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 Núi Bà (Tây Ninh)

   Taâm Tình
    Thöa quyù ñoàng ñaïo vaø thaân höõu
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chuyeån baèng email ñeán quyù ñoàng ñaïo 
vaø thaân höõu moãi khi coù tin töùc Ñaïo.

Ngoaøi ra ñeå tham khaûo nhöõng saùch, 
baøi vieát veà toân giaùo, chính trò, xaõ hoäi, 
giaùo duïc . . xin quyù ñoàng ñaïo vaø thaân 
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Chuùng toâi cuõng nhaân nhöõng lôøi 
taâm tænh naày kính môøi quyù ñoàng 
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quyù vò thoâng caûm vaø tha thöù.

Chuùng toâi xin thaønh thaät caùm ôn quyù 
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 Tin Vuøng Middle Tennessee Hoa Kyø
Taäp San Theá Ñaïo coù nhaän ñöôïc moät thoâng baùo cuûa moät soá ñoàng ñaïo thuoäc vuøng Middle  
Tennessee, xin ñaêng taûi nhö sau:

Kính gôûi quyù ñoàng höông vuøng Middle Tennessee vaø caùc vuøng laân caän.

Kính thöa quyù Ñoàng höông,

Qua bao naêm sinh soáng nôi haûi ngoaïi, ñôøi soáng taâm linh cuûa moãi ngöôøi chuùng ta luoân luoân ñöôc 
giöõ maõi trong loøng.

Hieän nay vuøng Middle Tennesse vaø vuøng laân caän coù nhieàu ñoàng höông ñaõ theo toân giaùo Cao 
Ñaøi nhöng chæ theå hieän ñöùc tin toân giaùo mình theo phöông caùch taâm taâm nieäm nieäm trong loøng 
vaø coù ñieàu kieän thì thôø phöôïng taïi tö gia maø thoâi.

Nay ñaõ coù, moät soá ñoàng höông ñaïo Cao Ñaøi, haøng thaùng thöôøng ñeán tö gia cuûa ñaïo höõu Sinh 
Caåm Minh ñeå cuùng vaøo nhöõng ngaøy Soùc Voïng (ngaøy raèm vaø muøng 1 ñaàu thaùng aâm lòch) vôùi 
muïc ñích laø theå hieän söï ñoaøn keát ñoàng moân, loøng suøng kính toân thôø neàn chaùnh giaùo do Ñöùc Chí 
Toân saùng laäp taïi mieàn Nam Vieät Nam vaøo naêm 1926, ñoàng thôøi cuøng nhau trau ñoåi vieäc tu taäp 
ñuùng theo Taân Luaät Phaùp Chaùnh Truyeàn cuûa neàn Ñaïi Ñaïo.
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Vaäy kính mong quyù ñoàng höông xa gaàn höôûng öùng vieäc cuùng kieáng ñeå giöõ vöõng Ñöùc Tin vaøo 
toân giaùo cuûa mình.

Traân troïng

Moïi söï lieân laïc vôùi soá ñieän thoaïi:

1- Nguyeãn Thaønh Söï, ñieän thoaïi: 615-556-3108
2- Huyønh Vaên Bôùt, ñieän thoaïi: 270-725-7373
3- Sinh Caåm Minh, ñieän thoaïi:  615-999-7367
4- AÙnh: ñieän thoaïi: 615-734-9720

Tin Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi

Theo nguoàn tin töø Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi thì töø ñaàu naêm 2015 ñeán thaùng 6-2015, Ban Theá 
Ñaïo Haûi Ngoaïi ñaõ môøi ñöôïc theâm 6 vò taân Hieàn Taøi Döï Phong goàm coù 3 vò taïi Nam California, 
1 vò taïi Houston Texas, 1 vò taïi bang Georgia vaø 1 vò taïi Ñöùc Quoác. Tính ñeán ngaøy hoâm nay toång 
soá Hieàn Taøi Döï Phong cuûa Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi laø Moät traêm ba möôi laêm vò (135) vaø Ban 
Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi luoân luoân kính môøi nhöõng vò taøi ñöùc taïi haûi ngoaïi tham gia vaøo hoaït ñoäng 
trong Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi.

Ngoaøi ra ñeå phaùt trieån Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi, Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi cuõng ñaõ cöû nhieäm:

1*-  HTDP Ñaøo Duy Linh hieän nguï taïi thaønh phoá Berlin Ñöùc Quoác giöõ nhieäm vuï Ñaïi Dieän Ban 
Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi Ñöùc Quoác. 

2*- HT. Vaên Coâng Coäng hieän nguï taïi thaønh phoá Morrow, GA giöõ nhieäm vuï Tröôûng Ban Ñaïi 
Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi bang GA, Hoa Kyø.

3*- HT. Phan Vaên Ba hieän nguï taïi Chantilly, bang VA giöõ nhieäm vuï Tröôûng Ban Ñaïi Dieän/ 
BTÑHN taïi bang VA vaø vuøng phuï caän.

    *- HTDP Ngoâ Vaên Thanh Tuù hieän nguï taïi Fredericksburg bang GA giöõ nhieäm vuï Phoù Tröôûng 
Ban Ñaïi Dieän / BTÑHN taïi bang VA vaø vuøng phuï caän.

Baûn Tin Theá Ñaïo xin chuùc möøng 6 vò taân HTDP, quyù vò taân Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi 
taïi Ñöùc Quoác, taïi GA, taïi VA vaø vuøng phuï caän vaø chuùc quyù Hieàn Huynh luoân luoân ñaày ñuû söùc 
khoûe ñeå phuïc vuï Ñaïo.
Baûn Tin Theá Ñaïo
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

        “NGŨ ĐỨC LƯƠNG CHÂM”

Hòa - Nhẫn - Khiêm - Cung - Ái
 

ĐỨC HỘ PHÁP
 

Vì taám loøng töø bi maãn aùi cuûa Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá khoâng nôû nhìn chuùng ta phaûi ñoïa 
ñaøy trong voøng maïc kieáp, noåi chìm trong beå traàm luaân, neân Ngaøi moät daï thöông ñôøi ba laàn 
giaùng theá ñem Ñaïi Ñaïo maø Phoå Ñoä chuùng sanh, laáy ñaïi ñöùc maø hoaèng khai cho theá giôùi. OÂi taám 
loøng thuøy töø maån khoå cuûa Ngaøi aân caàn chaâu taát bieát laø chöøng naøo.

Theá cuoäc daàu tan, nhôn tình daàu baïc, song caùi hoàn ñaïo ñöùc cuõng chöa thieät ñeán noåi tuyeät voïng. 
Cho neân töø khi Ñaïi Ñaïo môû mang, khoâng bao laâu maø Thieän Nam Tín Nöõ thaäp phöông toân suøng 
tín ngöôõng keå coù hôn trieäu ngöôøi. Moái Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä ñaõ nghieãm nhieân thaønh moät 
neàn toân giaùo to taùt, nhö vaäy chuùng ta haù chaúng möøng laém sao? 

Baàn Ñaïo chaúng caàn noùi, chaéc chö Ñaïo Höõu cuõng töï bieát raèng: mình laø ngöôøi ñaïo ñöùc thì töùc 
phaûi tìm toøi con ñöôøng ñaïo ñöùc maø ñi, noi theo coâng bình ñao ñöùc maø laøm. Ñieàu ñoù ñaõ haún, song 
thieát töôûng chö Ñaïo Höõu laïi cuõng caàn neân bieát raèng: ñaïo ñöùc troïng ôû tinh thaàn chôù khoâng troïng 
ôû hình thöùc, chaúng quí ôû vaät chaát maø quí ôû thöïc haønh, neáu ta muoán neân ngöôøi ñaïo ñöùc chôn 
chaùnh thì tröôùc heát ta phaûi thöïc haønh nhöõng ñöùc tính veà ñaïo ñöùc ñaõ. Vì ñöùc tính toát môùi mong 
ñaïo ñöùc ñaëng hoaøn toaøn, neáu khoâng thì chæ nhö ngöôøi baän aùo caø sa maø nhaän mình laø boà taùt. 

Nhö vaäy chaúng qua mình töï laàm mình, chaúng nhöõng theïn vôùi löông taâm maø laïi ñaéc toäi vôùi 
Thöôïng Ñeá, Thaùnh, Thaàn, Tieân, Phaät nöõa. Baáy laâu nay Baàn Ñaïo haèng ngaøy gia taâm quan saùt 
veà caùc caùi tình hình trong boån ñaïo, thaáy söï tín ngöôõng khoâng phaûi laø khoâng nhieät thaønh, loøng 
caàu ñaïo khoâng phaûi laø khoâng soát saéng. Song ít thaáy tinh thaàn maø laø phaàn vaät chaát, coù beà hình 
thöùc maø chaúng thaät thöïc haønh, traät töï thì loän xoân, leã nghóa cuõng mô hoà, caùc Tín Ñoà Ñaïo Höõu ñoái 
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vôùi nhau döôøng nhö bô phôø laït leõo, khoâng coù moät chuùt lieân laïc caûm tình. Ngoù veà phöông dieän 
ñöùc tính thieät coøn nhieàu ñieàu khuyeát ñieåm, ñeán ñoåi Ñöùc Chí Toân quaûng ñaïi töø bi maø cuõng töøng 
phen giaùng cô saéc lònh quôû traùch. OÂi! Taâm haïnh laø cöûa, ñaïo ñöùc laø nhaø, chuùng ta muoán voâ nhaø 
maø khoâng qua cöûa thì phoûng coù ñöôïc chaêng?

Baàn Ñaïo cuõng laø moät ngöôøi ñang taäp noi theo con ñöôøng ñaïo ñöùc cuøng chö Ñaïo Höõu, ñaõ töøng 
ngoù thaáy caùi hieän tình cuûa Ñaïo ta, nhö theá thì Baàn Ñaïo haù ñeå ñöôïc maø khoâng sinh “maät taán 
hoaèng hoaù” sao?

Bôûi vaäy cho neân nay Baàn Ñaïo treân theå loøng Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, döôùi toû baøy 
cuøng chö ñaïo Huynh, ñaïo Tyû ñoàng moân töï nghó ra naêm ñieàu coát yeáu veà caùi ñöùc tính cuûa ngöôøi 
ñaïo, vieát ra sau naày ñeà nhaõn laø: 

 ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ.
 “NGUÕ ÑÖÙC LÖÔNG CHAÂM”

ñaëng coáng hieán cuøng chö ñaïo höõu. 

YÙ daàu ñeïp, lôøi daàu queâ song cöù haèng ngaøy trau doài 5 ñieàu ñoù cho ñaëng hoaøn toaøn thì con ñöôøng 
ñaïo ñöùc cuõng khoâng xa gì vaäy.

Xöa nay caùc nhaø toân giaùo ñaïo ñöùc cuøng caùc nhaø trieát hoïc lyù khoa ñeàu coù laøm ra saùch vôû ñeå 
giaûng minh cho caùc toân chæ hoïc thuyeát cuûa mình keå haøng thieân kinh vaïn quyeån, song ruùt laïi thì 
cuõng chæ do maáy ñieàu ñaïi cöông nôi taâm ñöùc maø ra caû. Nhö Ñaïo Nho thì laáy Tam Cang Nguõ 
Thöôøng laøm goác, Phaät Ñaïo thì laáy Tam Qui Nguõ Giôùi laøm ñaàu, Ñaïo Tieân thì laáy Tam Hueâ Nguõ 
Khí laøm troïng.

Nay neàn Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä chuùng ta cuõng neân theo caùi trình ñoä ñaïo ñöùc tìm kieám nhöõng 
ñieàu coù boå ích cho nhôn taâm theá ñaïo ñôøi nay, ñeå laøm phöông chaâm cho heát thaûy Tín Ñoà Ñaïo 
Höõu thì Baàn Ñaïo xin tuyeân boá vaø thuyeát minh 5 ñieàu ra sau naày: 

CHÖÕ HOØA. CHÖÕ NHAÃN, CHÖÕ KHIEÂM, CHÖÕ CUNG; CHÖÕ AÙI.

5 ñieàu naày töùc laø 5 ñieàu cöông muïc cuûa Ñaïo ta. 

Bôûi vaäy Baàn Ñaïo kính daâng böûu danh laø “TAM KYØ NGUÕ ÑÖÙC LÖÔNG CHAÂM”.

Ai, ngöôøi tín ngöôõng toân suøng ñaïo ñöùc thì ñeàu phaûi hieåu bieát maø haèng ngaøy gia taâm trau doài ñöùc 
tính cuûa mình ñaëng hoaøn toaøn nhieân haäu môùi phaûi laø ngöôøi ñaïo ñöùc.

Nay Baàn Ñaïo xin giaûng giaûi 5 ñieàu löông chaâm aáy ra sau naày:

1- HOØA
Hoøa laø thuaän vui hoøa, trong Kinh Leã coù noùi raèng: Leã dó hoøa di quí. Nghóa laø Leã nghi phaûi laáy 
chöõ hoøa laøm quí, yù noùi leã nghi tuy phieàn phöùc maëc loøng, song ruùt laïi chæ laáy chöõ hoøa laøm goác, 
vì ngoaøi maët coù hoøa nhaõ thì trong taâm môùi coù thaønh kænh, coù taâm thaønh thì leã nghi môùi coù long 
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troïng. Neáu nhö coù leã maø khoâng hoøa thì daàu leã coù to lôùn ñeán ñaâu cuõng laø voâ ích vaø Thaùnh, Thaàn 
cuõng khoâng höôûng chöùng.

Thaày Maïnh Töû coù noùi raèng: Thieân thôøi baát nhö ñòa lôïi, ñòa lôïi baát nhö nhôn hoøa. Nghóa laø thôøi 
Trôøi khoâng baèng lôïi ñaát, lôïi ñaát khoâng baèng ngöôøi hoøa. YÙ noùi: Thieân daãu thuaän, ñòa lôïi daàu 
phuùc, song chæ laø troâng caäy ôû beà ngoaøi maø thoâi, khoâng theå laâu daøi ñaëng, söï beàn vöõng coøn caàn 
ôû phaûi nhôn hoøa. Nhôn coù hoøa thì môùi coù tình lieân laïc, moät daï moät loøng, ñoàng taâm ñoàng löïc coù 
ñöôïc thöïc haønh môùi tröôøng cöûu ñöôïc. 

Noùi cho ñuùng thì daàu möa thuaän gioù hoøa, cuõng khoâng toát baèng loøng ngöôøi, neáu loøng ngöôøi maø 
ñaëng hoøa thuaän cuøng nhau trong moät ñoaøn theå, nhö con cuoán chieáu traêm chôn daãu cöôøng baïo 
naøo, duøng cöôøng löïc maïnh meõ cuõng khoâng aùp cheá ñaëng. 

Neáu moãi ngöôøi ñeàu moãi daï chia reõ chaúng ai hoøa thuaän cuøng nhau, anh em cuøng nhau kích baùc, 
noøi gioáng coi nhö khaáu thuø, nhôn taâm ñaõ baát hoøa thì ñaïo taâm coøn ñaâu maø sanh ra ñaëng baûo toàn 
loaøi ngöôøi. Maø ñeán ñaïo ñöùc khoâng coù thì coøn troâng caäy noãi gì? Thaønh cao haøo saâu lieäu ñuû caäy 
chaêng? Möa hoøa gioù thuaän lieäu ñuû nhôø chaêng? 

Noùi toùm laïi moät chöõ Hoøa coù theå beàn hôn thaønh saét, maïnh hôn suùng ñoàng, maø ñòa lôïi, thieân thôøi 
cuõng chaúng baèng vaäy.

Ñôøi Tam Quoác coù OÂng Löu Tieân Chuùa duy laáy hai chöõ nhôn hoøa maø thaéng caû thieân thôøi, ñòa lôïi 
laøm cho Taøo Thaùo laém traän kinh hoàn, Toân Quyeàn nhieàu phen maát vía. OÂi! xem theá ñuû bieát moät 
chöõ Hoøa maïnh meõ laø döôøng naøo chaêng?

Trong Kinh Thi coù caâu raèng: AÂm döông hoøa vuõ traïch giaùng. Phu phuï hoøa gia ñaïo thaønh. Nghóa 
laø khí aâm, khí döông coù hoøa thì möa nhuaàn röôùi khaép. Vôï choàng coù hoøa thì Ñaïo nhaø môùi neân. 

Trong Kinh Thô coù caâu raèng: Hieäp hoøa vaïn bang, nghóa laø phaûi hoøa hieäp muoân nöôùc. 

AÁy ñeán Trôøi Ñaát aâm döông cuøng caùc baäc Thöôïng Coå, Ñeá Vöông coøn phaûi laáy chöõ Hoøa laøm goác, 
maø coøn truaân chuyeân ñeán theá, huoáng chi chuùng ta ngaøy nay. Noùi toùm laïi, moïi vieäc ôû ñôøi phaûi 
laáy chöõ hoøa laøm löông chaâm thöïc hieän. Theá giôùi coù hoøa thì môùi ñaëng thaùi bình thònh vöôïng. 
Quoác gia coù hoøa thì môùi ñaëng tieán boä vaên minh. Thaân toäc coù hoøa thì môùi ñaëng sum vaày vui 
veû. Cha con coù Hoøa thì môùi troïn ñieàu töø hieáu. Anh em coù hoøa thì môùi bieát ñaïo thöông yeâu. Vôï 
choàng coù hoøa thì môùi neân cöûa nhaø ñoà soä. Baäu baïn coù hoøa thì môùi beàn loøng tín nghóa. Baäc Quan 
Tröôøng coù hoøa thì môùi bieát söï veõ vang. Ngöôøi phuù tuùc coù hoøa thì môùi ñaëng phaàn sung söôùng. 
Ñaïo ñöùc coù hoøa thì môùi ñaëng hoaøn toaøn. Toân giaùo coù hoøa thì môùi neân tröôøng cöûu.

Treân ñaây laø noùi phaàn coâng duïng keát quaû cuûa chöõ hoøa; coøn veà phaàn thöïc haønh cuûa chöõ hoøa thì 
ta caàn phaûi neân hieåu bieát hoøa ñaây laø hoøa thuaän, aên ôû moät caùch hoøa thuaän, coâng baèng. Ñoái vôùi 
mình, ñoái vôùi ngöôøi, bao giôø cuõng giöõ thaùi ñoä thung dung hoøa laïc, khoâng coù moät chuùt gì tö taâm 
khi xöõ kyû, tieáp vaät; bao giôø cuõng saún taám loøng löôïng thöù bao dung. Ngöôøi maø giöõ troïn ñaëng chöõ 
hoøa thì trong taâm hoàn seõ ñaëng thô thôùi thaûnh thôi, maø töï nhieân chaúng coøn chuùt caën nhô oâ tröôïc 
nöõa. Tuy nhieân chöõ hoøa cuõng coù nhieàu nghóa ta chôù khaù neân laàm.

Ñöùc Khoång-Töû coù noùi raèng: Quaân töû hoøa nhi baát ñoàng, tieåu nhôn ñoàng nhi baát hoøa. Nghóa laø 



                                  

                               Bản Tin Thế Đạo         8    
      39

ngöôøi quaân töû hoøa thuaän maø khoâng ñoàng ñaúng, coøn tieåu nhôn ñoàng ñaúng maø khoâng hoøa thuaän.

Chöõ hoøa vôùi chöõ ñoàng nghe thì töïa nhö gioáng nhau maø xeùt kyõ ra thì khaùc nhau xa thaúm. Hoøa thì 
chæ moät möïc coâng baèng hoøa thuaän nhau thoâi, chôù khoâng tö khoâng ñaûng. Coøn ñoàng thì ñoàng laø 
ñaûng, nghóa laø töïu hoäi thaønh quaàn, thaønh ñaûng, coù yù tö maø khoâng coâng, chôù chaúng coù giaù trò gì. 
Ñoù laø ñieàu giaû maïo cuûa keû tieåu nhôn thöôøng laøm neáu ta khoâng caån thaän hoaëc coù khi laàm vaäy.

Chuùng ta ngaøy nay nhôø ôn Ñöùc Chí Toân hoaèng khai Ñaïi Ñaïo maø Phoå Ñoä cho chuùng sanh thì 
chöõ hoøa laïi caàn hôn heát.

Vì sao? Vì muoán neân ngöôøi ñaïo ñöùc thì caàn phaûi coù moät ñöùc taùnh cho hoaøn toaøn, maø chöõ hoøa laø 
ñaàu phaàn ñöùc taùnh cuûa ta vaäy. Ta phaûi hieåu bieát raèng: Coù hoøa thì môùi bieát thöông yeâu nhau, trìu 
meán nhau môùi keát neân ñoaøn theå ñaëng. Moät chöõ hoøa thieät khieán cho ta caûm tình voâ haïn. 

Veà phaàn ñaïo ñöùc caùc tính ñöùc khaùc töôûng cuõng chaúng khoù gì. Bôûi vaäy tröôùc heát Baàn Ñaïo xin 
hieán daâng chö Ñaïo Höõu moät chöõ hoøa ñeå laøm moät naác thang böôùc leân con ñöôøng ñaïo ñöùc. 

Vaø xin chö Ñaïo Höõu ñöøng queân boán chöõ: Hoøa Khí Trí Töôøng. Nghóa laø khí hoøa raát toát thì thieät 
laø may cho neàn ñaïo ñöùc laém vaäy.

2- NHAÃN
Nhaãn laø kieân nhaãn, nhaãn naïi, nghóa laø nhòn nhuïc, laëng leõ. Caùi ñieàu ñaùng giaän maø mình khoâng 
giaän ñaëng eùp tam baønh luïc taëc cuûa mình cho ñaëng bình tónh luoân luoân, khoâng bao giôø ñeå cho 
caùi ma chöôùng ôû ngoaøi noù laøm cho dôøi ñoåi ñaëng caùi thieâng lieâng cuûa mình. Theá töùc laø nhaãn. 
Nhaãn laø moät ñöùc tính raát hay cho loaøi ngöôøi. Ngöôøi maø moät ñôøi thöïc haønh ñöôïc chöõ nhaãn cho 
troøn töôûng cuõng laø raát khoù vaäy. Nhöùt laø veà phöông dieän ñaïo ñöùc, thì chöõ nhaãn laïi caàn hôn heát. 

Ñöùc Khoång Töû coù noùi raèng: Tieåu baát nhaãn taéc loaïn ñaïi möu. Nghóa laø ñieàu nhoû maø khoâng nhaãn 
ñöôïc thì caùi möu lôùn aét phaûi hö thieät vaäy. ÔÛ ñôøi ta thöôøng thaáy nhöõng vieäc nhoû baèng caùi toùc, 
vì khoâng nhaãn ñöôïc maø roài xaûy ra nhöõng vieäc soùng gioù taøi trôøi, nhieàu khi gaây neân caùi hoïa gieát 
mình cuõng laø vì leõ ñoù.

OÂng Quaùch Töû Nghi nhaø Ñöôøng hoài coøn nhoû ñang ñi hoïc, moät hoâm coi saùch Phaät thaáy caâu raèng  
Haéc phong suy chaâu, phieâu nhaäp khoå haûi. Nghóa laø luoàng gioù ñen thoåi chieác thuyeàn troâi vaøo 
trong beå khoå. OÂng khoâng hieåu caâu aáy ra sao beøn ñeán moät vò hoøa thöôïng caàu vaán.

Vò hoøa thöôïng thaáy hoûi vaäy, thì duøng moät caùch thònh noä cuøng OÂng Töû Nghi raèng: Mi coøn con nít 
bieát gì maø hoûi nhöõng caâu ñoù. 

OÂng Töû Nghi thaáy hoøa thöôïng traû lôøi baèng moät caùch raát khieám nhaõ nhö vaäy thì noåi giaän haàm 
haàm tím maët laïi. 

Luùc aáy vò hoøa thöôïng beøn ung dung day laïi cöôøi maø caét nghóa cho oâng Töû Nghi bieát raèng: caùi söï 
thònh noä cuûa coâng töû töø naûy ñeán giôø töùc laø luoàng gioù ñen thoåi chieác thuyeàn troâi vaøo beå khoå ñoù. 

OÂng Töû Nghi baây giôø môùi tænh ngoä ra beøn chaáp tay taï ôn hoøa thöôïng ñaõ duøng caùch giaùn tieáp maø 
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chæ giaùo cho mình. 

OÂi! ôû ñôøi naày bieát bao nhieâu luoàng gioù ñen thoåi luaån quaãn ôû chung quanh mình chuùng ta. Neáu 
chuùng ta khoâng heát söùc laáy taám loøng kieân nhaãn maø choáng choûi thì cô hoà caùi thaân chuùng ta nhö 
moät chieác thuyeàn nhoû kia seõ coù khi chìm ñaém vaøo trong beå khoå meânh moâng kia vaäy.

Thaày Töû Tröông ñi chôi xa, tröôùc khi ñi coù ñeán töø bieät Ñöùc Khoång Töû vaø xin Ngaøi daïy cho moät 
ñöùc toát ñeå hoïc troïn ñôøi. 

Ñöùc Khoång Töû beøn daïy raèng: Heát thaûy caùc ñöùc tình ngöôøi ta duy coù chöõ nhaãn laø hôn caû.

Thaày Töû Tröông hoûi: taïi sao phaûi nhaãn ?

Ñöùc Khoång Töû noùi: laøm vua maø nhaãn ñöôïc thì nöôùc khoâng haïi vaø môùi neân vieäc lôùn. Quan laïi 
bieát nhaãn phaåm vò môùi cao thaêng. Anh em bieát nhaãn thì gia ñình ñaëng phuù quí. Vôï choàng bieát 
nhaãn thì thaân aùi môùi ñöôïc troïn ñôøi. Baàu baïn bieát nhaãn thì danh nghóa caøng theâm cao. Töï mình 
bieát nhaãn thì xa ñieàu hoïa hoaïn.

Thaày Töû Tröông laïi hoûi: neáu khoâng nhaãn thì ra sao ?

Ñöùc Khoång Töû noùi: laøm vua chaúng nhaãn thì mình phaûi mang hoïa, nhaø nöôùc phaûi taát nguy. Quan 
laïi chaúng nhaãn thì taát bò tuø toäi. Anh em chaúng nhaãn thì taát phaûi chia lìa. Vôï choàng chaúng nhaãn 
thì tình nghóa phaûi phai laïc. Baàu baïn chaúng nhaãn thì giao tình phaûi xa caùch. Töï mình chaúng bieát 
nhaãn thì hoïa hoaïn theo lieàn.

Thaày Töû Tröông ngaäm nguøi than raèng: phaûi laém! phaûi laém! khoù thay! khoù thay!!! Khoâng bieát 
nhaãn sao phaûi laø ngöôøi, chaúng phaûi ngöôøi thì môùi khoâng bieát nhaãn.

Ñaõ chaät giaáy caïn lôøi, chuùng ta haù nôû mô mô maøng maøng nhö ñui, nhö ñieác maø khoâng tænh ngoä 
hay sao? 

Chuùng ta thöû nghó laïi coi: sau khi moät traän gioâng toá, taát coù ngaõ caây ñoã nhaø, sau khi moät chuyeán 
ba ñaøo töùc coù ghe chìm taøu ñaém, nhieàu khi qua nhöõng côn thònh noä cuûa ta roài thöôøng hay xaõy 
ra nhieàu ñieàu thaûm khoác aâu saàu tai haïi, ñeán khi bieát aên naên thì ñaõ muoän quaù roài. Vaäy maø ôû ñôøi, 
coù nhieàu ngöôøi traûi bieát bao laàn gioâng toá ba ñaøo maø vaãn khoâng kieân nhaãn ñöôïc chuùt naøo, thieät 
laø ñaùng buoàn laém vaäy.

Ngaøy xöa oâng Tröông Coâng Ngheä chín ñôøi ñeàu ôû vôùi nhau moät nhaø, vôï choàng con caùi coù tôùi 
maáy traêm ngöôøi maø troïn ñôøi tuyeät nhieân khoâng coù ñieàu xích mích, trong gia ñình bao giôø cuõng 
eâm ñeàm vui veõ nhö khí hoøa muøa xuaân.

Ngaøy kia vua nghe tin beøn giaù ngöï ñeán taïi nhaø oâng hoûi raèng: Nhaø Ngöôi duøng caùch gì maø trong 
nhaø ñaëng vui veõ thuaän hoøa ñeán theá?

OÂng Tröông Coâng Ngheä beøn vieát moät chöõ NHAÃN thieät lôùn vaøo taám giaáy maø daâng leân cho Vua. 

Vua xem roài laáy laøm kính phuïc lieàn ban cho oâng moät traùi leâ. 

Vua cho OÂng moät traùi leâ thöû coi oâng xöû söï ra sao. 
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OÂng lieàn sai caét traùi leâ boû vaøo trong moät caùi thuøng lôùn, ñoå nöôùc naáu soâi roài keâu heát thaûy ngöôøi 
ôû nhaø ñeán tröôùc maët maø cho uoáng, moåi ngöôøi moät muoãng ñeå goïi laø chung höôûng ôn Vua 

OÂi! OÂI! Taám loøng nhaãn naõi cuûa oâng ñaùng quí bieát chöøng naøo! ñeán noåi nhaø oâng nuoâi traêm con 
choù, böûa côm aên neáu thieáu moät con thì heát thaûy caû baày ñeàu khoâng aên maø ñôïi. AÁy söï nhaãn naïi 
cuûa oâng kòp ñeán suùc vaät cuõng nhaãn ñöôïc nhö theá. Ñôøi nay nhöõng keû khoâng bieát nhaãn maø nghe 
ñeán chuyeän oâng thì haù chaúng hoã mình laém sao.

Tuy nhieân ta cuõng caàn phaûi phaân bieät söï nhaãn naïi vôùi söï nhaùt gan nhu nhöôïc, thaáy vieäc 
thì sôï chæ chaêm chaêm vaøo cuùi ra loøn, hoï ñeø xuoáng ñaát ñen cuõng cam chòu; nhö vaäy laø nhuïc 
chôù chaúng phaûi laø nhaãn. 

Nhöõng ngöôøi ñoù chæ laø nhuïc cho toân giaùo, ñaïo ñöùc maø thoâi. 

Song cuõng coù khi keû baát ñaïo kia duøng caùch voâ leã baïo haønh ñoái ñaõi vôùi ta khieán cho keû baøng 
quang phaûi töùc giaän maø ta cuõng nhaãn naïi ñöôïc chaúng phaûi laø coù sôï gì ñaâu, chaúng qua laø ta khoâng 
chaáp chi nhöõng keû voâ ñaïo. Thaø raèng, ta nhòn hoï ñi thì caùi loåi hoï “töø khaéc chieâu chöông” maø ñöùc 
tin ta laïi caøng taêng quang leân vaäy.

Ngaøy xöa, coù hai anh em ngöôøi kia laø baäc sang giaøu, taùnh tình trung haäu laïi hay phöôùc laøm 
doan. Vì vaäy maø trong laøng coù moät teân taøn baïo kia sanh loøng ghen gheùt, thöôøng thöôøng tôùi nhaø 
hai anh em maø kieám ñieàu gaây loän. Song anh em ngöôøi kia chæ laáy moät chöõ nhaãn maø ñoái ñaõi, teân 
taøn baïo laïi caøng töùc theâm. 

Moät hoâm noù ñeán taän nhaø la chöôûi um suøm, tröôùc coøn ñöùng ngoaøi ngoõ, sau voâ taän trong nhaø maø 
chöôûi bôùi thaäm teä. Anh em ngöôøi kia vaãn cöù ñieàm nhieân nhö khoâng nghe chi heát vaø laïi chaúng toû 
ra hôøn giaän chuùt naøo. Ñöùa baát nhaân vaãn chöa phæ tình beøn ñeán phun nöôùc mieáng vaøo maët ngöôøi 
em, ngöôøi em vaãn cöù ngoài im khoâng daùm cuïc cöïa maø cuõng khoâng chaïy, chæ seõ laáy tay vuoát maët 
maø thoâi.

Ngöôøi anh thaáy vaäy beøn daïy nhoû em raèng: em cöù vieäc töï nhieân ñeå cho ngöôøi ta phun heã raùo 
mieäng thì thoâi, tyû nhö ñoáng löûa ñoát giöõa trôøi chaùy heát roài töï nhieân phaûi taét. Neáu baây giôø em lau 
ñi ñang côn ngöôøi ta thònh noä thì ngöôøi ta seõ ñaùnh em ñau theâm nöõa sao em daïi vaäy?

Töø ñoù ngöôøi em ñaønh chòu ngoài im ñeå maëc cho teân kia tha hoà phun nhoå khoâng daùm giôû tay lau 
maët nöõa. Sau khi teân kia phun heát nöôùc mieáng khoâ mieäng roài nghó laïi bieát aên naên töï hoái lieàn quì 
laïi vaø xin tha toäi. Song anh em ngöôøi kia chaúng nhöõng khoâng thaùn oaùn gì maø laïi chaøo hoûi moät 
caùch oân hoøa hôn nöõa. 

AÁy coå nhaân coøn nhaãn naïi ñeán theá, huoáng chi chuùng ta ngaøy nay laø ngöôøi nhieät taâm ñaïo ñöùc thì 
haù laïi khoâng neân laáy tích naày laøm moät göông saùng hay sao?

Saùch coù caâu raèng: Baùch nhaãn ñöôøng trung höõu thaùi hoøa. Nghóa laø neáu haèng ngaøy traêm ñieàu nhaãn 
ñöôïc caû thì trong nhaø ñöôïc hoøa thuaän voâ cuøng. 

OÂi! ôû vaøo caùi thôøi ñaïi tranh ñua naày, thöïc haønh ñöôïc chöõ nhaãn töôûng khoâng phaûi laø deã nhöng 
cuõng chaúng phaûi laø khoâng theå ñöôïc, mieãn laø coù taâm thì daàu khoù ñeán ñaâu cuõng ñaëng. Heã ta nhaãn 
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ñöôïc thì chaúng nhöõng thaâm taâm ñaëng khoaùi laïc thaûnh thôi maø muoân vieäc ñeàu ñaëng thuaän hoøa 
eâm thaám hoaøn toaøn caû.

OÂng Haøn Tín trong luùc phong traàn chòu loøn troân nôi giöõa chôï, ai cuõng baûo laø nhaùt gan, naøo hay 
anh huøng aån nhaãn maø sau naày laõnh aán Teà Vöông.

OÂng Nguõ Vieân ñang côn hoaïn naïn cuõng ñaønh thoåi tieâu aên xin, chuùng khinh khi laø heøn maït, naøo 
ai hay “chí só tu taøng” maø phuùt boång quyeàn cao Ngoâ Töôùng.

OÂi! quí hoùa thay chöõ nhaãn, vinh dieäu thay chöõ nhaãn, ta haù chaúng neân troïn ñôøi mình hoïc hay sao.

Nay chuùng ta nhôø ôn Ñöùc Chí Toân hoaèng khai ñaïi ñaïo, buoåi ban sô khôûi ñaàu naày chaúng khoûi coù 
nhieàu ñieàu trôû ngaïi khoù khaên. Vaäy ta caàn neân thöïc haønh caùi coâng phu töø nhaãn naïi tröôùc, roài sau 
naày ta seõ cuøng nhau dìu daét leân neàn Cao Ñaøi Ñaïo Ñöùc vaäy .

 Chöõ nhaãn ví tôï thoi vaøng,
 Ai maø nhaãn ñöôïc, aáy vaøng Trôøi cho

3- KHIEÂM 

Khieâm toán, khieâm nhöôïng, nghóa laø: thaáp nhöôøng nhoû nheï.

Thaùnh nhôn baát töï maõn tuùc, nhö thaùnh nhôn coøn chöa daùm cho mình laø ñaày ñuû, Nghieâu Thuaán 
kyø do binh chö? Vua Nghieâu Vua Thuaán coøn coù choå thieáu soùt chaêng? AÁy caùc baäc Thaùnh Hieàn 
coøn phaûi khieâm toán ñeán nhö theá, caùi ñöùc tính khieâm toán laø caùi ñöùc tính raát hay cho ngöôøi ta vaäy. 

Ngöôøi ñôøi thöôøng hay coù tính tình kieâu ngaïo töï ñaéc chaúng bieát khieâm toán laø gì? Nhöùt laø haïng 
thöôïng löu thôøi nay thì hay caøng töï toân töï ñaïi, ngaïo vaät khinh nhôn, coi mình nhö Thaàn nhö 
Thaùnh, xöng baù xöng huøng, coi ngöôøi baèng nöûa con maét, tuyeät nhieân khoâng coù moät chuùt khieâm 
nhöôïng gì caû. Töï mình laáy laøm nghinh ngang ñaéc chí, khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ chaâm trích, 
bình phaåm maø mình xí tieâu? 

Coå nhaân coù noùi raèng: Khinh baïc chi thaùi thò, chi quaân töû taéc taùn ngoâ ñöùc, thò chi tieåu nhaân taéc 
saùt ngoâ thaân. Nghóa laø caùi thoùi khinh baïc ñoái vôùi ngöôøi quaân töû thì toån ñöùc tính cuûa mình, maø 
ñoái vôùi keû tieåu nhaân thì haïi thaân mình. Ngöôøi maø khoâng coù caùi ñöùc tính khieâm toán thì caùi haïi 
aûnh höôûng lôùn ñeán nhö theá. Chuùng ta haù neân coi thöôøng sao! 

Tuy nhieân ngöôøi coù ñaïo ñöùc thì bao giôø cuõng coù saün moät taám loøng khieâm toán kính nhöôøng. Bieát 
boån phaän khoâng tranh giaønh kieâu haûnh cuøng ai, ai hôn mình thua, ai cao mình thaáp, ai tôùi mình 
lui, xöû kyõ tieáp vaät bao giôø cuõng laáy moät chöõ khieâm laøm chuû nghóa, khoâng heà xao laõng chuùt naøo. 
Chaúng phaûi ta khieâm toán töï giaûm giaù trò cuûa ta ñaâu, caùi ñöùc khieâm toán chính laø caùi ñöùc cao 
thöôïng cuûa ta ñoù, nhö traùi khí caàu kia tuy mình boùp meùo vaøo, nhöng roài noù laïi töï nhieân trôû ra 
nhö cuõ, chöa heà coù huûng chuùt naøo, heã ta caøng khieâm toán bao nhieâu thì caùi giaù trò cuûa ta laïi caøng 
taêng leân baáy nhieâu. Maø caùi giaù trò ñoù môùi thieät laø chôn chaùnh ñoù vaäy.
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OÂng Quí Traùc maáy laàn nhöôøng ngoâi cho nöôùc Ngoâ, ñôøi sau coøn xöng coøn xöng laø thònh ñöùc. 
OÂng Tieân Chuû ba löôït nhöôøng vò Töø Chaâu ñeán nay coøn ñeå tieáng anh huøng. Vua Voõ xuoáng xe 
laïy ngöôøi noùi phaûi. Vua Thang ñi boä röôùc baäc ñaïi hieàn. OÂi! ñeán baäc haøo kieät thaùnh hieàn thöôïng 
coå coøn khieâm cung haï só, bao giôø cuõng töï coi mình thieáu keùm hôn ngöôøi, phöông chi chuùng ta 
ngaøy nay.

Chuùng ta ngaøy nay ñaõ coù ñöùc tính gì hôn maø daùm kieâu caêng khinh baïc?

Ta thöôøng thaáy nhieàu ngöôøi taøi cao trí lôùn, thaáy roäng nghe nhieàu, ñaùng leõ coù theå laøm neân ngöôøi 
ñaïo ñöùc hoaøn toaøn. Vaäy maø vì taùnh haùo thaéng kieâu caêng, khoâng coù ñöùc oân nhu khieâm toán, thaønh 
ra uoång phí caû ñôøi ngöôøi, ñeán ñoåi ai cuõng ñem loøng khinh bæ, thaät laø ñaùng tieác laém vaäy.

Noùi toùm laïi thì caùi coâng duïng cuûa chöõ khieâm toán ñoái vôùi caùc phöông dieän ôû ñôøi ñeàu caàn phaûi 
thaät haønh caû. Trong gia ñình coù nhieàu ngöôøi bieát khieâm toán, thì gia ñình seõ trôû neân hoøa thuaän, 
trong xaõ hoäi coù nhieàu böïc khieâm toán, thì xaõ hoäi ñöôïc thaùi bình, ñaïo ñöùc coù khieâm toán thì ñaïo 
ñöùc ñöôïc hoaøn toaøn. Toân giaùo coù khieâm toán thì toân giaùo môùi ñöôïc thònh vöôïng. Chöõ khieâm ñoái 
vôùi caùc ñöùc tính cuûa loaøi ngöôøi, thieät khoâng theå moät giaây phuùt naøo xao laõng ñöôïc. Vaø ñôøi naày laø 
moät ñôøi ñaïi ñoàng giao thieäp, neáu khoâng coù caùi ñöùc tính khieâm toán, thì coøn giao thieäp ñöôïc vôùi 
ai, coøn mong gì ñeán phoå thoâng ñaïo ñöùc nöõa.

Töø khi neàn Ñaïi Ñaïo hoaèng khai Ñöùc Chí Toân roäng loøng Phoå Ñoä, caùi quy cuû neàn toân giaùo chuùng 
ta ñöôïc nhö ngaøy nay thieät khoâng phaûi laø khoâng roäng lôùn, caùi coâng tu cuûa chuùng ta ñoái vôùi neàn 
ñaïo ñöùc, thieät khoâng phaûi laø chaúng toân nghieâm. Song, xeùt cho kyû thì phaàn nhieàu chæ ôû hình thöùc 
beà ngoaøi, chôù ñeán tinh thaàn ñöùc tính beà trong thì thieät coøn nhieàu ñieàu khieám khuyeát, maø nhaát laø 
thuoäc veà caùi ñöùc tính khieâm cung, thì laïi caøng khoâng nôû noùi. 

Coù nhieàu vò hình nhö ñaõ vì söï taøi lôïi theá löïc chôù chaúng phaûi coù nhôn taâm veà ñaïo ñöùc. OÂi! ñaõ 
moät loøng haâm moä ñaïo ñöùc, thì töôûng chaúng coøn maøng gì ñeán caùi danh giaù haûo huyeàn, caùi cao 
sang giaû doái, mieãn laø mình thöïc haønh ñaëng ñaïo ñöùc cho hoaøn toaøn, thì mình chaúng caàn gì khoe 
thò cuøng ai, maø töï khaéc caùi cao sang danh giaù thuoäc veà tinh thaàn seõ töø trong caùi ñöùc khieâm toán 
maø ra.

Ít laâu nay trong Ñaïo thöôøng hay xaûy ra ñieàu loän xoän, cô hoà laøm ngaên trôû cho vieäc haønh ñaïo cuûa 
chuùng ta coù leõ laø vì ôû nhieàu chö vò Ñaïo Höõu khoâng ñuû caùi ñöùc tính khieâm toán vaø cuõng chöa ñöôïc 
töøng höôûng thuï coâng naêng cuûa chöõ khieâm aáy.

Nay Tam Kyø Ñaïi Ñaïo ñaõ ñeán kyø Phoå Ñoä xieån minh, neáu ai ñöôïc höõu taâm caàu ñaïo thì Ñöùc Chí 
Toân cuõng saún loøng cho ñöôïc höôûng thuï maø hoái caûi toäi xöa. Ñoái vôùi caùi trình ñoä nhaäp moân caàu 
Ñaïo cuûa chuùng ta ngaøy nay, thì thieát töôûng tröôùc heát caàn phaûi tu tænh caùi ñöùc tính khieâm toán 
laøm ñaàu.

Bôûi vaäy cho neân Baàn Ñaïo xin kænh baïch chöõ KHIEÂM vaøo moät trong naêm ñieàu NGUÕ ÑÖÙC 
LÖÔNG CHAÂM, daùm mong raèng chö Ñaïo Höõu haèng ngaøy gia taâm tu luyeän thì sau naøy môùi ngoõ 
haàu neân ngöôøi ñaïo ñöùc hoaøn toaøn ñöôïc.
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4- CUNG
Cung kænh nghóa laø: Ñoái vôùi heát thaûy caùc söï vaät ôû ñôøi, cuøng caùc haønh vi cöû chæ cuûa   mình thöôøng 
thöôøng phaûi giöõ moät taám loøng cung kænh, thaän troïng vaø phaûi laùnh xa nhöõng ñieàu loã maõng, khinh 
lôøn; luùc naøo cuõng phaûi coi mình nhö ôû giöõa choán trieàu ñình, ñöùng treân saân teá leã, daàu ngoài trong 
nhaø kín cuõng töôûng nhö möôøi tai, möôøi maét troâng vaøo. 

Trong kinh thö coù caâu: Nhö laâm thaâm uyeân, nhö lyù baïc baêng nghóa laø: Coi mình nhö ñeán vöïc 
saâu, nhö nôi ñaù moûng, ñeàu laø cöïc caû; caùi caùch cöû ñoäng cuûa coå nhaân cung kính ñeán nhö theá. Loaøi 
ngöôøi sôû dó linh thieâng hôn muoân vaät, töôûng cuõng moät phaàn nöõa, nhôø ôû caùi ñöùc tính cung kænh 
vaäy. 

Neáu ngöôøi chæ bieát aên thì aên, thaáy noùi thì noùi, no aám thì vui cöôøi heå ha, heã ñoùi raùch thì lo buoàn 
baêng baêng. Soáng taùm chín chuïc tuoåi, ñeû naêm möôøi ñöùa con, coøn ngoaøi ra thì môø môø mòt mòt, 
chaúng bieát cung kænh leã nghóa laø gì? Cöû chæ thì thoâ bæ coäc caèn, haønh vi thì dong daøi loã maõng, trô 
nhö ñaù vöõng nhö ñoàng. Nhö vaäy phoûng coù khaùc gì moät con buø nhìn caïnh ñaùm döa, moät boä maùy 
voâ tình giöõa chôï. Thieát töôûng aáy laø haïng ngöôøi giaù aùo tuùi côm, ñôøi maø coù nhieàu haïng ngöôøi ñoù 
thieät laø baát haïnh cho ñôøi laém vaäy, chæ neân laø moät gioáng saâu moït daùn laèn maø thoâi. OÂi! moät caùi 
ñöùc tính laøm ngöôøi maø khoâng ñeå yù ñeán thì coøn troâng mong gì doài maøi ñaïo ñöùc nöõa. Tuy nhieân 
ai ñaõ thöïc haønh ñöôïc caùi ñöùc tính HOØA, NHAÃN, KHIEÂM thì töùc laø laõnh hoäi ñaëng thaâm yù chöõ 
CUNG, coù leõ thöïc haønh cuõng khoâng khoù gì. Khoù! nhöng maø neân chaêng bôûi taïi loøng ta.

Ñöùc Khoång Töû baøn nhöõng ñöùc tính hay cuûa ngöôøi quaân töû coù naêm ñieàu laø: oân, löông, cung, 
khieâm, nhöôïng maø chöõ cung cuõng ñöùng ôû trong; xem theá cuõng ñuû bieát Ñaáng Thaùnh Nhaân daïy 
ñôøi cuõng phaûi laáy chöõ cung laøm moät boån phaän lôùn ôû trong ñöùc tính ngöôøi ta vaäy.

Vua toâi coù cung kính thì thieân haï môùi thaùi bình. Cho neân vua Nghieâu ñoái vôùi baù quan thöôøng 
duøng moät chöõ khieâm laøm lôøi raên daïy maø coøn tieáng thaùnh quaân. Cha con coù cung kænh thì gia 
ñình môùi thònh vöôïng. Cho neân vua Thuaán thôø cha meï moät nieàm thuû kính ñeán troïn ñôøi, muoân 
thuôû coøn löu danh ñaïi hieáu. 

Anh cuøng em cung kính môùi coù tình caûm thöông yeâu. Ngaøy xöa oâng Lyù Tích laøm quan to, oâng 
ñaõ giaø maø vaãn cung kính baø chò moät caùch khaùc thöôøng. Moät hoâm baø chò ñau, oâng thaân haønh ñi 
naáu chaùo cho baø chò aên, ruûi bò ngoïn löûa taït chaùy ruïi caû raâu. Baø chò thaáy vaäy noùi raèng: nhaø thieáu 
gì toâi tôù maø em laïi chòu cöïc khoå laøm chi vaäy?

OÂng thöa raèng: nay chò ñaõ giaø maø em cuõng ñaõ giaø roài, daãu em muoán naáu chaùo cho chò aên maõi 
phoûng deå maø ñöôïc hay sao? 

Vôï choàng cuøng nhau cung kænh thì môùi neân aân aùi thuaän hoøa. Xöa vôï choàng oâng Khöôùc Khuyeát 
töông kính nhö taân, nghóa laø vôï choàng kính nhöôøng nhau nhö quí khaùch, thöôøng ngaøy oâng ñi caøy, 
baø vôï ôû nhaø ñem côm, taát nhieân hai tay quì daâng ngang maøy cho choàng, roài chaáp tay haàu ñeán 
aên roài môùi thoâi. Tuyeät khoâng coù chuùt gì khinh maïng. Moät hoâm coù moät vò quan ñaïi phu ñi ngang 
qua ngoù thaáy caùch cung kænh vôï choàng oâng nhö vaäy beøn veà taâu laïi vôùi vua Taán. Vua beøn phong 
cho oâng chöùc Haï Ñaïi Phu. Vôï ngoan laøm quan cho choàng laø theá.
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Baàu baïn ñoái vôùi nhau cung kính thì tình nghóa môùi laâu daøi. Vì Tieân Chuùa, Ñöùc Quan Thaùnh oâng 
Tröông Phi ba ngöôøi keát nghóa taïi vöôøn ñaøo cuøng nhau soáng thaùc, maø taám loøng cung kænh vaãn 
khoâng sai, ngöôøi nay coøn meán ñöùc. OÂi! Chuùng ta nhaéc nhôû laïi nhöõng tích noùi treân naày, loøng ta 
boài hoài caûm ñoäng bieát bao nhieâu.

Môùi hay raèng: caùi ñöùc tính khieâm cung ñoái vôùi nhau trong nguõ luaân raát neân coù aûnh höôûng maät 
thieát laém vaäy. Chuùng ta nay nhôø ôn Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá ñeå loøng thöông, tôùi ñem neàn 
Ñaïi Ñaïo maø Phoå Ñoä cho chuùng sanh, luùc naøy chính laø luùc chuùng ta neân vui loøng caàu ñaïo. Song 
coù con ñöôøng caàu ñaïo laïi chính laø ôû caùi tính khieâm cung. Khieâm cung laø theá naøo? Trong nhöõng 
baøi Baàn Ñaïo noùi ñaây chaéc chö Ñaïo Höõu cuõng ñaõ laõnh hoäi moät ñoâi ñieàu ngaïnh khaùi. Song Baàn 
Ñaïo thöôøng thaáy phaàn nhieàu chö Ñaïo Höõu hoaëc laø chöa roõ ñaïo ñöùc theá naøo chaêng? Hay laø 
khoâng ñeå yù ñeán leã nghóa chaêng? Coi boä hình caùi ñöùc tính khieâm cung raát laø thieáu keùm, ñoái vôùi 
caùc anh em trong Ñaïo Höõu thì thöôøng laáy caùi dung maïo beà ngoaøi maø giao thieäp, loä hình keû  
khinh ngöôøi troïng, ôû trong hay laáy nhöõng lôøi kieâu ngaïo maø phæ baùng ñoàng baøo trong ñaïo. OÂi! 
ñaõ laø ngöôøi chung ôû trong neàn Ñaïi Ñaïo, toân giaùo ñaïo ñöùc thì leõ naøo laïi coøn phaân ñaúng haïng quí 
tieän maø khinh bæ nhau nöõa sao? Chö Ñaïo Höõu haõy duøng caùi nhaõn quan ñaïo ñöùc maø xeùt laïi coi, 
thieät khieán cho löông taâm mình theâm hoå theïn vaäy.

Thaäm chí Baàn Ñaïo thöôøng thaáy nhieàu ngöôøi ñeán nôi caùc Thaùnh Thaát laø nôi raát toân nghieâm long 
troïng cuûa mình ñaõ tín ngöôõng toân suøng maø cuõng cöù nghieãm nhieân khoâng heà thuû leã, coi döôøng 
nhö ñeán chôi caùc nhaø töûu quaùn traø laàu, ñi ñöùng coäc caèn, noùi cöôøi ngoån ngheûn, tuyeät khoâng coù 
moät chuùt gì laø cung kænh caû. Nghó cuõng khaû oá thay nhöõng haïng ngöôøi ñoù…tuïng kinh caàu ñaïo!!! 
töôûng khoâng caàn traû lôøi vaäy .

Bôûi caùc leõ ñoù, neân Baàn Ñaïo caàn phaûi nhaéc ñi nhaéc laïi cuøng chö Ñaïo Höõu, caùi coâng trình chöõ 
cung ôû trong cuoán Tam Kyø Nguõ Ñöùc Löông Chaâm naày. Mong raèng chö Ñaïo Höõu seõ vui loøng ñeå 
yù ñeán cho, Baàn Ñaïo thieät laáy laøm tham voïng.

5- AÙI

Nhaân aùi, baùc aùi, nghóa laø: thöông yeâu, roäng yeâu. Chöõ yeâu ñaây thuoäc veà tinh thaàn yeâu ñaïo ñöùc, 
caùi yeâu raát thaâm traàm chôù chaúng phaûi caùi yeâu veà thaát tình luïc duïc. Ngöôøi ta ai ñaõ ñuû caùi ñöùc 
tính HOØA, NHAÃN, KHIEÂM, CUNG roài môùi ñaëng caùi baäc baùc aùi. Nhaø ñaïo ñöùc maø ñaõ taâm ñaéc 
vaø thöïc haønh ñöôïc chöõ baùc aùi thì ñaõ coù cô sieâu phaøm thoaùt tuïc.

Ñöùc Khoång Töû coù noùi raèng: Quaân töû hoïc ñaïo thì môùi bieát yeâu ngöôøi, keû tieåu nhaân coù hoïc ñaïo 
thì môùi deã sai khieán. 

Laïi coù caâu raèng: Duy thaùnh nhôn naêng hieåu nhôn, naêng oá nhôn. Nghóa laø duy coù ñöùc thaùnh nhôn 
môùi bieát yeâu ngöôøi, gheùt ngöôøi. Xem theá ñuû bieát daàu cho ñeán böïc thaùnh nhôn cuõng phaûi quí 
chöõ aùi.

Baøn veà ñaïo ñöùc thì coù leõ suy toân chöõ aùi laøm ñaàu, vì coù yeâu ñôøi môùi bieát ñôøi, cuõng vì caùi chuû 
nghóa yeâu thöông ñôøi maø phaùt minh ra vaán ñeà ñaïo ñöùc vaäy.
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Xem nhö ñaïo Nho thì laáy hai chöõ nhôn aùi laøm troïng. Döông Chaâu thì laáy hai chöõ khieâm aùi laøm 
ñaàu. 

Ñaïo Phaät thì laáy töø bi baùc aùi laøm chuû nghóa. Ñöùc Thích Ca coù noùi raèng: Neáu chuùng sanh chöa 
ñaëng thaønh phaät heát thì ta cuõng nguyeän chöa thaønh phaät vaäy.

Ñaïo Thieân Chuùa cuõng laáy caâu: Xaõ kyû aùi nhôn laøm muïc ñích. Ñöùc Jeùsus coù noùi raèng: neáu ñôøi 
coøn moät ngöôøi toäi loãi thì ta quyeát maõi ñöùng treân caây thaäp töï.

Xem theá thì caùc baäc giaùo chuû xöa nay ñaõ phaùt minh ra ñaïo ñöùc ñeå cöùu chöõa cho ñôøi, chaúng qua 
cuõng laø bôûi taám loøng yeâu thöông ñôøi maø ra vaäy.

Ngöôøi ta sôû dó aên ôû cuøng nhau ñaëng hoøa thuaän eâm ñeàm, giao thieäp cuøng nhau ñöôïc thaân quen 
vui veõ, sanh hoaït baèng moät caùch lyù thuù treân ñôøi, ñeàu laø nhôø ôû caùi ñöùc tính nhôn aùi caû, vì coù bieát 
ñem caùi taám loøng nhôn aùi maø ñoái ñaõi vôùi nhau thì môùi coù caùi caûm tình, môùi beàn chaët moái daây 
lieân laïc, maø gaây neân caùi tình ñoaøn theå ñaëng. 

Coå nhôn coù caâu raèng: Töù haûi nhö nhöùt gia, nghóa laø boán bieån nhö moät nhaø. YÙ noùi ngöôøi ta sanh 
ra ôû ñôøi ñeàu coù moät hình theå, ñeàu coù moät trí giaùc, thì cuõng laø moät loaøi ngöôøi, voâ luaän laø gioáng 
naøo, nöôùc naøo cuõng ñeàu neân xem nhau baèng moät caùch thaân thieát, ñoái ñaõi nhau baèng moät caùch 
thaân yeâu maø khoâng neân phaân bieät. Coù ñöôïc nhö vaäy thì môùi thieät laø baùc aùi, thöïc haønh caùi tö 
töôûng baùc aùi laø cuøng nhau moät daï thöông yeâu, thì theá giôùi naøo chaúng hoøa bình, nöôùc nhaø naøo maø 
khoâng thaïnh trò, vì ñaõ bieát cö xöû vôùi nhau baèng moät caùch thöông yeâu thì söï xaâu xeù caïnh tranh 
coøn töï ñaâu maø sanh ra ñöôïc nöõa. 

Neáu ngöôøi maø chæ bieát ích kyû, nghóa laø chæ bieát coù moät mình maø thoâi, coøn ngoaøi ra khoâng keå ñeán 
ai, ñoái vôùi ñoàng loaïi chaúng coù caûm tình lieân laïc gì, ñoàng baøo coi nhau nhö göôm giaùo, noøi gioáng 
coi nhau nhö khaáu thuø, hình nhö mình khoâng coù caùi quan heä gì ñeán ñôøi caû. Ngöôøi maø nhö vaäy 
thì thieät laø ngöôøi ñaõ voâ tình thì coøn bieát gì laø baùc aùi.

OÂi! ñeán loaøi ngöôøi maø khoâng coù loøng nhôn aùi thì ñoái vôùi gioáng coû caây caàm thuù phoûng coù hôn 
chi, nöôùc nhaø naøo maø khoâng maát, khoâng tan, toân giaùo naøo maø chaúng suy vong, ñaïo ñöùc naøo maø 
khoâng toài baïi. AÁy nhöõng haïng ngöôøi ñoù ôû ñôøi naày phoûng coù hieám chi, chaúng nöôùc naøo, chaúng 
gioáng naøo maø chaúng coù. Song ñoái chieáu vôùi nöôùc nhaø ta thì khoâng phaûi laø soá ít, nhöõng haïng 
ngöôøi ñoù thieät laø coù haïi cho ñôøi, töôûng chaúng khaùc chi ngöôøi coù bònh teâ baïi, bònh lieät thaàn kinh 
vaäy. Caùi bònh lieät thaàn kinh ñoù laáy phöông thuoác gì maø chöõa baây giôø? Coù leõ ngoaøi caùi phöông 
ñaïo ñöùc ra thì chaúng coøn thuoác gì hôn, maø caàn nhöùt laø laáy vò thuoác nhôn aùi laøm ñaàu thang vaäy.

Tuy nhieân caùi ñöùc tính nhôn aùi ñaønh laø phaûi thöïc haønh. Song caùi coâng phu nhôn aùi cuõng caàn neân 
luyeän. Töï caän caàu vieãn, do vieãn caäp thaâm.

Nghóa laø: noùi gaàn tôùi xa, laàn laàn xa tôùi saâu, neáu ta muoán reøn ñuùc caùi ñöùc tính baùc aùi ñaønh phaûi 
thöïc haønh, thì tröôùc heát ta phaûi yeâu ta, ta töï yeâu chaúng phaûi laø ta muoán caùi loøng vaät duïc cuûa ta 
ñaâu? Nghóa laø ta yeâu caùi chôn lyù ôû ñôøi, yeâu caùi ñöùc haïnh cuûa ngöôøi töùc laø yeâu caùi chôn chaùnh 
ñaïo ñöùc, nhö vaäy thì ta môùi bieát yeâu ta …. 

Ta coù bieát yeâu ta roài thì môùi bieát yeâu nhaø, yeâu nöôùc. Trong yeâu cha meï, yeâu anh, yeâu em; ngoaøi 
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thì thöông yeâu noøi gioáng khaép trong hoaøn caàu, ta phaûi laøm sao thöïc haønh cho ñaëng caâu: TÖÙ HAÛI 
CHI NOÄI GIAI HUYNH ÑEÄ. Nghóa laø ngöôøi trong boán bieån ñeàu laø anh em, thieät môùi troøn caùi 
ñöùc tính nhôn aùi vaäy.

Ñôøi nay thöôøng thaáy nhieàu ngöôøi cöù hy voïng caùi chuû nghóa theá giôùi hoøa bình cuøng thöïc haønh 
caùi vaán ñeà töï do bình ñaúng, maø chaúng theøm ngoù ngaøng tôùi caùi löông naêng baùc aùi thì thieät laø laàm 
to. Caùch ngoân Thaùi Taây coù caâu raèng: Coù ñoàng ñaúng môùi bình ñaúng ñöôïc, ñoàng ñaúng töùc laø suy 
nguyeân bieåu döông hai chöõ baùc aùi ñoù.

Treân kia ñaõ noùi loaøi ngöôøi ñaõ bieát thöông yeâu nhau thì môùi bieát coù tình ñoaøn theå maø keát neân 
moái daây lieân laïc ñöôïc. Neáu ai chaúng bieát thöông yeâu ai, moãi ngöôøi moät daï, moät loøng xaâu xeù laãn 
nhau, tranh giaønh laãn nhau thì theá giôùi troâng gì hoøa bình, nhôn loaïi coøn mong gì töï do bình ñaúng, 
phoûng coù khaùc gì leo caây maø tìm caù, xuoáng bieån ñeå baét chim thì bao giôø cho ñöôïc.

Than oâi! Cuoäc theá suy ñoài, loøng ngöôøi quæ quaùi, gaëm xöông noøi gioáng, xeõ thòt laãn nhau, haèng 
ngaøy xaõy ra nhöõng taán tuoàng thaûm thöông bi kòch, ngoù ñaõ moõi maét, nghe ñaõ nhaøm tai, khieán cho 
gioït luïy thöông taâm cuûa khaùch öu thôøi maãn theá khoâng theå naøo ngöøng laïi ñöôïc.

May sao, Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá coøn thöông tôùi chuùng sanh, ñem Ñaïi Ñaïo maø hoaèng 
khai Phoå Ñoä, caùi thôøi kyø naày töùc laø caùi thôøi kyø cuûa chuùng ta seõ ñaëng thoaùt ly caùi voøng khoå haûi 
roài ñaây. Cho neân Ñöùc Chí Toân laáy loøng töø bi maø ra saéc lònh ban boá cho chuùng ta, buoäc chuùng 
ta phaûi kính yeâu ñoàng loaïi, thöông xoùt laãn nhau, cöù noi ñaïo ñöùc maø laøm, thì ngoõ haàu môùi thoaùt 
qua ñaëng ñôøi maït kieáp. 

AÁy taám loøng haùo sanh cuûa Chí Toân aân caàn ñeán nhö theá, chuùng ta haù phaûi laø loaøi saâu coû maø 
khoâng caûm ñoäng chuùt tình hay sao? 

Vaäy thì caùi löông chaâm baùc aùi naày chính laø moät baøi hoïc vôõ loøng, moät phöông thuoác boå thaàn cho 
ta ñoù. Ñaïo höõu chuùng ta phaûi tính sao ñaây? Boån phaän chuùng ta phaûi yeâu nhaø, yeâu nöôùc, yeâu 
gioáng, yeâu noøi, yeâu luaân lyù cang thöôøng, yeâu tinh thaàn ñaïo ñöùc, anh em boán bieån nhö moät nhaø, 
nhö theá môùi phaûi laø ngöôøi coù ñöùc tính nhôn aùi vaø hoaøn toaøn ñaïo ñöùc vaäy.

Baàn Ñaïo vaãn heát loøng thöông yeâu ñoàng loaïi vaø muoán cho ai ai cuõng coù loøng thöông yeâu nhö 
mình; bôûi vaäy cho neân phoùng taâm vieát ra cuoán saùch nhoû naày ñeå coáng hieán cuøng chö Ñaïo Höõu. 
Mong raèng chö Ñaïo Höõu ñeå yù ñeán cho, aáy töùc laø Baàn Ñaïo ñaëng caùi aâm ba cuûa chö Ñaïo Höõu 
chieáu coá thöông yeâu ñeán vaäy.

 Yeâu nhau xin nhôù maáy lôøi           
 Böùc Cöông Nguõ Ñöùc muoân ñôøi soi chung./. 

HEÁT.
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BAÅY BAØI HOÏC 
                                                            Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma

Hoïc laøm ngöôøi laø vieäc hoïc suoát ñôøi chaúng theå naøo toát nghieäp ñöôïc!

1. Thöù nhaát, “hoïc nhaän loãi”.

Con ngöôøi thöôøng khoâng chòu nhaän loãi laàm veà mình taát caû moïi loãi 
laàm ñeàu ñoå cho ngöôøi khaùc, cho raèng baûn thaân mình môùi ñuùng. 
Thaät ra khoâng bieát nhaän loãi chính laø moät loãi laàm lôùn.

2. Thöù hai, “hoïc nhu hoøa”.

Raêng ngöôøi ta raát cöùng, löôõi ngöôøi ta raát meàm, ñi heát cuoäc ñôøi raêng 
ngöôøi ta laïi ruïng heát, nhöng löôõi thì vaãn coøn nguyeân. Cho neân caàn 
phaûi hoïc meàm moûng, nhu hoøa thì ñôøi con ngöôøi ta môùi coù theå toàn 
taïi laâu daøi ñöôïc.

3. Thöù ba, hoïc nhaãn nhuïc”.

Theá gian naøy neáu nhaãn ñöôïc moät chuùt thì soùng yeân beå laëng, luøi moät 
böôùc bieån roäng trôøi cao. Nhaãn, vaïn söï ñöôïc tieâu tröø. Nhaãn chính laø bieát xöû söï, bieát hoùa giaûi, 
duøng trí tueä vaø naêng löïc laøm cho chuyeän lôùn hoùa thaønh nhoû, chuyeän nhoû hoùa thaønh khoâng.

4. Thöù tö, “hoïc thaáu hieåu”.

Thieáu thaáu hieåu nhau seõ naûy sinh nhöõng thò phi, tranh chaáp hieåu laàm.thaáu hieåu thoâng caûm laãn 
nhau, ñeå giuùp ñôõ laãn nhau. Khoâng thoâng caûm laãn nhau laøm sao coù theå hoøa bình ñöôïc?

5. Thöù naêm, “hoïc buoâng boû”.

Cuoäc ñôøi nhö moät chieác vali, luùc caàn thì xaùch leân, khoâng caàn duøng nöõa thì ñaët noù xuoáng, luùc caàn 
ñaët xuoáng thì laïi khoâng ñaët xuoáng, gioáng nhö keùo moät tuùi  haønh lyù naëng neà khoâng töï taïi chuùt 
naøo caû. Naêm thaùng cuoäc ñôøi coù haïn, bieát buoâng boû thì môùi töï taïi ñöôïc!

6. Thöù saùu, “hoïc caûm ñoäng”.

Caûm ñoäng laø taâm thöông yeâu, taâm Boà taùt, taâm Boà ñeà;trong cuoäc ñôøi maáy möôi naêm cuûa toâi, coù 
raát nhieàu caâu chuyeän, nhieàu lôøi noùi laøm toâi caûm ñoäng, cho neân toâi cuõng raát noã löïc tìm caùch laøm 
cho ngöôøi khaùc caûm ñoäng.

7. Thöù baûy, “hoïc sinh toàn”.

Ñeå sinh toàn, chuùng ta phaûi duy trì baûo veä thaân theå khoûe maïnh; thaân theå khoûe maïnh khoâng nhöõng 
coù lôïi cho baûn thaân, maø coøn laøm cho gia ñình, baïn beø yeân taâm, cho neân ñoù cuõng laø haønh vi hieáu 
ñeã vôùi ngöôøi thaân.
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CHUÙC MÖØNG
Nhaän ñöôïc hoàng thieäp cuûa Hieàn Huynh Hieàn Taøi Nguyeãn Ñaêng Khích Tröôûng 
Nhieäm Thanh Saùt Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi vaø phu nhaân laø Hieàn Tyû  Huyønh Thò 
Hueä nguï taïi San Jose, California baùo tin Leã Vu Qui cuûa con laø:

HTDP Nguyeãn Ngoïc Ñieäp
UÙt nöõ

Saùnh duyeân cuøng:

Nguyeãn Haûi Sôn Danny
Thöù Nam

Con cuûa OÂng Nguyeãn Dzung Peter vaø Baø Ñaøo Thuùy Haèng nguï taïi San Jose, CA

Hoân leã seõ ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 10 giôø saùng ngaøy Thöù Baûy 15 thaùng 8 naêm 2015 
taïi tö gia taïi San Jose, California.

Chuùng toâi xin chung vui cuøng Hai Hoï vaø chuùc Coâ Daâu, Chuù Reã:

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi & Taäp San Theá Ñaïo

Ban Theá Ñaïo Baéc CA - Ban Theá Ñaïo Nam CA
Ban Theá Ñaïo Texas & Ban Theá Ñaïo UÙc Chaâu

Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi Canada
Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi Phaùp
Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi Ñöùc

Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi WA & OR
Ban Ñaïi Dieän /BTÑHN taïi LA, taïi GA vaø taïi VA vaø vuøng phuï caän
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CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:

   *- Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm, Thượng Tọa Thích Minh Huệ, Trung Tâm Phật   
       Giáo Khuôn Việt, Chùa Pháp Quang - Grand Prairie, Texas

   *- Đồng Đạo Thánh Thất Dallas - Fort Worth, Texas 
   *- Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas
   *- Đồng Đạo Các Thánh Thất Hải Ngoại
   *- Khâm Châu Đạo California

*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Tập San Thế Đạo
*- Ban Thế Đạo Bắc California - Ban Thế Đạo Nam California 
*- Ban Thế Đạo Texas -- Ban Thế Đạo Úc Châu
*- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Canada, *- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải    
     Ngoại tại Pháp,*- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Đức
*- Ban Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại bang Washington và bang Oregon, tại   
     bang Louisiana, tại bang Georgia, tại bang Virginia và vùng phụ cận
*- Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
*- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu - Mountain View - Dallas, Texas 
*- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Houston - Houston Texas
*- Thánh Thất Georgia - Atlanta, Georgia
*- Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Westminster - Westminster, California
*- Thánh Thất Bắc California - San Jose, California
*- Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài và Trang Mạng      
     hoithanhphucquyen,org 
*- Nhóm Cựu Thiếu Sinh Quân Cao Đài Dallas, Texas
*- Nhóm Cựu Sinh Viên Sỉ Quan Khoá 29 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
*- DFW Communications - Fort Worth, Texas
*- The Staff of Sparkman Funeral Home - Richardson, Texas

*- The Staff of Renal Center of Lewisville – Lewisville, Texas
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Cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã điện thoại, điện thư an ủi, phân ưu, 
thăm viếng, cầu nguyện và tiễn đưa Mẹ, Cô, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi là:

QUẢ PHỤ ĐẶNG QUANG DƯƠNG
Nhủ Danh: NGUYỄN THỊ HIỆP

Pháp Danh: MINH HÒA
Sinh năm: 1926  tại Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt-Nam

Đã từ trần lúc 1 giờ 20 phút, sáng ngày 31 tháng 05 năm 2015 (nhằm ngày 14 tháng 4 
năm Ất Mùi), tại Tư Thất: Coppell, Texas

Hưởng Thượng Thọ: 89 tuổi
Đến nơi an nghỉ cuối cùng

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn có nhiều điều sơ xuất, kính mong quý vị niệm tình 
tha thứ.

••••••

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ
Thứ Nam: Đặng Quang Hiển, vợ Trần Kim Tuyết và các con - Coppell, Texas

Trưởng Nữ: Đặng Thị Ngọc Phượng, chồng Trần Đức Tửu và con - Coppell, Texas

Thứ Nam: Đặng Quang Bạch, vợ Lê Thị Thu Hương và các con - Lewisville, Texas

Thứ Nam: Đặng Quang Vũ, vợ Trương Thị Mẫn và các con - Carrollton, Texas

Thứ Nữ: Đặng Thị Thuý Huỳnh và chồng Errol Einam – Malanda, Queensland, 
Australia

Thứ Nữ: Đặng Thị Minh Sơn - Los Angeles, California

Thứ Nữ: Đặng Thị Mỹ Tiên - San Francisco, California

Cháu: Gia đình Nguyễn Văn Đây – Carrollton, Texas

Cháu: Gia đình Nguyễn Văn Biểu - Carrollton, Texas


