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LỜI NGỎ 

Kính Thưa Quý Vị, 

Một năm nữa lại trôi qua, Con “Ngọ” họ “Giáp” sung mãn đã về đến đích trong chớp 

nhoáng, để lại sau lưng con Mùi họ Ất tuy chậm chạm nhưng không kém phần dễ thương và 

hiền hòa.  Nó đang mang lại không khí một mùa xuân mới vui tươi tràn ngập khắp nơi; mọi 

người hân hoan tặng nhau những lời chúc tốt lành cho sự khởi đầu của đoạn đường chú Ất 

Mùi rong rủi, Xuân Ất Mùi.  Một sự khởi đầu mang nhiều ước mơ và hy vọng, một khởi đầu 

để gầy dựng một tương lai tươi sáng trên những kinh nghiệm và hòai niệm đáng quý trong 

cuộc sống để làm cho đời sống chúng ta ngày càng có ý nghĩa tốt đẹp hơn… 

 

Từ ý nghĩa đó, Ban Biên Tập (BBT) Đặc San của Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại, 

Xuân Ất Mùi năm nay 2015, không những sẽ cống hiến đến quý vị những bài văn, thơ, đón 

Xuân mới; mà còn trình bày đến quý vị những kỷ niệm và hình ảnh lịch sử đáng quý của tổ 

chức Đại Đạo Thanh Niên Hội trong 50 năm qua, kể từ khi được thành lập tại Tòa Thánh 

Tây Ninh-Việt nam-năm 1965 cho đến kỳ Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 

VII vừa qua tại California, Hoa Kỳ. 

 

Trước thềm năm mới, BBT Đặc San: Xuân Ất Mùi 2015 và Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập 

Đại Đạo Thanh Niên Hội, xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới An Khang 

Thịnh Vượng, Gia Hòa Vạn Sự Hưng, luôn được nhiều hồng ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật 

Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng. 

 

Trân trọng kính chào, 

TM. BCH Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại 

Hồ Thi (Phó Hội Trưởng, Nội Vụ) 
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67 Thông Báo “Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội”  

71 15 Nút Căn Bản - 15 Basic Knots - Nguyễn Thu-Thủy 

76 Không Phải Tạm Dung - Lệ Hoa Wilson 

83 Sinh Hoạt Ca 

84 Truyện Cười - Nguyễn Thu-Thủy 

85 Nhạc: Ánh Sáng Niềm Tin - Phạm Tú 

86 Bài Phát Biểu của Hội Trưởng ĐĐTNH-HN tại Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo - Niên Đạo 90 

88 Thơ: Thanh Kỳ - Bạch Hạc 

89 Hình ảnh Đại Đạo Thanh Niên Hội 50 năm qua 

108 Phân Ưu 

115 Thông Tin Liên Lạc 

117 Tâm Thư Kêu Gọi của Giới Trẻ - Ngô Thiện Đức 
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MỤC LỤC 
3 Thiệp Chúc Tết 

5 Lời Ngỏ - Hồ Thi 

10 Thơ: Ông Đồ - Vũ Đình Liên, English by Hai Do 

11 Thơ: Chúc Xuân 

11 Thơ: Khai Bút Đầu Năm - Đỗ Thanh Hải 

11 Thơ: Nắng Xuân - Bạch Hạc 

12 Năm Mùi Nói Chuyện Dê - Phùng Văn Nhân 

13 Năm Mùi Trong Lịch Sử - Đỗ Thanh Hải 

19 Năm Mùi Nói Chuyện Các Loài Hoa - Nguyễn Thu-Thủy 

23 Please, It Is Not Chinese New Year! - Hà Giang 

25 Thơ: Nhìn Hoa Kiễng Nhớ Quê Hương - Hồ Nguyễn 

25 Thơ: Chào Xuân Mới - Hồ Nguyễn 

25 Họa Thơ - Từ Nguyên 

26 Tri Túc - Minh Tâm 

27 TẾT - Lunar New Year - Trần Ngọc Dụng 

34 Thơ: Giọt Tâm Xuân - MTLH 

35 Thơ: Dòng Đời - Minh Tâm 

35 Chuyện Đi Cứu Dê - Bạch Hạc 

36 Tuyệt Chiêu Của Dê - Đăng Khoa 

37 Ý Nghĩa Hình Tượng Rùa Đội Hạc - Hồ Thi 

37 Thơ: Qui Hạc - Quang Minh; Họa Y-Đề - Minh Tâm 

38 Cách nấu Bún Bò Huế Chay 

39 Nhìn Lại Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác - Quyên Di 

43 “TÂM“  

44 Thơ: Xuân Nhớ  

44 Thơ: Xuân Tự Trào - Mai Trúc Am 

45 “Mầm Non Đại Đạo, Tô Thắm Thanh Kỳ” - Phạm Huấn 

47 Ý Nghĩa Màu Cờ Sắc Áo Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hồ Thi, Tuấn-Anh 

49 Nghi Thức Chào Cờ - Hồ Thi 

57 Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội - Kết Quả 

58 The Beginning of Cao Dai and Me - Alice Phan 

60 Mimi Pham’s Essay 

62 Cao Đài - Lê Thái Tài 

64 Involvement Between Me and Cao Dai - Nguyễn Thảo-Mi 

66 Chí Mạo Hiểm - Nguyễn Bá Học 
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ĐẶC SAN  
ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI KỲ 7 - 2015 

ĐẶC BIỆT MỪNG XUÂN ẤT MÙI và Kỷ Niệm 50 Năm Đại Đạo Thanh Niên Hội 

B an Biên Tập Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại chân thành đa tạ 

và tri ân đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội đã đóng góp những bài viết quý giá 

làm tăng giá trị và ý nghĩa của Đặc San kỳ này và xứng đáng được lưu giữ trong tủ 

sách gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Ân Nhân Bảo Trợ để chúng tôi 

có kinh phí in ấn, và đặc biệt là sự đóng góp về vật chất và khích lệ tinh thần của 

các cơ sở Đạo. Không có sự đóng góp và hổ trợ của tất cả quý vị, chúng tôi không 

thể thực hiện được Đặc San này. Kính trân trọng đa tạ và tri ân đến toàn thể quý 

vị.  
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Ban Chấp Hành 
Nhiệm Kỳ 2014-2016 

 
Hội Trưởng: 

Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington) 
 

Phó Hội Trưởng Nội Vụ: 
Hồ Thi  (Houston, Texas) 

 
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: 

Trương Công Lý (San Jose, California) 
  

Tổng Thư Ký: 
Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) 

 
Thủ Quỹ 

Võ Hồng Hoa (Westminster, California)  
 

Ban Văn-Hóa Xã-Hội: 
Trưởng Ban: Lê Tuấn Anh (Austin, Texas) 

Phó Ban: Hồ Lynn (Mỹ Tú) (Westminster, California) 
Chuyên-Ban Việt-Ngữ 

Trương Nguyễn Đăng Khoa (trưởng nhóm) 
 

Ban Tổ-Chức và Kế-Hoạch: 
Phạm Huấn (Atlanta, Georgia)  

 
Trưởng Ban Kinh-Tế và Tài-Chánh: 

Trưởng Ban: Nguyễn Vũ (New Orleans, Louisiana) 
Phó Ban: Nguyễn Thu Thủy (Houston, Texas) 

 
Ban Văn-Thể-Mỹ  

(Văn-Nghệ, Thể-Thao, và Mỹ-Thuật) 
Trưởng Ban: Phan Minh Hiệp (San Diego, California) 

Phó Ban: Phạm Tú (Westminster, California) 
 

Trưởng Ban Kỹ-Thuật: 
Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) - tạm thời 

 
Ban Giáo Lý:  

Trưởng Ban: Lê Minh Đạo (Moutainview, Texas) 
Phó Ban: Phạm Cao Công Khanh (Portland, Oregon)  

 
Ban Truyền Thông: 

Trưởng Ban: Trần Chí Dũng (San Jose, California) 
Phó Ban: Trần Nghĩa (Westminster, California) 

 
 

 
Hội Đồng Quản Trị 

Nhiệm Khóa II 
 

Chủ Tịch: 
Ngô Thiện Đức (Westminster, California) 

 
Phụ Tá Chủ Tịch: 

Phan Minh Hiệp (San Diego, California)  
 

Phó CT Nội Vụ: 
Hồ Thi  (Houston, Texas) 

 
Phó CT Ngoại Vụ: 

Trương Công Lý (San Jose, California) 
  

Thư Ký: 
Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) 

 
Thủ Quỹ 

Võ Hồng Hoa (Westminster, California)  
  

Các Ủy Viên: 
Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington) 

Lê Tuấn Anh (Austin, Texas) 
Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney, Australia) 

Trịnh Ngọc Túy (Houston, Texas) 
Nguyễn Vũ (New Orleans, Louisiana) 

Nguyễn Đăng Điền (San Jose, California) 
Phạm Tú (Westminster, California) 

Phạm Cao Công Khanh (Portland, Oregon) 
Trần Minh Thành (San Jose, California) 

Trần Chí Dũng (San Jose, California) 
Lê Xuân Hằng (Atlanta, Georgia) 

Tạ Ánh Minh (Westminster, California) 
Trần Trung Dung (Seattle, Washington) 

Nguyễn Sơn Trải (Atlanta, Georgia) 
Nguyễn Thu Thủy (Houston, Texas) 

Trần Nghĩa (Westminster, California) 
Lê Minh Đạo (Mountain View, Texas) 

Hồ Lynn (Mỹ Tú) (Westminster, California) 
Phạm Dũng (Westminster, California) 

Nguyễn Peter (Houston, Texas) 

Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại 
BAN ĐIỀU HÀNH HỘI 
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Ông Đồ  
                   Vũ Đình Liên  
 
Mỗi năm hoa đào nở  
Lại  thấy ông  đồ g ià  
Bày mực tàu g iấy  đỏ  
Bên phố đông người  qua.   
 
Bao nhiêu người thuê v iết  
Tấm tắc  ngợi  khen tài  
Hoa tay  thảo những nét  
Như phượng múa rồng bay.   
 

Nhưng mỗi  năm một  vắng  
Người  thuê v iết  nay đâu?  
Giấy đỏ buồn không thắm  

Mực đọng trong  nghiên sầu.  
 
Ông đồ vẫn ngồi  đấy  
Qua đường không a i  hay  
Lá vàng rơi  trên g iấy  
Ngoài  trời  mưa bụi  bay.  
 

Năm nay đào lạ i  nở  
Không thấy ông  đồ xưa  

Những người  muôn năm cũ  
Hồn ở đâu bây g iờ?  

Old Scholar 

English by Hai Do, Jan 2014 
 

Every year when cherry blossom   
Here comes again Old Scholar 
Presents black ink, red papers 
On street with crowded visitors 
 
Many hire him to calligraphy 
Admire his talents 
With beautiful decorative handwriting 
As phoenix dancing, dragon soaring 
 
Year after year less crowded 
Customers where they now? 
Sadly, red paper no word 
Ink dried out, so sorrow 
 
Old Scholar still there 
Visitors bypass, no one care 
Dead leaves fall on papers 
Then comes drizzling rain 
 
This year cherry blossom again 
Here comes no Old Scholar 
Those who from previous years 
Where now gone spirits? 
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CHÚC XUÂN 
   Hồ Thi (Houston, Texas) 
 
CUNG đón Ất Mùi đến như bay 
CHÚC mừng Nam Nữ tuổi trong mây 
TÂN niên phúc lộc nghe Thầy dạy 
XUÂN mới hạ đài hưởng điều may 
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết 
SỰ gì bế bết thảy một bên 
NHƯ tình huynh đệ chung Thầy Mẹ 
Ý nguyện chung xây đức tánh hiền. 

Khai Bút Đầu Năm 
 Đỗ Thanh Hải, Mùng Một Tết Ất Mùi 2015 

Mừng Tết có mai cũng có đào 
Với hoa tươi bánh tét trà thơm 
Rượu nồng pháo đỏ mứt thơm ngọt 
Hương vị quê hương mừng đón Xuân 
Năm mới nơi đây Tết viễn xứ 
Nơi quê người nhớ lắm quê xưa 
Nguyện dân nước Việt được no ấm 
Nguyện quốc gia cường thịnh tự do. 

 
 
 
NẮNG XUÂN... 
 

Rực rở xuân về trên cánh mai 
Kiêu sa dáng ngọc khách trang đài 

Thướt tha áo mỏng làn hương nắng 
Phơn phớt đào tơ vạt áo dài 

E ấp nàng xuân môi chín mộng 
Thẹn thùng ngọc nữ gót son hài 
Tân Niên vạn hạnh xin cầu chúc 
Gia đạo bình an, sớm phát tài…. 

(Bạch Hạc - Xuân Ất Mùi) 
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Năm Giáp Ngọ qua, năm Ất Mùi đến. Gọi nôm 
na là năm con dê. Ngày đầu năm âm lịch gọi là 
ngày Tết Nguyên Đán. 
 
Nhưng trước khi vui tết, đêm cuối cùng của 
năm gọi là giao thừa, người Việt thường làm 
mâm cúng tổ tiên theo truyền thống đạo lý 
uống nước nhớ nguồn, mời tổ tiên ông bà về 
vui hưởng tết với con cháu.. 
 
Người Việt ăn nhiều tết, tết Đoan Ngọ, tết 
Trung Thu… nhưng tết Nguyên Đán là tết 
trọng nhất, tết còn mang ý nghĩa thiêng liêng, 
vì đó là ngày đoàn tụ gia đình. Con cái cháu 
chắt dù tứ xứ tha hương vẫn cố gắng về quê ăn 
tết, chúc thọ ông bà cha mẹ. Người thân, hàng 
xóm láng giềng thăm hỏi chúc nhau những 
điều tốt đẹp may mắn, rồi tụ tập rượu chè cờ 
bạc…hoặc tổ chức du xuân lễ hội… 

 
Do mê tín, người ta kiêng kỵ, tránh làm nhiều 
việc hầu gặp may mắn tốt lành trong năm mới, 
tránh bất hạnh tai ương, táng gia bại sản…có 
kiêng có lành. Ngày đầu năm người ta thường 
chọn những người  hợp tuổi với chủ nhà, lại 
phải vui vẻ hiền lành phúc hậu đến nhà trước 
tiên, gọi là xông nhà ( miền nam gọi là xông 
đất). Chẳng may gặp kẻ xông nhà cỡ Thị Nở 
Chí Phèo ắt xui tận mạng, có khi táng gia bại 
sản… 

Năm con dê mà không bàn về dê hẳn rất thiếu 
sót. Theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu 
về dê, tục gọi là nhà ”Dê Học”…Giống dê xuất 
hiện khoảng 50,000 năm trước nhưng mới 
được thuần hóa khoảng ba hoặc bốn ngàn 
năm. 
 
Người ta nuôi dê lấy sữa hoặc ăn thịt. Sữa dê 
rất bổ. Theo thần thoại Hy Lạp- La Mã. Hai 
thần Zeus và Jupiter là chúa tể các vị thần, 
thuở sơ sinh thường uống sữa dê pha mật ong. 
Vậy nên sau này khi cúng các thần bao giờ 
cũng có con dê. 
 
Thiên hạ lại đồn thịt dê cường dương bổ âm. 
Tương truyền Từ Hi Thái Hậu nhà Thanh khoái 
món Sơn Dương Trùng, tức loài dê đươc nuôi 
dưỡng đặc biệt, ăn toàn đông trùng hạ thảo. 
Bởi thế Thái Hậu rất khỏe, hàng đêm vẫn có 
trai tân hầu hạ gối chăn… 
 
Bản chất dê ưa phá phách, chạy nhẩy tung 
tăng. Thiên hạ kể chuyện: Có đàn dê nọ mải 
miết vui chơi,  chạy lạc vào vườn nhà quan lớn 
thay vì về nhà…Quan nhận ngay đàn dê là của 
mình. Thế là chủ nhà mất toi đàn dê, chẳng 
dám kêu nài sợ quan lớn nổi giận quy ngay 
vào điều này điều nọ, luật này luật kia…Có khi 
bóc vài quyển lịch là thường!… 
 
Dê tạp ăn, ăn  đủ thứ  nhưng thích nhất vẫn là 
lá dâu. Thời Chiến quốc, Tấn Vũ Đế có hàng 
trăm cung tần mỹ nữ. Hàng đêm, vua dùng 
dương xa (xe do dê kéo) vào chốn hậu cung. 
Cung phi thường hái lá dâu để trước cửa 
phòng. Xe dê dừng trước phòng nào, cung tần 
sẽ được vui thú gối chăn, hưởng ơn mưa móc 
của Hoàng Thượng…Bằng không sẽ chịu cảnh 
gối lạnh chăn đơn. 
Đàn ông nhiều vợ lắm con, cùng là các vị thấy 
phụ nữ thì mắt sáng láo liên…thường được đời 

Năm Mùi Nói Chuyện Dê 
Phùng Văn Nhân 
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tặng hỗn danh Dê Cụ. Trong nam lại gọi 
“người có máu 35”, bởi trong số đề, dê mang 
số 35. 
 
Nói chuyện lắm vợ nhiều con, trong sử Việt 
không thể quên vua Minh Mạnh triều Nguyễn. 
Sử chép vua có tất cả 78 hoàng tử và 64 công 
chúa. Còn mỹ nữ cung tần bao nhiêu không 
biết. Chỉ biết năm Bính Tuất 1826, sau khi lên 
ngôi 6 năm. Thuở ấy thiên tai mất mùa, giặc 
cướp nổi lên. Vua cho rằng âm khí trong cung 
quá nặng, truyền tha 100 cung nữ hồi hương…
Số còn lại bao nhiêu không biết. Chỉ biết hằng 
đêm có năm nàng hầu hạ, nàng têm trầu, nàng 
pha trà, nàng xoa bóp, nàng sai vặt, lại có 
nàng ca hát cho vua nghe…Làm vua sướng 
thật!!! 
 
Người đời truyền tụng sở dĩ vua chiến đấu kiên 
cường nhờ toa thuốc thần Ngũ dạ ngũ giao 
sinh ngũ tử…Một đêm chiến đấu 5 phen sinh 5 
con. Lại có dư luận cho rằng, sau này vua lại 
dùng toa thuốc mạnh hơn Nhất dạ ngũ giao 
sinh lục tử…Miệng đời đồn đoán, hư thực chưa 
tường. Chỉ một sự thật vua từ giã cõi thế vừa 
tròn tuổi 50!! Sống đến thế là quá thọ, lẽ ra 
vua phải ra đi sớm hơn… 
 
Sau này, một thời dân ta ”ra ngõ gặp gian 
hùng”. Trong nhiều quán nhậu Sài Gòn, nhan 
nhản trưng bày rượu Minh Mạng. Lại có cả 
rượu Càn Long, rượu ngâm 9 loại rắn độc. 
Nhiều quan lớn dư tiền lắm bạc, sang tận Phi 
Châu tậu sừng tê giác về pha rượu uống, 
những mong mạnh như loài dê đêm bẩy ngày 
ba. Rượu này ông uống bà khen..nhưng có kẻ 
uống rồi  vong mạng…Ấy là do rượu chè quá 
đáng, hung hăng xung trận nhiều phen, lục 
phủ ngũ tạng nát bét nên chuyển sang từ 
trần…Bởi trên dương gian làm nhiều điều tàn 
bạo nên khi chết hồn sa địa ngục gặp nhiều cụ 
lớn đang bị Diêm Vương hành hình thảm 
khốc…nhiều cụ trông cũng rất quen… 
 

Dê đi vào tục ngữ Việt 
nên có câu ”treo đầu 
dê bán thịt chó”. Ý chỉ 
người lươn lẹo gian 
dối, nói một đàng làm 
một nẻo. Dê đi vào thi 
ca. Cụ Nguyễn Gia 
Thiều trong tác phẩm 
Cung Óan Ngâm Khúc 
viết hai câu: 
 Phải duyên hương lửa cùng nhau 
 Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào… 
Hậu sinh lại có Thi sĩ Bùi Giáng. Người dị kỳ 
vẫn sống, vẫn thở, vẫn ”Đi về trong cõi người 
ta-Trước là thi sĩ sau là…đười ươi”. Ông một 
thời làm kẻ chăn dê vùng đồi núi xứ Quảng. 
Yêu dê như yêu…người tình: 
 Thôi từ nay em tha hồ mặc sức 
 Nhẩy múa tung sườn núi vút dòng khe 
 Thôi từ nay em tha hồ mặc sức 
 Vang vang đồi núi giọng…be be… 

 
Ngày tết hẳn không quên câu chúc đầu năm…
Đầu thế kỷ XX, thời thi sĩ Tú Xương…Nước 
nhà bị Pháp đô hộ, sưu cao thuế nặng. Vua 
ươn hèn nhu nhược,  tham quan ra sức đàn áp 
bóc lột. Dân oan than oán thấu trời xanh. 
Thông cảm nỗi đau, nhà thơ phẫn nộ chúc tết: 
 Bắt chước ai ta chúc mấy lời 
 Chúc cho khắp tất cả trên đời 
 Vua quan sĩ thứ người muôn nước 
 Sao được cho ra cái giống…người!! 
 
Hóa ra trăm năm sau, bài học làm người mấy 
ai đã thuộc. Làm người thật khó lắm thay./. 
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791 - Tân Mùi - Mùa Xuân năm Tân Mùi, Phùng Hưng là thủ lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống 
lại sự thống trị của nhà Đường ở Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3 (602-905), đánh đuổi được 
được quân xâm lược, dành quyền độc lập được một thời gian. Người dân suy tôn ông là Bố Cái Đại 
Vương. 
 
1427 - Đinh Mùi - Lê Lợi đánh đuổi quân nhà Minh, giành độc lập cho nước Viêt Nam qua trận 
đánh quyết định Chi Lăng-Xương Giang, tướng nhà Minh Liễu Thăng bị tiêu diệt ở Chi Lăng.  
 
1799 - Kỷ Mùi - Bắc Cung Hoàng Hậu, vợ vua Quang Trung Nguyễn Huệ, qua đời. 
 
1835 - Ất Mùi - Samuel Morse phát minh ra mật mã morse  
 
1847 -  Mậu Mùi - 4 tháng 10 năm 1847, vua Thiệu Trị qua đời. 
 
1859 - Kỷ Mùi - Pháp đánh Đà Nẵng chính thức xâm lăng VN và cai trị đến 1954 mới rút khỏi Việt 
Nam qua việc thất bại trận Điện Biên Phủ. 
 
1871 - Tân Mùi - Năm sinh của Vua Hàm Nghi 
 
1883 - Quý Mùi - Pháp chính thức đặt ách thống trị trên đất nước Việt Nam và Việt Nam hoàn 
toàn mất chủ quyền qua hiệp ước Harmand (hay còn gọi là Hoà Ước Quý Mùi, 25 tháng 8) ký kết 
giữa triều đình nhà Nguyễn và Pháp; và Hiệp Ước Thiên Tân ký kết giữa Pháp và nhà Mãn Thanh 
bên Trung Hoa. 
- Là năm sinh của Cụ Trần Trọng Kim và cũng là vị Thủ Tướng đầu tiên của một Việt Nam độc lập 
và thống nhất vào tháng 4 năm 1945, đặt nền mống căn bản cho nền độc lập của Việt Nam sau 
này.  
- Ngày qua đời của Karl Marx 
- 19 tháng 7, vua Tự Đức qua đời 
- 20 tháng 7, Nguyễn Phúc Hồng Y lên ngôi vua, niên hiệu là Dục Đức 
- 23 tháng 3, Vua Dục Đức bị phế bỏ 
- 30 tháng 7, Nguyễn Phúc Hồng Dật lên ngôi vua, niên hiệu là Hiệp Hoà 
- 18 tháng 8, Pháp đem hạm đội đánh cửa Thuận An 
- 6 tháng 10, vua Dục Đức qua đời 
- 29 tháng 11, Vua Hiệp Hoà bị giết 
- 2 tháng 12, Nguyễn Phúc Ưng Đăng lên ngôi vua niên hiệu là Kiến Phúc. 
 
1895 - Ất Mùi - Guglielmo Marconi phát minh ra sóng radio 
 
1907 - Đinh Mùi - Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục được hình thành vào tháng 3 năm 1907 và 
chấm dứt vào tháng 11 cùng năm. Phong trào có 2 mục tiêu: 
     + Bỏ tư tưởng Khổng giáo, Tống Nho, Hán Nho. Du nhập những tư tưởng mới, phát triển văn 

Năm Mùi Trong Lịch Sử 
Đỗ Thanh Hải 



ĐẶC SAN KỲ 7  Xuân ẤT MÙI 2015 KỶ NIỆM 50 NĂM ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI  1965-2015 15 

hoá, thúc đẩy sử dụng chữ quốc ngữ thông qua các hoạt động giáo dục, báo chí, tuyên truyền, cổ 
động. 
     + Chấn hưng thực nghiệp: mở rộng buôn bán, phát triển công thương 
 
- 3 tháng 9 - Vua Thành Thái bị ép thoái vị và bị Pháp đưa đi quản thúc tại Cap Sait Jacques (Vũng 
Tàu) cho đến năm 1916 lưu đày ra đảo Réunion cùng với người con trai là Vua Duy Tân. 
 
- 5 tháng 9 - Nguyễn Phúc Vĩnh San lên ngôi vua niên hiệu Duy Tân 
 
1919 - Kỷ Mùi 
     - Ngày 20 tháng 5 - Xuất bản Tôn Văn Học Thuyết, trong đó có thuyết “Tam Dân”: Dân tộc độc 
lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Tôn Văn, tức Tôn Dật Tiên được tôn kính trong Đạo Cao 
Đài như một trong Tam Thánh ký Thiên-Nhân Hoà Ước. Ba vị Tam Thánh đó là: 
     - Tôn Dật Tiên (1866-1925) - Trung Sơn Chơn Nhơn 
     - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1492-1587) - Thanh Sơn Chơn Nhơn, Đạo hiệu Thanh Sơn 
Đạo Sĩ đứng đầu Bạch Vân Động. 
     - Victor Hugo (1802-1885) - Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Chưởng Quản Hội Thánh Ngoại Giáo 
 
1931 - Tân Mùi - Đức Q. Giáo Tông Lê Văn Trung bắt đầu chấn chỉnh guồng máy hành chánh qua 
việc thành lập Cửu Viện qua Châu Tri số 9 ngày 16-3-1931 
     - Đức Chí Tôn giáng cơ ngày 23-12-1931 nơi Thảo Xá Hiền Cung (tỉnh lỵ Tây Ninh) ban quyền 
Chí Tôn nơi Hộ Pháp và Giáo Tông. 
     - Đức Hộ Pháp cho thành lập các cơ sở Phạm Môn: 
          + Sở Giang-Tân do Ông Trịnh Phong Cương làm chủ sở 
          + Sở Nam Công-Nghệ do Ông Võ Văn Đợi tự Đại làm chủ sở 
          + Sở Nữ Công-Nghệ do Ông Đinh Văn Tiết làm chủ sở 
          + Sở Dưỡng-Lão-Đường do Ông Lê Văn Tri làm chủ sở 
 
1943 - Quý Mùi - Nhật chiếm toàn cõi đông dương Việt-Miên-Lào 
- Hướng Đạo Việt Nam tổ chức trại họp bạn ở Cù Lao Bảy Miếu ở Nha Trang 
 
1955 - Ất Mùi - Nền Đệ Nhất Cộng Hoà khai sinh và ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống 
     - 1 tháng 10, Báo Quốc Từ được thành lập. Hằng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch thiết lễ giỗ 
Tổ Hùng Vương rất long trọng tại nơi đây. Trước đền có câu liễn: 
     “Bảo thủ cơ đồ anh hùng dương khí phách 
     Hộ trì quốc vận chí sĩ hiển uy linh" 
 
     - Lễ khánh thành Toà Thánh Tây Ninh, kéo dài 10 ngày, từ 29-1 đến 8-2, khoảng 1 triệu người 
đến dự lễ, số người đến xem lễ và quan sát non triệu người. 
 
     - Ngày 22 tháng 3 - Đức Hộ Pháp đặt định “Tam Đầu Chế” để thay quyền Đầu Sư của Cửu 
Trùng Đài; Thượng Phẩm và Thượng Sanh nơi Hiệp Thiên Đài. 
          Tam Đầu Chế Hiệp Thiên Đài: Bảo Đạo, Tiếp Đạo, Bảo Thế 
          Tam đầu chế Cửu Trùng Đài: do 3 vị Chánh Phối Sư đảm nhiệm 
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     - Kể từ ngày 20-8-Ất Mùi, Đức Hộ Pháp bị chính quyền Ngô Đình Diệm giam lỏng tại Hộ Pháp 
Đường và đến mùng 5-1-Bính Thân phải lưu vong nơi Miên quốc. 
     - Hướng Đạo Việt Nam thành lập Trại trường Hồi Nguyên tại Bảo Lộc 
 
1967 - Đinh Mùi - Nền Đệ Nhị Cộng Hoà khai sinh 
     - 5-5-Đinh Mùi - Hội Thánh thành lập Cơ Quan Phát Thanh và Phổ Thông Giáo Lý 
     - 23-3-Đinh Mùi - khánh thành nhà thuyền bát nhã trung ương  
     - Nguyễn Văn Lộc, phẩm Bảo Học Quân, Thủ Tướng VNCH 1967-1968 
     - GPS bắt đầu được phép sử dụng rộng rải trong lãnh vực thương mại 
     - Cuộc Chiến 6 Days “Six Day War”: Khối Ả-Rập tấn công Do Thái và bắt đầu Cuộc Chiến 6 Days 
hay còn gọi là “Yom Kippur War” và lực lượng của khối Ả Rập đã bị đánh bại và Do Thái đã chiếm 
giữ thêm nhiều lãnh thổ. 
     - David Noble làm việc tại công ty IBM sáng chế ra Floppy Disk 
     - Compact disc được sáng chế đầu tiên tại Nhật Bản 
     - 1 tháng 7 thành lập Cộng Đồng Châu Âu 
     - 8 tháng 8 thành lập Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) với 5 thành viên Indonesia, Ma-
laysia, Thái Lan, Singapore, và Philipines. 
 
1979 - Kỷ Mùi - Liên Xô xâm chiếm Afghanistan 
     - Bà Margaret Thatcher được đắt cử làm Thủ Tướng Anh 
     - Iran tấn công đại sứ quán Mỹ tại Tehran và bắt 63 công dân Hoa Kỳ bị bắt làm con tin đưa 
đến khủng hoảng Mỹ-Iran. 
     - Đạo Lệnh Số 1 được ban hành. Sau thời gian dài bị nhà nước CSVN đàn áp, đấu tố, vu cáo, và 
đến 1979 thì áp lực Hội Thánh ban hành Đạo Lệnh Số 1 vào ngày 1 tháng 3 năm 1979. 
     - Word processors ra đời đầu tiên do công ty WordStar Software chế tạo mà ngày nay chúng ta 
thường sử dụng để thiết lập các văn bản, ví dụ như MS Word. 
     - Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, từ 16-2 đến 17-3, Trung Cộng xua khoảng 40 vạn 
quân đánh phá khốc liệt các tỉnh biên giới phía Bắc. Việt Nam gọi là “Chiến tranh bảo vệ biên giới 
phía Bắc 1979”, hay “Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương Bắc”. Phía Trung Cộng gọi là 
“Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến” (Chiến tranh chống trả tự vệ trước Việt Nam). Nhiều nhà nghiên 
cứu xem cuộc chiến này là một phần trong Chiến Tranh Đông Dương Lần 3. 
 
1991 - Tân Mùi - Liên bang xô viết cáo chung 
- Chiến dịch “Bảo Sa Mạc - Desert Storm” do Hoa Kỳ lãnh đạo, được Liên Hiệp Quốc thông qua, 
đánh bật quân đội Iraq và giải phóng Kuwait. 
- Boris Yeltsin được đắt cử làm tổng thống đầu tiên của nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ 
- Trận bảo lốc xoáy vào ngày 29 tháng 4 năm 1991 ở Bangladesh đã giết ít nhất 138,000 người và 
làm cho hơn 10 triệu người trở thành vô gia cư. 
- Slovenia và Croatia tuyên bố độc lập khỏi Tiệp Khắc và bắt đầu cuộc chiến Balkan.  
- Các quốc gia Uzbekistan, Tajikstan, Kyrgyzstan, Axerbaijan, Ukraine, Moldova, Lithuania, Lat-
via, Belarus, Estonia độc lập thoát khỏi ách thống trị của Liên Xô. 
- Linus Torvalds tung ra phiên bản Linux đầu tiên và bắt đầu cơn sốt hệ điều hành mở trong 
ngành tin học mà vẫn còn đang phát triển cho đến ngày hôm nay. 
- World Wide Web được đưa ra cho công chúng sử dụng rộng rải vào ngày 6 tháng 8 năm 1991 
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2003 - Quý Mùi  
     - US Department of Homeland Security chính thức bắt đầu hoạt động 
     - Space Shuttle Columbia nổ trên không phận tiểu bang Texas, giết chết tất cả 7 phi hành gia 
trên chuyến bay này. 
     - Tài tử điện ảnh Arnold Schwarzenegger đắc cử thống đốc tiểu bang California 
     - Apple tung ra thị trường iTunes rất thành công - bán được 10 triệu bài nhạc trong vòng 4 
tháng. 
     - Ngôn ngữ lập trình (programming language) Python và Visual Basic ra đời 
     -  Công ty chế tạo computer chip AMD tung ra thị trường CPU 64-bit đầu tiên - Athlon 64 
     - Hà Triều, soạn giả cải lương nổi tiếng của Việt Nam qua đời vào ngày 13 tháng 5. 
 
2015 - Ất Mùi  
     - Ngày 25 tháng 2 - Chính Quyền Tỉnh Tây Ninh trao trả 3 cơ sở của Đạo: Văn Phòng Tông Đạo 
Tần Nhơn (Hội Đông Y Tỉnh Tây Ninh), Y Viện Hành Chánh (Bệnh Viện Y Học Dân Tộc Cổ Truyền), 
Cung Văn Hoá Thiếu Nhi mà trước đây là khu rừng thiên nhiên cánh Đông. 
     - Ngày 21 tháng 3 - Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 năm ngày thành 
lập tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội. 
 
 
Nguồn Tham Khảo - References 
 - Đại Đạo Sử Cương I, II, III 
 - The People History 
 - Từ "Bản Án" Cao Đài Đến Đạo Lệnh Số 1 - Nguyên Thi  
 (http://bantin.caodaihaingoai.org/home/dien-dhan/tu-ban-an-cao-dhai-den-dhao-linh-so-01-1) 
 - Wikipedia.org 
 - Phạm Môn Sử Lược - Hồi Ký của Nguyễn Đức Hoà, bút hiệu Khiết-Dân 
 - Trang web Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh 
 - Computer History 
 - About.com 
 - Dates and Events 
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Báo Quốc Từ, được hình thành vào năm Ất Mùi 1955 
Tại thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh 

 
Dưới: câu đối ở cổng chính của Báo Quốc Từ 
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Việc lựa chọn hoa cảnh ngày Tết là một trong những công việc thú vị được nhiều nguoi quan tâm. 
Theo quan niệm người Việt Nam, hoa ngày Tết là biểu tượng cho vận mệnh cả năm của gia đình. 
Hẳn ai cũng muốn trang hoàng cho ngôi nhà của mình thật rực rỡ trong ngày đầu năm..  
 
Vậy ý nghĩa của những loài hoa chơi Tết là nhu thế nào?  

Năm Mùi Nói Chuyện Các Loài Hoa 
Nguyễn Thu Thủy 

Hoa Đồng Tiền là một loại hoa phổ biến dùng làm hoa 
trang trí trong các khu vuon. Hoa Đồng Tiền được rất được 
nhiều người ưa thích bởi vẻ đẹp giản đơn, tao nhã cũng như 
ý nghĩa của hoa. Ý nghĩa đầu tiên phải nó đến chính là đây 
là loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc, một ý nghĩa mà bất 
cứ ai trong chúng ta cũng muốn kiếm tìm. Đó là lý do tại 
sao trong ngày Tết, loài hoa này luôn nằm trong danh sách 
chọn lựa của các gia đình. Hoa Đồng Tiền có khá nhiều 
màu sắc như đỏ, hồng, vàng hay trắng… Hoa Đồng Tiền 
màu trắng mang ý nghĩa của sự trong sáng, tinh khiết; 
Đồng Tiền đỏ là biểu trưng của tình yêu trong khi Đồng 
Tiền vàng mang niềm hạnh phúc và sự khích lệ, ca ngợi 
được giấu kỹ trong hoa Đồng Tiền hồng… Trong những dịp 
đầu xuân năm mới, nếu trồng hoa hoặc cắm hoa đồng tiền 
sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền của cho gia đình. 

Hoa Trạng Nguyên: Theo quan niệm truyền 
thống của người Việt Nam thì hoa Trạng Nguyên 
đỏ thắm mang theo ý nghĩa may mắn, hạnh 
phúc trên đó, ngoài ra hoa còn mang theo thông 
điệp như đúng cái tên của nó là học hành giỏi 
giang thành đạt. 
Với ý nghĩa đó, việc chưng hoa Trạng Nguyên 
ngày Tết vừa mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà, 
vừa là sự thể hiện mong muốn một năm mới 
thành công và may mắn cho cả gia đình và rằng 
con cái, người thân trong nhà sẽ học hành thì 
đỗ đạt, sự nghiệp thì vững vàng tấn tới. 
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Hoa Thủy Tiên : Lấy nghĩa từ trong cái tên 
“Thủy Tiên” tức là nàng tiên nơi thủy cung, 
chính bông hoa cũng đã toát lên được nét quý 
phái, kiêu sa, dù không lòe loẹt, sặc sở như 
những loài hoa khác. Hoa Thủy Tiên mảnh mai 
mang đầy vẻ nữ tính, thùy mị và trinh khiết. 
Trong tâm thức người xưa, Thủy Tiên là loài 
hoa cảnh mang nét quý phái biểu tượng cho sự 
may mắn, trường thọ. Ngày Tết nhiều nhà rất 
yêu thích chưng Thủy Tiên không chỉ bởi ý 
nghĩa may mắn mà còn vì hương hoa thoang 
thoảng hòa quyện với mùi khói hương nghi 
ngút từ bàn thờ Tổ Tiên tạo nên không gian ấm 
áp, một vẻ linh thiêng huyền bí khó quên. 
Ngoài ra, hoa Thủy Tiên, theo quan điểm ông 
bà, còn có tác dụng mang lại cát tường như ý, 
tăng thêm tài khí cho gia đình. 

Hoa Sống Đời: Cái tên nói lên tất cả. Loài hoa 
nhỏ nhắn nhưng lại mang màu sắc rực rỡ và 
sức sống bền bỉ này mang theo ý nghĩa cầu 
chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho cả gia 
đình.  
Ngoài ra, chính sức sống kiên cường, bền bỉ, dễ 
sinh sôi trong mọi hoàn cảnh, hoa Sống Đời 
mang thông điệp về phúc lộc con cháu đầy đàn, 
đông vui và đoàn kết trong ngôi nhà luôn rộn 
tiếng cười. Chính điều đó đã giải thích được lý 
do tại sao hoa Sống Đời được chọn. 

Hoa cúc: Ngày Tết, người ta thường thấy xuất hiện 
hoa cúc trong nhà, đặc biệt là hoa cúc vàng và 
đỏ… Bởi vì theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng 
của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan 
hỉ đến nhà. Trồng những chậu cúc nhỏ hay cắm 
hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà. 
Hoa cúc nên đặt nơi có nhiều ánh sáng trong nhà 
để sự may mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ. 
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Cây quất: tượng trưng cho sự thu hoạch và 
cũng là một khởi đầu tốt đẹp cho một năm. Vì 
thế, vào đầu năm mới, ta thường thấy mỗi gia 
đình thường mua một cây quất (quýt) quả vàng 
xum xuê, lá xanh tốt với mong muốn khởi đầu 
một năm mới tốt đẹp, giúp gia tăng tiền tài và 
vận may cho gia đình. 

Hoa mai: tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. 
Trong ngày Tết, mọi người thường mua cây (hoặc 
cành) mai vàng nhiều lộc bởi theo quan niệm,  hoa 
mai nở đúng lúc giao thừa hay sớm mùng một sẽ 
mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc 
sẽ đến với gia đình trong năm đó. Hoa mai có 5 cánh 
tượng trưng cho Ngũ phúc thần, đem lại điều may mắn 
thịnh vượng. Vóc dáng của cành mai là vóc dáng của 
mỹ nhân như câu Kiều "Mai cốt cách tuyết tinh thần". 
Mai - Tùng - Trúc phối hợp cho tình bạn, sự thanh cao 
của người ẩn dật cao quý. 

Hoa đào: Hoa đào không chỉ có tác dụng xua 
đuổi tà ma mà còn có thể mang đến nguồn 
sinh khí mới, giúp mọi người trong nhà luôn 
khỏe mạnh và bình an trong năm mới. 

Hoa Hải Đường: Theo quan niệm của người 
xưa thì đây là loài hoa tượng trưng cho mùa 
Xuân. Hải đường được coi như một loại cây 
quý, cả năm chỉ ra hoa mùa xuân, đặc biệt 
là dịp Tết. Chữ “ Đường” mang hàm ý là 
một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là loài 
hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý - 
điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong 
muốn đạt được trong năm mới.  

http://quangtrung.vn/s/t%C6%B0%E1%BB%A3ng+tr%C6%B0ng+cho.htm
http://quangtrung.vn/s/t%C6%B0%E1%BB%A3ng+tr%C6%B0ng+cho.htm
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Hoa Lan: Luôn được xem là biểu tượng của người sang trọng 
và quân tử nên việc chọn những cành hoa lan để trang trí nhà 
trong ngày tết là một điều dễ hiểu. Đa dạng về chủng loại và 
màu sắc, lại có sức sống, độ bền cao nên việc lựa chọn hoa Lan 
sẽ giúp ta  thêm một món đồ trang trí đẹp mắt cho ngôi nhà 
trong những ngày đầu năm mới. 

Cây sung cảnh: Cây sung là loại cây 
khá dễ trồng và dễ sống. Chọn một cây 
sung có dáng đẹp và nhiều quả trang 
trí trong nhà vào ngày Tết cũng có thể 
mang đến sự no đủ và nhiều điều tốt 
lành cho năm mới. 

Phát Lộc, Phát Tài: Điều mà có lẽ tất cả mọi người đều 
mong muốn cho gia đình mình có được trong năm mới 
chính là tài lộc sung túc. Những mầm non tươi mới của 
cây Phát Lộc, Phát Tài là sự thể hiện một năm mới mang 
nhiều tài lộc sinh sôi cho cả gia đình. 

Bách tán : Trong những loại cây 
mang lại sự trường tồn, đại diện 
cho một cuộc sống dài lâu, bách tán 
là sự lựa chọn lý tưởng. Đây là loại 
cây ngụ ý cho sự sống lâu, trường 
tồn, là một cây có ý nghĩa có thể 
làm quà tặng cho các vị cao niên. 
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Kim tiền: Cây kim tiền là loại thường được 
trồng trong chậu, đặt trong nhà, với hy vọng 
về sự giàu sang và tiền bạc. Với ý nghĩa của 
nó, ta có thể thêm một ít chậu kim tiền để thay 
đổi không khí và thêm nhiều mảng xanh cho 
không gian sống của mình. 

 
Ớt cảnh: Ớt cảnh là loại 
cây khá phổ biến. Những 
chùm quả xinh xắn, sẽ cho 
cả gia đình cảm giác ngon 
miệng nếu được bày gần 
bàn ăn, hoặc ngoài cửa sổ. 
Khi chọn cây ta  chọn 
những loại cây có cả chùm 
quả đỏ lẫn xanh và hoa, để 
có ý nghĩa lộc, quả… tràn 
đầy. 

Tết (Vietnamese Lunar New Year) is a time of happiness and reminiscing for Vietnamese every-
where in the world, even though we may be thousands of miles away from loved ones and our 
homeland, Vietnam. 
 
Here in Westminster, California, having Tet in Litte Saigon is probably the next best thing to cele-
brating it in Vietnam. Almost everything we need for Tet: Apricot blossoms (Hoa Mai), Cherry blos-
soms (Hoa Đào), Chrysanthemums (Hoa Cúc) and orchids of all varieties, bánh Chưng, bánh Tét, 
and all types of fruit candies (mứt)... are all here. 
 
Driving home from work one late evening last week, the sound of booming and crackling firecrack-
ers at the TV station next to us sent me into such a celebratory mood, overwhelmed with childhood 
memories. 
 
But there is one thing that always manage to dampen my spirit a little, that is, when one of my 
non-Vietnamese friends and acquaintances invaribly asked: “Are you celebrating Chinese New 

Please, It Is Not Chinese New Year! 
Hà Giang/Người Việt Daily News 
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Year?” 
 
Ghhhhhgg! 
 
“It's Lunar New Year! Not Chinese New Year!” I 
would say emphatically, as I have, countless of 
times,  and be ready to either face either my 
friend's surprise, or to answer their question 
“what is Lunar?” 
 
This short article will explain once and for all 
to those who still refer to Lunar New Year as 
Chinese New Year. 
 
First of all, many Asian countries use a lunar 
calendar, which is based on cycles of the lunar 
phases, when it orbits around the earth.  
 
People in Asian countries have celebrated the 
Lunar New Year, the first day of the moon cy-
cle, for thousands of years. The origin of this 
celebration dated back to an ancient time when 
there was no such country called China, or the 
people called Chinese. 

 
The fact that the Chinese, together with many 
people in Asian countries such as Japan, Korea, 
Vietnam, celebrate the new year base on Lunar 
calendar,  does not make Lunar New Year a 

“Chinese New Year” at all! 
 
As a matter of fact, even in the Chinese lan-
guage, there are nothing called Chinese New 
Year. For thousands of years, Lunar New Year 
in China is called "春节" or "chūn jié" which 
means Spring Festival, a celebration that cus-
tomary lasts a whole week. 
 
In Vietnam, Lunar New Year is called Tết 
Nguyên Đán, which means literally the first 
morning of the first day of the new period. Tết, 
or Vietnamese version of the Lunar New Year, 
is the biggest and most important holiday in 
Vietnamese culture, almost like Western New 
Year's Day, Fourth of July, Thanksgiving, and 
Christmas all combined into one. 
 
Tet is a time for everyone to be with family, to 
envelop oneself in the secured feeling that you 
are loved, a time to remember our ancestors, 
for the youngs to wish the olds properity, 
health and longevity, and for the olds to be-
stow the youngs with their wisdom, well wish-
es, and even to share their wealth, at least 
symbolically, with the "Lì Xì" envelops. 
 
So, if the Chinese used to call Lunar New Year 
“Spring Festival,” (春节 or chūn jié) when and 

Calligraphers (left) write down best wishes for the lunar 
new year or Tet in Vietnamese, for customers (right) 
outside the Temple of Literature in downtown Hanoi. 

(Photo: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)  

A Vietnamese Lunar New Year greeting card.  
(Photo: Hà Giang) 
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why did they change it to Chinese New Year? 
You may ask. 
 
Well, so far, I have not been able to determine 
when exactly Spring Festival was changed to 
Chinese New Year, or even if the Chinese were 
responsible for that change. 
 
All I know is that “Chinese New Year” is a mis-
nomer, and I agree with author Yeomin, Yoon, 
an educator that “the use of such a misnomer 
as “Chinese New Year” would only encourage 
the cultural chauvinism and imperialism that 
was deplored by Liang Qi Chao (1873-1929), a 
Chinese political philosopher and prominent 
reformist, a century ago, and would be detri-
mental to world peace in today’s globalized 
environment. 
 
So if you don't want to encourage cultural 
chauvinism, please do not repeat and spread 
this misnomer, and call the Lunar New Year by 
its correct name. 
 
No. It is not Chinese New Year! 

NHÌN HOA KIỄNG NHỚ QUÊ HƯƠNG 
  
Nhìn hoa mà lại nhớ quê hương, 
Nhớ mẹ thương cha, nhớ Tổ đường. 
Nhớ lúc Xuân về chơi cút bắt, 
Nhớ khi mừng tuổi ngoại thân thương. 
Nhớ thuở còn xuân khoe áo mới, 
Nhớ thời trai trẻ trấn biên cương. 
Xa xôi niệm tưởng ngày Xuân tới, 
Bạn hữu tâm giao dạ tỏ tường. 
 
Hồ Nguyễn    
 
 
 
 

CHÀO XUÂN MỚI 
Chào đón Xuân sang cảnh thái hòa, 

Mừng thêm một tuổi thậm tài ba. 
Tân đề vạn vật vui hòa tiếng, 

Xuân đáo muôn người vang hát ca. 
An dạ phước lành Cha bố đức, 

Vui tâm bửu lộc Mẹ ban ra. 
Hạnh tiền trọn giữ yên vui Tết, 

Phúc hậu muôn nhà rạng nở hoa. 
 

Hồ Nguyễn 
 
 
(Họa Thơ) 
 
Lại một mùa xuân ở xứ xa 
Nhớ Cha nhớ Mẹ ở quê nhà 
Nhớ Đạo nhớ Thầy nhớ Đền Thánh 
Nhớ tà áo trắng tuổi mười ba 
Nhớ trường trung học, Ao Hồ cũ 
Nhớ chợ Long Hoa ở kế nhà 
Nhớ Trường Qui Thiên, Cung Vạn Pháp 
Nhớ sông Vàm Cỏ, nhớ núi Bà 
 
Từ Nguyên 
 
 

Vietnamese in Little Saigon, Westminster, California, getting 
ready for Tet at Bolsa flower market. (Photo: Ngoc Lan) 
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 TRI TÚC 
Minh Tâm - Tây Ninh 

 

Đ ể đón mừng những ngày Tết cổ truyền 
của dân tộc, người dân Nam bộ có phong 

tục trưng bày mâm ngũ quả gồm có: mãng cầu, 
dừa, đu đủ, xoài, ...nhằm có ý 
cầu vừa đủ xài (người miền 
nam thường đọc giống như 
nhau từ dừa=vừa; xoài=xài ). 
Rất khó kiếm được ở đâu có sự 
cầu ước nào dễ thương mộc 
mạc đến như vậy. Sao lại 
không cầu giàu có dư dả, hoặc 
cầu "tiền vô như nước sông Đà, 
tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin"? Sau này có 
biến đổi chút chút: cầu vừa đủ sung (trái 
sung)... nhưng quan trọng nhất là hai chữ vừa 
đủ, nó chuyển tải một triết lý sống bình dị, cao 
thượng, không tranh giành náo nhiệt, ích kỷ, 
thâu tóm vào cho riêng mình tất cả những gì 
tốt nhất trên thế gian. 
 

C ó lẽ trong cuộc sống này người ta phải trải 
qua biết bao ghềnh thác, nếm đủ mùi mặn 

nhạt đắng cay thì mới thấu cảm được thế nào 
là vừa đủ mà các bậc hiền triết Đông phương 
đúc kết vào hai chữ tri túc: biết đủ. (tri túc tiện 
túc, đãi túc hà thời túc - Nguyễn Công Trứ). 
Quan niệm này thật khác lạ với triết lý sống 
thực dụng của đa phần giới trẻ và trung niên 
hôm nay. Mọi người hùng hục kiếm ra tiền, 
nhiều chừng nào tốt chừng ấy, không có mức 
độ nào là giới hạn. Tham vọng của con người 
càng được nung nấu bởi cộng đồng, họ tôn 
vinh phong vương những người giàu có nhất, 
xài sang nhất. Cũng dễ thấy trong xã hội ngày 
nay hễ có tiền là mua tiên cũng được, thế là 
tiền và quyền xoắn xuýt nhau thống trị cả thế 
giới này, trách sao ai cũng miệt mài dốc hết cả 
sức lực trí não ra để kiếm tiền, các giá trị đạo 
đức cổ xưa bị xếp lại làm phần thứ yếu. 
 

S ự phát triển về khoa học kỹ thuật với tốc 
độ chóng mặt đã phục vụ tích cực cho 

cuộc sống hiện đại, và cũng làm cho các nhu 
cầu thiết yếu của con người về ăn - mặc - ở 
ngày càng tăng cao, thôi thúc mọi cá nhân 
trong xã hội luôn phải tích cực kiếm tiền sao 
cho được khá nhiều, thật nhiều, rất rất 

nhiều...mới đáp ứng nổi các nhu cầu 
của cuộc sống. Vì thế dường như không 
ai dám chắc được thế nào là đủ, mà 
ngược lại lúc nào cũng có cảm giác 
thiếu, cái thiếu đó tuy khá mơ hồ 
nhưng cũng tạo ra một tâm trạng hết 
sức lo lắng bất an. Chính sự bất an này 
làm cho người ta trở nên gắt gỏng khó 
chịu mà chúng ta thường thấy mọi lúc 
mọi nơi trong mọi con người, ngay cả ở 

chính bản thân chúng ta. Thế là hội chứng 
stress tràn lan trong xã hội, nhẹ thì buồn bực 
cáu gắt, nặng nữa là bị một số bệnh lý về thần 
kinh, hoang mang mất niềm tin vào cuộc 
sống... Con người phải nhờ đến liều thuốc tâm 
linh thần diệu của các tôn giáo để cứu chữa 
nỗi đau tinh thần mà mỗi người đã tự đeo 
mang vào mình một cách vô thức. 
 

T hiết nghĩ, những ngày đầu năm, thấu hiểu 
được hết ý nghĩa mộc mạc mà sâu sắc của 

mấy chữ cầu vừa đủ xài mà các vị tiền nhân đã 
trao lại cho con cháu đến ngày hôm nay để 
thóat ra cái vòng lẩn quẩn: hễ muốn được tiêu 
xài phủ phê thì phải làm ra thật nhiều tiền, để 
có được nhiều tiền thì phải hao tổn rất nhiều 
sức lực tâm trí..., có khi ngồi trước một đống 
tiền mà không thể hạnh phúc vì đã bị hao mòn 
cả thể chất và tinh thần. Chẳng một ai muốn 
thiếu, nhưng cũng không ai biết được như thế 
nào thì mới dư? Thôi thì cầu cho được đủ, như 
thế thì cũng tốt lắm rồi! Thật vô cùng cảm ơn 
người xưa đã dạy cho ta bài học rất quí báu là: 
để được sống vui sống khỏe thì phải biết thế 
nào là tri túc. 

 
Minh Tâm - Tây Ninh 
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D ê, là một con linh vật trong 12 con giáp. 
Nó gần gũi với con người, từ ngàn xưa, từ 

những bức tranh cổ khắc trên đá của Hy Lạp cổ 
đại cho đến những tập tục “Dê Tế Thần” đã nói 
lên sự gần gủi của con vật hiền hòa này với 
loài người chúng ta.  
 

C on dê rất hiền và đặc biệt sữa dê uống 
thơm và mát.  Thịt dê thì khỏi phải nói vì 

rất ngon và không có phong như thịt Bò. Dê dễ 
nuôi do không kén thức ăn như các gia súc 
khác, chỉ có điều là Dê phải ngủ trên sàn.  Một 
điểm đặc biệt, tiếng kêu gào của Dê Con rất 
giống tiểng trẻ con khóc. 
 

N hững câu chuyện về Dê mà Bạch Hạc 
từng chứng kiến là lâu lắm rồi, có con Dê 

Già do cảnh sát cứu hỏa của Huyện Hòa Thành 
nuôi, và cắc cớ thế nào, bọn học trò cứ sáng ra 
bắt dê bỏ lên xe lôi chạy từ Cửa Số 2 – Chợ 
Long Hoa. Thế là anh Dê Cụ quá giang miễn 
phí. Khi đến chợ Long Hoa, cụ Dê mặc sức tung 
hoành, nào đồ hàng bông, nào rau cải, nào 
thuốc rê, cho đến tới cà rem của mấy cháu nhỏ. 
Hễ thích là Cụ cứ xông vào giựt mặc cho đòn 
gánh phang lên lưng nghe bình bịch. Cụ không 
sợ đòn và cụ rất gần gũi với dân Chợ Long Hoa 
qua cái tên là Dê Cứu Hỏa. Bọn học trò mình cứ 
gặp cụ là đứng bái lia lịa. Cụ là nỗi kinh hoàng 
của dân chợ, nhưng mà Cụ cũng rất dể thương, 
mấy cháu nhỏ trèo lên lưng thì Cụ chở đi. Bọn 
mình chơi trò đụng đầu với Cụ thì Cụ hiểu ý 
ngay và chơi say sưa. Mấy năm sau, khi xuống 
Sài Gòn học. Một bữa trên đường đi học về, 
mình với người bạn cùng Họ nhìn thấy chiếc xe 
Ba Gác chạy ngược ra hướng Xa Cãng Miền 
Tây, trên có đậy tấm bạt, bên dưới thấy nhúc 
nhích và tiếng kêu của 3-4 đứa con nít khóc 
rưng rức. Hai thằng sinh viên khựng lại, và 
một thoáng suy nghĩ hiên ra trong đầu 2 đứa. 

Đơi một chuyến xe lam-3 
bánh chạy ngược chiều, 
mình với thằng bạn nhảy 
lên 2 bên chiếc xe lam và 
khống chế anh Tài Xế. 
Anh Tài Xế hết hồn định 
lũi vô lề tắt máy, nhưng thằng bạn chộp cổ và 
mình chụp lấy tay ga cho phóng nhanh. Bắt 
kịp chiếc 3 gác chở con nít, mình với thằng bạn 
nhảy xuống chận đầu và lật tấm bạt lên xem, 
thì ra là 4-5 con Dê mà anh ta được thuê chở 
về miệt Bình Điền. Sau đó thì xin lỗi anh xe 
lam-3 bánh và anh 3-gác rối rít.  
 

Q uả là Dê già đi cứu Dê non.  Ha ha ha. 
 

Bạch Hạc - Georgia 

Chuyện Đi Cứu Dê 
Bạch Hạc - Georgia 

          DÒNG ĐỜI 
   Minh Tâm - Tây Ninh 
 
Ta chiếc thuyền nan 
Lênh đênh sóng nước,  
Dòng trong dòng đục  
Chẳng hề than van. 
  

Nước trong rửa mặt,  
Nước đục khua chèo,  
Bến bờ xa lắc,  
Gió ầm ào reo.  

 
Vạn con sóng ngầm  
Ngàn con sóng nổi  
Thuyền ta chới với  
Giữa dòng trăm năm.  

 
Mỏi mòn ngày tháng  
Xuân hạ thu đông...  
Xa xa bỉ ngạn  
Gắng chèo sang sông. 
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Tuyệt Chiêu Của Dê 
  

Đăng Khoa 
 
Chúng ta vẫn thường nghe 
kể về loài dê leo núi, gọi là 
sơn dương, nhưng leo cây 
như khỉ thì quả thực là độc 
đáo. 
 
Chúng ta không còn xa lạ 
gì về khả năng leo núi, luồn rừng của dê, 
nhưng khả năng leo cây như khỉ của loài dê 
Morocco thì quả là thú vị. 
  
Trong điều kiện khô hạn, khan hiếm nước 
uống và đồ ăn, loài dê này buộc phải thích 
nghi với cuộc sống trên cây. 
 
Loài dê Morocco có thể dễ dàng leo lên những 
nhánh cây nhỏ  xíu và giữ thăng bằng một 
cách siêu đẳng. Bất chấp cành cây cong trĩu và 
gió thổi đung đưa, chúng vẫn đứng vững vàng. 
 
Không chỉ đứng vững vàng 
trên các cành cây, loài dê Mo-
rocco  còn có thể nhảy từ cành 
này sang cành khác rất chính 
xác, chẳng khác gì loài khỉ. 
 
Cấu tạo bàn chân của loài dê 
leo cây Morocco cũng khá thú 
vị, phù hợp với việc leo trèo 
của chúng. Bàn chân được chẻ làm đôi, với mỗi 
bên có 2 ngón, có thể duỗi, cụp tùy thích để 
bấu vào cành. 
  
Bàn chân chúng khá mềm, dẻo dai, lại có cựa, 
nên có thể bấu mạnh vào cành, giúp đứng trên 
cây vừng vàng hơn. 
 
Món ăn ưa thích của dê Morocco là lá và quả 
Argan. 
 
Cây Argan chỉ mọc ở vùng tây nam Morocco, 

nơi là các bán hoang mạc 
rất cằn cỗi. Giống cây 
này cũ mọc rất thưa thớt, 
như những điểm nhấn 
của hoang mạc. 
  
Loài dê Morocco ăn cả lá 
lẫn quả. Điều thú vị là 
hạt của Argan rất cứng, 
nên dạ dày dê không tiêu 
hóa được. 
 
Hạt quả Argan thải ra qua phân dê Morocco 
được người dân chế biến thành tinh dầu dùng 
để chăm sóc sắc đẹp. 
  
Người dân Morocco phát triển đàn dê không 
chỉ để làm thực phẩm, mà chủ yếu để thu 
hoạch hạt Argan. Những người phụ nữ phụ 
trách công việc cần sự tỉ mỉ này. 
 
Sự phát triển của loài dê Morocco khiến lượng 
cây Aragan giảm một nửa với 50 năm trước. 

Hiện toàn bộ vùng hoang mạc tây 
nam Morocco chỉ còn khoảng 21 triệu 
cây. 
  
Tuy nhiên, người dân và chính quyền 
Morocco vẫn chưa có ý định giảm số 
lượng đàn dê, bởi chúng mang lại 
nguồn thu khá lớn. 
 

Hàng vạn cư dân vùng hoang mạc Morocco 
trông vào con dê là nguồn thu chính, nên rất 
khó kiểm soát sự phát triển số lượng. 
 
Hình ảnh những chú dê vắt vẻo trên cây giữa 
hoang mạc nắng cháy luôn thu hút các nhiếp 
ảnh gia và khách du lịch. 
 
Không chỉ leo cây, với khả năng giữ thăng 
bằng siêu đẳng, dê Morocco có thể trèo trên 
những bức tường gần như thẳng đứng./. 
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Theo quan niệm của người Việt, rùa là loài bò 
sát lưỡng cư, có tuổi thọ cao và thân hình vững 
chắc nên biểu thị cho sự trường tồn. Rùa còn là 
loài không ăn nhiều, nhịn đói tốt nên được coi 
là thanh cao, thoát tục. 
 
Chính vì tượng trưng cho sự trường tồn và bất 
diệt mà hình ảnh rùa đội bia đá, trên bia ghi 
lại những câu chuyện, lịch sử, danh nhân... thể 
hiện sự “tín nhiệm” của ông cha ta khi giao 
cho rùa việc lưu giữ văn hoá, sử sách được 
trường tồn với thời gian và dân tộc . 
Với người Việt, hạc là loài chim qúy được dùng 
để tượng trưng cho đạo giáo thần tiên, ở đâu có 
hạc là ở đó có tiên nên các hoa văn, họa tiết 
trang trí thường có cảnh tiên cưỡi hạc.  Do đó 
hạc là biểu hiện cho sự tinh tuý, thanh cao.  
 
Theo một câu chuyện truyền thuyết thì hạc và 
rùa là đôi bạn thân của nhau. Rùa là loài sống 
ở dưới nước, biết bò. Hạc là loài sống trên cạn, 
biết bay. Khi trời làm mưa lũ, rùa đã giúp hạc 
vượt qua vùng nước ngập úng để đến nơi khô 
ráo. Ngược lại, khi trời hạn hán rùa được hạc 
giúp đưa đến vùng có nước. Câu chuyện này 
nói lên lòng chung thuỷ, sự tương trợ giúp đỡ 
lẫn nhau trong lúc khó khăn giữa những người 
bạn tốt. 
 
Chính vì ý nghĩa đó mà rùa và hạc là hai trong 
số những con vật được người Việt đề cao, biểu 
thị cho khát vọng tốt đẹp may mắn và chúng có 
một vị trí quan trọng trong nền văn hoá dân 
tộc, được sử dụng hình ảnh trang trí trong 
nhiều đền chùa, miếu mạo ở Việt Nam và còn 
thể hiện cho sự hoà hợp giữa trời và đất, giữa 
hai thái cực âm dương. 
 

Hồ Thi Sưu Tầm (Trích Tàng Kinh Các facebook) 
 

Ý Nghĩa Hình Tượng Rùa Đội Hạc 
Hồ Thi - Sưu Tầm 

 
QUI - HẠC 
 
Luật trời định sẵn chốn thiên đình, 
Qui Hạc hai loài chẳng trọng khinh. 
Hạc đậu lưng Qui, Qui tắc sản, 
Qui nâng chân Hạc, Hạc hầu sinh. 
Âm dương hiệp Đạo, phi phàm tục, 
Hoa nguyệt hoà giao, thể chí linh. 
Con chín tầng bay, con dưới đất, 
Mai Qui Hạc múa, gẫm công bình. 
 
   Quang Minh  
 
 
 

Hoạ y đề: 
 
Cao thấp tương giao chốn miếu đình, 
Phải đâu bên trọng lại bên khinh. 
Qui nằm sát đất, sơn hà vững, 
Hạc đứng vươn mình, vũ trụ sinh. 
Vóc Hạc thanh tao, cao huệ trí, 
Lưng Qui thuần hậu, đượm huyền linh. 
Đông phương tiềm ẩn hồn minh triết, 
Hoà hợp âm dương, hưởng thái bình. 

 
    Minh Tâm 
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Vật Liệu: 
Bốn khẩu phần NGUYÊN LIỆU 
- 5 cups nước súp chay (xem cách làm) 
- 1 gói bún sợi lớn 
- 14 oz đậu hũ 
- 16 oz. nấm rơm tươi 
- 1 cây giò lụa (xem cách làm) 
- 1 cây mì căn (xem cách làm) 
- 5 tép sả lớn 
- Rau răm, ngò, chanh, giá, ớt tươi 
- Ớt miếng loại khô và ớt bột mầu 
- Tương ớt, dầu ăn Canola, boa-rô 
- Gia vị: muối, đường, bột nêm chay 
- 1 tablespoon ớt miếng 
- 1 tablespoon ớt mầu 
- 1 củ boa-rô phần trắng 
 
Cách Làm: 
Giai Đoạn Một: Sửa Soạn 
- Đậu hũ để ráo nước, cắt miếng vừa ăn, ướp 
tiêu, muối, boa rô, bột nêm chay, cho thấm rồi 
chiên vàng. 
- Nấm rơm tươi : rửa sạch, cắt làm ba 
- Bún khô: luộc nước sôi, để ráo 
- Mì căn: cắt miếng vừa ăn, ướp nước tương, 
bột nêm, đường 
cho thấm 
- Giò lụa: cắt lát 
- Rau răm và ngò: mỗi thứ một bó, rửa sạch, 
cắt nhỏ 
- Sả: ba tép cắt khúc, thả vào nồi nước súp, 
hai tép còn lại lấy phần củ cắt nhỏ rồi xay 
nhuyễn. 
- Boa-rô: bầm nhỏ 
 
Giai Đoạn Hai: Cách Nấu 
Cách làm ớt mầu cay: Để 2 muổng  dầu, boa-rô 
thái nhỏ, và một ít sả bầm nhỏ vào chảo nóng. 
Khi thấy sả có mầu vàng và thơm, cho ớt 

miếng khô và ớt bột mầu vào, tắt lửa ngay, đổ 
ra lọc lấy dung dịch lỏng (bỏ xác) dùng để đổ 
vào nồi nước súp. 
 
Cách làm nhân: cho 2 muổng dầu và boa-rô 
vào chảo nóng khử vàng, cho mì căn. Khi thấy 
mì căn vừa vàng thì cho đậu hũ và nấm rơm 
vào. Khi nấm vừa chín thì tắt lửa. 
 
Cách làm nước súp: cho nước súp đã nấu sẵn 
vào nồi vừa đủ số lượng người ăn (5 cup cho 
năm người ăn), cho sả cắt khúc vào, nêm chút 
đường, bột nêm chay, muối. 
 
- Nấu sôi nước súp khoảng 15 phút, nêm nếm 
vừa miệng. Khi sả chín, và nước súp có mùi 
thơm thì vớt bỏ sả khúc ra. 
 
- Đổ dung dịch ớt mầu nói ở đoạn trên vào. 
 
Giai Đoạn Ba: Trình Bày 
- Cho bún vào tô, sắp giò lụa, nấm, đậu hũ, mì 
căn, ham chay (optional), khi nào dùng sẽ chế 
nước súp đang sôi vào tô bún, (vớt một ít 
nước mầu rưới lên tô bún), cho rau răm, ngò, 
chanh và tiêu. 
 
Nguyên Tắc: Nước súp phải trong, ngọt, phảng 
phất mùi sả, và thật cay mới đúng hương vị 
Huế. Ngoài ra phải cần có mùi vị rau răm khi 
ăn mới phù hợp món ăn miền Trung này. 
 
Ghi Chú: Có thể dùng thực phẩm biến chế như 
ham chay thái lát, để cho thêm vào làm nhân. 
 
 
Source: 
Chùa Huệ Quan 
http://www.huequang.net/index.php/vi/bam-de-xem-
danh-muc/suc-khoe-an-chay/item/171-bun-bo-hue.html 

Cách Nấu: BÚN BÒ HUẾ CHAY 
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Nói đến Mãn Giác thiền sư, trước hết phải nhắc qua về 
nhà Hậu Lý mà vị dựng nghiệp là Lý Công Uẩn, tức vua Lý 
Thái Tổ. Đây là triều đại đầu tiên giữ được nền cai trị lâu 
dài đến hơn hai trăm năm; trước đó các triều đại khác chỉ 
kéo dài được vài chục năm thôi. Năm 1010, vua Lý Thái 
Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La, đổi tên là Thăng Long, một 
tên được yêu mến và gây ấn tượng sâu xa nhất của Hà 
Nội. Cũng trong triều đại nhà Lý, Đại Việt xây dựng Văn 
Miếu (1070) và có trường đại học đầu tiên là Quốc Tử 
Giám (1076.) Việc học phát triển, nhà vua mở các khoa thi 
để chọn nhân tài ra giúp nước mà không cần người ấy 
thuộc hàng quý tộc. Nhà Lý cũng có những chiến công hiển hách mà điển hình là đại tướng Lý Thường Kiệt với 
những cuộc đánh Tống bình Chiêm và bài “Nam Quốc Sơn Hà” tương truyền của thần nhân, được Lý Thường 
Kiệt dùng để khích lệ tinh thần quân sĩ. Nhà Hậu Lý không những bảo toàn được lãnh thổ mà còn mở rộng 
được bờ cõi. 
 

C ác vị vua nhà Lý đều rất sùng bái đạo Phật, vì nguyên uỷ Lý Công Uẩn xuất thân từ chồn thiền môn, được 
quốc sư Vạn Hạnh tiến dẫn làm quan triều Tiền Lê rồi sau đó lại được phò lên làm vua, khai mở triều nhà 

Lý. 
 

C ác Thiền Sư là những người có Nho học, thông suốt Y, Toán, nên đã mở trường dạy học, không những 
đào tạo tăng sĩ mà cả dạy cư sĩ và đào tạo nhân tài cho đất nước, như Vạn Hạnh Thiền Sư đào tạo nên Lý 

Công Uẩn, Trí Thiền Sư đào tạo nên Thái úy Tô Hiến Thành, Ngô Nghĩa Hoà. 
Các Thiền Sư sáng tác nhiều thi ca, kệ. Di ý các ngài còn lưu dấu tại nhiều văn bia:  
 Bia Sùng Nghiêm Diên Thánh ở làng Duy Tĩnh, dựng năm 1110, do Thiền Sư Pháp Bảo (Hải Chiếu) soạn 
 Bia Tháp Sùng Thiện Diên Linh, núi Long Đội, dựng năm 1121 do Mai Bật soạn 
 Bia Chùa Hương Nghiêm, núi Càn Nê, làng Phủ Lý, dựng năm 1124, không biết ai soạn 
 Bia Chùa Linh Xứng, núi Ngưỡng Sơn, làng Thọ Xá, dựng năm 1126, do Thiền Sư Pháp Bảo (Hải Chiếu) 

soạn 
 Bài minh quả chuông Chùa Thiền Phúc trên núi Phật Tích do Thiền Sư Huệ Hưng soạn năm 1109 
 Bài minh trên bia Tháp Hội Thánh ở núi Ngạc Già, do Thiền Sư Lê Kim soạn năm 1092. 
 Bài văn bia Tháp Lăng Già do Thiền Sư Lê Kim soạn năm 1092 
 Bài minh quả chuông và bài văn bia của Chùa Viên Quan, do Thiền Sư Dĩnh Đạt soạn năm 1122 
 Bài văn bia Chùa Diên Phúc, thôn Cổ Việt, do Nguyễn Diệm soạn năm 1121. 
(Tài liệu phổ biến trên internet)  
 

V ề mỹ thuật, Phật giáo nhà Lý kiến tạo nhiều công trình mỹ thuật, trở thành danh thắng nổi tiếng: 
 Năm 1049, dựng Chùa Một Cột 

 Năm 1056, dựng Chùa Sùng Khánh. Tháp Bảo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh tượng Quỳnh Lâm 
(An Nam Tứ đại khí) 4 kỳ quan của nước Nam 

 Năm 1057, dựng Tháp Tường Long (Đồ Sơn, Hải Phòng) 
 Nhà Lý nhiều lần độ dân xuất gia làm Tăng 

N HÌN LẠI BÀI KỆ “CÁO TẬT THỊ CHÚNG” 
CỦA THIỀN SƯ MÃN GIÁC  

 
QUYÊN DI      
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 Năm 1014, Tăng thống Thẩm Văn Uyển lập giới đàn ở Chùa Vạn Thọ 
 Năm 1016, có 1,000 người ở kinh đô xuất gia 
 Năm 1019, lại lập giới đàn 
 Năm 1034, độ dân làm Sư Tăng 
 Năm 1179, nhà vua khảo hạch Tăng quan. 
(Tài liệu phổ biến trên internet) 
 

N ói chung, Phật giáo thời nhà Lý rất hưng thịnh và trở thành quốc giáo, đến độ sử gia Lê Văn Hưu đã ghi 
lại: “...nhân dân quá nửa là sư sãi, trong nước chỗ nào cũng có chùa chiền...” 

 

M ãn Giác thiền sư xuất hiện trong bối cảnh đó. Đại sư Mãn Giác tên tục là Nguyễn Trường (sau là Lý 
Trường), thân phụ là Hoài Tố, làm chức Trung thư Viên ngoại lang. Lý Nhân Tông thường mời con em 

các danh gia vào hầu hai bên, Nguyễn Tường nhờ nghe nhiều, nhớ kỹ, học thông cả Nho, Thích nên được dự 
phần. Sau những lúc việc quan, Nguyễn Tường thường chú tâm vào Thiền học. Đến khi vua lên ngôi, vì rất 
mến chuộng nên vua Lý Nhân Tông ban cho Nguyễn Trường hiệu Hoài Tín. 
 

S au đó, Hoài Tín dâng biểu xin xuất gia, học với Thiền sư Quảng Trí và vân du khắp nơi. Sư được vua Lý 
Nhân Tông cùng hoàng hậu hết sức kính nể và dựng chùa Giáo Nguyên thỉnh Sư làm trụ trì. 

 

N ăm 1096, cuối tháng 11, Sư gọi chúng đọc bài kệ, sau này được biết dưới tên Cáo tật thị chúng. Đọc 
xong bài kệ, Sư viên tịch. 

 

T rong suốt cuộc đời tu hành của mình, Mãn Giác chỉ để lại một tác phẩm duy nhất đó, nhưng cũng là một 
tác phẩm độc đáo của nền văn học thời Lý còn lại đến nay. Đó là bài kệ có tính cách di chúc viết dặn lại 

học trò trước lúc mất, một bài kệ đã gây cho rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ những cảm xúc trái ngược, và 
cho đến nay, sự tranh luận vẫn chưa phải đã ngã ngũ. “Cáo Tật Thị Chúng,” có nghĩa là “có bệnh, báo cho mọi 
người biết.” Bài kệ như sau:  

Xuân khứ bách hoa lạc,  
Xuân đáo bách hoa khai.  
Sự trục nhãn tiền quá,  
Lão tòng đầu thượng lai.  
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai! 

Nguyên bản chữ Hán: 
春去百花落，  

春到百花開。  

事逐眼前過，  

老從頭上來。  

莫謂春殘花落盡，  

庭前昨夜一枝梅。  

Nghĩa của bài kệ như sau: 
Mỗi năm khi mùa xuân qua đi, trăm hoa đều rơi rụng,  
Nhưng mỗi năm mùa xuân lại tới và trăm hoa lại nở.  
Sự việc đuổi nhau qua trước mắt,  
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Cái già sồng sộc tới trên đầu.  
(Tuy nhiên,) chớ bảo rằng xuân tàn hoa rụng hết,  
Đêm qua đây thôi, trước sân, một cành mai (nở hoa.) 
 

T rước hết, chúng ta cần hiểu nghĩa của chữ “kệ.” Phật giáo có “kinh” và “kệ”. Kinh là để “tụng”, “kệ” thì 
để niệm. Ngay khi niệm “Nam mô bổn sư Thích Ca Mô Ni Phật” hay niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì 

cũng là niệm một câu kệ ngắn.  
 

K ệ thường ngắn, lời dễ hiểu, theo nghĩa đen, hoặc để tóm tắt một bài thuyết pháp hay một bài kinh, hoặc 
để răn dạy đệ tử, hoặc để cầu nguyện. Nhiều người niệm bài kệ rồi giác ngộ, vì hiểu được và cảm được ý 

nghĩa thâm trầm, sâu xa nằm bên trong lời kệ đơn giản. 
 

T heo thiển ý, tranh luận về ý nghĩa của bài kệ là một cuộc tranh luận vô ích và vô bổ. Điều quan trọng là 
khi niệm bài kệ, người niệm lãnh hội được gì. Mỗi người có thể lãnh hội bài kệ một cách khác nhau và 

thường thì cách hiểu này khó mà giải thích ra một cách rành mạch được, nó giống như những lời, những ý màu 
nhiệm vậy. Bài kệ được xem như tương tự với những “công án” của nhà thiền. Đó là một cái hạt cứng, tựa như 
hạt đào, hạt mơ. Nhưng đập vỡ được cái vỏ cứng thì thấy mầm sống ở bên trong. 
 

M ột trong những công án nổi tiếng là “Hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay.” Hai tay vỗ vào nhau thì 
mới phát thành tiếng. Nay chỉ có một bàn tay thì phát ra tiếng vỗ làm sao được. Suy nghĩ về “công án” 

này với cái tâm trong sáng, sẽ có một lúc “ngộ”, mà mỗi người có thể “ngộ” một cách khác nhau, kinh nghiệm 
“ngộ” của người này thường thì không giống với kinh nghiệm “ngộ” của người khác. 
 

Đ iều này cũng không khác với người đọc Thánh Kinh. Cũng một câu ấy, một đoạn ấy, mà mỗi người được 
“linh ứng” để hiểu một cách khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh và tâm trạng hiện tại của mình, dĩ nhiên 

không đi ra ngoài thông điệp của Thiên Chúa. Lại có thể cùng một câu, một đoạn, cùng một người đọc mà mỗi 
lúc người đọc ấy cảm nhận một cách khác nhau. 
 
Trở về với bài kệ “Cáo Tật Thị Chúng.” Đây là một bài thi kệ, vì là bài kệ nhưng có vần điệu của một bài thơ. 
Cũng thế, mỗi người đã hiểu, đã cảm nhận, đã “ngộ” một cách khác nhau về bài kệ này. Không cách hiểu, cách 
cảm, cách “ngộ” nào sai, miễn nó được nằm trong khung của triết lý nhà Phật. 
 

Đ ã có nhiều bài phân tích bài kệ này. Cảm nhận dưới đây của người viết là một cảm nhận riêng. 
Hai câu đầu bài kệ:  
Xuân khứ bách hoa lạc,  
Xuân đáo bách hoa khai.  

Ngô Tất Tố dịch: 
Xuân đi trăm hoa rụng  
Xuân đến trăm hoa cười. 

Trong hai cậu kệ này, có điều nói lên một lẽ tự nhiên, mà cũng có điều xem ra ngược với lẽ tự nhiên. Mùa 
xuân hết, hoa tàn, rụng cả; mùa xuân đến, trăm hoa đều nở rộ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng điều ngược với lẽ tự 
nhiên là Mãn Giác thiền sư nhắc đến “xuân đi” trước khi nhắc về “xuân đến.” Lẽ tự nhiên thì cái gì đến rồi, sau 
đó mới đi được. Như vậy, thiền sư đã đảo lộn trật tự thời gian.  
 

P hân tích ra, người ta thấy cái ngược lẽ tự nhiên như thế. Nhưng có thật là “ngược lẽ tự nhiên” không? Suy 
nghĩ sâu hơn, ta thấy chưa chắc. Trong vũ trụ lấy thời gian làm một trong những cái trục này, mọi vật đều 
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tuần hoàn theo chu kỳ, nhịp điệu của nó. Tuy nhiên, phải có trước mới có sau. Thế thì, có thể là “xuân đi” là 
cái “đến trước” mà “xuân đến” là cái đến sau không? Có thể lắm, vì “xuân đi” có thể là “xuân năm trước” mà 
“xuân đến” là “xuân năm nay.” Đó là chu kỳ của tiết mùa. Cũng thế, nếu quan niệm cuộc đời mỗi người chỉ có 
một cuộc sống thì “sinh ra” tức là “đến” phải xảy ra trước; mà thác đi, tức là “đi” phải xảy ra sau. Nhưng nếu 
quan niệm cuộc đời người ta có nhiều “kiếp” nối tiếp nhau theo thuyết luân hồi thì cái thác đi có thể là cái xảy 
ra trước mà cái sinh ra có thể xảy ra sau. Có thác đi thì mới có tái sinh vào kiếp khác theo đúng thuyết luân hồi 
của nhà Phật. 
Hai câu cuối của bài kệ:  

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận  
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. 

Ngô Tất Tố dịch: 
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết  
Đêm qua sân trước một cành mai.  
 

Đ ây là hai câu kệ nổi tiếng vì ý nghĩa thâm trầm mà cũng vì hình ảnh rất thơ, rất đẹp của nó. Ở đây, ta lại 
thấy những cái “thuận lý” và những cái “nghịch lý,” mà những thuận, nghịch lần này, thiền sư tự hé lộ 

cho chúng ta thấy. Cái “thuận lý” là khi xuân tàn, hoa cũng tàn và rụng hết. Nhưng với hai chữ “mạc vị”, “đừng 
bảo”, thiền sư hé mở cho người ta thấy cái nghịch lý: đêm hôm qua, ở ngay sân trước, một cành mai đã nở 
hoa. 
 

Đ ến đây, chúng ta phải tập trung suy nghĩ để tìm hiểu hai câu kệ này một cách sâu xa hơn. Trước hết, 
chúng ta biết, hoa mai là hoa của mùa đông. Hạ bán của mùa đông, mai đã nở những bông hoa trắng 

muốt. Mai nở sang thượng bán mùa xuân, và nhường chỗ dần cho hoa đào là hoa chính thức của mùa xuân. 
Cho đến cuối xuân, và nhất là “hết xuân” thì không thể nào còn hoa mai nữa, may ra thì sót lại một vài bông 
hoa đào. Thế mà đêm qua, một đêm tàn xuân, ngoài vườn trước, một cành mai (thứ cây của mùa đông) đã nở 
hoa! Như thế thì, nếu xét theo thuyết luân hồi của nhà Phật, mùa đông đã “tái sinh” vào buổi “tàn xuân” và tiết 
mùa đang bước sang mùa hạ. Có thể nói mùa đông (tượng trưng là hoa mai) đã “tái sinh” vào hai mùa sau, 
giống như một người chết, không phải bước đi một bước kế tiếp, mà bước đi đến hai bước kế tiếp. Với người 
nhà Phật, thác đi là điều tất yếu để tái sinh theo lẽ luân hồi. Đó là bước đi thêm một bước theo vòng sinh 
hoá. Nhưng bước luôn hai bước là vượt ra khỏi vòng sinh hoá mà nhập Niết Bàn! 
 

Đ ó là nói về “trục thời gian.” Bây giờ chúng ta để ý một chút đến “trục không gian.” “Nhất chi mai” (một 
cành mai) nở hoa đêm qua, không phải ở “vườn SAU” mà ở “sân TRƯỚC.” Cái gì đã qua, nó ở phía sau 

ta. Hoa mai là thứ hoa mùa đông, mùa đã qua, lại nở “đêm qua” cũng là chuyện đã qua, lẽ ra nó phải ở đằng 
SAU mới đúng lý. Vậy, nếu đúng lý thì thiền sư phải bưng cái “nhất chi mai” ấy ra “vườn sau” và viết “Hậu viên 
tạc dạ nhất chi mai” cho thời gian và không gian nó thuận chiều với nhau. Nhưng như thế thì không phải là bài 
kệ lấy Phật pháp và thuyết luân hồi làm chính nữa. Do đó mà cành mai trắng này, ngài để cho nó nở “đêm 
hôm qua” nhưng ở “sân trước.” Phạm Duy có câu hát “Đừng cho KHÔNG GIAN đụng THỜI GIAN”;  nhưng 
với bài kệ này, không gian đã đụng thời gian và làm sáng lên tia sáng giác ngộ trong đêm u minh của tâm thức 
con người. 
 

Đ ến đây, người ta bắt gặp triết lý nhất nguyên của Đông phương trong bài kệ này: xuân tàn cũng là xuân 
khai, đi cũng là đến, xuân cũng là đông, việc đời cũng là tuổi người, kiếp này cũng như kiếp trước mà 

cũng là kiếp sau, trước cũng là sau, và không gian hay thời gian cũng chỉ là một. Thứ triết lý nhất nguyên này, 
người phương Tây quen với triết học nhị nguyên, mọi thứ đều phân biệt rõ ràng, khó lòng nhìn ra và khó lòng 
chấp nhận được. 
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Đ iều cuối cùng chúng ta lưu ý là “nhất chi mai.” “Chi” có nghĩa là “cành.” Cành mai này có thể nở một 
bông mai mà cũng có thể nở nhiều bông mai. Thiền sư không nói rõ. Nhưng một lần nữa, chúng ta có 

một cặp “ít-nhiều.” Ít hay nhiều, một bông mai hay nhiều bông mai, với thiền sư Mãn Giác hay với người “ngộ 
đạo” đâu có là vấn đề. Vấn đề là “nhất chi mai” này mọc ra và nở hoa từ cội cây, là nguồn của sức sống. Nhờ 
cội nguồn sức sống đó, cành hoa trắng màu hoa mai mà cũng trắng như tâm người đã được gội rửa. Đó mới là 
điều quan trọng. Điều thần diệu của câu thơ này là thiền sư không hề nhắc đến chữ khai (nở) mà người đọc ai 
cũng cảm nhận được cành mai đang nở hoa. Rõ ràng “không” mà là “sắc”. Người viết kệ không nhắc đến hoa 
“khai” mà người nghe kệ lại cảm nhận được hoa “khai”. Phải chăng người viết kệ đã giúp người nghe kệ “khai 
ngộ”?   
 

B ài kệ “Cáo Thật Thị Chúng” bật sáng tâm thức người nghe, người niệm. Hèn chi trước khi viên tịch, Mãn 
Giác thiền sư đã tập họp đệ tử, cho nghe bài kệ này trước khi ngài bước luôn một lúc hai bước để nhập 

cõi Niết Bàn, không còn qua vòng sinh hoá của thuyết luân hồi nữa./. 
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Xuân về nhớ Mẹ - Nhớ người thân, 
Nhớ hết người xa lại nhớ gần! 
Nhớ Chị nghèo nàn ăn chẳng đủ! 
Nhớ Anh túng thiếu sống gian truân! 
Nhớ dì vất vả con đông quá! 
Nhớ mợ già nua tuổi đã gần! 
Nhớ núi Ba vì sương trắng phủ, 
Bên này Tam Đảo dáng thanh xuân! 
 
Xuân đến xuân vào lại nhớ xuân,  
Xuân xa ngày trước chửa phong trần.  
Bé thơ Cha Mẹ lo đầy đủ,  
Còn nhỏ anh em sống ở gần.  
Khôn lớn tha phương đời gió bụi!  
Trưởng thành hạnh lộ bước phong vân!  
Làm thơ, làm 'báo', làm công chức.  
Lấy vợ, sinh con mấy nợ nần! 
 
Trích Tập Thơ Xuân nhớ ngàn năm- Tác giả TNA (1934-2009) 
(do Trần Gia Huy- út Nam của tác giả -thân hữu ĐĐTNH-gởi tặng) 

XUÂN NHỚ 

XUÂN TỰ TRÀO 
 
Đã tuổi bảy mươi, cộng một hai 
Cửa kho cạn vốn, chốt tiêu xài 
Óc cùn, tìm chữ đều “qua đát!” 
Túi rỗng, mò kim thảy “bái bai!” 
Mắt mỏi, chán nhìn, đâu loạn sắc 
Chân run, mệt bước, chẳng lầm gai 
Biếng lười lui tới, xa hung hiểm 
Nhác nhớm nói năng, đỡ hoạ tai 
Gậy chống, thẳng lưng, không luỵ gối 
Kiếng đeo, rõ bụi, chẳng nhờ ai 
Thoáng nghe bóng ngựa rời non vắng 
Nhẫm tính trăm năm chẳng ngắn dài! 
 
  Mai Trúc Am – Xuân 2015 
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“Mầm Non Đại Đạo, Tô Thắm Thanh Kỳ.” 
 

C húng Đệ Muội xin trân trọng kính chào toàn thể quý Chức Sắc, quý Chức Việc, quý quan 
khách, quý đồng đạo, cùng quý anh chị em thanh thiếu niên Cao-Đài, và quý bạn trẻ hiện diện 

trong buổi lễ Khai Mạc hôm nay. 
 

K ính thưa quý vị: Với chủ đề “Mầm Non Đại Đạo, Tô Thắm Thanh Kỳ” của Đại Hội 7 lần này, 
chúng đệ muội xin trân trọng gửi đến tất cả quý đồng đạo và quý anh chị em một thông điệp 

về vai trò của Thanh Thiếu Niên Cao Đài trong việc phát triển nền đạo tại hải ngoại nói riêng, và 
trong sự nghiệp hoằng khai đại đạo nói chung. Đó là một thông điệp hàm chứa tất cả những ước 
mơ, nguyện vọng của không riêng giới trẻ, mà là của tất cả chúng ta, những môn đệ của Đấng Chí 
Tôn trong cửa đạo Cao Đài. 
 

B ốn chữ: “Mầm Non Đại Đạo” là sự thôi thúc, nhắc nhở người tín đồ Cao Đài chúng ta về trách 
nhiệm của mình đối với thế hệ kế thừa_cửa đạo trong tương lai. Đó cũng là sự nhắc nhở về 

trách nhiệm của các huynh trưởng đối với các em, các cháu ở lứa tuổi thiếu, ấu trong đại gia đình 
Đại Đạo Thanh Niên Hội. 
 

H ãy thử tưởng tượng ra khung cảnh của một vườn cây trong đó gồm những tán cây cổ thụ 
thân cao bóng mát, xen lẩn trong hàng hàng lớp lớp những cây to ở độ tuổi trưởng thành, 

đang thì đơm hoa kết trái. Thoạt nhìn, khu vườn có vẻ rất xum xuê, mát mắt và hơn nữa nó có thể 
cho ta hoa trái quanh năm. Xin quan sát kỷ hơn chút nữa, nếu như trên lớp đất màu mở kia mà 
thiếu vắng những cây con vừa mới lớn, những hạt giống mới nẫy mầm, bén rễ, tự dưng trong 
chúng ta hình thành một nỗi lo âu canh cánh trong lòng, tuy khó nói ra bằng lời. Đó chính là nỗi 
ưu tư về một thế hệ kế thừa trong cửa đạo, hay là những mầm non trong Khu Vườn Đại Đạo của 
chúng ta. Đó chính là thế hệ tín đồ của tương lai, những đứa con yêu của Thầy, Mẹ đủ đức độ và 
tâm huyết để có thể gánh lên vai trọng trách của tiền nhân để lại và đi tiếp trên con đường đạo, 
lớp trước dìu dắt lớp sau cho đến Thất Ức Niên, đúng với câu Thánh Ngôn:  
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“ Dìu dắt đàn em sau nối gót, 
Con đường đạo đức bước càng lên” 

 

V ậy chúng đệ muội tha thiết kêu gọi các bậc phụ huynh hãy đặt niềm tin vào các huynh 
trưởng mà quý vị thấy ngày hôm nay để cùng nhau duy trì và phát triển ĐĐTNH, một tổ chức 

dành cho giới trẻ Cao Đài mà Hội Thánh đã lập ra từ nữa thế kỷ về trước.  Sự hiện diện của quý 
anh chị em trong kỳ Đại Hội này đã nói lên tấm lòng trung kiên và tình yêu thương huynh đệ, tỷ 
muội trong cửa đạo.  Không gì quý hơn khi tay bắt mặt mừng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để 
gìn giữ những gì cao quý nhất mà Đức Chí Tôn ưu ái dành cho Anh Chị Em chúng ta có cơ hội làm 
sáng Danh Thể của Ngài cùng bạn đồng sanh. 
 

K ính thưa quý vị và quý anh chị em, bốn chữ “Tô Thắm Thanh Kỳ” trong đại hội lần này, Ban 
tổ chức muốn nhắc nhở riêng những huynh trưởng, tỷ trưởng về ý nghĩa cao cả trên lá Cờ 

màu xanh của hội chúng ta. Màu xanh của tuổi trẻ, của hy vọng, của hoà bình và yêu thương, bác 
ái. Nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm Giúp Đạo Trợ Đời, để bản thân mình thấy xứng đáng 
được hiện hữu trong vũ trụ này, trong bầu trời xanh thẳm mà tạo vật và nhơn loại đang chung 
sống hòa bình bên trong.  
 

H ãy chung tay gìn giữ cho lá Thank Kỳ luôn được ngạo nghể tung bay trên nền trời xanh. Mỗi 
chiếc khăn quàng trên cổ áo chúng ta là một phần nhỏ của bầu trời xanh cao rộng thênh 

thang kia. Chúng ta sẽ rất tự hào khi nhìn lá Thank Kỳ mỗi ngày được xanh hơn, tươi thắm hơn 
với những bàn tay, những khối óc và tâm hồn tuổi trẻ của chúng ta.  
 

A nh chị em thân mến, chúng ta đã được may mắn đứng chung dưới lá cờ màu xanh đầy ý 
nghĩa cao đẹp, hãy đem tuổi thanh xuân của mình, hãy chung tay vun bón cho những mầm 

non Đại Đạo để chúng ta, anh trước, em sau, cùng nhau đạp bằng sóng dữ, không ngại khó khăn 
trong những chặng đường gian nan phía trước. Hãy xứng đáng làm những người chủ tương lai của 
quốc gia, của tiền đồ dân tộc, của cơ đồ đạo nghiệp mà những bậc tiền khai, những thế hệ cha anh 
hằng mong đợi ở chúng ta. 

“…Nhìn ngọn Thanh Kỳ bay trước gió, 
Hướng theo Bắc Đẩu vượt trùng khơi.” 

 

X in gửi lời cám ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tâm tư của Tuổi Trẻ Cao Đài. Truớc khi dứt lời, 
chúng đệ muội xin kính chúc toàn thể quý vị cùng bửu quyến một kỳ nghĩ Lễ vui vẻ. Xin 

nguyện cùng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng ban bố cho quý vị nhiều sức khỏe, 
nhiều hồng ân và thân tâm luôn an lạc. 
 
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 
 
Phạm Huấn - Trưởng Ban Kế Hoạch & Tổ Chức - Tháng 7 Năm 2014 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ 
 
Học Bỗng Đại Đạo Thanh Niên Hội được hình thành lần đầu tiên vào 
năm 2014 và các giải được phát vào dịp Đại Hội Thanh Thiếu Niên 
Cao Đài Thế Giới kỳ 7 tại Westminster, California vào dịp lễ Độc Lập 
Hoa Kỳ năm 2014. 
 
Đây là danh sách các em thắng giải Học Bổng ĐĐTNH năm 2014: 
 Lê Thái Tài 
 Nguyễn Thảo-Mi 
 Phan Alice 
 Phạm Mimi 
 
Học Bỗng Đại Đạo Thanh Niên Hội sẽ được tiếp tục duy trì và phát 
triển rộng rải hơn. Xin các chị em xem các thông báo kế tiếp từ Ban 
Chấp Hành ĐĐTNH-HN. Nhân đây, BCH ĐĐTNH-HN xin chân thành tri 
ân các anh chị và các mạnh thường quân đã bảo trợ cho các giải Học 
Bỗng ĐĐTNH. Kính xin quý vị tiếp tục hưởng ứng và đóng góp cho lần 
phát giải kỳ tới, dự trù là vào dịp Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài 
Thế Giới kỳ 8. 
 
Chúng tôi xin đăng lại các bài viết của các em thắng Học Bỗng trong 
Đặc San này. 
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Lê Thái Tài 
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 1. Trung-thành với Đạo 
 2. Phục-vụ nhơn-sanh 
 3. Kính-yêu cha-mẹ 
 4. Vâng lời huynh-trưởng 
 5. Luôn luôn cầu tiến  

Năm Điều Tâm Niệm của  
Thành Viên ĐĐTNH: 
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Mục Đích:  
Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội – Hải Ngoại nhằm 
khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích 
những thành viên hiểu biết những căn bản của Đại Đạo 
Thanh Niên Hội, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, 
học đường, và xã hội. Năm điều tâm nguyện của Đại 
Đạo Thanh Niên Hội là: Trung Thành Với Đạo, Phục 
Vụ Nhơn Sanh, Kính Yêu Cha Mẹ, Vâng Lời Huynh 
Trưởng, Luôn Luôn Cầu Tiến. Tiêu Ngữ và Hoài Vọng 
của Hội là: Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng. Thành 
viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội áp dụng những tâm 
nguyện và tiêu ngữ trên đễ sống và phụng sự nhơn sanh. 
Vì vậy cho nên chúng tôi tin là học bổng này sẽ hổ trợ 
các em tiếp tục lý tưởng phục vụ trên. Mỗi giải thưởng 
trị giá $500 (học sinh trung học) và $1000 (học sinh đại 
học) sẽ được trao tại Đại Hội TTNCĐTG Kỳ 8, 2016. 
 
Tiêu Chuẩn:  
 Đang là học sinh trung học lớp 9-12 hoặc là sinh 

viên đại học. 
 Đang tham gia sinh hoạt tại một Thánh Thất Cao 

Đài; Đang theo hoặc tìm hiểu đạo Cao Đài.  
 Sẽ ghi danh học cao đẳng hoặc đại học sau khi tốt 

nghiệp trung học. 
 
Hồ Sơ Gồm Có:  
 Điền đơn đính kèm  
 Viết bài luận ngắn về mình, hoặc bài tiểu luận 

khoảng 500 từ (xem câu hỏi trong đơn kèm)  
 Phiếu điểm của trường đang học. 
 Ít nhất là một lá thư giới thiệu.  
 
Điều Kiện Tuyển Chọn:  
Những khả năng cá nhân, (v.d. sự trưởng thành, động 
cơ, khả năng thành đạt), thông hiểu mục đích và đường 
hướng của tổ chức Đại Đại Thanh Niên Hội và/hoặc đạo 
Cao Đài, đóng góp cho cộng đồng, và có khả năng học 
lực cao. Thành viên được chọn sẽ được thông báo trên 
trang mạng của hội và được mời tham dự Đại Hội 
Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ VIII.  
 
Xin gửi đơn về địa chỉ dưới đây hạn chót là ngày 20 
tháng 06 năm 2016.  
 

Học Bổng ĐĐTNH 
12247 2nd  Ave. S 
Seattle, WA 98168  

 
Chi Tiết:  
Đơn Xin Học Bổng có thể tải xuống từ trang nhà 
www.caodaiyouth.org. Muốn biết thêm chi tiết xin liên 
lạc HTr. Trương Nguyễn Đăng Khoa at 
dangkhoa16@hotmail.com đt: (206) 372-2990  

HỌC BỔNG ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
CAO-DAI YOUTH ASSOCIATION SCHOLARSHIP 

Purpose:  
The purpose of the Cao-Dai Youth Association (CDYA) 
Scholarship is to provide a small financial reward and 
encouragement to students who demonstrate commit-
ment to CDYA, academic excellence, and a willingness 
to contribute to the betterment of their families, schools, 
and community. Our goals are to Loyal to Cao Dai, Ser-
vice to Others, Respect Parents and Your Leaders, Al-
ways Progressive. Thus, we believe this scholarship will 
be served as an encouragement to continue these efforts 
and a small reward for the diligent practice of the Cao 
Dai ‘s teaching. The scholarship award of $500 (high 
school student) and $1000 (college student) will be pre-
sented to the winners at our next Cao-Dai Youth Confer-
ence 8th in 2016.   
 
Eligibility:  
 Current high school students, or college students 
 Associating with a Cao Dai Temple or actively 

practicing Cao Dai’s principles.  
 Plan to attend a community college or university 

after high school.  
 
A Completed Application Includes:  
 Completed Application form (attached)  
 1-3 page personal statement or 500 words essay - 

approximately (see application for questions)  
 Current school grade transcript  
 At least one letter of recommendation  
 
Selection Criteria & Process:  
The criteria for selecting scholarship recipients are: 
personal strengths, (such as maturity, motivation and 
potential to succeed), knowledge of Cao Dai Youth As-
sociation and/or Cao Dai philosophy, community contri-
butions, and academic achievements. The winners will 
be announced on the Cao Dai Youth Website and will be 
invited to the 8th Cao Dai Youth Conference to receive 
the awards.  
 
Applications must be postmarked by June 20th, 2016 and sent 
to:  
 Cao Dai Youth Association Scholarship 
 12247 2nd  Ave. S 
 Seattle, WA 98168  
 
 
For More Information:  
This application can be downloaded from the website at 
http://www.caodaiyouth.org. For additional infor-
mation, please email: Huynh trưởng Trương Nguyễn 
Đăng Khoa at dangkhoa16@hotmail.com phone: (206) 
372-2990  
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ĐƠN DỰ TUYỂN/APPLICATION  
 

Họ và Tên/Name______________________________________________________________ 
 
Ðịa chỉ/Permanent Address______________________________________________________ 
 
Thành Phố/City:_________________________ Tiểu Bang/State:________Zip Code: ________  
 
Ðiện Thoại/Telephone:_________________________ Ngày sinh/Date of Birth:_____________  
 
Gender: ______ Email_________________________________________________________ 
 
Thánh Thất/Temple name:______________________________________________________ 
 
City:___________________________________ State:__________Country ________________ 
 
1. Please list any special academic, extracurricular and athletic activities, if any, in which you are or have 
been involved in and describe your achievement in each. Liệt kê tất cả những sinh hoạt ở trường ngoài 
chương trình học hoặc các bộ môn thể thao mà các em tham gia và hãy nêu rõ thành tích của mình. (Use 
additional paper if necessary)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. List the activities outside your school, either in the community or at the temple, in which you have partic-
ipated in and describe your contribution in each. (Be specific, as in #1 above and use a separate sheet if 
necessary.) Em hãy liệt kê những công việc mà các em đã hoặc đang tham gia ở cộng đồng hoặc Thánh 
Thất và ghi rõ những đóng góp của mình.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3. List and describe any special academic accomplishments attained in school and/or college. Liệt kê và 
diễn đạt những thành tích học vấn đã có được ở trường học. (Use a separate sheet if necessary.) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

HỌC BỔNG ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
CAO-DAI YOUTH ASSOCIATION SCHOLARSHIP 
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I. Essay: Write an essay in either English or Vietnamese, 1-3 typewritten pages, doubled-spaced on the 
topic below–Viết một bài luận văn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, 1- 3 trang đánh máy về đề tài dưới đây: 
 
(1)How do you know about Cao Dai? (2) How long have you been involving with it and in what capacity? 
(3)Does it affect your life in any positive ways? (4) Your plans to perpetuate Cao Dai Youth Association / 
Cao Dai’s philosophy in your life. (1) Làm sao em biết về đạo Cao Đài, (2) Em tham gia sinh hoạt đạo từ 
khì nào và thường làm những việc gì? (3) Những sinh hoạt đạo có giúp hoạc ảnh hưởng một cách tích cực 
đến đời sống hằng ngày của em không? (4) Những dự định để áp dụng những đường hướng của đạo Cao 
Đài vào đời sống hằng ngày. 
 
II. TRANSCRIPT Include your official transcript with this application. Đính kèm phiếu điểm  
 
III. REFERENCE LETTER – 1 reference letter from a person not in the family. Đính kèm 1 thư giới 
thiệu của người ngoài gia đình.  
 
IV. REFERENCES Give at least two references. Ghi tên hai người giới thiệu.  
 
Name/Tên Relationship/Liên hệ Phone/Điện Thoại  
 
1)______________________________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________________________ 
  
 
APPLICATION DEADLINE: June 20th, 2016.  
Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 20 tháng 6 năm 2016.  
 
 
Applicant’s signature/Chữ ký của người nộp đơn:__________________  
Date: __________ 
 
All materials must be submitted in a sealed envelope marked: Personal and Confidential and sent to: 
 
Cao Dai Youth Association Scholarship 
12247 2nd Ave. S 
Seattle, WA 98168 
(206) 372-2990  
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Nút thuyền chài (clove hitch) là một loại nút dây thường dùng để 

buộc dây thuyền vào cọc trên bờ 

Sử dụng hay dùng để buộc đầu lều (cắm trại). Nó cũng được dùng 

như nút khởi đầu cho các nút ráp (tháp) cây.  

Cách tạo nút thuyền chàiTrước tiên quấn một vòng quanh cột hay 

cọc với đầu dây ngắn nằm bên trên vòng dây vừa tạo. Quấn đầu dây 

ngắn quanh cột thêm một vòng và luồn đầu dây ngắn bên dưới vòng 

quấn. Kéo đầu dây xiết chặt 

1. NÚT THUYỀN CHÀI  

15 NÚT CĂN BẢN - 15 BASIC KNOTS 
Nguyễn Thu-Thủy - Sưu tầm 

Nút dẹt hay nút kép (reef knot/square knot) là một nút 
dây đơn giản và thông dụng, được dùng để thắt hai đầu 
của một sợi dây để giử chặt một vật.  
Sử dụng Thường được dùng để băng vết thương bằng 
vải hay là dùng để buộc dây giày. Đây là một trong các 
nút dây đơn giản được sử dụng thường xuyên trong 
Hướng đạo.  
Cách thắt nút dẹt: Mỗi tay nắm giữ một đầu của sợi dây. 
Ðưa đầu dây trái lên trên đầu dây phải rồi luồn xuống 
dưới.  
Ðầu dây phải đưa lên trên đầu dây trái rồi luồn xuống 
dưới.  

2. NÚT DẸT 

Nút ghế đơn- Nút cấp cứu (bowline) là một nút dây khi tạo ra sẽ cho 
mộtvòng tròn cố định, thường dùng khi buộc dây thừng quanh vào 
người hay vật mà không sợ vòng dây tuột và xiết chặt vào. 
Sử dụng 
Làm một vòng tròn cố định ở đầu một sợi dây mà không sợ vòng dây 
bị chạy tuột lên hay xuống Dùng để kéo người từ dưới thấp lên. Ném 
cho người sắp chìm dưới nước để kéo họ vào Làm dây an toàn khi 
leo núi hay làm việc trên cao 
 Cách thắt nút ghế đơn 
Tạo một vòng tròn nhỏ xíu, và luồn đầu dây tự do (ngắn) từ dưới lên 
xuyên qua vòng dây nhỏ, rồi vòng ra phía sau phần dây dài. Sau đó 
luồn đầu dây ngắn trở xuống xuyên qua vòng tròn nhỏ lần nữa. 

3. NÚT GHẾ ĐƠN 
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Nút thợ dệt (sheet bend, becket bend, weaver's knot và weaver'shitch) là 
một loại nút dây có liên hệ cấu trúc với nút ghế đơn.  
 
Sử dụng : thắt nhanh chóng và hữu dụng để nối hai dây thừng khác tiết 
diện 
 
Cách thắt: trước tiên nắm sợi dây lớn hơn ở gần một đầu dây, rồi tạo 
một vòng nhỏ ở đầu dây bằng cách nắm lấy đầu dây uống cong ngược 
vào và giữ đầu dây trong tay. Tiếp theo là nắm sợi dây nhỏ hơn rồi luồn 
từ dưới vòng nhỏ lên. Sau đó quấn sợi dây nhỏ quanh vòng nhỏ của sợi 
dây lớn hơn, bắt đầu từ phía đầu dây của sợi dây lớn. Rồi xỏ nó xuyên 
qua bên dưới chổ mà sợi dây nhỏ từ dưới vòng tròn chui lên. Cuối cùng, 
kéo dây nhỏ hơn để xiết chặt nút dây. 

4. NÚT THỢ DỆT 

Nút kéo gỗ (timber hitch) là một nút dây dùng để buộc một sợi 
dây thừng vào một khúc gỗ. Nút dây này rất dễ tháo sau khi 
dung 
Công dụng: Dùng để kéo vật dài và nặng (thí dụ như một khúc 
gỗ) hay dùng để giăng võng. Nó cũng là nút khởi đầu của nút 
tháp cây dấu nhân. 
 
Cách tạo nút: quấn dây hết một vòng quanh khúc gỗ hay thân 
cây. Đầu dây ngắn quấn quanh phần dây dài, rồi xâu đầu dây 
ngắn qua vòng tròn vừa tạo quanh khúc gỗ. Sau đó quấn đầu 
dây ngắn ba vòng quanh vòng tròn vừa tạo và kéo phần dây dài 
để xiết chặt. Lưu ý là cần quấn ba vòng đối với các loại dây 
thừng thiên nhiên trong khi cần phải quấn 5 vòng đối với loại 
dây thừng bằng nylon. 

5. NÚT KÉO GỔ 

Nút số 8 (figure-of-eight knot/loop). Nó rất là quan trọng doi voi 
nguoi leo núi.  
 
Công dụng:  có công dụng như một phương pháp chặn dây 
thừng không bị tuột khỏi các dụng cụ thiết bị cột dây trong đi 
thuyền buồm và leo núi. Ứng dụng làm thang dây. 

 
Cách tạo nút: Giống như nút chịu đơn, nhưng do có xoắn 

them một vòng nên chắc chắn hơn. 
 

6. NÚT SỐ 8 
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NÚT CHỊU ĐƠN (single Overhand stopper knot):là nút đơn giản 

nhất. 

 

Công dụng:  Dùng làm điểm tựa để kéo một vật. 

 

Cách tạo nút: Tao mot vong nho roi keo mot dau day chui qua vong, 
that lai.  

7. NÚT CHỊU ĐƠN 

NÚT CHỊU KÉP: Double Overhand Stopper Knot (nút thầy tu) 

 

Công dụng: giống nút chịu đơn nhưng để lại gút to hơn,chắc 

chắn hơn. 

 
Cách tạo nút: Tao mot vong nho roi keo mot dau day chui qua 
vong, roi keo dau day do tro vao vong lan nua roi gut lai. 

8. NÚT CHỊU KÉP 

Nút ghế kép (Bowline on a bight) là một nút dây tạo ra một cặp vòng tròn cố định ở 
khoảng giữa dây thừng. Lợi ích là hai vòng tròn không bị tuột và dễ tháo ra. 
 
Sử dụng: Nút dây này có thể được dùng để tạo vòng bám chân (toe hold) ở giữa dây 
thừng. Làm vòng ghế an toàn trong cứu hộ, tiện lợi và dể chịu hơn nút ghế đơn. Mỗi 
vòng có thể dùng cho mỗi đùi chân và phần trên choàng qua ngực để giữ an toàn. 
 
Cách thắt: gấp hai phần dây thừng lại với nhau. Tạo một vòng tròn bằng cách chồng 
phần đầu gấp lên trên phần dây dài. Xâu đầu gấp qua vòng tròn vừa tạo từ dưới lên 
trên. Nắm đầu gấp và kéo về phía bạn và chồng phần vòng tròn của đầu gấp từ dưới 
lên xuyên qua vòng tròn đã tạo lúc đầu. Nắm phần vòng tròn đã tạo lúc đầu xiết chặt  

9. NÚT GHẾ KÉP 

Nút nối dây câu (Fisherman's knot) là một nút dây đặc dụng dùng 
để nối hai sợi dây lại với nhau. 
 
Sử dụng: rất hữu dụng để nối dây câu, cũng có thể dùng để nối 
hai sợi dây trơn láng, không bằng nhau hoặc bằng nhau 
 
Cách thắt: đơn giản là hai nút đơn, một nút đơn giữ quanh sợi dây 
bên phải và nút kia giữ quanh sợi dây bên trái. Xiết chặt lần lượt 
mỗi nút đơn. Sau đó kéo căng hai đầu sợi dây vừa được nối sao 
cho hai nút đơn chạy gần lại với nhau. 

10. NÚT NỐI DÂY CÂU 
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Nút chân chó (sheepshank) là một loại nút dây dùng để rút ngắn một 
dây thừng hoặc thâu gọn phần dây chùng 

Sử dụng: Nút chân chó có thể dùng để làm ngắn dây lại và duy trì độ 
chắc chắn khi kéo giản. Nút này rất là tiện lợi nếu ta không muốn phải 
cắt dây ngắn lại. Nút chân chó có thể dùng để căng buộc tải trọng vào 
xe tải, toa xe kéo và các sử dụng khác cho thuyền buồm. 

Cách tạo nút: Kéo một đoạn dây ngược lại và đặt nó dọc theo dây để 
tạo một chữ Z dài khoảng 20 cm. Vuốt chữ Z để ba đoạn của dây nằm 
thẳng dọc theo nhau và tạo thành hai gấp hình chữ U nghịch hướng 
với nhau. Ở mỗi gấp chữ U (có hai gấp chữ U ở hai hướng nghịch 
nhau), một tay nắm gấp chữ U, tay kia tạo một vòng với một đoạn dây 
còn lại và chồng lên phần gấp chữ U.Lập lại các bước cho gấp chữ U 
phía đầu kia. 

11. NÚT CHÂN CHÓ 

Nút thòng lọng- Noose knots: Dùng tạo một vòng dây 
chạy (không cố định) ở giữa hoặc cuối sợ dây, còn đượcsử 
dụng để buộc một đầu dây vào than cây, cọc/trụ hoặc bắt 
đầu một nút tháp cây 
 
Ứng dụng: Dùng để bắt hay cột súc vật, gia cầm. Ứng 
dụng làm tăng đơ cộng căng lều, bạt…cột đầu dây vào góc 
lều, tháo dở rất nhanh 
 
Cách tạo nút: Kéo một đoạn dây ngược lại,, một tay nắm 
gấp chữ U, tay kia tạo một vòng với một đoạn dây còn lại 
và chồng vào phần gấp chữ U. 

12. NÚT THÒNG LỌNG 

Nút Bồ Câu -Trucker’s Hitch knot: Dùng Căng lều 
 
Ứng dụng:  Dùng để tăng giảm dây.  
 
Cách tạo nút: dùng 1 nút thòng lọng ở giữa dây tạo 
thành 1 vòng dây (có thể thay thế bằng nút mỏ 
chim), một đầu neo và 1 đầu móc vào đầu neo khác, 
xỏ đầu dây neo thứ 2 vào vòng dây vừa tạo và kéo 
tăng giảm về hướng mình, kết thúc bằng nút đơn. 

13. NÚT BỒ CÂU 
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Nút chạy-Taut Line Hitch: - Dùng để tăng giảm lều, dùng cho 
những đoạn dây ngắn và không thể làm nút bồ câu được. 
 
Sử dụng: cho những góc lều với cọc nhỏ. trường hợp dây ngắn 
vẫn làm được. 
-Dùng để căng lều, nhưng thường thì người ta căng lều bằng 
nút thòng lọng ngược,ít dùng nút CHẠY tuy nhiên 
trong những trường hợp dây ngắn thì nút chạy là phù hợp nhất 
 
Cách tạo nút:  xem hinh ben 

14. NÚT CHẠY 

Nút sơn ca - Lark's head hitch / Cow hitch: còn gọi là nút 
Đầu chim sơn ca, là loại nút dùng buộc treo một vật lên xà 
ngang. 
 
Ứng dụng: làm xích đu, kéo treo bó củi, dựng côt cờ, buộc 
dây thun, trang trí đan móc, hay làm lắc tay bằng dây. Trong 
dựng lều Sơn ca là nút thông dụng để buộc góc lều 
 
Cách tạo nút:. Xem hinh ben 

15. NÚT SƠN CA 

Quyền Đạo bao giờ đúng lẽ công? 
Quyền Đời lắm sự đắng cay lòng! 
Nhân tâm ví  chẳng tùng Thiên ý 
Đức ấy tài kia cũng khó mong 
Bao nhiêu cái khó bấy nhiêu công 
Nghĩa cả nam nhi chớ mỏi lòng 
Nghiệp lớn Năm Châu chờ khách liệu 
Phó cho sắc sắc với không không 



ĐẶC SAN KỲ 7  Xuân ẤT MÙI 2015 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 76 

Tôi người Việt Nam. Ông xã người Mỹ. 
Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 
tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con. Ông 
xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ. 
 
Vùng I chiến thuật lấy Ðà Nẵng (nơi tôi và ông 
xã gặp nhau) làm thủ phủ nên có rất nhiều bộ 
chỉ huy trong đó có nhà thương của Hải Quân 
Mỹ là trung tâm y tế cho tất cả binh sĩ Mỹ 
trong vùng. Qua khỏi ngã tư Mỹ Khê, quẹo mặt 
để đi vào núi Non Nước, nằm về phía tay mặt 
là nhà thương. Tôi đoán nó chiếm trọn ít nhứt 
là năm mẫu đất với các trung tâm y tế mổ xẻ, 
chữa trị đủ loại, nhà ở cho binh sĩ và dĩ nhiên 
là một nhà xác! Một nhà xác không có nhiều 
nước mắt vì thân nhân ở mãi mười ngàn dặm 
xa! 
 
Trước mặt nhà thương là một bãi đáp trực 
thăng để tải các thương binh, các chiến sĩ tử 
trận từ các chiến trường vùng I. Mỗi lần trực 
thăng đáp xuống thì con đường xe chạy được 
các quân cảnh Mỹ chận lại, từng chiếc cáng 
được vội vã khiêng ra chạy thẳng vào cổng 
chánh, có người sẽ tỉnh lại với một cái chân 
nằm đâu đó trong lá rừng rậm rạp, có người sẽ 
được trở về quê hương dưới lá cờ phủ kín, có 
người sẽ ngậm ngùi từ biệt những giấc mơ vì 
cánh tay đã mất, gương mặt đã bị tàn phá, linh 
hồn đã bị tổn thương... 
 
Vì ông xã thuộc binh chủng hải quân và đóng 
quân trong nhà thương nên tôi đã có biết bao 
lần phải ngừng xe, tắt máy, ngồi nhìn những 
bước chân vội vã, những gương mặt chịu đựng, 
những ánh mắt buồn hiu của những người tải 
thương. Mỗi khi có một cái cáng phủ cờ Việt 
Nam hay Mỹ thì những người Mỹ xuống xe 
đứng nghiêm chỉnh đưa tay chào vĩnh biệt. Tôi 
ít khi thấy thương binh Việt Nam, có thể vì họ 
được chuyển tới một trung tâm y tế khác. Chỉ 

có một lần tôi thấy một cái cáng được khiêng 
ra khỏi cửa trực thăng, lá cờ Việt Nam Cộng 
Hòa phủ kín. Tôi không thấy mặt cũng như 
binh chủng của tử sĩ nhưng một người đàn bà 
đầu tóc rũ rượi, cánh tay quấn băng treo vào 
vai còn đẫm máu đang lảo đảo nhảy ra khỏi 
cửa trực thăng. Tóc chị trước kia chắc được cột 
lại bằng dây thun, nay chỉ còn một vài lọn lỏng 
lẻo trên đỉnh đầu còn bao nhiêu thì thả dài rối 
rắm xung quanh mặt. 
 
Bạn ơi, hình ảnh đau thương nhứt không phải 
là cái cáng có người chết nằm phủ kín lá cờ 
vàng chói, không phải dòng nước mắt đầm đìa 
trên mặt người sống sót mà là một miếng băng 
vải mỏng dùng để quấn vết thương. Nó bị dơ vì 
đất và máu. Nó chỉ dài bằng một chiếc khăn 
mùi soa. Nhưng nó lại được người vợ trân 
trọng để ngang lên trán, dùng một cọng lạt dừa 
cột vòng lại sau đầu. Mảnh khăn tang được vội 
vã quấn tạm thời nhưng sự ly biệt thì chắc 
chắn ngàn trùng xa cách. Người thiếu phụ Việt 
Nam đang để tang cho người chồng chiến sĩ đã 
hy sinh vì tổ quốc! 
 
Tôi không ra khỏi xe chào vĩnh biệt người 
chiến binh nhưng gục mặt vào tay lái nước mắt 
tuôn rơi khóc thương cho những đứa trẻ đang 

KHÔNG PHẢI TẠM DUNG 
Lệ Hoa Wilson 

Đại gia đình tác giả (áo đỏ, đứng thứ 2 từ trái) trong lần 
cậu con trai út tốt nghiệp đại học UC Berkeley.  

(Hình: Tác giả cung cấp) 
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quẩn quanh trong thôn xóm chờ cha trở lại. Tôi 
tưởng tượng tới lúc gia đình nghe tiếng chuông 
reo, mở cửa ra và thấy một người binh sĩ đứng 
trước mặt với cái nón cầm trên tay. Người mẹ ở 
ngàn dặm xa kia có ngã xuống vì trái tim tan 
nát?... Một cái gì đó nhen nhúm trong tâm hồn 
tôi. Chiến tranh tiếp diễn cho tới một lúc nào 
đó thì hòa ước được ký, quân đội Mỹ rút đi. 
 
Anh nấn ná xin ở lại Việt Nam và là nhóm binh 
sĩ cuối cùng ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất 
vào đầu năm 73. Tháng 6, 1973, tôi sanh đứa 
con trai đầu lòng cho anh. Tháng 9 năm 74 tôi 
qua Mỹ thăm anh tiện thể thăm dò chuyện 
xuất nhập cảng. Chúng tôi dự định chờ anh ra 
khỏi quân đội và sẽ về sinh sống tại Việt Nam. 
Ðiều kiện để tôi nói “I do” là chúng tôi phải ở 
Việt Nam và sẽ có bảy đứa con. Tôi nào biết 
trời cao đất rộng là gì, chỉ biết rằng tôi rất ham 
con và bảy đứa là một con số chấp nhận của 
gia đình VN, đâu nghĩ rằng đối với người Mỹ 
hai đứa là lý tưởng, ba đứa là chau mày, bốn 
đứa là nổi điên, năm đứa là tan nát, sáu đứa là 
thảm họa mà bảy đứa là... rồi đời! 
 
Thời cuộc thay đổi, đến tháng 3 năm 75 thì tôi 
quay về Việt Nam để đón các con. Lúc đó tôi 
đang có thai đứa thứ hai được bảy tháng. Khi 
còn bên Mỹ, qua tin tức trên báo và tin rỉ ra 
trong quân đội thì chúng tôi biết chắc là Sai-
gon sẽ mất, nhưng khi về Việt Nam thì Saigon 
vẫn vui vẻ, vẫn bình yên. Rạp chiếu bóng vẫn 
hát, tiệm ăn vẫn mở cửa, đám cưới vẫn tiến 
hành, tình yêu vẫn nở hoa... Tôi thầm cằn 
nhằn báo chí Mỹ thật là dỏm, toàn là đưa tin 
vịt không hà. 
 
Nhưng với ngày qua, mọi việc có vẻ tệ hơn. 
Nhóm người quen bán hột xoàn với mẹ con tôi 
cùng nhau an ủi rằng “bà Mỹ” còn ở đây chưa 
chạy thì lo gì. Ông xã tôi kêu điện thoại ngày 
một hối thúc tôi ra đi. Tôi trả lời là má tôi 
không cho đi, sợ về Mỹ sanh rồi lấy ai săn sóc, 
làm sao có củi lửa để hơ, có lá xông để tắm, có 

nghệ vàng để thoa mặt, v.v.. Sanh xong rồi tôi 
sẽ qua. 
 
Một tuần sau tôi mất liên lạc với anh. 
 
Ngày 20 tháng 4, 1975 một trung sĩ Việt Nam 
lái xe jeep đến nhà tôi, gõ cửa: 
“Xin lỗi đây có phải là nhà của bà Lê Thị Hoa 
không?”. 
 
Tôi trả lời: 
“Trung sĩ ơi, ở đây không có bà Lê Thị Hoa 
chắc trung sĩ muốn kiếm bà Lệ Hoa phải 
không?” 
 
Viên trung sĩ vội nói: 
“Tôi cũng không biết chắc. Tôi làm việc cho 
ban an ninh phi trường và được lịnh tới đây 
chở cái bà có chồng Mỹ lên gặp đại tá Mỹ phụ 
tá tùy viên quân sự...” 
 
Tôi cầm lấy giấy và thấy tên tôi. Tôi vội dẫn 
theo hai đứa con nhỏ nhất lên phi trường Tân 
Sơn Nhất. Khi vào văn phòng,vị đại tá cho tôi 
biết là ông xã đã liên lạc với cơ quan của ông 
và nhờ họ giúp tôi và các con phương tiện để 
rời Việt Nam. 
 
Vị đại tá nhìn xấp tài liệu nói: 
“Chồng bà yêu cầu tòa đại sứ giúp đỡ bà và ba 
đứa con di tản khỏi Việt Nam lập tức. Xin bà 
hãy để hai đứa trẻ nầy lại đây cho cô thơ ký tôi 
trông chừng, còn bà thì theo xe trở lại nhà và 
dẫn đứa thứ ba tới đây, chúng tôi sẽ làm giấy 
tờ và gia đình bà sẽ ra đi nội trong ngày nay.” 
 
Tôi ngẩn ngơ nhìn vị đại tá ngồi nghiêm chỉnh 
trước mặt: 
“Ngài đại tá, ngài có nói chơi không? Tôi sanh 
ra, lớn lên, sống ba mươi lăm năm tại non 
nước nầy giữa cha mẹ, thân nhân, bạn bè... và 
bây giờ ngài cho tôi hai tiếng đồng hồ để từ bỏ 
tất cả... xin ngài hãy nói là ngài nói chơi, 
chuyện nầy không có thật...” 
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Nước mắt tôi ứa ra và chắc là tôi có vẻ bi 
thương của một con thú sắp chết nên vị đại tá 
rộng lượng nhìn tôi : 
“Tôi biết tình cảm của bà. Thôi bà hãy dẫn con 
về và ngày mai trở lại. Ngày mai, bà có nghe 
rõ không? Chuyện đầu tiên bà thức dậy ngày 
mai là cùng ba con lên xe đến đây. Tôi sẽ gởi 
người trung sĩ nầy đến nhà bà sáng mai.” 
 
Tôi về nhà và cả nhà bắt đầu khóc. Tôi đi lên đi 
xuống thang lầu, mở các hộc tủ ra rồi đóng lại, 
ra sân thượng nhìn chậu cúc héo queo, xuống 
nhà bếp ngồi lên bộ ván ngựa,vô nhà tắm rờ rờ 
cái lon múc nước, ra phòng khách nằm lên 
võng đưa kẽo kẹt... Tôi như người mộng du, 
làm tất cả những hành động vô nghĩa đó với 
tiếng khóc hụ hụ. 
 
Ba giờ chiều tôi gọi điện thoại cho vị đại tá biết 
là vì tôi bị xúc động nên đã động đến cái thai. 
Hiện giờ tôi đang ra huyết và bác sĩ cấm không 
cho tôi di chuyển cho đến ba ngày sau. Dĩ 
nhiên vị đại tá không dám giỡn với tánh mạng 
người khác nên phải đồng ý cho tôi thêm ba 
ngày nữa. Tôi không nghĩ là sau ba ngày đó tôi 
còn có được một giọt nước mắt nào nữa trong 
cuộc đời. 
 
Ba má tôi không đi vì tôi có người anh đi tập 
kết: ông bà chờ sự trở lại. Anh rể tôi không đi 
vì là sĩ quan Cộng Hòa: sợ mang tội trốn lính. 
Chị tôi không đi vì theo chồng. 
 
Ba đứa cháu trai theo tôi vì sợ sẽ phải bị đày đi 
lính. Một đứa cháu gái theo tôi vì sợ sẽ bị gả ép 
cho thương phế binh Cộng Sản. 
 
Vì thế ba ngày sau tôi mang một bụng bầu tám 
tháng và bảy đứa nhỏ lên phi trường. Vị đại tá 
nhìn tôi như nhìn con quái vật: 
“Xin lỗi bà, theo giấy tờ thì tôi chỉ có quyền 
cho bà và ba đứa con của bà đi. Hiện tại bà có 
tới bảy đứa! Tôi thật không thể giúp bà.” 

 
Khi người ta phải phấn đấu cho sự sống chết 
thì can đảm và khôn ngoan ở đâu bất chợt hiện 
ra. Tôi nhẹ nhàng nói: 
“Tôi hiểu thưa đại tá. Tôi không trách ông. 
Nhưng đây là những đứa cháu tôi nuôi từ nhỏ 
giống như con tôi vậy. Nếu ngài không cho 
chúng đi thì mẹ con tôi cũng xin ở lại.” 
 
Vị đại tá bối rối nhìn tôi. Có lẽ ông đã biết rằng 
rồi thì Việt Nam sẽ mất, rồi thì một làn sóng 
người sẽ cuồn cuộn ra đi. Sớm một vài ngày, 
bốn đứa trẻ nầy có thấm gì đối với số người 
đang rần rộ chen lấn ngoài kia. Ông thở dài, 
ngồi xuống ghế ký cái công văn “eight months 
pregnant wife and seven children of US citizen 
need to be evacuated” rồi đưa cho tôi. Chúng 
tôi theo dòng thác người nhớn nhác ra đi. 
 
Chúng tôi tới Camp Pendleton ngày 5 tháng 5 
năm 1975. Anh đang đóng quân ở Ferndale, 
một tỉnh lẻ nhỏ nhắn hiền hòa chỉ có bảy ngàn 
dân, cách San Francisco sáu tiếng đường xe về 
hướng bắc. Lúc đó chiến tranh lạnh giữa Hoa 
Kỳ và Nga Xô vẫn tồn tại nên đây là một căn 
cứ hải quân rất quan trọng nằm trên một ngọn 
đồi cao ngó ra biển. Các đài radar tối tân được 
đặt cùng khắp để theo dõi các tàu ngầm xâm 
phạm bất hợp pháp vào hải phận Mỹ và Cali-
fornia. 
 
Khí trời California lúc đó là 75 độ mà mọi 
người lạnh cóng. Ðêm thứ hai tại camp, anh lái 
xe một lèo 16 tiếng để đến đón mẹ con tôi. 
Mười một giờ khuya một người lính Mỹ đến lều 
để dẫn tôi lên văn phòng nơi anh đang làm thủ 
tục. 
 
Bạn có biết lúc đó tôi giống ai không? 
 
Không Giống Ai Hết! 
 
Ðây là một người đàn bà 36 tuổi, tóc hơi dính 
chùm lại vì cát bụi, mặt hỏm vào, gò má bị 
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nám, mặc một cái áo dài xanh bên hông chỉ gài 
được một nút ở dưới nách vì thai bụng quá lớn, 
ngoài khoác một áo bầu thùng thình màu 
trắng, đầu trùm cái mền xám cột thắt dưới 
cằm, chiều dài mền thả phấp phới sau lưng. Le 
lói hơn nữa là người lính Mỹ trẻ thấy tôi run 
cầm cập nên cởi cái áo lính trận ra, trước mặt 
đầy những túi để dao găm, lựu đạn v.v... và 
trùm lên tôi. Tôi bước vào căn lều. Bàn làm 
việc nằm cuối phòng và anh đang đứng cúi 
xuống ký giấy tờ. 
 
Chưa bao giờ trong đời tôi lại bước những bước 
chân nhẹ nhàng, nặng nề, tủi hổ, hoang mang, 
giải thoát, run sợ như lúc đó. Ðây là lúc bắt 
đầu cho những ngày tươi sáng với sum họp 
thương yêu, với nhà lầu chọc trời, với ngựa xe 
rộn rã, với tương lai đại học hay là lúc chấm 
dứt cho dòng sông Hậu hiền hòa với hàng dừa 
nặng trái, lúc từ giã những hàng me xanh thân 
yêu Trần Quý Cáp, lúc quay lưng lại với bến 
Ninh Kiều đằm thắm xinh tươi, lúc quì lạy cha 
mẹ quê hương nói lời vĩnh biệt? 
 
Tiếng bước chân tôi làm anh quay lại. Anh 
bước tới ôm lấy tôi. Tôi cố gắng để khỏi ngất 
đi, quì xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt và 
nghẹn ngào: “Oh My God honey, I lost my fami-
ly, I lost my country, I lost everything!” rồi tôi 
khóc nức nở. Anh quì xuống ôm đầu tôi. Anh 
cũng khóc. Tất cả người Mỹ trong phòng đều 
rưng rưng. 
 
Ngày 13 tháng 6 năm 1975 tôi sanh cháu Jim-
my. Tháng 9 tựu trường, tôi gởi hai đứa nhỏ 
nhất cho cô bạn, đi làm phụ giáo lớp một 
trường tiểu học Ferndale, hai đô la rưỡi một 
giờ. 
 
Hè 1976, tôi đứng bán hot dog trong hội chợ và 
ba thằng lớn thì đi dọn rửa phân ngựa trong 
trường đua. Lúc đó chánh phủ Mỹ còn giàu nên 
cứ hai năm là các quân nhân được đổi tới một 
trạm binh khác. Tôi thấy tụi nhỏ rất buồn và sợ 

rằng sự dời chỗ thường xuyên sẽ làm tụi nó 
hụt hẫng vì xa bạn nên khuyên anh giải ngũ. 
Và chúng tôi dọn xuống miền Nam California, 
tỉnh La Habra. 
 
Tôi thì để tất cả sự nghiệp lại Việt Nam, anh thì 
trước khi biến cố Việt Nam xảy ra, đã bị thua lỗ 
tất cả vốn liếng trong một vụ hùn hạp mở tiệm 
in với một nhóm dân sự nên chúng tôi hoàn 
toàn... sạch sẽ. Khi đi mướn nhà ở đường Dex-
ford, La Habra, chúng tôi chỉ dẫn theo bốn dứa 
nhỏ nhất, hai trai hai gái. Chủ nhà là một 
người đàn ông Mỹ dễ thương, khi biết anh vừa 
giải ngũ thì rất vui vẻ nói: 
“Ô, căn nhà nầy có ba phòng lớn, thật là lý 
tưởng cho gia đình ông bà với hai trai hai gái. 
Tôi rất vui lòng cho ông bà mướn.” 
 
Chúng tôi dở khóc dở cười. Anh là người ít nói 
và chậm chạp nên tôi bèn duyên dáng cười cười 
nhìn ông 
“Thưa ông, nếu tôi nói với ông là chúng tôi có 
tám đứa con thì ông có tin chúng tôi không?” 
 
Lần nầy thì chủ nhà nhìn chúng tôi dở khóc dở 
cười. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 
“Thôi được, tôi đồng ý cho ông bà mướn. Mỗi 
tháng tôi sẽ đích thân đến thâu tiền nhà. Hy 
vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp.” 
 
Ông đâu có biết rằng tên tôi là Lệ Hoa nghĩa là 
một bông hoa mỹ lệ, đẹp đẽ chớ chẳng phải là 
nước mắt của hoa nghe bạn. Vì thế tôi thích 
trồng bông, thích vườn tược. Tôi sanh ra và lớn 
lên ở Cần Thơ, bà con sống ở Ô Môn, Thới Lai, 
Phong Ðiền, Cờ Ðỏ nên mỗi mùa Hè chị em tôi 
thường về vườn đi cầu khỉ, chèo ghe, bắt ốc 
gạo, hái vú sữa. Cái chất vườn Nam bộ đã ăn 
sâu vào máu tôi nên hiện giờ nhiều người còn 
cho rằng tôi không có vẻ gì là sang trọng như 
người Việt Nam sống ở Mỹ. Biết sao! 
 
Sau khi dọn vô, tôi và các con hì hục cuốc đất, 
đổ phân và biến cái sân trống rỗng của ông 
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thành ra một cái vườn đầy hoa vạn thọ (đây là 
để honor má tôi vì bà rất thích bông vạn thọ). 
Tháng sau khi ông tới thu tiền nhà thì ông 
ngẩn ngơ và phán một câu, “Tôi không cần 
phải tới tận nhà thâu tiền nữa, bà cứ viết check 
gởi cho tôi là được. Cám ơn bà về những bông 
vạn thọ.” 
 
Một vài người quen xúi tôi xin đi làm waitress 
vì nghề nầy tiền lương chẳng bao nhiêu nhưng 
tiền tip thì... ăn chết không hết. Trời ơi tôi nghĩ 
tới cái viễn cảnh, anh sẽ đi làm, tôi sẽ đi làm 
lại còn tiền hưu trí từ quân đội nữa thì quả 
nhiên là... ăn chết không hết! Tôi vội vàng vác 
đơn tới tiệm Red Lobster gần nhà xin việc. 
Người manager hỏi bà có làm waitress bao giờ 
chưa? Dạ chưa. Bà có khi nào làm chủ nhà 
hàng chưa? Dạ chưa. Cứ hỏi...bà có... bà có... 
bà có.... Cứ trả lời... dạ chưa... dạ chưa... dạ 
chưa... và thế là tiền ăn chết không hết chỉ là 
mộng ảo. 
 
Tôi mua tờ báo thấy rao là “Chương trình CETA 
của chánh phủ sẽ trả tiền trường cho một năm 
học để giúp bạn học các nghề văn phòng như 
thơ ký, kế toán, phụ tá hành chánh v.v... Mỗi 
tuần chương trình sẽ tặng bạn bốn chục đô để 
di chuyển và sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc 
làm cho bạn...” Tôi nói với anh đây chắc hẳn là 
một sự lường gạt vì làm gì lại có sự tốt đẹp như 
thế. Anh thì lớn lên đã nhập ngũ, phần nhiều 
thời gian nếu không lang thang trên biển cả thì 
cũng đóng quân ở một xứ khác ngoài Mỹ nên 
đối với xã hội dân sự cũng có chút bỡ ngỡ. Tôi 
hăng hái tới cơ quan xin vào chương trình thơ 
ký. Người phụ trách chương trình thấy tôi là 
người tị nạn, chồng lại là cựu quân nhân, hình 
dạng có vẻ nghèo nên thương tôi. Sau khi nói 
chuyện và đọc cho tôi viết một đoạn Anh văn, 
bà nhận tôi vào chương trình thơ ký. Khi tôi lui 
cui làm giấy tờ, bà dịu dàng hỏi: 
“Bà có giỏi toán không? Làm nhân viên kế 
toán thì nhiều lương hơn thơ ký thường và rất 
dễ kiếm việc làm.” 

 
Tôi không dám trả lời vì không biết “toán” của 
bà thuộc về loại gì nên ngập ngừng: 
“Dạ tôi cũng không biết chắc.” 
 
Bà lấy ra một bài thi toán đưa cho tôi. Ái dà, 
bà ơi. Có phải là bà đang chà đạp cái trường 
Gia Long của tôi không? Tôi là học sinh đệ 
nhất A đây nha bà, dù tôi không được như bà 
Dương Nguyệt Ánh ngày nay phát minh ra cái 
gì là bom tìm nhiệt thì ba cái 25% của 100 là 
bao nhiêu, 1/3 của 75 có lớn hơn 2/3 của 40 
không v.v.. là cái chuyện nhắm mắt cũng trả 
lời được. 
 

Một năm sau tôi được giới thiệu vào làm cho 
công ty nhà hàng Dennys, bộ phận kế toán 
xuất nhập. 
 
Làm việc bảy năm tại Dennys tôi đã học được 
biết bao điều về gia đình, xã hội, dân tình Mỹ. 
Trong những buổi ăn trưa tôi học đan áo, học 
móc khăn, học cách nấu món ăn Mỹ, Ý, Tây 
Ban Nha, học cách dạy con, cách đối xử với 
chồng, học cách không bao bạn ăn để rồi kể lể 
khi giận hờn nhau, mà mạnh ai nấy móc túi trả 
phần mình và tình bạn thì không bao giờ sứt 
mẻ. 

Đại gia đình tác giả chụp trong dịp Tết. 
(Hình: Tác giả cung cấp) 
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Những người bạn ngoại quốc mới nầy giúp tôi 
hoàn thiện ngôn ngữ, hiểu rõ những tiếng 
lóng, sử dụng thành thục những thành ngữ, trả 
lời điện thoại một cách chuyên nghiệp. 
 
Giúp tôi biết nói cám ơn với con cái. Biết dằn 
lòng không mở thư của chúng ra kiểm soát. 
Biết chỉ dẫn chúng tự thực nghiệm cuộc đời 
hơn là bao che lầm lỗi. Biết nói xin lỗi khi 
phạm phải sai trái. 
 
Biết văn minh không phải là mặc áo hở ngực 
hở mông mà là tuân thủ theo Hiến Pháp. Biết 
tự do không phải là mạnh ai nấy làm mà là 
kính trọng nhân vị của chính mình và của 
đồng loại. Biết thành công là nhờ vào sự mẫn 
cán, học hỏi, cầu tiến chớ không nhờ vào nịnh 
bợ lấy lòng. 
 
Biết các sắc dân khác cũng đầy thương yêu và 
nhiều đau khổ. Biết kính trọng người Mỹ đen. 
Biết thương yêu người Mễ nghèo. 
 
Họ cười lăn lóc với cái accent Á Ðông của tôi 
nhưng họ không chê tôi dốt nát. Họ chỉnh sửa 
lại những tiếng tôi dùng sai trật nhưng không 
có ý khinh khi. Họ không đánh giá tôi cao vì 
tôi đến từ gia đình trưởng giả như tôi khoe 
khoang. Họ không nhìn tôi thấp kém vì tôi 
thuộc third world country như báo chí thường 
đăng tải. Họ nhìn tôi giống như họ, một người 
vợ, một người mẹ đang cố gắng kiếm tiền một 
cách lương thiện để giúp chồng nuôi dạy đàn 
con. 
 
Chín mươi phần trăm nhân viên kế toán là đàn 
bà. Ðây là những bà mẹ, bà vợ ban ngày làm 
toàn thời gian, chiều về nấu ăn chăm lo con 
cái, cuối tuần giặt giũ, lau chùi nhà cửa, dạy 
con làm bài tập, đi chợ, đi chơi với gia đình. Họ 
sống bình thường mà còn giỏi hơn tôi là đằng 
khác.Vậy mà khi xưa tôi cứ nghĩ đàn bà Mỹ là 
đồ bỏ. Tôi mang tội khinh người. Khi ở Việt 

Nam tôi ít khi nào giặt quần áo cho tôi, cho 
chồng, cho con. Tôi chưa khi nào lau chùi cầu 
tiêu, thức khuya dậy sớm cho con bú, kiểm 
soát từng bài văn điểm toán cho con. Tất cả 
đều có anh tài xế, chị vú, anh bồi, chị bếp, cô 
giáo dạy kèm. Biết bao người đã than trời trách 
đất rằng sống ở đây sao mà cực quá, xã hội gì 
mà sướng đâu không thấy chỉ thấy cái gì cũng 
tự mình làm, thời gian hưởng thụ chẳng bao 
nhiêu mà làm việc thì quay tròn như chong 
chóng chẳng lúc nào ngừng. Cực ơi là cực. Chỉ 
chăm chăm muốn về Việt Nam hưởng thụ. 
 
Bạn ơi, bạn hãy dừng chân một bước. Bạn hãy 
mỉm cười cầm từng món đồ dơ bỏ vào máy 
giặt, nhìn vết bẩn trên chỗ đầu gối và hình 
dung lại gương mặt mếu máo đáng yêu của con 
nhỏ khi té quị xuống bãi cỏ, nhớ lại ánh mắt 
chờ mong tin tưởng của con khi mẹ đến đỡ lên. 
Bạn hãy nhìn cả nhà húp sột soạt chén canh 
bầu, cùng chia nhau miếng sườn nướng, cuộn 
chả giò. Bạn hãy cúi xuống đứa bé đang nở nụ 
cười ngây thơ chờ mong bình sữa bạn đang đu 
đưa trước mặt. Bạn hãy vừa xào món tàu hủ 
vừa trả lời thằng con đang cắm cúi làm bài tập 
bên kia bàn là Los Angeles không phải là thủ 
phủ của California con ơi. Thủ phủ của CA là 
Sacramento hoặc square of three is not three, 
it's nine. Và năm phút sau đứa con vui vẻ đứng 
dậy: “Thank you mom (or dad). My home work 
is done.” 
 
Ðây mới chính là lúc bạn sống, là lúc mà bạn 
xuyên thủng qua lớp giáp để linh hồn và huyết 
nhục bạn và gia đình cùng hòa quyện vào 
nhau. Ðây chính là lúc hột mè trí tuệ nảy nở 
trong các con do bạn gieo xuống, lúc hạt giống 
tình yêu thẩm thấu vào linh hồn chúng do bạn 
cày cấy vào. Chúng sẽ lớn lên với ân cần bạn 
gởi vào chén cơm, với giúp đỡ bạn xẻ chia 
trong bài tập, với thương yêu bạn vuốt thẳng 
áo quần, với mồ hôi bạn chảy dài trong trận 
đấu.Và vợ chồng bạn có cùng một trận tuyến, 
cùng một hướng đi. 
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Tôi đã từ bỏ quê hương điêu tàn, đã quay lưng 
với tương lai đen tối. Tôi đã chọn một nơi khác 
để cất nhà, một miếng đất khác để gieo hạt. 
Tôi đã dùng nước sông của họ để tưới tẩm, 
dùng đồi núi của họ để chăn nuôi. Tôi đã dùng 
chất xám của họ để tiến thân, dùng lòng tốt 
của họ để sống còn. Tôi không bao giờ quên 
dòng máu Việt trong tôi nhưng tôi sẽ không 
ngồi đó nhìn non nước nầy, dân tộc nầy với 
một ánh mắt hờ hững, dửng dưng, một thái độ 
vô ơn, rẻ rúng. Tôi sẽ không coi đây chỉ là một 
mảnh đất tạm dung và ngồi khóc thương cho 
một khung trời đã mất, mơ tưởng về một dĩ 
vãng đã tàn phai. 
 
Tôi sẽ hòa vào các chủng tộc khác nhau, rơi lệ 
khi thấy tòa nhà chọc trời sụp đổ, đau thương 
khi nhìn xác lính được chở về, hân hoan khi 
nghe bài quốc ca trong các cuộc tranh tài. Tôi 
sẽ dạy các con cùng tôi nhận nơi nầy làm quê 
hương, sẽ đem tất cả khả năng lao động hay 
học vấn đóng góp vào sự thịnh vượng chung 
của quốc gia nầy. 
 
Thay vì trồng cây cổ thụ tạm thời trong một 
cái chậu nhỏ để nó chỉ được lớn èo uột trong 
bóng râm, tôi và gia đình muốn đào một hố 
sâu, đổ đầy phân bón, tưới tẩm nó với tất cả 
ân cần, săn sóc nó với tất cả sức lực để cho rễ 
mạnh nó ăn sâu vào lòng đất, cho tàn xanh nó 
tỏa rộng khắp không gian. Chúng tôi không 
tạm dung. Chúng tôi mọc rễ và yêu thương quê 
hương nầy. Rồi một ngày nào đó, ở bên kia 
góc trời có cần tới một bóng mát bình an, 
chúng tôi sẽ chiết bớt một nhánh cổ thụ đem 
về… 
 
Chúng tôi chỉ có thể làm như thế khi chúng tôi 
nhận nơi nầy làm quê hương. 
 

Lệ Hoa Wilson 
Source: Người Việt Daily News 

  
Mừng Ngày Đại Hội Thanh Thiếu Niên  
Cao Đài Thế Giới lần thứ Năm tại Miền  

Nam California July 3,4,5 - 2010 
 

Nối Vòng Tay Lớn Khởi Thăng Hoa, 
Đại Đạo Thanh Niên Hội một nhà 
Thiếu, Ấu họp đoàn giồi huệ trí,  

Tráng, Thanh thừa kế nghiệp Ông Cha. 
Thanh Kỳ (1) hoài bảo tình đoàn kết, 

Bắc Đẩu (2) định hình chỉnh hướng xa. 
Hải Ngoại tương truyền lưu hậu tấn, 

Hòa đồng nhất thể đủ màu da. 
 

           Nhật Tân 
 
 

Đại Đạo Thanh Niên Hội - Cao Đài 
Thế Hệ Kế Thừa 

 
Đạo Sử sang trang đầy khắc khổ 

Hệ Kế Thừa lắm độ gian nan 
May duyên thoát cảnh lầm than! 

Lưu vong hải ngoại bình an họp quần. 
 

Luân xa Đạo Đức bền tâm chuẩn 
Gắng công lo xây dựng Đạo quyền. 

Mở mang Văn Việt bút nghiên 
Dạy đoàn Thiếu Ấu mối giềng Việt Nam. 

 
Cơ Phổ Độ truyền sang Quốc Ngoại 

Cố vùng lên ! bày giải nguồn cơ. 
Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thiên Thơ 
Dìu đời Nhân Nghĩa đừng mơ lỗi lầm. 

 
Vòng nghiệt ngã vô tâm trì kéo 

Bước vững vàng giữ kẻo sa chơn. 
Thanh Niên Đại Đạo bảo tồn 

Kế thừa là nhiệm tâm hồn trung kiên.  
 

        Trí Diệu 
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SINH HOẠT CA 
 

Nhảy Lửa  
Anh em ta, mau cố chất cây khô vào đây, đốt chung.   
Đêm khuya nghe, tiếng tí tách cây khô nổ vang, giữa rừng. 
Giang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng.   
Trông khói xanh trong đêm bốc cao.   
Cùng cầm tay, hát vang lừng ta chúc lửa thiêng sáng soi xua tan bóng đêm. 
Anh em ta đùa vui ca hát……..Hát cho đời vui vui thật vui. 
 

Chung vui  
Bốn phương trời ta về đây chung vui.   
Không phân chia giọng nói tiếng cười 
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái. 
Trao cho nhau những lời thiết tha…… 
 

Gồ Ghê  
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê.   
Khen anh hai một cái bà con ơi.   
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê.   
Hãy vỗ tay khen anh hai một chầu 

 

Hoan Hô Anh Này Một Cái  
Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này.   
Nào chúng mình hoan hô.   
Nào chúng mình hoan hô.   
Nào ta hoan hô 
 

Đừng giận hờn 
Vỗ cái tay lên đi, xem ai có giận hờn gì 
Vỗ cái tay lên đi, xem ai có giận hờn chi … 
Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn 
Vỗ cái tay lên đi, hãy, vỗ cái tay lên đi 
(vỗ đùi, vỗ lưng tiếp tục) 
 

Yêu thương (vỗ người bên trái , phải, trước, sau lưng) 
Bên trái tôi là, người tôi yêu tôi thương.  Bên phải tôi là, người tôi yêu tôi thương 
Phía trước tôi là, người tôi yêu tôi thương.  Sau lưng tôi làngười tôi yêu tôi thương 
Người tôi yêu tôi thương, đang ngồi bên trái của tôi  
Người tôi yêu tôi thương, đang ngồi bên phải của tôi  
Người tôi yêu tôi thương, đang ngồi trước mặt tôi đó 
Người tôi yêu tôi thương, đang ngồi xung quanh tôi đây 

Giờ Ăn Đến Rồi  
 
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.  
Mời anh xơi, mời chị xơi.   
Nâng chén lên cho cao nào.   
Nâng chén lên cho cao nào 
Ta cùng ăn, ta cùng ăn 

Hay Quá  
 
Hay quá hay quá là hay.   
Xin thưởng một tràng pháo tay. (vỗ 
tay123) 
Hay quá, hay quá là hay.   
Xin thưởng cho một nụ cười-Há-Há-Há 

Hoan Hô  
 
Hoan hô, hoan hô, chúng ta cùng ca.   
à, a, á chúng tôi phục anh rất nhiều.. rồi.   
à, a, á chúng tôi phục anh rất nhiều 
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Truyện Cười/ Jokes  
(Nguyễn Thu-Thủy Sưu Tầm) 
 
1. Tư duy chọn nghề 
Cô giáo : – Em nào nói cho cả lớp nghe dự tính sẽ làm gì khi lớn lên? 
Học tro: Dạ thưa cô, lớn lên nếu em xinh đẹp em sẽ làm người mẫu hay là đóng phim … 
Cô giáo : Còn nếu em không đẹp … 
Học tro; Dạ, nếu em không đẹp em sẽ làm cô giáo… ! 
 
2. Học hành thời Facebook 
Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau. 
Cô giáo:  Em làm bài tập chưa Tí? 
Học trò: Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi.– Em đã tag cô vào luôn rồi đấy.– Cô vào xem nhớ 
like và comment cho em nhé. 
Cô giáo: Tốt lắm.– Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi.– Em 
nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé. 
Hoc Tro: ?????????? 
 (no comment ) 
 
3. Tin nhắn 
Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng không dám nói ra. Một ngày kia, lấy hết can 
đảm, chàng soạn một tin nhắn tỏ tình và nhấn send lúc 1h sáng. Tin nhắn trả lời đến ngay sau 
đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc. 
……………. 
Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và… shock. 
“Tài khoản của quí khách không đủ để gửi tin nhắn,xin vui lòng nạp thêm” 
 
4. Any Grape? 
This duck walks into a convenience store and asks the clerk, "Do you have any grapes?" The clerk 
says no, and the duck leaves. The next day, the duck returns and asks, "Do you have any grapes?" 
The clerk again says no, and the duck leaves. The day after that, the duck walks in the store again 
and asks "Do you have any grapes?" The clerk screams at the duck, "You've come in here the past 
two days and asked if we had any grapes. I told you no every time that we don't have any grapes! I 
swear if you come back in here again, and ask for grapes, I'll nail your webbed feet to the floor!!" 
The duck left, and returned the next day. This time he asked, "Do you have any nails?" The clerk 
replied, "No," and the duck said, "Good! Got any grapes?" 
 
5. How serious my condition is? 
A distraught patient phoned her doctor's office. "Is it true", the woman wanted to know, "that the 
medication you prescribed has to be taken for the rest of my life?" "Yes, I'm afraid so." The doctor 
told her. There was a moment of silence before the woman continued, "I'm wondering, then, just 
how serious my condition is. This prescription is marked 'NO REFILLS.'" 
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ÁNH SÁNG NIỀM TIN                      Tác giả: Phạm Tú – ĐĐTNH -California 
 
Cho anh và tôi , tìm đến chân trời.  Yên vui hồn nhiên, tâm hồn phơi phới.  
Cho anh và tôi, tìm về nơi đâu.  Yêu thương trao nhau, quên hết u sầu  
Cho anh và em tìm đến cội nguồn. Câu ca ngân nga, cánh đồng bao la.  
Cho anh và em tìm lại quê hương. Non sông yêu thương, ngọt ngào vấn vương… 
 
Rạng rở ánh dương bừng lên.  
Một nền Đạo mới, Chí Tôn ban truyền.  
Từ đây thế giới đổi thay. Ánh linh quang tỏa khắp thế gian .  
Dìu dắt chúng sinh lầm than.  
Tìm về ánh sáng, hiển linh Cao Đài.  
Hoằng khai Đại Đạo chơn pháp. Tam kỳ Phổ độ, người người an vui. 
 
Cho anh và tôi, từ bỏ hận thù. Quên đi sân si, tỵ hiềm ganh ghét.  
Cho anh và tôi, tìm lại tâm linh. Lắng nghe câu kinh, khai sáng cho mình.  
Cho anh và em, tìm đến bên Chùa. Khi ta bơ vơ, lầm đường lạc lối.  
Cho anh và em niềm tin Thiêng liêng. Thương yêu vô biên, Huyền diệu Cao Đài…  
Out: 
(Cho anh và em niềm tin Thiêng liêng.  
Thương yêu vô biên, Huyền diệu Cao Đài…  
Cho anh và em niềm tin Thiêng liêng.  
Thương yêu vô biên... ánh sáng.. Cao Đài…) 



ĐẶC SAN KỲ 7  Xuân ẤT MÙI 2015 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 86 

Bài Phát Biểu của đại diện BCH ĐĐTNH-HN, Hội Trưởng Trương Nguyễn Đăng Khoa, tại Đại Lễ 
Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo - Niên Đạo 90 tại Thánh Thất Châu Đạo California, Hoa Kỳ. 
 
 
- Kính Bạch Hội Thánh 
-  Kính thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong, Hiền Huynh Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Quyền Khâm Châu 
Đạo California, Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, 
Hiền Huynh Hiền Tài Bùi Văn Nho Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Nam CA, Hiền Huynh Hiền Tài 
Nguyễn Đăng Khích Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Bắc California.   
- Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý Vị Dân Cử, Quý Chủ Tịch Cộng Đồng, 
Cộng Đoàn 
- Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Hình 
- Quý Chức Việc, quý đồng Đạo và quý đồng Hương, 
- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội thanh thiếu niên Cao Đài, (chào tay) 
 
- Kính thưa Quý Vị 
 
Hôm nay Đạo Đệ rất lấy làm vinh hạnh được tham dự cùng chư liệt quý vị trong buổi lễ Kỷ Niệm 
90 năm Ngày Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức Đạo Cao Đài. Đệ xin có lời chào trân trọng 
đến toàn thể quý vị và chào thân ái các hội viên thanh thiếu niên ĐĐTNH. 
 
Kính thưa quý vị, 90 năm là khoảng thời thật dài, đủ để thấy được sự đổi thay, hợp hợp tan tan, 
vui buồn trong cuộc sống của đời người.  Như dân gian thường nói: 1 năm tại thế gian là 1 ngày 
trên thượng giới hay cõi thiên, cho nên 90 năm sinh nhật hay ngày khai sinh của Tôn giáo Cao Đài 
mà Đạo Đệ tin rằng ở cõi thiêng liêng thượng giới cũng đang vui mừng 90 ngày Đức Thượng Đế, 
đấng tối cao của vũ trụ đã bố hóa thiên ân, xá tội cho chúng sanh dạy Đạo một lần nữa qua Đạo 
Cao Đài. 
 
Thật vậy, cũng như những tín đồ Phật giáo vừa tưng bừng trang nghiêm mừng ngày Phật Đản lần 
thứ 2638 dạy chúng sanh Từ Bi Bác Ái, những tín hữu Kitô Giáo đang hớn hở kỷ niệm ngày giáng 
thế của Đức  Chúa Jesus lần thứ 2014 dạy con người Yêu Thương Vị Tha, thì chúng ta thấy 90 năm 
ra đời của Đạo Cao Đài cũng chỉ đang là trong thời gian phôi phai, trong thời gian đang chập 
chững bước đi trên con đường tiếp tục rao giảng một lần nữa sự yêu thương, ân xá của Đấng Cha 
chung đối với nhân loại.   
 
May thay! Đạo Cao Đài được một ân huệ là được rao truyền thánh ý của Đấng Tối Cao trong thời 
kỳ mà nhân loại phát triển tột bực về sự hiểu biết văn hóa cũng như khoa học kỹ thuật về thông 
tin liên lạc, cho nên Thánh Ý của Đức Ngài đã và đang được mang đến cho nhân loại trên khắp 
mặt địa cầu này một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn so với 90 năm đầu của các tôn giáo khác. 
Cũng như các tôn giáo khác trong thời gian phôi thai, 90 năm đầu của Đạo Cao Đài cũng đã và 
đang đối diện với bết bao chông gai thử thách vượt qua nhiều thăng trầm nổi trôi theo vận nước. 
Nhưng 90 năm qua các tín đồ Cao Đài chân chính với niềm tin vững chắc tuyệt đối vào Đấng Cha 
chung đã và đang vượt qua mọi trở ngại  và mang lại cho Đạo Cao Đài những thành quả tốt đẹp 
như ngày hôm nay ta thấy tại Hải Ngoại này. 
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Cùng gánh vác với những thử thách thăng trầm trên trong suốt gần nữa đoạn đường 90 năm qua 
của Đạo Cao Đài từ khi được ra đời vào năm 1965, tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội là tổ chức 
thanh niên con em nhà Đạo có mục đích cao đẹp là đem đức tin mãnh liệt vào điều quí báu của 
Đức Thượng Đế dạy, đem sự hăng hái nồng nhiệt của tuổi xuân phụng sự cho chánh nghĩa lấy 
tình yêu thương nhân loại làm chuẩn đích để giúp Đạo cứu Đờị.   
 
Nhưng sau năm 1975, cùng chung số phận với hang triệu tín đồ Cao Đài chân chính và người dân 
VN khi đất nước về tay những người vô thần tàn ác, ĐĐTNH đã bị giải tán và cũng lưu vong nơi sứ 
người; và đã được nhen nhúm tái thành lập tại Hải Ngoại vào những năm 1997-98.  Và ĐĐTNH-
HN chính thức được thành lập vào năm 2005 nhằm tạo sợi dây liên kết và hướng dẫn thống nhất 
các sinh hoạt của tổ chức ĐĐTNH ở mỗi địa phương có tín đồ Cao Đài. Vẫn mang niềm tin và mục 
đích cao quí tiếp bước các bậc  Trưởng Huynh trước đây, Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại dần 
phát triển và thành lập nhiều nơi ở Hải Ngoại trong suốt hơn 15 năm qua như: ĐĐTNH Nam 
CA,ĐĐTNH Bắc Cali, Seattle WA, Portland- Oregon, Houston- Sysnott TX, Houston Breeze TX, Aus-
tin-TX, Dallas-TX, Mountain View TX, Wichita-Kansas, Atlanta-GA, New Orleans-LA, Sydney-
Australia …v…v … 
 
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Khai Minh Đạo Cao Đài hôm nay, chúng đệ muội xin kính chúc quý 
bậc Trưởng Huynh, Tỷ được vẫn luôn dồi dào sức khỏe, can trường vững niềm tin, tạo nền tảng 
thương yêu đoàn kết với các tôn giáo khác như lời Đức Thượng Đế đã dạy cho thế hệ sau noi theo. 
Đối với tất cả các hội viên ĐĐTNH Hải Ngoại, Đạo Đệ xin gởi lời chúc tất cả quý Huynh/Tỷ/Đệ/Muội 
được ngày một thăng tiến trong học vấn, luôn vâng lời cha mẹ là con ngoan trong gia đình, làm 
tròn nhiệm vụ cao cả của người Thanh Thiếu Niên có ĐỨC, TRÍ và THỂ DỤC giúp Đạo phát triển và 
đảm bảo đem hạnh phúc chung cho nhân loại.  Hơn nữa, chúng ta là người Việt Nam xa quê 
hương đất tổ, là một thanh niên cũng là rườn cột đem lại sự đổi mới trong xã hội, chúng Đệ/Muội 
sẽ cùng các Huynh/Tỷ/Đệ/Muội trau dồi Đạo Đức và Tài Năng để có thể một ngày đem sự công 
bằng và tự do về đến với đồng bào kém may mắn còn ở Việt Nam nói chung và đồng đạo Cao Đài 
chân chính đang mất quyền tự do tín ngưỡng cũng như sự tái hoạt động của Đại Đạo Thanh Niên 
Hội thuộc Hội Thánh nguyên thủy nói riêng. 
 
Trước khi dứt lời, Đạo Đệ in kính chúc mừng tất cả tín đồ Cao Đài năm đạo lần thứ 90, xin kính 
chúc sẽ đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn trong việc phát triển đạo tại Địa Phương cũng như 
tại Hải Ngoại.  
 
Xin kính chúc quý quan khách, được thân tâm an lạc và cùng chia xẻ niềm vui với tín hữu Cao Đài 
trong ngày kỷ niệm năm thứ 90 hôm nay. 
 
Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát 
(chào tay) 
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50 NĂM ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
1965-2015 
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KỶ NIỆM 50 NĂM ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
 
Thanh Niên Hội - Đại Đạo - Cao Đài, 
Nối gót Tiền Khai thỏa chí trai. 
Kỷ Niệm Năm Mươi Năm trãi nghiệm, 
Kinh qua năm tháng quãng đời dài. 
Anh em tuổi trẻ vui mùi Đạo, 
Tỹ muội xuân xanh vẫn miệt mài. 
Sinh hoạt, giáo viên,  ngôn ngữ Việt. 
Đồng Nhi, Lễ Sĩ , Đạo ... tương lai... 
 
Mai Xuân Thanh kính tặng 
Ngày 27 tháng 02 năm 2015 nhân ngày Đại Lễ Vía 
Đức Chí Tôn 



ĐẶC SAN KỲ 7  Xuân ẤT MÙI 2015 KỶ NIỆM 50 NĂM ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI  1965-2015 91 

KỶ NIỆM 50 NĂM ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
 
Thanh Niên Hội - Đại Đạo - Cao Đài, 
Nối gót Tiền Khai thỏa chí trai. 
Kỷ Niệm Năm Mươi Năm trãi nghiệm, 
Kinh qua năm tháng quãng đời dài. 
Anh em tuổi trẻ vui mùi Đạo, 
Tỹ muội xuân xanh vẫn miệt mài. 
Sinh hoạt, giáo viên,  ngôn ngữ Việt. 
Đồng Nhi, Lễ Sĩ , Đạo ... tương lai... 
 
Mai Xuân Thanh kính tặng 
Ngày 27 tháng 02 năm 2015 nhân ngày Đại Lễ Vía 
Đức Chí Tôn 
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Liên Lạc 
           Với Chúng Tôi 
 
 

Ban Điều Hành 
 

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại 
Attn: Ngô Thiện Đức 
14072 Chestnut Street 
Westminster, CA 92683 
 
Tel  : 260-226-3241 
Email  : info@caodaiyouth.org 
Website  : http://www.caodaiyouth.org 

Đại Đạo Thanh Niên Hội phổ truyền 
Ấm lòng nước Việt buổi chinh nghiêng 
Dựng cờ cứu khổ xây hồn nước 
Sưởi ấm lòng dân thỏa ước nguyền 
Phất phới “Thanh Kỳ” soi tỏa khắp 
“Thất Tinh Bắc Đẩu” rọi hồn thiêng 
Nối vòng tay lớn – Thanh Niên Hội 
Cho máu tim Yêu – chảy khắp miền. 
 
   (Trang Huyền 2005) 

Thanh Niên Đại Đạo năm châu ơi ! 
Lứa tuổi thanh xuân hạo khí ngời. 
Nối bước tiền nhân gìn Nghiệp Đạo, 
Theo gương trưởng bối giữ Cơ Trời. 
Sư-Đồ nghĩa trọng đền chưa hết, 
Huynh-Đệ tình thâm đáp chẳng vơi. 
Nhìn ngọn Thanh Kỳ bay trước gió, 
Hướng theo Bắc Đẩu vượt trùng khơi. 
 
                                  (Bạch Hạc - 2014) 

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI 
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Tâm Thư Kêu Gọi Của Giới Trẻ 
  
 
 - Kính thưa Chư Chức Sắc, Chư Chức Việc, 
 - Quý Bàn Trị Sự, Ban Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu, 
 - Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Đạo , Quý Mạnh Thường Quân, 
 - Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, Quy Độc Giả  
 - Quý Huynh Tỷ và các Bạn Thanh Thiếu Niên Cao Đài. 
  

K ính thưa Quý Vị, hiện nay phong trào Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại đang phát triển lớn mạnh, 
và các em cũng ý thức được nhiệm vụ của thế hệ kế thừa, quảng bá nền Tân Tôn Giáo đi khắp năm 

Châu, và hổ trợ tích cực cho các cơ sở Đạo để phổ truyền Giáo Lý Cao Đài đến khắp mọi nhà. 
  

V ới nhiệm vụ cao cả như thế các em bắt đầu bằng sự tạo đoàn kết trong các đoàn thể trẻ của Thanh 
Niên Cao Đài tại Hải Ngoại, để chuẩn bị cho Đại Hội Kỳ VIII có một  tiếng nói chung, một Đại Hội 

chung của Thanh Thiếu Niên Cao Đài không phân biệt. 
  

Đ ể đạt được mục đích trên, các em phải bắt đầu chuẩn bị sau khi kết thúc Đại Hội Kỳ VII, bằng những 
trại Huấn Luyện Thiếu, Trưởng, từng bước từng bước một vững vàng.  Trọng tâm của sự khởi đầu là 1 

trại Huấn Luyện Tiến Bước vào hè vào năm 2011 và sau đó là trại hè Huấn Luyện Tiến Bước II vào năm 
2013, cho các Trưởng của Thanh Thiếu Niên Cao Đài nói chung.  Nói như vậy không phải chỉ có chuẩn bị 
một hay hai Trại Huấn Luyện mà thôi, mà còn rất nhiều việc các em phải làm, mà bước khởi đầu để chuẩn 
bị là thủ tục đầu tiên: tức là "Tiền Đâu", vì thế các em cần đến sự hổ trợ của Quý Vị từ vật chất đến tinh 
thần, mọi sự đóng góp được khấu trừ thuế theo luật định và xin gởi về: 
   
  14072 Chestnut Street.    
  Westminster, CA 92683. 
  Chi phiếu ghi: Dai Dao Thanh Niên Hoi USA 
  
  Điện thoại liên lạc: (260) 226-3241 
  Direct : (714) 487-9764 
  

H iện nay tinh thần của ĐĐTNH Hải Ngoại đang dâng cao, với 1 Ban Chấp Hành Trẻ trung, tràn trề 
nhựa sống, làm việc nhanh gọn, khoa học, với những kỷ thuật sẵn có của tuổi trẻ nói ít, làm nhiều, 

không chủ trương nhìn khuyết điểm để chỉ trích, mà mục đích góp ý xây dựng, để cùng tiến, để trở thành 
thế hệ kế thừa năng động phụng sự cho nền Đại Đạo và Xã Hội. 
  

B an Chấp Hành ĐĐTNH Hải Ngoại tha thiết được đón nhận sự ủng hộ của Quý Vị, để các em hoàn 
thành tâm nguyện trên. Thay mặt cho toàn thể thành viên Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, kính 

chúc Quý Vị và Gia Đình tràn đầy Hồng Ân của Thượng Đế, minh tâm kiến tánh, dìu dẫn Huynh, Tỷ, Đệ, 
Muội, kịp về dự Hội Long Hoa. 
  

Trân trọng kính chào. 
TM. Hội Đồng Quản Trị 
Chủ Tịch, Ngô Thiện Đức 
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