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ÐỨC THƯỢNG SANH

					Thuyết Ðạo tại Ðền Thánh 					
đêm 23 rạng 24 tháng 12 Canh Tuất (dl. 19/1/1971)
NAM MÔ CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện.
Kính Quý Chức Sắc, Chức việc và Ðạo Hữu Nam Nữ,
Ngày qua tháng lại nhặc thúc tợ thoi đưa lật bật tiết Ðông vội
ướm tàn, hoa cỏ đã phô bày muôn tía ngàn hồng báo tin mùa
Xuân chực lố dạng. Một năm chóng thoát qua, nhớ lại Xuân
trước vừa đến mới ngày nào nay chúng ta lại sửa soạn đón
chào Tân Xuân sắp đến nữa.
Ôi! Dòng đời cứ triền miên trôi chảy, nhựt nguyệt cứ vần
xây, Xuân mãn kế Xuân về, ngày tháng kế tiếp nhau, đem
mớ tuổi chất chồng lên đầu con người để rồi đưa lần đến cõi
hư vô tịch mịch. Một số bạn đồng hành của chúng ta trong
cửa Ðạo, mới Xuân trước còn gặp nhau với nét tươi cười,
nay chưa hết tiết Ðông đã vội hóa ra người thiên cổ. Thế thì
Ðấng Tạo Hóa sắp đặt cho cái Xuân chẳng phải dành cho
khách trần vui hưởng, mà chỉ để nhắc cho nhơn sanh nhớ
mỗi độ Xuân về tức là con đường đi đến mức chung qui của
kiếp phù sinh đã thâu ngắn lại, không còn bao nhiêu bước
nữa nên liệu mà tính xong bổn phận làm người trước ngày
vĩnh quyết.
Theo quan niệm của nhà hiền triết thời xưa, thì ngày Tết Nguyên Ðán không phải là ngày để chơi
Tết, hay chơi Xuân mà chính là một dịp để cho con người lo tròn bổn phận trong gia đình, tưởng
nhớ đến những đấng Tổ Tiên Phụ Mẫu đã khuất bóng, kính cẩn bái lễ trước bàn thờ, giữ tròn đạo
hiếu đúng theo Nho giáo tức là thờ người quá vãng cũng như người còn tại thế. Ngoài ra, người ta
chúc lành cho thân quyến, bạn bè và đi đến Chùa, Miếu, Ðền thờ để cầu phúc cho gia tộc, rồi thì tính
toán đường lối xoay trở trong nghề nghiệp để thi thố cho có kết quả tốt đẹp, khi bắt tay vào công
việc sẽ tới. Ðó là người có chí kinh doanh và có tư cách sinh hoạt lương thiện dù trong thời bình họ
cũng thận trọng không tỏ ra cử chỉ ngông cuồng phung phí vô lối, trừ ra những hạng người làm tiền
không mệt nhọc bóc lột dân chúng muôn phương ngàn kế hoặc ngồi không chia của, lập sản nghiệp
trên xương máu của đồng bào, họ mới thung dung quăng tiền qua cửa sổ, để phô trương sự giàu có
dù trong thời bình hay thời loạn. Phương chi nạn chiến tranh đang dầy xéo đất nước, suốt phần tư
thế kỷ nay; tai Trời ách nước còn dồn dập gieo thêm tang tóc làm cho giống Việt Thường đã quá
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thống khổ, đọa đày, đã phải chịu thêm nổi điêu linh tàn tạ.
Trước cảnh máu xương chồng chất gây nên bởi chiến cuộc, trước cảnh chiếu đất màn trời, của mấy
trăm nạn nhân bão lụt miền Trung đang vất vả khóc than, vì đói rách cơ hàn, chúng ta những người
đã xả thân cầu đạo, có vui sướng gì mà hỉ hạ chơi Xuân, hoang phí đồng tiền để làm khách phong
lưu trong buổi trà dư tửu hậu. Quay về dĩ vãng, cuộc biến cố ngày Tết Mậu Thân cách đây không
quá lâu, chúng ta nên dè dặt, nên vui Xuân với ý nghĩa thanh bai hướng về mặt tinh thần theo tư cách
của người tu hành có nhiệm vụ dìu dắt chúng sanh trên đường giải thoát. Trong mấy ngày Tết, ngoài
ra phận sự đối với gia đình, thờ cúng Tổ tiên, chúng ta nên dùng dịp nghỉ ngơi để ôn lại những việc
đã làm, cùng những thành tích đã thâu thập trong một năm qua trên đường hành đạo. Nếu làm được
việc tốt đẹp có phần công quả xứng đáng, ta nên hả dạ vui mừng, nếu có làm điều bất chánh, tà vạy,
ta nên tự thẳng thắn tự nhận lỗi với lương tâm và tự hứa sẽ hối cải sửa mình không dám tái phạm.
Người ngoài xã hội có quyền xảo quyệt, giả dối đê hèn để mưu cầu quyền lợi. Người tu hành phải
thành thật, ngay thẳng, trước là tự thành thật với mình, rồi mới có thể thành thật đối với bạn đạo
và tín hữu. Vì chẳng hay xét mình, chẳng cần tính sổ cuối năm như những nhà thương mãi tính lời
hay lỗ, người Chức sắc không tiến triển trên đường đạo đức; bởi lẽ, mình không biết lấy mình, thì
thế nào cân nhắc được sự học vấn của mình tấn hay thối, tác động và giá trị của đạo hạnh của mình
thấp hay cao.
Thầy Tăng Tử xưa là một bậc hiền triết mà còn "Nhứt nhựt tam tỉnh ngộ thân", tức là hằng ngày xét
mình trong ba điều:
- Một là lo việc cho người không hết lòng bằng việc mình, có thế chăng?
- Hai là giao du với bạn bè mà đem lòng giả dối, có vậy chăng?
- Ba là nghe lời Thầy dạy bảo mà hay lãng xao, có thế chăng?
Ước mong mỗi Chức Sắc hằng ngày chỉ xét mình trong một điều duy nhứt thì nền Ðại Ðạo lấy làm
may mắn mà nhơn sanh cũng lấy làm hữu phước. Ðiều xét mình ấy là làm công quả lo việc cho Hội
Thánh không hết lòng bằng việc mình, có thế chăng?
Xét mình như vậy không phải là việc khó và nếu mỗi người đều thành thật đối với mình thì việc Ðạo
không có điều gì sơ xuất, cơ nghiệp Ðạo sẽ được bồi đắp đồ sộ mau chóng.
Ðức PHẬT THÍCH CA dạy các đệ tử rằng: "Ngươi hãy tự kiếm ngươi", theo ý của Ðức Phật thì
ngươi hãy suy nghĩ và xét mình đặng biết mình là ai, mình thật biết mình rồi mới biết định giá trị
của người khác. Thường người ta chỉ lo tìm kiếm những điều ở ngoài mình, chớ không tìm kiếm
những cái ở trong con người của mình, thế nên dây oan kết mãi, nghiệp chướng càng mang, biết
chừng nào mới tỉnh ngộ đặng phản bổn hườn nguyên.
Ðức Lão Tử có nói: "Tri nhơn giã trí tự tri giã minh" tức là biết người là kẻ trí, sao bằng tự biết mình
mới sáng suốt hơn nữa.
Ðức CHÍ TÔN có lời dạy: "Phải thường hỏi lấy mình khi vào lạy Thầy buổi tối coi phận sự ngày ấy
đã xong chưa? Và lương tâm có điều chi cắn rứt chăng? Nếu còn nét chưa rồi, lương tâm chưa được
yên tịnh thì phải biết cải hóa ráng chuộc lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bậc chí thánh".
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Về công hạnh và đạo đức của Chức sắc, một bài Thánh giáo của Ðức CHÍ TÔN lúc đầu năm Kỷ Tỵ
có dạy rằng: "Ngày tháng vẫn mỏi mòn mà đường Ðạo nhắm còn dài đăng đẳng, một Xuân qua là
một dặm đường phải bước tới, mà Thầy ngảnh lại bước đường của môn đệ Thầy vẫn còn sụt sè chớ
chưa thấy chi có mòi tấn phát. Thu qua Ðông lại, Thìn đến Tỵ về, Xuân đổi lại Xuân thay, năm về
rồi năm mãn. Ôi! Tấc bóng quang âm nhặc thúc mà xem lại công hạnh của mỗi con của Thầy thì
nét Ðạo vẫn kém hơn, đức chưa thêm được, tâm chí mòn mõi lối đường ngay mà nấu nung về nẻo
vạy, e cho nền tảng Thiêng liêng đồ sộ phải nghiêng ngửa, rồi đây các con cũng chưa chắc hết tranh
cạnh giành xé nhau mà làm cho nền Ðạo phải mang tai tiếng. Ôi! Xuân tàn, Xuân đến, cái Xuân của
người sắp lụn hao, mà rồi cái Xuân của trời đất nước non cũng chưa chắc là vô cùng vô tận.
Các con nếu biết vì đời mà khổ tâm, biết vày vò tình thế, biết chịu kém sút trong nẻo lợi đường
danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc nhằn trong kế
sinh nhai, biết giữ tâm chí cho thanh bạch đừng nhơ bợn của chẳng nên dùng, biết động mối từ tâm
thương người hơn kể mình thì là các con được tắm gội hồn trong mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa
vẹn khá biết sửa lần chớ nên trì hưỡn, Ðạo suy, Ðức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung tâm
xua trục hết lũ vạy tà thì hiến công lớn cho Thầy đó. Thầy ban ơn cho các con".
Cao quí thay lời dạy của Ðức CHÍ TÔN ÐẠI TỪ PHỤ đã thấy rõ tới trong thâm tâm của các môn
đệ mới có những lời đinh sắt chỉ vẽ đường lối cho chúng ta tiến bước để nương mình lên bậc chí
Thánh và nắm trọn vào tay cơ giải thoát. Người tu sĩ CAO ÐÀI phải biết vì Ðời mà chịu khổ, thật
hành chủ nghĩa vị tha dám quên mình thì mới thật là xả thân cầu Ðạo, đem đời sống hiến trọn cho
Ðạo và cho nhân sanh, sự quả quyết hy sinh do nơi lòng trắc ẩn trước mọi đau khổ trên thế gian tình
thương phải được lan tràn vây kín đám nhân sanh là đám dân bần hàn khốn khổ để thực hiện câu
đem Ðạo cứu Ðời. Nếu thiếu lòng thương yêu không làm được những điều của Ðức CHÍ TÔN dạy
bảo, người Chức sắc không thể làm tròn sứ mạng cứu vớt chín mươi hai ức nguyên nhân đang trầm
luân nơi khổ hải. Vị nào còn quá trọng bản ngã, còn tôn thờ vật chất thì không thể có tình thương
đối với bạn đạo và nhân sanh, họ chỉ thương mình đem tất cả về cho mình, cho nên không thể sống
đời sống tinh thần được.
Khoát vào mình cái áo Ðạo chỉ vì mục đích riêng tư, những phần tử đáng thương hại đó toan che
mắt bề trên, lừa dối thiên hạ, có khi chạy theo phe nầy nhóm kia, làm tay sai cho thế lực kim tiền,
lợi dụng danh Ðạo, họ ví lời minh thệ trước Thiên bàn như một món đồ chơi, muốn ném vào xó nhà
lúc nào cũng được. Tôi tin rằng quý vị Chức sắc trong hàng Thánh Thể Ðức CHÍ TÔN không lẽ có
hành vi nông nổi như vậy... Vì làm như vậy tức là khinh thường Ðức CHÍ TÔN, khi dễ các Ðấng
Thần, Thánh, Tiên, Phật hình phạt thiêng liêng thế nào mỗi vị đều biết rõ.
Chúng ta nên lưu tâm là đã hiến thân cho Ðạo, người tu sĩ không có quyền sống riêng cho mình,
mà sống vì Tôn giáo, vì nhơn sanh. Bởi thế, luật thương yêu không phải một đề nghị, một ý kiến có
thể chấp thuận hay là không, luật thương yêu là một mạng lịnh thiêng liêng mà chúng ta phải nhận
lãnh vô điều kiện, vì sự thương yêu đưa chúng ta đến gần với Ðức CHÍ TÔN và sự ghét đưa chúng
ta vào hàng tôi tớ của quỉ vương.
Bởi thiếu sự thương yêu lẫn nhau trong đời sống tập thể của Tôn giáo, thiếu sự nương nhờ nhau để
chung lo cho cơ nghiệp Ðạo, người Chức sắc phải chịu côi thế khi thi hành nhiệm vụ và như vậy
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không trông gì thu thập được thành quả tốt đẹp. Kẻ dưới không tận tâm giúp người trên, vì sợ người
trên làm được việc thì cũng không ích gì cho mình. Người trên không sẳn lòng nâng đỡ kẻ dưới
cho được thành công vì kẻ đó không phải thuộc hạ thân tín của mình, cùng phụng sự cho chủ nghĩa
chung mà làm việc với ý sâu sắc riêng tư chính là bởi thiếu sự thương yêu lẫn nhau vậy.
Các Ðấng Thiêng liêng có dạy chúng ta phải chung lưng đâu cật, hiệp thế côi thành sức mạnh, kết
chặc dây thân ái một như mười, mười như trăm, như ngàn thì có lo chi không tạo được một cảnh
Thiên đàng tại thế.
Thưa quý Chức sắc và Tín hữu Nam, Nữ,
Trước thềm Tân Xuân Tân Hợi và nhơn buổi cúng lễ Chung niên hôm nay tôi có đôi lời nhắc nhở
bạn đạo trong việc bồi công lập đức, với ước nguyện mỗi vị nên lưu ý xét mình lo trau giồi đạo
hạnh được ngày càng cao siêu thoát tục, để làm những bậc Thánh nhân trong hàng Thánh thể của
Ðức CHÍ TÔN tại thế. Ðược vậy, những tệ đoan mà chúng ta thường thấy trong Ðạo mới được mau
chấm dứt, sự tranh cạnh giành giựt cũng như những hành vi đen tối không còn xảy ra để cho cái
thanh danh Thánh địa được giữ nguyên ý nghĩa cao đẹp của nó và sự nghiệp Ðạo được vun bồi khả
quan trong ngày sẽ tới.
Ðức LÝ ÐẠI TIÊN đã không vui lòng về sự thi hành nhiệm vụ của Chức sắc Hội Thánh, không
lẽ chúng ta điềm nhiên giữ y lề lối cũ mà không cải sửa. Sứ mạng cần phải làm tròn và muốn làm
tròn, phải cương quyết, trong sạch và vô tư, trong ba đức tính đó nếu thiếu một cũng không đạt
được thành công mỹ mãn. Trước thềm Tân Xuân Tân Hợi, tôi thành tâm cầu chúc toàn thể Chức
sắc, Chức việc và Ðạo hữu được dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông đồng hưởng một cái Tết an
vui trong tinh thần đạo đức và trong sự sum họp gia đình.
Cầu xin Ðức CHÍ TÔN ban ơn lành cho toàn đạo nam nữ.
Nay kính.
(Xin chân thành cảm tạ HH Đạt Nam Thi ở Oregon, USA đã chúc Tết Dũ Nguyễn và sưu tầm
gởi bài Thuyết đạo nầy của Đức Thượng Sanh nhân dịp Tết đến)
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Tam Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh
………………………….

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Chúc Xuân Mậu Tuất 2018

Kính gửi:
Chư vị lãnh đạo Tinh Thần các Tôn Giáo Quốc Nội & Hải Ngoại
Chư vị lãnh Đạo Cộng Đồng, Hiệp Hội, Đoàn Thể VN tại Hải Ngoại
Chư Chức Sắc, Chức Việc và quý Đồng Đạo Quốc Nội và Hải Ngoại
Chư Vị Đồng Hương, Thân Hữu, Truyền Thông, Truyền Hình, Báo Chí.
Xuân Mậu Tuất 2018 đang về với chúng ta mang theo nguồn ân điển của Đấng Cha Trời sưởi
ấm lòng nhân thế. Tình Xuân mở rộng, Ý Xuân nồng nàn, Tâm Xuân định tỉnh, đánh thức TÂM
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THÀNH, TÂM CHÁNH, TÂM ÁI, TÂM HÒA rạng rỡ khắp nhân loài bền độ chúng sanh về
bến giác.
Trong bầu không khí đầy ân sủng của ngày đầu Xuân Mậu Tuất, chúng tôi thay mặt toàn thể
Thành Viên Cao Đài Hải Ngoại thân kính tặng quý liệt vị bài thơ Xuân Tâm mầu Nhiệm để Chúc
Mừng:
		

		

Xuân đến đượm tình bao ý thơ			

				

Niềm tin rực sáng bóng đêm mờ			

				

Bước chân Sư Phụ còn in dấu			

				

Dẫn lối quần sinh vượt bến mơ!		

				

Xuân kết nhân gian tình rạng rỡ,			

				

Xuân hòa nhân loại đẹp duyên tơ!			

				

Vườn Xuân tươi thắm muôn màu sắc

				

Mầu nhiệm Xuân Tâm thế chẳng ngờ!

Nhân dịp đầu Xuân, ngày thiêng liêng truyền thống của Dân Tộc Việt, một lần nữa, chúng tôi kính
chúc quý liệt vị “ VẠN SỰ NHƯ Ý NGUYỆN”, thân tâm thường an lạc, cùng chung hưởng ĐẠI
HỒNG ÂN của THƯỢNG ĐẾ trong mùa Tân Xuân Mậu Tuất.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Houston, ngày 01 tháng 01 năm Mậu Tuất 2018			
(ngày 16 tháng 2 năm 2018)

					

TM. Cao Đài Hải Ngoại
Q. Chủ Trưởng CTĐ-HN

Q. Chủ Trưởng HTĐ-HN

Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế

Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Tam Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH
***
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
ĐÔI LIỄN

THƠ XUÂN
Mậu Tuất Xuân về vẻ thuận duyên,
Cao Đài Hải Ngoại giữ Chơn truyền.
Lạm quyền quốc nội buông Tân Pháp (1);
Thừa kế tha bang giữ giáo quyền (2).
Cơ chế lưỡng đài theo Chánh thể (3);
Phát huy Tam giáo đến thiên niên.
Chín ba tuổi Đạo bày chân lý,
Giục thúc nhân sinh rõ diệu huyền.
Hoàn Nguyên kính đề
(San Jose, California Ngày 12-01-2018)
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CHÚ THÍCH
(1) Hội Thánh Tây Ninh hiện tại phế bỏ Hiệp Thiên Đài
(2) & (3):Cao Đài Hải Ngoại tái lập Chánh thể Đại Đạo

HỌA THƠ XUÂN
Mậu Xuất Tâm Xuân mở thiện duyên
Cao Đài Hải Ngoại hợp chơn truyền
Tượng Đài Sư Phụ còn lưu dấu
Dẫn hướng hoàn nguyên giữ Đạo quyền
Hệ thống Lưỡng Đài Thầy nắm giữ
Hình hài Thánh Thể vững thiên niên
Tân Xuân Mậu Tuất hoằng dương Đạo
Ngời sáng Thiên Cơ thoát ảo huyền!
Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương
(Houston, Texas Ngày 18-01-2018)
***

HỌA THƠ XUÂN
Mừng Xuân Mậu Tuất vạn hửu duyên
Hải Ngoại Đài Cao Pháp Chánh truyền (Truyền) (1)
Quốc Nội lộng quyền ban Tân Pháp
Tha hương Luật Đạo giử giáo huyền (quyền) (2)
Tái lập Lưởng Đài tùng Chân Pháp
Phát huy Đại Đạo vạn ức niên
“Cửu Thập” Đạo huyền truyền vạn quốc (3)
Dìu dắt nhân sanh bước Đạo tầm
Quốc Sĩ TS Nguyễn Thanh Bình
(Midland, Michigan Ngày 14-01-2018)

CHÚ THÍCH
(1): Cao Đài Hải Ngoại và Pháp Chánh truyền (tuân theo Pháp Chánh Truyền)
(2): Huyền diệu giáo lý hay quyền năng cùa Đạo Luật
(3) Sự huyền diệu giúp Đạo phát triển khắp nơi sau hơn 90 năm (“Cửu Thập”).
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HỌA THƠ XUÂN
Mừng Xuân Mậu Tuất kẻ hữu duyên,
Cao Đài Hải Ngoại vẹn Chơn truyền.
Cộng đảng thò tay bang Tân Pháp,
Hải Ngoại Cao Đài quyết chí tâm.
Cơ chế Lưỡng Đài Thầy đã lập.
Hòa đồng Tam giáo thất ức niên
Nền Đạo chơn truyền bày chân lý
Nhơn sinh một dạ rõ nhiệm mầu.
Hiền Tài Võ Ngọc Độ
(Atlanta, GA Ngày 14-01-2018)

HỌA THƠ XUÂN
Ngày Xuân Mậu Tuất cũng may duyên
Tín hữu Cao Đài Pháp Chánh Truyền
Gốc gác Hiệp Thiên Đài Đại Đạo
Cội nguồn Tam Giáo Tự Do Quyền
Tôn Sư Phật Thánh Tiên muôn thuở
Hội Thánh qui Tam Giáo vạn niên
Đặng Chín Mươi Ba năm phát triễn
Quê hương Hải Ngoại lẽ vi huyền ...
Mai Xuân Thanh,
(CA Ngày 12-01-2018)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG &
YỂM TRỢ TẬP SAN THẾ ĐẠO
Email: banthedao@comcast.net
dutani@comcast.net
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ĐƯA RƯỚC ÔNG BÀ
(HT Nguyễn Trung Đạo)
***

Trong một năm, người Việt Nam thường tổ chức hai buổi lễ quan trọng để cúng Cửu Huyền Thất
Tổ, đó là Đưa Ông Bà và Rước Ông Bà.
*Có nơi Đưa rồi Rước
- Đưa Ông Bà vào chiều 23 tháng Chạp,
- Rước Ông Bà vào chiều 30 Tết hoặc 29 Tết
*Có nơi Rước rồi Đưa
- Rước Ông Bà vào chiều 30 Tết hoặc 29 Tết,
- Đưa Ông Bà vào chiều Mùng 3 Tết.
Theo quan niệm thứ nhứt, vào ngày thường Cửu Huyền Thất Tổ ở nhà với gia đình. Đến chiều
23 tháng Chạp, gia đình làm lễ Tiễn Đưa Ông Bà (Đưa đi đâu ?), để rồi chiều 30 hoặc 29 Tết mới
Rước Ông Bà về với gia đình trong suốt cả năm.
Theo quan niệm thứ nhì, vào ngày thường Ông Bà không có ở với gia đình. Đến chiều 30 hoặc
29 Tết, gia đình mới làm lễ Rước Ông Bà về ở với gia đình trong 3 ngày Xuân, để rồi vào chiều
Mùng 3 Tết mới làm lễ Tiễn Đưa đưa Ông Bà về nơi xuất phát.
Theo chúng tôi hiểu thì con người sau khi chết, linh hồn không phải được tự do muốn ở đâu thì
ở, mà phải do sự sắp xếp của Thiêng Liêng. Những người có tội, sau khi chết linh hồn sẽ bị giữ ở
Phong Đô (cõi Âm Quang hoặc Thanh Tịnh Đại Hải Chúng,…). Những Tín Đồ Cao Đài Không
giữ tròn Luật Đạo nhưng nhờ Lễ Cầu Siêu, Chơn Thần được đưa đến Đất Phước để tu luyện, như
bài Kinh Cầu Siêu đã dạy :
Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên.
Nơi Phước Địa ở yên tu luyện.
Những câu Kinh sau đây cho biết rằng vào ngày thường Ông Bà Cha Mẹ đã qui liễu không có ở
với gia đình :
*Trong Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu có cho biết :
Dầu tội chướng ở miền địa giái,
Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn.
………
Dầu đoạt vị ở an Thiên Cảnh,
………
Chốn Tây Phương đường đi thong thả,
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Cõi Diêm Cung tha quả vong căn.
(Tha quả vong căn: Tha thứ và quên đi các tội lỗi của kiếp trước).
*Trong KinhTụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có dạy :
Xin có tưởng ruột rà máu mủ,
Cõi Hư Linh bao phủ ân hồng.
Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai.
Chốn Hư Linh chờ ngày hội hiệp,
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn Động Đào,
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.
………
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
*Ngay cả người chồng khi qui vị, linh hồn cũng không được ở trong gia đình để gần gũi với vợ
con, như lời than sau đây của người góa phụ :
Chàng dầu đặng thảnh thơi cảnh trí,
Hộ dâu con giữ kỷ nhơn luân.
Chàng dầu vinh hiển cảnh Thần,
Gởi trong giấc mộng đặng gần cùng nhau.
Chàng dầu hưởng Thiên Tào quyền phép,
Đỡ đường trần chật hẹp thân côi.
Chàng dầu cung ngọc an ngôi,
Xin thương thân thiếp nợ đời còn mang.
*Cũng như người chồng, người vợ khi qui vị, linh hồn cũng không được ở lại trong gia đình để
gần gũi với chồng con, như lời than sau đây của ngườiquan phu :
Vói nhắn khách Dạ Đài có tưởng,
Vậy bóng hình để tướng nơi nao ?
Hay là lạc bước nguồn đào,
Để thương cho mặt anh hào đeo mang ?
………
Bước Tiên nàng đã ngao du,
Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên.
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Hay nàng đã nhập miền Cực Lạc,
Đoái tưởng người chưa thoát trầm luân.
Theo những câu kinh trên thì thường ngày, Ông Bà Cha Mẹ và ngay cả vợ chồng đã qui liễu, không
có ở gia đình với con cháu hoặc chồng vợ con cái, mà hoặc ở nơi cõi Phong Đô để ăn năn sám hối,
hoặc ở nơi Phước Địa để lo tu luyện, hay được Đức Phật Mẫu đem trở về ngôi vị cũ (hồi môn:về
nhà) nơi cõi Thiêng Liêng, để rồi được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị tùy theo công quả lập được
nơi cõi trần, sau đó mãi mãi ở trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống mà vui chốn Động Đào, như các
câu Kinh sau đây cho biết :
Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.
			

(Phật Mẫu CHơn Kinh)

Khi có cúng kiến thì các Chơn Linh được Ơn Trên cho phép (?) về dự lễ với con cháu ở gia đình.
Xong rồi cũng phải trở về nơi xuất phát.
Đặc biệt trong mấy ngày Tết, các Chơn Linh được Ơn Trên cho phép (?) về đoàn tụ với gia đình.
Do vậy mà :
-Chiều 30 hoặc 29 Tết, gia đình làm Lễ Rước Ông Bà về đoàn tụ trong 3 ngày Xuân, để rồi :
-Chiều Mùng 3 Tết làm Lễ Tiễn Đưa Ông Bà về nơi xuất phát.
Chúc Quý Huynh Tỷ Đệ Muội một Mùa Xuân nhiều Hồng Ân của Đức Chí Tôn và Đức Phật
Mẫu.
Xuân Mậu Tuất,
Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo

PHỤ CHÚ
*Thuở chưa Khai Đạo,trong một đàn cơ ngày 07-1-1926, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Bà Hương
Hiếu như sau :
“Hìếu ! Con biết một lòng tu niệm, đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ, huống là mẹ
con, để Thầy định đoạt, con đừng lo buồn” (Đạo Sử, Q1, trg 36)
*Ngày 15-10-Canh Dần (1950), Đức Hộ Pháp thuyết đạo, có dạy như sau :
“Bần Đạo nói thật, thời buổi nầy, chúng ta không tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ
thì không có thời nào có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ của mình đặng. Bởi thế nên toàn thể
con cái Đức Chí Tôn, Nam Nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt máu, mảnh
thân hình, giờ phút nầy nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền
Thất Tổ.
Bần Đạo dám nói : Giờ phút nầy, mấy người có thể nhỏng nhẻo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn
sàng để hai chữ ân xá thì mấy người xin cái gì thì ổng cũng cho cái nấy.”
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TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALIFORNIA
THIỆP MỜI
THAM DỰ TIỆC TÂN NIÊN XUÂN MẬU TUẤT 2018
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SÁCH VÀ TÀI LIỆU
THƯ VIỆN CAO ĐÀI PHÁP QUỐC
Lời nói đầu Ban Biên Tập
Vào ngày 12-12-2017, nhân dịp đi Paris - Pháp do
nhiệm vụ Cao Đài Hải Ngoại giao phó để tham dự Lễ
An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris
- Pháp, chúng tôi Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ và Quốc
Sĩ Nguyễn Thừa Long đã được CTS Nguyễn Văn Phé
hướng dẫn đến thăm Hiền Đệ Huỳnh Tâm tại tư gia của
Hiền Đệ Tâm.
Dù là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt và trực tiếp nói
chuyện với nhau qua nhiều lãnh vực về văn hóa, xã
hội, giáo dục . . . . nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ,
chúng tôi và Hiền đệ Tâm đã có nhiều mong muốn liên
lạc nhiều hơn và cùng hợp tác nhau trong việc phát triển
Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tậy Ninh tại hải ngoại và đặc
biệt là tại địa bàn Châu Âu mà trong một thời gian quá
dài đã qua chúng ta đã ít lưu tâm tới.
Sau cuộc thăm viếng, Hiền đệ Huỳnh Tâm đã hướng
dẫn chúng tôi đến nơi lưu trử sách và tài liệu của Thư
viện Cao Đài tại Pháp quốc và Hiện đệ Huỳnh Tâm
trong dịp nầy đã tặng cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại (QS Dũ) một số sách và tài liệu của Thư Viện.
Vì phương tiện di chuyển số sách và tài liệu về Hoa Kỳ rất hạn chế nên phái đoàn chúng tôi chỉ
xin nhận khoảng 150 lbs và xin hẹn những kỳ sau nếu có dịp.
Về nội dung số sách nầy thì đa phần là tài liệu xưa bằng Pháp Ngữ và trong chiều hướng phục vụ
nhân sinh, chúng tôi sẽ lần lượt tìm cách phổ biến trên các phương tiện truyền thông để đồng đạo
và những vị nghiên cứu về Đạo Cao Đài có thể sử dụng một cách dễ dàng. Và ngoài ra, khi có
phương tiện chúng tôi sẽ lưu trử những sách và tài liệu nầy tại các tiểu thư viện để quý đồng đạo
và các vị nghiên cứu có nơi đến tham khảo.
Qua Bản tin nầy, chúng tôi thành thật cám ơn Hiền Đệ Huỳnh Tâm và chúng tôi sẽ cố gắng làm
theo ý nguyện của Ông Guatave Meillon là làm sao những tài liệu trong Thư viện Cao Đài Pháp
quốc sẽ đem lại nhiều hữu ích cho mọi người.
Qua các dòng chữ nầy chúng tôi một lần nữa xin cám ơn Hiền Đệ Huỳnh Tâm.
Trân trọng
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Một tài liệu Thư viện Cao Đài Pháp Quốc

THƯ MỜI ÔNG GUSTAVE MEILLON THAM DỰ
“LỄ KHÁNH THÀNH TÒA THÁNH TÂY NINH”
từ ngày 29-1-1955 đến ngày 8-2-1955
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Mặt sau Thiệp Mời
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