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BẢN TIN THẾ ĐẠO
Thông Tin - Phổ Truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài

TIẾT TRÙNG CỬU
Lễ Ông Bà ngày xưa của ta

Sau Tết Trung Thu là Tết Trùng Cửu, chữ Tết do chữ Tiết đọc trại ra mà thành. TIẾT 節 là Thời 
Tiết 時節 chỉ Khí hậu có liên quan đến mùa màng. TIẾT cũng có nghiã là ngày Lễ Tết trong 
năm. Một năm có mấy cái Tết lớn. Nguyên Đán là cái Tết lớn nhất mở đầu cho một năm nằm trong 
tháng Giêng, Thanh Minh là Tết nằm trong tháng 3, Đoan Ngọ là Tết của tháng 5, Tháng 8 thì có 
Tết Trung Thu và Tháng 9 thì ta có Tết Trùng Cửu. 

Trùng Cửu, Trùng là Trùng lắp, là lặp lại. Cửu là số 9. Nên Trùng Cửu 重九 là 2 số 9 được lặp lại, 
tức là ngày mùng 9 tháng 9 Âm lịch. Theo Kinh Dịch thì số 9 thuộc Dương, nên Trùng Cửu còn 
được gọi là Trùng Dương 重陽. Đây là cái Lễ tiết cuối cùng sau mùa thu hoạch, rồi trời sẽ trở lạnh 
để vào đông cho đến Tiết Đông Chí về, sẽ lại chuẩn bị để đón mừng năm mới !

 

                 
        

Ngoài việc được gọi là Tiết Trùng Dương 重陽節 ra, Trùng Cửu còn được gọi là Tiết Đạp Thu 踏秋

節, có nghĩa là Đạp lên lá vàng khô của mùa Thu, tức là Đi dạo chơi trong mùa Thu trước khi trời 
trở lạnh. Trong dân gian xưa còn gọi ngày này là Ngày Của Người Già : LÃO NHÂN TIẾT 老人節 
hoặc KÍNH LÃO TIẾT 敬老節. Có thể là do sau khi mùa màng được thu hoạch vào mùa Thu, con 
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cháu có nhiều món ngon vật quý để dâng hiến cho Ông Bà, hoặc đã có tiền để chăm lo săn sóc đến 
đời sống của Ông Bà hơn. Khi ông bà cha mẹ già đã quá cố, thì con cháu cũng nhân dịp Đạp Thu mà 
kéo nhau lên núi để Tảo Mộ  ( Ở những nơi có đồi núi thì người chết được chôn cất ở trên cao, vùng 
đồng bằng để trồng trọt canh tác. Cho nên ta thấy Cụ Nguyễn Du tả cảnh Tảo mộ của Tiết Thanh 
Minh là : " Ngổn ngang gò đống kéo lên, Thoi vàng hồ rắc tro tiền giấy bay, là thế ! ). Vì vậy, mà 
Tiết Trùng Cửu còn được gọi là Tiết ĐĂNG CAO 登高節. Ngoài ra, Tiết Trùng Cữu cón được gọi 
là Tiết THÙ DU 茱萸節, Tiết CÚC HOA 菊花節....

                 

     

Cây lá và trái Thù Du  ( trái cherry ở Mỹ )

THÙ DU là loại cây ăn trái được thu hoạch vào khoảng cuối tháng 6. Cây lá có tính sát trùng 
tiêu độc, ngừa phong đón gió, nên trong ngày Lễ Trùng Cửu dân gian hay bẻ một nhánh lá nhỏ giắt 
bên mình để  «trừ tà», để được bình an khoẻ mạnh nên ngày lễ nầy còn được gọi là Tiết Thù Du là 
vì thế.   

         

   Hoa Cúc và tục lệ uống rượu Cúc trong ngày Trùng Cửu
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Trong bài thơ “ Bốn mùa ăn chơi “ của người xưa thì câu thứ 3 là “ Thu ẩm Hoàng Hoa tữu “. Hoàng 
Hoa tức là Hoa Cúc đó, loại hoa có màu vàng và nở vào mùa thu, nên được dùng để ủ rượu uống 
cho ấm vào những ngày cuối thu lạnh lẽo nầy, để ngừa cảm cúm, như ta chích “ flu shot “ vào mùa 
nầy ở Mỹ vậy ! Nên Tiết Trùng Cửu còn được gọi là Tiết Cúc Hoa là vì  thế !

         Theo truyền thuyết thì ...

Vào thời Nam Bắc Triều, người của Nam Triều là Ngô Quân Chi thuộc nước Lương, ghi trong « 
Tục Tề Hài Ký « rằng :

Đời Đông Hán, ở huyện Nhữ Nam có một người tên là Hoàn Cảnh, cha mẹ đều chết vì bệnh ôn 
dịch ở cuối thu, nên anh ta quyết định lên núi tầm sư học đạo để trừ ôn dịch ôn thần. Đạo nhân Phí 
Trường Phòng dạy cho phép tiên dưỡng sinh và y học. Một năm, sau Trung Thu, đạo nhân gọi Hoàn 
Cảnh đến mà bảo rằng : Mùng 9 tháng 9 năm nay, ôn thần lại đến gieo rắc bệnh dịch, con hãy về 
quê mà cứu nhân độ thế. Nói đoạn bèn trao cho anh ta một cây Thanh Long Kiếm, một bao lá Thù 
Du và một bình Rượu Cúc, căn dặn mọi người phải lên cao mà tránh nạn.

Đến hôm mùng 9 tháng 9, Hoàn Cảnh gọi hết bà con lối xóm cùng đăng cao lên núi, giắt cho mỗi 
người một lá Thù Du và uống một ly rượu Cúc, rồi đơn thân độc mã đứng chặn ở sườn núi, chiến 
đấu và tiêu diệt ôn thần. Từ đó về sau không ai còn bị chết về bịnh dịch nữa, và cũng từ đó về sau 
mới có tục Đăng Cao, cài lá Thù Du lên áo và uống rượu Cúc trong ngày Tiết Trùng Cửu cho  đến 
hiện nay.         

                Trùng Cửu xưa               Trùng Cửu nay

Trong văn học, nhất là trong Đường Thi, ngày Trùng Cửu luôn luôn được nhắc đến một cách thân 
thiết gần gũi qua các thi nhân nổi tiếng như Lưu Trường Khanh với ...   

         九日登李明府北樓 CỬU NHẬT ĐĂNG LÝ MINH PHỦ BẮC LÂU

          九月登高望，          Cửu nguyệt đăng cao vọng,

          蒼蒼遠樹低。         Thương thương viễn thọ đê.
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        人煙湖草裡，           Nhân yên hồ thảo lý,

         山翠現樓西。        Sơn thuý hiện lầu tê. ( tây )

                                            劉長卿   Lưu Trường Khanh

Diễn nôm :

                  NGÀY CHÍN LÊN BẮC LÂU CỦA LÝ MINH PHỦ
                           Tháng chín lên cao ngắm,
                          Xanh xanh cây cỏ xa.
                          Hồ mờ sương người vắng,
                          Lầu tây núi biếc nhòa !

                   Còn Thi tiên Lý Bạch với ...

         九月十日即事      CỬU NGUYỆT THẬP NHẬT TỨC SỰ
          昨日登高罷，            Tạc nhật đăng cao bãi
          今朝再舉觴。           Kim triêu tái cử trường.

          菊花何太苦，          Cúc hoa hà thái khổ,
          遭此兩重陽。           Tao thử lưỡng Trùng Dương .  
                                              李白 Lý Bạch

Chú Thích :

Mùng 9 tháng 9 gọi là Tiết Trùng Dương, hái hoa cúc, uống rượu cúc, nhưng...

Mùng 10 tháng 9 gọi là Tiểu Trùng Dương, lại hái hoa cúc, lại uống rượu cúc. 

Chỉ trong hai ngày, hoa cúc BỊ HÁI, BỊ VÙI DẬP đến 2 lần. Lý Bạch ví thân phận đi đày của mình 
giống như là hoa cúc liên tiếp bị vùi dập vậy, nên mới hạ 2 câu cuối là : «Cúc hoa hà thái khổ, Tao 
thử lưỡng Trùng Dương». Có nghĩa : Hoa Cúc sao mà lại khổ thế, phải gặp cái nạn của 2 lễ Trùng 
Dương nầy !

KHỔ 苦 là Khổ sở, Cực khổ. KHỔ cũng có nghĩa là ĐẮNG nữa ! Tân là Cay, nên Tân Khổ là Cay 
Đắng, Đắng Cay!
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Diễn nôm :
                    Chuyện của ngày mười tháng chín
                            Hôm qua sau leo núi,
                            Sáng nay lại nâng ly.
                             Hoa Cúc sao mà khổ,
                            Trùng Dương đến nhị kỳ !                                             
Nhưng nổi tiếng và tiêu biểu nhất cho lễ Trùng Cữu là bài thơ của Thi Phật Vương Duy....

      Cửu nguyệt cửu nhật Ức Sơn Đông Huymh Đệ             
     
                    Đôc tại dị hương vi dị khách,
           Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
            Diêu tri Huynh đệ đăng cao xứ,
            Thiên tháp thù du thiểu nhất nhân !
                                                       Vương Duy 

Chú Thích :
Khi làm bài thơ nầy Vương Duy chỉ mới 17 tuổi, đang xa nhà đến Trường An để mưu cầu công 
danh. Nhà ông ở Bồ Châu, phía đông của núi Hoa Sơn, nên mới đề tựa là «Ức Sơn Đông Huynh 
Đệ». Bài thơ nổi tiếng với 2 câu đầu mà không có người du tử nào không trầm trồ với 2 từ «dị 
hương, dị khách».
Nghĩa bài thơ :
Mùng chín tháng chín nhớ anh em ở phía đông núi.
Ta một mình ở nơi đất lạ làm người khách lạ, nên mỗĩ lần gặp Lễ Tết là lại nhớ người thân thêm 
bội phần. Ta biết rằng ở nơi xa xôi kia, anh em ta đang đăng cao trong ngày lễ nầy, và mỗi người 
đều có giắt một lá Thù Du lên áo, chỉ thiếu có một người không được giắt là ta mà thôi !

Diễn nôm :
                   Xứ lạ quê người làm khách lạ,
                   Mỗi lần lễ tết nhớ khôn nguôi.
                   Anh em mùng chín đăng cao đó,
                   Đều giắt thù du thiếu một người !
Lục bát  :
                   Đơn thân xứ lạ quê người,
                   Mỗi khi lễ tiết ngậm ngùi nhớ nhau.
                   Quê xa huynh đệ đăng cao,
                   Thù du giắt áo nghẹn ngào riêng ta !

HẾT
( Đỗ Chiêu Đức)
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       Phối Thánh 
        PHẠM VĂN MÀNG 
      (1888-1933) 1

Ngài Phạm văn Màng, sanh năm Mậu Tý (1888) tại làng Thanh Phước, quận Gò Dầu Hạ, tỉnh Tây 
Ninh. Thân phụ là Cụ Phạm văn Nhơn, thân mẫu là Bà Trần thị Tơ, gia đình lễ giáo Nho gia.  

Thuở nhỏ, Ông Màng được cha mẹ cho đi học chữ Nho độ 4 năm, sau đó theo học chữ quốc ngữ 
và chữ Pháp.  

Năm 18 tuổi, Ông cưới vợ, Cô Trịnh thị Bền, người cùng làng. Hai vợ chồng sanh đặng tất cả 7 
người con, nhưng chỉ nuôi được 1 trai và 3 gái : Một trai tên là Phạm văn Xạnh (về sau đắc phong 
phẩm Chơn Nhơn, chết), 3 gái tên là : Phạm thị Xia (Giáo Thiện, chết), Phạm thị Hỏi (Giáo 
Thiện, chết), Phạm thị Xong (Giáo Thiện, hiện được 73 tuổi tính đến năm 1996, có chồng là Lê 
ngọc Lượm).  

Ông Màng được Ban Hội Tề trong làng cử làm Phó Hương Quản.  

Ngày 21-12-Bính Dần, Ông Màng đến Thánh Thất tại chùa Gò Kén để tìm hiểu sự huyền diệu của 
Đức Chí Tôn và Ông thành tâm xin nhập môn vào Đạo Cao Đài ngay hôm đó.  

Khi quí Chức sắc Thiên phong vâng lịnh Đức Lý Giáo Tông đi mua đất rừng tại làng Long Thành 
để cất Tòa Thánh làm nền tảng cho Đạo, Ông Màng liền xin từ chức Phó Hương Quản để trọn 
hiến thân làm công quả cho Đạo.  

Ông được Đức Cao Thượng Phẩm và Phối Sư Thái Bính Thanh cho phép về quê mộ nhân viên 
công quả lên tiếp sức khai phá rừng, tạo tác xe bò để chuyên chở và làm những lâm cụ cần thiết. 
Ông đã hoàn thành công tác và cùng với anh em công quả cất một dãy nhà ở Đông Lang bằng cây 
lợp tranh để Chức sắc và khách thập phương có nơi tạm nghỉ.  

Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh dạy Ông về làng mộ thêm công quả nữa để tiếp tục khai phá rừng 
làm những con đường trong Nội Ô. Ông Màng đều hoàn thành tốt đẹp.  

Dưới sự chỉ dạy của Đức Cao Thượng Phẩm, Ông Màng đã góp phần đắc lực vào những công 
việc quan trọng như cất Tòa Thánh tạm, Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, Phòng Trù, Nhà khách.  

Năm 1928, cơ khảo Đạo xảy ra, Đức Cao Thượng Phẩm bị một nhóm người dùng bạo lực đuổi ra 
khỏi Tòa Thánh, Ông Màng cùng với Lễ Sanh Trịnh Phong Cương phò tá Đức Cao Thượng Phẩm 
về khu đất của gia đình Đức Ngài ở gần Giếng Mạch Tây Ninh, rồi cùng với một số bạn đạo tạo 
dựng nơi đây một ngôi nhà, được Đức Cao Thượng Phẩm đặt tên là Thảo Xá Hiền Cung để làm 
nơi dưỡng tu cho Đức Ngài.  

1- Ngày 1 tháng 10 Âm Lịch hằng năm là ngày Lễ Kỷ Niệm Phối Thánh Phạm Văn Màng (Tiểu 
Lễ) 
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Năm 1929, Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên. Sau khi lo việc đám táng cho Đức Ngài xong thì 2 
Ông Màng và Cương lui về quê nhà. Ông Màng nhận chức Phó Trị Sự để tiếp tục lập công quả.  

Đầu năm Canh Ngọ (1930), Đức Phạm Hộ Pháp vâng lịnh Đức Chí Tôn lập Phạm Môn để tận độ 
nhơn sanh. Ông Màng vội thu xếp công việc gia đình, từ chức Phó Trị Sự, trở lên Tòa Thánh hội 
hiệp cùng các bạn đạo trung kiên buổi trước xin hiến thân trọn đời vào Phạm Môn để lập công 
quả.  

Đức Hộ Pháp giao cho Ông Màng trách nhiệm Cai quản Sở Trường Hòa, điều động 50 anh em 
công quả, trong đó có một số người Tần (người Miên) khuếch trương Lương điền Công nghệ, tạo 
nguồn sống khá dồi dào cho Đạo. Ông Màng về điều độ gia đình gồm vợ và 4 đứa con cùng theo 
Ông lên Tòa Thánh, cùng làm công quả nơi Sở Trường Hòa, và hiến thân trọn đời vào Phạm Môn.  

Trong thời gian Ông Màng làm Cai Sở Trường Hoà, Ông bị một số người đứng đơn vu oan Ông 
gồm 36 khoản tố cáo lên Đức Hộ Pháp.  

Đức Hộ Pháp gọi Ông lên để xét hỏi Ông có phạm vào các tội đó không ?  
Ông Màng nói : Bạch Thầy, con có các tội đó, con xin nhận chịu và cúi đầu thọ tội.  
Đức Hộ Pháp hỏi : Sao em dám phạm tội như vậy ?  
Ông Màng cung kính đáp : Bạch Thầy, các anh lớn con, mấy em con, không thương con, nói con 
như vậy, nếu mà con nói không có thì thành ra mấy anh em con nói không thật với Thầy. Thầy 
quở phạt anh em con tội nghiệp.  

Đức Phạm Hộ Pháp vốn đã rõ oan khúc của Ông, nhưng hỏi thử để xem Ông đối đáp như thế nào, 
nay nghe Ông Màng nói như vậy thì Đức Ngài nghẹn ngào đổ lụy. Đức Ngài an ủi Ông với một 
tình cảm thắm thiết giữa thầy và trò, và khuyến khích Ông cứ chí quyết quên mình để phụng sự 
Đạo pháp.  

Ngày mùng 3-Giêng-Nhâm Thân (dl 7-2-1932), Đức Phạm Hộ Pháp lập hồng thệ cho 72 vị công 
quả Phạm Môn kỳ nhứt tại Sở Trường Hòa. Ông Màng đứng tên trong danh sách với số thứ tự 
26, vợ Ông là Trần thị Bền cùng 4 con cũng được lập hồng thệ cùng với Ông. Về sau, Cô Trần thị 
Bền được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ phong vào phẩm Lễ Sanh Giáo Thiện Nữ phái đêm 15-2-
Ất Hợi (dl 19-3-1935), sau nầy, Cô được thăng lên phẩm Chí Thiện.  

Sau 3 năm cai quản ổn định Sở Trường Hòa, Đức Phạm Hộ Pháp bổ Ông Màng qua làm Cai Sở 
Bàu Sen để khuếch trương thêm.  

Làm Cai Sở Bàu Sen được gần một năm thì Ông Màng lâm bịnh nặng. Đức Hộ Pháp thường đến 
thăm và tặng thuốc cho Ông uống.  

Ngày 27-9-Quí Dậu (dl 14-11-1933), Ông Thần Võ văn Thoàn (một vị công quả trong Phạm Môn 
đã qui vị trước đây và đắc Thần vị), về cơ bạch với Đức Phạm Hộ Pháp rằng : “ Đắc lịnh Trần văn 
Xương (Thần Hoàng Long Thành), chư Địa Thần lo nghinh tiếp Phối Thánh Phạm văn Màng.”  

Đúng 12 giờ khuya, tức 00 giờ ngày 1-10-Quí Dậu (dl 18-11-1933) Ông Phạm văn Màng nhẹ 
nhàng thoát xác tại Sở Quảng Nghệ, hưởng được 46 tuổi.  
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Linh cữu được quàn tại Sở Quảng Nghệ 3 ngày, Đức Hộ Pháp đứng chủ sự đám táng, hành pháp 
độ thăng và có thuyết minh cho toàn thể tín đồ tham dự đám táng biết rằng, Ông Phạm văn Màng 
đã đắc Thánh vị, phẩm Phối Thánh.  

13 ngày sau, tại đàn cơ nơi Phạm Nghiệp, Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân phò 
loan, vị Thần Võ văn Thoàn về cơ bạch với Đức Phạm Hộ Pháp : Phạm văn Màng đã đắc Thánh 
vị, và xin tái kiếp hành đạo vì Ông chưa thỏa nguyện công nghiệp hành đạo.” Đức Phạm Hộ Pháp 
không cho Ông Màng tái kiếp vì e không kịp với Cơ Chuyển thế của Đức Chí Tôn.  

Sự đắc Thánh của Ông Phạm văn Màng tỏ ra một cách rõ ràng rằng : dù phẩm vị tại thế gian thấp 
kém, nhưng công hạnh và tâm đức đầy đủ, trọn vẹn phế đời hành đạo, trọn tâm trọn chí lập công 
bồi đức thì nhứt định sẽ đạt được phẩm vị cao trọng xứng đáng nơi cõi thiêng liêng.  
Đức Chí Tôn đã từng dạy rằng : “ Thầy lập cho các con một trường thi công quả, các con muốn 
đến đặng Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.”  

Ngày 15-3-1938, Đức Phạm Hộ Pháp Chưởng quản Nhị Hữu hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng, 
đã ký Đạo Nghị Định số 7/PT truy phong Ngài Phối Thánh Phạm văn Màng vào phẩm THÁNH 
NHƠN của Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Hội Thánh Phước Thiện, cùng với một số Chức 
sắc PT hữu công khác đã qui liễu, cũng được truy phong lên các phẩm Đạo Nhơn, Chí Thiện, vv. . 
. 
Văn Phòng PHẠM HỘ PHÁP  
Số : 7 / PT 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  
(Thập nhị niên)  

Tòa Thánh Tây Ninh 

ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 

     Chiếu y Pháp Chánh Tuyền ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp,  
     Chiếu y Tờ Vi bằng của Đại Hội Phước Thiện ngày mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Dần (1938) 
công cử những vị hữu công cùng Cơ Quan Phước Thiện vào hàng truy phong Nam phái theo kỷ 
luật Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng.  
     Chiếu theo hồ sơ công nghiệp của mỗi vị,  
     Nghĩ vì những vị kể tên dưới đây tận tâm cùng Cơ Quan Phước Thiện từ buổi ban sơ cho đến 
ngày qui liễu, nên : 

NGHỊ ĐỊNH 
Điều thứ nhứt : Ban hành cho toàn đạo đều rõ, những vị dưới đây đặng truy phong vào hàng 
Chức sắc PT : 

I. THÁNH NHƠN : 

1. Phạm văn Màng, 46 tuổi, ở làng Thanh Phước, Tổng Mỹ Ninh, Tây Ninh.

II. ĐẠO NHƠN : 
2. . . . . . . . . . . . . 
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Điều thứ nhì : Trần Khai Pháp HTĐ Chưởng quản Cơ Quan Phước Thiện ĐĐTKPĐ và Quyền 
Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi vị tùy phận sự của mình, lãnh thi hành Đạo Nghị Định nầy. 

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 14-2-Mậu Dần. (Le 15 Mars 1938)  

HỘ PHÁP  
Chưởng quản Nhị Hữu hình Đài  

Hiệp Thiên và Cửu Trùng  
(ấn ký)  

PHẠM CÔNG TẮC 

Ngày 14-11-Mậu Tý (dl 14-12-1948), Đức Phạm Hộ Pháp Chưởng quản Nhị Hữu hình Đài ký 
Thánh Lịnh cho Hội Thánh hằng năm cử hành Lễ Vía Kỷ niệm Nhị vị Phối Thánh Phạm văn 
Màng và Bùi ái Thoại, vì công nghiệp của Nhị vị Phối Thánh từ buổi ban sơ đã được Ngọc Hư 
Cung nhìn nhận, cùng đặc ân của Quyền Chí Tôn ân tứ. 

GHI CHÚ : Vị Thần Võ văn Thoàn và Phối Thánh Phạm văn Màng, lúc ở thế là 2 anh em bạn rể, 
Ông Thoàn vai anh. Cả 2 vị đều là đệ tử của Phạm Môn, được Đức Phạm Hộ Pháp điểm đạo cho 
lập Hồng Thệ Đào Viên Pháp cùng một lượt tại Sở Trường Hòa ngày 3-Giêng-Nhâm Thân. Ông 
Thoàn qui liễu trước và đắc Thần vị.  

Đức Phạm Hộ Pháp có cho đôi liễn đặt trên Bàn đưa : 
 VÕ phong trần khổ thoát,  
 THOÀN pháp cảnh Tiên du. 

BÀI THÀI hiến lễ Ngài Phối Thánh Phạm văn Màng : 

 1. May sanh trọn kiếp vốn hiền lương,  
 Nẻo Thánh từ xưa giữ một đường.  
 Đoạt đạo nhờ Thầy dìu bước tục,  
 Thiên ân hạnh hưởng phước thuần dương. 

 2. Dương trần chạnh nhớ bạn đồng môn,  
 Khổ nhọc lao lung chịu dập dồn.  
 Độ thế Thầy nêu cờ cứu khổ,  
 Chỉ phiền thế tục dốt tầm chơn. 

 3. Tầm chơn đã có mặt chơn sư,  
 Hưởng phước ban cho lại chối từ.  
 Quyền lợi đổi trao nền hạnh phúc,  
 Mà ra khổ hải chịu đồ lưu. 
Theo sự giải thích của Ông Nhạc Sư Trần thiện Niệm, khi tế Ngài Phối Thánh Phạm văn Màng, 
trước hết đồng nhi thài bài Tuần Hương : “Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền”. 
      - Đến Tuần Hoa thì đồng nhi thài Bài 1.  
      - Đến Tuần Tửu thì đồng nhi thài Bài 2.  
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      - Đến Tuần Trà thì đồng nhi thài Bài 3. 
     Phối Thánh Phạm văn Màng rất thường giáng cơ.  

Năm 1935, Ngài giáng cơ nói chuyện với 20 vị Lễ Sanh Giáo Thiện đầu tiên, có cho bài thi : 

   THI :  
 Trường công thấy bạn những xôn xao,  
 Nhớ đến tình xưa bắt nghẹn ngào.  
 Dặm thảm thương ai đang để bước,  
 Cõi Thiên ôm dạ chịu riêng đau. 

Báo Ân Từ, đêm 7-11-Mậu Tý (dl 7-12-1948), Phò loan : Hộ Pháp - Khai Pháp. Phối Thánh 
Màng giáng cơ : 
PHỐI THÁNH PHẠM VĂN MÀNG  
      - Bạch Sư phụ, con là Màng đây.  
      - Hễ thấy nhau thêm tủi.  
      - Xin chào mấy vị Sư thúc, mấy bạn, mấy em.  
      - Bạch Sư phụ, khi Sư phụ bị đồ lưu thì con và “Nhượng” vẫn gần bên, Nhượng và con đã 
chán thấy điều phản phúc của nhiều người. Nếu chẳng quả Thiên Thơ định trấn Thánh thì mấy kẻ 
ấy đã bị hai con tàn hại. Lẽ định là sanh Thánh chớ không phải tử Thánh. Nhưng Thiên Thơ biến 
chuyển, ngày nay họ vẫn còn ra vào Ngọc Hư Cung đợi án. Tiếc thay cho một kiếp sanh, đã gặp 
Phật mà không thấy Phật thì Thiên vị lấy đâu mà định đặng?  

Các bạn Phạm Môn ! Khá để ý cho lắm nghe ! Một lời quở của đủ sa đọa, đừng gây tội tình mà 
khổ đa.  
Thưa các bạn, Anh “Lịnh” ngày giờ nầy đã ra thân phận một người phụ nữ, hại nỗi lại tái sanh nơi 
cửa cướp đảng côn đồ, biết có nhớ thân mà tầm đạo.  
Thưa cùng Sư Mẫu rằng : Cô “Bền “ đã an phận nơi Bạch Thiên Cung. Còn mấy bạn kia cũng có 
phần đoạt vị mà cũng có tái kiếp. Chị “Yến” đương hành đạo tại Trung Huê, vì sanh tiền chị đã 
đại nguyện độ rỗi Đường nhơn. Nói với anh “Tiều” rằng : Con nhỏ đã theo má nó.  
Thường thường các bạn tuy không thấy chớ chúng tôi hằng về thăm viếng.  
Anh “Thế” còn hầu ở Cung Hiệp Thiên Hành Hóa, có mảy mún lỗi lầm chẳng chi trọng hệ mà 
phòng ngại.  

Các anh em đã qui liễu thì về chung một chỗ với nhau hết. Mấy anh em đừng lo ngại, chỉ lo TU 
và theo chơn Sư phụ là đủ. Em nhượng cơ cho Phối Thánh Thoại. Thăng. 

HẾT
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Ban Biên Tập: Do tình hình khó khăn trong nội bộ và sau đó dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới 
nên cuôc Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 9 (2019-2022) không thể thực hiện được. Vì vậy trong 
năm 2022 BQN/BTĐHN cố gắng tổ chức bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025).
Cuộc bầu cử  qua đường bưu điện và email kéo dài từ tháng 7-2022 đến tháng 10-2022 và kết quả 
như trong Thông báo số 21 ngày 3-10-2022 và QĐ số 04 ngày 10/10/2022 đính kèm dưới đây,

  xin trân trọng thông báo quý vị rõ.
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TIN THÁNH THẤT SAN JOSE CALIFORNIA
Công cử thêm tân Chức Việc Bàn Trị Sự

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 02 tháng 10 năm 2022 Thánh Thất San Jose CA có buổi họp công cử Chức 
Việc Thánh Thất. Ba Hiền tỷ dưới đây đã được tín nhiệm với số phiếu trên 80% vào các chức vụ 
sau đây:   

1 - Hiền tỷ Đặng Kim Sơn được tín nhiệm làm Phó Tri Sự
2 - Hiền tỷ Nguyễn Thiên Thanh được tín nhiệm làm Thông Sự
3 - Hiền tỷ Nguyễn Thị Lượng trước đây là Thông sự Thánh Thất San Jose, nhưng vì bận việc gia 
đình đã xin nghỉ lo gia đình. Nay được tín nhiệm để tiếp tục làm Thông Sự lại.

Vì 3 vị tân Chức Việc nêu trên chưa có Minh Thệ để nhận nhiệm vụ nên chúng tôi không có hình 
ảnh nào cả. Chừng nào có Minh Thệ chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý đồng đạo và thân hữu 
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TIN BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

LỄ MINH THỆ TÂN BQN/BTĐHN
Nhiệm kỳ 10 (2022-2025) tại 

Thánh Thất San Jose - TB California - Hoa Kỳ

Sau Thông Báo số 21 ngày 3-10-2022 và QĐ số 04 ngày 10/10/2022 của BTĐHN, vào chiều ngày 
10-10-2022 lúc 18.00 giờ (ngày giờ TB California) tại Thánh Thất San Jose TB California, một Lễ 
Minh Thệ BQN/BTĐHN đã được cử hành tiếp sau Đàn cúng Rằm tháng 9 Nhâm Dần tại Thánh 
Thất.

Đàn cúng Rằm tháng 9 Nhâm Dần tại Thánh Thất đã được tổ chức rất trang nghiêm và được đông 
đủ Chức Việc BTS cùng đông đảo đồng đạo tham dự và nhân số tổng cộng khoảng 60 vị. BTDHN 
cũng đã có 4 vị tham dự đàn cúng.

Sau Đàn cúng Lễ Minh Thệ cũng được nhị vị Qu. Đầu Tộc Nam Nữ và Bàn Trị Sự lưỡng phái hai 
Hương Đạo và đồng đạo tham dự. Vị CTS Nguyễn Thế Long Qu. Đầu Tộc Đạo cầu nguyện trước   
và QS Nguyễn Ngọc Dũ đã đọc Lời Minh Thệ cho HT Nguyễn Đăng Khích Tân TQN/BTĐHN và 
HT Sam Nguyễn Phó TQN/BTĐHN đọc theo trước Bàn Thờ Đức Chí Tôn và Bàn Thờ Hộ Pháp.

Sau cùng QS Nguyễn Ngọc Dũ ngỏ lời cám ơn Thánh Thất San Jose CA, chư Chức Việc BTS và 
đồng đạo đã tham dự Lễ Minh Thệ nầy.

Lễ Minh Thệ đã được chấm dứt vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày.

Sau đây là vài hình ảnh buổi Lễ,
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    I*-NHỨT BẤT SÁT SANH
    NHỨT thiết chúng sanh đoạ cõi đời 
    BẤT nhơn giết hại chẳng ai mời 
    SÁT lầm cùng thể mang oan trái 
    SANH trưởng chờ mong đến kịp thời 
    ANH Đấng kiếp nào tu tiến hoá 
    EM nên thương xót nghiệp phù trôi 
    CÙNG nhau đùm bọc qua nạn ách 
    SỐNG sót Hạ Kỳ an vị khơi..
   Yên Hà

    HỌA  1

    NHỨT niệm Chí Tôn giải ác đời,
    BẤT bình giết vật để chào mời.
    SÁT tàn mạng sống gieo nhân quả ; 
    SANH diệt chơn thần trả tức thời.
    THƯƠNG mến khôn cùng, thôi chuốc hận,
    YÊU đương vô tận, chớ buông trôi.
    VẠN loài đều có thiên linh tánh,
    VẬT dục đưa người khổ biển khơi.
   Hoàn Nguyên

    HỌA 2 

    NHỨT Khổ Trần Ai ở Cảnh Đời,
    BẤT An đang sống phải làm mồi.
    SÁT Càng thê thảm càng oan nghiệt,
    SANH Bởi Chí Tôn giáng hạ thời,
    THƯƠNG Cả Chúng Sanh gây khổ não,
    YÊU luôn vạn loại sống dòng trôi.
    VÔ Tình sát hại luân hồi mãi,   
    TẬN Thế lo Tu hưởng phước Trời.  
   Mỹ Nga, 02/10/2022.

     HỌA 3 :NHỨT GÌN NGŨ GIỚI.
    Nhứt Gìn Ngũ Giới quí trên đời,
     BẤT Hạnh giết chi để thỉnh mời.
     SÁT Hại Chúng Sanh gây oan nghiệp,
    SANH Tồn đời sống,sống cùng thời.
     HUYNH đàn anh trước đà tấn hóa,
     ĐỆ nhỏ em sau luân chuyển thôi.
    ĐỒNG Hóa xuống Trần cùng một gốc,
   SANH lòng thương độ thoát dòng khơi.
         HT, Lê Văn Năm. 02/10/2022.

     HỌA 4 

     NHỨT học làm người có ích đời 
     BẤT tu dưỡng tánh chẳng ai mời 
     SÁT loài cầm thú là tai họa 
     SANH chúng côn trùng cũng thức thời 
     VẠN sự càn khôn không miễn cưỡng 
     VẬT linh thái cực khó buông trôi 
     YÊU ai đức hạnh đi đầu sóng 
     THƯƠNG kẻ hiền lương vượt gió khơi 
                   Mai Xuân Thanh  5/10/2022
     HỌA 5 
      Nhứt nguyện Ơn Trên giải nghiệp  đời,
      Bất tình toan tính có ai mời.!
      Sát cầm muôn thú niềm oan trái,
      Sanh thiện tâm tư vận trở thời.
      Nhân nghĩa tim can luôn nhẹ thở,
      Ái từ huệ trí chớ buông trôi.
      Rộng mong sinh chúng lành an ổn,
      Lượng Cả thương trần phổ độ khơi.
                  Song Linh  04/10/2022
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TIN ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE CA
Công cử Một Số Vị tân Thính Thiện

----------------------------
Trong 2 ngày 27-8-2022  (ÂL 1-8 Nhâm Dần) và ngày 10-9-2022 ( ÂL 15-8 Nhâm Dần) tại Điện 
Thờ Phật Mẫu San Jose CA đã có phiên họp để cứu xét và công cử một số vị tân Thính Thiện .

Sau khi cân nhắc và thảo luận lần lượt từng hồ sơ một, phiên họp đã bầu chọn khoảng 10 vị tân 
Thính Thiện vì những vị nầy đã phục vụ rất nhiều năm và có thành tích tại Điện Thờ Phật Mẫu. 
Những vị tân Thính Thiện nầy sau đó đã Minh Thệ để làm nhiệm vụ.

Sau đây là một số hình ảnh Lễ Minh Thệ:
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