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Bản Tin
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

* Trong soá naày:                                                         Trang

1. MỤC LỤC  02
2. CHÚC XUÂN - (Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại) 03
3. GIÁO LÝ: “Lễ Vía ĐỨC CHÍ TÔN” - (Bài giảng của Đức Thượng Sanh) 05
4. TIN ĐẶC BIỆT: Lễ Hội tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas. 08
5. BẢNG LÊN TIẾNG CỦA CHÂU ĐẠO CALIFORNIA 11
6. QUAN ĐIỂM:  12

• “Hãy Nhìn cho kỹ” - (HT Phạm văn Khảm) 
• “Người Tín Đồ Cao Đài và Cơ Đạo hiện nay” - (HT Phạm văn Khảm). 

7. SUY GẪM: “ Ngã Tâm Linh” - (Trích Hồi Ký của tác giả Thích Trí Siêu) 16
8. ĐẠO SỰ NỔI BẬT TRONG NĂM 2012- (Song Nguyên) 18
9. TRANG LUẬT ĐẠO (Sưu tầm) - Ban Biên Tập 24
10. TIN XÂY THÁNH THẤT 27 
11. TIN ĐẠO SỰ KHẮP NƠI 34

•  Đạo sự tại Châu Đạo California.
•  Đạo sự tại Thánh Thất Cao Đài California.
•  Đạo sự tại Hương Đạo Sacto.
•  Đạo sự tại Thánh Thất  Seattle.
•  Đạo sự tại Thánh Thất Dallas, FortWorth, TX.
•  Đạo sự tại Thánh Thất Houston, TX.
•  Đạo sự tại Thánh Thất Austin, TX.
•  Đạo sự tại Thánh Thất Wichita, Kansas.
•  Đạo sự tại Thánh Thất New Orleans, Louisiana.
•  Đạo sự tại Hương Đạo Kitchener - Ontario, Canada.

12. DANH SÁCH YỂM TRỢ  56
13. CẢM TẠ 58
14. PHÂN ƯU. 59 
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 CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Chúc Xuân Quý Tỵ 

(Naêm 2013)

TAÂN NIEÂN VAÏN PHÖÔÙC
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CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Thư Chúc Tết Quý Tỵ

 
 Kính thưa:

• Chư Chức Sắc Thiên Phong, chư vị Hiền Tài, chư Chức Việc  và quý Đồng Đạo.
• Chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo bạn.
• Quí vị Dân cử, quí vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng Việt Nam tại Hải ngoại.
• Quí vị Lãnh Đạo các Đoàn Thể, các Hiệp Hội, các Cơ Quan Truyền Thông, Báo chí và 

quý Đồng hương.
*    *    *

Trong bầu không khí Thiêng liêng của ngày đầu năm Quý Tỵ, thay mặt Cơ Quan Đại Diện 
Cao Đài Hải Ngoại, chúng tôi kính gởi đến chư Chức Sắc Thiên phong, Chư vị Hiền Tài, Quý 
Chức việc và toàn thể Đồng Đạo hải ngoại cũng như quốc nội, lời chúc Tết an bình, hạnh phúc và 
thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng chan rưới hồng ân và 
dìu dắt toàn Đạo vững bước trên đường phục vụ nhơn sanh và Đạo Pháp. 

Chúng tôi cũng xin kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tín hữu các Tôn giáo bạn, quí vị 
Lãnh đạo các Cộng Đồng Việt Nam, các Đoàn thể, Hiệp hội, các Cơ quan Truyền Thông và Báo 
Chí cùng tất cả người Việt tại Hải ngoại và Quốc nội được hưởng một Năm Mới an lành và thịnh 
vượng.

Ba ngày đầu năm mới, hầu hết các gia đình Việt Nam phần lớn theo phong tục cổ truyền: 
Cúng Cửu Huyền Thất Tổ, Lễ bái Trời Phật, hái lộc, lì xì và chúc lành cho nhau…rồi sau đó cùng 
nhau vui Xuân. Rất mong mọi người đều vui Xuân trong tinh thần Đạo Đức, với ý nghĩa thanh 
bay…để có được một mùa Xuân Thánh Thiện.

Hòa nhịp cùng vạn vật đang vươn mình với nguồn sinh lực mới của ngày đầu Xuân, chúng ta 
cũng không quên lời tiên khải của  Đức Chí Tôn là: “Dân tộc Việt Nam đang ở trong vòng vay trả 
nghiệt oan và nhơn loại cũng phải đang gánh chịu họa Âu, tai Á…”.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi chư Tín hữu các Tôn giáo, quí Đồng Hương, nhân ngày đầu năm 
Quý Tỵ xin hãy cùng nhau hiệp tâm cầu nguyện Ơn Trên xóa bớt tội tình cho dân tộc Việt Nam để 
đất nước Việt Nam cùng các Tôn giáo tại Việt Nam sớm được giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn và cả 
thế giới an ninh, Thiên hạ thái bình, người người nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Một lần nữa, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, chúng tôi thành tâm cầu 
nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban cho mọi người, mọi nhà trên 
Quả Địa Cầu nầy cùng chung hưởng Đại Hồng Ân trong năm mới.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
TM. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Q. CHỦ TRƯỞNG

Hiền Tài  PHẠM VĂN KHẢM
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Kính thưa Chư Chức Sắc lưỡng phái, 
          Chư Chức Việc và Ðạo Hữu Nam Nữ,

Hôm nay, ngày Lễ Vía Ðức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ, chúng ta Chức 
sắc và Thiện tín lưỡng phái tựu họp nhau nơi Tổ Ðình để lạy mừng ÐẠI TỪ PHỤ và kính cẩn 
dâng lên tấm lòng thành kính biết ơn thương Thầy mến Ðạo.

Nhơn lúc đầu Xuân Tân Sửu và nhơn buổi lễ nầy tôi thành tâm cầu nguyện cho Ðạo an 
ninh, cho Ðời thạnh trị, nhơn sanh bớt thống khổ, gió thuận mưa hòa, sông êm biển lặng.

Và cũng nhơn dịp có đông đủ Chức Sắc, Ðạo hữu tôi xin đọc lại Thánh Giáo của Ðức 
CHÍ TÔN đã giáng dạy đêm mùng 10 tháng 2 Canh Tý (7/3/1960) tại Ðền Thánh.

“Hỉ Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Chư Môn đệ Nam Nữ,
Hôm nay Thầy vui lòng đến với các con để tỏ ý của Thầy đối với công việc Ðạo của các 

con Hiệp Thiên và Cửu Trùng Ðài. Từ mấy năm qua, các con đã chung tâm hiệp trí để sửa 
đương nền Chánh giáo cho đúng theo Chơn truyền, hiệp với Thiên Thơ, dìu dắt nhơn sanh trọn 
vẹn trong đường Thánh Ðức. Ðó là các con cứu vãn tình thế của Ðạo khỏi bước lạc lầm hướng 
về thế sự, làm cho mất vẻ trong sạch Thiêng liêng của nó. Thầy lấy làm hài lòng và vẫn bố hóa 
tâm trí các con luôn. Thầy chỉ khuyên các con phải giữ thế nào cho Ðạo được trong sạch, phần 
cá nhơn của các con cũng phải được hoàn toàn trong sạch. 

Ðạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ của mối Chánh truyền mới thật hành châu 
đáo đúng theo lẽ huyền vi. 

Các con đừng sợ nghèo, cái nghèo thanh đạm cao siêu thì đối với giá nào cũng không 
chịu đổi. Ðược vậy, các con mới xứng đáng là con yêu quí của Thầy. Ðạo phải trải qua lúc gay 
go là để trau giồi Chức sắc cho minh mẫn trong xét đoán cũng như nhận định và học hỏi, nâng 
cao trí thức, bỏ óc hẹp hòi, lánh đường xa hoa, ích kỷ. Nay các con đã thoát lối mê đồ. Thầy 
khuyên các con phải thận trọng đừng để cho ngoại vật chi phối nữa nghe”.

Bài Thánh giáo nầy đã có đọc cho Chức sắc và Ðạo hữu nghe và có lẽ cũng đã phổ biến 
ít nhiều trong Ðạo. Nhưng nghe đọc hay xem Thánh giáo là một việc, còn làm theo lời dạy của 
Thánh giáo là một việc khác. Sự thật thì ai cũng muốn nghe, đọc Thánh giáo hoặc xem Thánh 
giáo, mà chừng tới lúc hành sự thì ít ai nhớ để làm y theo lời Thánh giáo. Vì vậy, hôm nay tôi 
cần phải nhắc lại bài Thánh giáo nầy.

Ðức CHÍ TÔN dạy phải giữ thế nào cho Ðạo được trong sạch, phần cá nhơn của người 
Ðạo cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Ðạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ của mối 
Chánh truyền mới thật hành châu đáo đúng theo lẽ huyền vi.

Quí báu thay mấy lời dạy của Ðại Từ Phụ.
Sự giữ cho Ðạo được trong sạch, người cũng phải trong sạch ắt hẳn là một sự rất khó tự 

LỄ VÍA ÐỨC CHÍ TÔN
Bài giảng của ÐỨC THƯỢNG SANH

( Ðêm mùng 8 tháng Giêng Tân Sửu /Dl. 
22/2/1961)

 GIÁO LÝ
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cổ chí kim, cho nên mới có lời của Ðức CHÍ TÔN dạy như vậy và nếu cố gắng làm y theo được 
thì nền Ðại Ðạo nầy mới xứng đáng là Ðạo của Trời lập thành, người môn đệ trong cửa Ðạo 
mới hân hoan tự xưng là học trò của Ông Thầy Trời. Ðạo được trong sạch là do hành vi và đức 
tánh của toàn thể Chức sắc Hội Thánh tức là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN tại thế.

Hai chữ trong sạch có cái nghĩa rộng bao la, gồm hết những cái hay, cái quí, cái cao đẹp 
về hình thức lẫn tinh thần của những người điều khiển.

Chẳng những chỉ giữ liêm khiết về tiền bạc, không nhơ bợn đến tài chánh bất hợp pháp 
mà thôi, mà cũng phải trong sạch về hành vi, về ngôn ngữ, về tư tưởng, về cách cư xử với người 
trên kẻ dưới.

Nói tóm lại, trong cửa Ðạo, người hành Ðạo phải chính mình là hiện thân của Ðạo Ðức, 
của Từ bi, Bác ái, Công bình thì sự trong sạch mới hoàn toàn.

Khi ra ngoài xã hội, đối với người đời, về mặt xã giao cùng lúc xử sự, phần cá nhơn của 
người Chức sắc cũng phải được trong sạch trong mọi phương diện: không háo thắng, không 
khoe mình, lúc nào cũng lễ độ, khiêm tốn, hòa hưởn, nhún nhường, sẵn lòng thi ân, tế chúng, 
thế nào cho mọi người đều mến yêu, kính nể, như vậy mới thâu phục nhơn tâm, đem thắng lợi 
dễ dàng về cho mình khi thật hành nhiệm vụ trên đường phổ độ.

Thành thử, Chức sắc của Ðạo khi nhơn danh Hội Thánh mà làm phận sự Ðạo hay khi 
lấy tư cách cá nhân mà cư xử ngoài mặt xã hội thì trong trường hợp nào cũng phải hoàn toàn 
trong sạch.

Ðó là một việc khó khăn, như vậy cho nên những ai trau mình tu hạnh đúng theo lời của 
Ðức CHÍ TÔN thì những vị ấy chính là những Ðấng Thánh nhơn của Ðạo và nền Ðại Ðạo được 
gồm có những bậc Thánh nhơn trong hàng Chức sắc Thiên phong thì Hội Thánh mới thật xứng 
đáng là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN tại thế.

Ðời của người hành Ðạo là một đời học hỏi tu tập không ngừng. Bởi vậy, mặc dầu đạt 
tới chỗ hoàn thiện là một việc quá khó, nhưng nếu muốn tự giải thoát, chúng ta phải rán sức, 
bền chí kiên tâm, chịu hy sinh cuộc đời vật chất xa hoa, lánh bả lợi danh, sống hoàn toàn trong 
mặt Ðạo, thì một ngày kia cũng đi đến kết quả, dầu không nên được bậc Chí thánh, cũng đứng 
vào bậc Chơn tu, đáng mặt phi thường. Chí ư gọi là khó rồi bỏ qua, không gắng công phu kềm 
chế cái vọng tâm, không vững chí sửa mình, đạt tới chỗ hoàn thiện thì người tu dựa vào căn 
bản nào mà đi cho cùng bước Ðạo, công viên quả mãn?

Tự cổ chí kim, vì không giữ mình được trong sạch cho nên con người phải chịu làm nô lệ 
cho xác thịt để cho dục vọng lôi cuốn gây thành tam nghiệp tức là Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, 
Ý nghiệp, phải bị chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi, chẳng khác chi tự mình trói buộc vào 
một cái bánh xe, cứ quay cuồng mãi mãi không biết bao giờ tháo mở được.

Vậy chúng ta phải tự tỉnh, phải chí công mài sắt, phải tự quyết đạt tới mức thành công là 
tự giải thoát và giải thoát cho nhơn sanh.

Sự thành công ấy chỉ do nơi ta mà thôi và chỉ có thể thực hiện nếu chính ta quyết tâm 
và nổ lực. 

Không có một thế lực nào, một quyền năng nào dầu là quyền năng Thiêng liêng, có thể 
giúp đỡ giải thoát cho ta được.

Ðức CHÍ TÔN có dạy rằng: “Thầy đã nói cho các con hay trước nếu các con không tự 
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lập ở thế nầy là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đở lên cho 
đặng.”

Theo lý thuyết của Phật giáo thì Ðức Thích Ca là vị sáng lập Ðạo Phật và chỉ vạch một 
con đường mà chính Ngài đã theo, một con đường có thể đem đến cho nhơn loại một lối giải 
thoát. Nhưng sự giải thoát của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào người đó, Ðức Phật không 
giúp gì được trong công việc giải thoát của kẻ khác.

Sách Phật có chép một câu chuyện như sau đây: Một ngày nọ Ðức Phật Thích Ca chỉ mặt 
trăng mà bảo các đệ tử rằng: “Kìa là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thì 
thấy, nhưng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng 
về Ðạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy Ðạo, nhưng nên nhớ rằng lời giảng của 
ta không phải là Ðạo”.

Hôm nay nhơn buổi Lễ Vía Ðức CHÍ TÔN, tôi có ý nhắc lại phận sự chung của người 
hành Ðạo là cố tâm thật hành lời giảng của Ðại Từ Phụ, gắng công trau giồi hạnh đức, rèn luyện 
tánh tình để được xứng đáng với lòng tin cậy của Ðại Từ Phụ và đáng mặt người hướng đạo của 
nhơn sanh trên đường giải khổ.

Nơi trường thi công quả, Ông Thầy đã tận tụy với chức vụ, đã cạn lời giảng dạy, nhưng 
học trò không có thiện chí làm theo thì Ông Thầy cũng phải buồn lòng chán nản, mà học trò 
dầu học bao nhiêu năm cũng chỉ là hoài công mà thôi.

Ðức Phật Mẫu có nói: “Ðời đã tàn, thuyền Ðạo sắp xa bến”, chúng ta thấy cái hung bạo 
của đời vật chất cạnh tranh, thấy những con thiêu thân tự thiêu mình vì ham đáp theo ánh sáng, 
chúng ta nên xung xăng nhặc bước trên đường Ðạo Ðức, đừng bỏ mất thì giờ quí báu, đừng ngó 
ngoái lại cái bến mê mà chúng ta đã được may duyên xa lánh. Cứ an lòng giữ vững đời sống 
muối dưa thanh đạm, dưới bóng Từ Bi của Ðức CHÍ TÔN, lóng nghe hồi chuông cảnh tỉnh để 
lâng lâng giũ sạch bụi trần, ngày tháng công phu trau giồi tâm trí thế nào cho được thanh cao 
trong sạch.

Ðó là chúng ta đi trúng con đường để tự giải thoát và giải thoát cho nhơn sanh ./.

THƯỢNG SANH

KHUYEÁN TU
-------------

Trước làm Tiên Phật phải làm người,
Muốn đặng làm người chẳng phải chơi.

Bác ái ví chưa tròn bước Ðạo,
Từ bi đâu vẹn chí thương Ðời

Mùi trần dầu thoát bao vòng lụy,
Bể khổ còn qua mấy dặm khơi.

Trau rạng lòng son sanh chúng độ,
Thênh thang nương bóng ngọn đèn Trời

HUỆ GIÁC (1948)
(Trích Thông Tin số 98, ngày 16/5/1974)
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 

• LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THÁNH THẤT CAO ĐÀI 
HOUSTON, TEXAS.

• ĐẠI HỘI KỲ VII BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI.

• ĐẠI HỘI KỲ II CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI 
NGOẠI.

Tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas vào ngày 30 & 31 
tháng 8 và ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Kính mong Đồng Đạo khắp nơi cùng về tham dự ngày Lễ Hội trọng 
đại nầy, ghi dấu một giai đoạn phát triển mới của Đạo Cao Đài tại hải 
ngoại. 

Trân trọng,

TM. BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
CHỦ NHIỆM

HT. Nguyễn Thừa Long

 “ . . . .Các con được tự do hành biến cho xong việc; kẻ lo lắng 
bao nhiêu thì đường về chung hiệp cùng Thầy bước đặng bấy 
nhiêu, kẻ vô tâm trở lòng phá nền Đạo bao nhiêu thì hành 
phạt sẽ chất đầy bấy nhiêu . .”
                          ( Đàn cơ ngày 12/4/1927)
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“ HÃY NHÌN CHO KỸ ”
 Hiền Tài Phạm văn Khảm

Nơi chốn trần ai nầy, vào thời Hạ Nguơn Mạt Pháp, con cái của Đức Chí Tôn như đang 
chơi vơi trên biển khổ. Ngài đau lòng nên mới mở mối đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để dìu 
dẫn đàn con vượt qua cơn sóng gió, tìm lại đời sống Thánh Đức, đồng thời Ngài cũng ban cho 
một đặc ân Đại Ân Xá Kỳ  III với một đời tu cũng đủ về hội hiệp cùng Ngài.

Thuyền cứu khổ đã bày ra như thế, nhưng những cơn sóng gió thử thách vẫn không 
ngừng tràn dâng, đó là trường thi, là Hội Long Hoa…là cơ lọc lừa…là cách tuyển chọn người 
chánh, trục kẻ tà một cách phân minh. 
 CỨU ĐỘ, ÂN XÁ nhưng không thể không có THỬ THÁCH. Đó là qui luật mà Đức Chí 
Tôn đã từng dạy: “ Hai đầu cân không song bằng, thì tiếng CÂN chưa đúng lý. Luật công bình 
Thiêng Liêng buộc phải vậy.”
 Người tín đồ Cao Đài biết rõ nguồn gốc của sự thử thách, đồng thời cũng học được cách 
đối phó với cơn “Thử Thách” do Đức Chí Tôn chỉ dạy:
 “Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cấu xé các con, 
song Thầy cho các con mặc một bộ Thiết Giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức các 
con.
 Ấy vậy, Đạo Đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương dìu dắt các 
con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo đức thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng 
như một cái thang vô ngần bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng 
Thầy hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa.” ( Đàn cơ ngày 19-12-1926 )
 Thuở nọ, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến với miền Nam Việt Nam. Chánh quyền miền 
Nam bị mất, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh bị cưỡng bách giải 
thể. 
 Đời cũng như Đạo đành phải chịu Đảng Cộng Sản Vô Thần cai trị. Người dân lầm than, 
hằng triệu người bỏ nước vượt biển Đông, vượt rừng sâu núi thẳm …đi tìm chánh nghĩa để 
sống. Người ở lại: Ngoài đời đau khổ, trong cửa Đạo phải đương đầu với lắm phen thử thách! 
 Lúc ấy, nhớ lại lời Thầy đã phán: “ Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam 
Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương đã khởi phá khuấy chơn Đạo. Đến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta 
nó chẳng dám ngồi mà thôi” (đàn cơ ngày 9/8/1926)
 Hội Thánh là hình thể của Đức Chí Tôn tại thế đã bị giải thể, nay thay thế vào đó một 
Hội Thánh mới, Hội Thánh mới nầy qua quá trình hình thành của nó, chúng ta thấy rõ như ban 
ngày là không do Đức Chí Tôn tom góp một nhóm Lương Sanh để lập nên như trước kia. Thế 
mà cũng mang danh là Hội Thánh, vậy thì lời tiên tri của Đức Chí Tôn “ Đến danh Ta nó còn 
mượn…” giờ đây ai ai cũng thấy rõ.
 Còn tiếp theo câu: “Quỉ Vương đã khởi phá chơn Đạo…” là ở chỗ nào? Chắc chắn là con 
đường dẫn đến THẤT CHƠN TRUYỀN !
 Sửa đổi Kinh kệ làm thất Chơn truyền! Sửa đổi nghi thức cúng kiếng làm thất Chơn 
truyền! Thay thế Hiến Chương chính gốc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bằng Hiến Chương mới 

QUAN ĐIỂM 



 

BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                         SOÁ 04 / 2013

      15             

do Hội Đồng Chưởng Quản nặn ra…  làm Thất Chơn Truyền!
 Đặc biệt Thánh Tượng Ngũ Chi Đại Đạo cũng vẻ lại và sửa đổi quá nhiều ! Để làm gì 
???. Để làm thất Chơn truyền !!!.
 Hãy nhìn thật kỹ! Những tia sáng phát ra từ Thiên Nhãn trước kia và sau nầy có số 
lượng tia không bằng nhau, những án mây chung quanh Thiên Nhãn cũng khác nhau xa lắm! 
Hình Nhật Nguyệt Tinh trước kia có hào quang phát ra, ngày nay thì không có! Hình Đức Thái 
Thượng Lão Quân trước kia, tay mặt cầm cây Phất Chủ, nay thì lại đem sang qua tay trái ! .
 Nói về cầu phong…trước kia, qua Đại Hội Nhơn Sanh, Đại Hội Hội Thánh…rồi dâng 
lên Đức Lý Giáo Tông chấm Phái, cuối cùng được sự chuẩn thuận của Đức Chí Tôn mới có 
được Thiên Phẩm và được gọi là Thiên Phong. 
 Hội Thánh mượn danh ngày nay thì sao? 
 Người xin cầu phong phải thông qua lý lịch do Mặt Trận Tổ Quốc kiểm tra, rồi Hội 
Thánh mượn danh duyệt xét, sau cùng Nhà nước chuẩn nhận. Thế là phàm phong. Còn chấm 
phái lại quá đơn giản, chỉ thò tay bóc trúng quả banh màu gì thì mang phái màu ấy!
 Trước cảnh biến hóa từ Thiêng Liêng, Huyền Diệu …thành phàm tục, chúng ta cũng 
không có gì lấy làm lạ, vì hầu hết người tín đồ Cao Đài ai ai cũng nghe rất rõ và cũng đã hiểu 
tường tận lời dạy của Đức Chí Tôn:
 “ Còn phẩm trật Quỉ vị, nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các 
ngôi, các phẩm…đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn 
lao ấy, do Thầy ban cho nó, nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các 
con mà làm tay chơn, bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.”
 Thầy cũng nói rõ hơn trong đàn cơ ngày 7/8/1926 như sau:
 “ Những sự phàm tục đều do mưu kế của Tà Mị, Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường 
Thánh Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con” hoặc: 
“Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai Quỉ dỗ 
dành…”.

 Qua các dẫn chứng kể trên, hẳn chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ cơn thử thách nào, 
hễ thử thách càng cao thì thành tích vượt qua càng sáng giá.
 Và ngày nay, trong thời gian vắng bóng Hội Thánh chính là lúc chúng ta đang ở tại 
Trường Thi. Hãy tự lực, hãy nhìn cho kỹ, thấy cho rõ và luôn đọc đi đọc lại lời dặn dò của Đức 
Chí Tôn: “Tâm cứng cỏi, đạo hạnh điều hòa thì cứ bước tới Thầy. Tâm trí bất định, đạo hạnh 
không hoàn toàn thì con đường hám lợi xu danh dẫn tới hang sâu vực thẳm đó. (Đàn cơ ngày 
22/6/1928 ).

* Hiền Tài Phạm văn Khảm.
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NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI & CƠ ĐẠO HIỆN NAY
Hiền Tài Phạm văn Khảm

_______________

Thượng Đế sanh ra loài người, đồng thời cũng ban cho thức ăn để nuôi sống. Đó là ngũ 
cốc gồm có: Lúa gạo, lúa mì, nếp, kê và đậu mà trong bài “KINH ĂN CƠM” đã nói rõ:

   “Từ Bi ngũ cốc đã ban,
   Dưỡng nuôi con trẻ chu toàn mảnh thân”.

Từ Bi, với danh gọi đầy đủ là Đức Đại Từ Bi, là Đức Chí Tôn, là Cha chung của cả chúng 
sanh. 

Vậy với 2 câu kinh trên có nghĩa: Trời ban ngũ cốc để chúng sanh nuôi bản thân một 
cách chu toàn, trong đó được hàm chứa luôn cả sự an bình cho cuộc sống.

Thế nhưng, vì lòng mê muội, vì cư trần sanh nhiễm, con người càng ngày càng đưa cuộc 
sống xa dần với tự nhiên: Không sống cùng Tạo Vật, không sống với Nguồn Thật…Mãi mê 
biến chân thành giả để cám dỗ, để đáp ứng lòng ham muốn của con người.

Như với nước để uống, uống để sống…nhưng loài người tạo thêm nhu cầu khác là uống 
sao cho khoái khẩu. Từ đó nước được chế biến thành muôn ngàn thức uống khác nhau… để 
đáp ứng, nhưng không đáp ứng theo nhu cầu cần thiết, hợp với tự nhiên mà thường thường thì 
ngược lại. Do đó cũng từ thức uống mà con người phải mang thêm nhiều thứ bịnh.

Như với thức ăn, không cần phải nói nhiều thành thừa. Ai ai cũng biết, ngày nay thức ăn 
đã đến lúc cần phải báo động đỏ. Rau trái bón phân trộn hóa chất cho lá xanh tươi, cho trái to, 
cho hương vị thêm ngọt ngào…Súc vật được nuôi với thức ăn chứa đầy thuốc kích thích cho 
mau lớn, cho béo phì để tăng năng suất, để bán được nhiều tiền….

Tóm lại, với nhà sản xuất chỉ quan tâm tới lợi nhuận và thờ ơ với sức khỏe của người 
tiêu dùng. Để đạt được mục tiêu nầy, họ phải vận dụng mọi biến cải, mọi chế biến…bất chấp 
nguyên tắc: “Dưỡng nuôi con trẻ chu toàn mảnh thân”.

Vậy thì con người tự đi ngược lại với ý Trời, tự xa rời với căn bản tự nhiên…và tự dẫn 
đến họa diệt vong. Âu đó cũng là con đường đầy hiểm họa của thời Hạ Nguơn Mạt Pháp.

Tuy nhiên, với lòng thương con cái vô bờ bến của hai Đấng Cha Mẹ Thiêng Liêng, nên 
Đức Chí Tôn khai nền Đại Đạo và ban hồng ân Đại Ân Xá Kỳ III cho toàn cả nhơn loại cùng 
chung hưởng. Đồng thời giao phó Đức Phật Mẫu độ dẫn con cái của Ngài năng trừ nghiệp 
chướng để thoát khỏi kiếp luân hồi ở chốn trần ai nầy và được về an bình trên cõi Thiêng Liêng 
Hằng Sống.

Qua mấy năm đầu, kể từ ngày Khai Đạo, Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thần, Thánh, 
Tiên, Phật thường xuyên giáng cơ giáo Đạo và được Hội Thánh tập họp thành quyển Thánh 
NGÔN HIỆP TUYỂN ..Nhất là được Đức Chí Tôn ban cho BỘ TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH 
TRUYỀN, đồng thời Đức Hộ Pháp cũng đã dày công thuyết Đạo và viết nhiều sách giảng dạy 
giáo lý, Bí Pháp…. Tất cả là hạt giống, là Thánh cốc như lời Đức Lý Giáo Tông đã dạy: 

 “Đấng Chí Tôn đã gieo giống quí hóa rồi thì cần phải vun trồng cho cội sởn sơ. Cội 
sởn sơ mới có đâm chồi trổ tược nhành lá sum suê, hoa đơm sắc sảo, rồi mới đến trái oằn sai 
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mà thành kết quả xứng đáng. Chừng hương nực mùi, hoa đơm trái, rồi ngàn dặm cũng tìm đến 
hưởng nhờ giống quí…”. ( Trích Đàn cơ ngày 5-5 Canh Ngọ /1930 ).  Hoặc: “Lão đến gieo hột 
Thánh Cốc nơi lòng kẻ tà tâm, mong đơm bông, kết quả đặng liệu thế hồi tâm ”.

Hạt giống hay Thánh cốc mà Đức Chí Tôn đã ưu ái ban cho nhơn loại chính là những bài 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, là Giáo lý Cao Đài, là Pháp Chánh Truyền, là Tân Luật, là Bí Pháp 
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ…chính là thức ăn tinh khiết của Chơn Thần và của cả Chơn Linh 
nên không thể tự biến chế theo phàm ý. 

Biến chế là xa lìa với Chơn Pháp, là đi dần vào con đường Thất Chơn Truyền, là ngã theo 
Bàn Môn Tả Đạo.

Ngày nay, mỗi lần đọc đến hai câu Kinh:
   “Từ Bi ngũ cốc đã ban,
   Dưỡng nuôi con trẻ chu toàn mảnh thân...”.

khiến chúng ta nghĩ đến thức ăn, nước uống giờ không còn hiền lành như ngày xưa và hậu quả 
là mang nhiều thứ bịnh vào thân. Đó là điều đáng tiếc, đáng buồn, đáng trách các nhà sản xuất, 
các giới thương gia chỉ nhắm vào lợi nhuận mà bỏ quên tinh thần Đạo Đức.

Đặc biệt về lãnh vực tâm linh, ảnh hưởng đến kiếp tu luyện của con người không thể 
lường được khi hạt Thánh cốc bị thay hình, đổi dạng… hay nói đúng hơn là bị đánh tráo.

Thật vậy, sau năm 1975, Bản Án Cao Đài do Mặt Trân Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ngụy tạo 
dựng nên  thì:

1. Các Chức Sắc Đại Thiên Phong như: Đức Hộ Pháp, Đức Quyền Giáo Tông, Đức 
Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh là những Tướng Soái của Đức Chí Tôn dùng để 
khai minh nền ĐĐTKPĐ bị kết án là phản quốc, là chống Cách mạng.

2. Hội Thánh của Đức Chí Tôn lập nên bị giải thể và tráo vào đó: bước 1 là Hội Đồng 
Chưởng Quản, bước 2 là Hội Thánh như hiện nay đã có.  

3. Các Cơ sở Đạo trong Nội Ô Tòa Thánh đều bị tịch thu.
4. Cơ Quan Đạo Sử bị đốt cháy.
5. Hành Chánh Đạo theo Pháp Chánh Truyền gồm có 5 cấp bị sửa đổi thành 2 cấp và 

Hành Chánh  Đạo căn bản của Hương Đạo không còn với nhiệm vụ là Hội Thánh Em 
mà chỉ là Tổ Nghi Lễ!

6. Chức Sắc Thiên Phong bị bắt giam trong tù hoặc buộc rời khỏi nội ô Tòa Thánh.
7. Cấm cầu cơ.  . . . .
Như vậy, đủ để chứng minh con đường CHÁNH ĐẠO bị che lấp.. Để rồi khai thông con 

đường TÀ MỊ như hiện nay. Nào là, Hội Thánh cũng có, nhưng không phải là Hội Thánh do 
Đức Chí Tôn lập nên; Chức phẩm cũng đầy đủ, nhưng không phải là Thiên Phong.

Thế mới tấm thía với lời dạy trong Kinh Đức Phật Mẫu:
   “Đĩnh chung là miếng treo gương,
   Khiến cho con trẻ lạc đường quên ngôi”.

Tóm lại, đây là giai đoạn thử thách mới, là cơn khảo đảo, là cuộc Ma khảo đầy cam go 
mà người tín đồ Cao Đài cần sáng suốt, cần nghị lực, cần sự trung kiên … mới có thể vượt qua 
được như lời Đức Chí Tôn đã dạy:  “....Tâm cứng cỏi, Đạo điều hòa thì cứ bước tới Thầy. Tâm 
trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn thì con đường hám lợi xu danh, dẫn tới hang sâu vực 
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thẳm đó..” (TNHT/ Đàn cơ ngày 30/5/1926).
Và với hoàn cảnh của Đạo như hiện nay, để có một lập trường vững chắc người tín đồ 

Cao Đài luôn luôn lúc nào cũng như nghe văng vẳng bên tai lời dặn dò, dạy dỗ của Đức Chí 
Tôn, Ngài vừa là Cha vừa là Thầy của chúng ta như sau:

“ Qủi Vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Đạo mà giựt giành 
chia xẻ các con với Thầy. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường 
Chánh giáo. Thầy bảo lãnh các con, ung đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền 
lại cho Tòa Tam Giáo được phép lấy mực công bình mà chuẩn phê các cử chỉ của mỗi đứa. 

Than ôi! Xa Thầy chưa bao lâu, mà vì lợi lộc ham muốn của thế tình, nhiều đứa phải 
chịu để xác cho Tà quái xâm nhập. Thầy cũng thương hại mà khó thể cứu rỗi được. Đứa nào 
Chánh, thì được nghe lời Thầy dạy dỗ, đứa nào tà, phải bị lời quỉ mị dẫn đường. Các con nếu 
biết Chánh tà thì nên vì Thầy, vì chúng sanh mà dìu dắt cho nhau, chớ phế hết mà trễ ngày giờ 
chẳng thể trì lại với sự lầm lạc, cám dỗ, các con hiểu à! (TNHT, Đàn cơ ngày 2/4/1928).

Như đã trình bày, chuyện trắng đen quá rõ ràng, giờ chỉ còn tùy duyên. Người viết mong 
sao mọi người đều được hưởng ơn lành trên con đường Đạo Đức mà mình đang đi tới.

Mong lắm thay!
Hiền Tài Phạm văn Khảm  

    
  
 NGÃ TÂM LINH

(Tác giả: Thích Trí Siêu)

*Đôi dòng kính báo:
Xét thấy Bài “Ngã Tâm Linh” trích trong tập Hồi ký “Đạo Giáo” của tác giả được viết ngắn 

gọn, súc tích và dù mang chủ đề thuộc phạm trù tu học của giới Phật tử nhưng xét thấy đậm nét khuyến 
tu, nên BBT mạo muội cho đăng để quý Đồng Đạo và quý Đọc giả tùy nghi suy gẫm. 

BBT

* VÀO BÀI

Có nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm một cái gì đó không liên quan đến việc tỉnh 
thức tâm linh. 

Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều, để cầu buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc 
xin xâm xin quẻ, nếu được quẻ tốt thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ 
về. 

Ðến chùa khấn vái xin xỏ như thế thì chùa có khác gì đình miếu. Nhưng khổ nỗi chính 
những hạng “Phật tử” như thế mới giúp cho chùa khá giả. Người Việt Nam hiểu Ðạo hơn nên 
“Tu” cũng khá hơn, đến chùa tụng kinh lễ Phật, học Ðạo nghe Pháp, làm công quả. 

Tụng kinh nhiều thì cho là mình tu nhiều, tu khá, hết tụng kinh bổn đến tụng kinh bộ, hết 
bộ này đến bộ khác. Lạy Phật thì lạy xong ngũ bách danh, đến tam thiên rồi vạn Phật, cho rằng 

SUY GẪM 
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lạy nhiều chừng nào thì tiêu tội chừng nấy. 
Học Ðạo nghe Pháp cốt để áp dụng tu tâm sửa tánh, nhưng không như thế mà lại dùng 

kiến thức để phân biệt Thầy này hay Thầy kia dở. 
Thay vì làm công quả để học hạnh xả thí, lại làm công quả để kiếm điểm với Thầy trụ trì. 
Khá hơn là những bậc xuất gia, từ bỏ nhà cửa vợ con đi tu. Nhưng một thời gian sau lại 

bám víu vào ngôi vị đạo đức của mình. Nói đến đây tôi nhớ lại chuyện của Tổ Huệ Khả. Trong 
33 vị Tổ Thiền Tông, tôi thán phục nhất vị Tổ này, dám xả thí thân mạng, chặt tay cầu Ðạo. 
Là người kế thừa Tổ Ðạt Ma, sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ luôn chức Tổ, chức Hoà 
Thượng, lăn xả vào chợ, đi vào cuộc đời để tự thử thách mình, tự chứng nghiệm và độ một tầng 
lớp khác. 

Người tu không khéo thường hay mắc phải bệnh “NGÃ TÂM LINH” (égo spirituel). 
Mới biết tu một chút cho là mình đạo đức. Tu hành chăm chỉ, được bao nhiêu công đức 

đều bị cái NGÃ hốt hết. 
Tuy là một tu sĩ nhưng tôi không ưa chữ tu chút nào. Tôi đã một lần bày tỏ trong quyển 

Bố thí Ba La Mật. Tu đâu phải là làm những điều hình thức bên ngoài, đâu phải tính năm cộng 
tháng vào chùa. Khoác áo cà sa mà không hiểu bài học thương yêu, giảng nói Từ bi mà chỉ biết 
ích kỷ củng cố địa vị đạo đức của mình. Ngạn ngữ có câu: “Chiếc áo không làm nên Thầy tu” 
kia mà!.

Ðối với tôi, tu là tập sống với tâm linh. Chữ tâm linh (spirituel) khác với vật chất 
(matériel). Tâm linh là Tánh linh thiêng của con người, có thể gọi đó là Thượng Ðế, Phật Tánh 
hay Chân ngã... điều đó không quan trọng. Ðiều quan trọng đầu tiên là ta có biết đến tâm linh 
của mình hay không? Biết sống thật với tình cảm, nội kết của mình hay không? Hay là chỉ thích 
đóng kịch, mượn danh nghĩa chữ tu để khoe khoang mình là người đạo đức. 

Tôi tu vì tôi không phải là người đạo đức. Tôi tu vì tôi còn nhiều nội kết chưa được giải 
tỏa, còn nhiều bài học ở đời mà tôi chưa hiểu. 

Tôi tu vì tôi hãy còn phân biệt tốt xấu, ưa ghét. Hơn nữa bây giờ tôi không chắc là tôi còn 
tu theo ý nghĩa phổ thông nữa không, nhưng tôi biết là tôi muốn sống thật. Sống thật với chính 
mình, với cả tâm hồn và thể xác của mình. Tôi không muốn làm Thầy ai cả, nếu muốn thì chỉ 
làm Thầy chính mình mà thôi. 

Có nhiều người chỉ thích đóng vai Thầy và muốn học trò hay đệ tử đóng mãi vai học trò 
đệ tử. Nhưng Thầy nào trò nấy, cũng có người thích đi tìm một vị Thầy, một đấng tôn sư bên 
ngoài để thờ phụng tôn kính. 

Theo tôi, một vị Thầy thật (chân Sư) là người dạy cho đệ tử nhận ra ông Thầy của chính 
mình bên trong (Le Maître intérieur). Ðức Phật là một chân Sư, Ngài thành Phật và dạy cho 
chúng ta khai triển Phật tánh của mình để thành Phật như Ngài. Ðức Phật đâu có muốn bị đúc 
tượng ngồi yên trên bàn thờ cho chúng ta hì hụp lạy ở dưới. /.

HẾT
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ĐIỂM QUA “ĐẠO SỰ NỔI BẬT” Ở HẢI NGOẠI 
(Trong Năm 2012) 

*    *    *

Đông mãn Xuân lai, năm 2012 trôi qua. Nhìn qua tình hình Đạo sự trong năm rồi, đồng 
Đạo vui mừng trước những sinh hoạt Đạo ở hải ngoại dần dần hanh thông, cho dầu trong năm 
qua những thành tựu chưa hoàn toàn mỹ mãn, nhưng những khó khăn, kềm hãm dần được tháo 
gỡ và khắc phục trước tâm huyết chung của khối tín Đồ trung kiên với Đạo. 

Để cùng nhau chia xẻ những vui buồn trong sinh hoạt của Đạo trước cơ thử thách hiện 
nay, người viết xin mạn phép nêu lên một số tình hình Đạo sự được xem như là “sự kiện nổi 
bật trong năm 2012”, để chư Đồng Đạo cùng nhau suy gẫm. 

I- XÂY CẤT THÁNH THẤT, ĐTPM VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ ĐẠO TẠI HẢI 
NGOẠI:

Nổi bật là công trình xây Thánh Thất Cao Đai Houston, Texas theo mẫu Tòa Thánh Tây 
Ninh, bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 12 năm 2011. Tín đồ Cao Đài Houston 
thật vui mừng tổ chức buổi Lễ Cầu Nguyện đánh dấu bước ngoặc lịch sử trong công việc phát 
triển Tôn Giáo Cao Đài ở Thành Phố Houston, Texas. Công trình diễn tiến tương đối thuận lợi 
nhờ vào công sức hy sinh vô vàn của bổn Đạo tại địa phương và phát tâm đóng góp công quả 
của Đồng Đạo khắp nơi ở hải ngoại. Tộc Đạo Houston có kế hoạch tổ chức Lễ An Vi Thánh 
Tượng vào dip Lễ Lao Động đầu tháng 9/2013.

Cũng trong lãnh vực nầy, trong năm 2012, nhiều cơ sở Đạo các địa phương cũng nỗ lực 
tạo dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và Phật Mẫu như Tộc Đạo San Diego đang tu sửa một 
nhà thờ mua lại của Đạo Tin lành thành ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng. 

Bàn Trị Sự và Đồng Đạo tại Wichita đã hoàn thành Điện Thờ Phật Mẫu và đã làm lễ An 
vị Thánh Tượng Phật Mẫu; Tộc Đạo New Orlears tạo mãi, mở rộng Điện Thờ Phật Mẫu, Tộc 
Đạo Seattle tạo mãi căn nhà kế cận mở rộng nơi sinh hoạt Đạo sự; BTS và Đồng Đạo tại Thánh 
Thất Austin đã lập được Hội trường sinh hoạt cho đồng Đạo và cho lớp Việt Ngữ cho con em 
trong Đạo.  

Với công trình xây Thánh Thất Houston hoàn thành, tính chung ở hải ngoại có tất cả (06) 
Thánh Thất theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh: TT New Orleans, Louisiana; TT Cao Đài California, 
TT Dallas FortWorth,Texas; TT Cao Đài Wichita, Bang Kansas; TT Cao Đài Houston,Texas 
và TT Cao Đài ở Úc Châu. Đó là chưa kể TT Mountain View, Texas đang tiến hành với qui mô 
rộng lớn sẽ được hoàn thành trong thời gian tới. 

Rõ là đúng theo Thánh Ý ! Hình ảnh Bạch Ngọc Kinh tại thế sẽ dần được bày ra trước 
mắt nhơn sanh.

II- SỰ HỘI NHẬP CỦA CAO ĐÀI VÀO CÁC DÒNG SINH HOẠT TÔN GIÁO 
XÃ HỘI:

Trong hoạt động có ý nghĩa có thể hiểu là “đưa Đạo vào đời” nầy diễn ra ở khắp nơi ở  
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hải ngoại như Mỹ, Canada, Úc . ., nổi bật nhứt là tại Nam California. 
Trong năm 2012, Châu Đạo Cali đã tổ chức các đoàn tham dự nhiều buổi Lễ có sự 

tham dự của chính quyền, các đòan thể cộng đồng và Tôn giáo bạn như Lễ “TƯỞNG NIỆM 
THUYỀN NHÂN” tại Tượng Đài Thuyền Nhân thuộc thành phố Westminster - California 
(ngày 29-4-2012), cử hành Lễ Cầu Siêu cho các vong linh đã bỏ mình trên đường vượt biên; 
tham dự Lễ Ngày Tưởng Nhớ (Memorial Day) 28 tháng 5 năm 2012, và cùng với Tây Ninh 
Đồng Hương Hội viếng Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Nghĩa Trang Quân đội VNCH, Tượng 
Đài Thuyền Nhân và Cực Lạc Cao Đài - Thành phố   Westminster.

Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 9/2012, Châu Đạo đứng ra tổ chức lễ “Tế Chiến Sĩ Vị Quốc 
Vong Thân” theo nghi thức Đạo Cao Đài thật trang trọng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ ở 
thành phố Westminster, Nam California với sự tham dự của nhiều quan  khách, các Cơ quan 
Truyền thông cùng đồng hương tại địa phương và các vùng phụ cận. Tham dự lễ Tế nầy có các 
phái đòan các Tộc Đạo Little Saigon, Tộc Đạo Orange County, Tộc Đạo San Diego và Tộc Đạo 
Westminster với hàng trăm Chức Sắc, Chức Việc, đồng Đạo và đồng hương. . .

Có thể nói ngày nay, tại Nam California nói tới chiếc áo dài trắng, nói tới Đạo Cao Đài, 
phần đông ai ai cũng biết. Được như vậy, cũng phải kể đến một phần góp sức của Hiền Tài 
Phạm văn Khảm, Q. Khâm Châu, Đại diện Châu Đạo Cali trong những sinh hoạt cùng Hội 
Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ tại Nam California. 

Tại Seattle, phái đoàn Thánh Thất Seattle do HH CTS Nguyễn Văn Sành hướng dẫn (với 
20 đồng Đạo tham gia), tham dự Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH 
anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa do Đoàn Lân Vovinam cùng Hội Sinh viên 
Việt Nam trường đại học Washington (University of  Washington) hợp tác tổ chức trọng thể 
trên du thuyền Argosy, trong vùng Vịnh Puget Sound /Seattle, có sự tham dự đông đảo của 
cộng đồng và đại diện các tôn giáo khác. 

Ở từng địa phương, hầu hết các cơ sở Đạo đã tham gia chung vào sinh hoạt cộng đồng 
như tại TT New Orleans, Louisiana, trong ngày lễ Kỷ Niệm Khai Đạo lần thứ 88 (năm 2012), 
số quan khách, đồng hương tham dự rất đông đảo với gần 400 người tề tựu về Thánh Thất để 
bái lễ Đức Chí Tôn và tham dự buổi lễ. Cũng vậy, tại Thánh Thất Wichita, Kansas, trong dịp Lễ 
An Vi Thánh Tượng Phật Mẫu, có đông đảo quan khách gồm đại diện chính quyền địa phương, 
đại diện các đoàn thể cộng đồng và tôn giáo bạn, đều đến tham dự. Đặc biệt, đại diện Chính 
quyền Thành Phố đã có đánh giá cao vể sự phát triển của Đạo Cao Đài tại nơi đây.

Ngoài ra, tại hầu hết các Cơ sở Đạo địa phương như Dallas, Austin, Kitchener, Ontario- 
Canada  . . cũng đã tổ chức các đàn lễ, tham gia các sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Cũng 
phải kể đến góp phần của các cơ quan truyền thông như Đài Truyền thanh, truyền hình, báo chí 
qua yểm trợ các Chương trình Gây quỹ xây Thánh Thất của Tộc Đạo Houston đã tuyền tải tin 
tức, hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng Cao Đài nơi đây khắp nơi trên thế giới. 

Nhìn chung trong năm qua, ngoài việc cúng tế thờ tự, các tổ chức Cao Đài ở địa phương 
dần vươn ra ngoài, hội nhập, hiện diện vào dòng sinh hoạt cộng đồng xã hội qua nhiều hình 
thức khác nhau. Nhờ vậy ngày nay, Đạo Cao Đài được nhiều người biết đến so với những năm 
trước đây.

III- ĐẠI HỘI THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI THẾ GIỚI KỲ VI TẠI THÁNH 
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THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS 1-2/9/2012: 
Đây cũng là Đạo sự nổi bật trong năm 2012. Không kể khách mời trong Đạo và quan 

khách tại địa phương, tham dự Đại Hội ký nầy có Đại diện của các phái đoàn ĐĐTNH 
Miền Nam Cali, Austin Texas, Sydney Australia, San Antonio Texas, Atlanta Georgia, New 
OleansLousiana... 

Đại Hội lần nầy đã bầu lại Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị cho Nhiệm kỳ 2012-
2014 với thành phần trẻ từ khắp các tiểu bang nước Mỹ và hải ngoại.

Khẩu hiệu nêu ra cho Đại Hội lần nầy là “DẤN THÂN VÌ ĐẠO, PHỤC VỤ NHƠN 
SANH”. Đây được xem là Kim chỉ nam cho hoạt động của giới trẻ ĐĐTNH hải ngoại trong sứ 
mạng phục vụ nhơn sanh và Đạo Pháp. 

IV- CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ ĐẠO TRƯỚC CHÍNH SÁCH CAO ĐÀI VẬN 
CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN.

Gần đây, trước chính sách Cao Đài vận của nhà cầm quyền CSVN, mà thực chất là thực 
hiện Nghi quyết 36 của Đảng về Tôn giáo nhằm thực hiện ý đồ đặt nền Đạo Cao Đài ở hải ngoại 
dưới ảnh hưởng của nhà cầm quyền CS trong nước, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại luôn kiên định lập trường cùng toàn Đạo quyết tâm chung sức bảo vệ 
Đạo. 

Ngoài việc cảnh báo cùng toàn Đạo về những thành phần được công nhận hoặc được 
chính thức phong phẩm và cử nhiệm hoạt động tại hải ngoại với nhiệm vụ: “ . . Hướng dẫn 
Chức sắc, Chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh 
Tây Ninh và thông tin việc hành Đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng Đạo hiểu biết…”, 
(Huấn Lịnh số 288/86 ngày 18/6/2011 bổ nhiệm Ô. Trần Quang Cảnh), hai Cơ Quan Đạo trên 
đã vạch rõ thực chất của Hội Thánh hiện nay trong nước chỉ là một tổ chức tôn giáo quốc 
doanh, một công cụ của chính quyền Cộng sản vô thần, một Hội Thánh trá hình hoàn toàn đi ra 
ngoài Chánh Pháp, cũng như đã kịp thời cảnh báo cho Đồng Đạo ở hải ngoại về âm mưu xâm 
nhập, phá rối gây chia rẽ trong các cơ sở Đạo, lôi cuốn khuyến dụ đồng Đạo hải ngoại qui phục 
Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước.

Đến nay, đồng Đạo hải ngoại đa phần đã hiểu rõ tính chất phàm giáo của tổ chức quốc 
doanh nầy và cùng chung hiệp gìn giữ Chơn truyền và phát triền Đạo tại hải ngoại để cùng nhau 
tu hành đúng theo Chánh Pháp của Đức Chí Tôn.

V- THÁNH THẤT CAO ĐÀI CALIFORNIA RA CÔNG BỐ VỀ “LẬP TRƯỜNG 
và sự BẠO HÀNH” của Lễ Sanh Phàm Phong TRẦN QUANG CẢNH:

Trong Bảng Công Bố đề ngày 14-12-2012 của Tộc Đạo Cao Đài California, Q. Đầu Tộc 
CTS Phan văn Hồ và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là CTS. Trần Tuấn Hải, sau khi tường thuật 
lại kết quả được đúc kết lại trong phiên họp tại Thánh thất ngày 12-8/ 2012, nội dung của Bảng 
Công Bố nêu rõ Lập Trường của Hội Đồng Quản Trị và của Tộc Đạo gồm các điểm chính quan 
trọng như sau:

1-Thứ nhứt: Quyết gìn giữ Luật Pháp Chơn Truyền của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ do 
Đức Chí Tôn khai mở. Không chấp nhận và không tuân phục Hội Thánh hiện nay trong nước 
(được hình thành từ Hội Đồng Chưởng Quản trước đây), do nhà Cầm quyền Cộng sản lập ra 
và chi phối mọi mặt.
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Thi Văn
LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN

*   *   *
Thánh giáo bảo tồn thất ức niên, 

Nhờ nơi Luật Pháp hiệp Chơn Truyền.
Tuân hành đúng mức đường Tu vững,
Tự tác sai chiều bước Ðạo nghiêng.

Lướt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vướng Tà quyền.
Thiên điều tại thế nên tôn trọng,

Vẹn phận ngàn thu hưởng phúc duyên.

CAO THƯỢNG SANH 
(Trích Thông Tin số 101, tháng 7/1974)

2-Thứ hai: Không chấp nhận và không tiếp đón bất cứ thành phần nào của Hôi Thánh 
Quốc doanh trong nước hoặc của Ban Tôn Giáo vận Cộng sản đến cơ sở vì họ chỉ đến với mục 
đích phá rối sự an bình của Đạo.

3-Thứ ba: Không dung túng  bất cứ phần tử nào tiếp tay hoạt động tôn giáo vận để phá 
rối, gây chia rẽ, phân hóa tình đồng Đạo và gây sự xáo trộn sinh hoạt trong nội bô của Cơ sở 
Đạo.

Bảng Công Bố nầy đã được gởi phổ biến đến các Cơ sở Đạo và Đồng Đạo hải ngoại 
nhằm trước tiên là công bố sự thật về sự bạo hành xảy ra tại Thánh thất Cao Đài  California và 
sau đó là kêu gọi các Cơ sở Đạo và đồng Đạo hãy cùng nhau cảnh giác trước hoạt động xâm 
nhập phá rối của Trần Quang Cảnh và phe nhóm để góp phần bảo vệ sự an bình cho cơ sở Đạo 
tại mỗi địa phương và nền Đạo tại Hải ngoại nói chung.

*      *     *
Những sự kiện nêu trên được xem là nổi bật trong năm qua (2012) ghi dấu một giai đoạn 

phát triển mới của Đạo Cao Đài tại hải ngoại. 
Trong sinh khí bao trùm vạn vật trong những ngày đầu Xuân, cầu nguyện Đức Chí Tôn, 

Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho Cơ Đạo nơi hải ngoại luôn được hanh thông để 
nền Đạo Cao Đài do Đức Tôn khai mở sẽ là ngọn đuốc soi đường cho Dân Tộc và toàn nhân 
loại. 

* Song Nguyên 
(California, Xuân Quý Tỵ/2013)
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THÁNH THẤT CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
(Theo  mẫu Tòa Thánh Tây Ninh)

TT New South Wales - Úc ChâuThánh Thất Wichita, Kansas

Thánh Thất California, CaliforniaThánh Thất New Orleans, Louisiana

Thánh Thất-Dallas FortWorth, Texas Thánh Thất Houston, Texas 
(công trình sắp hoàn thành)

“Hình ảnh BẠCH NGỌC KINH tại thế dần bày ra trước mắt của Nhơn sanh”
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN
(Trích tư liệu từ 3 Thánh Thất)
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  LUẬT ĐẠO
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THÔNG BÁO

Kính gởi: Quý Chức sắc, Chức việc, quý Đồng Đạo và Đọc giả,
Theo ý kiến của một số cơ sở Đạo, kể từ nay, Ban Biên Tập sẽ cố gắng sưu tập và cho đăng văn bản 

Luật Đạo (do Hội Thánh ban hành  trước năm 1975) liên quan đến việc hành Đạo và tu tập để giúp cho Quý 
cơ sở Đạo cùng Đồng Đạo khi cần, có tài liệu tham khảo nghiên cứu, tìm hiểu thêm.

BẢN TIN kính mong được sự giúp đỡ của Chư vị, xin tiếp tay sưu tầm, cung cấp các Tài liệu nêu 
trên (nếu có), góp phần cùng BBT thực hiện viêc làm xét thấy cần thiết và hữu ích nầy.  

Xin thành thật cám ơn.
Ban Biên Tập

*Tài liệu Luật Pháp Đạo xin vui lòng gởi về địa chỉ ở trang cuối của mỗi Bản Tin. Xin Đa tạ.
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  ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Bát Thập Thất Niên

TÒA THÁNH TÂY NINH
---------------

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
TÂM THƯ - TÂM TÌNH

Kính gửi: 
Quí vị Chức Sắc, Chức Việc lãnh đạo các cơ sở Đạo Hải ngoại.
Quí Đồng Đạo và quí Đồng Hương ân nhân.

Kính thưa Quí liệt vị,
Đôi khi lời chân thành cám ơn chưa đủ nhất là đối với sự nhiệt tình hỗ trợ của quí ân nhân trong việc xây 

cất Thánh Thất Cao Đài Houston Texas từ trước tới nay!
Hãy cho chúng tôi bày tỏ sự biết ơn bằng một món quà trang trọng không nơi nào có được, món quà thật 

quí giá đối với người có TÂM ĐẠO như quí vị, lúc nào cũng lo cho nền Đại Đạo được hoằng khai, lo phổ độ 
chúng sanh còn đang trầm luân nơi bể trần khổ!...Đó là hình ảnh một Thánh Thất uy nghi sắp hoàn thành! 

Chúng ta vui mừng thật sự vì biết rằng Thánh Thất Cao Đài vươn lên bất cứ nơi nào với ngọn phướn 
huyền vi của Chí Tôn phất phới theo chiều gió, phát sinh tiềm năng vô đối có đầy đủ năng lượng độ rỗi nhân 
sanh thoát chốn u đồ, hưởng hồng ân ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng 
Thiêng Liêng.

Nhìn món quà, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh dũng cảm, Đức Tin vô đối và sự hy sinh vô bờ bến của 
quí vị tiền khai Đại Đạo chung cùng xây dựng TÒA THÁNH TÂY NINH, quan trọng nhất là dẫn độ biết bao 
con cái của Đức Chí Tôn đến bờ giác…chỉ trong thời gian chưa đầy trăm năm, nếu là một ngàn năm, hai ngàn 
năm…..thì sao ? 

Nhìn món quà, chúng ta sẽ thấy bao tấm lòng cao đẹp của những con người lang thang lưu lạc xứ người 
nhưng luôn vững Đức Tin, dũng cảm dấn thân vào trường Công quả, trích ra từ món tiền hưu trí hoặc tiền già 
nhỏ mọn để đổi thành một công trình lớn lao, làm nền tảng cho công việc Hoằng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng 
sanh tại Hải ngoại nầy. 

Đây là việc làm tối thiểu mà chúng ta có thể làm tại Hải ngoại để đền ơn đáp nghĩa cho những ân huệ mà 
các Đấng Từ Bi đã ban cho chúng ta, những gì mà Đạo và đất nước Việt Nam thân yêu cũng như dân tộc Hoa 
Kỳ đã cưu mang chúng ta từ trước tới nay.

Về mặt thực tế, như quí ân nhân đã thấy, Thánh Thất đang cần trang trí trong ngoài gần 400 biểu tượng 
tâm linh sắp chuyển qua từ Việt Nam, tốn kém hơn $120,000.00 và phải trả thêm cho Thầu $100,000.00 để cho 
họ làm thêm những chi tiết sao cho gần giống mô hình của Tòa Thánh Tây Ninh. 

Dĩ nhiên đồng Đạo địa phương chung góp có thể trang trải hơn phân nửa, còn thiếu $100,000.00 rất cần 
sự yểm trợ thêm nữa của quí ân nhân, công trình mới sớm hoàn thành như ý nguyện.

Đôi lời khẩn thiết, hy vọng tất cả chúng ta cùng dấn thân.
Sau cùng xin quí ân nhân nhận lời cầu nguyện và chúc lành của chúng tôi với tất cả tấm lòng thành.
Trân trọng kính chào,

Houston, ngày 11/11/2012.
Q. Đầu Tộc Đạo

HT. TRỊNH QUỐC THẾ  

XÂY CẤT THÁNH THẤT
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CÔNG TRÌNH XÂY CẤT
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS

8415 S. Breeze ST, Houston, TX 77071
*      *     *

TỘC ĐẠO HOUSTON KÊU GỌI PHÁT TÂM CÔNG QUẢ

Tộc Đạo Houston khẩn thiết xin quí ÂN NHÂN cố gắng tiếp tục yểm trợ để Thánh Thất 
Cao Đài Houston Texas có thể AN VỊ THÁNH TƯỢNG vào dịp Lễ Labor Day 2013. 

Xin chân thành cảm tạ Qúy Đồng Đạo và quý ân nhân. 
* Check & Money Order xin đề: THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS, 
* Gửi về địa chỉ: P.O. BOX 711385 Houston, TX 77271.
TỘC ĐẠO THÁNH THẤT HOUSTON,TX
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XÂY CẤT THÁNH THẤT SAN DIEGO

Trong thời gian qua, nhờ vào sự ủng hộ của Quí Đồng Đạo xa gần, Tộc Đạo San Diego đã sửa chữa 
ngôi Nhà Thờ mới mua, để tạo thành một Ngôi Thánh Thất Cao Đài. Đến nay, việc tu bổ bên trong Chánh 
Điện coi như gần xong: Nâng cao trần nhà, sơn lại toàn bộ, lót gạch và làm chân đế cho Bàn Thờ Đức Chí 
Tôn và Bàn Hộ Pháp.Vừa qua, bàn ghế đặt làm từ Việt Nam cũng được chuyển đến. Các Đồng Đạo thanh 
niên họp nhau ráp các Bàn Thờ, và đặc biệt vừa ráp xong (02) hai cây Cột Rồng và Tấm Diềm với bửu ảnh 
của các Đấng Giáo Chủ.

Tộc Đạo đang chờ giấy phép để tạo dựng (02) hai Lầu Chuông và Lầu Trống trước mặt tiền Thánh 
Thất để cho Nhà Thờ có được phần nào giống với mẫu Thánh Thất của Tòa Thánh Tây Ninh. 

Trong thực hiện việc tu sửa lớn nầy, Tộc Đạo cũng rất mong chờ sự ủng hộ tiếp theo của Quí Đồng 
Đạo các nơi để công trình nầy sớm được hoàn thành hầu sớm tiến hành Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn 
thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng. 

Đây là niềm ước mong qua bao nhiêu năm nay của Đồng Đạo tại địa phương.
Tộc Đạo và toàn thể Đồng Đạo đang rất mong được sự tiếp tay góp công quả của Quí Đồng Đạo các 

nơi yểm trợ cho công trình nầy.
Mọi sự yểm trợ bằng chi Phiếu /hay Money Order xin ghi:

“DDTKPD-TTTN-TỘC ĐẠO SAN DIEGO”
•	 Gởi về địa chỉ:

THÁNH THẤT SAN DIEGO
3204 Clairemont Mesa Blvd

San Diego, CA 92117
•	 Điện thoại liên lạc:

- CTS. Lê Quang Giai : (858) 693-7259
- HT. Nguyễn Trung Đạo : (858) 538-6919
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TIN TỨC ĐẠO SỰ KHẮP NƠI
SINH HOẠT ĐẠO SỰ

Tại Châu Đạo California

1- HỌP MẶT CON NHÀ ĐẠO (Nhân 
dịp Lễ Kỷ Niệm ngày Khai Đạo năm Đạo thứ  
88)

Sau 20 năm thành lập Châu Đạo Cao Đài 
California, đặc biệt năm nay lễ Kỷ Niệm Ngày 
Khai Đạo năm thứ 88, Châu Đạo mới có một lần 
tổ chức giới hạn trong nội bộ. 

Thành phần tham dự là Đồng Đạo kể cả con 
nhà Đạo nghĩa là bao gồm các con, các chú rể, 
các cô dâu cùng các Cháu nội, ngoại…Vì thế 
ngày Đại lễ nầy còn có cái tên phụ kèm theo là: 
“NGÀY HỌP MẶT CON NHÀ ĐẠO” được long 
trọng tổ chức taị Hội Trường Châu Đạo từ 10 giờ 
sáng ngày 2 tháng 12 năm 2012.

Trong số Đồng Đạo tham dự, có sự hiện diện 
của Hiền huynh Niên Trưởng Đại Tá Hiền Tài Võ 
Văn Mười, Hiền Huynh Trần Cửu Thiên từ San 
Jose, Ông Phan tấn Ngưu cùng các Hiền Tài của 
Ban Thế Ðạo Nam California và chư Chức sắc, 
Chức việc của các Tộc Đạo.

Sáng hôm nay, bầu trời mây đen che kín, dự 
báo có trận bão sẽ ghé thăm San Francissco, do 
đó miền Bắc Cali bị ảnh hưởng lây, nhưng miền 
Nam Cali, nhất là dưới khung trời Châu Đạo Cao 
Đài California lại không mưa, không nắng…đủ 
cho lòng người tín đồ Cao Đài vui mừng gặp 

nhau trong ngày HỌP MẶT CON NHÀ ĐẠO ĐỂ 
CÙNG HÂN HOAN CHÀO MỪNG NĂM ĐẠO 
THỨ 88.

Vì bản tính cố hữu “ĐI TRỄ” của dân tộc Việt 
Nam hãy còn di truyền nơi người tín đồ Cao Đài 
nên buổi lễ hôm nay đành phải khai mạc trễ mất 
30 phút. Do đó, Ban Tổ chức phải gia tăng tốc độ 
điều hành chương trình. Nhất là Hiền Tài Phạm 
văn Khảm, Trưởng Ban Tổ Chức hưởng ứng nhiệt 
liệt được thể hiện qua bài diễn văn khai mạc ngắn 
như sau:

“Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi long trọng 
tuyên bố khai mạc Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo, 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 88. Xin tất cả 
quí Đồng Đạo đứng lên vổ tay thật to để cùng 
chào mừng ngày Đại Lễ hôm nay!”.

Liền theo đó (06) chú Lân hào hùng  nhảy 
múa theo nhịp trống vang rền khiến lòng người 
vui …. lộ hẳn trên khuôn mặt bằng những nụ cười 
tươi như hoa, rạng rỡ như những ngôi sao sáng 
trên nền trời xanh.

Sau vài phút lượn khúc uốn éo, no bụng, ấm 
lòng….Lục Long bái tạ mọi người…và  biến dạng 
nhanh chóng để trả lại sự bình thường cho Hội 
Trường.

Chương trình tiếp diễn với bài diễn văn khai 
mạc dài 3 trang của Hiền Tài Phạm văn Khảm 
mang tựa đề là: “Xin đừng lai giống! hạt giống của 
Đức Chí Tôn ban cho vốn đã quí quá rồi, chúng 
ta chỉ có nhiệm vụ là vun phân, tưới nước cho tốt 
tươi để cho toàn thể nhơn loại chung hưởng, xin 
đừng lai giống …mà mất đi phần Thánh Chất !”

Tiếp tục chương trình, những bài tham luận 
liên quan đến thế hệ trẻ với sự nghiệp Đạo tại hải 
ngoại… làm phấn chấn tinh thần dấn thân của tuổi 
trẻ đối với Đạo. Rất mong tinh thần nầy được nuôi 
duỡng và trưởng thành mạnh mẽ.

Trong giới trẻ hiện nay tại Nam California, 
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anh Ngô Thiện Ðức là Hội Trưởng của Ðại Ðạo 
Thanh Niên Hội Cao Ðài và là Hiền Tài Dự Phong, 

anh nhấn mạnh sứ mạng kế thừa:
“Ðã đến lúc, tuổi trẻ cần dấn thân tiếp nối và 

quảng bá nền tân Tôn giáo ở Việt Nam”. 
Phó Trị Sự Lê Thị Huyền Khanh của Tộc Đạo 

San Diego trình bày chủ đề “Người tín đồ Cao 
Ðài sau khi chết đi về đâu?” một cách thấu triệt 
khiến mọi người hài lòng với kiến thức về giáo lý 
của giới trẻ.

Ngoài ra còn có các bài tham luận, phát biểu 
ý kiến phong phú, súc tích của giới trẻ trong Đạo. 
Đặc biệt có phần phát biểu của các em thiếu niên 
trường Việt Ngữ Minh Đức. Em PIVIKE nói lên 
cảm tưởng mình như sau: 

“ . .Khi đọc bài Kinh khi ăn cơm, trong đó có 
câu: “ Nguyện nhớ ơn…” làm con càng ngày càng 
thấy lòng tha thiết làm sao ấy!. 

 . . .Mỗi khi bắt đầu buổi học, tất cả học sinh 
đều đứng lên, nghiêm trang đọc Kinh Nhập học. 
Bài kinh nầy, với câu: “Gần điều, nên lánh lẽ hư” 
khiến con luôn tự hỏi: Điều gì là nên và những 
điều nào là hư ?

Mãi về sau con mới khám phá ra rằng: Những 
điều mà người lớn khen là điều nên cần phải giữ, 
ngược lại những gì mà người lớn chê là những 
điều hư, cần phải tránh.

Với suy nghĩ nầy, hằng ngày con cố gắng làm 
thế nào để được khen và nếu lỡ bị chê, nhứt quyết 
tránh đừng để bị chê lần thứ hai . . ”.

 “ . .Dần dần con cảm nhận ba tiếng CON 
NHÀ ĐẠO như là một danh dự mà con luôn luôn 
phải trân quí nó. Sau cùng, con nghĩ, mấy đứa 

CON NHÀ ĐẠO hôm nay, khi lớn lên mỗi đứa 
thành mỗi NHÀ ĐẠO....thì trong tương lai nền  

Đạo Cao Đài làm gì không phát triển nhanh chóng. 
Đó cũng có ý nghĩa tương tự với bài Tập đọc mà 
con vừa mới học được: “Ngày nay học tập, ngày 
sau giúp đời”.

Triển vọng trong tương lai, vườn ương MINH 
ĐỨC sẽ là vườn cây ĐẠI ĐẠO sum suê hoa trái 
ngọt ngào thì còn gì đẹp bằng!

Ðặc biệt trong phần văn nghệ, cô Hương 
Thùy đóng vai Trưng Trắc tiễn phu quân ra trận 
tiền là Thi Sách, do HH. Hồ Ngọc Ân thủ vai, 
cùng trình diễn trích đoạn Hồ Quảng được mọi 
người tán thưởng nhiệt liệt.

Đúng 13 giờ, phần trọng điểm của chương 
trình là tiệc chay và văn nghệ giúp vui. Mọi người 
vui vẻ với những bài hát, những điệu múa và no 
bụng với những thức ăn ngon.

2- Hình ảnh đón Giao Thừa, Rằm tháng 
Giêng tại Châu Đạo. 
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* Bách Thanh.

Tin Đạo Sự
THÁNH THẤT CAO ĐÀI 

CALIFORNIA

Hàng năm, cứ vào cuối năm Âm Lịch đến Rằm 
Thượng Ngươn năm mới, sinh hoạt Đạo sự diễn 
ra tại các Thánh Thất cũng như hầu hết ở các cơ 
sở Đạo Cao Đài tại hải ngoại đều tuân hành đúng 
theo Luật Đạo và truyền thống của Đạo. Năm nay, 
tại TT Cao Đài California, sinh hoạt Đạo sự diễn 
ra ghi nhận như sau:

*Thánh Thất thiết lễ đưa Chư Thánh Triều 
Thiên vào ngày 24/12/Nhâm Thìn. Buỗi lễ diễn ra 
rất tôn nghiêm có đầy đủ ban bộ Lễ nhạc, Đồng 
nhi, với sự tham dự của chư vị HT Ban Thế Đạo, 
chư Chức việc Hành chánh, Phước Thiện sở tại và 
đông đảo quý Đồng Đạo tại địa phương. 

-Đón Giao Thừa, Rước chư Thánh: Sau lễ đưa 
chư Thánh, với sự tham dự tích cực của Đồng Đạo 

công quả  tẩy sạch vi trần từ nội vi Thánh Thất đến 
bên ngoài cả Hậu điện như đánh bóng lư hương, 
chân đèn và dàn Bát bửu, Bàn Thờ Cửu Huyền 
cũng như chuẩn bị hương đăng hoa trà quả. .tất 
cả thật  khang trang, đầy đủ theo đúng nghi tiết 
thờ phượng để chuẩn bị Lễ Rước Chư Thánh, đón 
Giao Thừa bước sang năm mới Quý Tỵ.

Trước giờ cúng Giao Thừa, Chức việc cùng 
bổn Đạo thiết lễ thượng Phướng Thượng Ngươn 
và Đạo Kỳ Tam Thanh và Cổ Pháp rất trang 
nghiêm long trọng. Vừa được thượng lên, Phướng 
nương sức gió tung bay như phụng múa khiến bổn 
Đạo cảm nhận huyền vi thiêng liêng và rất vui 
mừng lâng lâng đậm đà Đạo vị.

Lúc 12 giờ đêm, Đàn cúng bắt đầu theo đúng 
nghi thức trong Đạo, có Lễ nhạc, Đồng nhi, 
chuông trống, Nhạc Tấu Huân Thiên . . rất trang 
nghiêm.  Mọi người có sự cảm ứng như có luồng 
điện chảy khắp châu thân và ân điển Thiêng liêng 
bao trùm khắp nội điên.

 Sau Đàn cúng, HH, CTS Phan văn Hồ Q. 
Đầu Tộc thay mặt Tộc Đạo chúc mừng Tân Xuân 

đến toàn Đạo và cầu 
nguyện hai Đấng 
Phụ Mẫu Vạn Linh 
ban ân lành cho sanh 
chúng và ân cần mời 
Đồng Đạo thỉnh lộc 
đầu xuân. Sau đó bổn 
Đạo đến Hậu Điện 
bái Lễ Cửu Huyền 
Thất tổ cùng chư 
Chơn linh nam nữ.
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HƯƠNG ĐẠO SACRAMENTO
Mừng Xuân Quý Tỵ - 2013

Tiết Trời se lạnh, trà nóng ấm lòng! Nhân 
dịp họp mặt Tân Niên, bổn Đạo hân hoan chúc 
lẫn nhau những lời chúc tốt lành năm mới, được 
nhiều Hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.

- Mùng 1 Tết nhằm ngày Chủ nhựt, bổn Đạo 
và người ngoài Đạo đến viếng Thánh Thất, vào 
Bái lễ Đức Chí Tôn và hành hương rất đông nên 
việc tiếp đón chưa được chu đáo như ý muốn.

- Thời gian thắm thoát, đêm Mùng 8 tháng 
Giêng, bổn Đạo tập trung tại Thánh Thất Cúng 
sao, cầu an và  thiết Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn với 

sự tham dự của đông đảo bổn Đạo. Đại lễ Vía Đức 
Chí Tôn được tổ chức hết sức trang nghiêm, thành 
kính. . 

- Tiếp theo là Lễ Thương Ngươn vào ngày 
Rằm tháng Giêng, năm Quý Tỵ. Vì rơi vào ngày 
chủ nhựt, đồng Đạo đến dự Đàn cúng rất đông, 
thuận dịp cầu nguyện cho chơn linh người thân 
qui liễu được siêu thăng tinh độ kịp kỳ Ngươn Ân 
Xá thời Tam Kỳ Phổ Độ.

Có 3 nghi tiết trong Đàn Cúng ngày Rằm 
Thượng Nguơn: Hành lễ Đại Đàn Cúng Đức Chí 
Tôn, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ, và lễ tế Chiến sĩ 
trận vong cùng đồng bào tử nạn.

Trước đàn Lễ Thượng Ngươn, Tộc Đạo thiết 
lễ cúng Thầy vào Dậu thời (6giờ chiều), sau đó 
tụng Kinh Di Lạc, Cứu Khổ và Kinh Sám Hối để 
cầu an cho chúng sanh được thoát ly khổ nạn và 
cho chơn linh người quá cố được siêu thoát.

Ngoài ra từ Lễ đưa Chư Thánh Triều Thiên 
đến Rằm Thượng Ngươn, Tộc Đạo đã tổ chức Lễ 
Nhập môn cho 11  vị, cũng như lo về phần Tang tế 
sự cho bổn Đạo qui liễu tại địa phương. . .

* Tin tóm lược từ TT Cao Đài California.
           (HH. CTS Trần Quang Linh)

 

Hòa mình vào không khí rộn rịp chuẩn bị đón 
Tết Nguyên Đán Quý Tỵ / 2013 của cộng đồng 
người Việt tại thủ phủ Sacramento, Hương Đạo 
Sacramento cũng tích cực hưởng ứng và ráo riết 
chuẩn bị tham gia Hội Chợ Xuân Quý Tỵ 2013 
tại Sacramento vào 2 ngày 16&17 tháng 2 -2013. 

Ban Tổ Chức Hội Chợ Xuân đã mời và dành 
cho Hương Đạo Sacramento một gian hàng trong 
Hội Chợ Xuân để quảng bá Đạo Cao Đài và góp 
mặt cùng các tôn giáo bạn như Phật Giáo, Hòa 
Hảo…và các Hội Đoàn và Đoàn thể khác trong 
cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên Hương Đạo Sacto tham 
gia sinh hoạt Hội Chợ Xuân nên nhiều Đạo hữu e 

ngại không biết làm thế nào để đạt được hai mục 
tiêu chính của gian hàng Đạo là vừa hoằng truyền 
Đại Đạo vừa mua bán vì đã gọi là Chợ tức hàm 
ý trao đổi mua bán. Nhưng bán cái gì mới được? 
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CTS. Đặng, Đầu Hương Đạo, đã họp Đạo 
để lấy ý kiến. Kết quả, mọi người đồng ý thực 
hiện theo đề nghị của CTS Đặng là làm hai ngàn 
(2.000) cuốn chả giò chay và thay vì bán, Hương 
Đạo tặng không cho những khách đến tham quan 
gian hàng của Hương Đạo. Ngoài ra, gian hàng sẽ 
chưng bày các Thánh Ngôn, Kinh sách, tạp chí, 
đỉa CD, DVD của Đạo và cũng biếu không cho 
những khách thập phương cần tìm hiểu về Đạo 
Cao Đài.

Một chương trình hành lễ tại Thánh Thất 
Sacramento cũng được ấn định từ ngày cúng tiễn 
đưa Chư Thánh (24-12-âl) đến các ngày cung 
nghinh Chư Thánh Đón Giao Thừa Tết Quý Tỵ, 
ngày cúng Sao Hội (8.1.âl), cúng Vía Đức Chí Tôn 
(9.1.âl và Lễ Thượng Ngươn (15.1.âl). CTS Đặng 
đã viết thư Cung Chúc Tân Xuân kèm chương 
trình hành lễ cho đồng hương biết, đăng trên tuần 
san Thằng Mỏ ở Sacramento từ ngày 30.1.2013.

Vì Đồng Đạo chỉ họp mặt ngày Chúa Nhựt 
nên công việc chuẩn bị cho ngày Tết trở nên tất 
bật vào hai ngày Chúa Nhựt giáp Tết. Tất cả tín 
hữu tập trung, Nam thì lo dọn dẹp làm sạch sẽ 
Thánh Thất, cắt cỏ, thu dọn, sắp xếp gọn gàng các 
vật dụng, gổ ván chung quanh Thánh Thất; Nữ 
thì lo gói bánh tét, chả giò, nhất là chả giò với số 
lượng dự trù đến 2.000 cuốn nên các vị nữ phải 
gói từ sáng đến 9 giờ tối mới xong. 

Mọi người làm việc không biết mệt mỏi trong 
bầu không khí vui vẻ, thương yêu, đoàn kết chẳng 
khác một đại gia đình, mọi việc chuẩn bị đã hoàn 
tất tốt đẹp.

Chúa Nhựt 23-12 Nhâm Thìn (3-2-2013/ DL), 
Hương Đạo làm lễ tiễn đưa chư Thánh vào giờ 
Ngọ với sự tham dự đông đủ của tất cả Đồng Đạo. 
Lễ vật dâng cúng do các vị nữ mỗi người chuẩn bị 
một món nên cũng khá tươm tất.

Vào Chủ Nhựt, Mùng Một Tết Nguyên Đán 
Quý Tỵ (10-2-2013 DL.), Hương Đạo làm Lễ 
Rước Chư Thánh và đón Giao Thừa vào giờ Tý 
với sự tham dự của hầu hết Đồng Đạo sở tại và 
một số đồng hương đến bái lễ cầu nguyện trong 
giờ linh thiêng đón mừng Năm Mới.

Sáng Mùng Một Tết, Đồng Đạo tề tựu đông đủ 

sớm để chuẩn bị cúng Chư Tiên Linh Cửu Huyền 
Thất Tổ chung của Hương Đạo, tiếp đón khách 
thập phương đến viếng lễ Thánh Thất và chúc Tết, 
thỉnh Lộc đầu năm tại Hương Đạo. 

Đặc biệt Lộc Đầu Năm của Hương Đạo khá 
đặc biệt là mỗi bao thư đỏ treo trên cành đào có 
chứa một bài thơ ngắn 4-6 câu dạy Đạo trong 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hay của các bậc cổ đức 
như Phật Thầy Tây An..v.v…thay cho tiền Lộc.

Tuy không có Lân, không có pháo, nhưng 
không khí Tết vui vẻ tràn ngập trong lòng mọi 
người biểu lộ trên những gương mặt tươi cười, 
hoan hỷ cùng chúc lẫn nhau một năm mới tốt lành. 
Đến giờ Ngọ, tất cả Đồng Đạo hành lễ cúng Đàn 
có sự tham dự lễ của một số khách thập phương, 
không khí buổi lễ thật trang nghiêm, thành kỉnh. 

Cúng Đàn xong, tiếp tục tụng kinh Di Lạc và 
Cứu Khổ để cầu nguyện an lành cho tất cả chúng 
sanh.

Sau lễ, Hương Đạo cử người túc trực tiếp 

khách viếng Thấnh Thất suốt ba ngày Tết.
Đến mùng 7 và mùng 8 Tết tức ngày 16 và 

17-2-2013, Hương Đạo tập trung vào việc phục 
vụ nơi gian hàng của Hương Đạo trong Hội Chợ 
Xuân Quý Tỵ như chương trình đã định. 

Đồng Đạo phụ dựng lều giăng bảng tên Hương 
Đạo và treo cờ Đạo quanh lều, sắp đặt bàn ghế, 
chưng bày kinh sách, băng đĩa CD, DVD của Đạo 
và thực phẩm để biếu, tặng cho quan khách.

Đồng Đạo đã túc trực phục vụ khách suốt hai 
ngày Hội Chợ trong tinh thần hăng hái, vui vẻ, 
đoàn kết. Hương Đạo cũng có rước đoàn múa Lân 
của Hội Chợ đến diễn trước gian hàng của Hương 
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Đạo, tăng thêm phần long trọng và sự chú ý của 
quan khách. Kết quả qua hai ngày hội chợ, Hương 
Đạo đã phát được mấy thùng carton kinh sách, rất 
nhiều băng đĩa CD, DVD và hơn 800 cuộn chả 
giò chiên.

Mọi người đánh giá việc tham gia Hội Chợ 
của Hương Đạo lần đầu tiên như vậy là tốt đẹp kể 
như thành công. Hy vọng năm sau sẻ còn tốt đẹp 
hơn nữa.
Sau khi Hội Chợ Xuân bế mạc, toàn Hương Đạo 
trở về Thánh Thất cúng Sao Hội vào giờ Dậu 
ngày mùng 8 Tết.

* Lễ Vía Đức Chí Tôn:  vào ngày Thứ hai nên 
số Đạo hữu đến kỉnh lễ không được đông cho lắm, 
tuy nhiên nghi lễ vẫn đầy đủ có dâng Sớ, dâng 
Tam Bữu. . .

* Lễ Thượng Nguơn:
Khoảng gần 9 giờ sáng, Đạo hữu nam nữ và 

một số thân hữu đã tề tựu tại Thánh Thất. 

Người lo chưng bông, trái cây, người lo thực 
phẩm trong bầu không khí nhộn nhịp.

Đàn cúng Rằm Thượng Nguơn, ngoài Đạo 
hữu còn có khá nhiều thân hữu nên trong Chánh 
điện có rất đông người phải đứng hầu Đàn.

Sau Lễ Tế Chiến Sĩ là bửa tiệc chay chan chứa 
tình Đạo đời.

Lễ Thượng Ngươn tại Hương Đạo có một sự 
kiện khá đặc biệt 
là một vị thân hữu 
lần đầu đến viếng 
Thánh Thất đã 
đề nghị xin được 
hiến tặng bảng 
tên của Thánh 
Thất lớn rộng hơn 
bảng cũ để người 
đi ngoài đường dễ 
nhìn thấy và dễ 
đọc hơn. 
Vị nầy nói lúc đi 
tìm đã đi ngang 
Thánh Thất hai ba 
lần mới nhận ra 

bảng tên.
Vì sự chân thành xin được đóng góp công quả, 

nên cuối cùng HH. CTS Đặng và cựu CTS Trung 
cùng một số vị trong Bàn Trị Sự có mặt khi đó đã 
đồng ý cho vị thân hữu được toại nguyện. Bảng 
mới sẽ có nền vàng chữ đỏ thay vì nền màu xanh 
da trời và chữ vàng như hiện nay. Riêng màu nền 
và chữ do HH CTS Đầu Hương và các vị trong 
Bàn Trị Sự quyết định.

Ba ngày Xuân qua mau, nhưng trong lòng mọi 
người còn mãi khắc ghi lời tâm niệm cùng nhau 
đòan kết thương yêu nhau, vững bước trên đường 
tu tập hành Đạo, góp phần hoằng hóa mối Đạo 
Trời tại hải ngoại.

*Hiền Tài Võ Thị Bạch Tuyết lược ghi.


