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TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Theo tin từ Ban Thế Đạo Hải Ngoại đến ngày hôm nay, thành phần Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
nhiệm kỳ 8 (2016-2019) như sau:

 *- Tổng Quản Nhiệm:. . . . . . . . . . . . . .Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ

 *- Đệ I Phó Tổng Quản Nhiệm
 kiêm Trưởng Nhiệm Ngoại Vụ:. . . . . . Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy

 *- Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm:. . . . . .Hiền Tài Lý Phước Hùng 

 *- Trưởng Nhiệm Thanh Sát:. . . . . . . . Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích

 *- Trưởng Nhiệm Truyền Thông 
 - Báo Chí:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiền Tài Sam Nguyễn 

 *- Trưởng Nhiệm Kinh Tài:. . . . . . . . . Hiền Tài Nguyễn Minh Tài

 *- Trưởng Nhiệm Văn Hóa Xã Hội:. .  Hiền Tài Mai Hòa Đường

Ban Phước Thiện

Thành phần Ban Phước Thiện đã được công cử như sau:

 *- Qu. Tổng Quản: . . . . . . . . . . . . . . . .Quốc sĩ Bùi Đắc Hùm

 *- Đệ I Phó Tổng Quản:. . . . . . . . . . . . Quốc sĩ Bùi Đông Phương

 *- Đệ II Phó Tổng Quản:. . . . . . . . . . . Quốc sĩ Mai Thanh Truyết

 *- Thành viên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quốc sĩ Đặng Cẩm Hồng
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 *- Thành viên: . . . . . . . . . . . . . Quốc sĩ Nguyễn Tấn Phát

Ban Pháp Chánh

Thành phần Ban Pháp Chánh như sau:

 *- Qu. Tổng Quản Nhiệm: . . . . . . . . . .Quốc sĩ Nguyễn Thừa Long

 *- Phó Tổng Quản: . . . . . . .  . . . . . . .   Hiền Tài Đào Duy Linh

Khảo Cứu vụ

 *- Viện Trưởng Khảo cứu vụ: . . . . . . . Quốc sĩ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình

 *- Phó Viện Trưởng Khảo cứu vụ: . . . .Quốc sĩ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

 *- Phó Viện Trưởng Khảo Cứu Vụ . . . .Hiền Tài Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nghiệp

Cao Đài Hải Ngoại đang thực hiện chương trình “ Cầu Hiền Giúp Đạo” mời những nhân sĩ có đạo 
tâm ngoài xã hội tham gia vào việc giúp Đạo trợ Đời. Các điều kiện, hồ sơ đã được phổ biến trong 
Bản Tin Thế Đạo số 74 ngày 17-2-2017 và Bản Tin nầy đã được đăng trên Web www.banthedao.
net Mục Bài Mới

Nguyên Ngọc

      * * * * * 
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Luyeän kyû laø söûa mình, hay laø phöông phaùp tu 
thaân cuûa con ngöôøi.

Treân phöông dieän “ Nhaân sinh quan “, con 
ngöôøi laø moät thöïc theå linh hoaït, toái linh hôn 
taát caû muoân loaøi. Con ngöôøi coù taâm hoàn, coù tö 
töôûng, coù tình caûm, coù trí khoân, coù khaû naêng 
saùng taïo vaø tieán boä khoâng ngöøng.

Vì nhu caàu vaät chaát, loaøi ngöôøi ñaõ coá gaéng 
phaùt minh cô naêng höõu töôùng ñeán möùc taän myõ, 
queân laõng söï trau taâm söûa mình ñeå trôû neân taän 
thieän. Vì naëng vaät chaát hôn tinh thaàn neân nhôn 
loaïi ñaõ boân xu treân neõo lôïi ñöôøng danh gaây 
nhieàu toäi aùc, nghòch thuø, xoâ xaùt cheùm gieát laãn 
nhau, taïo caûnh chieán tranh thaûm khoác laø tai 
hoïa ñöông nhieân daãn daét ñeán cô taän dieät.

Cho neân laáy söï taän thieän cuûa tinh thaàn keàm 
cheá ñaø tieán trieån cuûa söï taän myõ vaät chaát töùc laø 
giuïc taán theo Ñaïo Trung Dung, taïo cô chuyeån 
theá, laäp ñôøi Minh Ñöùc Taân Daân, taän thieän vaø 
taän myõ.

Con ñöôøng thöù ba Ñaïi Ñaïo laø con ñöôøng naøo?

Luaän xeùt theo lôøi chæ daãn veà Phöông Luyeän 
Kyû cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ôû ñoaïn tröôùc, chuùng ta 
nhaän thaáy coù maáy ñieåm caên baûn:

“Baûo thuû cho ñöôïc caùi Taâm, taïo döïng caùi Taâm 
cho neân chí Thaùnh. Muoán ñöôïc vaäy, phaûi taäp 
mình ñöøng ham muoán caùc ñieàu chi cho mình 
nöõa, phaûi queân mình ñeå phuïng söï cho Vaïn 
Linh, ñoaït cho ñöôïc ba ngaøn coâng quaû. 

Thöông yeâu nhôn sanh vaø vaät loaïi hôn mình 
vaø coi ñoàng theå ñoàng sanh vôùi mình. Nhìn

vaøo haønh taøng vaø söï thöông yeâu cuûa Ñöùc Chí 
Toân vaø Phaät Maãu ñoái cuøng Vaïn Linh theá naøo, 
chuùng ta taäp theo theá aáy, ñoù môùi chính laø phaän 
söï cuûa mình.

Ñoaïn choùt cuûa Phöông Luyeän Kyû coù caâu:.

“ Thöông yeâu voâ taän.
AÁy laø chìa khoùa môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá 
naày”.

Nhö vaäy, coù theå noùi: Vaøo con ñöôøng thöù ba 
laø taïo cho ñöôïc caùi Taâm chí Thieän chí AÙi ñeå 
böôùc vaøo Baùt Quaùi Ñaøi.

Luaän caùch khaùc:

Con ngöôøi coù 3 theå: Xaùc thaân, Chôn Thaàn, vaø 
Linh Hoàn. Ñoù laø Tam Böûu Tinh, Khí, Thaàn ñoái 
chieáu vôùi Tam Theå cuûa Ñaïi Ñaïo laø Cöûu Truøng 
Ñaøi, Hieäp Thieân Ñaøi vaø Baùt Quaùi Ñaøi.

Cöõu Truøng Ñaøi laø hình theå cuûa Ñaïo, thuoäc 
Tinh.

Hieäp Thieân Ñaøi laø Chôn Thaàn cuûa Ñaïo, thuoäc 
Khí.

Baùt Quaùi Ñaøi laø Linh Hoàn cuûa Ñaïo, thuoäc 
Thaàn.

Theå thöù nhöùt laø Tinh, theå thöù nhì laø Khí, theå 
thöù ba laø Thaàn. Ñi vaøo con ñöôøng thöù ba Ñaïi 
Ñaïo töùc laø böôùc vaøo ngöôõng cöûa Baùt Quaùi Ñaøi 
laø nôi Toøa ngöï cuûa Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng 
Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät. Vì khi con ngöôøi ñaõ 
thöïc haønh ñöôïc caùc ñieàu muïc trong Phöông 
Luyeän Kyû laø ñaéc Ñaïo taïi theá roài vaäy.

Phöông Luyeän Kyû
ñaëng vaøo Con Ñöôøng Thöù Ba Ñaïi Ñaïo. (Trích ñoaïn)

      Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc
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Toùm laïi, taát caû muoân loaøi, caàm thuù, coân truøng, 
thaûo moäc.v.v...cuõng nhö loaøi ngöôøi, voán laø baïn 
ñoàng sanh cuøng moät nguoàn goác nôi Ñaáng Chí 
Linh. Chuùng ta phaûi bieát thaân thích, töùc laø gaàn 
guûi thöông yeâu hôn laø baïc ñaõi saùt haïi moät caùch 
voâ taâm maø traùi vôùi ñöùc haùo sanh cuûa Thöôïng 
Ñeá.

Phaûi aân haäu vaø khoan hoàng.

AÂn laø ôn, Haäu laø daøy daën.

AÂn haäu laø thi aân nhieàu, laøm ôn khoâng bieát 
chaùn. Ngöôøi aân haäu laø ngöôøi coù aân ñöùc roäng 
lôùn, aên ôû coù thæ coù chung, tröôùc cuõng nhö sau 
khoâng thay daï ñoåi loøng. Daàu gaëp caûnh giaøu 
hay ngheøo, ñoái xöû vôùi ngöôøi vaãn giöõ moät möïc, 
bieát troïng nghóa khinh taøi, thi aân baát caàu baùo, 
löu nhôn tình cuøng taát caû moïi ngöôøi khoâng bao 
giôø phai lôït.

Khoan hoàng laø loøng roäng löôïng, quaûng ñaïi, 
khoâng coá chaáp. Laáy taùnh khoaùng ñaït roäng raõi 
ñoái xöû vôùi ngöôøi, khoâng nhoû nhen, heïp hoøi.

AÂn haäu vaø khoan hoàng laø hai ñöùc taùnh lieân 
quan vôùi nhau neân ñaõ ñöôïc gheùp chung thaønh 
moät danh töø khoan haäu, laø taám loøng roäng raõi, 
ñöùc ñoä daøy daën.

Moät söï tích veà loøng khoan haäu:

Baøo Thuùc Nha vaø Quaûn Troïng.

Baøo Thuùc Nha cheát, Quaûn Troïng thöông tieác, 
khoùc raát thaûm thieát, nöôùc maét öôùt daàm caû vaït 
aùo.

Coù ngöôøi hoûi : - OÂng vôùi Baøo Thuùc khoâng phaûi 
laø hoï haøng thaân thích gì, maø sao oâng khoùc quaù 
nhö vaäy?

Quaûn Troïng noùi : - Ngöôi khoâng roõ, ñeå ta noùi 
cho maø nghe. Ta luùc nhoû khoán khoå, thöôøng 
buoân baùn chung vôùi Baøo Thuùc. Luùc chia lôøi 

Phaûi bieát thaân thích cuøng caû nhôn vaät töùc 
laø tìm nguyeân do cuûa Vaïn Linh cuøng Chí 
Linh.

Ñaáng Taïo Hoùa hoùa sanh muoân vaät, Ñaáng aáy 
laø Ñaáng Chí Linh töùc laø Trôøi.

Ñaáng Chí Linh sinh ra Vaïn Linh, do ñoù môùi coù 
muoân loaøi vaïn vaät töø vaät chaát, thaûo moäc, thuù 
caàm ñeán loaøi ngöôøi laø phaåm ñöùng ñaàu khoân 
ngoan hôn vaïn vaät. Theá neân, ngöôøi vaø vaïn vaät 
laø baïn ñoàng sanh, cuøng chung moät nguoàn coäi, 
con chung cuûa hai Ñaáng Taïo Ñoan, moät OÂng 
Cha vaø moät Baø Meï Thieâng Lieâng laø Ñöùc Chí 
Toân vaø Ñöùc Phaät Maãu. Nhö vaäy thì daàu cho coû 
caây, saét ñaù ñeán chí thuù caàm vaø loaøi ngöôøi, thaûy 
thaûy ñeàu thoï taùnh linh cuûa Taïo Hoùa, nhöng sôû 
dó phaûi phaân ra caáp baäc sang heøn, hình thöùc 
khaùc nhau laø vì ngöôøi ñi tröôùc keû ñi sau trong 
tröôøng thi taán hoùa cuûa cô luaân chuyeån.

Laø baïn ñoàng sanh, chaúng nhöõng chuùng ta phaûi 
bieát baûo troïng maïng soáng cho nhau trong tình 
nhôn loaïi, maø chuùng ta phaûi quí troïng maïng 
soáng cuûa muoân loaøi vôùi tình thöông voâ taän cho 
haïp taùnh ñöùc haùo sanh cuûa Taïo Hoùa ñeå dìu ñôõ 
nhau treân böôùc ñöôøng taán hoùa haàu ñi töø phaåm 
tôùi Ñaáng Chí Linh.

Xin trích lôøi Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä 
Phaùp ngaøy 29 thaùng 7 Canh Daàn (1950):

“ Con ngöôøi cuõng moät phaàn trong vaïn vaät. Ñöùc 
Chí Toân ñònh cho loaøi ngöôøi laøm chuùa cuûa vaïn 
vaät laø taïi sao? - Bôûi con ngöôøi coù taùnh linh hôn 
vaïn vaät laø bieát thöông yeâu baûo toàn chuùng noù, 
ví nhö mình thöông yeâu con gaø, con choù mình 
môùi nuoâi ñeå cho noù sanh hoùa ra nhieàu. Hoaëc 
mình thöông caùi caây, caùi traùi môùi gieo troàng 
noù, voâ phaân töôùi nöôùc cho ñöôïc sung maõn naûy 
nôû theâm ra, môùi xöùng ñaùng laøm chuùa cuûa vaïn 
vaät”.
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bao giôø ta cuõng laáy phaàn hôn maø Baøo Thuùc 
khoâng cho ta laø tham, bieát ta gaëp caûnh quaån 
baùch baát ñaéc dó phaûi laáy nhö theá. Ta ôû chôï buùa 
thöôøng bò laém keû doïa naït, Baøo Thuùc khoâng 
cho ta laø nhaùc, bieát ta coù buïng bao dung. Ta 
baøn vieäc vôùi Baøo Thuùc nhieàu khi vieäc hö 
hoûng, Baøo Thuùc khoâng cho ta laø ngu, bieát luùc 
may luùc ruûi cho neân coâng vieäc coù thaønh coù baïi. 
Ta ba laàn ra laøm quan, ba laàn bò baõi, Baøo Thuùc 
khoâng cho laø baát löïc, bieát ta chöa gaëp thôøi. Ta 
ra traän ba laàn ñaùnh thua caû ba,

Baøo Thuùc khoâng cho ta laø baát taøi, bieát ta coøn 
meï giaø ñeå phuïng döôõng. Ta nhaãn nhuïc thôø vua 
Hoaøn Coâng, Baøo Thuùc khoâng cho ta laø voâ só, 
bieát ta coù chí laøm ích lôïi cho caû thieân haï.

Sanh ra ta laø cha meï, bieát ta laø Baøo Thuùc, ta 
thöông khoùc theá naày ñaõ thaám vaøo ñaâu!

                      (Ruùt trong Coå Hoïc Tinh Hoa)

Treân ñôøi, Baù Nha vaø Töû Kyø ñöôïc ngöôøi ta  goïi 
laø baïn tri aâm.

Coøn Baøo Thuùc Nha vaø Quaûn Troïng ngöôøi ta 
goïi laø baïn tri kyû.

Baøo Thuùc Nha khoâng nhöõng laø baïn tri kyû, coøn 
coù theå goïi laø ngöôøi khoan haäu ñoái vôùi Quaûn 
Troïng.

Phaûi thanh nhaøn, ñöøng vò kyû

Phaûi thanh nhaøn.

Chuùng ta phaûi ñeå taâm hoàn ñöôïc thaûnh thôi, 
khoâng neân quaù raøng buoäc mình vaøo voøng danh 
lôïi, phaûi lao taâm nhoïc trí.

Chuùng ta soáng trong caûnh phoàn hoa vaät chaát, 
thöôøng chòu aûnh höôûng cuûa ngoaïi caûnh theá 
tình, taâm trí khoâng bao giôø ñöôïc yeân tónh do 
luïc duïc thaát tình khuaáy ñoäng. Cho neân muoán 
ñöôïc thanh nhaøn caàn gaït boû Tham, Saân, Si laø 

nguoàn goác ñöa con ngöôøi ñeán choã ham, meâ, 
thuø, giaän. Moät khi troùi buoäc vaøo caùc taùnh aáy 
thì taâm hoàn chuùng ta luùc naøo cuõng baän roän, 
khoâng thaûnh thôi. Vì theá, caàn phaûi gìn loøng 
ñöôïc côûi môû, thô thôùi ung dung.

Ngöôøi thanh nhaøn luùc naøo cuõng bieát an phaän 
thuû thöôøng, khoâng ñöùng nuùi naày troâng nuùi noï. 
Bieát “ thích kyû töï an” hoaëc “ tuøng ngoä nhi an” 
nghóa laø bieát an vui vôùi soá phaän maø “laïc taïi kyø 
trung”.

Moät söï tích “ Thích kyû töï an”

Ñöùc Khoång Töû ñi chôi nuùi Thaùi Sôn, gaëp oâng 
Vinh Khaûi Kyø ngao du ôû ngoaøi ñoàng, maëc aùo 
cöøu, thaéc löng daây, tay khaûi ñaøn caàm, vöøa ñi 
vöøa haùt.

Ñöùc Khoång Töû hoûi : “ Tieân sinh laøm theá naøo 
maø thöôøng vui veû theá?”

OÂng Vinh Khaûi Kyø noùi : “Trôøi sinh muoân vaät, 
loaøi ngöôøi quí nhaát, maø ta ñöôïc laøm ngöôøi, ñoù 
laø moät ñieàu ñaùng vui. Trong loaøi ngöôøi, ñaøn 
oâng quí hôn ñaøn baø, maø ta ñöôïc laøm ñaøn oâng, 
ñoù laø hai ñieàu ñaùng vui. Ngöôøi ta sanh ra, coù 
ngöôøi ñui queø, coù ngöôøi non yeåu, maø ta khoûe 
maïnh nay ñaõ chín möôi tuoåi, laø ba ñieàu ñaùng 
vui...... Coøn caùi ngheøo laø söï thöôøng cuûa theá 
gian, caùi cheát laø söï heát cuûa ñôøi ngöôøi. Ta nay 
ôû phaän thuû thöôøng ñôïi luùc cheát thì coù gì laø lo 
buoàn”.

Ñöùc Khoång Töû noùi : “Phaûi laém! Theá laø Tieân 
Sinh bieát caùch töï laøm cho khoan khoaùi maø 
höôûng söï vui thuù ôû ñôøi ”. Caùi vui söôùng khoâng 
ôû ñaâu xa, maø ôû ngay trong mình. Khoâng ôû söï 
giaøu sang, maø ôû trong taâm yeân vui. Heã bieát 
sung söôùng thì ñöôïc sung söôùng.

Nhöõng baäc Thaùnh Nhôn bieát “tri tuùc”  
nghóa laø bieát ñuû vôùi mình hay noùi caùch khaùc laø 
“khoâng thaáy mình tuùng thieáu hay bò raøng buoäc 
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bôûi ñieàu chi caû” thì môùi ñöôïc an nhaøn töï toaïi.

Nhaø Hieàn Trieát Hy Laïp EÙpicure coù caâu: 
“ Se suffire aø soi meâme c’est posseùder le plus 
preùcieux des biens : la Liberteù”. Nghóa laø : Töï 
tuùc laø coù ñöôïc moät thöù cuûa quí nhöùt treân ñôøi : 
Söï töï do. 

Nhö vaäy, thanh nhaøn laø “ Töï do cuûa taâm hoàn”.

Ñöøng vò kyû.

Kyû laø Ta, laø Baûn ngaõ ( le Moi ).

Vò kyû laø chæ bieát coù Ta, vì Ta, ngöôøi nhö theá 
hoaøn toaøn ích kyû (EÙgoiste). Phaûn nghóa vôùi “vò 
kyû” laø “vò tha” hay laø “voâ ngaõ” (la neùgation de 
soi), nghóa laø khoâng coù Ta.

Vì chæ bieát ích lôïi rieâng cho mình neân khoâng 
keå ñeán ngöôøi, vì quaù baûo thuû cho baûn thaân maø 
queân maát söï soáng coøn cuûa ngöôøi khaùc, do ñoù, 
taám loøng töø thieän khoâng naûy nôû ñöôïc ñeå teá 
khoån phoø nguy, giuùp keû yeáu coâ hoaïn naïn neáu 
moãi caù nhaân giöõ taùnh ích kyû ñoù. Ñôøi ñôøi thì 
taùnh vò tha luùc naøo cuõng laø moät ñöùc tính caàn 
thieát cho ngöôøi tu haønh noùi rieâng, cho taát caû 
moïi ngöôøi noùi chung.

Daàu ai deøm pha cheâ traùch mình ñieàu gì cuõng 
ñöøng neân vi giaän.

Nghe thaáy ai khen ñieàu gì cuõng chöa neân vi 
möøng. Khoâng quaù vui vì ñöôïc phöôùc, maø cuõng 
ñöøng quaù buoàn khi gaëp tai hoïa.

Con ngöôøi coù löông tri, löông naêng töùc laø coù 
caûm giaùc, neân khi gaëp vui cuõng vui, gaëp buoàn 
cuõng buoàn, nhöng ñöøng ñeå noïc buoàn vui aên 
saâu vaøo taâm taùnh, laøm maát söï bình tónh töï 
nhieân thaønh ra taâm yù xao ñoäng, khoâng coøn ñuû 
saùng suoát ñeå nhaän ñònh moïi vieäc.

Coù bình tónh môùi giöõ ñöôïc taùnh khoâng khoâng, 
luïc duïc thaát tình khoâng chi phoái mình ñöôïc, 

linh taâm môùi maãn hueä caùch vaät, trí tri.

(Tröôøng hôïp Ñöùc Khoång Töû bò tuyeät löông ôû 
Traàn, Thaùi, Ngaøi vaãn vui veû khaûi ñôøn. Toân 
Trung Sôn ôû Luaân Ñoân nhaän ñöôïc ñieän tín 
môøi veà nöôùc ñeå nhaän chöùc Toång Thoáng laâm 
thôøi, Tieân Sinh vaãn thaûn nhieân nhö khoâng coù 
vieäc ñoù).

Phaûi ñoä löôïng, khoan dung vaø tha thöù.

Ñoä löôïng laø ño löôøng, xöû söï coù chöøng möïc: 
khoâng thaùi quaù, khoâng baát caäp.

Phaøm muoán giaûi quyeát moät vaán ñeà gì hay laøm 
moät ñieàu gì caàn caân nhaéc kyõ löôõng. Pheâ phaùn 
ngöôøi laàm loãi phaûi naém vöõng tình lyù, hoaøn 
caûnh, thôøi gian, xeùt tröôùc xem sau ñeå nhaän 
ñònh cho coâng minh.

Ngöôøi ñoä löôïng laøm vieäc gì cuõng ñaén ño, noùi 
ra lôøi gì cuõng suy nghó tröôùc, khoâng vui ñaâu 
chuoác ñoù, khoâng thöông ai neân toát, gheùt ai neân 
xaáu.

“ Thöông ai thöông caû loái ñi,
Gheùt ai gheùt caû toâng chi hoï haøng ”.

Vua nöôùc Veä, buoåi tröôùc raát yeâu Di Töû Haø. 
Luaät phaùp nöôùc Veä, ai ñi troäm xe cuûa vua thì 
phaûi toäi chaët chaân. Meï Di Töû Haø ñau naëng, 
ñeâm khuya coù ngöôøi ñeán goïi, Di Töû Haø voäi 
vaøng laáy xe vua ra ñi, vua nghe thaáy khen 
raèng :

- “Coù hieáu thaät! Vì heát loøng vôùi meï maø queân 
caû toäi chaët chaân.”

Laïi moät hoâm, Di Töû Haø theo vua ñi chôi ôû 
ngoaøi vöôøn, ñang aên quaû ñaøo thaáy ngoït, coøn 
moät nöûa cho vua aên. Vua noùi : “Yeâu ta thaät, 
cuûa ñang ngon mieäng maø bieát ñeå nhöôøng ta.”

Veà sau, vua khoâng coù loøng yeâu Di Töû Haø nhö 
tröôùc nöõa. 
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Moät hoâm, Di Töû Haø phaïm loãi, vua giaän noùi 
raèng : “Di Töû Haø tröôùc daùm töï tieän laáy xe cuûa 
ta ñi. Laïi moät baän daùm cho ta aên quaû ñaøo thöøa, 
thaät ñaùng toäi vôùi ta ñaõ laâu ngaøy”. Noùi xong baét 
ñem ra trò toäi.

OÂi! Di Töû Haø aên ôû vôùi vua tröôùc sau cuõng vaäy, 
theá maø tröôùc vua khen, sau vua baét toäi laø chæ 
taïi khi yeâu khi gheùt khaùc nhau maø thoâi. Cho 
neân :

Thöông nhau cau baûy boå ba,
Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi.

Ngöôøi coù ñoä löôïng thì khoâng xöû söï nhö vua 
nöôùc Veä bao giôø.

Khoan dung vaø tha thöù laø roäng löôïng bao 
dung, hay tha thöù nhöõng ñieàu sai soùt loãi laàm 
cuûa ngöôøi khaùc ñoái vôùi mình ñeå cho ngöôøi coù 
phöông giaùc ngoä, töï tónh aên naên töø vieäc quaáy 
trôû veà vôùi leõ phaûi. 

Ngöôøi coù taùnh khoan dung thì hay tha thöù vì 
hoï quan nieäm raèng: Nhôn voâ thaäp toaøn. ÔÛ ñôøi 
khoâng ai sanh ra ñöôïc toaøn thieän, nghóa laø töï 
mình kieåm ñieåm cuõng phaûi coù sô soùt, vì vaäy 
maø khoâng coá chaáp ngöôøi.

Ñoù laø noùi veà baäc thöôøng. Coøn caùc baäc Thaùnh 
Nhaân, ñöùc khoan dung daøy daën hôn nhieàu vì 
caùc baäc aáy ñaày loøng aùi truaát thöông sanh, naëng 
veà giaùo hoùa hôn laø tröøng trò.

Thuôû xöa coù oâng Löu Khoan laø moät vò quan coù 
taám loøng khoan dung ñoä löôïng. Buoåi saùng, khi 
maëc aùo ñi chaàu vua, coù con thò

tyø böng baùt chaùo leân haàu, chaúng may laøm ñoå 
chaùo dính aùo. Con thò tyø run sôï quaù, laáy tay 
vuoát aùo, nhöng OÂng Löu Khoan thaûn nhieân 
khoâng ñoåi saéc maët, coøn oân toàn hoûi raèng:

-“Chaùo noùng coù phoûng tay con khoâng?”

Ñoù laø moät taám loøng khoan dung ñaïi löôïng, 
chaúng nhöõng khoâng quôû phaït maø coøn thöông 
xoùt keû haàu haï, phaùt xuaát nôi loøng “nhaân” maø 
ra vaäy.

Phaûi vui veû, ñieàu hoøa, töï chuû vaø quyeát ñoaùn

Coù vui veû thì taâm hoàn môùi ñöôïc thô thôùi, coù 
vui veû môùi côûi môû ñöôïc coõi loøng voán hay böïc 
doïc do söï phieàn toaùi haèng ngaøy. Coù vui veû 
môùi taïo ra baàu khoâng khí khoan khoaùi deã chòu 
cho rieâng mình vaø cho taát caû moïi ngöôøi xung 
quanh mình. Söï vui veû aûnh höôûng ñeán söùc 
khoûe con ngöôøi, chaúng khaùc naøo thuoác boå hoã 
trôï con ngöôøi ñöôïc töôi taén, chaäm giaø tröôùc  
tuoåi vaø naûy nôû nhieàu taùnh ñöùc toát ñeå thaâu phuïc 
ñöôïc caûm tình cuûa ngöôøi khaùc.

Ñieàu hoøa laø eâm aùi, hoøa thuaän. Ñieàu hoøa laø 
töôïng tröng traät töï chung trong trôøi ñaát (loi 
d’harmonie), vaø ñaïo Trung dung cuûa loaøi 
ngöôøi.

Vuõ truï coù ñieàu hoøa thì caøn khoân môùi an tònh.

AÂm döông coù ñieàu hoøa thì vaïn vaät môùi ñöôïc 
sanh sanh hoùa hoùa.
Xaõ hoäi coù ñieàu hoøa thì daân chuùng môùi höôûng 
söï thanh bình.

Gia ñình coù ñieàu hoøa thì moïi ngöôøi môùi an vui 
haïnh phuùc.
Leã nhaïc coù ñieàu hoøa thì môùi coù tieát taáu aâm 
thanh.

Thaân theå con ngöôøi coù ñieàu hoøa thì maùu huyeát 
môùi löu thoâng, khoûe maïnh.
Taâm trí coù ñieàu hoøa thì con ngöôøi môùi saùng 
suoát.
Traùi vôùi söï ñieàu hoøa laø hoãn loaïn, khoâng traät 
töï.
Ngöôøi luyeän kyû caàn giöõ taâm taùnh ñieàu hoøa, 
töùc giöõ ñöôïc caùi ñaïo
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Trung dung thì linh taâm môùi thuaàn nhaát maø soi 
saùng loøng mình haàu dìu ñoä ñeán choã taän thieän 
taän myõ.

Töï chuû laø töï mình laøm chuû laáy mình khoâng ñeå 
bò loâi cuoán bôûi ngoaïi vaät, ngoaïi caûnh. Khoâng 
ñeå ai lôïi duïng sai khieán mình laøm vieäc traùi vôùi 
löông taâm, traùi vôùi leõ Ñaïo.

Quyeát ñoaùn: Khi moïi vieäc ñöôïc suy nghó tinh 
töôøng, kyõ löôõng phuø hôïp vôùi chaùnh lyù, töùc laø 
ñaõ phaùn ñoaùn coâng minh roài nhaát ñònh ñem ra 
thöïc haønh.

Quyeát ñoaùn laø cöông quyeát, döùt khoaùt, khoâng 
löng chöøng, laø yeáu toá ñoaït ñeán möùc thaønh 
coâng trong moïi vieäc.

Giöõ linh taâm laøm caên boån

Linh taâm laø ñieåm linh quang cuûa Ñöùc Chí Toân 
ban cho moãi ngöôøi ñeå laøm chuû caû trí löïc vaø 
theå xaùc.

Linh taâm laø aùnh hueä quang daãn böôùc con ngöôøi 
treân ñöôøng ngay leõ phaûi ñeå laäp coâng ñoaït vò.

Ñaõ goïi Linh taâm laø chuû cuûa con ngöôøi thì 
moïi vieäc chi cuõng do Linh taâm laøm caên boån.  
Thuaän vôùi Linh taâm laø thuaän theo Thieân lyù thì 
muoân vieäc ñeàu neân. Nghòch vôùi Linh taâm töùc 
laø xu höôùng theo phaøm taùnh thì moïi vieäc ñeàu 
sai sieån, loãi laàm.

Muoán giöõ ñöôïc caùi taâm cho coøn boån nguyeân 
chí linh, chí Thaùnh, thì ñöøng ñeå luïc duïc thaát 
tình laán aùp, laøm môø toái caùi aùnh saùng thieâng 
lieâng ñoù, töùc laø doïn mình cho trong saïch môùi 
thaáy ñöôïc caùi Taâm laø nôi caûm öùng vôùi caùc 
Ñaáng Troïn Laønh vaø cuõng laø Toøa ngöï cuûa Ñöùc 
Chí Toân nôi loøng mình ñoù vaäy.

Ñöùc Chí Toân coù cho baøi thi :
Baïch Ngoïc töø xöa ñaõ ngöï roài,

Chaúng caàn haï giôùi voïng cao ngoâi.
Sang heøn troái keä Taâm laø quí,
Taâm aáy Toøa Sen cuûa Laõo ngoài.

Vaø trong “Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån” quyeån 2 
coù baøi thi:

Gaéng söùc trau gioài moät chöõ Taâm,
Ñaïo Ñôøi muoân vieäc khoûi sai laàm.
Taâm thaønh aét ñaëng ñöôøng tu vöõng,
Taâm chaùnh môùi mong moái Ñaïo caàm.
Taâm aùi nhôn sanh an boán bieån,
Taâm hoøa thieân haï trò muoân naêm.
Ñöôøng Taâm cöûa Thaùnh daàu chöa veïn,
Coù buoåi hoaøi coâng böôùc Ñaïo taàm.

Hieáu haïnh vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu.

Coâng ñöùc sinh thaønh döôõng duïc cuûa Cha Meï 
höõu hình lôùn lao bao nhieâu cuõng khoâng saùnh 
baèng coâng ñöùc cuûa hai Ñaáng Taïo Ñoan laø OÂng 
Cha, Baø Meï Thieâng Lieâng toái cao toái troïng 
hôn nhieàu.

Cha Meï höõu hình ban cho chuùng ta moät maõnh 
thaân phaøm xaùc thòt, thì hai Ñaáng Phuï Maãu 
Thieâng Lieâng ban cho chuùng ta nhöùt ñieåm linh 
vaø moät khoái Chôn Thaàn ñeå laøm chuû xaùc thaân 
ta.

Muoán ñeàn ñaùp coâng ôn ñoù, chuùng ta phaûi hieáu 
haïnh.

Hieáu haïnh vôùi Phuï Maãu höõu hình laø sôùm thaêm 
toái vieáng, vaâng lôøi chìu luïy, aân caàn döôõng 
nuoâi, taïo danh thôm tieáng toát, laøm ñeïp maët nôû 
maøy Toâng moân Toå ñöôøng thì ñoái vôùi Phuï Maãu 
Thieâng Lieâng chuùng ta cuõng phaûi:

 *-Thöôøng xuyeân cuùng kính, leã baùi thöôøng 
haønh hoâm sôùm (nhöùt trieâu nhöùt tòch kænh baøy 
moä khang) cho haèng böõa taâm hoàn ñöôïc gaàn 
guõi aân ñieån Thieâng Lieâng, goït röûa chaát phaøm, 
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giaûi tieâu oan nghieät, tinh thaàn trí naõo ñöôïc saùng suoát ñeå theá Thieân haønh Ñaïo cho ñuùng vôùi Luaät 
Phaùp Chôn Truyeàn.

*-Nghe vaø laøm theo Thaùnh Ngoân caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, ÑöùcChí Toân vaø Phaät Maãu töùc laø bieát 
vaâng lôøi phuïc vuï. Giöõ troøn caâu minh theä, xaû thaân vì Ñaïo ñem heát naêng löïc phuïng söï cho Vaïn Linh 
laøm raïng danh Ñöùc Chí Toân vaø Phaät Maãu töùc laø baùo hieáu ñoù vaäy.

* * * * *
BUỔI HỌP MẶT TÂN NIÊN 

TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA 
NGÀY 12-2-2017 TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

Vào ngày 12-2-2017 tại thành phố San Jose, California, buổi họp mặt tân niên của Tây Ninh Đồng 
Hương Hội đã được tổ chức tại nhà hàng Grand Fortune Seafood, đường momterey, San Jose, CA

Buổi họp mặt bắt đầu từ lúc 4.00 PM và đã được tổ chức rất vui vẻ, ấm cúng, đầy tình đồng hương.

Hiện diện trong buổi tiệc chúng tôi nhận thấy về phía quan khách dân cử có;
*- Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang CA: Ông Ash Kalra, Đơn vị 27
*- Giám Sát Viên Đơn vị 2, Santa clara County: Bà Cindy Chavez

Ngoài quý vị dân cử nêu trên chúng tôi nhận thấy có một số Hội Đoàn bạn như sau:

1-Khu Hội Tù Nhân Chính trị Bắc California: Mai Khuyên, Hội Trưởng.
2-Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California: Phạm Hữu Sơn, Chủ Tịch.
3-Hội Aí Hữu Lưc Lượng và Quỹ Tương Tế CSQG: Nguyễn Ngọc Thụy & Lê văn Thụy
4-Hội Võ Bị Đà Lạt Bắc CA: Minh Đức, Hội Trưởng.
5-Hội Biệt Động Quân: Trấn Song Nguyên 
6-Ls. Lê Duy San, Hội Cựu sinhTrường Chu Văn An.

Cũng theo thông lệ, buổi họp mặt đã khai mạc với lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ - VNCH và phút mật 
niệm . Kế tiếp Chị Trương Thị Vân Lan , Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương hội khai mạc buổi họp 
mặt và ngỏ lời chào mừng quan khách. Kế tiếp là các chương trình văn nghệ, xổ số, tặng quà cho 
các em thiếu nhi và quà tưởng niệm cho các vị cao niên . . . 

Buổi họp mặt gồm có khoảng 200 người tham dự và chấm dứt vào khoảng gần 9.00 PM trong 
không khí vui vẻ thấm tình đồng hương và hẹn gặp năm sau.
         (Ñoã Minh)
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP MẶT
(Ảnh: Nguyễn Hưng, Duy Văn . . .)
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20 điều đại tu dưỡng trong đời người
                        

                                Khoan dung là tu dưỡng khó đắc 
 
Dưới đây là 20 điều đại tu dưỡng của đời người đã qua trải nghiệm đúc kết từ trong cuộc sống, cái 
tốt thì xin hãy bảo lưu, cái xấu xin hãy lánh bỏ. 

Điều Tu dưỡng 1: Tu dưỡng lớn nhất của đời người là khoan dung

Mỗi cá nhân một con người đều hy vọng mình là một người có phong độ trong đối nhân xử thế, 
đều mong rằng bản thân tu dưỡng thành những thói quen tốt. Vậy như thế nào gọi là tu dưỡng lớn 
nhất? Chính là khoan dung. “Nghiêm dĩ luật dĩ, khoan dĩ đãi nhân – nghĩa là:  Lấy nghiêm khắc làm 
kỉ luật cho mình, lấy khoan dung rộng lượng để đối xử với người”, chúng ta đối đãi với người cần 
phải khoan hậu, cần phải bao dung, cho dù người khác đối đãi bạn tử tế hay không tử tế, bạn đều có 
thể bao dung, đây mới là tu dưỡng lớn nhất đời người của con người sinh ra trong cuộc sống này. 

Điều tu dưỡng 2: Thu hoạch lớn nhất của đời người là biết đủ

Mỗi cá nhân một con người đều hy vọng bản thân mình có thu nhập, đạt thành tựu, và có những thu 
hoạch. Vậy thế nào được gọi là thu hoạch lớn nhất đây? Đó là cần có khả năng biết đủ, bạn không 
thấy đủ, cho dù có ngủ tại thiên đường cũng sẽ cảm thấy như đang địa ngục, nếu bạn biết đủ, biết 
hài lòng thì địa ngục cũng như thiên đường, cho nên biết đủ là thu hoạch lớn nhất. 
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Điều tu dưỡng 3: Nắm giữ lớn nhất của đời người là cảm ơn

Người giầu có nhất là gì? Người nghèo khổ nhất là gì? Luôn sẵn sàng muốn thu được từ người 
khác là người nghèo. Thời thời muốn giúp đỡ cấp cho người khác, luôn mang trong tâm lòng cảm 
tạ là khuôn phép của người giầu có. Vì thế, một người có khả năng cảm ơn, trân quý phước đức, 
người ấy là người nắm giữ cuộc sống lớn nhất. 

Điều tu dưỡng 4: Mỹ đức lớn nhất của đời người là từ bi

Mỹ đức lớn nhất của cá nhân một con người không phải là ở lớn lên có được dung mạo thật xinh 
đẹp, cũng không phải có thật nhiều tiền của, tài phúc, hay rất nhiều tài năng, mà mỹ đức lớn nhất 
của đời người là từ bi. Cho nên đời người thà có thể không có tài cán, không có học vấn, nhưng 
không thể không có từ bi, tâm từ bi mới là phẩm chất, là mỹ đức, là đức hạnh chân chính. 

Điều tu dưỡng 5: Niềm vui lớn nhất của đời người là pháp lạc

Nhiều người luôn mong tìm niềm vui bằng những cảm quan từ vật ngoài thân xung quanh 
mình, ví dụ như một câu nói tán thưởng – khen ngợi liền hoan hỷ vui mừng cả nửa ngày, 
nhưng những hoan hỷ vui mừng đó một hồi là đã qua đi rồi; bạn hy vọng đạt được niềm vui 
từ những đồng tiền vàng, nhưng những đồng tiền vàng ấy cũng như nước chẩy, một thoáng là 
dùng hết; bạn hy vọng đạt được niềm vui trong những chuyến du lịch đó đây, nhưng ngàn dặm 
vạn lý nháy mắt một cái cũng qua đi, hân hoan cũng sẽ tiêu tan mất. Duy có một loại  niềm 
vui lâu bền mãi, đó là Pháp lạc. Pháp lạc sẽ là niềm vui của tinh thần, của tri thức, của ý kiến, 
của quan điểm, của tu hành, và có thể bảo lưu theo mình trọn đời liền thân, mãi không thất lạc.  

Điều tu dưỡng 6: Tâm bệnh lớn nhất của đời người là ích kỷ
Con người vốn bằng xương bằng thịt, thân thể khó tránh khỏi bệnh tật, già nua và cái chết. Kỳ thực 
tâm bệnh trên tâm lý càng lớn, vậy tâm bệnh trên tâm lý là gì? Đó là ích kỷ, chỉ vì mình. Người bởi 
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do ích kỷ, chỉ mong lợi mình, tấm lòng không khoáng đạt, tâm không đại lượng, khó tiến triển thành 
tựu, tự mình không thể thăng hoa cảnh giới tư tưởng. Vì thế một người ngoài chú ý giữ gìn sức khỏe 
để không phải thống khổ bệnh tật, còn cần phải chữa khỏi tâm bệnh của chính mình. 

Điều tu dưỡng 7: Sai lầm lớn nhất của đời người là tà kiến [cái nhìn sai lệch]

Thường người ta phạm sai lầm, nếu như là sai lầm trên sự tình, còn có thể sửa chữa. Còn như trên 
nhận thức có độ chệch, mang cái nhìn tà kiến, tư tưởng hiểu lầm lệch lạc thì đó chính là sai lầm lớn 
nhất của đời người. Không những không biết tự mình quy chính, mà còn tự cho mình là đúng, đây 
là căn bệnh trong xã hội hiện đại mà rất nhiều người dễ phạm phải, thật là đáng sợ. 

Điều tu dưỡng 8: Phiền não lớn nhất của đời người là dục vọng, mong muốn

Có người nói: thế giới chứa đựng đầy rẫy những ưu lo khổ não, bởi vì thế giới sa bà vốn dĩ phải là 
thế giới sa bà, tức là cõi đời ta ở đây mỗi người đều phải đối mặt và đi băng xuyên qua nó, không 
có ai là ngoại lệ, vì thế đầy đủ phiền não, thống khổ. Ví như tâm dục vọng của chúng ta đều mong 
nắm giữ tiền tài, mỹ sắc, ăn uống ngon, nắm giữ quyền lực, mong cầu danh vị để bản thân có những 
mối quan hệ đẳng cấp trong đời. Vì thế dục vọng như núi, khi chưa thỏa mãn, liền cảm thấy phiền 
não. Cho nên phiền não lớn nhất của đời người là dục vọng. 

Điều tu dưỡng 9: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

Thường người luôn không tự mình đối xử hữu ái với chính mình, biến bản thân thành kẻ thù của 
chính mình, kỳ thực kẻ thù lớn nhất của đời người không phải là người khác, là chính mình. Bởi kẻ 
thù từ bên ngoài thì còn dễ nhận biết, dễ phòng bị, trái lại là chính mình không dễ nhận thức được 
chính mình, không dễ minh bạch, không dễ khống chế, kìm chế tự thân. Chúng ta thường đối với 
những tham muốn của bản thân mãi không thôi, cứ tham muốn hết thứ này đến thứ khác không 
ngừng nghỉ, khắp chốn nơi nơi vẫy mời toàn sai lầm tội lỗi, nào những phiền muộn cùng oán hận, 
tự mình rước tai họa, cứ ở đó tự biến mình thành kẻ thù của chính mình, tính khí và những sân hận 
có hóa giải cũng không nổi, vì thế kẻ thù lớn nhất của đời người chúng ta là chính mình. Và vì thế 
cần phải chiến thắng được chính mình đó là chiến thắng lớn nhất của đời người. 

Điều tu dưỡng 10: Vô tri, kém hiểu biết là đáng thương lớn nhất của đời người

Đáng thương lớn nhất của đời người không phải là không có tiền, không có thế lực, cũng không 
phải không có địa vị, hay không có nghề nghiệp, v v…. Vô tri, kém hiểu biết là đáng thương lớn 
nhất, không hiểu lý, không nhìn nhận rõ chân tướng của thế gian, không thể nhìn nhận rõ quan hệ 
của nhân ngã, không thể thấy hết luật nhân quả và nhân duyên vốn dĩ của thế giới, đây chính là đáng 
thương lớn nhất của đời người. 

Điều tu dưỡng 11: Thất bại lớn nhất của đời người là khinh mạn

Cái gọi là “Khiêm thụ ích, mãn chiêu tổn” – nghĩa là: khiêm nhường sẽ nhận được lợi 
ích, được thêm cho, tự mãn thì bị mất đi, chuốc lấy tổn hại, một người nếu như tự cao tự 
đại, tự ngã ở trên cao, cho dù đi tới bất cứ đâu đều không nhận được sự đón chào, cho 
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nên thất bại lớn nhất của con người sinh ra trên nhân thế này là kiêu ngạo, khinh thường.  
                
Nguồn năng lượng lớn nhất của đời người là niềm tin 

Điều tu dưỡng 12: Vô tri, kém hiểu biết lớn nhất của đời người là oán trách

Vô tri chính là không minh bạch, vô minh không thấy được lý ví như nguyên lý, đạo lý, vì không 
thấy lý cho nên khi gặp điều không như ý liền oán trời trách người, oán ông trời không phù hộ, bảo 
bọc, oán con người thế gian không giúp đỡ. Oán trách đối với cả xã hội, quốc gia, bạn bè và người 
thân, họ hàng thân quyến. Thậm chí khi phiền não vì oán hận còn nổi nóng quẳng bàn ném ghế, ném 
cả chén trà. Đây chính là vô tri lớn nhất của đời người. Họ đã không tự soi trách mình, mà còn oán 
bạn bè, oán họ hàng thân thuộc, oán trời trách người, còn trút giận nên cả ly trà, bàn ghế. 

Điều tu dưỡng 13: Lỗi lầm lớn nhất của đời người là xâm phạm

Lỗi lầm lớn nhất của chúng ta chính là xâm phạm. Xâm phạm tiền tài phúc lộc, sinh mệnh của người 
ta. 

Điều tu dưỡng 14: Thị phi là khốn nhiễu lớn nhất của đời người

Có người nói:  Địa phương có người liền có thị phi. Thị phi (phải – trái, đúng – sai) khiến chúng ta 
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cảm thấy khổ não khôn nguôi, nhưng cái gọi là “ thị phi triều triều hữu, bất thính tự nhiên vô nghĩa 
là: Chuyện thị phi suốt ngày sẵn có, chẳng để tai nó tự như không”, chỉ cần chúng ta có thể làm tới 
được không để tai thị phi, không chuyển tiếp thị phi, cần gì phải tranh đấu tới lui, chỉ tăng thêm 
khổ não! 

Điều tu dưỡng 15: Hy vọng lớn nhất của đời người là bình an

Mọi người đều mong muốn theo đuổi tiền tài và danh vọng. Tuy nhiên nếu có được danh vọng, 
tiền tài, nhưng lại mất đi sự bình an, thế thì cuộc sống chưa chạm tới hy vọng, mất đi ý nghĩa. 
Cho nên bình an là hy vọng lớn nhất của đời người, cái gọi là bình an chính là một phước lành. 

Điều tu dưỡng 16: Can đảm lớn nhất của đời người chính là tự mình nhận sai

Người cần có dũng khí, dũng khí không phải là ẩu đả đấu đá, đánh nhau với người, cũng không 
phải là tính toán so bì, tranh chấp với người ta, dũng khí lớn nhất chính là tự mình nhận sai. Cảm 
thấy tôi không nên nói câu nói này, tôi không nên làm việc này, tôi không nên cản trở bạn, người 
can đảm là một người mà có thể sám hối nhận sai.                    

Điều tu dưỡng 17: Nguồn năng lượng lớn nhất của đời người là niềm tin
Chúng ta thường nói phát triển nguồn năng lượng, năng lượng không nhất định chỉ là khoáng sản 
ở trong lòng núi, hay châu báu dưới đáy biển, cũng không nhất định là năng lượng của ánh sáng 
mặt trời hay không khí thiên nhiên, nguồn năng lượng lớn nhất của đời người chính là niềm tin. 
Bởi vì bên trong niềm tin có ẩn chứa kho báu và của cải vật chất, ở đó có công đức và tiền tài 
phúc lành. 

Điều tu dưỡng 18: Phát tâm vĩ đạt nhất của đời người chính là lợi ích chúng sinh

Chúng ta thường nghe nói rằng các lão hòa thượng và đồ đệ của Phật giáo cần phải vì người phát 
tâm. Vậy rốt cuộc là phát tâm gì vậy?  
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Cần phát thiện tâm, hảo tâm, cũng chính là các lợi ích tới đại chúng. Ví như một câu thuyết giảng 
tôi nói có lợi ích đối với mọi người, một việc tôi làm mang đến lợi ích đối với mọi người, lấy lợi 
ích của chúng sinh làm chủ. 

Điều tu dưỡng 19: Tiền vốn lớn nhất của đời người là tôn nghiêm

Người vì người mà đến, đó chính là tôn nghiêm, ví thử cái gì cũng có thể hy sinh, tuy nhiên sau 
cùng khi sự hy sinh chạm tới ngưỡng cửa bứt rứt, đắn đo trong tâm thì tốt hơn hết vẫn là cần bảo 
lưu giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình, vì thế mỗi một người cần làm người tôn nghiêm đối với 
chính mình, tôn trọng trân quý nó, bảo hữu tôn nghiêm. 

Điều tu dưỡng 20: Ưu tư lớn nhất của đời người là sinh – tử

Sinh – tử là hai việc đại sự lớn nhất trong cuộc đời con người, nó cũng là mối ưu lo lớn nhất. Sinh 
thời mưu đồ tranh danh đoạt lợi, “nhĩ ngu ngã tác” – ngươi lừa đảo người bịp bợm tráo trở với nhau 
để thủ lợi; Một khi lâm vào cảnh vô thường chợt ập đến, nỗi sợ về tài phúc, ái tình, sự nghiệp đều 
sẽ chớp mắt thành không. Vì thế ưu lo lớn nhất của cuộc đời chính là luôn luôn lo lắng ưu tư không 
biết sinh thời, tử thời.

(Nguồn Internet)

THÔNG BÁO
  Để trả lời quý Hiền Huynh Hiền Tỷ trong Ban Thế Đạo, tiền 

niên liểm đã quy định từ trước đến giờ là 60.00 đôla / năm.
Trân trọng thông báo
San Jose, 28-2-2017

Ban Thế Đạo Hải Ngoại

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO

Trong tháng 3-2017 Ban Thế Đạo Hải Ngoại
sẽ phát hành Quyển “Lời Thuyết Đạo

của Đức Hộ Pháp năm 1946-1947”.
Xin đồng đạo đón đọc
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Hiền thê của HH Hiền Tài Bùi Văn Nho là:

Cựu Thông Sự
ĐẶNG NGỌC CHIẾU 

Đã qui vị vào lúc 1 giờ 22 phút trưa ngày 25-2-2017 (nhằm ngày 29 tháng 
Giêng năm Đinh Dậu) tại thành phố Riverside, Nam CA, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 77  tuổi
Tang Lễ sẽ cử hành vào lúc 9.00 giờ sáng ngày 4-3-2017 tại Nhà Quàn

Peek Family Home, số 7801 đường Bolsa, Westminster, CA 92683.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Hiền Tài Bùi Văn Nho và 
tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban 
hồng ân độ rỗi hương linh cố cựu Thông Sự Đặng Ngọc Chiếu sớm được 
trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Con trai của cố Lễ Sanh Ngọc Đoan Thanh (Phạm Tài Đoan) nguyên Đầu 

Tộc Tộc Đạo Santa Clara, CA, là:

Đạo hữu
Phạm Bằng Tường 

Đã qui vị vào lúc 22 giờ 49 phút ngày 23-2-2017 (nhằm ngày 27 tháng 
Giêng năm Đinh Dậu) tại thành phố San Jose, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 73  tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Hiền Huynh Phạm Bằng Tường 
và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban 
hồng ân độ rỗi hương linh cố đạo hữu Phạm Bằng Tường sớm được trở về 
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại


