hành tinh chúng ta trở nên
biến đổi bất thường: cái nóng nung của nam bán cầu đối với cái lạnh giá của bắc bán cầu xảy ra càng ngày
càng ác liệt hơn. Tất cả vận hành theo chu kỳ chuyển hóa vô thường của vũ trụ, cho thấy triết lý của các tôn
giáo tiên tri về các Nguơn Hội, về các trận Đại Hồng Thủy, về Long Hoa Hội, về Ngày Phán Xét Cuối cùng
không còn xa vời với thực tế nữa.
Đức Hộ Pháp khuyên toàn con cái của Đức Chí Tôn nhớ rằng: “Bần Đạo xin thuyết minh, gần
mãn Hạ Nguơn Tam Chuyển, khởi đầu Thượng Nguơn Tứ Chuyển, mỗi một Nguơn là 12.000 năm,
36.000 năm của Đệ Tam chuyển. Vì cớ cho nên Kinh Phật, Sấm Truyền của nhà Phật hay là Thánh
Giáo của Gia Tô đã tiên tri rằng: Mãn Tam chuyển tức nhiên của Thượng Nguơn Tứ chuyển sẽ có
Long Hoa Hội, hay theo Thánh Giáo Gia Tô đã nói rằng: Có một thời kỳ xử đoán cuối cùng (Jugement
Général) của Đức Chí Tôn nơi mặt Địa Cầu 68 nầy.
Long Hoa Hội là gì? – Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa của toàn thể các chơn
hồn dầu Quỉ Vị hay là trong Thần Vị cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị Thiêng Liêng...”
Trước mắt chúng ta, về phương diện tín ngưỡng, hình luật quả kiếp luân hồi vay trả nhãn tiền,
không ai chối cãi được, ngoại trừ những kẻ cố tình lập lờ nhắm mắt tỏ vẻ vô minh.
Hữu duyên cho kẻ nào nhận thức được lẽ “thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”, hầu
sớm tu sửa theo chánh lý. Vì chính chúng ta góp phần tác động không nhỏ vào định luật tuần hoàn của vũ
trụ. Sự thương yêu do chúng ta chân thành thể hiện, luôn đem lại sự hài hòa cho cộng đồng nhân loại, đồng
thời xóa bỏ những dị biệt có thể đưa đến bất hòa là mầm móng chiến tranh tự diệt..
Sự trợ giúp thành thật của chúng ta là người may duyên còn lành hơn kẻ rách bất hạnh, không
nhằm ý hướng chính trị, không nhằm mục đích phô trương, hy vọng sẽ hàn gắn nỗi đau thương mất mác
của các bạn đồng sanh, sớm trợ duyên phần nào cho một xã hội đại đồng, nhơn sanh an lạc, ngõ hầu tiến
đến tạo lập Đời Thánh Đức.
Thay mặt Ban Biên Tập Bản Tin Hòa Hiệp, chúng tôi xin chuyển lời chúc muộn đến Chư Hiền, trong
Mùa Thượng Nguơn, với lời thành kính nguyện cầu Ơn Trên cứu hộ: “Thiên Hạ Thái Bình, Nhơn Sanh An
Lạc”.
Trân trọng.

BBT/ BTHH
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THÁNH GIÁO
Tây Ninh, 1 Février 1927 (01-01-Ðinh Mão)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con... Mừng các con.
Trung, Cư, Tắc, mấy con nhớ đêm nay năm rồi thế nào, còn nay ra thế nào chăng?
Trịnh thị Ái Nữ, Hiếu, hai con đã thấy Thầy giữ lời hứa thế nào chăng?
Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy, thì môn đệ của Thầy chỉ có 12 đứa, mà 4 đứa đã
vào nơi tay Chúa Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác
mà không hành đạo. Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật thiệt
lớn giáng thế đi nữa cũng chưa có phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có
6 đứa môn đệ trong một năm cho đặng bao giờ.
Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết cả bốn muôn môn đệ của Thầy. Thơ, con đã
ngoan đạo, mà sự ngoan đạo của con đó còn độ lắm kẻ, Thầy khen con.
Bính, Thầy thưởng công con, cho lên chức Phối Sư, Thầy cám cảnh lòng yêu mến
con, Thầy cám ơn lòng đạo đức con.
Sanh linh còn nhờ công con mà thoát qua khổ hải.
Bản, Thầy thăng chức Giáo Sư. Trò, Thầy cho lên chức Giáo Hữu, nhiều đứa khác
nữa, ngày mùng 9 Thầy biểu đòi về cho Thái Bạch phong thưởng.
Thầy ban ơn trọn cả các con, dầu không có mặt tại đây cũng vậy. Thầy giở cơ lên,
các con đều chun ngang qua cho Thầy ban phép lành; Thầy cầu cho các con đặng ngoan
đạo như Thơ vậy, sửa mình cho nên chí Thánh, vì Ðạo năm nay sẽ rõ thấu hoàn cầu,
môn đệ tăng thêm hằng hà sa số, phận sự các con lại càng nặng nề hơn nữa, nhưng các
con nhớ biết thương Thầy, mà hễ thương Thầy thì ắt thương Ðạo, mà hễ biết thương Ðạo
thì thương hết chúng sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Ðạo, mà hễ trọng Ðạo
thì cũng phải trọng cả chúng sanh.
Trong tháng Giêng nầy, Thái Bạch sẽ hội Nữ phái đặng lập cho hoàn toàn, Thầy
trông công các con lắm đó.
Thầy ban ơn cho các con một lần nữa.
Thầy thăng.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 / 71. Thánh giáo khen nhiều Chức Sắc và phong thưởng.
1 Février 1927 nhằm ngày 01-02-1927 (âl. 29-12-Bính Dần).
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THUYẾT ĐẠO
của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, nhân dịp lễ Thượng Nguơn rằm tháng Giêng Đinh Mùi
(Ti‰p theo trang 01)
đời cải dữ mà muốn cải dữ thì phải tu. Vì muốn cho nhơn sanh biết mến yêu mùi Đạo, nên ĐỨC
CHÍ TÔN mới lập Thánh Thể để xây dựng nền Đạo tại thế, cho chúng sanh tin tưởng mà giục lòng
tu niệm, đứng đầu cái khối lớn ấy là HỘI THÁNH.
Đạo là cơ mầu nhiệm phải làm thế nào cho ra hình thể như một con người dẫn người thoát
khỏi chốn trầm luân khổ hãi và đoạt đến cõi toàn giác, siêu phàm nhập thánh.
Cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh ấy nếu không phải Thầy cho thì chưa ắt xin ai mà
đặng.
Thầy đến qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi đặng cho chúng ta hiểu cơ mầu nhiệm mà rèn luyện
tinh thần và tâm tánh.
Qui Tam Giáo để tuyển lọc những triết lý cao siêu của mỗi Giáo phái ấy làm phương châm
hành đạo và cũng là nhắm mục đích thống hiệp các Giáo phái làm một, đặng đi đến đại đồng
huynh đệ và cũng để tránh sự kỳ thị lẫn nhau vì lý do Tôn giáo.
Sanh làm người ở trần thế, ai cũng phải biết qua các Đạo như: Nhơn đạo, Tiên đạo và
Phật đạo mới làm đặng hoàn toàn phận sự con người. Vì Nhơn đạo dạy ta vẹn giữ Tam Cang Ngũ
Thường, Tiên đạo dạy ta phải rèn luyện tinh thần cho trí hoá thông minh. Phật giáo dạy ta giữ dạ
từ bi, bác ái mà cứu độ nhơn sanh.
Biết trọng Đạo thì phải trọng mình nghĩa là phải giữ tinh thần cho tinh tấn mới đủ tư cách
dạy Đời, vì chư Chức Sắc trong hàng Thánh Thể ĐỨC CHÍ TÔN có trách nhiệm rất quan trọng
nên cần nhắc lại lời Thánh Giáo của ĐỨC CHÍ TÔN và HỘ PHÁP đã chỉ dạy.
Trong bài phú Thầy cho bà Cụ di mẫu của Cô Nữ Đầu Sư Hương Thanh có câu: “Thầy
dùng lương sanh mà cứu vớt quần sanh”. Bấy nhiêu cũng đủ thấy sứ mạng của Chư Thánh quan
trọng là đường nào. Vì Hội Thánh là hình thể của CHÍ TÔN tại Thế để “thể Thiên hành hoá” cho
nên ai là người biết Đạo thì phải biết tôn trọng Hội Thánh. Tôn trọng đây không có nghĩa là tôn
trọng cá nhân nào mà là tôn trọng toàn thể khối Lương Sanh mà ĐỨC CHÍ TÔN đã tuyển chọn để
thay thế Người mà độ rỗi quần sanh.
Tôn trọng Hội Thánh tức là tôn trọng chủ quyền của Đạo, phải bảo vệ chủ quyền ấy được
trường tồn mãi mãi.
Kẻ nào thiếu nhận xét, thiếu đức tin, và vì một lẽ riêng tư gì khác mà xâm phạm chủ quyền
ấy tức là chạm đến hình thể ĐỨC CHÍ TÔN, là phản Thầy phản Đạo, nên phải khép vào trọng tội,
nơi Thiên Điều cũng như nơi luật pháp của Đạo đã ấn định.
Tôi thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái chủ quyền ấy cần phải được tôn trọng để xây
dựng nền Đạo và bảo tồn nó thì Đạo mới còn, nếu chủ quyền mất thì Đạo cũng mất theo.
Kính thưa Hội Thánh,
Trong mấy ngày Xuân Nhựt, tôi có việc phải đi xa không về kịp để cùng Hội Thánh chúc
Xuân, và cũng vì không đủ sức khoẻ nên phải chịu khiếm lễ. Nhưng nay cũng còn trong vòng ảnh
hưởng của ngày Xuân, nên tôi trân trọng chúc Hội Thánh cùng toàn Đạo một năm mới đầy vui
tươi và hạnh phúc trong Thánh Đức của Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu từ bi ban bố.
Nay kính,
HIẾN PHÁP
(Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, trang 37-39)

Bản in ronéo 1970 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện
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CUNG HỶ TÂN XUÂN GIÁP DẦN (1974)
CỦA HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

CỬU TRÙNG ĐÀI

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn phòng

Tứ thập cửu niên

THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 48 / TX

CUNG HỶ TÂN XUÂN
NĂM GIÁP DẦN (1974)
----HỘI THÁNH TÒA THÁNH TÂY NINH
Kính gởi: Chư CHỨC SẮC THIÊN PHONG, CHỨC VIỆC và TOÀN ĐẠO
nam nữ.
Kính chư Hiền huynh, Hiền tỷ, Hiền hữu, Hiền muội,
Đông tàn, Xuân đến, bóng thiều quang nhựt thúc như thoi đưa niên Quí Sửu (1973)
sắp cáo chung, Tân Xuân Giáp Dần (1974) theo định luật tuần hoàn của tạo hóa trở về với
non sông vũ trụ.
Với ý niệm mùa Xuân là mùa hy vọng, ngày Xuân là khởi điểm của ngày lành,
mang nguồn sống và sinh lực đến cho vạn vật, hạnh phúc cho thế nhân, người người đều
phấn khởi, ước vọng sự thay cũ đổi mới sẽ đem đến cho mình một năm yên lành, may
mắn và thịnh vượng.
Thánh đường, Chùa, Miếu rộn rịp nhơn sanh chiêm ngưỡng Phật Trời, nguyện cầu
Ơn trên gia hộ cho gia đình hạnh phúc, xã hội trật tự, đất nước thanh bình.
Về mặt Đời, các giai tầng xã hội gồm sĩ, nông, công, thương, binh xem ngày Xuân
là một dịp duy nhất trong năm để tất cả mọi người trong gia tộc, sau một năm dài tha
phương sinh kế, quây quần đoàn tụ bên nhau cúng kiến, tưởng nhớ đến công đức tổ tiên,
ông bà, các bậc tiền bối quá vãng và hỉ lạc hàn huyên với nhau trong ba ngày Xuân mới.
Tết cũng là một dịp tạm nghỉ để tổng kết mọi thành tích trong năm cũ, rút ưu khuyết đìểm
để khắc phục những trở ngại khó khăn hầu chuẩn bị phát triển và cải tiến nghề nghiệp
năm mới được hoàn mỹ, thắng lợi.
Về mặt Đạo, người tu sĩ tạm dừng bước hành trình để kiểm điểm mọi thành quả
trong công trình phục vụ nhơn sanh và Đạo pháp.
Đất nước Việt Nam trên một phần tư thế kỷ điêu đứng tang thương vì chiến họa,
nhơn sanh đau khổ triền miên, vô bờ bến. Hòa bình chưa vãn hồi, cảnh nội chiến còn tiếp
diễn, lại thêm thiên tai lụt lội, vật giá gia tăng càng làm cho nhơn sanh thêm cùng khổ.
Vì vậy, dù là ngày Xuân nắng ấm, hương Xuân đậm đà, chúng ta cũng không thể
vui bên cái khốn khổ của nhơn sanh, của đồng đạo. Chúng ta phải giảm thiểu và tiết chế
những phù phiếm xa hoa ích kỷ để mở rộng tình thương bao la hướng về đồng bào lâm
nạn thê lương trên khắp nẻo đường đất nước.
5
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Với hoài bảo phụng sự vạn linh, thực hành chủ nghĩa thương đời theo Thánh ý của
Đức Chí Tôn sở định, người tu sĩ Cao Đài cứ mỗi lần Xuân đến thì lại càng nong nả trên
bước đường lập đức bồi công, giáo dân qui thiện hầu dìu dắt cả con cái Đức Chí Tôn
quay về đời sống tâm linh, đạt chơn, thiện, mỹ theo sứ mạng:
Thế thượng dục tri Thiên sứ đáo,
Tam kỳ phổ độ lập kỳ công.
Trong khung cảnh tưng bừng đón mừng Xuân mớí, đốt nén tâm hương, chúng ta
đồng ngưỡng vọng về Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ thành kính nguyện cầu:
- ĐẠI ĐẠO chóng hoằng khai,
- NHƠN LOẠI sống hòa bình,
- VIỆT NAM thường an lạc.
Trước thềm năm mới, HỘI THÁNH kính chúc chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn
đạo lưỡng phái được tinh thần tráng kiện, quí thể khương cường, đạo hạnh gia tăng để
thực thi tròn thiên trách.
THI XUÂN
Giáp Dần thoại khí bủa Nam phương,
Gấm trải hoa thêu nước Việt thường.
Nắng ấm ngàn tia đời tận mỹ,
Mây lành năm thức Đạo hoằng dương.
”Thiên tăng tuế nguyệt nhơn tăng thọ”.
“Xuân mãn càn khôn phước mãn đường”,
Thánh thể hòa tâm dâng thiện nguyện.
Giang sơn Hồng Lạc đượm tình thương.
TÒA THÁNH, ngày 1 tháng Giêng năm Giáp Dần (dl. 23/01/1974)
Qu. THƯỢNG C.P.S.

(ký tên đóng dấu)

NGỌC ĐẦU SƯ
K/N. NGỌC C.P.S.
(ký tên đóng dấu)

THÁI HIỂU THANH

NGỌC NHƯỢN THANH

THƯỢNG NHÃ THANH

Qu. NỮ C.P.S

Qu. THÁI C.P.S.

(ký tên đóng dấu)
HƯƠNG TIẾU

(ký tên đóng dấu)

Y phê
THÁI ĐẦU SƯ

THƯỢNG ĐẦU SƯ

NGỌC ĐẦU SƯ

(Ấn ký)
THÁI BỘ THANH

(Ấn ký)
THƯỢNG SÁNG THANH

(Ấn ký)
NGOC NHƯỢN THANH

Phê chuẩn
HIẾN PHÁP Chưởng Quản H.T.Đ.
(Ấn ký)
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Giáp Dần 1974 trang 01 – 02.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 01-1974.
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THƯ XUÂN GIÁP DẦN (1974)
CỦA HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN

HỘI THÁNH

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

PHƯỚC THIỆN

Tứ thập cửu niên

Văn phòng

TÒA THÁNH TÂY NINH

CHƯỞNG QUẢN PHƯỚC THIỆN

▬▬▬▬▬▬▬▬

Số: 701 / CQ

LÁ THƯ XUÂN
HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN NAM NỮ
----Kính gởi: Chư Chức sắc, Chức việc và toàn thể Tín Hữu lưỡng phái Phước Thiện,
Kính chư Hiền hữu thân mến,
Trước thềm năm mới, Hội Thánh Phước Thiện nam nữ xin gởi lời cầu chúc tốt đẹp
và an lành nhất đến toàn thể con cái Đức Chí Tôn.
Chúng ta đã sống trong thời gian ly loạn nhiễu nhương, biết bao nhiêu năm chiến
tranh khói lửa trôi qua để lại những tang tóc đau thương, biết bao nhiêu mùa Xuân đã đến
không đem lại cảnh thanh bình cho quê hương xứ sở.
Xuân Quí Sửu (1973) vừa qua là Xuân mở màn hòa bình trên đất Việt, theo Hiệp
định Ba-Lê, 4 bên đã ký kết. Ta đã thấy những gì? Nghe những gì? Trong khi ấy đang
chuẩn bị đón rước ngày Xuân năm mới, ta thấy những cảnh điêu tàn cửa nát nhà tan,
nghe những tiếng súng lần lần lắng dịu, thế giặc lần lần tan, ta sống mầng mầng, sợ sợ,
hoài nghi, hoài nghi hòa bình chưa thật đến.
Chư Tín hữu vẫn cũng biết chiến tranh gây ảnh hường tai hại rất nhiều cho đời
sống dân tộc Việt Nam. Bao nhiêu thanh niên đưa ra bãi chiến trường, vườn ruộng không
người khai thác, thiếu nhơn công cày cấy trồng trọt. Trong vùng bất an ninh ruộng đất bỏ
hoang, không thâu lượm mảy may huê lợi. Chúng ta mất mát nhiều, rất nhiều.
Hiện giờ nền kinh tế nước nhà tắt nghẽn, vật giá leo thang, đời sống đắc đỏ, lúa
gạo khan hiếm, nạn đói cơm thiếu áo đang hoành hành khắp đó đây. Có nhiều gia đình cơ
cực chạy không đủ cơm hằng ngày. Có nhà may mắn có bắp có khoai ăn chung với cơm
đỡ dạ no lòng cho qua ngày, qua buổi. Nơi thì trẻ con nheo nhóc có bữa có ăn có bữa
chịu đói. Trước cảnh tượng đau thương nầy ai mà chẳng động mối từ tâm.
Hội Thánh Phước Thiện cả tiếng kêu chư thiện tín những nhà khá giả có chút tình
thương, hãy ra tay tế độ cho kẻ đói cơm rách áo. Đó là công việc làm rất cần của người
Phước Thiện trong thời buổi hiện tại, trong thời buổi đồng bào ta đang chịu đói rách vất
vả, thiếu thốn trăm bề.
Mỗi một lần Xuân đến là một lần thay đổi, thay củ đổi mới. Thêm một mùa Xuân, ta
thêm được một bước trên đường tấn hóa. Đổi cũ thay mới, ta quyết từ bỏ những gì hủ
bại, thối tha, đê hèn, bỉ tiện, thu thập cái hay, cái mới, cái khéo, cái khôn dìu dắt chư thiện
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tín đến chỗ sáng suốt, biết đâu là sự thật, đâu là lẽ phải, không còn chìm đắm trong chỗ
tối tăm, mê tín.
Thay cũ đổi mới, tư tưởng mới, hành động mới. Ta phải tự tín, tự lập, tự cường
đừng ỷ lại nơi người, tự tạo đới sống hạnh phúc cho mình, giúp người cùng hạnh phúc
như mình, để cùng nhau chung sống trong tình thương cốt nhục đồng bào, thắt chặt giải
đồng tâm, nối liền dây thân ái.
Hết lúc tối trời, đến lúc sáng trăng, việc gì đến phải đến. Đồng bào ta chịu khổ đã
nhiều, chịu đau đã lắm. Ta hy vọng ở ngày mai tươi sáng. Thời kỳ đen tối đã qua, thời kỳ
xán lạn sắp đến. Ta ẩn nhẫn chờ ngọn gió xuân đem lại điềm may cho dòng giống Lạc
Hồng.
Hội Thánh Phước Thiện nam nữ cầu nguyện toàn thể đạo hữu bốn phương được
thấm nhuần ơn vũ lộ của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
Hội Thánh lại thành tâm khẩn nguyện quốc thới dân an, thiên hạ thanh bình, dân
Việt Nam đồng tiến ngang hàng với dân các nước văn minh trên thế giới.
HỘI THÁNH CẨN THƠ
TÒA THÁNH, ngày 24 tháng 11 năm Quí Sửu
(dl. 18/12/1973)

CHƯỞNG QUẢN PH.TH. NỮ PHÁI

CHƯỞNG QUẢN PH.TH. NAM PHÁI

CHƠN NHƠN
(ký tên đóng dấu)

HIỀN NHƠN
(ký tên đóng dấu)

LƯU THỊ SEN

LÊ VĂN TRUNG
PHÊ KIẾN

HIẾN ĐẠO HIỆP THIÊN ĐÀI
Thống Quản Phước Thiện
(Ấn ký)
PHẠM VĂN TƯƠI

Tài liệu được trích từ THÔNG TIN - Xuân Giáp Dần 1974 trang 03 – 04.
Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành 01-1974.
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THUYẾT ĐẠO
của Đức Hộ Pháp
Tại Đền Thánh đêm 8 tháng giêng năm Kỷ Sửu (1949)

NHƠN LOẠI PHẢI TÌM PHƯƠNG THUỐC TRƯỜNG SANH
LÀ LUẬT THƯƠNG YÊU

Ngày nay là ngày Lễ vía Đức Từ Phụ
tức nhiên là Đức Chí Tôn đó vậy.

trọng yếu, trong buổi nhơn loại đang hoang
mang, dở sống dở chết, có thể chúng ta cũng
nên tọc mạch kiếm hiểu thử coi, cả cơ quan
chuyển thế ấy quả nhiên đặng, tức nhiên nó
có ảnh hưởng tối yếu, tối trọng của cơ huyền
vi bí mật cứu khổ của Đức Chí Tôn đó vậy.

Ta thử xét 24 năm Đạo Cao Đài đã
mở, mở do nơi tay ai? Do chính tay của Đại
Từ Phụ đến mở đó vậy. Nếu chúng ta nói
rằng: Trót 24 năm Đức Cha Lành của chúng
ta đã chung sống với chúng ta, tôi tưởng nếu
chúng ta tưởng tượng việc ấy cũng không
quá đáng.

Lạ chi chúng ta thấy vạn vật hữu hình
từ trong vật loại côn trùng thảo mộc. Cả thảy
chúng ta không luận về toàn thể của nó, dầu
cho các phần tử trong vạn loại ấy nó có
quyền năng tinh thần đặc biệt của nó. Chúng
ta thử đoán xét một vật vô tri, vô giác, có thể
chúng ta tưởng tượng vật vô hồn vô giác là
đá kia mà nó cũng còn có giá trị. Thứ đá có
ngọc, ngọc đó để định giá trị đặc biệt trong
tông môn. Ngọc đó là chúa của đá. Chúa của
đá ấy để làm gì? Để làm giá trị của đá, để
định giá trị của đá.

Thử nghĩ cái hạnh phúc mà chúng ta
đã hưởng đặc ân của Đức Cha Lành ấy.
Chúng ta xét lại coi Ngài đến chung lộn với
chúng ta để làm gì? Bần Đạo tưởng cả thảy
con cái của Ngài đều hiểu và quyết đoán
đặng.
Ngài đến với một lời hứa hẹn rất thiết
yếu, mà chính Ngài đến đặng chuyển pháp
xây cơ chuyển thế Ngài đã hứa quả quyết
nhơn loại sẽ là một; một về nòi giống, một về
xã hội, một về tôn giáo. Lời hứa hẹn ấy nếu
chúng ta không có đủ đức tin vững vàng, hay
chúng ta không quyết chắc cái tay quyền
năng vô biên ấy có thể làm đặng, một người
nào, một đấng nào dám cả gan nói điều ấy.
Chúng ta dám chắc cả thảy đều để dấu hỏi
nghi hoặc. Nếu chúng ta nghi thì chúng ta
phải kiếm thôi.

Bây giờ nói đến loài kim khí kể từ chì,
kẻm, sắt, dĩ chí cho tới bạc, vàng, cũng có
vàng là chúa của kim khí và có giá trị đặc biệt
đặng định giá trị của kim khí.
Trong vạn vật, Bần Đạo không cần
nói nhiều, dầu cho loài người loài thú cũng
thế. Thấy trong ổ kiến, ổ mối, hay ổ ong kia,
chúng ta cũng ngó thấy có con chúa, cả thảy
đều phải tuân theo con chúa ấy, nó có quyền
năng tuyệt đối đặng định mạng của nó, vi chủ
mạng sống của nó, nó làm chủ xã hội nó,
đặng nó định giá trị của loài ong, loài kiến.

Bây giờ cả con cái của Ngài xin lỗi với
Đức Cha Lành, rồi làm khách bàng quang
tính thử cái lời ấy có kết quả chăng? Chúng
ta đã ngó thấy và dám chắc biết rằng, không
có một vật loại nào, một tinh thần nào mà gầy
dựng một cơ quan hữu hình trong Càn Khôn
Vũ Trụ mà ra ngoài quyền lực của vài điều
ấy. Chúng ta đã chán biết, chúng ta bất quá
là xin lỗi Ngài đặng làm kẻ phàm kia xét đoán
thử coi Ông Trời nói vậy mà có thể làm đặng
chăng cho biết. Làm bàng quang lấy lý trí
đoán thử coi lời hứa rất khó khăn, lời hứa rất

Luận tới loài người, chúng ta thấy
toàn thể xã hội sự chê khen, nào là từ bỏ
vương quyền, đế quyền, thì nhơn loại cũng
phải chịu dưới quyền thống trị nào mới tồn tại
được.
Nếu gọi dân trị, thì để thiệt dân đi
đánh đổ giai cấp như thuyết cộng sản thì cả
thảy là dân đi, lập trường quan lại mà làm gì?
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Thành thử đánh đổ giai cấp là thuyết quái gở,
lý thuyết dở sống dở chết. Chúng ta ngó lộn
lại dầu cho Quốc gia xu hướng về dân trị đi
nữa, thì các vị Giám Quốc hay các vị Thủ
hiến quyền áp bức của họ còn hơn đế vương
mà chớ, bất quá thêm duyên, thêm tánh làm
cho thiên hạ tin mình đó là lòe con mắt thiên
hạ, không có chánh lý, sự thật là gì hết.

hèn mọn, đặng Ngài nài nỉ xin cho đặng hai
điều trọng yếu làm cho nhơn loại đặng sống
tồn tại là luật thương yêu và quyền công
chánh.
Ngài đã ký, Ngài đã hứa với Thánh
Thể của Ngài, tức nhiên là cả quốc dân nầy
đặng tạo ra hình ảnh luật thương yêu. Nếu
cả quốc dân Việt Nam lấy quyền công chánh
làm thành tướng ra, rồi Ngài sẽ lấy tướng
diện của nó Ngài làm món thuốc cứu sanh
mạng của nhơn loại đó vậy.

Bây giờ trong xã hội nầy, chúng ta
ngó thấy đảo lộn hai quyền hành khác nhau,
đương tranh quyết nhau là quyền hành đế
chủ và dân chủ.

Bần Đạo và toàn con cái của Ngài
nhờ phương thuốc của Ngài mà tạo ra cửa
Đạo Cao Đài đó vậy. Giờ phút nầy phải thật
hành không thế gì không thành. Mà nó sẽ
thành hình trong nầy thì chúng ta ngó thấy ở
ngoài toàn cầu, vạn quốc đều thay hình, đổi
dạng, đổi cả chơn tướng của nó cho phù hạp
và đủ phương thế thọ hưởng hườn thuốc
cứu sanh của Ngài. Tức nhiên toàn cầu xu
hướng, làm cho nhơn loại thống nhứt lại làm
một, chúng ta ngó thấy bằng cớ rõ ràng trận
giặc thứ nhứt cả vạn quốc đều xúm nhau đặt
Hội Vạn Quốc Liên Minh, rồi trận giặc thứ nhì
nầy, vạn quốc cũng chưa bỏ nó và còn kiếm
phương thế tăng cường nó nữa. Hỏi vậy,
Vạn quốc Liên Minh là gì? Là cơ quan hiệp
chung nhơn loại làm một vậy.

Nếu chúng ta lấy đầu óc suy đoán thì
hai cái như một, không cái nào hơn cái nào,
cũng như một hình bóng, một khuôn khổ với
nhau, lấy công lý lòe con mắt của cơ quan trị
thế. Dầu cho là đế quyền hay là dân quyền
cũng là một phương pháp áp bức thiên hạ
mà thôi. Bởi cân công chánh nơi mặt thế nầy
không có. Nếu có thì Đức Chí Tôn không đến
kỳ hòa ước với nhơn sanh. Luật thương yêu
mới có cân công chánh mà thôi thành thử
chơn luật nơi mặt thế gian nầy cũng không
có.
Ấy vậy, hiện giờ nhơn loại đương
kiếm gì? Kiếm cân công chánh, kiếm luật
thương yêu, kiếm ở đâu? Luật thương yêu ấy
Chí Tôn đã ban bố mà nhơn loại chưa tìm
được. Nhơn loại đương khao khát mà chớ.
Quyền công chánh thì do nơi luật thương yêu
mà có, quyền công chánh nơi mặt thế gian
nầy không có, dầu trong tay đế quyền, hay
dân quyền cũng không có.

Đức Chí Tôn nói :
"Nhơn loại sẽ một về nòi giống, một
xã hội, một về tôn giáo", tôi tưởng không xa
đó vậy. Tại sao Đức Chí Tôn phải làm
phương thuốc ấy đặng chi? Đặng đưa cho họ
uống, đặng họ phục sanh lại, không thôi họ
sẽ đi đến con đường diệt vong của họ vậy.

Đức Chí Tôn Ngài đến do tay Ngài ký
một hòa ước với một sắc dân nô lệ, sắc dân

Ngày âl. 08-01-Kỷ Sửu nhằm ngày (dl. 05-02-1949)..

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 / bài thứ 02.◙

Ven rừng bến nước dấu liên hồi,
Vạch cỏ ruồng cây thấy được thôi.
Ví phải non sâu lại sâu thẳm,
Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/
(Thập mục ngưu đồ)
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TIẾNG GỌI
Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

PHỤC HỒI PHONG HÓA
tiền, dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì”.
Những người sống xa hoa vật chất, ham
sung sướng cấp thời, làm giàu mau lẹ, chạy
theo đồng tiền, say đắm đồng tiền, được tiền
càng nhiều càng tốt, không việc gì là không
dám làm, miễn có tiền là hơn, không cần gì
phải hay chẳng phải.

Trải bao nhiêu năm chiến tranh khói
lửa, trên quê cha đất tổ, một nước nhỏ nhen
trong vạn quốc, dân Việt Nam gặp cảnh lầm
than, chịu biết bao nỗi bất công, biết bao
nhiêu điều nhục nhã. Cửa nát, nhà tan, ruộng
vườn tiêu sạch, cây trái hoa màu nhiễm chất
độc khai quang, người vật chết oan vì bom
đạn bắn phá bừa bãi. Biết bao gia đình ly tán,
con mất cha, vợ mất chồng, dở sống dở chết,
không có hy vọng ngày mai, không biết đặt
tin tưởng vào đâu, nhìn đời bằng đôi mắt bi
quan.

Vì vậy mà có người bán rẻ lương tâm,
làm mất phẩm giá tôn quí con người. Con lỗi
đạo con, quên ơn rộng biển trời, cha lỗi đạo
cha, con nhà không răn không dạy, vợ phản
chồng cất bước sang ngang, chồng phụ vợ,
không nhớ tình xưa nghĩa cũ, bạn phản bạn
bỏ tình bằng hữu, trò phản thầy, bội nghĩa
vong ân, người ăn kẻ ở mưu gian gạt chủ.

Thủ đô Sài Gòn xưa kia, chưa có
những nhà cao ốc đã nổi danh khắp thế giới
là “Hòn Ngọc Viễn Đông”; ngày nay đã chỉnh
trang huy hoàng tốt đẹp hơn, có những lầu
cát nguy nga, cao vọi, đường sá rộng rãi,
sạch sẽ xe cộ dập dìu, trở thành, theo dư
luận báo chí ngoại quốc, một đô thị xấu xa,
dơ bẩn, đầy những gái mãi dâm, những
phường bán thịt buôn người, những bọn lưu
manh, côn đồ, những kẻ cướp của hại người,
những lũ buôn gian bán lận, chợ đen, chợ
đỏ.

Ấy cũng vì quá trọng đồng tiền, mà
làm mất đức tốt sẵn có, con người sa vào
đường tội lỗi, làm những việc phi nhân, phi
đạo.
Ai là người ưu thời mẫn thế, nghĩ đến
hậu vận nước nhà, tương lai nòi giống, nhìn
thấy phong hóa suy đồi, kỷ cương tan rã,
không lẽ ngồi cứ than vắn thở dài, mua sầu
chác não, để “thử xem con tạo xây vần đến
đâu”.

Miền Nam, ruộng đất phì nhiêu, mỗi
năm lúa gạo nuôi toàn thể đồng bào từ Nam
chí Bắc, lại còn một số thặng dư xuất cảng
bán ra ngoại quốc. Một xứ giàu về nông
nghiệp mà mấy năm gần đây, mùa màng
không đủ cung ứng nhu cầu dân trong xứ,
phải nhờ gạo tha bang nhập cảng. Mỉa mai
thay!

Đê đã vỡ, phải lo sửa chữa, ngăn
chặn dòng nước thủy triều, nhà đã nghiêng,
ra tay chống vững đừng cho sụp đổ. Phong
hóa hư hỏng phải lo cứu vãn, phục hồi, đừng
để làn sóng ác độc từ xa đưa lại chôn vùi cái
hay cái đẹp của con nhà Việt Nam. Cái hay
cái đẹp ấy là cái gia tài quí báu mà ông cha
ta gầy dựng từ ngàn xưa để truyền lại cho
con cháu, gia tài ấy là giềng mối trong gia
đình, là kỷ cương trong xã hội. Nghĩa là đạo
cha con có hiếu, có từ, tình chồng vợ có hòa,
có thuận, nghĩa thầy trò có kỉnh, có yêu, anh
cùng em có đễ, có cung, bậu cùng bạn có tin,
có thật.

Ai làm tình thế đảo lộn, ruộng dâu hóa
biển, vực thẳm nên cồn, giang san cẩm tú
mất vẻ phong quang? – Chiến tranh. – Phải,
chiến tranh gây chết chóc đau thương, chiến
tranh gây nghèo đói tật nguyền. Chiến tranh
gây xáo trộn gia đình. Thương luân bại lý vì
chiến tranh, phong hóa suy đồi vì chiến tranh,
tồi phong bại tục vì chiến tranh. Chiến tranh
gieo biết bao thảm họa cho loài người.

Thanh thiếu niên nhẹ dạ non lòng, ăn
chưa no, lo chưa tới, đường thì dài, đầy
những chông gai, cạm bẫy, ta là bậc phụ
huynh, chính là bậc tiên giác, có trách nhiệm
dìu dắt chúng, dạy dỗ chúng, ngăn ngừa

Lại còn thêm cái họa nữa là tiền. Thời
đại nầy là thời đại kim tiền. Tiền là tất cả, tiền
là trên hết. Người ta nói có tiền mua tiên
cũng được, nay là “trong tay đã sẵn đồng
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z Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 21 / ThÜ®ng NgÜÖn - Tân Mão - 2011 z
chúng đừng cho chúng sa vào cạm bẫy.
Trước dạy con em trong nhà, sau đến con
em láng giềng. Đừng để chúng ăn chơi lêu
lỏng, lân la tửu điếm trà đình, theo phường
giá áo túi cơm làm nhục nhã tông môn, hoặc
để tai vạ cho cha mẹ. Phải ngăn ngừa chúng
học thói gian manh, lường gạt, xảo trá, kiếm
ăn trong đường bất chính.

Các bậc phụ huynh hãy gấp rút tích
cực hành động phục hồi cái hay cái đẹp của
con nhà Việt Nam. Để góp phần xây dựng
cho nước nhà, cho dân tộc, cho giống Lạc
Hồng.
LẠC – NHÂN

(TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 24-26)
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

Phụng họa bài thi chữ ĐẠO của ĐỨC THƯỢNG SANH

THI
Xuân về én luyện khắp mây ngàn,
Bất luận người nghèo với kẻ sang.
Gắng lập nền Nhân gìn giá ngọc,
Bền trau cội phúc vững tâm vàng.
Trời cao lồng lộng không hai mặt,
Đất rộng mênh mông có lắm màn.
Thay đổi tùy cơ trên phán định,
Ước mong bổn đạo hưởng vinh vang.
HIẾN PHÁP
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TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES
TỘC ĐẠO SYDNEY

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Lục Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195, Australia

Tel & Fax: (02) 9740.5678
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

PHÚC TRÌNH ĐẠO SỰ CỦA TỘC ĐẠO SYDNEY TRONG 2 NĂM 2009-2010
(Nhân Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu tại Perth-2010)
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các ban bộ thuộc các Tộc
Đạo Melbourne (VIC), Perth (WA) và Sydney (NSW).
Trích yếu: Phúc trình tổng quát Sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney, trong năm 20092010.
Thưa chư Hiền,
Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính
trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự
tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney và các Hương-Đạo trực thuộc, trong 2 năm 2009-2010.
Nội dung Bản phúc trình được chia làm 3 phần chính như sau: Nội vụ, Ngoại vụ và Dự
kiến thực hiện trong tương lai:
1- NỘI VỤ:
1.1-HÀNH CHÁNH:
1.1.1- Văn Phòng Đầu Tộc Đạo nhận và giải quyết hầu hết các Văn Thư đến và gửi
các văn thư đi các nơi.
1.1.2- Soạn lại các Tờ Thỉnh Lễ: Tắm Thánh, Nhập Môn, Thương Tượng/ An vị,
Cầu Bịnh, Tang Tế, Cầu Siêu, . . .
1.1.3- Làm giúp Tứ Vụ và Đầu Phòng Văn, nhứt là Lễ Vụ, vì Đầu Tộc Đạo luôn luôn
thường trực tại Thánh Thất, lập toàn bộ các Chương trình Quan Hôn Tang Lễ: từ Sớ Văn,
Linh vị, Lịch Tuần Cửu, đến tất cả các chương trình cúng kiếng và lễ lạc . . .
1.1.4- Chuẩn bị các tài liệu học đạo và hội họp.
1.2- LỄ VỤ:
Vì hoàn cảnh khiếm khuyết nhân sự, Tộc Đạo đề nghị các Bàn Trị Sự tự điều động
và sắp xếp nhân sự, mỗi khi Lễ Vụ vắng mặt, trong các Lễ, Vía, Đại-Đàn, Tiểu-Đàn, Sóc
Nhựt, Vọng Nhựt, Kỷ Niệm chư Tiền Khai, Tuần Cửu, Tiểu và Đại-Tường đúng theo nghi
thức căn bản của Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh căn cứ trên
các quyển Quan Hôn Tang Lễ, Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo, cùng các Thông Tri, Thánh
Lịnh, Đạo Lịnh của Hội Thánh từ trước.
Ngoài các Đàn cúng thường nhựt, Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ sau đây:
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Cúng Sóc Vọng hàng tháng, Đại lễ, Tiểu lễ, Kỷ niệm: Cúng Đức Chí Tôn Sóc
Vọng, thường thiếu nhạc lễ. Đồng nhi thường do Chức Việc đảm trách. Trong các đàn
Sóc Nhựt Khai Nguơn, có Thượng Phướn, Khai U Minh Chung, Tụng Di Lặc Chơn Kinh
và Kinh Cứu Khổ từ mồng 1 đến Rằm. Trước khi bãi đàn, gần hầu hết đều có thuyết đạo,
đọc Thánh Ngôn, Lời thuyết đạo của Chư Tiền Khai hoặc giải thích các bài Kinh Tuần
Cửu, sơ lược tiểu sử và công nghiệp của chư tiền khai hầu đồng đạo noi theo gương
sáng . v.v . . .
Thỉnh An Thánh Tượng hoặc An Vị : Khi có Chức Việc và Đạo Hữu thuộc các
Hương Đạo thỉnh lễ Thỉnh An Thánh Tượng hoặc An Vị Thánh Tượng Đức Chí Tôn cùng
Chư Thần Thánh Tiên Phật tại các tư gia , Tộc Đạo đều thông tri cho đồng đạo hay đến
tham dự.
Cầu nguyện Thành hôn và Vu Qui: Nhị vị Q. Đầu Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự đã
cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phối hiệp cho đôi Tân
lang và Tân giai nhân bền duyên giai ngẫu. Còn về phần ký Chứng Thư Hôn Thú, do Hiền
Huynh Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo, Q. Quản Văn Phòng Trấn Đạo Úc Châu thực hiện
tại Bửu Điện, với sự hiện diện của Chư Chức Sắc, Chức Việc, đồng Đạo và lưỡng tộc hân
hoan chúc mừng hôn lễ.
Nhập Môn hoặc Tái thệ: Sau khi tìm hiểu giáo lý Cao Đài và đã tham gia các sinh
hoạt Đạo, các đạo tâm đã quyết định xin nhập môn cầu Đạo để được các Trấn chở che
trên bước đường học Đạo và lập công bồi đức. Tộc Đạo đã cấp Sớ Cầu Đạo Tạm hoặc
Thiệt Thọ ngay cho các Tân Tín Đồ. Có trường hợp các Đạo Hữu làm mất Sớ Cầu Đạo,
xin tái thệ nhập môn, Tộc Đạo cũng đã cấp ngay Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ. Hoặc cũng có
trường hợp bịnh nhân xin thỉnh cầu được nhập môn lúc đang nằm điều trị tại bịnh viện, để
được nghe Kinh và cầu nguyện nơi Đức Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật hộ trì.
Giải oan, Tắm Thánh và Cầu Bịnh: Tộc Đạo đã cầu nguyện Đức Chí Tôn hành
pháp trên tô nước Ma Ha Thủy, trước khi thực hiện Lễ Giải Oan và Tắm Thánh cho các
ấu nhi, hầu:
Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
hoặc cũng đã xin Đức Chí Tôn hành pháp trên ly nước Âm Dương (sau khi ký tế) cho bịnh
nhân dùng.
Tang Lễ, Cầu Siêu và Truy Điệu: Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự đã thiết lễ Tang Tế
Sự theo lời thỉnh lễ của các Đạo Hữu, Đạo Tâm, Ngoài ra, Tộc Đạo cũng thực hiện các lễ
Cầu Siêu hoặc Truy Điệu tại Thánh Thất NSW cho nhiều thân nhân qua đời tại Việt Nam
hoặc tại hải ngoại, nhằm giúp tang quyến biểu lộ tấm lòng hiếu kính đối với người quá cố.
Đồng thời cầu nguyện Ơn Trên cho thân nhân được nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ. Đặc
biệt, trong tháng 10 âm lịch vừa qua, Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự tổ chức 4 lễ tang liên tiếp
trong vòng 3 tuần lễ, cộng thêm việc đi dự lễ tang cho con cháu nhà đạo và xen lẫn các
ngày tuần Cửu.
Nghi thức thực hiện tang lễ tương đối đầy đủ, căn cứ theo tài liệu “Quan Hôn Tang Lễ”
(Bính Thìn- 1976), Tang Lễ (Quý Mão- 1963) của Hội Thánh và Kinh Thiên Đạo và Thế
Đạo . .Ngoài ra, quý Hiền Tỷ Nữ phái ĐTĐ và các BTS xăn tay vén áo cùng lo may tang
phục, nào là lo chưng hoa quả phẩm cúng tế, nào là hướng dẫn các việc tiếp đãi khách
khứa trong khi hành đám và nhiều việc khác nữa.
Tập Lễ Sĩ: Thể theo nhu cầu của Ban Lễ, HT Q. Nữ Đầu Tộc Đạo cùng C. Phó Trị
Sự Trần Ngọc Điệp, phụ trách huần luyện Lễ Sĩ, đã động viên các em cháu trong Đạo đến
Thánh Thất tập lễ, hầu có dịp hiến lễ ĐCT và Chư Thiêng Liêng. Đó cũng là cách lập công
bồi đức của người tín đồ Cao Đài. Đáp ứng lời kêu gọi, một số có tinh thần tích cực đã
đến tham gia 2 buổi tập lễ, có phối hợp theo nhịp trống của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Út.
Ngoài ra, cũng cần nói thêm, trước khi tập lễ, các lễ sinh đã cùng với Hiền Huynh Q. ĐTĐ
đến trước Thiên Bàn cầu nguyện Đức Chí Tôn xin ban bố ân lành cho buổi tập được viên
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mãn. Hy vọng, trong thời gian tới quý Chức Việc Các Bàn Trị Sự khuyến khích và kêu gọi
thêm con em tham gia việc làm đầy ý nghĩa nầy.
1.3- CÔNG VỤ:
• 1.3.1- Làm vệ sinh trong, ngoài Thánh Thất: Vì là nơi sinh hoạt tập thể, ý thức
gìn giữ vệ sinh chung rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nhiều bạn đạo đã tự
nguyện tìm kiếm công quả để làm, không đợi phân công. Chúng tôi có ghi nhận
đóng góp của nhiều huynh tỷ đệ muội đã hút bụi trên Bửu Điện, quét sân carpark,
mặt tiền Thánh Thất, quét rửa trên bao lơn, trên lầu Hiệp Thiên Đài và lầu chuông,
lầu trống.
• 1.3.2- Cắt cỏ, chăm sóc, tưới tắm hoa kiểng: Việc chăm sóc, tưới tắm cây kiểng
tại Thánh Thất cũng là một phần cống hiến công quả cộng với sự rèn luyện thân,
tâm thường lạc của người Tín Đồ Cao Đài. Có Huynh Đệ Tỷ Muội đã tự nguyện
mua kiểng đem đến trồng, hoặc mang kiểng về nhà chăm sóc và đem trở lại tốt
tươi. Có Huynh Đệ đã tự động chở máy cắt cỏ, máy tỉa cành và nhiều dụng cụ khác
đến Thánh Thất để tạo cảnh trí phong quang hơn.
• 1.3.3- Gắn máy điều hòa không khí: Thể theo quyết dịnh của quý Chức Sắc,
Chức Việc về nhu cầu gìn giữ sức khoẻ cho đồng đạo trong đàn cúng. Đồng thời,
nhờ vào số tiền hỉ hiến của gia đình Hiền Muội Phạm Thị Tha (V-Ones Enterprise
Pty Ltd), Bửu Điện Thánh Thất NSW đã được đặt 2 máy điều hòa không khí tạm đủ
để sử dụng khi cần thiết.
• 1.3.4- Che lưới ngăn chim trên Bạch Ngọc Chung Đài: Việc che lưới khá phức
tạp và điều kiện an toàn, nên chỉ che tạm trên BNCĐ. Công việc làm kế tiếp sẽ chờ
thực hiện cùng lúc với việc bảo trì Thánh Thất, hy vọng sớm làm trong thời gian
sau.
•
1.3.5- Thay các tấm thảm mới trên Bửu Điện: Nhận thấy các tấm trải (rugs) đã
khá cũ, cần thay mới cho sạch sẽ, nên đã chung góp hỉ hiến công quả mua thảm
mới.
1.4- LƯƠNG VỤ: Phó Trị Sự kiêm Lương Vụ Bích Thuỷ dù bận rộn với sinh kế, nhưng
cũng thường theo dõi tình trạng thực phẩm tại Thánh Thất. Đồng thời được sự hỗ trợ của
Hiền Tỷ Q. Nữ Đầu Tộc Đạo cùng quý Chức Việc cả Nam lẫn Nữ phái và quý Đạo Hữu
linh động tình nguyện trong việc điều hành lương vụ. Khâu nầy rất quan trọng, vì “có thực
mới vực được đạo”, nên thường do Hương trực đảm nhận, nhứt là lo thực phẩm cúng
kiếng Thần Hoàng Bổn Cảnh, Cửu Huyền Thất Tổ và Chư Chơn Linh trong các đàn lễ,
trước cúng kiến, sau đồng đạo độ trai.
1.5- PHỔ BIẾN KINH SÁCH VÀ GIỚI THIỆU ĐẠO CAO ĐÀI:
• 1.5.1- Phổ thông kinh sách, bản tin và CD tìm hiểu học Đạo:
Hiền Hữu Huỳnh Trọng đã thường xuyên cập nhật trang mạng Caodaiebook:
http://www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/ hoặc http://www.caodaiebook.net. Nội
dung gồm có: Kinh sách Đạo Cao Đài, gồm phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on
line. Riêng các audio CD do HH Huỳnh Trọng thực hiện để biếu không cho đồng đạo học
hỏi và nghiên cứu.
Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney Center for
Studies in Caodaism” hoặc: http://purl.nla.gov.au/nla/pandora/caodaìsm
hoặc
caodai.info
• 1.5.2- Lịch Đạo 2011: Khâu nầy cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày và do ĐH Đại
Thiện đã in ấn xong. Hy vọng sẽ sớm phân phối đến đồng Đạo.
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• 1.5.3- Khách viếng Thánh Thất NSW: Ngoài các cuộc thăm viếng của khác vãng
lai, của các sinh viên Đại học cần tìm hiểu thực tế để sưu tầm tài liệu làm bài, còn có các
đối tượng sau đây:
- Các Trường Trung Tiểu Học: Nhiều Trường Trung Tiểu Học đã đăng ký các
chuyến thăm viếng Thánh Thất NSW nhằm giúp học sinh tìm hiểu Văn Hóa Việt, trong đó
Tôn Giáo Cao Đài được một số Trường trong tiểu bang quan tâm. Quý Huynh HT Giáo,
Q. QVPTĐUC, HT Nghiệp, Hiền Tỷ Hồng Ngọc và ĐH Tâm đã tiếp đón, giải thích về Đạo
Cao Đài cho nhóm khi cần, hoặc gửi các leaflets để quí khách tham khảo.
- Khóa Sinh Trường Police Bankstown: Như hằng năm, Trường Police
Bankstown đã được Cô Samantha tổ chức hướng dẫn các nhóm (group) Cảnh Sát đến
viếng Thánh Thất NSW để tìm hiểu sinh hoạt tôn giáo Cao Đài và văn hóa VN, từ hai dến
3 lần trong năm.
- Phái Đoàn Viện Triển Lãm Mỹ Thuật NSW (Art Gallery Society of New South
Wales): đến viếng Thánh Thất NSW: Thuyết trình viên cho buổi Tiếp Tân là Tiến Sĩ
Christopher Hartney, Phân Khoa Tôn Giáo Trường Đại Học Sydney. Phía khách khá hài
lòng về các câu trả lời một số chi tiết về ý nghĩa các biểu tượng thờ cúng, các sinh hoạt
hàng tuần, hàng tháng và việc xây dựng ngôi Thánh Thất tại Sydney của chúng ta, qua
Hiền Huynh HT Nguyễn Chánh Giáo, HT Nghiệp và HH Đào Công Tâm.
1.6- HỌC ĐẠO: Bồi dưỡng Giáo Lý và Hạnh Đường: Thể theo nguyện vọng của một
số Chức Việc và Đạo Hữu muốn tìm hiểu và học Đạo, để mở mang kiến thức về giáo lý và
hành đạo theo sự chỉ dạy của Hội Thánh. Cũng nhằm tạo cơ hội vui vẻ dung hòa và thống
nhứt đường lối hành Đạo, trong hoàn cảnh tạm dung nơi hải ngoại. Thay vì chưa có điều
kiện mở Khóa Thảo Luận và Bồi Dưỡng Hạnh Đường như nhiều năm trước, Văn Phòng
Tộc Đạo đã nhân các buổi họp thường kỳ đầu tháng và thêm ngày Chủ Nhựt giữa tháng
để cùng tìm hiểu ý nghĩa Kinh cúng Tứ Thời, đọc Thánh Ngôn hoặc Lời thuyết Đạo của
Chư Tiền Khai v.v . . . Ai nấy đều cảm thấy rất tự do phát biểu ý kiến của mình, không sợ
sai, theo phương châm "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giã"(Biết thì nói biết, không
biết thì nói không biết, ấy là biết vậy).
1.7- SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN VÀ THIẾU NHI: Trước đây, trong tinh thần yêu trẻ
và hết lòng gầy dựng, giáo hóa đội ngũ thiếu nhi Cao Đài, Hiền Tỷ Q. Nữ Đầu Tộc Đạo
Sydney đã tập họp, cố vấn và tập huấn cho các phụ huynh của các cháu, để các phụ
huynh trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt cho các thiếu nhi. Đa số các cháu đã có bộ đạo phục
trắng, khăn đen, bảng tên và nhiều đồ chơi trẻ em. Tuy nhiên, gần đây về nhân sự điều
hành vẫn còn khiếm khuyết, nên chương trình sinh hoạt không được liên tục. Dù vậy, các
cháu cũng đã được hướng dẫn tổng quát cách cúng lạy, tập trò chơi và tham gia các sinh
hoạt văn nghệ mừng Tết Trung Thu, picnic ngoài trời, công tác xã hội và cộng đồng như
Ngày Làm Sạch Nước Úc v.v. . . Hy vọng, nếu tiếp tục duy trì việc khuyến khích và động
viên, các cháu sẽ có dịp tập sinh hoạt tập thể, dạn dĩ, lễ phép, làm quen với môi trường
đạo đức. . . và tham gia vào các ban bộ của Đạo sau nầy.
2- NGOẠI VỤ:
2.1- Yểm trợ xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu và Thánh Thất các nơi: Nhằm phát triển
tinh thần tương giao hành Đạo, Tộc Đạo và các Hương đã đồng ý đáp ứng các Tâm Thư
xin kêu gọi yểm trợ việc xây dựng các Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu trong nước và
cả hải ngoại, trong năm 2009 và 2010. Theo đó, Tộc Đạo Sydney đã phân phối tài chánh
đến khoảng 20 Thánh Thất tại Việt Nam và Hoa Kỳ.
2.2- Cứu trợ Thiên tai: Để chia sẻ phần nào nỗi khổ đau và bất hạnh của các nạn nhân
thiên tai tại Việt Nam và các nước ở Hải Ngoại, Tộc Đạo Sydney, các Bàn Trị Sự và đồng
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đạo theo tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã hỉ hiến tài chánh gửi ủy lạo trực tiếp đến đồng
bào nạn nhân hoặc chuyển tiếp qua cơ quan từ thiện Austcare.
3- KẾ HOẠCH DỰ KIẾN:
Dự kiến thực hiện trong thời gian tới:
1.
Mở thêm khoá Thảo Luận và Bồi Dưỡng Hạnh Đường cho Chức Việc và đồng
Đạo.
2
Đoàn ngũ hóa Thanh Thiếu Niên Cao Đài,
3.
Mở lớp tập nhạc, lễ và đồng nhi.
4.
Tiếp tục ấn tống và phổ biến kinh sách Đạo qua CD, E-book hoặc các phương tiện
khác.
5.
Tổ chức các chuyến hành hương hoặc liên giao hành Đạo trong và ngoài nước.
6
Chỉnh trang từng phần như đã dự liệu, vì TT đã khá lâu chưa trùng tu. Việc duy trì
và phát triển luôn luôn là nhu cầu cấp thiết và quan trọng hơn là tạo dựng. Hơn nữa, điều
kiện sinh hoạt tại Thánh Thất càng đòi hỏi sự ổn định vén khéo và đơn giản cho phù hợp
với hoàn cảnh. Do đó, còn nhiều việc cần làm trong những ngày tới, như quét dọn phân
chim, lau rửa sơn phết tường cũ, các bức tượng ngoài trời, sửa lại các cửa mụt nát, làm
cầu thang cho hai tháp chuông trống, dọn dẹp các thùng hồ sơ cũ bị dán mọt, bụi bặm đã
để lại từ lâu, chẳng có dịp ngó ngàng tới. Trong khi người già càng già, người trẻ càng
bận bịu cho gia đình và cho sinh kế.
KẾT LUẬN:
Kính thưa chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,
Tường trình tổng quát trên đây chắc chắn chỉ là một phần trong vô số đóng góp giá
trị của đồng Đạo, dù lớn dù nhỏ, nhờ “nhiều tay vỗ nên kêu” không thể kể hết được. Mong
rằng việc xướng danh nói trên chỉ là sự ghi nhận có tính cách khuyến khích, động viên, rút
kinh nghiệm, hơn là khoe công, e có thể làm giảm nhẹ đi ý nghĩa của việc dâng hiến công
quả.
Xin hãy giữ sự thương yêu mà trợ duyên cho nhau giữ vững tâm thành gắng công
phục vụ.
Cầu xin Ơn Trên, Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố
Ân Lành cho tất cả chúng ta.
Nay kính,

Bản sao kính gởi:

Thánh Thất New South Wales, ngày 20 tháng 11 năm Canh Dần
(DL, 25-12-2010)
Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney,

-Hội Thánh ĐĐTKPĐ
"Xin kính phúc trình"
-VP Trấn Đạo Úc Châu
-Các Tộc Đạo Melbourne, Perth
-Các BTS: Canterbury, Bankstown,
Fairfield và Đường Nhơn,
-Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu NSW,
"Để kính tường"
-Lưu Hồ Sơ.

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
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TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES
TỘC ĐẠO SYDNEY

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Lục Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195, Australia

Tel & Fax: (02) 9740.5678
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

THAM LUẬN
(Nhân Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu tại Perth - 2010)
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu, các Ban Bộ thuộc các Tộc Đạo Perth
(WA), Melbourne (Vic) và Sydney (NSW).
Thưa Chư Liệt Vị,
Thay mặt Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo New South Wales, chúng tôi hân hoan tái
ngộ với Chư Hiền Huynh, Tỷ, Đệ, Muội Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu đã bỏ thời giờ
quí báu đến tham dự Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu năm 2010, được tổ chức
tại Thành Phố Perth, Tiểu Bang Western Australia, hôm nay.
Thắm thoát, cơ Đạo tại Úc Châu đã trải qua 27 năm, hơn một phần tư thế kỷ.
chúng ta may duyên trôi giạt đến được bến bờ thực sự tự do. Âu đó cũng do Thiên ý. Là
người Đạo, thuộc làu câu ngũ nguyện, chúng ta thử ngồi lại và bình tâm kiểm nghiệm tiến
trình hành Đạo của chúng ta, so vớí thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, xem
thành quả mất còn, hoặc dang dở cần được hoàn chỉnh như thế nào, trong việc sử trung
bảo tồn đại nghiệp ?
Nhìn chung, về cơ sở vật chất chúng ta đang sở hữu tương đối đầy đủ, nếu không
nói là thừa, căn cứ vào lời dạy đanh thép của Đức Chí Tôn với một vị tiền khai rằng: “Còn
chùa chiền thì ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết, ấy vậy đừng lo
lắng đến nữa. Nghe và tuân theo, con phải đi công quả với Tr. . . mà độ rỗi nhơn
sanh”. Thực vậy, hãy tự hỏi về phương diện Hành Chánh và Phước Thiện, chúng ta đã
làm được gì trong vai trò truyền Đạo, việc cứu khó trợ bần, việc phát triển Đạo về nhiều
mặt ?. Câu trả lời là: Có, nhưng rất hạn chế. Chúng ta không thiếu người đạo, nhưng
thiếu nhân sự thật lòng và có đủ tiêu chuẩn tham gia vào sinh hoạt Đạo sự, mà phương
diện hạnh đức là ưu tiên hàng đầu. Còn việc hành Đạo tại hải ngoại, trong hoàn cảnh
sống rời rạc, phong tục và tập quán có thể khác với quê nhà. Đặc biệt là giới trẻ cần hội
nhập với quốc gia tạm dung, chúng ta không thể tách rời hoàn toàn quan niệm sống của
các bạn trẻ đang tiếp thu kiến thức trong môi trường mới so sánh với cách sống và suy
nghĩ của thế hệ trưởng thượng. Đó là chưa kể đến những hấp lực đua đòi vật chất hằng
ngày, những bẩy rập tệ nạn lúc nào cũng chực chờ lôi cuống họ từ khắp mọi nơi, mọi lúc,
mọi hoàn cảnh.
Lại nữa, tại Tổ Đình, từ khi Hội Thánh bị đàn áp giải thể năm 1979, đến nay vẫn
còn bị Chánh Quyền từ Trung Ương đến Địa Phương bám sát, theo dõi, và áp chế canh
cải qua công cụ Hội Đồng Chưởng Quản, nay lại lâp lờ mạo xưng là Hội Thánh. Thế mà
không riêng một số Chức Việc ở Mỹ bị lầm lạc, tại Úc trước đây, cũng có người đi Viêt
Nam mói về Úc đã vội tuyên bố “cơ Đạo tại Tòa Thánh đã có nhiều biến chuyển thuận lợi
và Hội Thánh đã được phục quyền”!
Về phương diện tổ chức và điều hành hiện nay, may mà những bậc cao niên
trưởng thượng còn bám trụ và giữ được phần nào nề nếp sẵn có, dù có phần mỏi mệt.
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Hiện nay, trong phạm vi Tộc Đạo, việc điều hành Văn Phòng Tộc Đạo và Tứ Vụ
chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt tại hải ngoại. Hơn nữa, thực tình mà nói, chúng ta
chưa khai thác đúng mức tiềm năng sẵn có: đó là lực lượng thanh thiếu niên và thiếu nhi.
Thực trạng, có thể do khiếm khuyết nhân sự đứng ra kêu gọi, tổ chức và điều hành các
sinh hoạt, hoặc ngược lại, thành phần trẻ nầy chưa sẵn sàng dấn thân đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt, vì hoàn cảnh gia đình và nhiều lý do bất khả kháng. Sinh hoạt Đạo sự thì rất đa
dạng, nên mỗi người Đạo cần có sự uyển chuyển và linh động ứng phó tùy theo tâm thức
và lòng nhiệt thành của mình, miễn sao cho hợp với lẽ Đạo. Do đó, Đai Hội Tín Đồ Cao
Đài Châu Đạo NSW trong nhiệm kỳ mới, vừa qua đã được một số bạn trẻ đáp ứng nhiệt
tình, chịu ghi danh vào guồng máy Hành Chánh, tiếp tay phần nào với chư Huynh Tỷ cao
niên có lòng hơn có sức. Hy vọng trong thời gian tới đây, giới trẻ có học và lớn lên tại hải
ngoại, lần hồi sắp xếp việc gia đình, góp tay ít nhiều vào việc Đạo, hầu chính các bạn trẻ
mới có đủ khả năng đáp ứng với nhu cầu phát triển Đạo theo đà tiến hóa của khoa học
hiện đại trên nhiều lãnh vực: phổ tế hay truyền Đạo cho dân bản địa, giao tế với Chính
Quyền địa phương, giới thiệu Tôn Giáo Cao Đài cho các học sinh và Thầy Cô Giáo theo
chương trình Tìm Hiểu Văn Hóa Cộng Đồng. Muốn thế, thành phần trẻ cần tự trau giồi
khả năng và phẩm hạnh hơn nữa để thực hiện tốt hơn cho cơ Đạo, tức cho chính mình.
Hiện tình cơ Đạo vẫn còn rời rã, không tránh được, vì nhiều lý do khách quan và
chủ quan. Chúng ta không thể trách móc ai đúng ai sai. Chỉ có điều việc ai nấy làm theo
luật lịnh của Hội Thánh trước kia và lời dạy của Đức Chí Tôn và Chư Thiêng Liêng trong
Thánh Ngôn, Thánh Huấn, hoặc các lời thuyết đạo. . .
Qua nhận định trên, để có sự hài hòa và đồng bộ trong sinh hoạt Đạo tại các Tộc
Đạo, chúng tôi kính đề nghị Đại Hội bàn thảo và thống nhứt chương trình hành đạo chung
cho toàn đạo tại Úc Châu, qua các mục tiêu trước mắt, như sau:
1- Thống nhứt đường hướng và lập trường hành đạo của Trấn Đạo Úc Châu theo tinh
thần của nhiều Đại Hội trước, trong khi Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh chưa được thực
sự phục quyền.
2- Thử tìm phương cách hình thành đoàn ngũ hóa Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi Cao
Đài tại Úc Châu, tùy theo địa phương và lập kế hoạch sinh hoạt hẳn hòi.
3- Tiếp tục Thảo luận Giáo Lý và Bồi Dưỡng về Hạnh Đường cho các Chức Việc và Đạo
Hữu.
Sau cùng, chúng tôi ước mong toàn hội cùng thực hiện lời nguyện:
Nguyện Ơn Trên cho yên trí não,
Nguyện Phật, Tiên dạy bảo Chơn linh,
Mang danh Hội Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.
Nhân Mùa Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch 2011, thay mặt quý Tín Hữu Cao
Đài tại New South Wales, xin cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Chư
Thiêng Liêng ban bố tràn đầy Hồng Ân và Phúc Lạc cho toàn thể quí vị và gia đình.
Trân trọng kính chào Chư Liệt Vị.
Thánh Thất New South Wales, ngày 10 tháng 11 năm Canh Dần
(dl. 15.12.2010)
TM. Tộc Đạo Sydney,
Q. Đầu Tộc Đạo,
(ấn ký)
Hiền-Tài Nguyễn Thành-Nghiệp
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XUÂN với Đạo
một đề tài ‘Xưa’…. ‘Củ’
Người làm lành như vườn cỏ mùa xuân… … ….

Nhân dịp Thượng Ngươn Tân Mão, BTHH xin trích lục một vài đọan Thánh Giáo từ Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển hầu giúp quý bạn đạo cùng suy gẫm.
Ðông tàn cảnh ướm trở nên xuân,
Xuân nở vườn mai há mấy lần.
Lần lựa cho đò xa bến Thánh,
Thánh tâm mấy kẻ vẹn trau thân.
THI VĂN DẠY ĐẠO / TNHT Q.2
cho các con đã chịu lao tâm, tiêu tứ mà vun
đắp nền Ðạo làm cho mối tương thân, tương
ái càng khắn khít vững bền, rán công thêm
nữa mà đi cho cùng bước đường của các
con đã chịu lắm nhọc nhằn, vạch lối chông
gai, dìu chơn hậu tấn… … …
31-1-1927 / TNHT Q.1 / 68.

Ngày qua thấm thoát, nhặt thúc bóng quang
âm, xuân mãn kế xuân về, nước non màu
cũng vẫn như xưa, mà tâm hạnh nhơn tình
biết bao thay đổi. Một xuân qua tức là Ðạo
một lần bước chóng; ngày nầy năm ngoái
vẫn ra sao, mà đến ngày nay màn Chánh
giáo đã diềm dà xủ khuất bóng trần, gương
trí huệ rạng ngần soi khách tục. Thầy mầng

Khờ ngây đã quá hội xuân rồi,
Rồi mới biết đời có bấy thôi.
Thôi chẳng tranh chi mồi phú quí,
Quí là đạo đức đó ai ôi!
THI VĂN DẠY ÐẠO / TNHT Q.1
khách trần đó. Nguồn Tiên, Ðạo Thánh dìu
bước nhơn sanh, tránh tội lỗi, lìa nẻo vạy,
bước đường ngay, mà lần vào nơi Cực Lạc
an nhàn, rừng tòng suối lặng, động thẳm non
xanh, để mình vào bực thanh cao, thoát khỏi
chốn luân hồi ràng buộc; ai mau bước đặng
nhờ thân, ai luyến trần cam chịu khổn. Ðạo
Trời mầu nhiệm, khá biết xét mình sau khỏi
điều tự hối.
Chúng sanh khá biết cho!
26-1-1927 (23-12-Bính Dần) /
TNHT Q.1 / 67.

………
Cái xuân kia chẳng đợi người mà bước đời
càng gay trở; lần qua thỏ lặn ác tà, bóng
thiều quang nhặt thúc, con đường hy vọng
chẳng biết đâu là tột cùng mà bước đời xem
đà mòn mỏi, sự thác vô tình sẽ đến mà vẽ
cuộc sanh ly, pha màu tử biệt, làm cho sự vui
vẻ giàu sang danh vọng, đều thành ra một
giấc huỳnh lương, rồi đây vĩnh biệt ngàn
năm, tội tình muôn kiếp. Ðài Nghiệt Cảnh là
nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân hồi
sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa đày
đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung qui của

Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen,
Tánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
Bóng trải diềm dà xuân đợi chúa,
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.
Nhành dương nước rưới tan lòng tục,
Nguồn Thánh đạo dìu lại cõi Tiên.
Phước gặp kỳ ba Trời dẫn độ,
Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.
Ngày 4-11-Bính Dần (8-12-1926) / TNHT Q.2 / 12.
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………
Năm mới, chùa mới, vạn sự đều mới, vậy em
đến cầu chúc cho quí anh, quí chị đặng
những điều mới mẻ may mắn. Tân Xuân đây,
quí anh, quí chị, coi bộ rán nông trang hành
đạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị
nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự
Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì công đức đặng
xấp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các
Ðấng phú thác cho mình, hoặc yêu cầu mình
thi hành một vấn đề nào, nếu mình trọn tin

mạng pháp thì các Ðấng cũng ghi công cho.
Nhược bằng mình không tuân hoặc lười
biếng, trễ nải, thì các Ðấng lại ghi tội cho.
Vậy xin các anh, các chị rán hiểu giùm: muôn
việc chi khởi đầu đều khó. Nhưng cái khó
mình lướt qua đặng mới có công, mới anh
hùng, mới chí sĩ, mới đáng đạo sĩ.
TNHT Q.2 / 05. Thánh giáo của
Bát Nương

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.
THI VĂN DẠY ĐẠO / TNHT Q.2
Thắm thoát ngày tháng thoi đưa, bóng thiều
quang nhặt thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn
xuân về, bước sanh ly đã lắm nhuộm màu
sầu, mà con đường dục vọng chẳng còn biết
đâu là nơi cùng tận. Lợi danh xạo xự, chung
đỉnh mơ màng, cuộc vui vẻ chẳng là bao, mà
chốn đọa đày chen chẳng mãn. Nỗi đau
thương bề ấm lạnh, nào tiếng khóc đến câu
cười, co duỗi, duỗi co, dở bước đến cảnh
sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ
loáng, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà,

khách trần nào ai lánh khỏi! Ðạo mầu tìm
đến, lấy hạnh đức giồi tâm, mượn nâu sồng
lánh thế, càng dìu sanh chúng, càng bước,
bước càng cao, lên tột mây xanh vẹt ngút
trông vào cảnh cực lạc an nhàn, non chiều
hạc gáy, động tối qui chầu, ấy là khách Tiên
gia, lánh khỏi đọa luân hồi nơi cõi thế vậy.
Mau bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều
bóng xế, chúng sanh khá biết cho.
22-1-1927 / TNHT Q.2 / 19.

………
Ôi! Xuân tàn xuân đến, cái xuân của người
đã sắp lụn hao, mà rồi cái xuân của Trời Ðất,
nước non cũng chưa chắc là vô cùng vô tận.
Các con, nếu biết đời khổ tâm, biết vày vò
tình thế, biết chịu kém sút trong nẻo lợi
đường danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ
khác, biết đổ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc
nhằn trong kế sinh nhai, biết giữ tâm chí cho
thanh bạch, đừng nhơ bợn của chẳng nên

dùng; biết động mối thương tâm, thương
người hơn kể mình thì là các con được tắm
gội hồn trong mà về cùng Thầy đó. Nét nào
chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên trì huỡn.
Ðạo suy đức kém, tà quái lừng hơi, các con
gắng chung tâm xua trục hết lũ vạy tà, thì
hiến công lớn cho Thầy đó. … … …
Năm Kỷ Tỵ (10-02-1929) / TNHT
Q.2 / 62

Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhướng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rượu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đêm xuân.
NHÀN ÂM ÐẠO TRƯỞNG
Ngày 14 tháng 7 năm Ất Sửu (dl. 31-08-1925).
THI TẬP TNHT Q.2
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Khai bút đầu xuân

Mừng Đại Lễ mùng 9 tháng giêng
Đại lễ Cha Lành chín tháng giêng,
Vạn linh chiêm ngưỡng đấng cầm quyền.
Ân ban thế giới nhuần vô lượng,
Đức hoá nhơn loài đặng hữu duyên.
Thượng Đế tá danh cơ hiệp chủng,
Cao Đài hoằng pháp buổi qui nguyên.
Khai nền chơn giáo Long Hoa hội,
Tận độ kỳ ba lập chánh truyền.

Tân mão xuân lai thế giới hòa,
Chúng sanh hạnh hưởng phúc âu ca.
Đạo vàng vững mạnh hoằng khai khắp,
Chơn pháp rạng ngời nét hạnh hoa.
Công chánh làm nền gìn đạo nghĩa ,
Thương yêu chan rưới nước Ma Ha.
Chúc xuân Huynh Tỷ an khang thọ,
Minh mẫn linh tâm trí sáng lòa.
Tiểu Hương

TƯỜNG QUANG
Trích Thông Tin Xuân Giáp Dần (1974) trang 16

Xuân Trần
Sương đêm còn đọng bên hiên,
Bầu thơ non nước con thuyền vĩnh sanh.

Rừng xanh còn thay lá,
Đường Đạo trải lòng thanh.
Trần Kiều đêm tịch mịch,
Khối Thánh Đức trọn lành.

Mừng Xuân Giáp Dần
Xuân đi Xuân lại biết bao lần,
Muôn tía ngàn hồng đượm các lân.
Trời đoái Việt thường ban ngũ phúc,
Phật thương Hồng Lạc hết tam phân.
Cửa nhà no ấm Nghiêu hòa đức,
Làng nước vầy vui Thuấn hiệp dân.
Lời nguyện lương sanh tâm khẩn vái,
Thanh bình an lạc thấy canh tân.

Tâm mở,
Trời Xuân.
Trời Xuân gió thoảng ngát hương hoa,
Vạn vật đồng sanh vốn một nhà.
Khối Đức thương yêu tình Tạo Hóa,
Hằng ban Thánh chất nghĩa bao la.
Nguồn Chơn luôn giữ lòng Chơn mở.
Cội Ái gắng vun thật mặn mà,
Quán tục gởi niềm sang cõi thọ,
Trời Xuân thuyền Đạo thoát trần qua.

TỬ TRƯỚC
Trích Thông Tin Xuân Giáp Dần (1974) trang 29

Thảo xá miền Úc quốc mùa xuân
Ngày 01 tháng 09 năm 2007
Ái Nhân
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Câu Chuyện Thầy Lang

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Kinh nghiệm cổ nhân Âu Á đều cho rằng ngăn ngừa bệnh là việc làm cần thiết và quan
trọng hơn là để bệnh xảy ra rồi mới trị bệnh.
Thực vậy, khi có dấu hiệu thì bệnh đã gây ra những rối loạn về tinh thần và tàn phá về thể
chất của con người. Và dĩ nhiên khi bệnh đã xảy ra là phải chữa chạy, nếu không thì đời sống sẽ
bị thu ngắn.
Bà An ăn uống buông thả để đến nỗi ngày một mập phì, dư ký rồi bị bệnh tiểu đường.
Đường huyết lên cao, gặm nhấm những mạch máu nhỏ của võng mạc, đưa tới thoái hóa thị lực.
Đường huyết quá cao, làm suy nhược tế bào cấu tạo trái tim, tim bóp yếu, máu ra ít, thiếu chất
dinh dưỡng nuôi cơ thể. Rồi lâu ngày bản thân trái tim cũng rối loạn trong nhịp đập. Lại còn suy
thận, rối loạn cảm giác bàn chân, bàn tay.
Ông Lưu tiếp tục phì phèo khói thuốc lá cả hơn hai chục năm, rồi bị ung thư phổi. May mà
khám phá ra sớm, bệnh chỉ mới khoanh gọn một cục nhỏ, chưa kịp di căn, phẫu thuật cứu mạng.
Nhưng một phần của lá phổi đã ra đi, nên sự hô hấp trở thành khó khăn, thay đổi thời tiết là khó
thở, ho hen suyễn lên suyễn xuống.
Bây giờ ngồi nghĩ lại thì bà An, ông Lưu mới “giá mà, ví thử”.
Giá mà mình bớt mồm bớt miệng, giữ gìn ăn uống, không mập phì.
Ví thử như mình nghe lời bà xã can ngăn, không hút thuốc.
Thì đâu bây giờ phải mang họa vào thân.
Vì thế, phòng bệnh được coi như ưu tiên hơn chữa bệnh là vậy.
Quan niệm phòng bệnh hơn chữa bệnh chẳng phải mới mẻ gì.
Từ thuở xa xưa, các bà mụ của ta đã biết rửa tay sạch sẽ trước khi đỡ đẻ, đã hơ nóng dao
kéo trong lửa trước khi cắt rún để mẹ con không bị uốn ván, nóng sốt.
Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791) đã khuyên:
“Chớ dùng nước ruộng nước ao,
Nước hồ nước vũng, nước nào cũng dơ.
Chỉ dùng nước giếng nước mưa,
Nước sông nước suối cũng chưa an toàn”
vì nước từ trời rơi xuống, không có loăng quăng, bọ gậy, vẩn đục như nước sông nước ao gây ra
đau bụng, tiêu chảy.
Danh y Hoa Kỳ Oliver W. Holmes (1809-1894), Giáo sư Đại học y Harvard, có viết “To
guard is better than to heal; The shield is nobler than the spear”. Đề phòng tốt hơn chữa trị; Tấm
mộc tuyệt hảo hơn cái giáo”.
Khoa học ngày nay đã hệ thống hóa và cổ võ, phổ biến sự phòng tránh bệnh khiến cho
nhiều loại bệnh một thời tung hoành đều đã bị xóa sổ và một số bệnh khác cũng giảm tần số, nhờ
đó tuổi thọ nâng cao.
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Phân loại
Một cách tổng quát, phòng bệnh có nhiều cấp với mục tiêu khác nhau.
- Phòng tránh loại 1
Ngăn ngừa không cho bệnh tật hoặc các điều kiện xấu xảy ra.
Thí dụ dùng bao cao su để tránh nhiễm trùng khi giao hợp, chủng ngừa các bệnh nhiễm
như yết hầu, tê liệt trẻ em, viêm gan A và B…
- Phòng tránh loại 2
Nhận diện, khám phá ra các mầm bệnh từ lúc chưa có dấu hiệu hoặc chưa có thay đổi
chức năng, cấu tạo các bộ phận, rồi áp dụng điều trị ngay để trì hoãn hoặc ngăn chặn không cho
bệnh xuất hiện.
Chẳng hạn như chụp x-quang nhũ hoa để sớm tìm ra ung thư vú, đo huyết áp theo định kỳ
để sớm biết huyết áp có cao…
- Phòng tránh loại 3
Ngăn ngừa không cho biến chứng, hậu quả xấu của bệnh tật xảy ra.
Chẳng hạn tránh khuyết thị, suy tim, suy thận trong bệnh tiểu đường, hoặc áp dụng vật lý
trị liệu, y khoa phục hồi để lấy lại sự cử động của chân tay bị tê liệt sau tai biến não…
Nguy cơ cần phòng tránh
Khi phòng tránh thì phải biết phòng tránh với những tác nhân, những nguy cơ gây bệnh
nào. Chẳng hạn:
- Ảnh hưởng xấu của môi trường như thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lụt.
- Hậu quả của chiến tranh, bạo lực.
- Sự xâm nhập của vi sinh vật, hóa chất độc hại.
- Nếp sống không bình thường của con người.
- Hậu quả, biến chứng của bệnh hoạn, thương tích.
- Những biến đổi, thoái hóa tự nhiên trong cấu tạo và chức năng các bộ phận cơ thể.
- Hậu quả không lường trước của khoa học, kỹ thuật.
- Ảnh hưởng cùa các hoàn cảnh xã hội như nghèo khó, kém giáo dục, bất công xã hội, bất
lực độc quyền hành chánh .
Nơi áp dụng phòng tránh
- Tại cơ sở y tế như bệnh viện, phòng khám bệnh của bác sĩ hoặc trong địa bàn hoạt động
cộng đồng.
- Qua nếp sống lành mạnh của mỗi cá nhân: dinh dưỡng cân bằng hợp lý, không lạm dụng
rượu thuốc cấm, vận động cơ thể đều đặn…
- Cải thiện môi trường như cung cấp nguồn nước uống tinh khiết, giảm thiểu ô nhiễm
không khí,
- Qua các hành động xã hội, chính trị, kinh tế, học vấn…như cung cấp kiến thức về bệnh
tật, giảm thiểu nghèo khó, bảo đảm an ninh khu phố xóm làng, bài trừ tệ đoan xã hội…
Một thí dụ để giảm bệnh do hút thuốc lá cần sự hợp tác của nhiều biện pháp như giới hạn
hút thuốc ở từng địa điểm, không quảng cáo thuốc lá, giải thích cho quần chúng về tác hại của
thuốc lá với sức khỏe, đưa ra các phương thức giúp người ghiền ngưng hút thuốc…
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Đối tượng của áp dụng phòng tránh
- Toàn thể dân chúng với các hướng dẫn chung về sức khỏe, bệnh tật, về y khoa phòng
ngừa, dinh dưỡng.
- Riêng rẽ cho tuổi tác và nam nữ với bệnh riêng của mỗi nhóm.
- Cho những người có nhiều rủi ro mắc bệnh từ bẩm sinh khi có bệnh di truyền trong gia
đình.
- Những người vì lý do hoàn cảnh nghề nghiệp mà tiếp cận với nguồn gây bệnh như công
nhân hầm mỏ, rừng thiêng nước độc, trong kỹ nghệ hóa chất, chăm sóc bệnh nhân.
Ưu khuyết điểm của phòng ngừa
Phương pháp phòng tránh có ưu, khuyết điểm.
Ưu điểm như:
- Một số bệnh nhiễm đã bị xóa sổ, một số khác giảm hẳn nhờ có chủng ngừa.
- Tỷ lệ ung thư cổ tử cung giảm kể từ khi phương pháp thử nghiệm Pap được áp dụng.
- Tử vong do tai nạn xe cộ giảm vì người điều khiển xe ý thức được sự ích lợi của dùng
dây an toàn trên ghế và đội nón bảo hiểm.
- Tỷ lệ biến chứng tai biến não giảm nhờ dân chúng biết cách phòng ngừa bệnh cao huyết
áp, cao cholesterol trong máu.
Chiến dịch cổ võ ngưng hút thuốc lá đã giảm thiểu rủi ro ung thư phổi…
Và nhiều thí dụ khác.
Tuy nhiên, sự phòng tránh cũng tạo ra vài khó khăn, trở ngại, chẳng hạn:
- Chủng ngừa bệnh có thể gây tác dụng phụ hoặc gặp sự chống đối vì lý do tôn giáo.
- Áp dụng kỹ thuật phát hiện bệnh có thể gây ra tai nạn như nội soi làm thương tổn ruột
già.
- Ngồi xe lăn để có thể di chuyển thì cũng có thể té ngã, lật xe…
- Áp dụng phòng ngừa tốn kém tài chánh cho nhà nước và cá nhân.
- Phát kim chích cho người ghiền để tránh lây lan HIV là khích lệ họ chích choác, phát bao
cao su la khích lệ hoạt động tình dục.
Kết luận
Nói chung, sự phòng ngừa bệnh có nhiều tác dụng tốt hơn là một số trục trặc khiêm
nhường.
Chẳng thế mà Thomas A. Edison (1847-1931), nhà sáng chế lỗi lạc của Hoa Kỳ đã tiên
đoán: “Trong tương lai, bác sĩ sẽ không biên toa thuốc mà sẽ làm cho bệnh nhân quan tâm nhiều
hơn tới sự chăm sóc cơ thể, dinh dưỡng và nguyên nhân cũng như sự phòng tránh bệnh tật”.
Vì theoTiến sĩ John Knowles, nguyên Chủ Tịch Quỹ Rockefeller Foundation: “Hơn 99%
chúng ta đều khỏe mạnh khi sinh ra và chỉ trở nên bệnh hoạn vì hậu quả của hành động cá nhân
không đúng đắn và của các điều kiện môi trường”.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Texas- Hoa Kỳ
31 tháng 01 năm 2008

Nguồn: http://www.khoahoc.net/baivo/nguyenyduc/310108-phongbenhhonchuabenh.htm
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Dược phẩm bạn đang dùng

từ A đến Z.
ĐỨC NHÂN
Bạn đang bị khổ sở bởi một cơn nhức đầu? Đến tủ thuốc, bạn chỉ cần lấy một viên thuốc
giảm đau uống vào và chỉ khoảng 5 phút sau, cơn nhức đầu dường như tan biến hẳn. Có bao giờ
bạn tự hỏi các công ty dược phẩm đã làm thế nào để có thể cung cấp dược phẩm cho bạn sử
dụng trong việc chửa các chứng bệnh. Trung bình, phải mất khoảng 12 năm từ lúc dược chất
được khám phá trong phòng thí nghiệm cho đến lúc nó được bán trên thị trường.
Đầu tiên, các khoa học gia phải làm việc cật lực trong phòng thí nghiệm để tìm cho được
một hợp chất có khả năng chữa được chứng bệnh. Sau đó, dược chất mới nầy phải trải qua một
số giai đoạn như dưới đây, trước khi được cho phép bán trên thị trường:
1.
Trước khi thử nghiệm với người, dược chất phải trải qua nhiều nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm và trên thú vật để xác định khả năng trị bệnh và đồng thời cũng để xác định các độc tính
của nó. Dược chất nầy được trộn với các tá dược để làm thành thuốc viên hay thuốc nước v.v.
Giai đoạn nầy có thể kéo dài đến 3 năm rưởi.
2.
Kế đó công ty dược phẩm phải nộp đơn xin phép Bộ Y Tế để được thử nghiệm với người.
Đơn nầy phải liệt kê cả dữ liệu sau đây: kết quả thu thập được từ các nghiên cứu trên thú vật,
cuộc nghiên cứu sẽ do ai đảm trách và ở đâu, cấu trúc hóa học, cách thức chữa trị, độc tính và
cách thức sản xuất của dược phẩm.
3.
Khi đơn đã được chấp thuận, cuộc nghiên cứu trên những người tình nguyện khỏe mạnh
(20 đến 80 người) sẽ được tiến hành để xác định mức độ và liều lượng an toàn, cách thức hấp
thụ, phân phối, tiêu hóa và đào thải của dược chất, cũng như thời gian tổng cộng cho quá trình
nầy. Giai đoạn nầy kéo dài khoảng một năm. Đây là giai đoạn I của thử nghiệm y khoa (Clinical
Trial - Phase I).
4.
Giai đoạn II của thử nghiệm y khoa (Clinical Trial - Phase II) cần từ 100 đến 300 người có
bệnh cần chữa trị để xác định liều tối thiểu và tối đa, cũng như hiệu quả của dược chất. Giai đoạn
nầy kéo dài khoảng hai năm.
5.
Giai đoạn III của thử nghiệm y khoa (Clinical Trial - Phase III) cần từ 1000 đến 3000 bệnh
nhân trong các bệnh viện, nhằm mục đích xác định hiệu quả và an toàn của dược chất. Bệnh
nhân thường được hỏi về các phản ứng phụ (phát hiện được trong giai đoạn II) và họ cũng có
quyền báo các phản ứng phụ khác xảy ra khi họ đang uống thuốc. Các kết quả thu thập được sẽ
được dùng để đăng ký với Bộ Y Tế xin giấy phép chấp thuận dược chất. Giai đoạn nấy kéo dài
khoảng ba năm.
6.
Tiếp theo giai đoạn III, công ty dược phẩm phân tích tất cả các dữ liệu thu thập được từ các
cuộc nghiên cứu và nếu chúng xác nhận hiệu quả và an toàn của dược phẩm, họ sẽ nộp hồ sơ
với Bộ Y Tế để được duyệt xét. Thời gian duyệt xét có thể kéo dài đến hai năm rưởi.
7.
Khi dược phẩm đã được Bộ Y Tế cấp giấy cho phép sản xuất, công ty dược phẩm sẽ sản
xuất hàng loạt. Các dược phẩm nầy được thử nghiệm bởi các nhân vien của phòng thí nghiệm để
xác định phẩm chất. Nếu đúng tiêu chuẩn, dược phẩm sẽ được cung cấp cho các đại lý bán sỉ và
nhà thuốc tây.
8.
Trong giai đoạn IV của thử nghiệm y khoa (Clinical Trial - Phase IV), các dữ liệu được thu
thập một cách có tổ chức từ các bệnh nhân xử dụng thuốc nầy vốn đã được Bộ Y Tế cấp giấy cho
phép sản xuất.
Như vậy, các bạn có thể thấy giá trị thật sự của dược phẩm mà chúng ta đang dùng vốn đã
phải trải qua thật nhiều giai đoạn như kể trên để bảo đảm phẩm chất, hiệu quả và an toàn.
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BÁNH BÔNG LAN CHANH
Uyên Trang phụ trách
VẬT LIỆU
-

8 cái trứng lớn (loại vegetarian eggs 700gr).
2 trái chanh (lemon) cỡ trung bình.
2 gói sugar vani.
1 muổng cà phê Cream of tartar (mua ở siêu thị Úc, chỗ bán các loại bột làm bánh).
5 muỗng cà phê bột nổi (baking powder).
330grs đường cát trắng (loại mịn).
250grs bột mì (self raising flour).
50ml dầu ăn (olive oil).
150 ml sữa tươi.

CÁCH LÀM:
- Mài vỏ chanh để riêng, vắt nước chanh vào chén.
- Trứng chia lòng đỏ và lòng trắng riêng (cẩn thận để lòng đỏ không vỡ vào lòng
trắng).
- Cho 1 muỗng cà phê bột cream of tartar vào lòng trắng trứng, dùng máy đánh cho
đến khi lòng trắng đứng cứng không đổ ngọn (nếu bị lẫn tròng đỏ, lòng trắng trứng sẽ
bị chảy nước, không cứng).
- Đường, sữa, vỏ chanh, nước chanh, vani, bột nổi (baking powder), dầu ăn cho vào
lòng đỏ, dùng máy đánh hỗn hợp này cho thật nổi.
Dùng rây để rây từ từ bột vào hỗn hợp lòng đỏ (vừa rây vừa trộn bột), trộn nhẹ tay
cho đến khi hết bột.
- Sau cùng là hoà lòng trắng trứng vào lòng đỏ, khuấy nhẹ từ dưới lên trên (không
được khuấy vòng tròn vì làm vậy thì bánh sẽ không được nổi nhiều).
- Đỗ bột vào khuôn đã thoa dầu (khuôn tròn có lỗ hỗng ở giữa) và đem nướng (fan
bake -180oC). Lò nưóng phải được mở trước 5’ cho nóng trước khi nướng bánh. Bánh
nướng trong vòng 40’-45’ , thử bánh chín bằng bamboo skewer.
Các bạn làm thử đi nhé, chúc các bạn thành công.
Không có gì thú vị hơn là được ngồi trước ổ bánh thơm phức với 2 ly trà nóng nhâm
nhi cùng bạn tri kỷ.
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ChuyŒn Vui CÜ©i
Uyên Trang sưu tầm

Máy móc
Thầy đồ dạy học trò đối thì phải đối cho tron thì mới hay. Một hôm thầy ra vế:
”Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc”
Tất cả học trò đang ngồi nghỉ, thì một cậu đứng dậy, gãi đầu gãi tai:
- Thưa thầy, chữ thần con đối với chữ thánh, có được không ạ?
Thầy gật đầu:
- Ðược lắm.
- Chữ nông con đối với chữ sâu.
- Cũng được.
Ðược thầy khuyến khích, cậu ta nói tiếp:
- Chữ giáo, con đối với chữ gươm, chữ dân con đối với chữ nước, chữ nghệ con đối với
chữ gừng, chữ ngũ con đối với chữ tam, chữ cốc con đối với chữ cò.
Thầy cho đối như thế là chọi từng chữ một, bảo đọc cả câu cho mọi người nghe mà bắt
chước. Cậu ta vâng lệnh đọc lên:
”Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc” đối với “Thánh sâu gươm nước gừng tam cò”.

Tưởng cô cũng vậy
Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi:
- Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?
- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!
- Thế hôm thứ ba?
- Thưa cô, em có đi ạ ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô
cũng vậy, nên em quay về.
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Bình Minh
Tiếng cái gáo dừa máng lên cành ổi
đứng che bóng cho lu nước bên hè phía trước
làm cho cô sáu Ngò vói giọng hỏi ra sân “Tám
hả em?” Trả lời là tiếng bước chân còn ướt
đẫm đi dinh dính trên nền gạch tàu ngoài hiên
nghe mát rượi. Loạt xoạt tiếng giỏ đệm được
mở miệng như thủng thẳng nói “Tui chứ ai” rồi
cô sáu nghe nãi chuối được treo đu đưa cọ vào
vách lá.

là những liếp đất dài xanh um bông huệ, nhìn
thẳng tắp những đọt huệ xanh non, thỉnh
thoảng điểm vài bông trắng nở sớm nhưng
cũng đủ làm trong lành, thanh khiết cả vùng bát
ngát.
Hàng ngày từ lúc trời còn mờ mịt cô đã
đội nón lá, quảy đôi thúng ra đám ruộng bông.
Trời chưa tỏ, mắt kèm nhem nhưng cô vẫn
chọn cắt bông đúng độ nở sáng sớm chở vào
Tòa Thánh cúng. Cô đã nhắm mấy cái búp từ
chiều qua khi gánh nước tưới, và sáng sớm
mùi hương huệ trắng dẫn đường cho cô.

Tám ôm trước bụng mớ rau càng cua ít
lá cọng dài ốm nhằng gói trong lá sen đi thẳng
ra sau chái bếp lấy cái rổ bỏ vô. Cô Sáu không
ngó lên mà hỏi “Chừng nào đi vô rẫy?” Tám
chậm rãi: “Mai”. Cô Sáu chống hai tay lên gối
khum người đứng lên đi lắc nhắc vài bước cho
rảng chân mới thẳng thóm được dáng đi nhậm
lẹ của cô. Dở nắp cái chò đóng bằng cây mít cũ
kỹ, cô bưng ra mấy hũ keo rồi rướn người lấy
xuống từ cái chõng tre phía trên đầu xấp lá
chuối còn xanh nhưng chắc nhờ hơi khói nóng
nên lá dẻo mình như giấy, cô gói lại đưa cho
Tám “Em tới đó đem biếu chú hai Mên”.

Những ngày qua rằm, trăng tàn muộn,
3 giờ sáng cô đã quảy gánh đi, ngang ruộng
sen nghe lõm bõm tiếng chân xắn bùn của Tám
đang hái bông. Bao giờ cũng vậy, Tám thường
hay một mình, anh không nhanh nhẹn, nhưng
cũng không trễ nãi, anh chẳng ngại ngùng tránh
chỗ nhiều người nhưng ai cũng biết anh ưa yên
tĩnh. Tuy không hay cười nhưng nét mặt không
buồn, ai nhìn anh cũng thấy mình thanh thản,
nhẹ nhàng vì ánh mắt của anh nhìn họ thật thà
và chất phác. Tại vậy mà cô Sáu mới dám coi
anh như em cháu của cô.

Tám lặng thinh nhét mấy hủ đó vô giỏ
như biết cô Sáu sẽ còn nói tiếp. “Thương chủ ở
đó xa chợ, mấy hủ mắm đậu chay này cô xào
với thơm sẵn rồi, có trái chuối chín hay mớ rau
luộc là nuốt cũng trôi cơm”. Cô ngưng một chút
rồi tiếp (tại Cô biết Tám sẽ chẳng nói gì) “Mấy
hủ này có gài mớ lá thuốc dòi trên mặt nên để
lâu mắm không trổ meo, em nhớ nói chủ chừng
nào ăn thì gạt lá ra dích mắm rồi phủ lá trở lại,
chừng nào ăn hết hủ mới bỏ lá nghen”. Tuy
không nghe Tám ừ hử gì nhưng Cô biết anh
không quên tại vì anh sẽ ở đó phụ với chú hai
cho tới khi trồng xong rẫy khoai mỳ của Sở
lương điền Phước Thiện.

Từ hồi còn làm ở Sở Kiến Trúc, những
khi không theo Ban đắp vẽ đi làm công quả xa
Tòa Thánh, cô sáu Ngò hay kêu Tám gom hết
mấy cái áo mặc làm cỏ của mấy chú trong Sở
lương điền Phước Thiện cho cô vá. Mấy chú
công quả bên Ban Kiến Trúc khá hơn vì thường
đi nơi này nơi kia làm công quả, hễ mặc áo
rách vai là có người thấy, có người nóng ruột
tới nổi lột áo của họ, biểu thay liền mới chịu.
Thật ra Sở Kiến Trúc toàn là phái nam,
cô từ quê nhà ở Bình Trị, buồn việc gia đình
nên khăn gói đi Tây ninh, xuống xe đứng trước
cửa chợ Long Hoa, cô chưa biết mình sẽ nghỉ
ở đâu đêm nay. Cô cũng chưa biết nhiều về
Đạo, nhà có thờ Thầy mà cha cô cũng để bụi
bám nhện giăng, ông mắc đào mương nuôi cá
ở nhà bà ba, để cô với bà hai của ông cặm cụi
với vườn chôm chôm, sầu riêng do má cô mất
sớm để lại. Bà hai ở vậy chờ một năm, mong

Ngôi nhà tranh này là phòng trù của Sở
Huệ - nơi trồng bông cúng cho tất cả đền thờ
Nội Ô Tòa Thánh. Cô sáu Ngò chỉ mới chuyển
từ Sở Kiến Trúc qua làm ở Sở Huệ mấy năm
sau này vì mắt kém, không đắp vẽ được. Cô
biết Sở Huệ từ hồi chỉ là mái nhà tranh để làm
kho cuốc xẻng, xung quanh trồng hoàn toàn là
hoa đủ loại. Đúng với tên Sở Huệ, ngó mút mắt
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ba cô quay về không được, bà cũng đi, chắc là
trở lại quê quán của bà trước đây.

an tâm khi nhìn ông bận bộ đồ ba ba trắng ngã
màu, đã vậy còn dính lốm đốm mấy dấu xám
đen, chắc nhựa chuối hay mủ rau trái chi đó.

Cô ở nhà thờ một mình chăm chút từng
gốc sầu riêng, canh từng trái chín hái bán, cắc
củm để dành lo hương quả thay cho mấy anh
em trai gái của cô đã có gia đình tư riêng. Cô
giỏi nhưng quê mùa, ăn mặc lem luốc giản dị,
nhà có ruộng vườn nên tay cô càng chai sạn,
mặt càng sạm nắng dày sương. Trai làng gần
nhà cũng dần có bờ có bến, cô lầm lũi với công
việc hàng ngày mà quên tuổi đời dần qua. Đến
lượt những người đàn ông dang dỡ dòm
ngó…mảnh vườn trù phú nhà cô, cũng có
người chưa từng có vợ nhưng vì rượu chè lè
nhè không ngước lên nổi để thấy ai, bây giờ họ
cũng hay ngắm nhìn cô.

Xe rau đi vô một cái cổng chùa (hồi đó
cô nghĩ vậy), rồi từ cổng đi xa, đi sâu vô trong
thấy thấp thoáng một ngôi Đền nguy nga rực
rỡ, tuy nhiên chưa tới đó thì ông quẹo vô một
dãy nhà ngói cũ, ông để cô đứng vịn xe, còn
ông đi vô bên trong. Một hồi ông trở ra với một
ông khác cũng mặc bộ đồ bà ba trắng ngã màu,
ông này có xách cái rỗ tre lấy ít rau và nấm
rơm. Bây giờ cô sáu mới để ý thấy trong giỏ rất
nhiều rau củ nhưng toàn là cũ và héo, có thêm
mấy cái đầu thơm đã vạt bớt lá, chắc đây là rau
người ta bán không hết nên cho ông chở về
chùa.
Cô cũng cứ theo ông đi cho tiếp mấy
dãy nhà gần đó. Ông có lẽ cũng mệt nên quên
thắc mắc…tại sao cô rãnh rỗi để theo ông. Cho
tới khi lưng lưng giỏ rau, ông nói “Ghé chỗ qua
uống gáo nước, đi từ mơi giờ, khát quá”. Cô
theo ông đi một quãng ngắn, rẽ vào một con
đường đất cát nhỏ có hàng dừa dọc theo bờ
rào. Ông dựng xe dựa gốc cây, bước đi trước.
Cô sáu nhìn thấy một dãy nhiều gian nhà coi
sạch sẽ, mở cửa rộng rãi nhưng vắng hoe, nhìn
ngoài sân vô chóa nắng nên cô chưa tỏ rõ bên
trong. Ông dừng trước một gian có lu nước, lấy
cái gáo máng trên vách đưa cho cô. Nước hơi
lờ lợ, không trong mát như nước quê cô nhưng
đang khát, cô cũng uống thật nhiều cho tỉnh.
Giờ cô mới nhìn rõ bên trong, cũng không có gì
nhiều, giữa nhà có cái bàn với bốn cái ghế đẩu,
không có vách buồng nên ngay phía sau bàn
thờ và mấy cái tủ cây đứng, cô sáu thấy nhiều
dãy giường, coi bộ chỗ này có người ở cũng
đông. Trên bàn giữa có cái vỏ dừa khô đựng
bình tích nước trà cho ấm, mấy cái chung men
xanh úp chồng lên nhau cho gọn, không cầu kỳ.
Chỉ có lạ một điều là giữa bàn có cặm một cây
cờ nhỏ 3 màu vàng, xanh, đỏ. Trên vách thấy
treo mấy tấm hình chụp đã mờ, cô đứng xa xa
chẳng thấy rõ mặt người trong ảnh. Đang nhìn
quanh quất thì ông già rau từ sau đi ra, ông
cười nói “Quên hỏi bây ở đâu mà đi theo qua
nãy giờ”. Cô sáu nói nhỏ nhỏ “Dạ, Bình Trị”.
“Bình Trị là ở miệt nào cà?” Ông nhăn trán ngó
cô nói tiếp “Bây nói tiếng nam mà, đâu phải ở
Bình Trị Thiên ngoài ngoải”. Cô sáu không biết
ông già nói Bình Trị Thiên là chỗ nào nhưng cô
biết không phải quê cô. Cô nói: “Chỗ con có xe
đò đi tới đây, con đi đại chớ không rành”. Ông
ngó cô lom lom “Bộ bây không có bà con ở đây
sao?” Cô lắc đầu. Ông chắc lưỡi: “Bây con gái
mà cũng gan thiệt, nguy hiểm lắm, bây không
sợ sao”. Câu nói của ông làm cô tủi rướm nước
mắt, ba của cô chưa bao giờ nói một câu nào lo

Mấy anh em của cô bắt đầu lo ngại, nếu
ai đó bước vào cuộc đời cô thì gia nghiệp này
bị xâm phạm, họ bắt đầu toan tính và cha cô
cũng quay về hạch hỏi khoản dành dụm của cô.
Ai cũng thấy mình có phần trong khoản đó. Cô
ngao ngán tình ruột thịt, nấn ná chịu đựng thêm
ít năm thì mấy anh em cô đòi bán vườn sầu
riêng, ba cô đồng ý mà không suy nghĩ vì ông
đang cần tiền để bồi đắp cho vườn ao nhà bà
ba. Cô không còn gượng ép mình tranh đấu
như ban đầu, cô cũng đồng ý.
Và cô đi, từ trạm xe đò ở vùng quê,
chuyến xe đầu tiên ghé bến là chuyến Long
Hoa-Tây Ninh. Cô không hiểu sao mình lên xe
này để rồi xuống xe ngơ ngác. Cũng may cái
chợ Long Hoa tám cửa trống huơ trống hoác
này đã vãng từ lâu, người thưa thớt nên cô
thấy giống chợ trời quê mình, chứ rủi mà cô
đứng trước chợ Sài gòn, chắc còn bơ vơ hơn
nữa.
Đang bần thần chưa biết sao, cô thấy ở
góc chợ có chiếc xe đạp loạng choạng đi ra, có
lẽ cổ xe nặng mấy bó rau nên tay lái không cân
bằng, thêm cái giỏ cần xé phía sau bị ràn
nghiêng một bên. Người trên xe nhìn không rõ
vì lụp xụp dưới cái nón lá cời, hai chân đang
đứng kẹp cứng niềng xe, không dám bước ra
khỏi xe đạp để sửa cái giỏ, sợ giữ không vững
làm chiếc xe ngã kềnh thì dựng lên sao nổi. Cô
sáu đi miết lại đỡ phụ, sửa cái giỏ ngay ngắn,
thấy ông già trạc 70 coi tuy còn khỏe nhưng
màu da men mét nổi gân xanh. Thấy cô đã sửa
dùm cái giỏ và đang vịn xe, ông vội vàng bước
ra khỏi xe, cô ngạc nhiên hỏi “Bác đi bao xa,
sao không chạy”. “Gần. Qua không dám chạy
nhưng sợ nó ngã nên phải leo lên giữ cho nó
đứng”. Ông già chắc hơi lãng tai nên nói thiệt là
lớn. Cô cười. Vậy là cô có cớ để đi, có người
để theo dù không biết ông già này có giúp cho
cô một chỗ nghỉ qua đêm không nhưng cô thấy
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vào Sở Kiến Trúc để được đi công quả khắp
nơi. Chú hai cúng mà không đọc kinh, chú thổi
sáo. Giữa trời khuya lồng lộng, tiếng sáo cao
vút mà không khỏa lấp tiếng kinh. Cô sáu thấy
tâm hồn mình như thấm đẫm những huyền diệu
thiêng liêng, bao nhiêu mệt nhọc ban ngày như
tan biến. Trong suốt thời gian tạo tác, chú hai
thường giảng giải điển tích và giáo lý cho ban
công thợ, cô được dịp lắng nghe, bây giờ cô
mới hiểu ít nhiều những hình tượng mà cô đắp
vẽ hàng ngày tiềm ẩn những ý nghĩa bí pháp
quan trọng. Trước giờ cô làm mà không thắc
mắc, nay mỗi mỗi chi tiết đắp vẽ cũng làm cô tò
mò muốn hiểu. Từ đó mỗi buổi tối không còn
rãnh rỗi nữa, cô hay ngồi học hỏi chuyện Đạo
với chú hai Mên tới thời khuya đi cúng, có khi
cô hỏi nhiều câu khó quá, chú hai cười chọc cô
“Tui hết chữ rồi cô sáu”. Chú dặn cô như nửa
chơi nửa thật: “Mai mốt dìa Trển, cô nhớ nhắc
tui trả lời nghen. Con người ta khi được thoát
cái xác này thì minh mẫn dữ lắm”. Rồi chú ngồi
trầm ngâm một hồi: “Mà vậy thì cô đâu cần hỏi
tui chi nữa”. Cô sáu không biết mình có được
như chú hai nói không nhưng cũng trầm ngâm
theo.

lắng cho cô tương tợ vậy. Ông thấy cô rưng
rưng thì ngồi làm thinh, không hỏi nữa.
Hồi lâu ông nói: “Vậy tối nay là bây
chưa có chỗ nghỉ phải không?”. Cô khẽ gật
đầu, trong lòng nghe mừng mừng, mong ông
nói câu gì cứu vớt dùm. Ông không nhìn cô mà
nói “Chỗ này rộng rãi nhưng bất tiện là toàn
phái nam, ban thợ hồ mà, tụi nó ngủ không có
ngăn nắp, mạnh đứa nào nấy kiếm góc mà
ngủ, không có phòng riêng”. Ông ngưng một
chút rồi nói (còn cô nín thở chờ đợi) “Thôi để
qua dẫn bây qua sở may, chắc có chỗ”, cô
nghe nhẹ nhõm nhưng cũng thấy lo lo, tự nhiên
cô cảm thấy mến ông già rau kỳ lạ. Người chưa
từng quen biết mà cô cảm giác gần gủi, thương
mến như ông bà của mình.
Cô ở Sở may, cô học may áo dài,
nhưng vẫn thường theo ông đi chợ chở rau vì
có lẽ xưa giờ cô hoạt động đi đứng mạnh dạn
đã quen, nay ngồi hoài một chỗ, nhìn hoài một
miếng vải, coi bộ quấn chân, chồn tay, nhất là
sợ cái đầu trống không, nhớ nhà, nghĩ quẩn.
Cô đi theo ông hoài nên học cả mấy tháng mà
chưa dám cắt cái áo nào, chỉ lên lai, đơm nút
hay cắt chỉ mà thôi. Ông chắc cũng bị nghe
phàn nàn việc này của cô nên có bữa ông hỏi
“Bây muốn mần thợ hồ chỗ qua không? Cực
lắm à nghen!” Cô mừng rơn, gật đầu. Tuy vậy,
ông dẫn cô qua Sở đắp vẽ thuộc Ban Kiến
Trúc. Ông biết dù cô quen hoạt động mạnh
nhưng cũng là con gái, khiêng gạch, vác xi
măng sao nổi.
Ban đắp vẽ có một bà khoảng lục tuần,
cũng còn khỏe, bà biết đắp vẽ nhưng giờ mắt
kém nên chỉ lo phần nấu cơm và sàn cát mịn
trộn hồ cho thợ đắp. Cô sáu ở đó với bà phụ
bếp núc và theo bà học đắp vẽ những mẫu đơn
giản. Cô tỉ mỉ, cẩn thận ve vuốt từng đường bay
mịn màng để tác phẩm mượt mà, không tì vết.
Trước giờ cô chẳng hề biết mình có khiếu làm
những việc này, những khuôn bông hoa văn và
cả rồng phụng từ tay cô như có hồn, sắc nét và
tinh xảo. Dần dần ông tá lý của Sở cho cô tháp
tùng với ban thợ chính đi làm công quả tạo tác
những Thánh Thất ở xa. Cô cần mẫn, chịu khó
và hiền hậu, cô đi đâu làm công quả dù cũng
mệt như bao người nhưng cô luôn nhớ lời ông
già rau căn dặn là phải thu xếp thời gian đi
cúng. Ban ngày đắp vẽ, lấm láp xi măng, nên
cô chỉ cúng thời khuya.

Làm việc chung với chú hai đôi khi
rất…lơ lửng, nhất là những lúc chú ngồi trên
nóc sơn hoa văn con cù chặn ngói. Nhìn một
vệt nắng xuyên qua cụm mây xám dày giăng
giữa trời chiều chuyển mưa, chú cũng có cảm
xúc để nói chuyện Đạo. Chú nói “Đời này tan
hợp như mây, thay đổi từng phút giây, có khi
chớp mắt một cái, có thể mình không
còn…nheo nheo nhìn ai được nữa mà phải
nhắm mắt mãi mãi. Bởi vậy tui muốn gì, nghĩ gì

Có lần đi làm chung với ban thợ sơn ở
một Thánh Thất miền tây, nhờ thời cúng khuya
mà cô mới biết chú hai Mên công thợ là một
chức sắc Phước Thiện hồi xưa mà cũng từng
là nhạc sỹ ở Tòa Thánh. Chú hai khoảng hơn
60 nhưng thích rày đây mai đó nên xin chuyển
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tinh khiết. Tư tưởng tinh khiết. Bây ăn chay
được, bây không nghĩ chuyện hại ai là bước
đệm để rồi dần dần bây sẽ biết thương yêu,
giúp đỡ người khác, việc làm này càng lan rộng
ra đến con vật, cỏ cây,… thì xem như bây sạch
bóng rồi đó, coi bộ con đường về nhà Đức Chí
Tôn đâu còn xa”. “Mà bây có muốn vô nhà
không?”. Đám nhỏ chưa kịp hiểu ý câu hỏi
nhưng nghe cũng dễ trả lời nên tụi nó gật gù.
Chú hai cười “Thì chí ít là tụi bây cũng tin ngôi
nhà đó tốt đẹp để bây mới ráng cố gắng tắm
gội, tìm đường vô. Chứ không tin gì hết, bây cứ
long nhong đi chơi, không lo gì đến chuyện giữ
tinh khiết thì…ôi thôi, tao cũng không dư hơi
mà nói dông dài chi nãy giờ”.

là tui phải mần ngay”. Mấy đám thợ nhỏ hay
trêu “Chú đừng có muốn…bay từ trên nóc
xuống đất nha!”. Chú cười: “Bậy nà! Một kiếp
sanh quý lắm, cái thân xác này đâu phải dễ có,
làm hư hỏng vô lý cũng đã thấy xót rồi, huống
chi hủy hoại nó”.
Chú hay ngừng, nhìn lên trời hay ngọn
cây để…lấy hơi “Chẳng những phải bảo vệ cái
thân này mà còn phải nuôi dưỡng nó đàng
hoàng tử tế như … mấy bà công quả nấu cơm
nuôi tụi bây đó”. Đám nhỏ cười rân. Chú tủm
tỉm “Thiệt đó. Bây cũng biết Đức Ông dạy trong
Phương Luyện Kỷ, để luyện thân, luyện trí thì
phải ẩm thực tinh khiết, tư tưởng tinh khiết. Ăn
chay là góp phần giữ cho thân thể tinh khiết, tụi
bây làm công quả hằng ngày, ăn cơm chay mà
có để ý gì đâu”. Chú buông cây cọ nghỉ tay
“Nhưng như vậy thì cũng chưa có đủ, hỏng lẽ
tụi bây đã ăn chay rồi, giờ lại nghĩ điều chi hại
người thì coi sao được. Cái tư tưởng cũng cần
phải tinh khiết”.

Đám trẻ cười phá lên khi nhìn điệu bộ
nheo nheo mắt của chú hai. Tụi nó đâu biết chú
vừa trao cho nó một chìa khóa quan trọng để
mở cửa Bát Quái Đài tại thế này. “Tín ngưỡng
mạnh mẽ nơi Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.
Thương yêu vô tận.”

Có đứa còn ngẩn ngơ coi chiều chưa
thấu…”Giữ tư tưởng tinh khiết để làm gì, mắc
chi phải giữ tư tưởng tinh khiết?” nên nó hỏi.
Chú thủng thẳng uống ngụm nước rồi nói “Cõi
Thiêng Liêng hay Bạch Ngọc Kinh là ngôi nhà
của Đức Chí Tôn. Chư Thần Thánh Tiên Phật
cũng như chúng ta và vạn vật đều là con cái
một nhà, tất cả xuất ra từ đó, xuống thế gian
này như đi học, ai học xong thì trở về. Chư
Thần Thánh Tiên Phật đã về trước rồi, mình
học dở nên còn ngồi đây học. Cái học ở thế
gian này thì nhiều vô kể nhưng bài học quan
trọng nhất vẫn là bài Thương Yêu. Sự Thương
Yêu như dòng nước trong, chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật học xong giống như đã hòa mình
vào dòng nước đó. Mình học Thương Yêu
chưa đủ, chưa hoàn thiện, lẽ tự nhiên mình
chưa thể hòa mình vào dòng nước đó, mình
như cặn bẩn hay vết dầu loang trong nước,
không tài nào hòa tan vào được. Khi mình thoát
xác, sự tinh anh của chơn linh làm cho mình
thấy mình còn “bẩn”, mình tự xấu hổ, chưa
xứng đáng đứng chung trong hàng ngũ Thần
Thánh, vậy là mình nguyện trở xuống học hỏi,
gội mình thật tinh khiết thì mới trở về. Cũng
như mình là người biết tự trọng, hễ vô một ngôi
nhà sạch sẽ, ai cũng thơm tho, tinh tươm, còn
mình thì lôi thôi, dơ bẩn, mình có dám ngồi
chễm chệ trong đó không? Dù chẳng ai đuổi,
chắc mình cũng đi tắm gội rồi mới vô, phải vậy
không?”

Cô sáu hay theo đám nhỏ nghe chú hai
nói Đạo, hồi trước ông già rau cũng hay giảng
cho cô nghe, ông thường đưa sách cho cô biểu
đọc, nhưng sao cô “nuốt” không trôi, cô thấy
khô khan và khó hiểu, khó nhớ. Cách chú hai
hóm hỉnh, nói tếu lâm mà thâm thúy sâu xa lý
Đạo làm dễ thấm.
Coi chú sống hằng ngày cũng thiệt ngộ,
đụng cái gì chú cũng suy luận được và áp dụng
học hỏi cho mình. Chú hay nói “Đức Khổng tử
dạy Vạn vật trí tri. Các vị Thánh sống vào thời
xưa chưa có nhiều vật nên chỉ lấy số Vạn thôi,
bây giờ xã hội tiến bộ, tui nghĩ chắc là tỷ tỷ vật
trí tri cũng không hết, bởi vậy tui cứ lý sự hoài,
cô đừng có phiền nghe”. Được làm chung với
chú chỉ vài tháng mà cô sáu học hỏi thiệt là
nhiều, điều chính yếu là cô vui với sự sống
Đạo, cô tin tưởng con đường mình đang đi là
đúng để mỗi ngày càng cố gắng hơn, cô thấy
bình an và yên tâm thẳng tiến trên con đường
lập công bồi đức.
Chỉ có lần đó thôi rồi như cánh chim tìm
về tổ cũ, chú hai Mên trở về Tòa Thánh tiếp tục
góp sức khai hoang mở mang sở lương điền
Phước Thiện. Có dịp gặp lại, thấy chú vẫn vui
khỏe, vẫn tiếu lâm trong những câu chuyện
Đạo uyên thâm mà chân thành mộc mạc. Cô
sáu Ngò có khi cũng rất nhớ tiếng sáo trong
veo của chú, nhưng cô cũng để cảm giác đó lơ
lửng mà tan theo mây.

Nói tới đây thấy đám nhỏ gật gù. Chú
Hai thong thả “Tắm gội đó chính là Ẩm thực
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ChÜÖng trình LÍ Vía
tåi Thánh ThÃt N.S.W.
Từ tháng Giêng đến tháng 6 Tân Mão
THÁNG GIÊNG/ TÂN MÃO (FEBRUARY + MARCH/ 2011)
- Mồng 1 tháng Giêng Tân Mão (dl, Thứ Năm, 03-02-2011): Tết Nguyên Đán. Cúng Đức Chí Tôn
(Ngọ Thời-Tiểu Lễ), Khai U Minh Chung, Tụng Di Lặc Chơn Kinh, Đón Khách Thập Phương và
Đồng Đạo thỉnh lộc.
- Mồng 9 tháng Giêng Tân Mão (dl, Thứ Sáu, 11-02-2011): Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn (Dậu Thời).
- Rằm tháng Giêng Tân Mão (dl, Thứ Năm, 17-02-2011): Đại Lễ Thượng Nguơn, Kỷ niệm quý
Ngài Đầu Sư Cửu Trùng Đài (Dậu Thời).
THÁNG HAI/ TÂN MÃO (MARCH + APRIL/ 2011)
- Mồng 1 tháng 2 Tân Mão (dl,Thứ Bảy, 05-03-2011): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).
- Rằm tháng 2 Tân Mão (dl, 19-03-2011): Đại Lễ Vía Đức Thái Thượng Lão Quân (Dậu Thời).
- 19-02-Tân Mão (dl, Thứ Tư, 23-03-2011): Đại Lễ Vía Đức Phật Quan Âm (Dậu Thời).
THÁNG BA/ TÂN MÃO ((APRIL / 2011)
- Mồng 1 tháng 3 Tân Mão (dl, Chủ Nhựt, 03-04-2011): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).
Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Tiểu Lễ).
- Rằm tháng 3 Tân Mão (dl. Chủ Nhựt, 17-04-2011): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).
- 26 tháng 3 Tân Mão (dl. Thứ Năm, 28-04-2011): Kỳ niệm Đức Cao Thượng Sanh (Dậu Thời –
TL).
THÁNG TƯ/ TÂN MÃO ( MAY/2011)
- Mồng 1 tháng 4 Tân Mão ( dl. Thứ Ba, 03-05-2011): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).
- Mồng 8 tháng 4 Tân Mão (dl. Thứ Ba, 10-05-2011): Vía Đức Phật Thích Ca (Đại Lễ), Kỷ niệm
Chư Thánh Phước Thiện (Dậu Thời).
- Mồng 10 tháng 4 Tân Mão (dl. Thứ Năm 12-05-2011): Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên
(Dậu Thời - Tiểu Lễ).
- Rằm tháng 4 Tân Mão (dl.17-05-2011): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt, Dậu Thời, Tiểu Lễ.
- Chủ Nhựt, 22-05-2011: Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo), Dậu Thời - Tiểu Lễ.
THÁNG NĂM/ TÂN MÃO ( JUNE/ 2011)
- Mồng 1 tháng 5 Tân Mão (dl. Thứ Năm, 02-06-2011): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).
- Mồng 5 tháng 5 Tân Mão (dl. Thứ Hai, 06-06-2011): Lễ Sinh Nhựt Đức Phạm Hộ Pháp (Đại LễDậu Thời).
- Rằm tháng 5 Tân Mão (dl. Thứ Năm, 16-06-2011): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).
THÁNG SÁU/ TÂN MÃO (JULY/ 2011)
- Mồng 1 tháng 6 Tân Mão (dl. Thứ Sáu, 01-07-2011): Cúng Đức Chí Tôn Sóc Nhựt (Ngọ Thời).
- Rằm tháng 6 Tân Mão (dl. Thứ Sáu, 15-07-2011): Cúng Đức Chí Tôn Vọng Nhựt (Dậu Thời).
- 24 tháng 6 Tân Mão (dl. Chủ Nhựt, 24-07-2011): Đại Lễ Vía Đức Quan Thánh Đế Quân. Dậu
Thời.
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Hình AÛnh Sinh Hoaït
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Phân Ðu

Chúng tôi thật đau buồn khi nhận được tin:

¾

Cố Đạo Huynh NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Sanh năm Canh Thân (1920) tại xã Bình An, Hà Tiên, Việt Nam.
Qui vị ngày 09-01-2011 (al. 06-12-Canh Dần)
tại Bịnh Viện Liverpool, NSW, Australia.
Hưởng Thọ: 91 tuổi.
Thành thật chia buồn với
quí Hiền Hữu: Dư, Hào, Hà, Út, Tấn và quí Đạo Muội: Hoa, Thủy.
Thành kính cầu nguyên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu
và Chư Thiêng Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát
cứu hộ chơn linh Cố ĐH Nguyễn Văn Phước được Siêu Thăng Tịnh Độ.
Thành kính phân ưu
Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾

Cố Đạo Hữu ĐẶNG THỊ NGOAN
Sanh năm Đinh Sửu (1937) tại Xã Long Điền An,
Huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên, Việt Nam.
Qui vị ngày 10-02-2011 (al. 08-01-Tân Mão)
tại Bịnh Viện Liverpool, NSW, Australia.
Hưởng Thọ: 75 tuổi.
Thành thật chia buồn cùng Hiền Hữu Hân, Nga và gia đình.
Thành kính cầu nguyện cho chơn linh
Cố ĐH Đặng Thị Ngoan được sớm nhẹ nhàng về cõi Thiêng Liêng Hàng Sống.
Thành kính phân ưu
Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.
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Nh¡n Tin
•

Tiểu Hương: BBT đã mạn phép TH để chia sẻ bài thi Khai bút đầu Xuân trong BT nầy. Rất
mong TH thêm cảm hứng để sáng tác thêm thơ Đạo, hầu có thể có bạn Đạo cùng họa cho
vui. Thân chúc lạc đạo.

•

Ái Nhân: Đã nhận các cảm hứng nhẹ nhàng, thanh thoát của Hiền Hữu: “Cảnh giả tấm
thân kia cũng giả, Phù sinh kiếp tạm giọt sương tan”. Đọc giả nào bắt được ý nầy, hy vọng
bước tới cảnh thiền không chút băn khoăn. Mong tiếp tục nhận bài cho BT Trung Nguơn
Tân Mão. Thân ái.

•

Lê Phong: Nhiều bạn đạo nhắc lại về bài phân tích khá tinh tế của bạn với nhan đề:
“Thanh Thiếu Niên Đại Đạo có thể làm gì?” (trong vai trò thế hệ kế thừa) của bạn và muốn
nghe tiếp. Mong bạn khai bút đầu Xuân cho BT Trung Nguơn, hầu gợi lại phong trào cho
đoàn hậu vệ, trong khi tre sắp tàn, chờ măng khởi mọc. Thân ái.

•

Uyên Trang: Có bạn Đạo đã thực hành món Xôi Khúc trong dịp Tết, đã phản ánh rằng: giá
Uyên Trang thực hành ngay tại Thánh Thât để nhiều người nếm thử và thưởng thức
hương vị do chính tay người hướng dẫn. Có thể tuyệt !?. BT vừa nhận được bài “Bánh
bông lan chanh”, đăng trong số nầy. Chúc vui.

•

Huỳnh Trọng: Nhiều bạn Đạo cần thỉnh các CD Kinh và Lời thuyết Đạo của Đức Phạm Hộ
Pháp cùng Chư Tiền Khai do HH hỉ hiến. Xin HH vui lòng copy thêm để có dịp gửi biếu cho
đồng Đạo xa gần cần nghe và học hỏi. Thân chúc an lạc.

•

Thiện Chiến: Dù khá bận rộn cho business và gia đình, nhưng quí Hữu cũng đã dành thời
giờ cho việc in lịch Tân Mão để biếu đồng Đạo. BTHH nhờ thêm Hiền Hữu vui lòng giúp
xem lại tình trạng máy photocopy để các bạn đạo nào rảnh có dịp chia sẻ với HH trong việc
in ấn tài liệu sắp tới. Thân chúc khoẻ và vui.

•

Trường Phan: Tộc Đạo, Thánh Thất NSW đã nhận được nhiều CD về Tham Quan Thánh
Địa và Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung do Hiền Hữu hỉ hiến. Cảm ơn nhiều lắm. Cầu được
minh tâm, mẫn tánh hầu thực hiện hoàn thành CD Ba Cung Ba Động sắp tới. Thân chúc an
lạc.

•

Nghệ Phi: Mục Bạch Liên Thi Đàn còn thiếu mấy bài thi của Ngệ Phi. Mong nhận bài cho
BT tới. Chúc an lạc và dồi dào sức khoẻ.

•

Đức Nhân: Đã nhận bài viết “Dược phẩm bạn đang dùng từ A đến Z” của chuyên viên
ngành Hóa Học, Đức Nhân. Mong nhận thêm bài nghiên cứu về Khoa Học hoặc trên lĩnh
vực chuyên môn của ĐN. Chúc vui.

•

Nguyên Chương Thảo: Ai ở Bình Đại, đọc mấy câu: Tôi đứng bên nầy se cay trong mắt,
Gió bắc ngược về mỏi lối Thiên di ” trong bài thơ Quê Ngoại của NCT chắc không khỏi
rưng rung giọt sầu trên khoé mắt. Quê Ngoại không chỉ cò thế thôi đâu, hở NCT ? Tiếp tục
nhả tiếp tơ vàng nhe, hi hi. Chúc an lạc.

•

Bạn Đạo Xa Gần: BTHH rất hân hoan đón nhận mọi đóng góp ý kiến xây dựng và bài vở
của chư thiện tín càng nhiều càng tốt. Kính.
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z Bän Tin Hòa HiŒp: Ph° bi‰n tin tÙc ñåo s¿ gÀn xa; liên låc, trao Ç°i kinh nghiŒm hi‹u bi‰t;

h†c hÕi, h®p tác thân h»u v§i các Tôn Giáo bån, các ñoàn Th‹ xã h¶i, nh¢m Çáp Ùng nhu cÀu
và møc tiêu hÜ§ng thÜ®ng, nh¢m phøc vø không biên gi§i cho ñåo lÅn ñ©i.
z Bän Tin Hòa HiŒp: Xin Çón nhÆn m†i š ki‰n Çóng góp xây d¿ng, bài vª v§i bÃt kÿ th‹ loåi;
Üu tiên trong lãnh v¿c biên khäo, nghiên cÙu Çåo giáo, tri‰t h†c, khoa h†c kÏ thuÆt, væn h†c nghŒ
thuÆt phøc vø nhân sinh cûa chÜ vÎ thÙc giä Çåo h»u, Çåo tâm... miÍn n¶i dung không nh¢m
møc Çích: làm diÍn Çàn chính trÎ, bài kích cá nhân, tÆp th‹; kÿ thÎ dÜ§i m†i hình thÙc; gây chia
rë n¶i b¶; Çi ngÜ®c låi tôn chÌ, møc Çích và ÇÜ©ng lÓi cûa ñåi ñåo Tam Kÿ Ph° ñ¶ Tòa Thánh
Tây Ninh.
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