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Soá 04                                              Ngaøy 25-1-2014---------------------------------------------------------------

Chuùc Möøng
 Naêm Môùi  2014

Nhaân dòp Naêm Môùi Giaùp Ngoï (2014) ñeán, 
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi & Taäp San Theá 
Ñaïo kính chuùc:

*- Chö  Chöùc Saéc Thieân Phong
*- Chö Vò Hieàn Taøi & HTDP Ban Theá 
Ñaïo.Haûi Ngoaïi.
*- Quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû laõnh ñaïo 
caùc Cô Sôû Ñaïo.
*-Quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû Chöùc Vieäc 
Ban Trò Söï caùc Höông Ñaïo, Quyù Hieàn 
Huynh Hieàn Tyû Chöùc Vieäc Ban Quaûn Toäc 
caùc Ñieän Thôø Phaät Maãu.
*- Quyù Huynh Tyû Ñeä Muoäi Ñaïi Ñaïo 
Thanh Nieân Hoäi.
*- Quyù Ñoàng ñaïo vaø Thaân höõu

          Moät  Naêm  Môùi 
         Giaùp  Ngoï 2014)
         Söùc Khoeû Doài Daøo &
      Tinh Taán Treân Ñöôøng Ñaïo
San Jose, ngaøy 15-01-2014
        Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi  
           & Taäp San Theá Ñaïo

        BAÛN TIN THEÁ ÑAÏO
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Nuùi Baø Taây Ninh

TIN SAN  JOSE, CALIFORNIA
                    Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California  
Lôøi giôùi thieäu: Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi goàm nhöõng ngöôøi sanh quaùn taïi Taây Ninh, ñaõ 
laøm vieäc taïi Taây Ninh, ñaõ hoïc taïi Taây Ninh, hoaëc con em coù cha meï oâng baø lieân heä ñeán 
Taây Ninh nhö treân.

Hoäi coù muïc ñích lieân laïc nhau, töông trôï nhau, . . .(aùi höõu) trong tình thöông yeâu ngöôøi 
cuøng moät ñòa phöông vôùi nhau.

Hieän nay taïi haûi ngoaïi ñaõ coù 3 Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi nhö sau:

1- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi taïi Nam California
2- Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi taïi Houston Texas.
3- Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi UÙc Chaâu.

Theo döï truø nhö Thö Ngoõ ñính keøm, Taây Ninh Ñoàng Höông hoäi Baéc California seõ ñöôïc 
thaønh laäp vaøo ngaøy 16-3-2014 taïi San Jose, California.
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Chuùng toâi xin chuùc möøng Ban Vaän Ñoäng Thaønh Laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc Califor-
nia vaø raát mong Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California seõ ñöôïc yeåm trôï töø tinh thaàn ñeán 
vaät chaát cuûa ñoàng höông Taây Ninh, nhaát laø söï yeåm trôï quyù baùu cuûa 3 Taây Ninh Ñoàng Höông 
Hoäi ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø ñaõ hoaït ñoäng vöõng maïnh töø nhieàu naêm qua.

Sau ñaây laø Thö Ngoõ cuûa Ban Vaän Ñoäng Thaønh laäp Taây Ninh Ñoàng Höông Hoäi Baéc California

THƯ NGỎ
                CỦA BAN VẬN ĐỘNG TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA

Kính thưa:

Quý vị Trưởng thượng 
Quý cô dì,chú bác, cùng tất cả quý bạn đồng hương Tây Ninh.

Trong bao nhiêu bộn bề, lo toan của cuộc sống,có muôn ngàn khó khăn và có cả những bon chen 
thách thức dồn dập nơi đất khách quê người. Bỗng một lúc nào đó trong mỗi chúng ta lại thổn 
thức về quê hương, nơi đó có một phần lớn của cuộc đời mỗi chúng ta trên mảnh đất có dòng sông 
Vàm Cỏ êm đềm, một núi Bà Đen sừng sững linh thiêng,lòng Hồ Dầu Tiếng tưới mát và nhất là 
một Tòa Thánh nguy nga biểu hiện nét đặc thù của quê hương thân yêu,cho dù nói ra hay mãi giữ 
kín trong tận sâu thẳm trái tim mỗi người. 

Có những người xa quê đã tìm thấy nhiều thành công và nhiều hạnh phúc, cũng có những người 
vẫn mãi bước chông chênh trên đường đời,nỗi niềm đó ai cũng có thể chia sẻ cùng gia đình, bạn 
bè của chúng ta hàng ngày. 

Và nay,chắc hẳn có nhiều trái tim với lòng mong muốn có thêm một ngôi nhà chung, một đại gia 
đình chung bao gồm mọi giới,không phân biệt tôn giáo, nơi đó luôn chứa đầy tình cảm quê hương, 
để cùng chia bùi sẻ ngọt, nơi đó có tình cảm đùm bọc, xây dựng cho nhau trong tinh thần tương 
thân tương ái nơi xứ người và làm nền móng cho các thế hệ con cháu nối tiếp duy trì bản sắc văn 
hóa Tây Ninh.

Chúng tôi gồm : Nguyễn Ngọc Dũ, Duy Văn, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần 
Văn Sung, Trần Minh Quan,Trần Kim Đãnh, Nguyễn Đăng Khích và Trần Minh Khiết đã có một 
cuộc họp sơ bộ vào ngày 13 tháng 01 năm 2014,tại thành phố San Jose, California .Qua tinh thần 
của cuộc họp anh em đã đồng ý là nên thành lập “ ngôi nhà chung” là Tây Ninh Đồng Hương Hội 
Bắc California.

Nên nay,chúng tôi kính gởi đến quý vị trưởng thượng, cô dì, chú bác, quý bạn những anh chị em 
sinh quán Tây Ninh, những người có thời từng làm việc, học và trú quán ở Tây Ninh, hoặc có cha 
mẹ ông bà là người gốc Tây Ninh…và qua đây xin tất cả quý vị tham gia vào Ban Vận Động để 
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làm cầu nối thống kê, tổng hợp danh sách để từ đó biết và chuẩn bị thành lập ra mắt Tây Ninh 
Đồng Hương Hội Bắc California dự trù vào ngày Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2014 tới đây.

Kính thưa: Quý vị Trưởng thượng, cô dì, chú bác quý bạn đồng hương Tây Ninh,

Việc thành lập Hội có thể hơi muộn nhưng chúng ta cần thực hiện, đó là sự nối kết tình đồng 
hương và tình yêu quê hương của bà con anh em tỉnh nhà . Chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị đồng 
hương xây dựng lên được “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc california ” nơi miền Bắc tiểu bang 
California này vững mạnh về tổ chức,sắc son về tình nghĩa.
Để công tác tổng hợp thông tin chuẩn bị cho ngày ra mắt tổ chức Đại Hội, chúng tôi đề nghị quý 
đồng hương nên tích cực ghi danh tham gia thành lập và xây dựng Hội. 

Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các bạn trẻ tích cực tham gia, tương lai quê hương là của bạn và do 
tay các bạn.

Cuối thư nhân dịp Xuân Giáp Ngọ (2014) đến chúng tôi kính chúc quyù Trưởng thượng các bạn, 
các anh chị em, quý cô dì, chú bác luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

San Jose, ngày 16 tháng 01 năm 2014
TM. Ban Vận động Thành lập
Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

1-Ông Bùi Đức Tài (916) 638 – 7378
2-Ông Nguyễn Ngọc Dũ (408) 238 – 6547 .Email: dutani@comcast.net
3-Ông Trần Minh Khiết (408) 205 – 6379 . Email: khietmtran@aol.com
4-Ông Duy Văn (408) 759 – 9339 .Email: duyvan2011@gmail.com
5-Ông Nguyễn Đăng Khích (408) 823 – 6044. Email: tn_ndk@yahoo.com
6-Ông Trần Văn Sung (408) 923 – 2961
7-Ông Trần Minh Quan (408) 714 – 8753 .Email:quantran1945@yahoo.com
8-Ông Nguyễn Thành Hưng (408) 779 – 4204.
Email: henrynguyen07@hotmail.com
9.Ông Trần Kim Đãnh (408) 362 – 0592
10.Ông Dương Văn Ngừa (408) 772 – 0989. Email: datthong2005@yahoo.com
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LÔØI CAÀU NGUYEÄN 
CUÛA PHAÙI ÑOAØN CÔ QUAN  

ÑAÏI DIEÄN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI 
TAÏI TOÅ ÑÌNH MINH ÑAÊNG QUANG
                   (Ngaøy 4 thaùng 1 naêm 2014).

Nam Moâ Cao Ñaøi Tieân OÂng Ñaïi Boà Taùt Ma 
Ha Taùt.

Trong nieàm haân hoan cuûa ngaøy Ñaïi Leã Cung 
Nghinh Chieâm Baùi Phaät Ngoïc vaø caàu nguyeän 
Hoøa Bình taïi Toå Ñình Minh Ñaêng Quang, 
chuùng toâi:

Hieàn Taøi Phaïm vaên Khaûm: Thay maët Cô Quan 
Ñaïi Dieän Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi

Hieàn Taøi Döï Phong Ngoâ Thieän Ñöùc: Ñaïi Dieän 
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi

Chaùnh Trò Söï Haø Vuõ Baêng: Ñaïi Dieän Chaâu 
Ñaïo Cao Ñaøi California,

hieäp cuøng Chö Tín Höõu Cao Ñaøi thaùp tuøng 
phaùi ñoaøn thaønh kính daâng lôøi caàu nguyeän Ñöùc 
Phaät phuø hoä Chö toân Giaùo Phaåm vaø toaøn theå 
chö Thieän Nam, Tín Nöõ Toå Ñình Minh Ñaêng 
Quang luoân coù ñöôïc söùc khoûe doài daøo, tinh 
thaàn maãn hueä, trí naõo quang minh ñeå haønh trì 
Ñaïo Phaùp vaø Phoå Ñoä Chuùng Sanh. 

Ñoàng thôøi chuùng toâi cuõng daâng lôøi caàu nguyeän 
Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Phaät, Ñöùc Quan Theá 
AÂm Boà Taùt cöùu caû Chuùng Sanh thoaùt ly khoå 
naïn, Theá giôùi Hoøa Bình vaø taän ñoä vaïn linh ñaéc 
qui Phaät vò.

Toaøn theå phaùi ñoaøn tín höõu Cao Ñaøi ñoàng 
thaønh taâm khaán nguyeän.

Nam Moâ Taây Phöông Giaùo Chuû Thích Ca Maâu 
Ni Theá Toân

BAØI PHAÙT BIEÅU CAÛM TÖÔÛNG 
CUÛA HIEÀN TAØI PHAÏM VAÊN KHAÛM, 
QUYEÀN CHUÛ TRÖÔÛNG CÔ QUAN 
ÑAÏI DIEÄN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI taïi

Leã Beá Maïc Ñaïi LeãÃ Röôùc Phaät Ngoïc Hoøa Bình 
Theá Giôùi taïi Toå Ñình Minh Ñaêng Quang thaønh 
phoá Santa Ana. ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2014.

Kính thöa:

Hoaø Thöôïng Thích Minh Tuyeân Tröôûng Ban
Toå Chöùc  Ñaïi Leã Röôùc Phaät Ngoïc Hoøa Bình 
Theá Giôùi

Quí vò Laõnh Ñaïo Tinh Thaàn caùc Toân Giaùo, 

Chö Hoøa Thöôïng, Thöôïng Toïa, Ñaïi Ñöùc 
Taêng Ni

Phaät Töû

Quí Quan Khaùch vaø Quí Ñoàng Höông,

Kính thöa Chö lieät vò,

Thay maët Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi Haûi 
Ngoaïi, chuùng toâi thaønh kính ngöôõng moä coâng 
ñöùc cuûa Hoøa Thöông Thích Minh Tuyeân cuøng 
Chö Toân giaùo phaåm, vaø Quí Phaät Töû Toå Ñình 
Minh Ñaêng Quang ñaõ suoát nöûa thaùng, thaønh 
taâm tuïng nieäm vaø caàu nguyeän hoøa bình cho 
Theá giôùi, trong ñoù coøn coù söï hieäp taâm cuûa 
nhöõng ngöôøi haèng quan taâm ñeán söï an nguy 
cuûa caû Coäng Ñoàng Nhôn Loaïi ñang chung 
soáng treân quaû ñòa caàu naày.

Hoâm nay, ngaøy keát thuùc Ñaïi Leã, chuùng toâi tin 
chaéc nhöõng lôøi caàu nguyeän thieát tha, hoøa vôùi 
nhöõng thôøi kinh tuïng nieäm suoát thôøi gian daøi 
naày, seõ thaáu taän Baïch Ngoïc Kinh vaø ñöôïc söï 
chöùng giaùm. Tuy nhieân, hoøa bình seõ ñeán sôùm 
hay muoän, thieát töôûng coøn tuøy thuoäc vaøo caùi 
nhaân maø loaøi ngöôøi ñaõ vaø ñang gieo.
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Thaät vaäy, neáu taát caû nhôn loaïi cuøng moät daï 
thöông yeâu nhau, töùc laø gieo caùi nhaân laønh thì 
theá giôùi naøo maø chaúng hoøa bình, nöôùc nhaø naøo 
khoâng thònh trò? Vaø bieát thöông yeâu nhau thì 
söï caïnh tranh, xaâu xeù …coøn ñaâu maø sanh ra 
ñöôïc?

Ngöôïc laïi, neáu loaøi ngöôøi khoâng bieát thöông 
nhau thì con ngöôøi khoâng coøn ñuùng nghóa laø 
con ngöôøi ! Ñoù laø gieo nhaân xaáu, Vaäy thì nöôùc 
naøo maø khoâng maát, nhaø naøo maø khoâng tan, toân 
giaùo naøo maø khoâng suy, ñaïo ñöùc xaõ hoäi naøo 
maø khoâng ñoài baïi?

Bieát ñoù laø heä quaû taát yeáu, roài nhìn laïi hieän tình 
theá giôùi hieän nay: Hoïa AÂu, tai AÙ ngaøy ñeâm 
lieân tuïc xaûy ra! hieåm hoïa nhôn loaïi töï tieâu 
dieät laãn nhau phoâ dieãn roõ raøng tröôùc maét! 

Vaäy caùc toân giaùo, vôùi söù maïng phoå ñoä chuùng 
sanh, caûi thôøi cöùu theá…giôø phaûi laøm gì?

Nho giaùo ñaõ töøng laáy hai chöõ NHÔN AÙI laøm 
troïng, Phaät giaùo thì chuû tröông TÖØ BI, BAÙC 
AÙI, Thieân Chuùa giaùo thì ñeà cao tinh thaàn XAÕ 
KYÛ, AÙI NHÔN ñeå cöùu theá…Taát caø ñeàu taäp 
trung vaøo hai chöõ THÖÔNG YEÂU. Nhöng 
maõi ñeán ngaøy nay, thöïc söï chöa thaáy ñoùa hoa 
thöông yeâu heù nôû..maø chæ thaáy söï phaân hoùa 
traàm troïng… caùc toân giaùo phaân hoùa nhau, 
ngay caû chính noäi boä cuûa moät toân giaùo cuõng bò 
phaân hoùa…Ñoù, neáu khoâng noùi söï thöông yeâu 
ôû caùc toân giaùo bò eøo oït thì coøn danh töø naøo 
khaùc coù theå thay theá ñöôïc?

Taïi sao con ngöôøi töø trong cöûa Ñaïo cho ñeán 
ngoaøi xaõ hoäi khoâng ñích thöïc thöông yeâu 
nhau? Coù theå noùi moät caùch toång quaùt laø khoâng 
ñoàng quan ñieåm.

Laøm theá naøo san baèng caùc dò bieät naày? Ñoù laø 
vaán ñeà maø ngaøy nay nhaân loaïi muoán tìm laáy 
moät loái thoaùt: Caên baûn laø ñöùc tin, laø toân giaùo, 
laø chuûng toäc…laø moät söï hieäp nhöùt haøi hoøa, 
thuaän thaûo. Roõ raøng nhöùt laø nieàm mô öôùc toaøn 
caàu hoùa moïi laõnh vöïc.

Toân giaùo taïo ñöôïc toaøn khoái thöông yeâu, môùi 
rao giaûng ñöôïc hoøa bình.

Toân giaùo theå hieän roõ neùt Luaät Thöông Yeâu vaø 
Quyeàn Coâng Chaùnh thì seõ laäp ñöôïc ñôøi Thaùnh 
Ñöùc cho toaøn caû nhôn loaïi.

Treân con ñöôøng tìm kieám ñaùp soá thích nghi 
cho neàn hoøa bình, maø quí vò ñang chaát chöùa 
bao suy tö trong buoåi hoäi luaän hoâm nay, chuùng 
toâi hi voïng quí vò seõ thích thuù ghi nhaän nhöõng 
döõ kieän sau ñaây vôùi mong goùp phaàn naøo trong 
coâng cuoäc tìm kieám cuûa mình. 

Thoaït tieân, ñeán vôùi Toå Ñình Minh Ñaêng 
Quang, chuùng toâi raát haân hoan khi ñoïc thaáy 
nhöõng doøng chöõ in ñaäm neùt treân Vaên Baûn Ñaïi 
Leã Kyû Nieäm laàn thöù 56 ngaøy khai ñaïo cuûa 
Ñöùc Minh Ñaêng Quang nhö sau:

Ngaøi noùi: “Ñaïo laø con ñöôøng ñöa ñeán chaân lyù 
chôù khoâng coù teân rieâng ñaïo gì caû, caùi teân goïi 
chæ laø giaû danh, taïm goïi maø thoâi.

Chuùng toâi tuy mang hình thöùc danh xöng laø 
Ñaïo Phaät, nhöng vaãn bieát ñoù chæ laø phöông 
tieän, laø teân goïi taïm, chôù khoâng bò maéc keït, coá 
chaáp, cheát cöùng trong caùi tieáng Phaät hay caùi 
chöõ Ñaïo Phaät.”

Sau ñoù, doøng suoái lieân töôûng daãn chuùng toâi 
nghó ñeán lôøi tuyeân boá cuûa Vua Traàn Thaùi Toân 
(1217-1277):

Khi chöa toû thì ngöôøi ñôøi coøn laàm laãn, phaân 
bieät Tam giaùo, luùc ñaït tôùi goác roài thì chæ ngoä 
moät taâm”

Vaø ñaëc bieät hôn nöõa, chính Ñöùc Khoång Töû 
cuõng khaúng ñònh raèng:

 Tam giaùo töø xöa voán moät nhaø,
 Ngöôøi sau laàm töôûng, voïng chia ba.
 Minh taâm may hieåu ñöôøng chôn giaû,
 Maãn taùnh môùi thoâng neõo chaùnh taø.
 Thích, Ñaïo tyû nhö haønh boä khaùch,
 Neàn Nho ví tôï chieác ñoø qua,
 Muoân ngaøn kinh keä do nôi chöõ,
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 Tam giaùo töø xöa voán moät nhaø.

Ngoaøi ra Ñöùc Chí Toân khi khai saùng neàn taân 
toân giaùo Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä vaøo naêm 
1926 taïi Vieät Nam, Ngaøi ñaõ giaùng cô daïy raèng:

Voán töø tröôùcThaày ñaõ laäp ra Nguõ Chi Ñaïi Ñaïo 
laø: Nhôn Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân 
Ñaïo vaø Phaät Ñaïo. Tuyø theo phong hoùa cuûa 
nhôn loaïi maø gaày chaùnh giaùo, laø vì khi tröôùc 
Caøn voâ ñaéc khaùn, Khoân voâ ñaéc duyeät, thì nhôn 
loaïi duy coù haønh Ñaïo noäi tö phöông cuûa mình 
maø thoâi.

Coøn nay, nhôn loaïi ñaõ hieäp ñoàng, Caøn Khoân dó 
taän thöùc thì laïi bò phaàn nhieàu caùc Ñaïo aáy maø 
nhôn loaïi nghòch laãn nhau neân Thaày môùi nhöùt 
ñònh qui nguyeân caùc caùc neàn toân giaùo aáy veà 
moät moái.

Vaäy ñaïo Cao Ñaøi laø moái ñaïo cho taát caû, moät 
ñöôøng ñi chöùa ñöïng taát caû. Noù khoâng phaûi laø 
moät con ñöôøng trong soá nhöõng con ñöôøng maø 
laø danh xöng chung cho taát caû caùc con ñöôøng 
aáy.

Noùi khaùc ñi, taát caû caùc Ñaïo ñeàu töø moät goác, 
do moät Ñaáng hoaëc hoùa than cuûa Ñaáng aáy khai 
sinh ra vaø goïi chung laø Ñaáng Taïo Hoùa, ñaõ taïo 
ra Caøn Khoân Vuõ Truï vaø caû Chuùng Sanh.

Ñieàu naày chính Ngaøi ñaõ giaùng cô ngaøy 7 thaùng 
4 naêm 1926 khaúng ñònh roõ laø:

Nhieân Ñaêng Coå Phaät thò ngaõ
Thích Ca Maâu Ni thò ngaõ,
Thaùi Thöôïng Nguôn Thæ thò ngaõ,
Kim vieát Cao Ñaøi.

Vaäy Ñaáng Cao Ñaøi, laø Ñaáng Chí Toân, laø Ñaáng 
Cha Laønh cuûa toaøn nhôn loaïi, laø giaùo chuû Ñaïo 
Cao Ñaøi, khai ñaïo vôùi toân chæ: Tam Giaùo Qui 
Nguyeân, Nguõ Chi Phuïc Nhöùt. 

Ñaây laø thôøi kyø Qui Ngueân Tam giaùo, nhö tröôùc 
ñaây vôùi Tam giaùo Ñoàng Nguyeân döôùi caùc trieàu 
ñaïi: Ñinh, Leâ, Lyù, Traàn…ñaõ ñem laïi söï thanh 
bình, thònh trò cho ñaát nöôùc.

Luaän coå, suy kim, töø Ñoàng Nguyeân ñeán Qui 
Nguyeân, thieát töôûng chuùng ta coù theå ñaët moät 
nieàm tin vaøo con ñöôøng ñi tìm kieám neàn hoøa 
bình cho nhôn loaïi qua nhöõng lôøi giaùo ñaïo cuûa 
Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá khi môû neàn taân 
toân giaùo taïi Vieät Nam. 

Xin ñöôïc môøi chö lieät vò haõy môû moät cuoäc 
haønh trình vaøo toân giaùo Cao Ñaøi, vaø tröôùc khi 
böôùc qua coång vaøo Toaø Thaùnh hoaëc baát cöù 
Thaùnh Thaát naøo, chö lieät vò ñeàu nhìn thaáy hai 
caâu lieãn ñoái vaø haõy coi ñoù nhö laø thöù haønh 
trang daãn vaøo con ñöôøng tìm tôùi Hoøa Bình.

CAO THÖÔÏNG CHÍ TOÂN ÑAÏI ÑAÏO HOØA 
BÌNH DAÂN CHUÛ MUÏC.

ÑAØI TIEÀN SUØNG BAÙI TAM KYØ COÄNG 
HÖÔÛNG TÖÏ DO QUYEÀN

Treân ñaây khoâng phaûi laø nhöõng lôøi truyeàn ñaïo, 
maø laø nhöõng lôøi keâu goïi vôùi söù maïng truyeàn 
ñaït thoâng ñieäp Hoøa Bình cuûa Ñöùc Chí Toân ñeán 
taän moïi ngöôøi qua giaùo lyù Cao Ñaøi.

Caàu xin Ôn Treân ban cho nhôn loaïi vui soáng 
chan hoøa trong luaät Thöông Yeâu vaø quyeàn 
Coâng Chaùnh ñeå ñem laïi neàn hoøa bình vónh 
vieãn treân quaû Ñòa caàu naày.
Nam Moâ Cao Ñaøi Tieân OÂng Ñaïi Boà Taùt Ma 
Ha Taùt.

Traân troïng kính chaøo chö lieät vò.

HT Phaïm Vaên Khaûm
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BÍ PHAÙP CUÛA THEÁ ÑAÏO
Ñöùc Hoä Phaùp Thuyeát Ñaïo taïi Toøa Thaùnh,

ñeâm 22 thaùng 05 naêm Kyû Söûu.

Ñeâm nay Baàn Ñaïo thuyeát Bí Phaùp cuûa Theá Ñaïo ,vì 
kyø tröôùc Baàn Ñaïo ñaõ thuyeát Theå Phaùp cuûa Theá Ñaïo.
Nay Baàn Ñaïo phaûi thuyeát Bí Phaùp ñaëng cho toaøn theå 
con caùi Ñöùc Chí Toân bieát ñònh phaän chôn vôùi giaû . 
Ngöôøi ta töôûng Theá Ñaïo khoâng coù Bí phaùp, coù chôù ,taïi 
Ñôøi khoâng ñem ra cho toaøn theå nhôn sanh hieåu bieát.

Coù Bí Phaùp Chôù, bôûi haïng vó nhaân taïo thôøi caûi theá, ñaõ 
laäp coâng traïng ñoái vôùi nhôn loaïi nôi maët Ñòa caàu naày, 
Chuû höôùng cuûa hoï tuøy theo khuoân luaät,khuoân phaùp 
naøo ñaëng hoï taïo neân cô nghieäp vó ñaïi nôi maët ñòa caàu 
naày?
Theå phaùp cuûa hoï chuùng ta thaáy hoï mô öôùc moät ñieàu: 
Tröôùc khi quaù vaõng (cheát) ñöôïc neâu danh haäu theá hay 
laø ñeå moät trang söû toát ñeïp cho ñoaøn haäu taán cuûa nhôn 
loaïi.
Xem aáy laø dònh höôùng chuû taâm cuûa mình ,hay ñònh 
töông lai cuûa mình töùc nhieân Theá gian thöôøng goïi “löu 
danh ö haäu theá”ñeå danh luïng laïi cho keû sau ñoù vaäy.
Löu danh ö haäu theá, hoï ñaõ duïng phöông theá naøo, hoï 
ñaõ duøng chaùnh thuyeát naøo ñaëng hoï phuïng söï cho thieân 
haï trong moät nöôùc, neáu hoï khoâng phuïng söï cho Toå 
Quoác?
Ñoái vôùi Quoác Daân hoï phuïng söï cho Quoác daân, ñoái vôùi 
toaøn nhôn sanh treân maët ñòa caàu naày, hoï coù ñuû chuû 
höôùng phuïng söï cho nhôn loaïi. Ñaõ ñònh taâm phuïng söï 
töùc nhieân nôi naày laø nôi bí yeáu hôn heát, xin ñeå yù .
Heã quyeát taâm phuïng söï ,töùc nhieân hoï phaûi laáy chaùnh 
taâm laøm caên baûn, do chaùnh taâm aáy hoï böôùc voâ khuoân 
khoå cuûa Ñaïo, töông lieân vôùi Ñaïo, chaùnh taâm aáy ñeå giaù 
trò cho Quoác daân. Thieân haï böôùc voâ ñöôøng chaùnh taâm 
roài töùc nhieân coù lieân heä vôùi Ñaïo, hoï phuïng söï thieân 
haï laø ôû choå lieân heä ñaïo ñöùc tinh thaàn cuûa toaøn nhôn 
sanh ñoù vaäy. 
Chuùng ta ñaõ thaáy raèng lôøi Ñöùc Chí Toân ñaõ noùi :
” Ñaïo khoâng Ñôøi khoâng söùc, Ñôøi khoâng Ñaïo khoâng 
quyeàn “. Caû hai tinh thaàn aáy phaûi töông lieân maät thieát 
cuøng nhau ,khoâng theå gì rôøi raõ vôùi nhau ñaëng. Chuùng 
ta ñaõ thaáy coù nhieàu lyù thuyeát,  hoï ñaõ tieàm taøng, hoï 
muoán theá naøo Ñôøi thoaùt ly vôùi Ñaïo maø nhö theá, chuùng 
ta ngoù thaáy caùc neàn Toân Giaùo nhö beân Thieân Chuùa 
Giaùo nhö Care Litaire muoán thoaùt ly ra khoûi Coâng 

Giaùo Gia Toâ maø hoï chaúng heà thoaùt ly ñaëng .
Hoï muoán thoaùt ly Coâng Giaùo, thoaùt ly Coâng Giaùo, taát 
nhieân hoï tieàm taøng ñaùo ñeå, ñeå hoï kieám phöông theá 
giaûi thoaùt ra khoûi Ñaïo ,nhöng cuõng khoâng ñaëng.
Giôø phuùt naày chuùng ta ngoù thaáy Nga Soâ Vieát laáy 
thuyeát Coäng Saûn laøm caên baûn, maø choái boõ Linh Hoàn . 
Veà thuyeát vaät hình, töùc nhieân nghòch haún vôùi tinh thaàn 
Ñaïo ñöùc. Vaät chaát hoï phaûi ñeà xöôùng “Tam Voâ”laø Voâ 
thaàn ñöùng ñaàu hôn heát, noù phaûi ñaùnh ñoå tinh thaàn Ñaïo 
ñöùc ñaëng noù ñi troïn con ñöôøng vaät chaát. Phaûi chieán 
ñaáu ñeå vaät chaát thaéng tinh thaàn .
Giôø phuùt naày nöôùc Nga cuõng chöa heà thoaùt ly, Ñaïo 
Ñöùc phaûi ñem Ñaïo Ñöùc laøm caên baûn maø thoâi.
Taïi Nga Soâ luùc Coäng Saûn chieán thaéng chính quyeàn roài 
,töùc nhieân Stalin khoâng coøn nhìn Ñaïo Giaùo nöõa, khoâng 
coøn nhìn quyeàn Hoäi Thaùnh La Maõ nöõa.
Ngaøy ñaùnh ñoå Chaùnh quyeàn, khaùm phaù quyeàn löïc cuûa 
nhaø thôø ,chæ trích quyeàn löïc cuûa nhaø thôø, nhöng roát 
cuoäc ngaøy nay phaûi ñem Ñaïo Giaùo ñem Coâng Giaùo 
taùi laäp caùc Ñeàn thôø trôû laïi.
Tuy vaãân khoâng tuøng quyeàn OÂng Giaùo Hoaøng La Maõ 
noù vaãn tuøng quyeàn OÂng “ Got Oann” nhö OÂng Giaùo 
Hoaøng cuûa nhaø thôø maø thoâi.
Coøn nhieàu nöõa, neáu chuùng ta quan saùt töø thöôïng coå, 
bao giôø Ñôøi cuõng kieám phöông ñeå thoaùt ly Ñaïo.
Hoï bieát khoâng tuøng theo noù thì Ñaïo khoâng quyeàn 
,maø heã tuøng theo noù thì maát töï do,töï chuû cuûa hoï, noù 
maát thì noù chaúng khi naøo maø trò thieân haï ñöôïc? 

Töø Thöôïng coå ñeán giôø khoâng moät Quoác Gia Xaõ Hoäi 
naøo nôi maët Ñòa Hoaøn naày voâ Ñaïo maø caàm quyeàn 
Thieân haï ñöôïc,khoâng theå coù. Vì côù cho neân Toå Tieân 
töùc Toå Phuï noøi gioáng Vieät Nam trò daân vi Ñaïo ”Dó 
Ñaïo vi Tieân” töùc nhieân trò Ñaïo chôù khoân phaûi trò daân 
ñoù vaäy.
Coù moät ñieàu Baàn Ñaïo chæ choå chính giöõa, muoán 
phuïng söï Quoác Daân hay Quoác Gia cho ñaéc löïc,  phaûi 
coù thaønh yù roài chaùnh taâm , muoán coù chaùnh taâm thì 
phaûi Teà Gia Trò Quoác roài môùi Bình Thieân Haï,nghóa 
laø Tu thaân töùc nhieân nhôn ñaïo ñoù vaäy. Chính thieân haï 
coù lieân quan maät thieát vôùi Ñaïo maø löu laïi Thanh söû, 
nhöng cuõng chöa ñuû.
Chuùng ta ngoù thaáy hoï muoán thoaùt ly Ñaïo giaùo,noùi gaàn 
hôn nöõa, ôû coõi AÙ Ñoâng chuùng ta thaáy gì? Nhö nhaø Vua 
caùc Coâng Thaàn “ Vò Quoác Vong Thaân” nhaø Nam coù 
phong Thaàn neân buoäc caùc Laøng caùc Toång, caùc Huyeän, 
caùc Phuû, phaûi laäp Ñeàn thôø thôø caùc Ñaáng aáy, laø Ñình 
cuûa chuùng ta ñoù vaäy.
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Thoaùt ly, hoï muoán thoaùt ly Ñaïo, ñaëng hoï laäp khuoân 
khoå rieâng tö cuûa hoï, hoï caøng laäp caøng ñoäi Ñaïo Giaùo 
treân ñaàu naëng theâm nöõa.

Beân AÂu Chaâu chuùng ta thaáy gì? Hoï muoán thoaùt ly Ñaïo 
Giaùo maø nhöõng Coâng Thaàn hoï döïng hình ñeå ôû choå naøo 
ñoâng daân chuùng ,tuøy theo coâng nghieäp cuûa moãi ngöôøi 
hoï ñònh choå döïng hình aûnh cuûa hoï ñeå löu laïi cho haäu 
theá,döïng hình aûnh aáy laø gì? AÁy laø Bí Phaùp cuûa hoï ñoù 
vaäy.

Hoï töôûng thoaùt ly Ñaïo giaùo laø deã, nhöng maø hình coát 
döïng leân hoï ñeå caû baøi hoïc cho haäu taán, nhöõng hình 
aûnh coøn toàn taïi ñaây, xaùc thòt xöông maùu cuûa keû aáy 
ñöôïc löu hình aûnh taïi maët theá naày laø nhöõng Ñaáng ñeå 
taâm ñöùc phuïng söï cho Quoác Gia vaø nhôn loaïi ñoù vaäy.
Laøm cho ñaëng hoï ham laém.

Giôø phuùt naày caùc vò caàm quyeàn trò theá trong moät xaõ 
hoäi nhôn quaàn naøo, cuõng mô öôùc moät ñieàu laø phaûi löu 
danh haäu theá maø thoâi, löu caû hình aûnh toân nghieâm cuûa 
hoï ñeå haäu theá nöõa.

Vì côù cho neân nhieàu ngöôøi nhieàu khi khoå haïnh phaûi 
cöïc khoå trong tröôøng tranh ñaáu vì Quoác Gia Xaõ hoäi 
nhôn quaàn, khoå naõo veà tinh thaàn bieát maáy. Coù nhieàu 
ngöôøi thoái chí maø nhôø caùi naêng löïc vaø quyeàn löïc löu 
danh ö Quoác Gia cho ñeán cuøng. Vì theá phaûi coù taám 
loøng chôn thöïc môùi quyeát ñònh ñöôïc .

AÁy vaäy, Baàn Ñaïo laäp laïi moät laàn nöõa, ñeå laïi moät trang 
lòch söû toát ñeïp cho haäu theá, ñeå hình aûnh toân nghieâm 
cho haäu theá aáy laø Bí Phaùp cuûa Theá Ñaïo.

Coøn nöõa, ngoaøi ra nöõa, coøn coù caùi naày, caùi naày khoâng 
hình traïng maø ñaùng sôï hôn heát laø mieäng löôõi cuûa theá 
gian maø thoâi. Coù nhieàu vieäc khoâng ñeå nôi trang lòch 
söû ñöôïc, nhieàu khi baát coâng cuûa nhaø vua hay cuûa nhôn 
quaàn hoï khoâng ñeå nôi trang söû ñöôïc, hoï chæ ñeå nôi 
mieäng löôõi theá gian maø thoâi, ñaùng sôï hay chaêng laø ôû 
choå ñoù. Hoaëc laø vì söï chaùnh yeãm cuûa caû Coâng nghieäp 
Coâng Thaàn cuûa mình, nhöng coâng nghieäp aáy hoï ñeå nôi 
mieäng löôõi cuûa daân.

Cuûa thieân haï. Bí Phaùp aáy môùi cao thöôïng, môùi beàn bæ 
Bí Phaùp maø Ñöùc Chí Toân daønh ñeå taëng ban thöôûng cho 
keõ vì Ñaïo nhôn luaân cuûa con ngöôøi bieát queân vì Ñaïo. 
Vì Ñaïo maø taïo tinh thaàn cho quaàn chuùng, Bí Phaùp aáy 
cao thöôïng hôn heát./.

TIN SAN JOSE, CALIFORNIA
Phaùi ñoaøn Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi thaêm 
vieáng vaø chuùc Teát nhöõng vi tröôûng thöôïng.

Theo thoâng leä nhöõng naêm qua, naêm nay nhaân dòp 
Xuaân Giaùp Ngoï ñeán, moät phaùi ñoaøn Ban Theá Ñaïo 
Haûi Ngoaïi ñaõ ñeán vieáng thaêm hai vò tröôûng thöôïng taïi 
San Jose, California.
Tröôùc tieân, vaøo luùc 12.00 giôø tröa, phaùi ñoaøn goàm coù:
 HT Nguyeãn Ngoïc Duõ
 HT Nguyeãn Ñaêng Khích
 HTDP Nguyeãn Sam
ñaõ ñeán thaêm hieàn theâ coá Giaùo Höõu Thöôïng Ngoïc 
Thanh 1 taïi tö gia cuûa Cuï Baø.

Ñöôïc bieát Cuï Baø naêm nay ñaõ 97 tuoåi, söùc khoeû coøn toát 
vaø tinh thaàn vaãn coøn minh maãn, saùng suoát. Cuï Baø ñaõ 
tieáp chuyeän vôùi phaùi ñoaøn hôn moät tieáng ñoàng hoà vaø 
phaùi ñoaøn ñaõõ rôøi tö gia Cuï Baø vaøo luùc 1.15 PM.

1- Giaùo Höõu thieân phong Thöông Ngoïc Thanh vaø Giaùo höõu 
thieân phong Thaùi Caàm Thanh ñaõ thaønh laäp vaø giöõ nhieäm vuï 
Ñoàng Chuû Tröông Cô Quan Ñaïi Dieän Cao Ñaøi Toøa Thaùnh 
Taây Ninh taïi Haûi Ngoaïi. 
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Chạm khắc ngựa từ gỗ 
trôi trên biển để mừng 
năm mới
                          (Internet)
 
- Những thanh gỗ trôi dạt trên bãi biển đã 
biến thành những chú ngựa sống động dưới 
bàn tay của nghệ nhân người Anh - James 
Doran Webb.

Tận dụng những khúc gỗ trôi nổi trên biển, 
nghệ nhân người Anh - James Doran Webb 
đã chạm khắc thành những chú ngựa với 
hình dáng cực kỳ sống động nhằm mục 
đích mừng Tết âm lịch cho các nước châu 
Á. Những tác phẩm này được James Doran 
thực hiện trong vòng 6 tháng. Mỗi chú ngựa 
đều được làm khung bằng thép, sau đó, được 
đắp gỗ hoặc các thanh củi trôi nổi trên biển 
để hoàn thiện phần hình dáng bên ngoài. 
Được biết, mỗi chú ngựa này trung bình đều 
nặng 500kg với chiều cao 1,8m. Đây được 
xem là món quà ý nghĩa cho năm Ngọ sắp 
tới của các nước châu Á.

 

Tieáp tuïc chöông trình, phaùi ñoaøn ñaõ ñeán thaêm Hieàn 
Huynh cöïu Ñeà Ñoác Traàn Vaên Chôn, naêm nay Hieàn 
Huynh cuõng ñaõ ñöôïc 95 tuoåi vaø Söùc khoeû cuõng vaãn 
coøn toát, tinh thaàn vaãn coøn minh maãn, saùng suoát vaø vaãn 
coøn ñi sinh hoaït vôùi caùc hoäi ñoaøn ñeå yeåm trôï tinh thaàn 
caùc theá heä tieáp noái.

Phaùi ñoaøn ñaõ ñöôïc Hieàn Huynh Cöïu Ñeà Ñoác ñoùn tieàp
vui veû, chuyeän troø thaân maät vaø cuoäc haøn huyeân keùo 
daøi töø 1.40 PM ñeán 3 .00 PM cuøng ngaøy.

Raát tieác vì thôøi gian coù haïn neân phaùi ñoaøn phaûi ra veà
vaø luoân luoân phaùi ñoaøn cuõng khoâng queân chuùc hai 
vò tröôûng thöôïng maø phaùi ñoaøn coù dòp ñeán thaêm moät 
Naêm Môùi Giaùp Ngoï:

LUOÂN LUOÂN KHOÛE MAÏNH
VAÏN SÖÏ NHÖ YÙ

Moät ñieàu raát ñaùng tieác laø Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoai 
trong ñaàu naêm môùi khoâng theå ñeán thaêm vaø chuùc Teát 
heát nhöõng vò tröôûng thöôïng ôû haûi ngoaïi 

Nhaân trong Baûn tin naày, Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi 
xin nguyeän ôn Treân ban hoàng aân cho taát caû nhöõng vò 
Tröôûng thöôïng ñöôïc ñaïi tröôøng thoï ñeå yeåm trôï tinh 
thaàn nhöõng theá heä ñaøn em, ñaøn con, ñaøn chaùu.
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Những chú ngựa này được làm từ khung 
thép, phần “thịt” được đắp bằng những thân 
gỗ nổi trôi trên biển

Trông chúng chẳng khác gì những chú 
ngựa trong đời thực bởi mức độ sống động, 
chân thực
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Naêm (5) loại hoa mang nhiều ý nghĩa 
may mắn và giúp cho ngôi nhà của 

bạn thêm rực rỡ trong ngày Tết.
Một bình hoa tươi sẽ đem lại may mắn cũng như 
niềm vui cho cả gia đình và giúp cho nhà đẹp hơn 
trong những ngày đầu năm mới sum vầy. Ngoài 
các hoa đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa 
đào, bạn có thể chọn cho gia đình mình các loại 
hoa tươi khác cũng rất ý nghĩa như gợi ý dưới đây.  
 

Hoa cúc

 
Đóa cúc vàng như mặt trời tỏa nắng trong những ngày 
giáp Tết se se lạnh tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Hoa cúc là một trong những loài hoa nở rộ trong dịp tết 
Nguyên Đán. Sắc hương của nó tuy giản dị nhưng làm 
say lòng người, không những vậy, loại hoa này còn tươi 
rất lâu. Những bông cúc đại đóa vàng mang ý nghĩa về 
niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười thích hợp 
cho những ngày đoàn viên sắp đến.

 
           Hoa cúc trắng thả bát cũng là    

ý tưởng trang trí nhà ngày Tết thú vị

Hoa cúc trắng là loài hoa biểu tượng cho sự duyên 
dáng và lòng hào hiệp. Những cành cúc trắng muốt 
cắm vào bằng gốm nung mang lại vẻ nhẹ nhàng và 
thanh thản cho những ngày cuối năm bận rộn. Ngoài 
cắm cúc vào bình, bạn cũng có thể ngắt những bông 
cúc nhỏ xinh thả vào bát để trang trí nhà thêm đẹp. 
 
Hoa đồng tiền
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Tieàn vaøo nhö nöôùc vôùi boù hoa ñoàng tieàn töôi thaém..

Hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho tiền tài, 
những bông hoa đồng tiền mang lại ước vọng về một 
năm mới thịnh vượng và tài lộc. Đặc biệt với hai loại 
đồng tiền đơn và đồng tiền kép, loại hoa này còn có 
nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng... để giúp cho 
bình hoa ngày Tết của gia đình bạn thêm bắt mắt, ấn 
tượng. 

Neáu baïn khoâng coù nhieàu thôøi gian thì chæ moät boâng 
hoa ñoàng tieàn ñoû cam maïnh meõ caém trong loï cuõng ñuû 
ñeå mang laïi lôøi öôùc nguyeän may maén cho naêm môùi 
roài.

Hoa trạng nguyên

Traïng nguyeân
loaøi hoa mang yù nghóa cuûa söï ñoã ñaït

Trạng nguyên đỏ cũng là một loài hoa có ý nghĩa trong dịp 
năm mới. Những cánh hoa đỏ thắm tượng trưng cho niềm 
vui về sự học hành đỗ đạt, chính vì vậy những gia đình có 
các «cậu tú, cô cử» thường bày loài hoa này vào dịp Tết. 
 

Hoa sống đời

Một loại hoa chậu khác cũng được yêu thích trong dịp 
tết chính là hoa sống đời. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng 
màu sắc rực rỡ mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. 
Nó tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn 
kết của các thành viên trong gia đình.

Soáng ñôøi, loaøi hoa coù söùc soáng beàn bó mang laïi öôùc 
voïng gaén keát cuûa caùc thaønh vieân dòp ñaàu xuaân.

                    

. 
 

Hoa lan

Loaøi hoa quaân töû thöôøng ñöôïc baøy ôû phoøng 
khaùch moãi dòp Xuaân veà

 
Một loài hoa nữa được xem là biểu tượng của người 
quân tử cũng thường được trang trí trong nhà những 
ngày đầu năm mới là hoa lan. Loài hoa sang trọng và 
đa dạng về màu sắc này sẽ giúp nhà bạn rực rỡ hơn.
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