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LUẬN VỀ CHỮ NHÂN CỦA KHỔNG-GIÁO

Ta thường nghe nói: “Người nầy có nhân, người kia
bất nhân” và câu “Vi nhân bất phú vi phú bất nhân”.
Người nhân là người có lòng thiện, hay giúp đỡ
người, hoặc cho tiền bạc, cơm áo kẻ nghèo, hoặc thí thuốc
cho người đau ốm, cứu trợ kẻ lâm nàn, tha-thứ người lầm
lỗi, tìm phương an-ủi kẻ thất-chí buồn rầu.
Người bất nhân là người bất thiện, chỉ biết lo cho
một mình mình mà thôi, tham lam lấy của người làm của
mình, miễn mình được sung sướng ấm no, trối kệ ai nghèo
đói khổ cực. Người bất nhân có trăm mưu ngàn kế để thỏa
mãn dục vọng, không có việc gì bất thiện mà không dám
làm, hể thấy có lợi thì làm không kể việc ấy có hại cho kẻ
khác. Vì vậy người bất nhân là người có hại cho nhơn
quần xã-hội.
Cũng vì những lẽ trên đây mà kẻ làm nhân thì
không giàu, kẻ làm giàu thì không có nhân.
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Những người hay chuốt trau lời nói, giả nhân, giả
nghĩa, làm cho ai cũng muốn nghe, những người hay sửa
bóng dáng trang sức bên ngoài, che dấu nết xấu bên trong,
những hạng người ấy khó mà nói nhân với họ.
Còn những người chất phác mộc mạc, tuy bề ngoài
hình như quê mùa dốt nát, mấy người ấy có thể dắt họ đi
đến nhân được, vì họ sẵn gần nhân rồi.
Nghĩa chữ nhân của Khổng-Giáo rất lớn, nó bao
trùm cả công việc của một đời người, liên quan đến thiênhạ quốc-gia. Thời-đại nào, chốn nào, lúc nào, việc nào
cũng có công-dụng chữ nhân.
Các môn đệ hỏi làm việc nhân, thì Đức Khổng-Tử
tùy sở kiến văn của mỗi người, tùy địa vị xã-hội của mỗi
người, tùy bản lĩnh của mỗi người, giảng dạy khác nhau
bằng trăm đường ngàn lối, chung một mục đích để đi đến
làm việc nhân. Thầy Nhan-Hồi thiên về đường đức hạnh

) (Xin xem ti‰p trang 03)
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ThÜ NgÕ
Thuở còn cắp sách đến trường, còn thấm nhuần tư tưởng lạc quan trước nhiều sự
việc: “muốn là được” (vouloir c’est pouvoir) hoặc “xưa nay nhân định thắng Thiên cũng
nhiều”. Nên việc làm nào chưa xong, quyết bỏ ăn bỏ ngủ, làm cho xong mới chịu. Nay,
khi đã có tuổi, có thể được thuần tính hơn, mới nhận ra “lực bất tùng tâm”. Đó là lý do
mấy Bản Tin vừa qua bị dang dở, đến nỗi các bạn Đạo thực hiện gần xong, rồi gác lại đó,
chỉ vì thiếu bức “thư ngỏ” hoặc “bản tường trình sinh hoạt Đạo sự”. Đó là “lỗi tại tôi, lỗi tại
tôi mọi đàng”, nói theo Kinh Thánh.
Thực ra, không thể viện dẫn bất cứ lý do nào để biện minh một việc làm thiếu sắp
xếp thứ tự và thiếu quả cảm để tự thắng mình, khác với tinh thần của thi hào Pháp Alfred
de Vigny trong tác phẩm La mort du loup (Cái chết của con chó sói):
“Gémir, pleurer prier est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche.
Dans la voie òu le sort a voulu t’appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler”.
(tạm dịch: Rên rỉ, cầu than cả nhát gan, Nhiệt tình khó nhọc hãy chu toàn, Trong đường
mệnh số toan kêu gọi, Chịu đựng như Ta chết cắn răng).
Thời gian qua mau, trong khi Bản Tin còn ngủ, thời cuộc biến chuyển không ngừng,
biết bao sự việc xảy ra cho nhân loại, ở khắp mọi nơi, mọi lúc theo chu kỳ sinh trụ hoại
diệt. Vô Thường.
Người làm chính trị thì vận dụng mọi năng lực của trí tuệ, toan tính đủ điều, không
loại trừ mọi thủ đoạn, hầu chuyển xoay thế cuộc. Theo đó, không thể không xảy ra nhiều
di lụy gây khổ đau, hơn phúc hạnh, cho nhân sinh, chưa kể thiên tai, địa ách càng ngày
càng tăng thêm cường độ do ảnh hưởng nhà kính, minh chứng cho thấy kiếp nhân, kiếp
quả của con người.
Không đợi đến Wikileaks tiết lộ một phần nhỏ trong muôn triệu thứ mà tâm địa của
loài người còn đang thủ đắc, nếu lương tâm họ chưa tin nhận nơi lời Ngọc Hoàng Kinh:
“Nhứt toán họa, phước lập phân”. Chính Đức Jésus Christ cũng đã phán: “Moi, je suis
la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.” (tạm
dịch: Chính Ta là ánh sáng của thế gian, kẻ nào theo Ta thì không đi vào chốn u minh).
Thế nhưng, các thế lực chính trị của đời, nhứt là dưới chế độ vô thần luôn luôn
“dùng mọi thủ đoạn, áp lực, đàn áp không nương tay” đối với sự tự do, dân chủ
trong quyền làm người và ngay cả đối với các tôn giáo trong nước họ. Trong khi một
thiểu số bán rẻ lương tâm, nương theo đó mà thao túng, canh cải chơn truyền, biến
Thánh Giáo ra Phàm Giáo, hầu hưởng đặc quyền, đặc lợi riêng cho bản thân.
Qua vài chia sẻ trên, một lần nữa, Ban Biên Tập Bản Tin Hòa Hiệp rất mong chư
Hiền góp tay, góp lời cho chúng ta có được tiếng nói Hòa Hiệp để tạo hiệp hòa và cảm
thông trong tình huynh nghĩa đệ, hầu giữ gìn và phát triển cơ Đạo tại hải ngoại vững vàng
và trẻ trung hơn.
Nhân Mùa Giáng Sinh của Đức Chúa Ki Tô và trước thềm năm mới 2011, cầu xin
Đức Thượng Đế gìn giữ và ban bố Ân Lành cùng An Lạc cho tất cả Chúng Sinh.
BBT/ BTHH
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TIẾNG GỌI
Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

LUẬN VỀ CHỮ NHÂN CỦA KHỔNG-GIÁO
(Ti‰p theo trang 01)
hỏi nhân Ngài dạy: “Tự mầy sửa mình, bỏ nhân dục trở về với thiên-lý” Mắt không trông thấy điều
phi-lễ, lỡ có thấy thì đừng mơ mộng nghĩ tới, tai có nghe điều phi lễ thì bỏ lãng, biết điều nào quấy
thì miệng đừng nói ra; của chẳng phải thì đừng nhận; việc nào chẳng phải lễ thì đừng làm. Trừ bỏ
được nhân dục, công phu làm nhân đã thành, thiên-lý hiện ra, đó làm nhân rồi vậy.
Thầy Tử-Cống cầu xin Đức Khổng-Tử dạy cho một chữ để xử dụng trọn đời. Đức KhổngTử bảo rằng chỉ có chữ “thứ” đó chăng? Mầy muốn người ta đừng làm điều ấy cho mầy thì mầy
đừng lấy điều ấy mà đối đãi cho người ta.
Chữ thứ nầy Đức Khổng-Tử cũng dạy thầy Trọng-Cung thiên về việc làm nhân trong quốcgia xã-hội. Đức Khổng-Tử bảo rằng: Việc làm nhân trong xã-hội rộng quá, nói không cùng, ta chỉ
bảo mầy chữ “Kỉnh” và chữ “Thứ” mà thôi. Khi bước ra cửa, mầy phải cẩn thận như gặp người
khách lớn, khi xử-dụng đến dân, mầy phải trang nghiêm như vào đám tế lớn. Đó là về phần chữ
Kỉnh. Mầy muốn người ta đừng làm việc ấy cho mầy thì mầy đừng đem việc ấy làm cho người ta.
Đó là chữ “Thứ”.
Nghĩa chữ Thứ, tuy không giống hẳn nghĩa chữ nhân, nhưng việc xử sự ở đời, dùng chữ
thứ là làm theo lẽ phải nên không mấy khác chữ nhân.
Phàn-trì hỏi nhân, Ngài bảo: “Yêu người” Vì Phàn-trì có tánh hơi nặng về phần tự tư tự lợi.
Đức Thánh e Thầy chỉ chăm lợi kỷ mà không lo lợi tha, nên nhơn dịp Thầy vấn nhân, Ngài dạy:
“Yêu người”.
Thầy Tử-trương có chí về mặt chánh-trị, hỏi nhân. Đức Thánh phát minh 5 điều là: “Cung,
khoan, tín, mẫn, huệ”.
1.- Cung là kính cẩn mà có ý nghiêm trang.
2.- Khoan là độ lượng rộng rải, làm việc một cách khoan thai và nhẹ nhàn.
3.- Tín là lấy tấm lòng tín thành mà ra lịnh chắc chắn.
4.- Mẫn là siêng-năng cần mẫn, gặp việc gì cũng giải quyết cho mau chóng.
5.- Huệ là lấy lòng nhân ái mà ở với nhơn dân, nặng về phần ân huệ.
Mình có cung thì người không khinh lờn; có khoan thì được lòng dân phục; có tín thì người
cộng sự với mình tin vui làm việc cho mình; có mẫn thì làm việc gì cũng được thành tựu; có huệ
thì người mang ơn mình mà mình dễ xử-dụng họ.
Xưa vua Nghiêu, vua Thuấn là vua có nhân, lấy điều nhân mà dạy thiên-hạ, thì nhân-dân
đua nhau làm nhân, vì nhứt gia nhân, nhứt quốc hưng nhân. Nhứt gia đây là trỏ vào vị nguyên-thủ
là người có quyền cầm vận mạng một nước như Vua, Tổng-Thống, hoặc Quốc-Trưởng. Việc làm
của vị Nguyên-thủ có ảnh hưởng đến nhân dân rất nhiều. Vị Nguyên-thủ có nhân biết thương dân
lo cho dân đủ mọi phương-diện, lấy tiền của dân đóng góp làm lợi dân, biết muốn cái muốn của
dân, biết ghét cái ghét của dân, thì dân mới mến phục, sùng bái, sẵn sàng bảo an tổ-quốc giangsan. Trái lại vị Nguyên-thủ nào tham tàn, độc ác, nút máu nhơn dân, dụng hà chánh mà trị dân,
dân sợ như sợ thú dữ, lòng dân oán ghét, đụng trong nước có biến, lấy ai mà bảo vệ quốc-gia
thủy-thổ. Cái cơ tồn vong của nước là thế, do vị Nguyên-thủ nhân, hay bất nhân.
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Nghĩa chữ nhân quá rộng lớn, bản thể chữ nhân rất tinh vi, công-dụng chữ nhân thì sâu
rộng vô cùng, khó mà diễn tả hết cho được. Xin quí độc giả hiểu chữ nhân là cái lý sở dĩ làm
người mà thôi.
Nhân là cái đức tốt ở trong lòng người có sẵn, chính là cái chơn-lý để làm người vậy, vì
nhân giã, nhân giã.
HIẾN-ĐẠO
December 1970.

THÍCH NGHĨA NHỨT GIA NHÂN, NHỨT QUỐC HƯNG NHÂN
Mỗi người trong một nhà làm nhân, thì cả nước đều làm nhân hết. Một nhà đây là nói vị
Nguyên-thủ một quốc-gia, có đủ quyền hành, là nói cả gia-đình vị nguyên-thủ, cả thân-tộc ruột-rà
đều làm điều thiện, điều nhân, trên dưới nhường-nhịn, kính trọng nhau, thượng hòa hạ mục, có
bụng dạ thương người; làm gương mẫu cho mỗi nhà trong thiên-hạ. Chớ nói một nhà làm nhân
như người thường dân, dầu cho trăm nhà cũng vậy có làm gì quyến rủ được cả nước đua nhau
làm nhân.
HÀ-CHÁNH: Là cái chánh sách cai-trị hà khắc nhơn-dân như sưu cao thuế nặng, bắt dân
đày đọa cực khổ, làm việc nặng nhọc, đánh đập nhân dân, lở dân có phạm tội, thì tù đày lao khổ,
không có chút gì thương dân.
NHÂN GIÃ, NHÂN GIÃ: Điều nhân là phận của con người vậy.
December 1970

(TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 11-13)
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn, dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.
Trích từ THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN –Thi văn Dạy Đạo
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THÁNH GIÁO
20 Février 1926

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn Khôn một túi thâu.
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu.
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn Ðạo,
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu,
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh,
Ngày thành chánh quả có bao lâu!
Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.
Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất
trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy.
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng
ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý muốn của
Thầy.
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trổi hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Ðường men bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Các con phải hiểu rằng: Thầy là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông
minh của mỗi đứa mà dạy.
Dầu cho thầy phàm tục cũng phải vậy, nếu đứa nào dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu
mà hiểu đặng.
Thầy cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm
đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức cùng Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn nhau cho đặng chữ hòa.
Thầy dặn các con một điều, nhứt nhứt đều đợi lịnh Thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà
phán đoán chi hết. Phận sự và trách nhiệm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày
chưa đến; phải tuân theo lời Thầy nghe!
Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho.
...
Trên Bạch Ngọc Kinh có đủ Nam và Nữ, các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các
Ðấng Nữ Tiên, Nữ Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.
5
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Tr... đã thọ mạng nơi Thầy, con đi đâu Thầy theo đó. Lời đạo đức trong miệng con
nói ra, ấy là lời của Thầy bố hóa tập trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ, một
mình con đâu đủ sức phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó
muốn biết đạo lý, con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu hành
đặng, trước con không nên buộc chúng nó lắm.
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh Ngôn
nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
Ðã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố hóa vào lòng con.
Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để
cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà Thần Tinh Quái" thì không thế
gì làm môn đệ Thầy đặng.
Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà,
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.
... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên Ðiều,
thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là
Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà
trừng trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình,
biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa vô tư" đừng ỷ là có "Ðại Từ Phụ"
mà lờn oai, nghe các con!
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 03
20-Février-1926 nhằm ngày 20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần).

THANH Ðạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
TNHT Q1 / bài 26

HƯƠNG Tâm nhứt phiến cận Càn Khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.
TNHT Q2 / bài 11
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THUYẾT ĐẠO
của Đức Hộ Pháp
Tại Đền Thánh thời Tý, đêm mùng 8 tháng giêng năm Canh Dần (1950)
MỤC ĐÍCH NỀN CHƠN GIÁO LÀ AN ỦI CHIA SỐNG LẪN NHAU.
Đêm nay, nếu chúng ta co tay đếm lại
Đức Đại Từ Phụ đã đến chung hiệp cùng chúng
ta, đem Chơn Giáo Ngài làm phương cứu thế
đã 25 năm rồi. Bần Đạo nhớ lại khi Đại Từ Phụ
mới đến, Ngài gởi con cái của Ngài với sứ
mạng thiêng liêng đến thế gian nầy cùng Ngài,
đến chung hiệp làm một cùng nhau đặng lập
thành thánh thể của Ngài. Hai mươi mấy năm,
chúng ta tưởng lại sự khổ tâm nhọc trí của
Ngài, chúng ta phải bùi ngùi cảm động. Đức
Đại Từ Phụ với lòng đại từ đại bi của Ngài
không thể gì nói đặng, hai mươi mấy năm
trường, Ngài đến Ngài độ từ đứa, Ngài dụ từ
người, đem cả một thể thống thiêng liêng vô
cùng vô tận, quí hóa kia đổi lại một tấm yêu ái
của chúng ta đặng làm cơ quan cứu thế. Buổi
Ngài mới đến, Bần Đạo thú thật phần nhiều anh
em chúng ta buổi nọ không hiểu Đạo là gì. Dầu
đàn anh chúng ta đã có sứ mạng nơi mình lãnh
trách nhiệm làm thánh thể cho Ngài, khi ấy
cũng không biết Đạo là gì cả, chỉ nhắm mắt
theo Ngài mà thôi. Chính Bần Đạo buổi nọ, Đại
Từ Phụ nói với Bần Đạo một lời thiết yếu: "Tắc,
dâng cả mảnh thân con đặng Thầy tạo Đạo cứu
Đời con có chịu chăng?"

cách mà trí óc phàm chúng ta không thể đoán
đặng và Bần Đạo nói rằng: Không có một tay
phàm thi thố đặng; muốn giải ách nô lệ cho
nước Việt Nam mà dùng quyền phép vô biên
của Ngài đào độn cả Vạn Quốc hoàn cầu đặng
làm cho sôi nổi một trường chiến tranh của
toàn thế giới, giục thúc các nước còn lạc hậu
chiến đấu lấy cho đặng quyền sở hữu của họ,
giành cho được độc lập cho nòi giống và Quốc
Gia của họ, quyền sở hữu ấy là quyền định
sống của họ đó vậy. Nơi cõi Á Đông nước nào
còn lạc hậu đều đặng giải thoát, đều chiến đấu
đặng tranh độc lập và thống nhứt. Nước nhà
nòi giống Việt Nam cũng tấn triển theo khuôn
luật ấy mà định vận mạng lấy mình, không coi
lại sự độc lập và thống nhứt nước Việt Nam, có
nhiều điều khắt khe, mà trí óc phàm nầy không
thể làm đặng nên phải dùng tay của Đức Chí
Tôn, và cả con cái của Ngài. Bần Đạo đứng nơi
Tòa Giảng nầy không nói thêm không nói bớt;
khó nhứt là nước Việt Nam, nòi giống Việt
Nam, quốc gia Việt Nam đã thiếu Ngài một nợ
tình không biết giá trị nào nói cho đặng, thâm
tâm của Ngài muốn gieo món nợ tình với Quốc
Dân Việt Nam đặng chi, ta nêu một dấu hỏi?
Thêm cho đủ yếu lý ấy, Bần Đạo nói sự mơ
ước của Ngài rất đơn giản rất nhẹ giá trị không
cùng, chỉ muốn Quốc Dân Việt Nam là thánh
thể của Ngài, thay thế hình ảnh của Ngài đặng
chia khổ cho Ngài, chung hiệp cùng Ngài, hầu
nâng đỡ kẻ khổ, an ủi tâm hồn nhơn loại đang
đau đớn trong buổi cạnh tranh giành sống của
họ, của cơ quan tranh đấu cho kỳ đặng độc lập
đặng bảo vệ sanh mạng của họ, nếu không
mực thước chuẩn thằng định tâm lý của họ,
dầu cho đấu tranh để lập quyền sống của mình,
ít nữa phải có Nhơn Đạo đặng giúp mạng sống
của người, chớ đừng bảo vệ mạng sống của
mình để chiếm đoạt mạng sống của kẻ khác,
tấn tuồng ấy Bần Đạo chỉ nói là quả kiếp mà
thôi. Đức Chí Tôn Ngài đến lập nền Chánh
Giáo của Ngài cốt yếu làm thế nào cho họ đừng
cướp sống lẫn nhau, mà an ủi với nhau, ấy là
chí hướng của Ngài đó vậy.

Bần Đạo trả lời với Ngài một cách quả
quyết rằng: Nòi giống con còn nô lệ, nước nhà
còn lệ thuộc thì làm thế nào con tu cho đặng.
Ngài cười nói: Nhưng điều ấy các con làm
không đặng đâu, để cho Thầy, tiếng để đó cho
Thầy, Bần Đạo nhớ lại dễ như không, mà đã
hai mươi mấy năm trường rồi đó, Ngài hứa khi
Ngài mới đến cùng Cao Thượng Phẩm và Bần
Đạo cuối năm Tý đó vậy. Theo phàm tánh của
chúng ta có lẽ buồn, nhưng vì chúng ta sống
trong thời gian, còn Đức Chí Tôn sống trong
không gian, chúng ta tính từ ngày, tháng, năm,
còn Ngài chỉ lấy quyết định của Ngài làm căn
bản mà thôi. Lời hứa đơn sơ ấy ngày nay
chúng ta đã thấy rằng Ngài không bao giờ thất
hứa với chúng ta đó vậy, nếu chúng ta đoán xét
kỹ cơ quan của Ngài đã thi thố giải ách nô lệ
cho nòi giống Việt Nam, chúng ta ngó thấy một
hành tàng khắt khe khó nói, thi thố với một
Ngày âl. 08-01-Canh Dần nhằm ngày (dl. 24-02-1950).
Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.3 / bài thứ 19..◙
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KHAI ÐẠO NƠI CHÁNH PHỦ
Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29-9-1926), ông Cựu Thượng Nghị Viện Lê Văn Trung vâng
Thánh ý hiệp với chư Ðạo Hữu hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường đứng tên
vào Tịch Ðạo để khai Ðạo với Chánh Phủ.
Tờ Khai Ðạo đến ngày Mùng một tháng chín (dl. 07-10-1926) mới gởi lên Chánh Phủ cho quan
Nguyên Soái Nam Kỳ là ông Le Fol. Trong tờ nầy có 28 người đứng tên thay mặt cho cả chư Ðạo
Hữu có tên trong Tịch Ðạo.
Tờ Khai ấy làm bằng chữ Lang Sa, phiên dịch ra như vầy:

Sài Gòn, Le 7 Octobre 1926.
Kính cùng Quan Thống Ðốc Nam Kỳ Sài Gòn,
Chúng tôi đồng ký tên dưới đây, kính cho Quan lớn rõ:
Vốn từ trước, tại cõi Ðông Pháp có ba nền Tôn Giáo lớn là: Thích Giáo, Lão Giáo,
và Khổng Giáo, Tiên Nhơn chúng tôi sùng bái cả ba Ðạo ấy, lại nhờ do theo Tôn chỉ quý
báu của các Chưởng Giáo truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu:
"Gia vô bế hộ, lộ bất thập di", chỉ nghĩa là con người thuở ấy an nhàn cho đến đổi ban
đêm ngủ không đóng cửa nhà, còn ngoài đường thấy của rơi không ai thèm lượm.
Nhưng buồn thay cho đời thái bình phải mất vì mấy duyên cớ sau nầy:
1. Những người hành Ðạo đều phân chia ra nhiều Ðạo, nhiều phái mà kích bác lẫn
nhau, chớ Tôn chỉ của Tam Giáo đều như một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ
Ðấng Tạo Hóa.
2. Lại canh cải mối chánh truyền của các Ðạo ấy, làm cho thất chơn truyền.
3. Những dư luận phản đối nhau về Tôn Giáo, mà ta thấy hằng ngày cũng tại bả
vinh hoa và lòng tham lam của nhân loại mà ra, nên chi người An Nam bây giờ
đều bỏ hết những tục lệ tận thiện tận mỹ ngày xưa.
Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người An Nam, vì căn bổn, vì
Tôn Giáo, đã tìm phương thế hiệp Tam Giáo lại làm một (Quy nguyên phục nhứt) gọi là
Ðạo Cao Ðài hay là Ðại Ðạo.
May mắn cho chúng sanh, Thiên tùng Nhơn nguyện, Ðức Ngọc Hoàng Thượng
Ðế hằng giáng Ðàn dạy Ðạo và hiệp Tam Giáo lập Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tại cõi Nam
nầy.
Tam Kỳ Phổ Ðộ nghĩa là Ðại Ân Xá lần thứ ba, những lời nói của Ðức Ngọc
Hoàng Thượng Ðế giáng cơ dạy chúng tôi đều cốt để truyền bá Tôn chỉ Tam Giáo.
Ðạo Cao Ðài dạy cho biết:
1. Luân lý cao thượng của Ðức Khổng Phu Tử.
2. Ðạo đức của Phật Giáo và Tiên Giáo là làm lành lánh dữ, thương yêu nhân loại,
cư xử thuận hòa mà lánh cuộc loạn ly giặc giã.
Chúng tôi gởi theo đây cho quan lớn nghiệm xét:
1. Một bản sao lục Thánh ngôn của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
2. Một bổn phiên dịch Thánh Kinh.
Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn loại được cộng hưởng cuộc hòa
bình như buổi trước. Ðược như vậy, chúng sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới mẻ cực kỳ
hạnh phúc không thế nào tả ra đặng.
Chúng tôi thay mặt cho nhiều người An Nam, mà đã nhìn nhận sở hành của chúng
tôi và đã ký tên vào tờ Ðạo Tịch ghim theo đây, đến khai cho quan lớn biết rằng: Kể từ
ngày nay chúng tôi đi phổ thông Ðại Ðạo khắp cả hoàn cầu.
Chúng tôi xin quan lớn công nhận Tờ Khai Ðạo của chúng tôi.
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Ký tên:
- Mme Lâm Ngọc Thanh: Nghiệp chủ ở Vũng Liêm.
- M. Lê Văn Trung: Cựu Thượng Nghị Viện,
thưởng thọ Ngũ Ðẳng Bửu Tinh (Chợ Lớn).
- Lê Văn Lịch: Thầy tu - làng Long An (Chợ Lớn).
- Trần Ðạo Quang: Thầy tu - làng Hạnh Thông Tây (Gia Ðịnh).
- Nguyễn Ngọc Tương: Tri phủ - chủ quận Cần Giuộc.
- Nguyễn Ngọc Thơ: Nghiệp chủ - Sài Gòn.
- Lê Bá Trang: Ðốc Phủ Sứ - Chợ Lớn.
- Vương Quan Kỳ: Tri Phủ sở Thuế Thân - Sài Gòn.
- Nguyễn Văn Kinh: Thầy tu - Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh.
- Ngô Tường Vân: Thông Phán - Sở Tạo Tác, Sài Gòn.
- Nguyễn Văn Ðạt: Nghiệp chủ - Sài Gòn.
- Ngô Văn Kim: Ðiền chủ - Ðại Hương Cả, Cần Giuộc.
- Ðoàn Văn Bản: Ðốc Học trường Cầu Kho.
- Lê Văn Giảng: Thơ toán hảng Ippolito - Sài Gòn.
- Huỳnh Văn Giỏi: Thông Phán sở Tân Ðáo - Sài Gòn.
- Nguyễn Văn Tường: Thông Ngôn sở Tuần Cảnh - Sài Gòn.
- Cao Quỳnh Cư: Thư ký Sở Hỏa Xa - Sài Gòn.
- Phạm Công Tắc: Thư ký Sở Thương Chánh - Sài Gòn.
- Cao Hoài Sang: Thư ký Sở Thương Chánh - Sài Gòn.
- Nguyễn Trung Hậu: Ðốc Học Trường Tư Thục Ða Kao.
- Trương Hữu Ðức: Thư ký Sở Hỏa Xa - Sài Gòn.
- Huỳnh Trung Tuất: Nghiệp chủ Chợ Ðuổi - Sài Gòn.
- Nguyễn Văn Chức: Cai Tổng - Chợ Lớn.
- Lại Văn Hành: Hương Cả - Chợ Lớn.
- Nguyễn Văn Trò: Giáo Viên - Sài Gòn.
- Nguyễn Văn Hương: Giáo Viên - Ða Kao.
- Võ Văn Kỉnh: Giáo Tập - Cần Giuộc.
- Phạm Văn Tỷ: Giáo Tập - Cần Giuộc.
Tài liệu được trích từ ĐẠO SỬ của Nữ Đầu Sư HƯƠNG HIẾU.
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PHÚC TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES
TỘC ĐẠO SYDNEY

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

114-118 King Georges Rd,Wiley Park, NSW 2195, Australia

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

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.
Trích yếu: Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney trong năm Đạo thứ 85 (2009-2010).
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 niên khóa 2009-2010. Nội dung Bản phúc trình được
chia làm 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến cho năm sau
(năm thứ 3 của nhiệm kỳ HCĐ 2008-2013):
A- ĐÃ THỰC HIỆN:
1- VĂN PHÒNG TỘC ĐẠO VÀ TỨ VỤ:
a)-Văn phòng Tộc Đạo:
Đã thực hiện các hồ sơ và cấp Giấy Tắm Thánh, Sớ Cầu Đạo, lập Bảng Phân Công Trực hàng năm,
gửi và nhận Văn Thư đi và đến, Vi Bằng các phiên hội nhóm thường kỳ và bất thường, Chương
trình hành lễ của các kỳ Đại và Tiểu Đàn, Lễ tang, Lễ Thành Hôn, Sớ Văn, Theo dõi chương trình
thăm viếng của khách thập phương (các Trường Học, các Bộ, Sở, Cảnh Sát, . v.v. . . )
b)-Lễ Vụ:
Hai vị Chánh và Phó Lễ Vụ CTS Trầm Thiện Phú và CTS Nguyễn Văn Tài thường có mặt sắp xếp
các Đàn Lễ. Ngoài ra, luôn luôn có sự trợ giúp của Chức Việc các Hương và Tứ Vụ nên việc điều
hành các lễ cúng tương đối ổn định. Ngoài các Đàn Sóc, Vọng và Lễ Vía thường lệ hàng tháng tại
Thánh Thất New South Wales, Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ sau đây:
 Lễ Tắm Thánh và giải oan: Thể theo thỉnh lễ của các bậc cha mẹ có Đạo, căn cứ theo Thế
Luật (Điều 12: đứa con nít khi được một tháng sắp lên, phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm
lễ “Tắm Thánh” và ghi vào Bộ Sanh của bổn Đạo), theo đó Ban Lễ Tộc Đạo Sydney đã tổ chức Lễ
Tắm Thánh cho 06 ấu nhi vào thời Ngọ, ngày Rằm tháng 8, hầu cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ: “Xin
gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên”.
Lễ Tắm Thánh năm nay được tổ chức vào thời Ngọ, ngày Rằm tháng 8 cho các cháu: P James Lê,
Raymond Nguyễn, Amy Lê, Jack Lê, Daylen Subramani, Cù Đăng Thiện Tâm, . . .
 Lễ nhập môn: Các Tân Tín Đồ, sau khi được thân nhân giải thích, khuyến khích, động viên
đã chính thức xin nhập môn vào Đạo để được các Trấn chở che trên bước đường lập công bồi đức,
như các cháu Hồng Thủy, Thiên Nhiên, Ánh Tuyết, Thanh Tấn, Thanh Tín và Vân Mỹ Linh (tái
thệ). . . Ngoài ra, cũng có cháu xin nhập môn ngay trên giường bịnh và có lòng muốn nghe Kinh,
Tộc Đạo đã hội ý và linh động tiến hành ngay theo thỉnh cầu của bịnh nhân có lòng tín ngưỡng.
 Lễ an vị Thánh Tượng tại tư gia: Nhị vị CTS Bankstown, Trầm Thiện Phú và Ngô Thu
Lan, sau khi dọn nhà về nơi cư trú mới, số 525 Chapel Rd, Bankstown, đã xin sớm an vị ngay Thiên
Bàn để có chỗ cúng kiếng hàng ngày, như là nhu cầu bồi dưỡng cần thiết cho tâm linh.
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 Hôn lễ: Thể theo thỉnh lễ của đồng đạo, Lễ Vụ Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ Cầu Nguyện
Thánh Hôn và Vu Qui cho các đôi Tân Lang và Tân Giai Nhân sau: Phùng Kana và Thanh Duy (12/
2009), Lưu Minh Tòng và Nguyễn Thị Hồng Nhung (02/2010), Nguyễn Đăng Dung và Hồ Thị
Ngọc Nhi ( ), Trầm Quốc Hưng và Ngọc Tuyền (08/2010).
 Các Lễ Cầu Bịnh: Đã thực hiện nhiều lễ Cầu Bịnh cho Đạo Hữu, Đạo Tâm trong và cả
ngoài Tiểu Bang tin tưởng vào huyền vi diệu pháp của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng bố hóa Ơn Lành cho tật bịnh tiêu trừ, thoát ly khổ nạn.
 Nguơn Hội , Kỷ niệm và Sóc Vọng: Các Lễ Khai Nguơn, đều có thực hiện Lễ Thượng
Phướn và Đạo Kỳ Tam Thanh. Thường Khai Nguơn vào Sóc Nhựt, Tiểu lễ, Khai U Minh Chung,
Khai Di Lặc Chơn Kinh, Cúng Cáo Từ Tổ. Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu đều rất nghiêm
chỉnh và hoan lạc nhìn thấy phướn bay phất phới và rực rỡ trước Thánh Thất New South Wales
trong ngày Khai Nguơn với lòng nguyện cầu “Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm” hầu độ rỗi
các chơn hồn sớm siêu sanh nơi miền Cực Lạc. Đặc biệt trong ngày Trung Nguơn (Rằm tháng 7),
CTS Tài và Loan có tổ chức “Ngày của Mẹ” để nhắc nhở các em cháu sự tích Báo Hiếu Vu Lan.
HT Q. Nữ ĐTĐ hy vọng trong thời gian tới, giới trẻ năng nổ hơn trong việc đứng ra đề xướng và
đảm trách các sinh hoạt chung, hầu vận động các cháu thanh thiếu niên tham gia tích cực hơn.
 Lễ Tang, Cầu Siêu, Cầu Nguyện, Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường, Cải Táng: Chức
Sắc, Chức Việc Tộc Đạo, các Bàn Trị Sự, Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu NSW, đặc biệt là Ban
Đồng Nhi đều nhiệt tình và thành khẩn tham gia tụng niệm cho các chơn linh quá vãng và giúp đỡ
hướng dẫn, góp tay vào việc lo ẩm thực cho các gia đình, khi hữu sự. Ngoài ra, Tộc Đạo và các Bàn
Trị Sự đã thiết lễ Cầu An, Cầu Siêu và Truy Điệu tại Thánh Thất NSW cho nhiều thân nhân qua đời
tại Việt Nam, theo lời thỉnh lễ của tang quyến, 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 thoát ly khổ nạn hoặc nhẹ
nhàng siêu thăng tịnh độ.
 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, như: Ngày
thứ bảy, ĐH Ngô Văn Thạnh, Hiền Hữu Phạm Văn Vay (nguyên TS xin nghỉ binh), ĐH Trịnh
Minh Hiếu (bào đệ HM Loan), David Phan và Collin Phan hay Tý (2 con của HM Loan); ngày Chủ
Nhựt, gồm thành phần ngày thứ 7 công thêm các cháu Ngô Quốc Huy, Ngô Quốc Lộc (con ĐH
Thạnh), Trịnh Minh Tùng, Ngụy Quốc Kiệt (em HM Loan). Do đó, HĐ Điệp có thể chia thành 2
nhóm để tập duợt theo nhịp trống của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Út, trong ngày Chủ Nhựt. 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 mãn. Theo dõi trong suốt
buổi tập, ngoài nhị vị Nam Nữ Q. ĐTĐ có CTS/ Lễ Vụ Trầm Thiện Phú, CTS/ P.Biện Nhi Ngô Thu
Lan và ĐH Trịnh Minh Loan cùng người dì theo hỗ trợ. Hy vọng, trong thời gian tới quý Huynh Tỷ
khuyến khích và kêu gọi thêm con em tham gia việc làm đầy ý nghĩa nầy.
c)- Công Vụ:
 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, trướcmặt tiền Thánh Thất, quét rửa trên bao lơn, trên lầu Hiệp
Thiên Đài và lầu chuông, lầu trống.
 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.
 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, Đạo Hữu Reaken cùng 2 người bạn được nhờ
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đến đặt máy điều hoà không khí vào ngày Thứ bảy, 16-10-2010. Công việc khá nặng nhọc. Song
cũng đã hoàn tất một cách chu đáo và an toàn. Chỉ trả công gắn riêng cho 2 người thợ phụ về điện
của Công Ty Seven Stars, còn ĐH Reaken thì hiến công quả lựa chọn, mua sắm và lắp ráp. Điều
đặc biệt hơn nữa là gia đình Hiền Muội Phạm Thị Tha (V-Ones Enterprise Pty Ltd, ATF V-Ones
Family Trust ) đã hỉ hiến 5,000.00 Úc Kim để chi dụng vào công ích nầy.
 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.
 Thay các tấm thảm mới trên Bửu Điện: Nhận thấy các tấm trải cũ đã bị khá mòn, đồng
Đạo nhận thấy cần thay mới cho sạch sẽ, nên đã chung góp hỉ hiến công quả mua thảm mới.
d) Hộ Vụ:
CTS kiêm Hộ Vụ Nguyễn Quan Lữ báo cáo tài chánh và đính kèm Bảng Báo Cáo.
e) Lương Vụ:
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 kính,
sau đồng đạo độ trai. Đã mua bếp gas mới thay thế bếp cũ đã rỉ sét.
2 . CÁC SINH HOẠT KHÁC:
a) 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 Hiền Hữu 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
b) 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.
b) Tiếp khách viếng Thánh Thất:
 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 quan tâm như: Leura Public School, Chester Hills, Eden Marine High, v.v. . .
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, 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 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,
Hiền Tỷ Hồng Ngọc và Hiền Hữu Đào Công Tâm.
c) Bồi dưỡng giáo lý Cao Đài: Việc bồi dưỡng Giáo Lý và Luật Pháp Đạo là nhu
cầu không thể thiếu của người hành đạo. Thế nên, Tộc Đạo và các BTS đã đồng ý triển khai trong
mỗi 2 tuần một lần vào các ngày Chủ Nhựt, không phân biệt đối tượng tham dự. Vậy, xin Chư
huynh Tỷ vui long nhín thời giờ đến chia sẻ và tự do đặt các câu hỏi cần thiết để tìm hiểu Đạo.
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d) Yểm trợ việc xây dựng Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu: Trong tinh thần
tương giao hành Đạo, Tộc Đạo đã đáp ứng các Tâm Thư về việc xây dựng các Thánh Thất và Điện
Thờ Phật Mẫu trong nước và cả hải ngoại, trong năm 2010.
B. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NĂM 2011:
1- Về Tứ Vụ:
a)
Lễ Vụ: Tổ chức cho được các Khóa Lễ Sĩ, Đồng Nhi và Nhạc.
b)
Hộ Vụ: Lập hồ sơ gửi Fair Trading, phối hợp với Lương Vụ về việc gây quỹ.
c)
Lương Vụ: Tổ chức tiệc chay gây quỹ mỗi năm để giúp khó trợ nghèo và
Thiên tai xảy ra khắp nơi trên thế giới.
d)
Công Vụ: 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. . . .
e)
Văn Phòng Đầu Tộc Đạo: Tổ chức Khóa Thảo Luận, Bồi Dưỡng Hạnh
Đường.
2- Các sinh hoạt khác:
a)
Đoàn ngũ hóa Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi.
b)
Chuẩn bị tham dự Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu năm 2010:
Thảo luận lại các đề nghị chương trình nghị sự trong Đại Hội TĐCĐTĐUC tại Perth (tc VT hồi đáp
Perth).
KẾT LUẬN:
Kính bạch Hội Thánh,
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, không thể kể hết được. Chúng tôi không tránh được việc bỏ sót nhiều ghi
công của nhiều đóng góp đáng được ca ngợi của nhiều đồng đạo. Thiếu sự hợp tác của chư huynh tỷ
đệ muôi toàn Đạo, chúng ta không thể duy trì được cơ Đạo. Theo đó, chúng ta không thể làm tròn
bổn phận và nhiệm vụ của một Tín Đồ Cao Đài. Cuối cùng, xin Chư Huynh Tỷ Đệ Muội chúng ta
hãy giữ sự thương yêu mà trợ duyên cho nhau giữ vững tâm thành hầu gắng công phục vụ đạo
nghiệp
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 15 tháng 10 Canh Dần
-Hội Thánh ĐĐTKPĐ
( DL, 20.11.2010)
"Xin kính phúc trình"
Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney,
-VP Trấn Đạo Úc Châu
"Để kính tường"
-Các BTS: Canterbury, Bankstown, Fairfield và Đường Nhơn,
(Ấn ký)
-Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu NSW,
"Để tường"
-Lưu Hồ Sơ.
Hiền-Tài Nguyễn Thành-Nghiệp
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TIẾNG GỌI
Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài

SỨC CẢM-HÓA CỦA ĐẠO PHẬT
(CAN-ĐẢM VÀ NHẪN-NHỤC)
Ba-Nặc (Purna) là con một người thị-tì, chủ nhà có lòng thương, cho lên làm thiếp,
mới sinh ra chàng. Nhà còn có ba người trai nữa, bốn anh em cho ăn học cùng nhau, thời
chàng xem ra thông huệ hơn cả. Song người nhà vẫn có ý rẻ rúng; tuy vậy mà chàng
khôn lớn lên đi buôn trở nên giàu có, nhân thế làm giàu cho cả nhà. Làm nghề buôn bể,
không bao lâu đứng đầu cả phường buôn.
Một chuyến nọ đi bể, có một bọn phường buôn, người thành Xá-Vệ cứ mỗi ngày
hai lần buổi sớm buổi tối đồng thanh tụng những câu kinh câu kệ, dạy người ta những
đường giải-thoát. Hỏi ra mới biết lời dạy của Phật Thích-Già, Ba-Nặc cảm-phục lắm, khi
trở về nhà vội vàng ra thành Xá-Vệ, nhờ ông Cấp-Cô-Độc bạch cho vào hầu Phật, xin
Phật độ cho; rồi dần dần mỗi ngày một thắm mùi Đạo, sau xin thụ giới, Phật thấy người
thông-huệ, thân hành thuyết-pháp cho, dạy rằng phép tu-hành cốt ở xả-thân vong-kỷ.
Từ đấy Ba-Nặc mỗi ngày một dốc-chí tu-Đạo, không có bụng gì đến sự đời nữa;
một hôm phát-nguyện xin sang truyền giáo cho một rợ man-di gần đấy, rợ nầy có tiếng là
dữ-tợn hay hại người lắm.
Phật muốn can-ngăn nói rằng: “Người rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà hung tợn, độc ác lắm.
Mi đến nơi mà chúng nó nói độc nói ác, chửi rủa mi, thời mi nghĩ sao?”
Ba-Nặc đáp rằng: “Nếu người rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà nói độc, nói ác, chửi rủa tôi, thì
tôi nghĩ rằng người Tô-Nô-Bà-Lan-Đà nầy chắc là người lành người tốt vì họ không đánh
tôi bằng tay, không ném tôi bằng đá”
- “Nhưng nếu người Tô-Nô-Bà-Lan-Đà lại đánh mi bằng tay, ném mi bằng đá thời
mi nghĩ sao?”
- “Tôi nghĩ rằng họ cũng là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi bằng gậy,
đâm tôi bằng gươm.”
- “Nhưng nếu người ta đánh mi bằng gậy, đâm mi bằng gươm thì mi nghĩ sao?”
- “Tôi nghĩ rằng họ vẫn là người lành người tốt, vì họ không đánh tôi đến chết.”
- “Nhưng nếu người ta đánh mi đến chết, thì mi nghĩ sao?”
- “Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn lành còn tốt, vì nhờ họ tôi không phải đau khổ lắm mà
thoát được cái bọc thịt thối là tấm thân ô-uế nầy.”
Phật bấy giờ bèn nói: “Được Ba-Nặc, mi có tính nhẫn nhục như vậy, thời mi sang ở
rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà được. Ta cho phép mi đi. Mi đã được giải-thoát, nên giải-thoát cho
người; mi đã được tới bỉ-ngạn, nên dắt người sang cùng; mi đã được yên-ổn trong lòng,
nên giúp cho lòng người yên-ổn; mi đã được tới cõi Nát-Bàn, nên giúp cho người đời
cùng tới.”
Ba-Nặc đến rợ Tô-Nô-Bà-Lan-Đà, truyền-giáo cho người dân, không bao lâu,
người dân thuần lại và qui-y Đạo-Phật cả. Can-đảm dường nào! Nhẫn-nhục biết bao!
Trích trong “Phật-Giáo Đại-Quan” của Phạm-Quỳnh
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PHỤ-CHÚ.
Chàng Ba-Nặc đã quyết chí tu-hành, xả-thân, vong-kỷ, không còn thích việc đời,
được nghe Phật thuyết-pháp nhiều lần, phát-huệ, đại-ngộ, xin Phật đi truyền-giáo. Qua
những lời vấn-đáp, Phật biết chàng đã đắc-đạo, nên không ngần-ngại mà bảo rằng: “Mi đã
được giải-thoát, nên giải-thoát cho người; mi đã được tới bỉ-ngạn, nên dắt người sang
cùng; mi đã được tới cõi Nát-Bàn, nên giúp cho người đời cùng tới.”
Phật cũng lòng, mà chúng-sanh cũng lòng. Lòng sáng suốt là Phật, lòng mê-muội
là chúng-sanh.
Chúng-sanh vì mê, lục-trần đeo níu, không rời được cảnh, cảnh thuận đến thì ham,
vui mầng, cảnh nghịch đến thì lo sợ buồn rầu. Đó gọi là lòng còn dính cảnh.
Phật đã sáng suốt, gọi là giác, nghĩa là hiểu rõ tường-tận sự lý trong vũ-trụ, và xét
biết các lòng phiền não như tham, sân, si không để cho nó lam hại được. Lòng không dính
cảnh, cảnh tốt đến, không vì đó mà vui mầng, cảnh xấu đến không vì đó mà thống-khổ,
cho nên mới sống không ham, mà chết cũng không sợ.
Sống cũng không ham mà chết cũng không sợ tiện thị là được giải-thoát đến cõi
Niết-Bàn, là thành Phật, mà thành Phật ở kiếp nầy, ở cõi nầy, chớ không phải ở kiếp sau
và ở cõi khác vậy.
Các vị tu-học, phải nghiền-ngẫm suy-nghĩ cho nhiều để tìm cho ra cái chân giảithoát, thì cái công học Đạo mới được thuần-thục, có kết-quả tốt đẹp, quí vị sẽ được mãnnguyện, lạc dĩ vong ưu, hiểu được Đạo-lý rồi, trong lòng nảy ra vui sướng vô cùng, vì đó
mà quên hết những việc buồn rầu, những cảnh ngộ bên ngoài làm gì cho mình mất vui
được?
Xin quí vị hãy cố gắng, trì chí trên bước đường tu-học.
LẠC-NHÂN
03-06-1971

(TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài, trang 08-10)
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.

Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu,
Núi thẳm đường xa nước lại sâu.
Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy,
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/
(Thập mục ngưu đồ)
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TÌNH ÁI
oo0oo

Thất Nương & Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ đề bút

Đem duyên mà đổi liễu bồ buôn mai.

Người tình ái lòng thương như biển, (*1)
Cả nước non hòa tiếng yêu đương.
Thương hơi gió lá nâng sương,
Thương chim đỗ cội thương tường che hoa.

Thương nỗi bạn hằng ngày trông bóng,
Kiếm người thương những ngóng tin sương.
Tuyết khuya bủa lạnh then giường,
Gối trăng chia nửa bước đường lạnh tanh.

Thương tiếng dế như hòa khóc nhạn,
Thương hơi cây gió thoán reo đờn.
Thương bầy thú nhảy đầu sơn,
Kết đôi chẳng hiểu tiếng hờn chia bâu.

Thương nghe dế năm canh trổi giọng,
Tưởng như dường ướm gióng dây loan.
Thương ai thổn thức canh tràng,
Dỡ phòng phòng vắng vén màn màn côi.

Thương sông chảy như rầu nhăn mặt,
Thương gành khuya như bắc cầu lam.
Thương con thuyền bá nương bườm,
Thương giòng Nhi tử chứa hờn Tương giang.

Thương cho kẻ ngậm ngùi lỡ phận,
Tìm kiếm đôi lại vấn vương oan.
Thương người lánh tục tìm nhàn,
Trễ chơn mà lại phụ phàng tình duyên.

Thương gió lặng mây tan Trời rạng,
Thương muôn sao nhấp nháng bóng khuya.
Thương mưa đổ giọt châu ria,
Cỏ cây nhờ nước chan bìa đậm xuân.

Thương người giữ chẳng bền danh tiết,
Vì thương nên khó biết trọng mình,
Thà cam chết sống vì tình,
Chia tay chẳng chịu sớm đành phụ nhau.

Thương đến chốn gọi rừng Trước tử,
Chứa hiền xưa đặng giữ đạo đời.
Thương công ngư phủ dầm khơi,
Đò nhân rước khách lập đời an nguy.

Thương Trời rạng lao xao cánh nhạn, (*2)
Đến đưa tin của Hán Chiêu Quân.
Thương người lạc bước phong trần,
Đem thân Hồ Hớn bỏ phần tơ duyên.

Thương vạn vật cũng bì đồng loại,
Thương nhân sanh chẳng mỏi lòng thương.
Thương người lạc bước lỡ đường,
Tìm chơn Cung Tốt lạc đường Bích Cung.

Thương người những chờ thuyền biển ái,
Bồng con thơ ngần ngại trông chồng.
Tấm trinh đối mặt non sông,
Đành đem thân đá hẹn cùng tuyết sương.

Thương các đấng anh phong dị chủng,
Thương những trang bỏ sống vì nhà.
Thương lùm mả ủ thân ma,
Cốt căn bao đứng san hà gầy nên.

Thương mây tỏa như dường vẽ bóng,
Chức Nữ kia ngồi ngóng Ngưu Lang.
Trông vơi cánh Thước nhộn nhàng,
Cầu Ô chẳng đến đấp đàng hiệp đôi.

Thương cửa Khổng chẳng bền mối Đạo,
Thương nhà Văn khó bảo cơ Văn.
Đòi phen nắm viết muốn quăng,
Đề danh chẳng kẻ đáng bằng ghi tên.

Thương Cung Quảng Hằng ngồi ngó thế,
Đợi tin chàng Hậu Nghệ đến thăm,
Thương ai nhớ trộm mến thầm,
Lựa duyên chẳng chịu ôm cầm thuyền ai.

Thương nỗi kẻ vì hiền khổ phận,
Cửa tang du khó lấn đầu hiên.
Thương người đeo thảm chác phiền,
Nỗi duyên lở dở hương nguyền lạnh tanh.

Thương Tô Huệ hằng ngày dệt gấm,
Dâng kiên trinh vào tận bệ rồng.
Thương người chia nhọc cùng chồng,
Dầu xa ân ái còn nồng nghĩa nhau.

Thương cho kẻ ôm vành cả nghĩa,
Thương cho người cửa tía cầu Ô.
Bán thân vì chút từ cô,
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Thương Hạnh Ngươn giả nhào xuống ngựa,
Theo tình chung trước cửa ải đồng.
Thương ai đau đớn cùng chồng,
Chia phui hồn trí não nồng canh khuya.

Vì một lẽ hình hài mảnh mỏng,
Thấy trăm năm kiếp sống là hơn.
Ngoài thây thi nào hiểu có hồn,
Còn hoi hóp thấy chôn còn sợ.

Thương Mạnh Lệ khi lìa phòng tía,
Đoạt khôi khoa lo phía công phu.
Thương người nghĩa cả tiếng nhu,
Đưa chồng ra khỏi oán thù đứa gian.

Bến tân khổ biết đâu là nợ,
Chốn phồn hoa lại nở Bồng Lai.
Sống một ngày đếm thử một ngày,
Ngày nào chẳng trơu cay nuốt đắng.

Thương Mạnh Quang băng ngàn xe dẫy,
Tùng bước chồng chẳng thấy truân chuyên.
Thương người nặng nghĩa hơn phiền,
Đem thân bồ liễu làm thuyền độ phu.

Cả non nước vai mang gánh nặng,
Nợ thân danh đeo đẳng bên lòng.
Lửa ba sanh hương nợ dầu nồng,
Thân nhằn nhọc vì không thơm đặng.

Thương Đề Oanh vào hầu cảnh tớ,
Kêu oan nhà che chở phụ ân.
Thương người hiếu nữ vì thân,
Chua cay dầu chịu phong trần cũng cam.

Rạng tổ nghiệp bên lưng dùng thẳng,
Nợ thê nhi đeo đẳng bên mình.
Ngóng trông chừng hồn trước dầu linh,
Mê mụội thấy thất tình ràng phận.

Thương Trác Thị tai ham lóng tiếng,
Tư Mã kia nhấn phiếm tri âm.
Thương người biết chọn đồng tâm,
Chua cay khó nhọc thì lòng cũng cam.

Chốn đày đọa khó phương để hận,
Lực sanh sanh làm phấn dồi mình.
Kiếp phù sanh vẽ kiếp xuân xanh,
Bước đọa lạc gây thành kiếp hiển.

oo0oo

Nào tên tuổi nghiệp nghề hữu hiện,
Đã thành hình ra miếng đỉnh chung.
Ấy đều nhờ phép quí Hoá Công,
Tạo bằng cấp tài năng dục học,

Luật Tạo Hóa thương yêu là một, (*3)
Đấng công bình xấu tốt không nài.
Lượn sóng đời chứa nước chua cay,
Quyền trị thế là tày diệt chủng.

Học đặng biết hưởng mùi khó nhọc,
Học đặng hay lừa lọc thân danh.
Học cho thông phép thưởng luật hành,
Học cho hiểu tài tình xác tục.

Hình vóc chịu trong vòng Trời rộng,
Chẳng khác nào mượn sống cỏ cây.
Dưới phong vân chẳng sự chi hay,
Công bảo mạng là bài học thức.

Học đặng sửa nên trong hết đục,
Nước non kia nhờ học mà xinh.
Học cho hay làm chủ lấy mình,
Học quá giỏi đặng binh kẻ dở.

Tham sung sướng vì mang khổ nhọc,
Ham giàu sang vì chút nghèo hèn.
Chẳng khác nào bướm tối tìm đèn,
Coi nóng lửa chẳng phen hám vọng.

(*1) Thất Nương Diêu Trì Cung, giáng cơ ngày 17 tháng 10 Canh Ngọ (dl. 16-12-1930), điệu văn Động Đình
biến hóa.
(*2) Thất Nương Diêu Trì Cung, giáng cơ ngày mồng 3 tháng 7 Tân Mùi (16 Aôut 1931).
(*3) Bát Nương Diêu Trì Cung, giáng cơ ngày 3 Janvier 1933.
Tài liệu trích từ: Bút ký của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, Q.1 trang 150-156
Hiệu đính theo chánh tả hiện hành: Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất bản
tháng 4 năm 1970.◙
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TÁNH CHƠN
Thuyền tâm một mảnh gương trong,
Lối Xuân vân mộng cảnh không bến trần.

Ngày qua năm tết đến,
Mượn chữ nghĩa thế gian.
Trải lòng chơn trên giấy,
Một khối tình chứa chan.

HOÀI NIỆM TÔN SƯ
Kỷ niệm triều thiên đấng Thể thiên,
Lâm phàm giác thế độ trần duyên.
Ưu hương ái chủng khêu hồn nước,
Bác ái từ bi vững lái thuyền.
Chung sống tự do gồm triết thuyết,
Hòa bình công chánh dựng dân quyền.
Suốt đời phụng sự cho nhân loại,
Danh nghĩa trường tồn thất ức niên.

Xuân tới,
Xuân đi.
Tìm cội nguồn chơn phải thật chơn,
Con đường chí thiện tạo nhà chơn.
Lòng chơn Thánh chất bao từ ái,
Mỗi bước tu hành mỗi bước chơn.
Quả vị phải do chơn mới đạt,
Có chơn mới đến cõi Trời chơn.
Màu chơn không nhiễm không phai sắc,
Chơn tánh lần về bổn Đức chơn.

TỬ TRƯỚC
Trích Thông Tin số 75 (12-05-1973) trang 4

Úc quốc, ngày 01-02-2010
Ái Nhân
Bổn Đức: bổn nguyên Thánh Đức của Thầy.

ĐÔI VẦN TƯỞNG NIỆM
LỄ TRIỀU THIÊN
ĐỨC CAO THƯỢNG SANH

CHÂN TÌNH BẠN ĐẠO
Tiết đông ướm lạnh bước trần,
Chiều mưa gợi nhớ đảnh Thần ngôi xưa.

Tháng ba hăm sáu lễ đều hành,
Kỷ niệm triều thiên Đức Thượng Sanh.
Gió quyện trầm hương tình bát ngát,
Rạp chưn quả phẩm điện long lanh.
Cảm trang lãnh đạo nhiều kinh nghiệm,
Lưu bút khuyên người bớt lợi danh.
Bài giảng cuối cùng còn nhấn mạnh,
Trên đường lập vị phải tinh anh.

Thuyền Đạo đưa duyên mới gặp nhau,
Tánh Chơn ý thật cửa Chơn vào.
Cảnh Không mong gởi lòng nhân ái,
Chí thiện chí từ phẩm hạnh cao.
Cõi thế dầu qua bao nghịch cảnh,
Đường Tu vẹn giữ gốc Tâm làu.
Câu thơ gói trọn tình thân mến,
Rừng Thánh chờ người Đạo Đức trau.

HUỆ PHONG
Trích Thông Tin số 76 (27-05-1973) trang 6

Thảo xá miền Úc quốc mùa đông,
ngày 26-06-2007
Ái Nhân
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QUÊ NGOẠI

KIẾP PHÙ SINH

(Thương tặng quê Ngoại - Bình Đại)

Lối xuân bóng ngả bao lần,
Gió đông đưa chiếc lá gần cảnh không.

Tôi đứng bên bờ sông Hàm Luông
Sao thấy nhớ, thấy thương quê Ngoại
Bọt nước mong manh nghiêng xuôi dòng chảy
Sóng sánh bờ, thơm mãi giọt phù sa.

Thuyền xa Thánh Địa nhớ Tây Ninh,
Góc bể chân mây quảy gánh tình.
Tình Đạo ngàn năm lưu tánh thật,
Nghĩa ân một kiếp đạt quyền sinh.
Đường đời cát bụi theo Chơn Đạo,
Một mảnh tâm thanh Đức hạnh gìn.
Chuyện thế trôi đi qua lối mộng,
Dù thanh dù tục cũng chơn linh.

Quê Ngoại xa xa, gió đồng hương mạ
Mây nhạt tơ chùn mái lá đơn sơ
Hoa mận nở say cành mơ bướm gọi
Trải lối hương mềm, lối tuổi thơ ngây.
Đường quê Ngoại nắng gầy qua xóm nhỏ
Ru sáo diều vi vút gió ven đê
Người em gái gánh về vui mơ ước
Khói trắng cơm chiều ngào ngạt hương say.

Chơn linh nguồn Đức của Trời ban,
Đảnh Hạc rừng thung cảnh trí nhàn.
Bước đến quán trần vui khổ hạnh,
Định duyên định nghiệp định thần an.
Đường đi hiểm trở chan mưa nắng,
Đen trắng thị phi chẳng buộc ràng.
Cảnh giả tấm thân kia cũng giả,
Phù sinh kiếp tạm giọt sương tan.

Tôi đứng bên này, se cay trong mắt
Gió bắc ngược về mỏi lối Thiên di
Nghe khao khát vầng trăng quê mộng mị
Lời Ngoại ru hời dõi bước chân đi.
Quê Ngoại hiền như một vì sao nhỏ
Giọt ân tình sáng tỏ nẻo đường quê
Mỗi bước chân đi lại muốn quay về
Mơ giấc an bình, tình thương quê Ngoại.

Thảo xá miền Úc quốc mùa đông,
ngày 31-07-2007
Ái Nhân

Nguyên Chương Thảo
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Câu Chuyện Thầy Lang

TRÁI CÂY
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Trái cây hay Quả được thành hình từ phần bầu nhụy của hoa. Trái cây thường có hai
phần: phần thịt mọng nước có thể ăn được và hột cứng.
Ngược lại với rau được dùng như món ăn chính, trái cây thường là món ăn thêm, điểm
tâm, tráng miệng hoặc ăn vặt.
Trái cây là thực phẩm ưa thích của loài người vì tính cách bổ dưỡng và tiện lợi của nó.

Thành phần dinh dưỡng
Nhiều nhà dinh dưỡng quả quyết rằng trái cây là “bạn đường của sức khỏe” vì nó có đầy
đủ những chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì một đời sống lành mạnh.
1. Nước
Cơ thể cần từ 2-3 lít nước mỗi ngày để giữ thân nhiệt bình thường, làm trơn các khớp
xương, lưu chuyển dưỡng chất nuôi tế bào, làm huyết tương chứa hồng cầu, bạch cầu và để làm
vật chống đỡ cơ thể...
Nước trong trái cây rất nhiều, tươi mát mà lại là loại nước tinh khiết, không nhiễm trùng
hay vẩn đục. Nước từ lòng đất, được cây hút lên, chế biến, đặt vào trái để ta dùng mà không cần
mất công đun nấu, gạn lọc. Dùng nước này ta không còn sợ bị các bệnh như tiêu chẩy, khó chịu
bao tử, không sợ bị những ô nhiễm của bụi đất hay hóa chất trong không gian. Ngoại trừ khi con
người bơm hóa chất khiến cho trái nom tươi đẹp.
2. Chất đạm
Chất đạm cần thiết cho sự cấu tạo các loại tế bào, chế tạo kích thích tố trong cơ thể.
Thường thường khi nói tới chất đạm là ta nghĩ
ngay tới một miếng bít-tết, một đùi gà quay... vì đây là
nguồn cung cấp chính. Nhưng loại chất đạm này có
nhiều mỡ béo mà gần đây con người đã lạm dụng và
phụ thuộc vào nó, và gây ra nhiều bệnh hoạn.
Rau trái cũng có một nguồn chất đạm đáng kể,
tất nhiên là ít hơn thịt cá, nhưng dễ tiêu và không có
cholesterol.
Ta hãy nhìn vào các vị tu hành, không ăn thịt
động vật, chỉ ăn rau trái, mà cũng đủ chất đạm cho cơ
thể, sức khỏe vẫn tốt, thần sắc hồng hào, tinh thần minh
mẫn, phục vụ đạo giáo và tín đồ không mỏi mệt.
Đạm trong trái cây có đủ tám loại amino acid cần
thiết mà cơ thể không tự tạo ra được và phải do thực
phẩm cung cấp.
Những trái hột như đậu phọng, hột hạnh nhân,
quả óc chó ( walnut ), trái bơ... có rất nhiều đạm.
Một ưu điểm khác của chất đạm từ thực vật là
chúng được tiêu hóa dễ dàng. Ăn một miếng thịt cần 8 giờ để chuyển hóa, trong khi đó ăn một
hỗn hợp trái cây chỉ cần nửa giờ là cơ thể đã có dầy đủ số lượng chất đạm này.
3. Chất carbohydrat
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Carbohydrat cung cấp năng lượng cho chức năng của cơ thể dưới hình thức các loại
đường hoặc tinh bột.
Trái cây có loại đường đơn thiên nhiên fructose, sẵn sàng được hấp thụ và có khả năng
cung cấp năng lượng mà cơ thể cần ngay. Đường này dễ tiêu, nhập vào máu từ từ nên không gây
xáo trộn cho mức độ insulin do tụy tạng tiết ra.
4. Chất béo
Khi ăn nhiều chất béo thì không tốt, nhưng cơ thể cần một lượng tối thiểu để duy trì sự
tăng trưởng của tế bào, tích trữ năng lượng, cấu tạo thành phần của hệ thần kinh, sản xuất kích
thích tố.
Trái cây như chuối, bơ, oliu, đào lộn hột ... có một ít chất béo và hầu như không có
cholesterol.
5. Khoáng chất và sinh tố
Cơ thể cần một lượng rất nhỏ khoáng chất và sinh tố để điều hòa mọi chức năng cũng
như để tăng trưởng, sinh sản. Trái cây có đầy đủ những chất này dưới dạng hoàn toàn tự nhiên,
không pha lẫn hóa chất, dễ tiêu và vừa đủ cho nhu cầu hàng ngày. Tuy nhiên trái cây thường
không có hoặc có rất ít sinh tố B12.

Lựa và cất giữ trái cây
Trái cây là sản phẩm mà thiên nhiên cung cấp, sẵn sàng để con người sử dụng mà không
cần nhiều thời gian biến chế, sửa soạn.
Để trái cây thêm ngon, cần có sự lựa chọn kỹ càng, cất giữ đúng cách, rồi ăn đúng lúc.
Khi bầy bán trên thị trường, người ta thường phun hóa chất lên trái cây để giữ trái lâu hư
cũng như để trái cây có vẻ tươi, đẹp, hấp dẫn. Vì thế, cần rửa sạch hoặc gọt vỏ trước khi ăn.
a. Trái cây tươi
Mùa nào trái đó. Mua đúng mùa đúng lúc thì trái cây ngon hơn và rẻ hơn.
Lựa trái cây không khó khăn nếu ta để ý một chút.
Điều cần nhớ là không mua vì giá rẻ nhưng mua vì dùng được hoặc để dành được.
Nếu không có nhu cầu trang trí, chưng bầy cho đẹp mắt thì bề ngoài của trái hơi có tì vết
một chút cũng không ảnh hưởng tới phẩm chất của trái.
Cũng nên nhớ rằng, hầu hết trái cây được xịt một lớp hóa chất để tăng mầu tươi, tạo vẻ
ngoài đẹp hơn, nên nhiều khi “thấy vậy mà không phải vậy”.
Khi mua về, trái chín cần được giữ trong tủ lạnh để tránh mau hư. Trước hết, lựa riêng trái
hư, trái chưa chín hẳn. Không nên làm trái mau chín bằng cách phơi nắng vì các tia tử ngoại,
hồng ngoại có thể làm phân hủy vài loại sinh tố.
Rửa và lau khô những trái cây có vỏ cứng và trơn tru.
Trái có vỏ mỏng như nho, quả anh đào (cherry), các loại trái nhỏ mọng nước (berry) như
phúc bồn tử (rasberry), ô rô (holly berry), trái mâm xôi đen (black berry)...thì không cần rửa khi cất
giữ vì nước đọng làm trái mau hư, nhưng đừng quên rửa trước khi ăn.
Đừng vặt bỏ cuống hoặc chóp của trái, tránh làm tổn thương tới tế bào của trái.
Tủ lạnh cần giữ ở nhiệt độ từ 15◦C tới 21◦C, không ẩm.
Tốt hơn hết là giữ trái trong hộp kín để không khí không làm khô trái, nhưng nếu đựng
trong túi nylon thì lại nên chọc thủng vài lỗ nhỏ để thoát hơi và độ ẩm. Giữ kỹ như vậy, trái có thể
để dành được khá lâu.
b. Trái cây đóng hộp
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Với trái cây đóng hộp, cần coi kỹ nhãn hiệu có ghi rõ ràng tên trái cây, số lượng, tên và địa
chỉ nhà sản xuất, nhất là thời hạn sử dụng. Tuyệt đối không mua sản phẩm quá hạn dù giá rẻ.
Tránh những hộp bị rò rỉ, không khí vào làm hộp phồng lên. Hộp móp vào không sao, trừ
phi vết lõm làm rách hộp và để không khí lọt vào.
Trái cây hộp thường được bảo quản bằng nước đường cho khỏi hư và đường càng ngọt
thì giá càng cao nhưng thời gian bảo quản lâu hơn. Đôi khi trái cây được giữ gìn với nước
thường hoặc nước ép trái cây.
Trái cây hộp có thể giữ trong phòng ở nhiệt độ không quá 25◦ C, thoáng khí, không ẩm và
có thể để dành cả năm mà phẩm chất vẫn tốt, miễn là hộp không rò rỉ và không quá hạn sử dụng
do nhà sản xuất ghi trên hộp.
c. Trái cây đông lạnh
Trái cây này cũng rất ngon.
Khi mua lựa thứ đông cứng nguyên cục, chứ nếu đã chảy nước hoặc hơi mềm là bắt đầu
rã đá và hư.
Mang về, nếu chưa ăn, cần bỏ vào tủ đông lạnh với nhiệt độ bằng hoặc dưới độ đông lạnh.
Giữ như vậy trái vẫn còn tốt tới một năm.
đ. Trái cây khô
Trái khô cần được bán trong túi sạch sẽ vã bọc kín. Trái phải mềm dẻo nhưng chắc, mầu
tươi sáng, không lốm đốm mốc meo.
Trái khô có thể giữ ngoài tủ lạnh, với nhiệt độ trong nhà dưới 75◦C trong vòng nửa năm.
Nếu trời nóng quá và ẩm quá thì nên để trái cây khô trong tủ lạnh, nhất là sau khi đã mở ăn dở
dang, để tránh nấm mọc.
e. Nướng trái cây
Khi nướng, trái cây có thể là món ăn phụ thay thế cho thịt. Nướng không mất nhiều thì giờ,
nhưng cần được ăn ngay.
Trái được gọt vỏ, cắt đôi, xếp úp lên vỉ hoặc chảo, quết bơ và nước trái chanh lên mặt,
nướng độ mươi phút cho tới khi mặt trái hơi nâu.
Giở sang mặt kia rồi cũng quết bơ, nước chanh thêm chút đường, quế bột, nướng thêm
vài phút cho tới khi nâu vàng.

Kết luận
Thiên tài khoa học Albert Einstein có nhận xét: “ A table, a chair, a bowl of fruit and a
violin; what else does a man need to be happy.” Một cái bàn, một cái ghế, một bát trái cây và một
cây đàn violin; con người còn cần gì thêm nữa để được hạnh phúc.
Mà một trong những yếu tố mang tới hạnh phúc là có sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Vì các khoa
học gia của Trung tâm CDC Hoa kỳ quan sát thấy là, so với người chỉ tiêu thụ một số lượng khiêm
nhường rau, trái cây, người dùng rộng rãi các thực phẩm này đều có khả năng giảm thiểu các rủi
ro mắc bệnh mãn tính, như là tai biến động mạch não, cao huyết áp, tiểu đường và vài loại ung
thư.
Nhận xét của Einstein quá ư chính xác, phải không thưa quý thân hữu.
Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức
Texas-Hoa Kỳ
Nguồn: http://nguyenyduc.com/baimoi/traicay.htm
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XÔI KHÚC
Uyên Trang phụ trách
Mời các bạn lần này chúng ta cùng làm món Xôi Khúc hay còn gọi là bánh khúc (món ăn
chơi của người miền Bắc) nhé.

Vật liệu:
-

1 gói bột nếp tinh khiết + 4 muổng canh bột gạo

-

1 kg gạo nếp (ngâm qua đêm)

-

200gr lá rau tần ô hay lá spinach

-

200gr củ hành ta + gia vị nêm - muối, tiêu, đường, bột ngọt

-

2 gói đậu xanh cà (không vỏ)

Cách làm:
1Nhân bánh: đậu xanh ngâm trước 1 đêm, hôm sau rửa sạch, đổ ra rổ cho ráo xong
đem hấp khoảng 30 phút, rồi đem xay nhuyễn. Củ hành ta xắt nhuyễn, phi với dầu cho
thơm rồi đổ đậu xanh đã xay vào xào chung, nêm muối, đường, tiêu, bột ngọt cho vừa ăn,
xong bắc ra để nguội. Chia nhân làm 30 phần đều nhau, viên lại cho tròn và chắc.
2Vỏ bánh: lá rau tần ô hay spinach rửa sạch cho vào máy xay nhuyễn (khoảng 1
chén nước), để cả nước lẫn cái trộn với bột nếp. Nhồi kỹ cho thật dẻo, nếu thấy bột còn
khô thì cho thêm chút nước cho đến khi bột không nhão và không khô là được. Sau đó
cũng chia vỏ bánh ra làm 30 phần đều nhau, viên tròn cục bột rồi để lên lòng bàn tay ấn
cho dẹp và mỏng, vừa đủ để gói kín cục nhân đậu xanh.
Sau cùng rắc gạo nếp (đã ngâm trước và dể ráo) lên cho kín bánh rồi mang đi hấp.Hấp
bánh: lót 1 lớp vải mùn lên mỗi ngăn của xửng hấp bánh, xếp 1 lớp nếp thì 1 lớp bánh,
vặn lửa lớn, hấp bánh khoảng 45phút thì chín (muốn chắc ăn thì thử hột gạo nếp, nếu
thấy dẻo là được).
Xôi chín rồi, đơm ra dĩa. Nào mời mọi người cùng ăn nhé.
Thân chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần nấu ăn tới.
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ChuyŒn Vui CÜ©i
Uyên Trang sưu tầm

Tha thứ
Sau khi giảng về lòng vị tha, nhà truyền giáo hỏi các giáo dân của mình ai sẽ sẵn sàng tha thứ cho
kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80% giáo dân giơ tay. Vẫn chưa
hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp lại câu hỏi trên. Nôn nóng về bữa ăn trưa tuyệt vời
của ngày chủ nhật, tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù à?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- 86.
- Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết để một người sống đến
86 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại:
- Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.

Ba anh đầy tớ
Một lão nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa,
còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm.
Một hôm, cậu con cả lão ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ:
- Thưa ông, cậy cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ!
Vớt lên được, thì cậu cả đã chết ngoẻo rồi. Lão liền vác gậy đuổi, anh cẩn thận chạy biến. Lão sai
anh lo xa đi mua áo quan về liệm. Ðược một lúc, anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ trừng
mắt:
- Tại sao mua những hai cái, thằng kia?
Anh này trả lời:
- Ay, con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay.
Lão lại vác gậy đuổi đi.
Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi
chơi. Ðến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy
thế ông chủ khen:
- Anh khá lắm, biết chịu khó. Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ cánh.
Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ dặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:
- Con xin đa tạ ông!

Dốt như bò
Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà:
- Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết.
(Ý nói: Ði thi thì làm gà cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao.)
Con gà nói:
- Không việc gì đâu! Tôi biết: nó học như anh, nó viết như tôi, nhất định nó không dám vác lều
chõng vào trường thi đâu!
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LÜ§i Tr©i
LTT: K‹ tØ BT nÀy, BTHH së Çæng liên tøc truyŒn ng¡n LÜ§i Tr©i, sáng tác khoäng næm 1940 hÀu quí bån
Çåo, Çåo tâm thÜªng lãm. Sau Çây là l©i phê cûa ñÙc Phåm H¶ Pháp:
‘ƒy là m¶t ti‹u thuy‰t ÇÀy Çû Çåo ÇÙc tinh thÀn, Çáng Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i Çåo tâm lÜu š.
M¶t gÜÖng sáng suÓt cûa m¶t ngÜ©i chÒng, trong bu°i kh° não tinh thÀn vì tình ái yêu v®, mà tìm
nÖi an ûi tâm hÒn phäi ch‡ cûa ông Lê Thành Lung.
M¶t bà v® bÎ hàm oan! Trót chÎu Çau kh° Çã trên mÜ©i næm mà vÅn gi» tình chung thûy, cho t§i
lúc minh oan v§i chÒng. ThÆt! Là m¶t ngÜ©i hiŠn phø Çáng kính, Çáng thÜÖng là bà Lê Thành Lung.
M¶t ÇÙa con Çã xa cha mË quê hÜÖng lúc lên sáu tu°i, theo ngÜ©i ngoåi quÓc vŠ Pháp, mà còn
gi» y thiên tánh ch£ng Ç°i ch£ng d©i, trên hi‰u v§i cha mË và tr†n nghïa v§i bån, dÀu ngÜ©i bån Ãy là
ngÜ©i thù cûa mình là Lê Thành Song.
NgÜ©i rÃt nên chú š hÖn h‰t là ÇÙa phän phúc sát nhÖn, t¶i tình quá lë mà bi‰t t¿ giác sºa tánh
æn næn, theo ÇÜ©ng chánh tìm lë phäi, t¿ hÓi mà ª tr†n hi‰u v§i cha mË ngÜ©i bÎ håi nÖi mình, mà ÇŠn t¶i
là NguyÍn Væn Thai.
Tuy là bän ti‹u thuy‰t v¡n tắt nhÜng Çû Çåo ÇÙc ti‰t nghïa. TÜªng, ai xem Ç‰n cÛng phäi cäm
Ç¶ng!
Quä nhiên! Nó Çã hi‹n hiŒn ra rõ ràng, m¶t tuÒng Ç©i hiŒn h»u.
BÀn Çåo rÃt khen, cho phép in ra và Ãn tÓng.
H¶ PHÁP
kš tên và Çóng dÃu.’

(Ti‰p theo lÀn trÜ§c)
BÀn Çåo m§i m©i g¥p Çåo mu¶i lên Çây Ç‹ dåy
nhiŠu chuyŒn cÀn thi‰t.
VÆy cháu Song phäi theo Bäo Th‹ Quân,
låi Ç¢ng Låi ViŒn Ç¥ng làm m¶t t© khai cho rõ
ràng, tØ khi cháu sang Pháp vŠ Ç‰n nay, lÜ®c thuÆt
vÆy thôi! MiÍn cho trúng. ViŒc nào cháu quên
cÛng không sao, nói rÒi Ngài g†i Bäo Th‹ Quân
dÅn Song Çi. Khi Song Çi rÒi, Ngài quay ÇiŒn
thoåi cho Låi ViŒn hay, và bi‹u phäi ch© lÎnh
Ngài. K‰ Ngài låi hÕi bà H¶i ñÒng: Çåo mu¶i có
bi‰t ÇÙa m§i Çi ra Ãy là ai không? Bà H¶i ñÒng
nghe hÕi hÖi ngåc nhiên, không hi‹u là Ngài nói
ÇÙa nào, bà thÜa r¢ng: Då thÜa ThÀy hÕi Song hay
em Bäo Th‹? BÀn Çåo hÕi Çåo mu¶i vÆy ch§ Çåo
mu¶i có bi‰t th¢ng Song là ai không? Bà thÜa r¢ng
nó là con cûa tôi. ñåo mu¶i lÀm rÒi, chính nó là
tên sát nhÖn, chính nó Çã gi‰t ch‰t m¶t ngÜ©i
Pháp, chính nó ám sát ÇÙa con yêu qúi cûa Çåo
mu¶i Ç¥ng Çoåt gia tài cûa Song, chính tên nó là
NguyÍn Væn Thai ch§ Çâu phäi là Lê Thành Song.
Då thÜa ThÀy, bà H¶i ñÒng lÆt ÇÆt nói: Chính nó
giÓng v§i cái hình nó gªi trÜ§c kia l¡m. Khi cha
nó còn cÛng nói giÓng, vì m‡i næm nó ÇŠu có hình

X. VI˙C ÁM SÁT ñ‚ BåI L¶.
ThÆt y nhÜ l©i Song nói, xe lên Ç‰n Tòa
Thánh Tây Ninh thì Çúng bäy gi© rÜ«i, hai mË con
m§i ÇÜa dây thép cûa ñÙc H¶ Pháp cho Hòa ViŒn
xem, xong rÒi xin phép vào ki‰n diŒn ñÙc Ngài.
G¥p lúc Ngài ÇÜÖng ngÒi Çàm Çåo v§i ông Khai
Pháp và ông Giáo SÜ Công ViŒn.
VØa thÃy bà H¶i ñÒng và Song bÜ§c vô
xá chào rÒi, thì ñÙc H¶ Pháp cÜ©i và hÕi r¢ng:
Ch¡c Çåo mu¶i ÇÜ®c dây thép cûa BÀn ñåo, nên
m§i lên gÃp Çây ch§ gì? Day qua Song Ngài nói,
cháu Çây là Song phäi không? Song cúi ÇÀu và då.
Không hÕi BÀn ñåo cÛng bi‰t. Vì cháu giÓng anh
PhÓi SÜ l¡m! Nghe nói khi ª Pháp vŠ, cháu có Ç‰n
thæm m‡i khi lên Çây? Rûi BÀn ñåo khi lên Cao
Miên, khi Çi Sài Gòn nên không g¥p! Hôm nay
BÀn ñåo hay ÇÜ®c, vì thiŒp m©i cûa Çôi Çàng thì
BÀn ñåo rÃt mØng cho Lê TrÀn hai h† ÇÜ®c k‰t
thân v§i nhau. Nghï vì công quä cûa anh PhÓi SÜ
và công quä cûa ñåo ÇŒ TrÀn Quang Th§i rÃt
nhiŠu v§i ñåo, nên chi BÀn ñåo muÓn tránh
nh»ng s¿ ch£ng hay, có th‹ xäy ra Ç‰n cho hai h†.
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Chauffeur thì Quan ThÀy l¡c ÇÀu nói h‰t k‹ không
th‹ cÙu ÇÜ®c! ChØng vài gi© thì së trút linh hÒn.
Thình lình ngÜ©i có sáng ki‰n m§i thº máu tên
Chauffeur mà nói trong hai mång phäi cÙu lÃy
m¶t mång. Quan thÀy m§i lÃy máu tên Chauffeur
cho con m§i ÇÜ®c toàn tánh mång, Ãy là l©i cûa
ngÜ©i ÇiŠu dÜ«ng chÙng ki‰n tØ ÇÀu chí Çuôi.
Cu¶c cÙu cÃp Ãy, sau nÀy k‹ låi cho con
nghe và vì cÛng nh© ngÜ©i Ãy tÆn tâm chæm sóc
cho con. Nói là Ç¥ng sÓng, ch§ trong th©i kÿ tåi
dÜ«ng ÇÜ©ng ª Måc Xây (Marseille) bÎnh tình
trÀm tr†ng vì v‰t thÜÖng quá l§n, thiŒt là thÆp
phÀn tº nhÙt phÀn sanh, cÙ trª Çi trª låi hoài. Nên
chi con phäi n¢m tåi nÖi Ãy gÀn m¶t næm tr©i mà
con nào có bi‰t, vì m¶t tÌnh mÜ©i mê, tâm thÀn rÓi
loån. ñ‰n khi con vØa tÌnh trí thì có nhà ChÙc
Trách Ç‰n tÆn nÖi Ç‹ ÇiŠu tra vŠ vø án mång Ãy.
Con Çã bi‰t trÜ§c vì nh© tên ÇiŠu dÜ«ng thuÆt låi
sau khi con vØa månh, nên con Çã s¡p Ç¥t trÜ§c
rÒi, Ç‰n chØng nhà ChÙc Trách vØa hÕi thì con
khai r¢ng: Khi con mÜ§n xe Ç‹ ra ngoài thành
thæm bån, chÌ Çi có m¶t mình mà thôi, trên xe phía
trÜ§c có ngÜ©i Chauffeur và có m¶t ngÜ©i n»a
hình nhÜ ngÜ©i phø. ñ‰n nÖi con trä tiŠn xe, vì
tr©i tÓi nên con phäi låi trÜ§c Çèn pha xe Ç‹ trä
khÕi l¶n. Vì vô š nên con mª bÓp ra, theo š con
tÜªng là tên Chaffeur, vì thÃy tiŠn con nhiŠu sanh
lòng tham. Nên khi trä tiŠn xe rÒi, con Çi chÜa
ÇÜ®c bao xa, thì con bÎ Çâm té xuÓng bÃt tÌnh, tØ
Çó con ch£ng bi‰t chi n»a h‰t. Con ÇÎnh ch¡c r¢ng
tên Chauffeur gi‰t con Ç¥ng Çoåt cûa con. Quan
BiŒn Lš cÜ©i khi nghe con khai, Ngài nói tên
Chauffeur cÛng bÎ Çâm và Çã ch‰t rÒi, ngài hÕi
con có bi‰t tên hay bi‰t m¥t ngÜ©i Çi theo tên
chauffeur không. Con trä l©i r¢ng: VØa xuÓng Ç‰n
Måc-Xây (Marseille), æn cÖm chiŠu vØa xong thì
con Çi liŠn, tr©i tÓi con không Ç‹ š, dÀu con có
nh§ kÏ lúc Ãy thì cã næm trên giÜ©ng bÎnh con
không th‹ nh§ ÇÜ®c.
ñoån Quan BiŒn Lš m§i hÕi cæn cÜ§c thì
con khai ngay ch‡ ª cûa cha nuôi con là ông
Solère, và con cÛng có thuÆt låi chuyŒn cha con
mÃt nên con vŠ Nam. Khi lÃy xong khÄu cung
Quan BiŒn Lš ngÜ©i vŠ, ngày mai ông låi Ç‰n n»a
và cho con hay r¢ng: L©i khai con Çúng ông
Solère tº nån vì xa cách ba tháng nay. Má nghï coi
cha ru¶t ch‰t vŠ không t§i nÖi, cha nuôi tØ Ãu chí
trÜªng, Ön cao nghïa cä chÜa ÇÜ®c Çáp ÇŠn, thiŒt
con không hi‹u n‡i tåi sao con kh° quá nhiŠu vŠ
xác thân lÅn tâm trí. Song nói ti‰p: Nghe tin Ãy

gªi vŠ. ñÙc H¶ Pháp cÜ©i mà r¢ng: CÛng tåi cái
giÓng ly kÿ Ãy nên nó m§i lÆp tâm Ç‹ ám sát
Song. N‰u Song không nh© công tu hành cûa cha
nó, không nh© Çåo ÇÙc cûa Çåo mu¶i thì nó Çã
ch‰t rÒi v§i mÛi dao cay nghiŒt cûa th¢ng Thai.
Tuy bà H¶i ñÒng kính ñÙc Giáo Chû Ç‰n
Çâu, nhÜng bà cÛng Çinh ninh r¢ng: NgÜ©i Ãy là
con cûa bà. Nên bà thÜa r¢ng: L©i ThÀy dåy tôi
không dám cãi, nhÜng tôi thÃy sao nó giÓng cha
nó tØ hình dung, Ç‰n tÜ§ng Çi, tánh tình cÛng
giÓng, thêm tài h†c cûa nó rÃt uyên thâm, cách æn
ª rÃt hiŠn tØ, hi‰u Çåo. ñÙc H¶ Pháp vÅn cÜ©i và
nói: BÀn ñåo Çã nói cÛng vì cái giÓng ly kÿ m§i
ra nông n‡i, vÆy Çåo mu¶i muÓn rõ nguyên do thì
BÀn ñåo së giúp cho: ñ¥ng bi‰t ÇÙa nào là Song
và ÇÙa nào là Thai. Nói xong, Ngài kêu: Song a!
ra Çây cho má con thÃy! Song nghe kêu ª trong
bÜ§c ra, làm cho bà H¶i ñÒng ngÖ ngác nhÜ giÃc
chiêm bao, bà nhìn Song tØ ÇÀu t§i chân rÒi bà
chÜa kÎp nói, thì Song Çi ri‰t låi ôm lÃy bà mà
khóc và nói r¢ng: Ngày hôm nay con còn sÓng
Çây, Ç‹ g¥p má thì là nh© Ön Tr©i PhÆt cÙu con,
nh© Çåo ÇÙc cûa cha mË con m§i thoát khÕi tº
thÀn. N‰u con vŠ Çây không Ç¥ng và không kÎp thì
má vÅn tÜªng tên sát nhÖn Ãy là con và së nhiŠu
kh° tâm vì nó sau nÀy.
VÆy Ç‹ con thuÆt låi tØ ÇÀu chí cuÓi cho
má nghe, rÒi Çây së nh© ñÙc H¶ Pháp biŒn minh
chØng Ãy má së rõ. Song m§i lÜ®c thuÆt lai lÎch
cûa Thai và tình bÀu bån, thÜÖng yêu vì ch‡ giÓng
nhau nhÜ gi†t nÜ§c kia giÓng gi†t nÜ§c n†. S¿
giÓng Ãy nó liên k‰t bªi hai cái tên Song và Thai
cÛng làm cho ngÜ©i ngoài lÀm tÜªng r¢ng: Cã hai
ÇÒng chung Çøng m¶t bÀu thai, nên chi tâm s¿ cûa
hai ngÜ©i nhÜ m¶t. Song thuÆt Ç‰n giai Çoån sau
nÀy m§i rõ là Thai cÓ tâm gåt Song ra Ç‰n ch‡
v¡ng, Ç‹ xuÓng tay Ç¶c, Ç‹ k‰t liÍu cu¶c Ç©i cûa
Song Ç¥ng Çoåt cã giÃy t© tiŠn båc, hÀu trª vŠ
Nam Ç¥ng Çoåt lÃy gia tài cûa Song. NhÜng, sau
khi Thai thi hành xong k‰ Ç¶c. Thai bÕ Çi vŠ, Çinh
ninh r¢ng th‰ nào con cÛng ch‰t rÒi, vì nó xem xét
kÏ l¡m thì phäi. Song nói: Không dè nó vØa Çi thì
lính TuÀn Cänh cÛng vØa Ç‰n, thÃy vø án mång
gi»a ÇÜ©ng. LÆp tÙc dùng ÇiŒn thoåi kêu xe hÒng
thÆp t¿ Ç‰n, chª con và tên Chauffeur cÛng vì con
mà ch‰t oan, khi Ç‰n nhà thÜÖng thì Quan ThÀy
xem v‰t thÜÖng thì nói r¢ng: PhÀn con có th‹ cÙu
ÇÜ®c, n‰u có máu ai cho vì bÎ mÃt rÃt nhiŠu máu
quá! MÃy v‰t thÜÖng cách trái tim có m¶t phân
thôi n‰u trúng tim thì h‰t k‹. Xem Ç‰n tên
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thÜa con coi nhiŠu. Con coi nhiŠu, vÆy con có thÃy
cái t¶i nào tr†ng nhÙt cûa ñåo? Då thÜa t¶i lÃy
danh ThÀy mà thŠ dÓi, và t¶i ÇÓi v§i ngÜ©i thay
m¥t cho ñÃng Chí Tôn. Rành l¡m! VÆy m§i Çúng
là Cº NhÖn LuÆt Khoa.
VÆy, hôm nay con ÇÙng trÜ§c Thiên Bàn
và trÜ§c m¥t BÀn ñåo là ngÜ©i thay m¥t cho ñÃng
Chí Tôn. BÀn ñåo muÓn con giÖ tay lên lÃy tên
tu°i mà thŠ! Không ÇÜ®c trä l©i dÓi nh»ng l©i cûa
BÀn ñåo hÕi con. Song dõng dåt ÇÜa tay lên mà
thŠ r¢ng: Con là Lê Thành Song næm nay con
Ç¥ng . . . L©i vØa nói Ç‰n Çó, ñÙc H¶ Pháp m§i
hÕi quª r¢ng: Thôi con Çi, t¶i con l§n l¡m, dám cä
gan thŠ dÓi. Song thÜa, då con có dám dÓi chi Çâu.
Con nói con không dÓi sao con không lÃy tên
NguyÍn Væn Thai mà thŠ. Låi lÃy tên Lê Thành
Song là ngÜ©i bån thân yêu cûa con, Çã bÎ con
Çang tâm ám sát rÒi. Thai nghe nói xanh cã m¥t,
ÇÙng run và không hi‹u sao ñÙc H¶ Pháp låi bi‰t,
nên Thai cÓ chÓi. Då thÜa con thiŒt là Song, còn
Thai nào con ch£ng bi‰t. ñÙc H¶ Pháp cÜ©i và nói
con còn dÃu làm chi n»a, cÖ mÜu Çã båi l¶ rÒi,
viŒc con làm quá nhÅn tâm quá tàn ác Ãy, nó Çã
bi‹u l¶ v§i Çû b¢ng chÙng, Çây Ç‹ BÀn ñåo chÌ sÖ
vŠ m¶t vài ÇiŠu cho con ÇØng dÓi n»a mà mang
thêm tr†ng t¶i l‡i, con dÅn dø Lê Thành Song ra
ngoài thành Måc-Xây (Marseille) Ç‹ hå thû, mong
gi‰t nó Ç¥ng Çoåt s¿ nghiŒp cûa nó, con låi gi‰t
luôn m¶t ngÜ©i Pháp n»a. Con tÜªng viŒc con làm
không ai rõ Ç¥ng, con lÀm l¡m con à, ‘Thiên võng
khôi khôi sÖ nhi bÃt lÆu’. Con hãy khai ngay Çi,
rÒi BÀn ñåo së lÃy pháp luÆt cûa ñåo mà xº trí
cho con. Còn n‰u con cÓ chÓi, thì BÀn ñåo së ÇÜa
con ra cho pháp luÆt ngoài Ç©i phân xº thì t¶i con
Çó, ch£ng tránh khÕi lên Çoån ÇÀu Çài, vì t¶i cÓ sát
hai mång Ç‹ cÜ§p cã gia tài s¿ nghiŒp cûa Song!
Khai Çi con? Thai nghe nói toát cã mÒ hôi nhÜng
t¿ nghï r¢ng: Ch¡c là vì cÖ bút nên ñÙc H¶ Pháp
m§i rõ ch§ không b¢ng c§ chi, nên Thai cÓ chÓi
mà thÜa r¢ng: Ngài dåy sao con hay vÆy, ch§ con
là Song, còn viŒc chi con không bi‰t h‰t.
Näy gi© ông Khai Pháp ngÒi làm thinh,
thÃy Thai cÓ chÓi, ông tÙc mình m§i quª l§n lên
r¢ng: Ÿ Çây là Thánh ñÎa nh»ng viŒc chi l§n lao,
cÀn phäi tra vÃn, thì v§i s¿ hòa nhã Çåo ÇÙc, Ç‹
cho phåm nhân t¿ cung chiêu, vì bây gi© ñåo có
Çû b¢ng chÙng, Çû tài liŒu m§i can thiŒp, ch§
không phäi nhÜ ngoài Ç©i, ngÜ©i ta tra vÃn b¢ng
kŠm b¢ng kËp, b¢ng ÇiŒn Çû thÙ tàn ác Ç‹ cho máu
rÖi, thÎt nát rÒi m§i khai. ñÙc H¶ Pháp muÓn Çåo

con khóc ngÃt nh»ng muÓn cho nhà ChÙc Trách
rõ bi‰t cæn cÜ§c cûa con cho mau, Ç¥ng con có lo
vŠ Nam cho s§m, nên chi con m§i khai thêm r¢ng:
Nhà ChÙc Trách muÓn rõ hÖn n»a xin hÕi ngay
trÜ©ng Çåi h†c tåi Paris và con chÌ ch‡ ª hai ngÜ©i
bån thân cûa con, là anh Võ Thåch SÖn và anh
NguyÍn Thành Danh, ÇŠu là bån cùng trÜ©ng cùng
l§p v§i nhau, Ç‹ xuÓng nhìn và làm chÙng cho
con, hai anh Ãy cÛng con nhà giàu l§n ª Båc Liêu.
Quan BiŒn Lš nghe xong låi trª vŠ.
Cách næm hôm sau, con ÇÜÖng n¢m suy
nghï: Con muÓn bi‰t tåi sao Thai låi muÓn gi‰t
con! mà con không khai cho Thai!... Vì n‰u sau
khi nghe xong, th‰ nào nhà ChÙc Trách cÛng gªi
tin vŠ bên nÀy Ç‹ tìm b¡t nó, con s® nó hay së lÃy
h‰t tiŠn båc mà trÓn qua xÙ khác. Nên chi con cÓ
dÃu! ñ‹ con vŠ ÇÜ®c së b¡t nó tåi ch‡ cho có Çû
b¢ng c§, vì nó Çinh ninh th‰ nào con cÛng ch‰t
rÒi. Thêm cã næm trÜ©ng nó ÇÜ®c yên °n, thì nó
ch¡c viŒc nó làm chÌ có Tr©i bi‰t ch§ ngÜ©i nào
bi‰t Ç¥ng. Con ÇÜÖng ch©, thình lình cºa phòng
mª r¶ng, theo sau Quan BiŒn Lš là ThÀy cûa con
dåy chuyên môn vŠ LuÆt, k‰ anh SÖn và anh
Danh. Con h‰t sÙc mØng. Sau khi nhìn nhÆn Çàng
hoàng rÒi, con yêu cÀu Quan BiŒn Lš chÙng nhÆn
Ç¥ng con xin giÃy t© Ç‹ trª vŠ Nam. Quan BiŒn Lš
vui lòng và chúc cho con mau Ç¥ng bình phøc, rÒi
ngài së giúp cho.
Khi ngài vŠ rÒi, con m§i yêu cÀu anh SÖn
và anh Danh giúp cho con sÓ tiŠn tàu Ç‹ vŠ xÙ, hai
anh cÛng vui lòng cho mÜ®n m‡i ngÜ©i 5000
quan. Vì mØng quá, nên con mau bình phøc, sau
khi ra khÕi nhà thÜÖng rÒi, con g¡p lo giÃy t©, nên
hai tuÀn sau con liŠn Çáp tàu mà trª vŠ xÙ sª, khi
nghe vŠ Ç‰n quê hÜÖng rÒi, con vì chÜa bi‰t ÇÜ©ng
Çi lÓi bÜ§c ra sao. M§i dò hÕi gÀn trót tháng, rõ
bi‰t công viŒc cûa Thai làm tØ khi nó trª vŠ Çây.
Con không còn ngÀn ngåi chi n»a, viŒc gÃp Çã t§i,
nên con vŠ Çây Ç‹ yêu cÀu ñÙc H¶ Pháp can thiŒp
dùm. VÆy con xin m©i má bÜ§c sang bên này, Ç‹
cho ñÙc H¶ Pháp tra vÃn nó, rÒi má së rõ ai là
Song ai là Thai.
VØa nghe ÇiŒn thoåi cûa ñÙc H¶ Pháp
bäo cho Song vŠ, thì Bäo Th‹ Quân dÅn ÇÜ©ng
cho Song trª låi. Sau khi vài câu chuyŒn xoàn Ç‹
cÀm Song. VØa Ç‰n nÖi, ñÙc H¶ Pháp m§i hÕi
Song. BÀn Çåo có nghe con Çã nhÆp môn rÒi thì
phäi? Då thÜa, khi con lên Çây lÀn thÙ nhÙt. TÓt
l¡m, vÆy con nhÆp ñåo, ch¡c có lë con coi pháp
luÆt cûa ñåo, sách cûa ñåo nhiŠu l¡m ch§? Då
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không Ç†c sách luân lš, càng xa sách ñåo. Vì
nh»ng lë Ãy, nên con m§i Ç‹ tâm sa vào vòng t¶i
l‡i. Hôm nay con khai rõ cho ThÀy tÜ©ng và con
xin ThÀy ÇÜa con ra cho pháp luÆt Ç©i phân xº,
con ch£ng ân hÆn chi h‰t, con chÌ lo nhÙt có m¶t
ÇiŠu là, sau khi con ÇŠn t¶i rÒi, mË anh Song
không ngÜ©i phøng dÜ«ng.
Bà H¶i ñÒng ª sau bình phong nghe Thai
nói Ç‰n Çó, bà cÀm lòng không Ç¥ng bà bÜ§c ra bà
vØa khóc vØa nói: Con æn ª làm cho ác ÇÙc l¡m
vÆy. N‰u con vŠ m¶t lÜ®t v§i anh con thì má së có
hai ngÜ©i con. ThÆt má cÛng nhÆn Çåo làm con,
cÛng nhÜ Çåo làm ngÜ©i cûa con, tØ khi con vŠ
Ç‰n nay không ch‡ trách. Thai vØa cúi ÇÀu ngó
xuÓng, Ç‰n khi Song mª cºa ki‰ng bÜ§c ra, làm
cho Thai gi¿t mình, không bi‰t làm sao sÓng
Ç¥ng, không hi‹u Song thÆt là ngÜ©i hay là ma,
thÆt Thai nhÜ Çang chiêm bao, tÓi tæm cã mày
m¥t, hÓi hÆn træm phÀn, chÌ quÿ ngó xuÓng mà
chÎu. Song bÜ§c t§i ch¡p tay thÜa cùng ñÙc H¶
Pháp xin cho Song ÇÜ®c nói v§i Thai Çôi ÇiŠu.
ñÙc H¶ Pháp gÆt ÇÀu. Song v‡ vai Thai mà nói
r¢ng: Näy gi© anh ÇÙng sau Çây nghe rõ nh»ng l©i
em khai, nh»ng l©i em nói anh xin nhìn nhÆn, l©i
em Çã nói là phäi. NhÕ thì em côi mË, vØa l§n lên
côi cha, nên chi em thi‰u gia Çình giáo døc. H†c,
em bÃt k‹ luân lš, không Üa sách ñåo mà anh
thÜ©ng khuyên em coi, nói là cûa ba anh gªi nên
xem. Em không quan tâm Ç‰n, ngày nay em nhìn
nhÆn vì thi‰u nh»ng lë Ãy, nên em m§i làm t¶i làm
l‡i không ngÀn ngåi. PhÀn anh, anh tha l‡i cho
em, vì lš lë Ãy anh tha t¶i cho em, là ÇÙa bi‰t ‘ Tri
quá t¡c cäi’! Anh quên l‡i cho em, vì tr†n næm
nay em Çã tÆn tâm phøng dÜ«ng mË anh, m¶t cách
chu Çáo. Và anh cÛng ch£ng nh§ t¶i em, vì em
bi‰t dùng cûa anh, lÃy tên anh mà làm toàn nh»ng
chuyŒn Çåo ÇÙc, em ch£ng bao gi© dùng tiŠn båc
cûa anh vŠ viŒc riêng cho em ÇÜ®c vui sÜ§ng. Anh
cám Ön em ª ch‡ Ãy.
VÆy con cÛng xin má, vì con mà bÕ qua
cho Thai. Bà H¶i ñÒng m‰u máo và nói r¢ng:
Không má Çã không chÃp cÛng không trách nó
làm chi, con còn sÓng mà vŠ ÇÜ®c Ç‰n Çây là nh©
÷n Trên, chúng ta toàn là ngÜ©i Çåo ÇÙc. Làm t¶i
làm lŒ nó ích gì, nó låi bi‰t æn næn cäi hóa cÛng tÓt
l¡m. VÆy xin ñÙc H¶ Pháp và chÜ Çåo huynh
chÜ§c lÜ®ng cho nó nh©. ñÙc H¶ Pháp cã cÜ©i và
nói r¢ng: ‘Tiên cáo bãi nåi thì bÎ cáo vô can’. Vã
låi, Çåo mu¶i và cháu Song còn bi‰t Çem lòng tØ
bi bác ái Ç‹ xá t¶i cho Thai, huÓng chi BÀn ñåo là

ÇŒ t¿ cung chiêu, ch§ Ngài Çã bi‰t h‰t rÒi, Çû b¢ng
chÙng mà Çåo ÇŒ cÓ giÃu, sau nÀy æn næn không
kÎp. ñÙc H¶ Pháp vÅn cÜ©i và nói: Con ÇØng dåi!
BÀn ñåo nhÜ cha cûa con vÆy, con giÃu ai ch§
giÃu cha làm gì, cha nào n« håi con, mà con s®.
Khai Çi con! Thai cúi ÇÀu l¥ng thinh dÜ©ng nhÜ
suy nghï nhiŠu l¡m. ñÙc H¶ Pháp nói: Hay là con
không tin l©i BÀn ñåo. Çây Ç‹ BÀn ñåo giúp cho
con thêm m¶t tài liŒu n»a cho con thÃy. Bäo th‹,
con hãy vén tÃm màn cºa ki‰ng qua m¶t bên coi.
TÃm màn tØ tØ vén qua thì Thai thÃt s¡c hai tay
ôm lÃy ÇÀu lÕ cã Çôi m¡t. Vì Thai thÃy trong cºa
ki‰ng kia. Song ÇÙng khoanh tay, y phøc giÓng
nhÜ lúc Song bÎ gi‰t. Song ngó Thai b¢ng nét m¥t
hiŠn tØ. NgÜ©i cûa Song không cº Ç¶ng, rÒi tÃm
màn tØ tØ che l¡p cºa ki‰ng låi. Thai thÃy nhÜ giÃc
chiêm bao. ñÙc H¶ Pháp dõng dåt hÕi, sao con
chÎu khai chÜa? Ãy là l©i hÕi chót cûa BÀn ñåo.
Thai quì xuÓng, ch¡p tay låy ñÙc H¶ Pháp thÜa
r¢ng: Con xin khai, con së khai h‰t cã và tâm s¿
cûa con cho ThÀy rõ. Thai m§i khai tØ ÇÀu chí
Çuôi không sót m¶t chi ti‰t nào h‰t. NhÜng Thai
låi nói thêm r¢ng: Khi con gi‰t anh Song con rÒi,
thì con mong sao cho mau xuÓng tàu Ç¥ng vŠ
Nam hÀu Çoåt s¿ nghiŒp, gia tài cûa anh Song.
LÜÖng tâm con nó không c¡n rÙt con chi h‰t, con
mong sao cho mau ÇÜ®c nhÜ š nguyŒn.
NhÜng k‹ tØ ngày con nhÆp môn theo Çåo
rÒi, con coi sách ñåo, coi pháp luÆt cûa ñåo thì
lòng con b¡t ÇÀu nhÜ Ç°i h£n, khi trÜ§c con båo
dån bao nhiêu, ngày nay con hèn nhát bÃy nhiêu,
con bi‰t s®, con bi‰t lo cho thân sau, con æn næn,
thÆt con æn næn nhiŠu l¡m. Con suy nghï cã Çêm
lÅn ngày, con t¿ bi‰t h‡ lÃy con. NhÜng æn næn Çã
mu¶n, t¶i ác dÅy ÇÀy. Con thÃy câu: tích thiŒn
phùng thiŒn tích ác phùng ác. Con s® l¡m, nên chi
tØ m¶t næm nay, con h‰t lòng tÆn tâm hành thiŒn
Çû m†i phÜÖng tiŒn, Çã bi‰t r¢ng: con mÜ®n nhang
cúng PhÆt nhÜng cÛng Ç« cho con m¶t Çôi phÀn
t¶i ác, thêm con nghï, anh Song con là còn m¶t
mË m¶t con, ngày nay con vì lòng tham quên tình
bè bån Çang tâm gi‰t ch‰t con ngÜ©i. MuÓn Ç« t¶i
Ãy, con phäi t¿ thay th‰ cho anh Song mà phøng
dÜ«ng mË anh, nên chi con ráng làm tròn b°n
phÆn làm con, có lë bà H¶i ñÒng chÙng cho con lë
Ãy. Con låi t¿ trách lÃy con, tåi làm sao con låi æn
ª tàn nhÅn nhÜ th‰, nên con tìm hi‹u nguyên do vì
sao, thì con thÃy rõ con vì ª Pháp lúc nhÕ côi cúc
cã cha lÅn mË, khi‰m khuy‰t vŠ phÀn giáo døc gia
Çình, l§n lên, Çeo Çu°i theo s¿ h†c chuyên môn,
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thÜa, mà phåm nhÖn khó tránh ÇÜ®c. N‰u Song vŠ
trÍ ít ngày thì t¶i nghiŒp cho Çåo ÇŒ TrÀn Quang
Th§i bi‰t bao. VÆy ai dám tin tÜªng Tr©i PhÆt n»a,
trÜ©ng chay kh° hånh làm gì mà vô c§ låi g¥p
th¢ng rÍ sát nhân, ÇÙa con gái kia t¶i l‡i gì, thinh
không mà g¥p anh chÒng cay nghiŒt. Thai, con
nghï n‰u không có s¿ cän trª mÀu nhiŒm Ãy thì ai
thèm tu hành. Còn Song là con m¶t cûa con nhà tØ
thiŒn n‰u Ç‹ ch‰t v§i mÛi dao tàn nhÅn thì công
quä cûa cha mË nó Ç‹ làm gì, tu hành mà làm chi.
Nên ñÃng Chí Tôn khi‰n cho Song thoát
khÕi tº thÀn mà trª vŠ cÛng kÎp kÿ, không thôi
viŒc Çám cÜ§i xong rÒi thì ai nÃy phäi chÎu tr†n
Ç©i ân hÆn. ThÀy chÌ sÖ cho con thÃy Çó. VÆy hôm
nay trÜ§c m¥t ThÀy, ai nÃy ÇŠu tha t¶i cho con,
còn con ÇÎnh liŒu th‹ nào con cho ThÀy bi‰t v§i.
Thai lÃy khæn lau nÜ§c m¡t rÒi thÜa r¢ng: ThÀy
giäng giäi cho con nghe nh»ng Çåo lš tuy ít mà
con hi‹u nhiŠu. NhÜng con t¿ xét con không th‹ ª
låi xÙ nÀy n»a, con còn ª låi thì anh Song con
không vui và Çem lòng nghi ngåi. Con không th‹
làm trª ngåi cái hånh phúc cûa anh Song con n»a.
Con không muÓn có m¥t con ª Çây v§i lòng nghi
ng© cûa má con. ThÀy mË và anh Song Çã xá t¶i
cho con, nhÜng con không th‹ tha t¶i con ÇÜ®c.
VÆy tØ Ãu chí trÜªng con nh© ngÜ©i Pháp nuôi
con, nay Pháp bÎ ñÙc xâm chi‰m, con xin tình
nguyŒn tùng chinh, trÜ§c là trä Ön cho ngÜ©i Pháp
nuôi con. Sau này con ra trÆn n‰u phäi vÜ§ng vào
ÇÜ©ng tên mÛi Çån là con ÇŠn t¶i cûa con quá Ü
tàn ác. VÆy con låy ThÀy, låy mË, låy anh con xin
tØ giã. Thai låy xong ÇÙng dÆy lÃy nón ra Çi trong
Çêm tÓi.
Cách mÃy tháng sau ÇÜ©ng Galipé, có m¶t
Çåo binh Çi ngang qua Ç‹ xuÓng tàu sang Pháp
làm cho xe c¶ bÎ ngæn låi cã Çôi bên. Trong tÓp xe
bÎ ngØng Ãy có m¶t cái xe ford 8. Trên xe phía
trÜ§c là v® chÒng Song ngÒi, còn phía sau là cô và
mË cûa Song. Thình lình, Song ÇÙng ph¡t dÆy mà
kêu lên ‘Má Öi, th¢ng Thai kia kìa’. Thai ÇÜÖng Çi
trong hàng nghe kêu ngó lên thÃy Song. Thai gi«
mÛ ÇÜa lên tÕ š chào tØ giã cuÓi cùng rÒi kèn cÙ
th°i, Thai cÙ Çi còn mË con Song cÙ ngó theo mà
khóc!

ngÜ©i thay m¥t cho ñÃng Chí Tôn Ç‹ hành thiŒn
thì lë nào BÀn ñåo cÓ chÃp làm chi. Thêm Thai
ngày hôm nay. Ch£ng phäi Thai ngày trÜ§c kia,
bi‰t t¿ hÓi, bi‰t æn næn, bi‰t hành Çåo, bi‰t Çi trª
låi Ç‹ tìm ÇÜ©ng ñåo mà theo, nó không Çi luôn
con ÇÜ©ng t¶i l‡i mà phÀn nhiŠu bÎ sa ngã vì danh
vì l®i. NhÜng ngày hôm nay, Thai không th‹ trª
vŠ chung sÓng v§i Song. LÃy công cân v§i t¶i, t¶i
còn nhiŠu l¡m. Thai, con hãy ÇÙng dÆy nghe ThÀy
dåy. Thai vÅn quÿ và khóc và thÜa r¢ng: ThÀy cÙ
dåy con. ñ‹ con quÿ Çây con nghe lÎnh ThÀy dåy
bäo. ñÙc H¶ Pháp nói: Con là hång ngÜ©i trí thÙc
v§i h†c l¿c cûa con, con có th‹ giúp Ç©i ÇÜ®c
nhiŠu ÇiŠu ích l®i, có th‹ giúp Çåo ÇÜ®c phát tri‹n
dÍ dàng, công quä cûa con hành Çåo, thÀy có nghe
và Çáng khen l¡m! VÆy con phäi t¿ bu¶c t¶i lÃy
mình, t¿ bào ch»a lÃy con. N‰u con t¿ nghï con
còn t¶i, còn l‡i, thì cÛng t¿ con cÓ Çem thân con
ra Ç‹ kh° hånh, Ç‹ cÙu vãn nh»ng kÈ lÀm låc nhÜ
con mà chÜa bi‰t t¿ hÓi.
N‰u phäi tr†n Ç©i Ç‹ Çeo Çu°i theo hai
ch» hành thiŒn mà chÎu træm Ç¡ng ngàn cay, con
cÛng cÓ ráng: Bi‰t Çâu, ngày cùng cûa con låi
ch£ng Ç¥ng m¶t ngôi thÙ xÙng Çáng, Ç‹ làm
gÜÖng cho nh»ng kÈ m¶t lúc l‡i lÀm, mà Ç‹ tr†n
Ç©i ra công chu¶c t¶i. Cái hình phåt cûa Ç©i tuy
ghê g§m, nhÜng phåm nhÖn ít s®, là vì Çau Ç§n vŠ
xác thÎt ch£ng mÃy lát. Còn cái hình phåt cûa ñåo
tuy ch£ng có gì nhÜng n¥ng l¡m con å. N‰u thÆt là
ngÜ©i có tâm Çåo, rûi phåm pháp thì ch£ng bi‰t
bao nhiêu s¿ khäo Çäo, tâm bÃt an, trí bÃt minh,
cái Çau Ç§n cûa tinh thÀn b¢ng træm lÀn xác thÎt,
có ngÜ©i vì chÎu không n‡i phäi quyên sinh, h†
tÜªng r¢ng ch‰t là h‰t. H‰t Çâu ÇÜ®c con, tÜªng
nhÜ vÆy là h† lÀm. T¶i mình làm bao nhiêu, phäi
ÇŠn t¶i bÃy nhiêu, bi‰t h‰t chÜa? NhÜ con muÓn
cûa ai træm ÇÒng, rÒi con trä 50 con trÓn Çi, thì
còn låi 50 ÇÒng, hÍ chû n® kia b¡t g¥p thì con phäi
trä có khi còn tæng nhiŠu hÖn, Çó là viŒc Ç©i. Còn
viŒc ñåo con tránh Çâu cho khÕi, con có trÓn ki‰p
nÀy, ki‰p sau con cÛng phäi trä. ThÀy chÌ lë Ãy
cho con thÃy rõ, tiên tránh s¿ hi‹u lÀm con hãy
ráng ÇŠn t¶i b¢ng cách lÆp thân hành thiŒn, thÀy
dám quä quy‰t làm lành có ngày con së g¥p lành
không sai.
ñó con có thÃy luÆt Tr©i không, s¿ mÀu
nhiŒm cûa ÇÃng Tåo Hóa không, Ngài bÛa lÜ§i tuy

Long ñiŠn Bà RÎa, ngày 01 tháng 6 næm 1940.
phåm trung hi‰u

29

z Bän Tin Hòa HiŒp sÓ 20 / Hå NgÜÖn - Canh DÀn - 2010 z

TIỂU THƯ XÓM ĐẠO
Bình Minh
chị, cô hỏi “bánh tráng trộn bán hết chưa?
Nón lá có ai đặt thêm không?”. Chị của cô nói
“chuyến sau chở thêm mắm đậu nành, ai ăn
chay cũng hỏi mua”. Cô Tư nhậm lẹ bưng
chồng bánh cuối cùng vô quán luôn cho chị
rồi vói tay lấy tấm bìa giá gạo mà chị cô cắm
trong thau đầy vun ở góc nhà, phe phẩy quạt
xua những giọt mô hôi đang rịnh trên trán
chực lăn dài trên má cô. Khác với hồi xưa là
cô sẽ càm ràm… ”sao cái quán lá của bà
nóng quá” rồi khi ấy cô sẽ tiện tay mở cửa cái
tủ lạnh đựng mấy hộp sữa tươi, chai nước
ngọt… để hơi lạnh phả ra làm dịu làn da
hồng hào của cô, mặc cho chị cô rầy rà…
”mở cửa tủ lâu vậy tốn điện lắm”.
Nãy giờ cô Tư ra sau nhà tắm rồi vô
ván nằm nghỉ, không gian im ắng, nghe rõ
tiếng …crrrắc crrrắc… trên mái ngói làm cô
chắm chú như đang… đếm những tia sáng
chui qua từ khe nứt của từng miếng đất sét
đang nung dưới nắng trưa này. Cô lim dim
nhớ… cái nhà tranh của mình ở góc xóm nhỏ
gần cổng số 7 Nội ô Tòa Thánh. Nhà của cô
mỗi ngày mặt trời xé lớp mái tranh đổ nắng
từng chùm tuôn xuống nền đất như mưa ánh
sáng, ban đêm thấy tỏ sao trăng mà chẳng
cần mở cửa sổ. Những ngày mưa… cô ít ở
nhà vì chỗ nào cũng dột ướt.
Còn gian nhà ngói này của cha mẹ
cô, nơi cô được sinh ra và lớn lên, nơi cô
thênh thang với quãng đời tiểu thơ xóm Đạo
vì nhà cô ở sát bên Thánh Thất mà cho đến
khi Ba cô mất, cô mới biết bước vào Nội Điện
cúng lạy, thay vì chỉ đi quanh sân chơi hay
coi tụi trai làng đá banh (thời đó sân Thánh
Thất trưng dụng thành câu lạc bộ… vì sức
khỏe thanh thiếu niên). Khi đồng Đạo đến
nhà làm lễ tang Ba của cô, cô mới biết nhà
cô có Đạo, hàng ngày Má cô cúng “Ai” trên
bàn thờ và mỗi khi Ba Má vắng nhà, căn dặn
cô thắp hương nhưng chẳng mấy khi cô để ý
nhớ để làm.
Cô bắt đầu đi Thánh Thất thường hơn
vì… cô mặc áo dài ai cũng khen. Trong
Thánh Thất thời gian đó bắt đầu hoạt động
trở lại vì được tự do tín ngưỡng hơn nhưng
người Đạo ở xa xa thì… chưa hay nên thấy
Cô ở gần bên, hễ có hữu sự cần đồng nhi thì
chạy sang nhà gọi cô. Không hiểu sao dù

Chiếc xe Honda cũ trờ tới rồi dừng lại
ngay trước hiên quán tạp hóa nhỏ ven
đường. Cái nón bảo hiểm phủ đầy bụi càng
thêm bạc màu dưới cái nắng nóng giữa ban
trưa. Một chân ống quần nâu sậm được túm
gọn bằng dây thun vừa thả xuống chống cái
xe cồng kềnh những chồng nón lá, bánh trán
và muối ớt…những thứ này xuất xứ từ Tây
ninh. Cái người chèn giữa mớ đồ này như
đứng không vững nên không vội bước ra
khỏi xe mà vẫn ngồi như thế nghỉ thở cho cái
đầu đỡ ngộp vì bị cái nón “nồi cơm” bít bùng
lâu quá, rồi từ từ mới dở từng lớp khăn che
mặt, bao tay. Một chị trong quán mới chạy
ra… ”ủa, mày hả Tư? tao tưởng …” Lúc đó
“tài xế xe thồ” mới lên tiếng nhờ đỡ dùm để
đứng lên trở mình ra khỏi xe.
Đường xa, trời nóng như nung nên da
của cô Tư dù đã che phủ mấy lớp áo khăn,
găng tay mà vẫn đỏ như tôm luộc. Nếu
không nói thì chẳng ai có thể nghĩ đây là cô
Tư tiểu thơ xóm Đạo năm nào. Hồi đôi mươi
cô Tư học nghề may nhưng không bao giờ
chịu thực tập đồ jean, loại vải thô cứng, khó
may vì tay cô yếu chẳng vuốt nổi, cô chỉ may
áo bà ba cho cô mặc thôi vì… may cho khách
rất phiền toái, không việc gì cô phải… làm
dâu trăm họ.
Cô Tư xinh đẹp, yểu điệu nên không
ít người âm thầm ngưỡng mộ, có người bạo
gan sáng nào cũng đem treo trước nhà cô
một túi giấy gói bên trong những cái bánh
còn nóng hổi. Cô thong thả ngủ dậy và ăn
ngon lành mà không cần biết là của ai, có lần
cô nói với chị mình đang ngồi bán
quán…”Mai chị ăn bánh dùm nha, em ngán,
giờ thèm… hột vịt lộn, trưa nay bà Bảy hột vịt
đi ngang, chị dặn bả lựa cho em mấy trứng
mề nhỏ…”. Người đưa bánh không biết sao
mà nghe được chuyện này, buồn buồn không
treo bánh nữa. Cô Tư chẳng buồn nhớ cho
đến khi nghe…người ấy đi cưới cô bán bánh
ở đầu chợ. Có lần cô Tư kể… ”một dạo gặp
tui, ảnh hỏi… có thèm bánh không?”. Cô Tư
không có kể là cổ trả lời ra sao nhưng thấy
mắt cô dịu xuống nhưng không long lanh
ngấn nước như mình tưởng tượng.
Cô Tư đang tháo dây ràn, chuyển
từng chồng bánh tráng khô giòn cho người
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trong những đàn cúng lớn như Hội Yến hay
lễ Vía Đức Chí Tôn nên Ban Giáo Nhi dường
như…quên mất cô. Và bây giờ cũng chỉ còn
Sài Gòn là chưa ai đi, vậy là cô Tư khăn áo
lên đường làm nhiệm vụ dạy kinh kệ cho
đồng nhi tại Thánh Thất Sài Gòn. Cô Tư
nói… ”cảm giác như mình sắp vô… hang
cọp”.
Cô Tư bây giờ không còn là tiểu thư
xóm Đạo, cô hiền hơn và nhút nhát hơn giữa
chốn đô thành. Cô biết mình gặp chỗ khó nên
cẩn thận lời ăn tiếng nói, từng chút hành xử
đều suy nghĩ kỹ, cô nhẹ nhàng và lễ phép với
tất cả không phân biệt lớn nhỏ. Tiếng kinh
của cô không trong veo, ngân dài hay cao vút
như sơn ca nhưng trầm ấm, nhỏ nhẹ đủ
nghe làm thấm sâu vào lòng người. Lây lất
rồi cũng mãn khóa, cô Tư trở về Sở Giáo
Nhi.
Hè năm sau, Thánh Thất Sài Gòn
trình đơn xin rước Giáo nhi và mong mỏi cô
Tư trở lại dạy cho ban đồng nhi. Bấy giờ cả
Sở giáo nhi mới ngỡ ngàng biết cô Tư dạy
thành công, vì cô trở về im ắng, chẳng nói
chẳng rằng về chuyến đi của mình, khiến ai
cũng tưởng …Mọi người thấy cô cũng thầm
lặng như mọi khi, đi đi về về cúng giữa Tòa
Thánh và Báo Ân Từ mỗi sớm chiều, vẫn
chằm nón, vẫn trở về mái nhà tranh của mình
sau những ngày trực phiên.
Mãn liên tiếp 3 khóa dạy đồng nhi tại
Thánh Thất Sài Gòn làm cô Tư… lanh hơn,
cô về Sở giáo nhi biết đem nón mình chằm
đến những chỗ xa hơn để gửi bán, hi vọng
thu nhập khá hơn một chút, quả thật một chút
thôi mà cô phải đi một quãng đường xa dịu
vợi như hôm nay. Dần dần cô biết cách chở
bánh tráng, muối đặc sản Tây ninh về cho chị
của cô bán ở quê nhà, tuy lời không nhiều
nhưng cũng giúp sở phí cho cô mỗi lần về
thăm quê, viếng mộ cha mẹ.
Hiện tại cô Tư cũng còn trẻ lắm với
cái tuổi 40 của mình, cô trở nên chịu khó hơn
xưa rất nhiều, mỗi lần về nhà chỉ vài ngày
nhưng cô vẫn đem theo nón lá để chằm. Ai
cũng nói Cô khác xưa nhiều lắm, riêng cô Tư
tự biết cô vẫn là tiểu thư xóm Đạo nhưng nay
đã biết Đạo và đang sống Đạo.
Viết tặng Chị, một người hàng xóm
Đạo tại quê nhà.
Mùng 10 tháng hai, năm Canh Dần

vùng vằng khó chịu, sửa soạn trang điểm
chậm chạp nhưng rồi cô cũng tham gia hành
Đạo, không ít lần cô trễ xe và khiến cả đoàn
dở khóc dở cười khi vì chờ cô mà đến nơi
quá “giờ hoàng đạo“ để tẩn liệm, khiến gia
chủ mém không chịu để Đạo tiến hành theo
đúng nghi tiết. Nhưng cũng kể từ đó cô hiểu
hơn “sự quan trọng đúng giờ của mình”.
Cô đã ngủ thiếp sau chặng đường dài
mệt lả, nhịp thở nhè nhẹ như đang lắng đọng
thành giọt những lo toan khó nhọc mà cô Tư
đang chứa đựng trong đời mình. Sự bắt đầu
là khi Thánh Thất mời Nhạc sỹ, Giáo nhi đến
dạy ban bộ, cô Tư cũng theo học cho vui vì
cô giáo nhi cũng khoảng tuổi cô Tư. Hàng
ngày học kinh, tối mấy chị em đồng nhi cùng
nhau ngủ ở Thánh Thất với cô giáo nhi cho
đỡ sợ… ma. Tình cảm gắn bó, khắng khít
ngày thêm nhiều, cho đến khi cô giáo nhi
mãn khóa trở về Tòa Thánh thì có …3 chị em
ở Thánh Thất đi theo về gia nhập vào Sở
giáo nhi trung ương, trong đó có cô Tư. Tuy
ba chị em xuất thân cùng quê nhưng khi đến
Tây ninh thì mỗi người mới thấy rõ những
điểm khác nhau của mình và ai cũng có khó
khăn nên càng rời xa nhau hơn.
Cô Tư về tới Tây ninh mới phát
hiện… mình có thể ăn chay trường, biết vui
mừng khi ngồi cả buổi để xếp lá và chằm
được … nửa cái nón, cô biết mình may mắn
khi bắt thăm ngay bài kinh… Ăn cơm khi đi
thi khóa giáo nhi giữa đàn “sơn ca Đạo” ở
Tòa Thánh. Rồi cô biết mình dám ở ban đêm
trong chái lều không có điện của mình ở cuối
xóm Đạo mà chỉ… hơi hơi sợ ma. Sau này
cô thanh thản tâm sự … ”bao lần muốn bỏ
cuộc trở về nhà nhưng ngại… người ta cười
nên ráng, ráng riết rồi quen, giờ chịu được và
thích nghi với hoàn cảnh hiện tại”. Khi được
báo là đậu vào khóa giáo nhi, cô không vui
mừng lắm vì cô mong cho mình rớt để có cớ
trở về quê nhưng…
Hè năm đó, Ban giáo nhi quyết định
bổ những giáo nhi mới thi đậu đi dạy khi các
địa phương yêu cầu. Thánh Thất Sài Gòn là
nơi trọng điểm nhất của Đạo tại miền nam, và
cũng là nơi “nổi tiếng” nên trong Sở Giáo Nhi
ai cũng ngán khi được phân bổ đến đây. Một
vài cô giáo nhi từ chối xin chuyển đến tỉnh
khác, cô Tư là người cuối cùng trong danh
sách phân bổ vì tiếng kinh của cô rất nhỏ, cô
không là người được chọn đứng đọc kinh
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ChÜÖng trình LÍ Vía
tåi Thánh ThÃt N.S.W.
THÁNG MƯỜI MỘT / CANH DẦN (DECEMBER- 2010)
- Mồng 1-11- Canh Dần (dl, Thứ Hai, 06-12-2010): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt (Ngọ Thời, TL).
- Rằm - 11- Canh Dần (dl, Thứ hai, 20-12-2010): Cúng Đức Chí Tôn, Vọng Nhựt (Dậu thời, TL).
- Khuya Thứ Sáu, 24-12-2010, lúc 12 giờ: Đại Lễ Vía Đức Chúa Giê-Su.
THÁNG CHẠP / CANH DẦN (JANUARY + FEBRUARY- 2011)
- Mồng 1-12- Canh Dần (dl, Thứ Ba, 04-01-2011): Cúng Đức Chí Tôn, Sóc Nhựt (Ngọ Thời- TL).
- Rằm- 12- Canh Dần (dl, Thứ Ba, 18-01-2011): Cúng Đức Chí Tôn, Vọng Nhựt (Dậu Thới-TL).
- 24-12-Canh Dần (dl, Thứ Năm, 27-01-2011): Lễ Đưa Chư Thánh (Dậu Thời- Tiểu Lễ).
- 06 giờ Chiều 30 tháng Chạp Canh Dần (dl, Thứ Tư, 02-01-2011): Rước Cửu Huyền Thất Tổ.
- 12 giờ Khuya 30 tháng Chạp Canh Dần (dl, Thứ Tư, 02-01-2011): Lễ Giao Thừa rước Chư Thần,
Thánh, Tiên Phật, Tiểu Lễ. Thượng Phướn.
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.
- 09- 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.

TỰ NHỦ
Những tham muốn về vật chất vốn không có giới hạn. Sự theo đuổi những tham
muốn nầy luôn chỉ làm cho con người ngày càng mệt mỏi và sa lầy. Giống như vậy,
những tham muốn về tinh thần, trong bản chất, cũng chỉ là tham muốn.
Hãy dừng lai, hãy để cho tâm tưởng trầm lặng để có thể lắng nghe tiếng gió nhè nhẹ,
tiếng sóng vỗ đều của một bãi biển im vắng vào buồi sớm mai. Hãy dừng lại, hãy để
cho tâm tưởng trầm lặng để có thể chiêm ngưỡng cái đẹp nhẹ nhàng của những tia
nắng sớm làm hồng lên những dãi mây đủ dạng lơ lửng ở chân trời, những chồi lá
xanh non, những nụ hoa và ngọn cỏ còn đẫm sương của đêm hôm trước. Có biết
bao cái đẹp thật sự và đơn giản vốn luôn hiện hữu chung quanh mà ta đã vô tình để
cho trôi qua vì quá bận rộn theo đuôi những tham muốn cá nhân.
Đôi khi sự dừng lại trong một cuôc tranh đua, không có nghĩa là thất bại. Ngược lại,
nó cho ta thời giờ và cơ hội để có thể chiêm nghiệm về bản chất và mục đích của
cuộc đua, để xem nó có thật sự cần yếu trong việc làm đẹp cho cuộc sống của ta
không.
Đức Nhân
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Hình AÛnh Sinh Hoaït
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Phân Ðu

Chúng tôi thật đau buồn khi nhận được tin:

¾

Đạo Hữu CAO VĂN HẢI
Sanh năm Giáp Tý (1924) tại xả Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
Qui vị: 25-02-Canh Dần, tại An Giang. Hưởng thọ 87 tuổi.

Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Cao Văn Hải sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾ Đạo Hữu HUỲNH THỊ ĐẾN
Sanh năm Giáp Tý 1924, tại Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, VN.
Qui vị tại Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh, 13-03-Canh Dần. Hưởng thọ 87 tuổi.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Huỳnh Thị Đến sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾ MARY LOU HARTNEY
1933 tại Lismore, NSW.
Qui vị 2nd April 2010 tại Sydney, NSW. Hưởng thọ 77 tuổi.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh Mary Lou Hartney sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.
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Phân Ðu

Chúng tôi thật đau buồn khi nhận được tin:

¾ Đạo Hữu LÊ THỊ TỐT
Sanh năm Nhâm Tuất, tại xã Phước Lý, Bình Chánh, Long An.
Qui vị tại Fairfield East, 23-10-Canh Dần. Hưởng thọ 88 tuổi.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Lê Thị Tốt sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾ Đạo Hữu ERIC PHAN THANH PHONG
Sanh 23-04-1992, Nhâm Thân, tại Sydney.
Qui vị ngày 02-10-Canh Dần tại Smithfield.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Eric Phan Thanh Phong sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾ Đạo Hữu LÊ VĂN SƠN
Sanh năm Đinh Mùi, 1967, tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.
Qui vị 25-09-Canh Dần, tại Liverpool Hospital, Thọ 44 tuổi.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Lê Văn Sơn sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.

¾ Đạo Hữu NGUYỄN THỊ TỶ
Sanh năm Canh Dần, sanh tại xả Phổ Thành, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Qui vị 22-10-Canh Dần tại Liverpool Hospital. Thọ 61 tuổi.
Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu hộ cho
chơn linh ĐH Nguyễn Thi Tỷ sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu
Trấn Đạo Úc Châu, Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương Đạo.
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Nh¡n Tin

•

Ái Nhân: Đã nhận hai bài thi Chân tình bạn đạo và Tánh chơn. Đăng trong Bản Tin
nầy. Mong tiếp tục nhận bài cho BT Xuân Tân Mão. Thân ái.

•

Trần Nguyên Đức: Nhiều bạn đạo muốn nghe tiếp về Chuyện Thế Sự do TNĐ kể
và phân tích khá tỉ mỉ. Thế gian sự lúc nào cũng tiếp diễn, được có người truyền
cảm hứng, cũng học được ít nhiều kinh nghiệm sống. Mong nhận bài của TNĐ.
Thân ái.

•

Uyên Trang: BBT đã nhận bài Xôi Khúc, đăng trong số nầy. Hy vọng lần sau, HM
chọn món ăn đặc biệt trong dịp Tết Tân Mão để mọi người vừa thưởng thức vừa
nghe nhạc đạo, vừa ngắm mai vàng trước ngõ nhe. Thân chúc an vui.

•

Huỳnh Trọng: Đã nhận các CD Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Phương Luyện Kỷ,
Lời thuyết Đạo của Đức Phạm Hộ Pháp. Lịch Canh Dần đã được Đại Thiện in
xong.

•

Thiện Chiến: Hiền Tỷ Q. Nữ Đầu Tộc Đạo đã sắp xếp và đóng xong 200 bộ lịch
2011 Tân Mão do HH đã in và xếp sẵn thứ tự. Chúc an vui.

•

Công Tâm: Được biết HH đã cập nhật việc lưu trữ (archive) thêm nhiều sách mới
trên Thư Viện Quốc Gia Úc Đại Lợi qua địa chỉ trang mạng: www.daocaodai.info
<http://www.daocaodai.info>. Ngoài ra, đồng Đạo muốn nghe lại giọng đọc của HH
qua CD về các bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp trong quyển Con Đường Thiêng
Liêng Hằng Sống.

•

Trường Phan: Tộc Đạo, Thánh Thất NSW đã nhận được 500 CD về Tham Quan
Thánh Địa và Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung do Hiền Hữu gửi qua Bưu Điện sang.
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.

•

Tiểu Hương: Mục Bạch Liên Thi Đàn còn thiếu mấy bài thi của Ti?u H??ng. Mong
nhận bài cho BT tới. Chúc an lạc và dồi dào sức khoẻ.

•

Đức Nhân: Đã nhận bài Tự Nhủ của ĐN. Mong nhận thêm bài của ĐN về Khoa
Học hoặc trên lĩnh vực chuyên môn của ĐN cũng tốt. Chúc vui.

•

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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