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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn Đọc gần xa.   
 

Hôm nay Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020,  Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin trân trọng đăng những tin 

tức, Thông Báo, và các bài viết với hy vọng được sự đóng góp chân thành của quí vị: 
 

1. Toàn thề Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại nhiệt liệt chào mừng Ngày Kỷ Niệm Cao Đài Day Ngày 1 

Tháng 9 Năm 2013, ngày mà Thánh Thất Cao Đài Houston tổ chức long trọng buổi Lễ An Vị 

Thánh Tượng với sự có mặt của đại diện từ khắp các cơ sở Đạo khắp nơi và có sự hiện diện của 

các viên chức cao cấp Thành Phố Houston Bà Thị Trưởng Annise Parker và các nghị viên thành 

phố, Dân Biểu Texas.  Và cũng ngày này, Bà Thị Trưởng Annise Parker ra tuyên ngôn Ngày 1 

Tháng 9 Năm 2013 là Ngày “Cao Đài Day” và trao tặng Bản Tuyên Ngôn cho Thánh Thất Cao 

Đài Houston (Hình 1).  Bà Thị Trưởng cũng tuyên bố rằng chính quyền Houston sẽ đưa TTCĐ 

Houston vào danh sách trung tâm du lịch thành phố. Ngày Cao Đài Day trở thành ngày trọng đại 

đi vào lịch sử Tôn Giáo Cao Đài. 
 

2. Cao Đài Hải Ngoại xin trân trọng thông báo Thánh Thất Cao Đài Boston 107 Spencer St, Boston 

MA - USA chính thức trở thành một thành viên trong Hệ Thống CĐHN cùng nhau phát triển Đạo 

theo 2 Hệ Thống Chính Qui: HTĐ và CTĐ.  Ngày hôm nay sẽ đánh một dấu mốc quan trọng trong 

Lịch Sử Cao Đài - Ngày kỷ niệm Cao Đài Day cũng là Ngày TTCĐ Boston tham gia vào Hệ 

Thống CTĐ. 
 

3. Cao Đài Hải Ngoại xin trân trọng thông báo Thư Định Vị của Ban Thế Đạo Hải Ngoại - Hệ Thống 

Hiệp Thiên Đài, nói lên sự Định Vị, Qui Điều, và Vài Nét Sơ Lược về Lịch Sử Ban Thế Đạo Hải 

Ngoại từ lúc thành lập Năm 1995 cho đến nay.  
 

4. Cao Đài Hải Ngoại đăng tải Bức Thư của HT Trịnh Ngọc Túy gởi đến đương kim Tổng Thống 

Nam Hàn President Moon Jae-in về vấn đề đàn áp tôn giáo Shincheonji đang xảy ra tại Nam Hàn. 
 

5. Cao Đài Hải Ngoại xin trân trọng mời tất cả Chức Sắc, Chức Việc, các vị Trưởng Thượng, Đạo 

Tâm trong và ngoài nước cùng tham gia Đối Thoại với Ngọc Túy trong sự trân trọng thĩnh ý của 

Ngọc Túy gởi đến Huynh Nguyễn Chuyên Khoa qua Bức Thư mời đối thoại của Huynh Khoa 

Gởi đến Ông Trương Thành Lập, Paris. 
 

6. Cao Đài Hải Ngoại xin trân trọng mời cùng nhau học Đạo qua các bài Luận Đạo về Đại Cương 

về Tôn Chỉ và Mục Đích Đạo Cao Đài, bài Đạo Tâm Chơn Pháp, bài bình luận song ngữ v/đ đại 

dịch Covid-19 theo triết lý Cao Đài, và bài bình luận song ngữ  Sự Giống Nhau và Khác Nhau 

Giữa Luật Người và Luật Trời. 
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Kính thưa Quí bạn đọc, trong tình hình thế giới ngày nay, với sự ảnh hưởng của Covid-19, nhân loại 

trên toàn thế giới đang hướng về đời sống tâm linh, các hình thức về Tôn Giáo dần dần không còn quan 

trọng bằng Đạo Tâm…, mà nền Bí Pháp của nền Tôn Giáo Cao Đài lấy Tâm Linh làm trọng, đưa con 

người đi theo con đường Đại Đạo, và sự liên thông giửa Hữu Hình và Vô Hình.  Đạo Cao Đài nói về  

hai thời kỳ -  "Nhứt Bổn Tán Vạn Thù - Vạn Thù Qui Nhất Bổn". Và với triết lý Tam Giáo Qui Nguyên 

- Ngũ Chi Hiệp Nhất, thì rỏ ràng đây là thời kỳ " Vạn Thù Qui Nhất Bổn".  Cao Đài hô hào con người 

và các Tôn Giáo trên thế giới cùng qui nhất vào một mối, nhưng Tín Đồ Cao Đài chúng ta đang làm gì 

đây?! Có phải gì sự chi phối của Chính Quyền Việt Nam và tình trạng "Rắn Mất Đầu", mà Tín Đồ Cao 

Đài không vượt qua nổi cơn thử thách, không chịu đoàn kết, không qui tụ, chia rẻ…, và mỗi cơ sở Đạo 

làm việc độc lập, không liên kết, không hợp tác… 
 

Có phải là tất cả chúng ta đang đi ngược chiều Bánh Xe Tiến Hóa, và ngược chiều với tinh thần Đại 

Đạo? 
 

Chúng tôi tin rằng, với chí khí Con Rồng Cháu Tiên, với Tinh Thần Cao Đài, với Đức Tin mãnh liệt, 

chúng ta sẽ vượt qua những thử thách này, và sẽ dùng tâm linh trong sáng để phát triển Cao Đài theo 

tinh thần Đại Đạo, một tinh thần đã và đang được hoan nghênh trong các diễn đàn Tôn Giáo Quốc Tế, 

dù còn rất chậm, còn rất non nớt nhưng tinh thần Đại Đạo mà Đức Chí Tôn đã dạy đã bắt đầu gây sự 

chú ý đến thế giới bên ngoài. 
 

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền 

tin theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả đó. 

Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site https://www.caodai.international/.  

Mong quí vị thưởng thức các thông tin và chúc an lành! 
 

 

Tập San  Ban Thế Đạo Kính Bút! 

  

https://www.caodai.international/
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Hình 1: 

 Toàn thề Tín Đồ Cao Đài tại Hải Ngoại nhiệt liệt chào mừng Kỷ Niệm Cao Đài Day Lần Thứ 7. 

Ngày 1 Tháng 9 Năm 2013 trở thành NGÀY LỊCH SỬ TRỌNG ĐẠI, Thánh Thất Houston đã 

đem lại sự hãnh diện cho Tôn Giáo Cao Đài và người Việt Nam tại Thành Phố Houston. 

Bảng Tuyên Ngôn 
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CHƯƠNG I - TIN TỨC 

 

❖  

 

(I.1) 

THÔNG BÁO 

Thánh Thất Cao Đài Boston 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

Cửu Thập Ngũ Niên 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

*** 

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI 

8415 S. Breeze Dr, Houston TX77071 - USA 

Số 01-2020/VP/CĐHN 

THÔNG BÁO 

Kính quý Chức Sắc, Chức Việc, quý Đạo hữu, Đạo tâm ở Hải Ngoại, cũng như trong Quốc Nội, 

Cao Đài Hải Ngoại (CĐHN) xin trân trọng thông báo kể từ Ngày 14 Tháng 7 Năm Canh Tý (Ngày 

1/09/2020 DL) Thánh Thất Boston, 107 Spencer St, Boston MA - USA chánh thức là một thành viên 

trong Hệ Thống CĐHN là một Hệ Thống không hợp tác với "Hội Thánh" Tòa Thánh Tây Ninh hiện 

tại, mà là đi theo mô hình Hệ Thống Cửu Trùng Đài-TTTN với lập trường bảo thủ chơn truyền Đạo 

Pháp do Đức Chí Tôn lập thành vào năm 1926 và sẽ tùng lịnh Hội Thánh Cao Đài-TTTN theo đúng 

Tân Luật và Pháp Chánh Truyền khi Hội Thánh tái phục quyền. 

Thật là một sự vui mừng vô cùng to lớn, TTCĐ-Boston đến với chúng tôi, cùng nhau lo cho sự 

nghiệp Đại Đạo tại Hải Ngoại. 

Từ đây nòi giống chẳng chia ba, 

Thầy hiệp các con lại một nhà. 

Nam, Bắc cùng rồi ra Ngoại-Quốc, 

Chủ quyền chơn-Ðạo một mình Ta  

TNHT - 15 tháng 9 năm Bính Dần 

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều hồng ân cho toàn thể tín đồ Cao Đài! 
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TIN TỨC 

❖  

 

(I.2) 

THÔNG BÁO 
 

Thư Định Vị - Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu Thập Ngũ Niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

*** 

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 
 

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI 

8415 S. Breeze Dr, Houston TX77071 - USA 

Số 02-2020/VP/CĐHN 

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 
 

THÔNG BÁO 
 

 THƯ ĐỊNH VỊ  
 

Kính quý Chức Sắc, Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại, 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin minh định lập trường theo những điểm sau đây: 
 

1. Định Vị  

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trực thuộc Hệ thống Cao Đài Hải Ngoại là Hệ Thống noi theo qui chế 

Hiệp Thiên Đài - Tòa Thánh Tây Ninh viết tắt là Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐ-HN) 
 

2. Qui Điều 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động theo QUI ĐIỀU BAN THẾ ĐẠO chiếu theo những chánh 

điểm sau đây: 

❖ Thánh Giáo Đức LÝ GIÁO TÔNG ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ngày Mùng 3 Tháng 

Chạp Năm Quý Tỵ (1953) 

❖ Thánh Giáo Đức Hộ Pháp Ngày Mùng 9 Tháng 2 Năm Ất Tỵ (1965).  

❖ Quy Điều đã được tu chỉnh do HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI theo Vi Bằng số 10/VB 

Mùng 6 Tháng 6 Năm Kỷ Dậu (DL ngày 19.7.1969) và được Đức Hộ Pháp phê chuẩn do 

THÁNH GIÁO đêm Mùng 4 Tháng 7 Năm Kỷ Dậu (DL: 16.8.1969).  

❖ Nội Luật Ban Thế Đạo chiếu Vi Bằng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài số 02/VB Ngày 27 

Tháng 11 Năm Mậu Thân (15-01-1969) dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng Sanh và 

những Quy chế được tu chỉnh áp dụng theo nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh tại Hải ngoại 

trong thời gian qua. 
 

3. Sơ Lược Tiểu Sử Ban Thế Đạo Hải Ngoại  

3.1 Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐ-HN) ra đời: 

Ngày 23 và 24 Tháng 12 năm 1995   Đại Hội Hiền Tài được tổ chức lần đầu tiên tại San 

Jose, Bắc California–USA chính thức thành lập Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐ-HN), bầu 
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ra Ban Quản Nhiệm Nhiệm Kỳ I với nhiệm kỳ ba năm. BTĐ-HN gồm có các vị Hiền Tài 

Chính Vị, là các vị HT từ Khoá 5 trở về trước. Hiền Tài Hồ Văn Hoàng được đắc cử Tổng 

Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại (TQN-BTĐ-HN) 
 

3.2 Đại Hội BTĐ-HN tổ chức  mỗi 3 năm 1 lần 

Theo qui điều của BTĐ-HN, mỗi 3 năm một lần là BTĐ tổ chức Đại Hội Hiền Tài bầu cử 

Tổng Ban Quản Nhiệm và 2 Phó Tổng Quản Nhiệm.  Ba vị trí này không thể thông qua 

một buổi họp nội bộ được mà phải qua cuộc tổng bầu cử tại Đại Hội Hiền Tài BTĐ-HN. 

Các kỳ Đại Hội được tổ chức như sau: 
 

▪ Đại Hội BTĐ-HN Kỳ II tổ chức Ngày 05 Tháng 07 Năm 1998 tại Thánh Thất 

Lampson, Garden Grove, Nam California-USA.  
 

▪ Đại Hội BTĐ-HN Kỳ III tổ chức Ngày 23 Tháng 12 Năm 2001 tại Hội Trường 

Thánh Thất Orangewood, Westminster, Nam California-USA 
 

▪ Đại Hội BTĐ-HN Kỳ IV tổ chức Ngày 25 Tháng 12 Năm 2004 tại tại Hội Trường 

Thánh Thất Orangewood, Westminster, Nam California-USA 
 

▪ Đại Hội BTĐ-HN Kỳ V tổ chức Năm 2007 tại Thánh Thất Orangewood, 

Westminster, Nam California-USA   
 

▪ Đại Hội BTĐ-HN Kỳ VI, VII, VIII, IX tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston 

Texas @S. Breeze mỗi 3 năm lần từ Năm 2010 đến Năm 2019 
 

▪ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ được đắc cử và tái  đắc cử  TQN-BTĐ-HN trong suốt 7 

nhiệm kỳ, từ Nhiệm Kỳ II (Đại Hội Năm 1998) đến Nhiệm Kỳ VIII (Đại Hội Năm 

2016) 
 

▪ Hiền Tài Đào Duy Linh đắc cử  TQN-BTĐ-HN Nhiệm Kỳ IX (Đại Hội Năm 2019) 
 

3.3 Vài nét lịch sử đặc biệt của ĐH-BTĐ lần Thứ VIII (Kỳ 8)  
 

3.3.1 Những Đề Cử trong Đại Hội BTĐ-HN Kỳ 8: 
 

❖ Biểu Quyết 1: Thành Lập Cấp Quốc Sĩ và chính thức đưa BTĐ-HN vào Hệ 

Thống CĐHN là Hệ Thống thuộc qui chế Hiệp Thiên Đài- TTTN 
 

Kết quả biểu quyết (Phiếu Kín - các phiếu trắng được xé bỏ) 

‐ Đồng Ý  - 65 phiếu trong tổng số 72 phiếu- 90% (65 /72) 

‐ Không Đồng Ý  - 4 phiếu - 6% (4/72) 

‐ Phiếu Trắng - 3 phiếu - 4% (5/72) 
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Kết quả: 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trực thuộc Hệ thống Cao Đài Hải Ngoại là Hệ Thống 

noi theo qui chế Hiệp Thiên Đài -Tòa Thánh Tây Ninh viết tắt BTĐ-HN 
 

Đại Hội tiếp tục tổ chức Bầu Cử cho hàng Quốc Sĩ. 
 

❖ Biểu Quyết 2: Công nhận Hiền Tài Dự Phong (HTDP) là Hiền Tài.   
 

Kết quả biểu quyết (Phiếu Kín - các phiếu trắng được xé bỏ) 

‐ Đồng Ý  - 68 phiếu trong tổng số 72 phiếu- 94.4% (68 /72) 

‐ Không Đồng Ý  - 2 phiếu - 3% (2/72) 

‐ Phiếu Trắng - 2 phiếu - 3% (2/72) 
 

Các HTDP muốn gia nhập chính thức vào BTĐ-HN phải nộp đơn xin gia 

nhập và trong thời hạn 1 năm 
 

3.3.2 Vài nhân vật quan trọng trong BTĐ-HN & Hệ Thống HTĐ-CĐHN tại Đại Hội 8 
 

❖ Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ: 

- Tái  đắc cử  TQN-BTĐ-HN số phiếu kín 67/72 

- Được bầu vào hàng Quốc Sĩ với số phiếu kín 67/72 

- Được bầu vào Quyền Chủ Trưởng Hiệp Thiên Đài – CĐHN với số phiếu 

67/72. 
 

❖ HTDP Trịnh Ngọc Túy và HTDP Lý Phước Hùng 

- HTDP Trịnh Ngọc Túy và HTDP Lý Phước Hùng xin gia nhập và được 

chính thức công nhận Hiền Tài tại Đại Hội 8 

- HT Trịnh Ngọc Túy tái  đắc cử  Đệ I Phó TQN-BTĐ-HN với số phiếu kín 

67/72 

- HT Lý Phước Hùng đắc cử  Đệ II Phó TQN-BTĐ-HN với số phiếu kín 

55/72 
 

❖ Hiền Tài Dược Sĩ Nguyễn Tấn Phát 

‐ Được bầu vào hàng Quốc Sĩ với số phiếu kín 65/72 giử nhiệm vụ trong Ban 

Phước Thiện (BPT) trong hệ thống HTĐ-CĐHN 
 

❖ Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm và Đạo Hữu Bác Sĩ Bùi Cẩm Hồng 

‐ Được bầu vào hàng Quốc Sĩ với số phiếu kín 65/72 giử nhiệm vụ trong Ban 

Phước Thiện (BPT)  trong hệ thống HTĐ-CĐHN 
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❖ Hiền Tài Nguyễn Thừa Long 

‐ Được bầu vào hàng Quốc Sĩ với số phiếu kín 65/72 giử nhiệm vụ Trưởng 

Ban Pháp Chánh (BPC) trong hệ thống HTĐ-CĐHN 

 

❖ Hiền Tài Trịnh Quốc Thế và Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương 

‐ HT Trịnh Quốc Thế và HT Nguyễn Ngọc Nương được bầu vào hàng 

Quốc Sĩ với cùng số phiếu kín 67/72 

‐ QS Trịnh Quốc Thế không tiếp tục lãnh nhiệm vụ trong BTĐ-HN vì được 

đề cử và lãnh nhiệm vụ Q. Chủ Trưởng Cửu Trùng Đài trong Hệ Thống 

CĐHN 
 

Tất cả những người được đề cử và đắc cử vào các nhiệm vụ đều vào Thiên Bàn lập thệ 

trước Đấng Chí Tôn. 
 

3.4  Những biến cố quan trọng sau Đại Hội BTĐ-HN Kỳ 8 (Tháng 9 Năm 2016) 
 

3.4.1 Những diễn biến đầu tiên 

Sau Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại Lần Thứ 8 và Đại Hội Cơ Quan Đại Diện Lần 

Thứ 3 tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston TX-USA cùng Ngày 4 Tháng 9 

Năm 2016.  Hệ Thống Cao Đài Hải Ngoại được thành lập theo 2 Hệ Thống Chính 

Qui: Hệ Thống Hiệp Thiên Đài và Hệ Thống Cửu Trùng Đài Tòa Thánh Tây Ninh. 
 

Nhưng có một số người không đồng ý với việc thành lập CĐHN, họ phao tin đồn 

thất thiệt, làm cho một số tín đồ Cao Đài  hiểu lầm là tổ chức CĐHN có tham vọng 

lập Hội Thánh, mặc dù mục đích thành lập CĐHN đã được khẳng định nhiều lần và 

rất rỏ ràng trong Đại Hội 8 là tổ chức này không thiếp lập Hội Thánh mà chỉ tạo sự 

liên kết các Cơ Sở Đạo để cùng nhau đi theo Hệ Thống Chính Qui  bảo thủ chơn 

truyền, với hy vọng  Hoằng Khai Đại Đạo theo Luật Bầu Cử và Tinh Thần Dân Chủ 

theo mô hình Tân Luật-Pháp Chánh Truyền (TL-PCT) và Hiến Chương 1965 do 

Hội Thánh Cao Đài TTTN ban hành.  Thêm vào đó, sự thành lập tổ chức CĐHN 

cũng chỉ là tạm thời cho đến khi Hội Thánh Cao Đài Hữu Hình được phục quyền 

theo đúng Tân Luật và PCT của Đức Chí Tôn. Tất cả mọi nhiệm vụ, chức vụ, cấp 

Hiền Tài, cấp Quốc Sĩ đều do Hội Thánh tương lai hoàn toàn quyết định. 
 

Vì sự hiểu lầm đó, mà CĐHN bị rất nhiều những áp lực, chỉ trích nặng nề, và những 

tín đồ trung kiên bị dèm pha, vu oan mọi mặt.  Một số vị giử nhiệm vụ quan trọng 
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trong BTĐ-HN vì chịu không nổi áp lực đã rời khỏi CĐHN mà người nổi bật nhất 

là QS Nguyễn Ngọc Dũ. 
 

3.4.2 Diễn biến về QS Nguyễn Ngọc Dũ 
 

❖ Ngày 20 Tháng 7 Năm 2018, QS Nguyễn Ngọc Dũ tuyên bố rút tên ra khỏi 

thành phần lãnh đạo Cao Đài Hải Ngoại, từ nhiệm chức vụ Quyền Chủ Trưởng 

Hiệp Thiên Đài, và tự động tuyên bố BTĐ-HN hoạt động độc lập với CĐHN.   
 

❖ Sau khi từ nhiệm chức vụ trong CĐHN- QS Nguyễn Ngọc Dũ giải tán BQN 

đương nhiệm và thành lập BQN mới. Ngày 13 Tháng 10 Năm 2018 QS Dũ tự 

thành lập Hội Đồng Cố Vấn (HĐCV) và dùng HĐCV làm công cụ để thay đổi 

vận mệnh của BTĐ-HN (Quyết định 38) và cùng trong ngày QS Dũ ra Quyết 

định số 39 tuyên bố BTĐ-HN hoạt động độc lập với CĐHN.  
 

Tất cả các quyết định hay những tuyên bố của QS Dũ đều do tính cách cá nhân 

vì nó không thông qua biểu quyết từ Đại Hội Hiền Tài, không thông qua Ban 

Quản Nhiệm BTĐ-HN, cũng không thông qua một phiên họp nội bộ nào và 

đương kim Đệ I Phó TQN-BTĐ-HN HT Trịnh Ngọc Túy lúc bấy giờ, cũng 

không hề được biết hay dính líu vào những quyết định có tính cách ảnh hưởng 

toàn thể tổ chức BTĐ-HN. 
 

3.4.3 Diễn tiến về HT Trịnh Ngọc Túy 
 

Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018, HT Trịnh Ngọc Túy với tư cách là Đệ I Phó TQN-

BTĐ-HN gởi Thư Định Vị đến QS Nguyễn Ngọc Dũ và các thành viên trong BQN 

BTĐ-HN. 
 

Ngày 25 Tháng 5 Năm 2019,  HT Trịnh Ngọc Túy gởi Văn Thư đến QS Dũ tuyên 

bố lập trường BTĐ-HN về v/đ Đạo Sự và các Quyết Định của QS Dũ. 
 

Hai Văn Thư trên có những điểm như sau: 
 

❖ HT Trịnh Ngọc Túy không chịu trách nhiệm và không liên quan gì với quyết 

định này, vì quyết định này không thông qua một buổi họp nội bộ nào với Ban 

Quản Nhiệm và cũng không có email, phone, hay thư mời họp gởi đến các 

thành viên Ban Quản Nhiệm.  
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❖ Theo kết quả biếu quyết Đại Hội 8, BTĐ-HN không còn hoạt động độc lập mà 

là trực thuộc vào Hệ Thống Cao Đài Hải Ngoại là Hệ Thống đi theo Hệ Thống 

Chính Qui Hiệp Thiên Đài đã được lập ra trước năm 1965.  

 

❖ V/đ BTĐ-HN trở thành một ban bộ của Cao Đài Hải Ngoại không phải là quyết 

định của một mình Ông TQN mà đó là quyết định chung của 72 vị HT/HTDP 

trong Đại Hội 8.  Lúc đó nó đã không phải là quyết định của đương kim Tổng 

Quản Nhiệm, thì Quyết định này nằm ngoài thẩm quyền của Ông TQN, do đó 

Ông TQN không có quyền bỏ đi hay thay đổi nó - mà chỉ có Đại Hội Hiền Tài 

tới mới có quyền quyết định. Ông TQN BTD-HN không có quyền muốn đưa tổ 

chức này đi đâu thì đưa, hay chuyển nhượng tổ chức này cho người khác hay 

cho tổ chức khác mà không thông qua Đại Hội Hiền Tài. 
 

 

❖ Quyết định số 38  Ngày 13 Tháng 10 Năm 2018 - về v/đ  Quốc Sĩ  Nguyễn 

Ngọc Dũ thành Lập Hội Đồng Cố Vấn của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.  Quyết 

định 38,  không hợp pháp vì những lý do sau đây: 
 

‐ Quyết Định 38 đưa ra sau khi QS Dũ đã từ nhiệm, vì thế Ông không còn tư 

cách ra Quyết Định. 
 

‐ HĐCV do QS Dũ mời chỉ có thể là Ban Cố Vấn của QS Dũ. Chuyện bổ 

nhiệm Ban Cố Vấn này cũng không có thông qua bất cứ cuộc họp nào của 

Ban Quản Nhiệm vì thế Ban Cố Vấn không phải là Ban Cố Vấn của cả 

một tổ chức BTĐ-HN. 
 

‐ HĐCV không có thẩm quyền thay đổi vận mạng BTĐ-HN mà không 

thông qua tổng bầu cử tại Đại Hội  Hiền Tài và cũng không thông qua bất 

cứ cuộc họp nội bộ nào của Ban Quản Nhiệm. 
 

‐ Từ Luật Đạo cũng như Luật Đời người Cố Vấn chỉ có nhiệm vụ tham cứu, 

và cố vấn cho President, chứ không có quyền quyết định, không có quyến 

bầu cử trong các v/đ của tổ chức - người cố vấn không có quyền bầu cử 

giống như người trong Ban Quan Nhiệm…cũng như những người trong 

Ban Cố Vấn của Tổng Thống không có quyền bầu cử trong Quốc Hội, họ 

chỉ cố vấn cho Tổng Thống mà thôi. 
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‐ Ngài TQN và Ban Cố Vấn không có thẩm quyến thay đổi luật của BTĐ 

mà không thông qua Đại Hội Hiền Tài. Nhưng QS Dũ nói rằng “Hội Đồng 

Cố Vấn là bộ phận cao cấp nhất của BTĐHN, tôi vẫn tôn trọng và tuân 

lịnh kể cả giải tán BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 2016-2019 thì làm gì có bảo 

thủ, cấp tiến.”  (Trích Lược: email QS Dũ gởi QS Mai Thanh Truyết Ngày 

Thứ Sáu 5 Tháng 5 Năm 2019 - Tựa Đề: Suy nghỉ về Tổ Chức & Kế 

Hoạch và Websites BTĐHN) 
 

❖ Quyết Định số 39/VP/BTĐHN của QS Nguyễn Ngọc Dũ Ngày 13 Tháng 10 

Năm 2018,  tuyên bố BTĐ-HN hoạt động độc lập với CĐHN (sau khi giải tán 

BQN cũ và thành lập BQN mới).  Quyết Định này không có giá trị pháp lý vì 

những lý do sau đây: 
 

‐ Quyết Định 39 đưa ra sau khi QS Dũ đã từ nhiệm, vì thế Ông không còn 

tư cách ra Quyết Định. 
 

‐ Quyết Định 39 không có giá trị pháp lý theo Luật Bầu Cử Ban Thế Đạo, 

không có giá trị pháp lý theo tinh thần dân chủ Cao Đài và cũng không 

đúng pháp lý theo Luật Bầu Cử ngoài đời cũng như trong Đạo.  
 

‐ Ngọc Túy là một người được các Hiền Tài bầu chọn vào vị trí Đệ Nhất 

Phó TQN BTĐ-HN nhiệm kỳ (2016-2019) và đã Lập Thệ trước Thiên 

Bàn là sẽ làm việc trong BTĐ của Hệ Thống Hiệp Thiên Đài - CĐHN, 

Ngọc Túy không thể trái lời thề, cũng không thể không tôn trọng tinh 

thần dân chủ, và vì thế không thể không tôn trọng lá phiếu của từng vị 

HT/HTDP.  Ngọc Túy tuân thủ kết quả bầu cử của tập thể Đại Hội Hiền 

Tài lần thứ 8, trân quí và không khinh thường tước vị Đạo do mọi người 

bầu lên. 
 

‐ Ông TQN chỉ có thể thay đổi những luật lệ do chính Ông đưa ra, chứ 

Ông không thể thay đổi những luật lệ do Đại Hội Hiền Tài biểu quyết 

mà chính Ông cũng đã chấp nhận kết quả này và đã ký vào Biên Bản … 

và chính Ông cũng đã triệu tập các Huynh Đệ đắc cử cùng với Ông 

tuyên thệ trước Thiên Bàn. 
 

❖ Ban Thế Đạo là một tổ chức chính qui của Đạo do Hội Thánh Cao Đài Tòa 

Thánh Tây Ninh thành lập năm 1965, là một tổ chức tập thể dựa trên tinh thần 

dân chủ chứ không phải là một tổ chức độc quyền của một Ông Tổng Quản 
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Nhiệm.  Tổ chức này đã được Đại Hội Hiền Tài Lần Thứ 8 biểu quyết đưa vào 

Hệ Thống Chính Qui của Đạo, do đó chúng tôi đồng ký tên tuân thủ kết quả Đại 

Hội 8 - là BTĐ-HN trực thuộc Hệ Thống Hiệp Thiên Đài và khi Hội Thánh 

được phục quyền thì Hội Thánh sẽ có toàn quyền quyết định đối với CĐHN. 
 

❖ Quốc Sĩ Dũ muốn hoạt động độc lập là do cá nhân của Ông, Quốc Sĩ Dũ không 

thể dùng tư cách cá nhân để đưa Ban Thế Đạo ra ngoài Hệ Thống HTĐ, vì đây 

là một tổ chức Tôn Giáo chứ không phải là một Công Ty cá nhân. QS Dũ cũng 

không có thẩm quyền giải tán BQN củ và thành lập BQN mới mà không thông 

qua cuộc Bầu Cử 3-năm-một lần tại Đại Hội Hiền Tài BTĐ-HN. 
 

❖ Tất cả các thay đổi về Luật, về địa chỉ, về tổ chức của Ban Thế đạo Hải Ngoại 

đều phải thông qua Đại Hội Hiền Tài Ban Thế Đạo. QS Dũ và hội đồng cố vấn 

của QS Dũ không có thẩm quyền đưa BTĐ-HN ra khỏi Hệ Thống Hiệp Thiên 

Đài CĐHN mà không thông qua Ban Quản Nhiệm hiện hành và cũng không 

thông qua Đại Hội Hiền Tài. 
 

❖ Vì QS Dũ không còn nằm trong Hệ Thống này nữa, Ngọc Túy là Đệ Nhất Phó 

Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo nhiệm kỳ (2016 - 2019) xử lý thường vụ và 

cùng với tất cả các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ trong BTĐ-HN thuộc Hệ Thống Hiệp 

Thiên Đài đứng ra tổ chức bầu cử 3 năm một lần Đại Hội Ban Thế Đạo Hải 

Ngoại lần thứ 9 Ngày 31 Tháng 8 Năm 2019. 
 

3.5 Tập San BTĐ thuộc Hệ Thống HTĐ - CĐHN ra đời 
 

Ngày 15 Tháng 8 Năm 2019 Tập San BTĐ thuộc Hệ Thống HTĐ - CĐHN ra đời với Lần 

Thứ I với logo: 
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3.6 Kết quả Đại Hội BTĐ-HN lần Thứ IX (Kỳ 9) vào Ngày 31 Tháng 8 Năm 2019. 
 

❖ HT Đào Duy Linh đắc cử TQN-BTĐ-HN 

❖ HT Trịnh Ngọc Túy tái đắc cử Đệ I Phó TQN-BTĐ-HN 

❖ HT Trịnh Quốc Thông đắc cử Đệ II Phó TQN-BTĐ-HN 
 

3.8  Vài nét nhận định về tình hình BTĐ-HN hiện nay 
 

Ngày nay BTĐ-HN lại tách ra thành 2 làm cho mọi người bàng hoàng không phân biệt 

được cái nào là BTD-HN thật sự đúng Pháp Lý, vì thế chúng tôi phải gởi đến Quí Vị Bức 

Thư Định Vị này.  
 

QS Dũ điều hành tổ chức BTĐ, theo kiểu, muốn đưa ai lên thì đưa, muốn đẩy ai ra thì đẩy, 

muốn giải thể BQN (do Đai Hội bầu cử) thì giải thể, giống như QS Dũ là Ông Chủ của một 

Công Ty cá nhân, chứ không phải là President của một tổ chức Chính Trị Đạo do Hiền Tài 

các bầu lên.  Chúng tôi xin đưa ra những luận điểm sau đây: 
 

❖ Nhìn về cái tổ chức gọi là BTĐ-QS:Dũ (Năm 2018), người được chọn là Đệ I Phó 

TQN, QS Nguyễn Thanh Bình và Đệ II Phó TQN là QS Bùi Đông Phương đều không 

hợp lệ, vì chỉ có một vài thành viên ít hơn 6 người và tự cho mình có quyền hạn giải 

tán BQN cũ thành lập BQN mới, mà không thông qua Đại Hội Hiền Tài bầu cử 3-

năm-một lần. Cả hai vị này vừa nằm trong Ban Quản Nhiệm BTĐ-QS:Dũ lại vừa 

nằm trong HĐCV-QS:Dũ và HĐCV có một Hệ Thống riêng (Có Chủ Tịch, Phó Chủ 

Tịch,  Thư Ký - theo Quyết Định 38 của QS Dũ).  Vậy HĐCV và BTĐ-QS:Dũ là hai 

Cơ Quan riêng biệt???! nhưng Cơ Quan này là BOSS của Cơ Quan kia???!  
 

Một tổ chức như vậy, ngay từ đầu là đã thấy được sự bất hợp pháp, sự lộn xộn, sự lấn 

cấn giửa trách nhiệm và quyền hạn không theo 1 thể thức hành chánh căn bản nào, 

trong Đạo cũng như ngoài Đời… đừng nói đến chi là tuân hành theo Qui Điều và Nội 

Luật Ban Thế Đạo. 
 

❖ Và chỉ trong vòng hơn 1 năm thì sự lộn xộn đó đã thể hiện rỏ.  Theo nguyên văn E-

mail của QS Dũ gởi Ngày 5 Tháng 7 Năm 2019 thì QS Dũ tuyên bố từ chức và không 

ra ứng cử TQN. Và sau đó, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2020 QS Dũ chính thức ra văn 

Thư Từ Nhiệm TQN (Văn Thư Đính Kèm - Hình 2). Theo nguyên tắc thì Đệ I Phó 

TQN, QS Nguyễn Thanh Bình, đứng ra thế quyền TQN để điều hành tổ chức thì QS 

Dũ (người đã viết văn thư từ nhiệm) lại triệu tập phiên họp kín đáo chỉ có 6 thành 

viên và lại một lần nữa giải tán BQN cũ, đứng ra thành lập Ban Quản Nhiệm mới… 
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không thông qua Bầu Cử tại Đại Hội Hiền Tài mà chỉ qua ý kiến chung của một 

phiên họp nội bộ (theo TS82 Thông Báo Số 01/VP/QĐ/BTĐHN/2020 của QS Dũ - 

phát hành Tháng 8 năm 2020) và cũng không có thông báo mời QS Nguyễn Thanh 

Bình tham gia, là vị đương kim Đệ I Phó TQN BTĐ-QS:Dũ. Một lần nữa Sự Bất Hợp 

Lệ tiếp tục xảy ra trong Khối Bất Hợp Lệ. 

 

Văn Thư Đính Kèm - Hình 2: 

 

 
 

❖ Chỉ trong vòng 2 năm, QS Dũ từ nhiệm 2 lần, sau khi từ nhiệm, đáng lẻ đã không còn 

quyền Chánh Trị Đạo nữa, thì QS Dũ quay trở lại, cùng một vài người thân tín, giải 

tán BQN củ thành lập BQN mới???!!!  
 

Nói chung là tổ chức BTĐ-QS:Dũ không theo một nguyên tắc hành chánh căn bản 

nào cả, không theo Luật Bầu Cử, không theo qui chế BTĐ-HN đươc thành lập từ 

trước đến giờ, và không theo qui chế HTĐ. Như vậy đó có còn là một tổ chức BTĐ 

nữa hay không?  Nếu Tín Đồ Cao Đài tiếp tục cho phép những nguyên tắc làm việc 

theo kiểu này thì có phải là Loạn Đạo không?!  Một Vị TQN BTĐ-HN hơn 15 năm, 

là rường cột của BTĐ, được rất nhiều người kính trọng và noi gương, thì Hậu Thế 

như chúng tôi mà noi gương theo kiểu này thì đừng nói tới sự cao cả của việc Bảo Vệ 

Chơn Truyền, mà các vị Tiền Bối nghỉ xem có phải đây là Loạn Đạo hay không? 

…Và làm sao có thể giới trẻ trí thức như chúng tôi Tâm Phục, Khẩu Phục để có thể 

bỏ thời giờ quí báo nhập cuộc BTĐ-QS:Dũ.  
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❖ HT Ngọc Túy làm việc với QS Dũ 3 năm trước đó, không hề thấy QS Dũ làm việc 

theo kiểu trái nguyên tắc trầm trọng như vậy... QS Dũ bắt đầu thay đổi trầm trọng 

như kể trên từ Năm 2018.  Ngay cả lời Thề của Ông trước Thiên Bàn "là cùng 

anh/em quyết tâm bảo vệ và phát triển CĐHN, không bao giờ phản bội anh em!” mà 

Ông cũng xem thường Lời Thề đó luôn. Điều này làm cho mọi người trong CĐHN 

hoàn toàn bàng hoàng và ngạc nhiên cực độ.  
 

❖ Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó các Vị Hiền Tài trưởng bối hãy chỉ cho chúng tôi 

hiểu rỏ hơn như thế nào là tôn trọng Luật Bầu Cử, hiểu rỏ Tinh Thần Dân Chủ, và 

như thế nào là "Vạn Thù Qui Nhất Bổn".  Hay là, không ai nghe ai... không ai tôn 

trọng ai, không theo tinh thần dân chủ… mà lại áp dụng tinh thần Loạn Chủ … vậy 

biết bao giờ thì Cao Đài ở Hải Ngoại có một hệ thống chính qui đủ mạnh để đứng 

vững trên con đuờng phát triển Đại Đạo nếu mà các tổ chức Đạo cứ tiếp tục tách 

riêng chia 5 xẻ 7. 
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TIN TỨC 

(I.3) 

❖  
 

 

Letter to the President of Republic S. Korea 

Lá Thư của Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy 

gởi đến Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in 

(English) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020           Trang 20 
 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 009 

THE GREAT WAY OF THE THIRD AMNESTY ERA 
(Year of 95th) 

TAY NINH HOLY SEE 
*** 

CAO ĐÀI INTERNATIONAL 

CAO ĐÀI TEMPLE HOUSTON TEXAS  

(8415 S. Breeze Dr. Houston TX 77071) 

 

Letter To the President of The Republic of Korea, President  Moon Jae-in 

The Blue House @ 1 Cheongwadae-ro, Jongno-gu, Seoul, 03048 Republic of Korea 

July 14th, 2020 

 

Dear President Moon Jae-in, 

I am Reverend Tuy Nguyen, Vice President Cao Đài Temple Houston Texas U.S.A.  I am writing to you 

with regards to a baseless prosecution from your government against a citizen of your great country that 

shook the global community:  Chairman of HWPL,  Honorable Man Hee Lee, veteran  of the special 

forces of the Republic of Korea, who fought to protect his country during the Korean War, who has been 

dedicating the final years of his life to the work of world peace, who became a world renowned 

Ambassador of Peace, who brought attention to the global community of the beautiful culture of S. Korea 

with pride and respect, is being falsely prosecuted for intentionally spreading the COVID-19 virus to kill 

mainstream Korean Christians. 

HWPL under the leadership of Chairman Man Hee Lee has created a “Culture of Peace” movement 

around the world. I attended the Sept 18th, 2014 World Alliance of Religions Peace (WARP) Summit 

organized by HWPL in S. Korea, and since then, I have been actively advocating for peace as a Peace 

Messenger while also participating in the World Alliance of Religions Peace Summit in 2016, 2018, and 

2019. Along with hundreds of other people, I signed the Peace Agreements at those events, I signed it 

with my heart and my soul as I saw hundreds of young adults working relentlessly, patiently, resiliently, 

and happily for the work of world peace.  And they did that with the will to learn, collaborate, coordinate, 

and socialize with everybody who crossed their paths for one purpose – World Peace.  They inspired 
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hundreds of thousands of people around the world. They truly created a Peace Culture, and their passions 

for the work of Peace were guided by the one true Ambassador of Peace, Chairman Man Hee Lee. 

Covid-19 is a global crisis. It affects every single one of us, all nations, and all religions. It may be a way 

the Mother Earth is telling us that She needs a break and that everybody needs to take a step back and 

man-kind needs to step in to help protect life and learn to collaborate for the fighting against the invisible 

enemy. Covid-19 has stopped all religious activities, all crowd gatherings, and any intent to defy it has 

ended up with grievances.  The United States is now the epicenter of the pandemic, with more than 3.3 

million cases and more than 135,000 deaths, because people didn’t wear masks and went against 

recommendations from the CDC (Centers of Disease Control and Prevention). However, was there any 

single person in the U.S being prosecuted or blamed for intentionally spreading the virus to other people?  

Covid-19 has never happened before, like it or not, different people deal with it differently, mistakes 

have been made even at the highest offices in many countries that have affected millions of people.  Is 

there any single leader of any organizations in the world being blamed for intentionally spreading the 
virus to kill people? 

Chairman Man Hee Lee and his congregation of the Church of Shincheonji have been prosecuted by the 

Korean government and some media outlets for intentionally spreading the COVID-19 virus to kill 

mainstream Korean Christians, while the members of his Church are also Christians and victims of 

Covid-19. Eventhough, they are not mainstream Christians, and neither are the ten thousands of other 

denominations of Christianity around the world.  I have very high respect to Christians and I don’t 

believe a true Christian could persecute their fellow Christians with such baseless allegations like the 

Korean government is showing Chairman Lee.  I call for all true Christians inside S. Korea and around 

the world to raise their voice to stop this nonsense of blaming Chairman Man Hee Lee and his Church for 

intentionally killing people by spreading the Covid-19 virus. These allegations charged against Chairman 

Lee do not represent Christian values, nor the respected S. Korean beautiful tradition, culture, society, 
and a country of democracy. 

Any decent person, regardless of their religious background, will see how hideous this prosecution 

against Chairman Lee is. How shameful it is that some sectors of the Korean government and media 

outlets are accusing Chairman Lee and his Shincheonji members of spreading Coronavirus when the truth 
is that they are victims in this matter. 
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It is absolutely ridiculous to blame Chairman Man Hee Lee and his church for intentionally spreading the 

virus to kill other people or mainstream Christians. I call for all leaders who accuse Chairman Lee or 
Shincheonji to PLEASE STOP! 

As Chairman Man Hee Lee gave up his life to serve your country of South Korea, I request of you to 

please use your greatest power of the office of Presidency to remove all the wrongful charges against 

Chairman Lee, Shincheonji and HWPL. I urge you to protect the citizens of your nation’s freedom and 

democracy that your people have fought so hard for. Covid-19 is the problem we need to focus on 

solving and stop the Korean government and media from promoting propaganda and lies to direct the 

public attention away from the real problem. No other religious organizations are being held to the same 
level of scrutiny as Chairman Lee, Shincheonji and HWPL.  

As we watch your country’s actions from the outside, the global community’s perspective toward the 

Republic of S. Korea is that it is one of greatest Asian countries with a solid democracy. If the President 

of the Republic of S. Korea and its people allow the court to wrongfully charge Chairman Man Hee Lee 

as a criminal, I am afraid that your nation’s reputation stands at risk as all eyes are watching. I sincerely 

call for your leadership and action to stop the culture of blame against Chairman Lee, Shincheonji and 

HWPL who are the true victims in this manner. Please remove all charges related to Covid-19 against 

Chairman Lee, the Church of Shincheonji, and HWPL, and direct all energy into finding a cure for 

Covid-19. 

Houston July 14th, 2020 

Sincerely,  
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CHƯƠNG II 

❖  

 

Đối Thoại 
Với Ông Nguyễn Chuyên Khoa Qua Bức Thư Ông Khoa Gởi đến 

Ông Trương Thành Lập, Paris 

Cùng Những Đồng Môn Không Quen 

 

Đăng trên mạng http://huongdaoflorida.com/thogoiongtruongthanhlap.html 

 

 
 

  

http://huongdaoflorida.com/thogoiongtruongthanhlap.html
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Kính Ông Nguyễn Chuyên Khoa, xin cho tôi, Ngọc Túy, được gọi tắt là Huynh  
 

Tôi may mắn đọc được bức thư của Huynh gởi cho Ô. Trương Thành Lập, Paris và Huynh cũng 

muốn đối thoại với người cùng Đạo Cao Đài, Tôi xin mạn phép trích lược bức thư của Huynh đăng 

lại trên Tập San này để tiện việc đối thoại. 
 

1. Trích Lược: 
 

“Kính ông: Trương Thành Lập và quý ông bà vừa có Huấn Lịnh công nhận Họ Đạo tại Paris. 
 

Chúng ta tuy không quen biết nhau. Nhưng có thể đối thoại cùng nhau. Tại vì chúng ta cùng đều 

là con cái của Chí Tôn, tức con một Cha. 
 

Cuộc đối thoại của chúng ta có hàng triệu bằng hữu khác trong nước và hải ngoại làm chứng. 
 

Chí Tôn ban Thánh giáo : 

Từ đây nòi giống chẳng chia ba. 

Thầy hiệp các con lại một nhà. 

Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc. 

Chủ quyền chơn Đạo một mình ta. 
 

Theo thánh ý của Chí Tôn, Thầy lập cho chúng ta một mối Đạo khởi đầu từ Nam rồi ra Bắc Việt, 

sau đó là đưa ra khắp năm châu bốn biển. 
 

Hôm nay chư huynh-tỷ đã nhảy một bước bỏ qua giai đoạn truyền Đạo ra Bắc Viêt Nam? Quốc 

nội chưa xong mà vội đem Đạo ra rải ngoại quốc? Nếu vì tìm tự do bỏ nước ra đi nhen nhúm xúm 

xít nhau nuôi nấng tín ngưỡng là chuyện khác. 
 

Quý huynh-tỷ đang định cư Pháp quốc. Quý Ông là người Pháp mang tên Việt Nam. Tôi chắc 

chắn như vậy. 
 

Huynh-tỷ thụ đắc quốc tịch thành công dân Pháp có thể một trong 3 cách sau đây : 
 

1. Cha mẹ là công dân Pháp từ thời Pháp thuộc. 

2. Thuyền-nhân định cư Pháp sau 30.4.1975. 

3. Đoàn tụ gia đình hoặc được ra đi sang Pháp công khai hợp pháp. 
 

Dù cho ở dạng nào đi nữa, quý huynh-tỷ cũng có đầy đủ không gian thoáng đảng bao la , đủ tự do 

để mở tầm nhìn về hiểu biết Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh hơn cả chúng tôi đang sống trong 
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quốc nội thiếu thốn đủ thứ phương tiện vật chất và hoàn cảnh eo hẹp. Nhưng chúng tôi cũng được 

biết Đạo Cao Đài Tây Ninh của Chí Tôn trong quá trình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 

thịnh vượng (1926-1975). Giai đoạn khó khăn (1975-2020). Giai đoạn khó khăn này được chia ra 

làm ba giai đoạn: 
 

❖ Khó khăn giai đọan một : 1975- 1979: Giai đoạn đầu: Toàn thể chức sắc, chức việc của Đạo bị 

buộc phải học tập đề cương Bản Án Cao Đài (chứ không phải bản án thật) vì không có xét xử 

tại phiên tòa nào thì làm gì có bản án? lên án các vị Chức Sắc tiền khai đại đạo là tay sai, là 

phản quốc v.v. và cuối cùng phải kiến nghị lên buộc Hội Thánh phải chỉnh đốn. Vì kiến nghị 

của các cấp mà Hội Thánh mới đau lòng ký Đạo-Lịnh 01 giải thể hành chánh đạo. Mọi tu sĩ 

phải hồi gia. Tức không được tu tiếp. Sau này người ta dùng danh từ mỹ miều là tu-tại-gia… 

để gán cho số chức sắc ấy. 
 

❖ Khó khăn giai đoạn hai 1979-1997. Hội Thánh bị mất quyền. Toàn Đạo như con mồ côi, như 

gà không mẹ, như rắn không đầu vì Chức Sắc hành chánh, kẻ thọ án tù, người trở về quê nhà 

ẩn dật. Nhưng tinh thần thương Thầy mến Đạo của tín đồ, không một ai bỏ cuộc. Vẫn tiếp tục 

hành Đạo dưới sự khó khăn bó buộc của chánh quyền địa phương. Các Thánh thất, điện Thờ 

một số nơi bị nhà nước trưng dụng cho công vụ. Đồng đạo vẫn tiếp tục hành đạo theo Luật 

Pháp chơn truyền một cách âm thầm. Dù giải thể hành chánh, nhưng Luật pháp đạo nhứt là 

Pháp Chánh Truyền vẫn còn. Nhơn sanh cứ noi theo đó mà làm. Chức Sắc thì lặn lội khắp nơi 

giúp đỡ không chính thức. 
 

Đạo Lịnh 01 lập Hội Đồng Chưởng Quản không phải để truyền Đạo mà để giữ gìn tài sản bàn 

giao cho chính quyền. Nhà chức trách hữu quyền lúc đó thấy tuy giải thể nhưng Đạo vẫn còn 

tâm tu học. Không thể cấm, cũng không thể cho phục hồi, Nhà chức trách mới nghĩ cách tàn 

độc hơn là ban pháp-nhân cho được phép hoạt động theo luật pháp nhà nước, cũng với tư cách 

Hội Đồng Chưởng Quản chứ chưa có Hội Thánh. Mười năm sau mới có Hội-Thánh làm việc 

theo Hiến Chương 2007. Nhưng than ôi, Hội Thánh này là hội-thánh Chống-Trời. Vì Hiến 

Chương đã nhập hai Đài (Hiệp Thiên, Cửu Trùng) làm một giao cho một người nhứt thống. 

Vậy mà cũng có một số người mừng rồi reo hò hoan nghinh thành quả và công lao của người 

đứng đầu hiện nay là Chưởng Quản Hội Thánh rồi a dua cúi đầu nhấp nhận! 
 

❖ Khó khăn giai đoạn 3; Từ 1997 đến nay. Đạo Cao Đài có pháp-nhân được phép hoạt động 

nhưng ngoài Pháp Chánh Truyền. Pháp Chánh Truyền là bộ cương tính Hiến-Pháp. Quy định 

phẩm trần quyền hạn của mỗi phẩm cấp. Đó là quyền của Đạo. Hiến Chương không thể thay 

thế Pháp Chánh Truyền. Nếu cứ thay đổi hiến Chương liên tục như vậy thì nó không còn là 

Đạo nữa mà là chính trị đời. Thử hỏi thất ức niên nữa đạo Cao Đài có còn hay không hay chỉ 

còn cái tên mà thôi? 
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Câu cuối của bài thi trên: “...Chủ quyền chơn đạo một mình ta...”. Đức Chí Tôn đã khẳng định 

chính mình Ngài nắm chủ quyền, ngoài Chí Tôn không ai được có chủ quyền của đạo. Nhưng 

Pháp Chánh Truyền không còn tôn trọng nữa tức nhơn sanh đã phản lại quyền làm chủ của Chí 

Tôn. Theo câu Minh-Thệ khẳng định cho ta hiểu điều đó: Trong câu minh thệ có hai ý chính: Một 

là gìn Luật Lệ, hai là biết MỘT đạo Cao Đài…”. 
 

Đây là những tổng lược khái quát các giai đoạn thăng trầm của Đạo. Toàn cả nhơn sanh đều mong 

muốn Hội Thánh của Chí Tôn được tái thủ quyền hành có hai Đài đầy đủ. 
 

Những điều phân tích trên chắc hẳn quý huynh-tỷ hiểu rõ hơn tôi. 
 

Nay được sống được trên xứ tự do dân chủ, điều kiện mà đồng Đạo quốc nội không thể có. Không 

hiểu vì duyên cớ nào mà quý huynh-tỷ lại quay về tùng cái Tôn Giáo Cao Đài chỉ còn là một danh 

xưng thất pháp? 
 

Đức Hộ Pháp đã nói rõ: Muốn phá một mối Đạo không gì hay bằng phá Pháp của Đạo. 
 

Từ ngày hiến-chương Đinh Sửu ra đời, lập cơ cấu Hội Thánh duy nhứt cho hai Đài tức là thống 

nhất hai quyền Chánh Trị và Luật Pháp làm một cơ thống nhứt, Hội Đồng Chưởng Quản đã chọn 

con đường đi ngược ý Trời. Vì giao hai quyền cho một người nắm giữ mà nhơn loại đã phải chịu 

thất chơn truyền Đạo Pháp qua hai kỳ phổ độ nên : “Tu hữu công mà đắc thành chánh quả thì 

không có” (TNHT). 
 

Vì vậy mà kỳ này Đức Chí Tôn chính mình dùng huyền diệu lập Đạo, mục đích trừ cái hại của 

việc giao hai quyền nhứt thống cho một người hay một hội-thánh nắm giữ. Kỳ công lớn lao này 

đưa đến kết quả làm cho Đạo được điều hòa nghiêm minh và phát triển mau chóng đến năm 1997 

dù có khó khăn, khiến cả thế giới nể phục. Hội Đồng Chưởng Quản lập Hiến Chương với Hội 

thánh duy nhứt là lập lại cái hại mà Chí Tôn đã nói nên Ngài đã chia quyền Đạo ra làm hai Đài. 

Đây nếu không gọi là chống Trời thì không còn từ nào khác đúng bằng. 
 

Hiến Chương 1997 sau ba lần sửa đổi nội dung có cải tiến chút ít nhưng cơ chế Hội Thánh duy 

nhứt vẫn còn. Nếu không gọi là Hội thánh hiện nay chống Chí Tôn triệt để và trường kỳ kháng 

chiến thì không có từ nào khác để gọi. 
 

Người cầm giềng mối Đạo không tùng luật-pháp Đạo thì cơ nguyên đạo sẽ phát triển theo phàm ý 

của người đứng đầu tức tùng nhơn dục chớ không tùng thiên-ý. Thử hỏi Chí Tôn và chư Thần, 

Thánh, Tiên, Phật có nhận không? Dĩ nhiên không. 
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Các Đấng không công nhận thì công đức ta lập được sẽ dâng cho ai? Thánh ngôn có câu : “ Công 

có công mà thưởng chẳng hề có thưởng...” là vậy đó. 

 

Tôi xin chứng minh cụ thể rằng: trong Huấn Lịnh số 214/56-NCPS-HL ngày 6-3 Canh Tý (*) 

công nhận họ-đạo Paris buộc quý Ông-Bà phải tùng lịnh Hội Thánh. Không có câu nào nhắc phải 

tùng Luật Pháp đạo. Đức Hộ Pháp đã than hầu như chức sắc chỉ tùng người chứ không tùng Đạo. 

Luật pháp là Đạo là nói trường hợp này. 
 

Kính quý huynh-tỷ của Huấn Lịnh số 214/56-NCPS-HL, 
 

Tuy ngoài đời thường ta chưa gặp, chưa biết nhau, nhưng trong cửa Đạo ta là đồng môn. Là anh 

em. Những lời phân tích và trình bày trên đây có thể làm trái lòng các huynh–tỷ. Các huynh-tỷ có 

giận mà chửi nặng tôi cũng vui. Tôi sẽ không một lời than trách. Nhưng các huynh-tỷ hãy để một 

phút suy ngẫm những điều tôi phân tích và dẫn chứng sẽ nhận ra tâm chân thật của tôi. 
 

Nếu các huynh-tỷ kiên quyết con đường lập công ngoài Pháp Chánh Truyền, nếu các quý huynh-

tỷ được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ Cao-Đài-vận theo Nghị quyết 36 thì đó là quyền tự do cá nhân 

của chư huynh tỷ tôi cũng không còn gì để nói thêm. Nhưng các huynh-tỷ là những người thật sự 

muốn tu hành mà chọn như vậy thì hãy bình tâm suy nghĩ coi có thật uổng cho những gian nan 

nguy hiểm tánh mạng vượt trùng dương tìm tự do không? Có uổng công sự cưu mang của các 

quốc gia tự do nơi đang sống hay không? Và có uổng cho sự mong đợi đóng góp công lao phục 

hồi Đạo Pháp mà nhơn sanh trong nước mong đợi quý huynh-tỷ hay không? 
 

Sở dĩ có bức thư này đến chư huynh-tỷ là vì đọc được lời kêu gọi của chư huynh tỷ đăng trên tờ 

Ép-Phê trên báo Pháp sau khi đọc được Huấn Lịnh công nhận Họ Đạo Paris. Dù lời thiệt hơi khó 

chấp nhận ngay, tôi cũng rất vui nếu chư huynh tỷ có để tâm suy nghĩ về tiền đồ của Đạo. Rất 

mong chư huynh tỷ đừng bỏ lập trường đi tìm tự do của hằng nhiều chục năm trước. Có thể chư 

huynh tỷ cho rằng hiện nay Việt Nam hiện nay tuyệt vời nên muốn đi theo cây cột điện về nước? 

Vâng, tự do của Việt Nam là tự do trong chậu, trong lồng không giống tự do ngoài biển khơi, trời 

rộng. 
 

Nội dung thơ này Tôi cũng kính tường đến chư huynh-tỷ được công nhận họ đạo Đài Bắc, Đài 

Loan (theo bản tin của caodai.tv) với cùng một lời khuyên như vậy. 
 

Đồng thời cũng xin kính tường đến chư đồng đạo ở Paris và các nước trên thế giới cùng suy 

ngẫm. 
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Chúng ta có quyền chọn cho mình một con đường tu hành vừa ý. Thấy đồng đạo trong nước gặp 

khó khăn hơn trăm ngàn lần chư huynh tỷ ở hải ngoại họ vẫn chấp nhận để giữ cho được lời minh 

thệ. Trước mặt Chí Tôn ta đã hứa là tùng luật lệ Cao Đài. 
 

Để kết thúc lá thơ này, Tôi xin đặt câu hỏi để chư huynh tỷ tự mình trả lời trong lúc chọn lựa cách 

tu hành, câu hỏi như sau: Khi làm vừa ý Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế thì mích lòng Hội 

Thánh (của Hiến chương 2007); Ngược lại vừa lòng Hội Thánh thì mích lòng Chí Tôn, ta nên 

chọn cách đi nào?” 
 

Kính chúc chư huynh tỷ thân tâm thường lạc, huệ tâm mẫn tánh để tu 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 5 năm Canh Tý. 

NGUYỄN CHUYÊN KHOA ” 
 

2. Đối Thoại 

Hiện nay tình hình Cơ Đạo Hải Ngoại rất khả quan về sự phát triển của các Cơ Sở Đạo khắp nơi,  

còn mặc khác thì tình hình rất thê thảm vì các Cơ Sở Đạo không qui tụ, không liên kết, mỗi nơi 

một cõi, không có một Hệ Thống hàng dọc, cũng không có theo Hệ Thống HTĐ và CTĐ.  Ngọc 

Túy là hậu sinh, nghe nói mãi một câu "chúng ta phải đợi Hội Thánh Chính Qui Phục Quyền" còn 

"Hội Thánh" đương nhiệm tại TTTN là do chính quyền Việt Nam "phục quyền" chứ không phải 

theo TL-PCT. 
 

2.1 Ngọc Túy có những thắc mắc như sau: 
 

2.1.1 Dưới sự Chi Phối của Chính Quyền Việt Nam, các vị tiền bối trong nước thì không 

làm gì hơn được, còn các vị tiền bối hải ngoại thì tiếp tục chờ "Hội Thánh Phục 

Quyền". Vậy ai có thể Phục Quyền Hội Thánh… ai có thể thiếp lập Hội Thánh …, 

chúng ta đợi ai?  Đợi Đức Chí Tôn giáng Cơ Bút? 
 

2.1.2 Nội v/đ lập một Cơ Chế Chung CĐHN phối hợp các Cơ Sở Đạo Hải Ngoại thành 

một khối đưa vào Hệ Thống Chính Qui của Đạo - Hệ Thống Hiệp Thiên Đài và Hệ 

Thống Cửu Trùng Đài, mà đã trăm ngàn khó khăn và gặp không biết bao nhiêu 

chống đối của chính Tín  Đồ Cao Đài, thì theo Huynh các Tín Đồ Trung Kiên ở Hải 

Ngoại nên làm gì? 
 

2.1.3 Nếu không phải các vị tiền bối trong nước có thể đứng ra hướng dẫn lãnh đạo đàn 

em, và nếu cũng không phải các vị tiền bối Hải Ngoại (những người tuổi đời cũng 

đã chồng chất), vậy chẳng lẽ đám hậu sinh sau này sẽ có trách nhiệm lảnh đạo thế 

hệ tương lai hay sao?  Hay chỉ có Đức Chí Tôn mới có thể làm điều đó và chúng ta 
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phải ngồi chờ, và dù cho Ngài có làm điều đó đi nữa, thì phải chăng Ngài cũng phải 

giao và dạy cho con người (trong Thế Giới Hữu Hình) làm? 
 

2.1.4 Ngày xưa khi chưa có Đạo Cao Đài con người học Đạo Cao Đài giống như là đứa 

đứa trẻ mới chào đời - học Đạo qua Cơ Bút và sự chỉ dẫn của Thiêng Liêng từng 

bước, từng bước một. Còn bây giờ các Đấng Thiêng Liêng đã cho ra một kho tàng 

Đạo Học..., Tín Đồ Cao Đài đã trưởng thành..., nhưng chẳng lẻ chúng ta cứ còn 

mong đợi Đức Chí Tôn đúc từng muổng kiến thức cho chúng ta giống như những 

ngay đầu tiên mở Đạo... Hay Đức Ngài muốn "dẹp Cơ Bút" và muốn nói với chúng 

ta là "Các con đã lớn rồi, có TL-PCT để hướng dẫn rồi, có Tòa Thánh Tây Ninh là 

cả một Kho Tàng Đạo Học, tại sao các con vẫn không chịu Tự-Học mà cứ bám lấy 

ta cầm tay Tập Viết cho các con mãi sau?". Còn nếu chúng ta phải Tự-Đi thì chúng 

ta nên Tự-Đi bằng cách nào? Chúng ta phải làm gì để Anh-Đi-Trước-dìu-dắt-Em-

Theo-Sau? 
 

2.2 Thử đặt vấn đề: 
 

2.2.1 Như vậy, có phải là đám hậu sinh trong nước VN có thể làm được chuyện “Anh-Đi-

Trước dìu dắt Em-Theo-Sau”?   Hay có phải là đám hậu sinh Hải Ngoại? Hay là có 

một người nào đó, hay một tổ chức nào đó tự đứng ra lập Cơ Bút thông công với 

Thầy để được hướng dẫn? vậy có ai tin và chấp nhận vào Cơ Bút đó không?  
 

2.2.2 Nếu những câu hỏi trên không đủ, Ngọc Túy hỏi nữa "Các vị tiền bối còn đang chờ 

ai...Ai có thể dám đứng ra dìu dắt đàn em? Ai có thể thiết lập một tổ chức Đạo theo 

Hệ Thống Chính Qui để dìu dẫn đàn em? ".  Ngọc Túy thấy các vị vì Thầy vì Đạo 

cố gắng hết sức mình, đọc sách Thánh Hiền, thuộc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, thuộc 

Tân Luật Pháp Chánh Truyền như lòng bàn tay, đức tin sắt đá …, mà quí vị còn 

chưa chịu làm… chưa dám làm.., còn đám hậu sinh sau này…, mặc dù nhìn xa thấy 

rộng, trình độ học vấn, tư duy và đạo đức rất cao… nhưng đọc kinh còn chưa thuộc, 

cách lạy còn lộng cộng.. chưa có niềm tin sắt đá vào Cao Đài..., các vị nghỉ xem tụi 

nó, nếu không có ai dẫn dắt, thì tụi nó có cái Tâm Huyết và sự hiểu Đạo sâu sắc để 

đứng ra lãnh đạo, dìu dắt thế hệ tương lai không?  Nếu 30, 40, 50 năm nữa Chính 

Quyền Việt Nam còn tồn tại và vẫn tiếp tục chi phối TTTN, các vị có nghỉ là cái 

đám hậu sinh hải ngoại, nếu không một Hệ Thống/ Truyền Thống vững chắc dẫn 

dắt, thì họ có còn phân biệt nổi sự phức tạp của Hội Thánh đang hành tại TTTN 

với Hội Thánh TTTN trước 1975 hay không?  
 

2.2.3 Nếu các vị Tiền Bối không đứng ra lập một Hệ Thống Đạo theo qui chế CTĐ và 

HTĐ dẫn dắt đàn em, mà các vị hoạt động rời rạc, mỗi nơi Tự-Biên, Tự-Diễn, các 
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vị nghỉ xem, các vị có còn bảo vệ nổi chơn truyền hay không? Hay là Đức Chí Tôn 

và Đức Phật Mẫu đành gạt lệ đưa trách nhiệm này cho dân tộc khác hay giống dân 

khác? 
 

2.2.4 Tại sao chúng ta - đa số Tín Đồ Cao Đài ở Hải Ngoại - nhất là những người mong 

muốn và hô hào "Bảo Vệ Chơn Truyền".., nhưng mà các Cơ Quan Đạo ở Hải Ngoại 

lại không dám dùng danh từ của Đạo...không dám theo đuổi phẩm vị của 

Đạo...không dám đưa cơ sở Đạo vào Hệ Thống CTĐ và HTĐ là Hệ Thống Chính 

Qui của Đạo... Chúng ta đặt vấn đề "bên kia" làm không đúng Chơn Truyền.., còn 

chúng ta, ở Hải Ngoại … danh từ Đạo cũng không dám dùng.., phẩm vị Đạo cũng 

không dám theo đuổi... chẳng lẻ vậy là theo đúng Chơn Truyền sao? 
 

Một vài điển hình: 

‐ Trong Đạo có Ban Pháp Chánh, nhưng các Cơ Sở Đạo Hải Ngoại lại tránh né 

và dùng từ Ban Giám Sát. Hai Ban này có trách nhiệm giống nhau nhưng 

người Đạo không dùng danh xưng Ban Pháp Chánh (Danh Từ Đạo) nhưng lại 

dùng Ban Giám Sát (Danh Từ Đời) 
 

‐ Hương Đạo, Tộc Đạo, Châu Đạo, Trấn Đạo là trực thuộc Hệ Thống Cửu Trùng 

Đài, nhưng các vị Trưởng Bối Hải Ngoại tránh né không dám cho là các Cơ Sở 

Đạo thuộc Hệ Thống CTĐ? Nếu các TTCĐ ở Hải Ngoại không nằm trong Hệ 

Thống CTĐ vậy chẳng lẻ mỗi Thánh Thất là một Sứ Quân Tôn Giáo riêng biệt 

hoạt động độc lập? 
 

‐ Ban Thế Đạo, Ban Phước Thiện, Ban Pháp Chánh trực thuộc Hệ Thống Hiệp 

Thiên Đài, nhưng nếu các vị tránh né không cho đó là Hệ Thống HTĐ, thì các 

ban bộ đó thuộc Hệ Thống nào hay cũng chỉ là các Tổ Chức thuộc các Tôn 

Giáo riêng rẻ? Như vậy là theo đúng chơn truyền sao? 
 

Hay là chúng ta, tín đồ Cao Đài Hải Ngoại, mắc mưu các mánh khoé chính trị của 

những người phá Đạo, không muốn Cao Đài phát triển theo đúng nghĩa của một tôn 

giáo chính thức? 
 

Ngọc Túy xin trân trọng thỉnh ý Huynh NGUYỄN CHUYÊN KHOA, các vị Trưởng Thượng Cao 

Đài, Chức Sắc, Chức Việc trong nước, ngoài nước, đặc biệt là các vị Tiền Bối Cao Đài Hải Ngoại.  

Ngọc Túy xin được hân hạnh đối thoại với các vị để được học hỏi và tiến bộ thêm. Và những góp ý 

chân thành sẽ xin đăng tải trong mục Đối Thoại Tập San BTĐ. 
 

Nay Kính, 

Ngọc Túy 
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NGHỊ LUẬN ĐẠO 

CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

❖  

 

(III.1) 
ĐẠI CƯƠNG VỀ TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA  

ĐẠO CAO ĐÀI 
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III.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI 
 

III.1.1 -  KHÁI NIỆM VỀ TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI 

Đạo Cao Đài do Ngọc Hoàng Thượng Đế sáng lập qua huyền Diệu CƠ BÚT và chính Ngài đã 

giáng trần đích thân làm GIÁO CHỦ nên TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH được coi là PHÁP LỆNH, 

là CHIẾU CHỈ của Ngài phán ra, tất cả TÍN ĐỒ của Ngài đều phải tuyệt đối tuân hành và tin 

tưởng. 

TÔN CHỈ kỳ ba là QUI NGUYÊN TAM GIÁO, HIỆP NHỨT NGŨ CHI và MỤC ĐÍCH là 

đưa con cái của Ngài về hiệp với Ngài nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. TAM GIÁO là ba HỆ 

THỐNG GIÁO LÝ cổ của PHẬT, LÃO và KHỔNG đã được ba vị Giáo Tổ là Đức Phật Thích 

Ca, Đức Lão Tử và Đức Khổng Tử thay Đức Chí Tôn giáng trần lập ra cách nay trên 2500 

năm trong thời NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ. NGŨ CHI là năm mối Đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh 

Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo vốn đã có trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ. 

III.1.2 - ĐẠI CƯƠNG GIÁO LÝ CỦA TAM GIÁO 

 

 

 

III.1.2.1 - Đại cương GIÁO LÝ của PHẬT  

Đại cương GIÁO LÝ của PHẬT là thiên về rèn luyện NỘI TÂM qua Bát Chánh 

Đạo để rèn luyện ba Pháp là GIỚI, ĐỊNH và HUỆ: 

Bát Chánh Đạo: 

1. Chánh Ngữ 

2. Chánh Mạng 
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3. Chánh Niệm 

4. Chánh Định 

5. Chánh Nghiệp 

6. Chánh Kiến 

7. Chánh Tư Duy 

8. Chánh Tinh Tấn.  

Thể hiện được ba mục tiêu GIỚI, ĐỊNH và HUỆ là làm sáng được cái TÂM để 

từ đó thấy được Phật trong TÂM của chính mình hay nói khác PHẬT TỨC 

TÂM, TÂM TỨC PHẬT.  

Quan điểm của Phật đối với con người là:  

- NGƯỜI là PHẬT chưa thành 

- PHẬT là NGƯỜI đã thành.  

Tóm lại, tu Phật là cố rèn luyện thế nào cho đạt được cái HUỆ trong TÂM tức là 

khi một người đã đạt được ÁNH SÁNG huyền diệu của TÂM thì người đó đã 

thành Phật. Ánh Sáng huyền diệu đó gọi là THẦN. Phật giáo lấy TÂM BI làm 

gốc và NHÂN QUẢ LUÂN HỒI làm nền cho sự CÔNG BÌNH. Sách căn bản 

của Phật giáo được lưu truyền nằm trong 3 Tạng: KINH, LUẬT, và LUẬN. 

III.1.2.2 - Đại cương GIÁO LÝ của LÃO 

Đại cương GIÁO LÝ của LÃO là thiên về TỰ NHIÊN: 

‐ Tự Nhiên sinh ra ĐẠO 

‐ Đạo sinh ra TRỜI 

‐ Trời sinh ra ĐẤT 

‐ Đất sinh ra NGƯỜI 

nên có nghĩa là: 

‐ Nhơn pháp Địa (Người theo Đất) 

‐ Địa pháp Thiên (Đất theo Trời) 

‐ Thiên pháp Đạo (Trời theo Đạo) 

‐ Đạo pháp Tự Nhiên (Đạo theo Tự Nhiên) 
 

Người theo Đất, Đất theo Trời, Trời theo Đạo, Đạo theo Tự Nhiên - có nghĩa là 

-  Tự Nhiên sinh ra Đạo mà Đạo là vô cùng vô tận, vô chung vô thỉ, nên tiếng 

ĐẠO dùng ở đây, theo Lão Tử là gượng dùng nên Ngài đã xác định: "Đạo khả 

Đạo phi thường Đạo, Danh khả Danh phi thường Danh". Vì sự HUYỀN 

HUYỀN nầy của ĐẠO nên khi thể hiện cái Đạo ra gọi  là ĐẠO VÔ VI tức Đạo 

thường không làm nhưng không có cái gì là không làm hay nói khác làm tất cả 
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mà coi như không làm. Ý của Ngài sống là phụng sự cho tha nhân nhưng phải 

tách rời cái bản ngã của mình ta khỏi Danh, Lợi và Quyền. Thí dụ như Ánh 

sáng, Nước, Không khí cho đồng đều tất cả mọi sinh vật sự sống, không phân 

biệt thiện ác, xấu tốt. Kẻ cho, người nhận đều coi như TỰ NHIÊN, không bận 

tâm gì cả! Đạo của Ngài là siêu nhiên VÔ NGÃ, như khí thiêng bao trùm cả 

Càn Khôn Vũ Trụ. Đạo của Ngài là Đạo sống ngoại Càn Khôn, không bị ràng 

buộc bởi bất cứ sự thường tình nào nên tâm hồn luôn luôn quân bình hạnh phúc, 

KHÍ sắc luôn luôn rực rỡ, tươi vui. Tác phẩm độc nhất của Ngài là quyển ĐẠO 

ĐỨC KINH, là TÚI KHÔN của loài người! 
 

III.1.2.3 - Đại cương GIÁO LÝ của KHỔNG 

Đại cương Giáo Lý của KHỔNG là tạo dựng một nền trật tự xã hội an bình, có 

kỷ cương:"Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con..." Sách lược của Ngài là 

nhầm đào tạo lớp người đặc biệt gọi là NGƯỜI QUÂN TỬ, để TRị NƯỚC thật 

tốt mới đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân. Muốn trở thành người QUÂN 

TỬ phải học và học suốt đời. Sách lược là phải học và hành 8 điều căn bản:  

1. CÁCH VẬT 

2. TRÍ TRI 

3. THÀNH Ý 

4. CHÍNH TÂM 

5. TU THÂN 

6. TỀ GIA 

7. TRỊ QUỐC 

8. BÌNH THIÊN HẠ  
 

Hay nói cách khác, thế giới muốn an bình thì mỗi nước phải có người tài giỏi 

cai trị nước, muốn trị nước giỏi thì phải biết cách làm cho nhà yên, muốn nhà 

yên thì phải tu thân, muốn tu thân tốt thì phải chính tâm, muốn chính tâm thì 

phải thành ý, muốn thành ý thì phải trí tri (phải hiểu biết, thông suốt), muốn trí 

tri thì phải cách vật (phải biết phân tích sự vật để hiểu tường tận). Ngoài ra, 

người Quân Tử còn cần phải thực hiện TAM CANG NGŨ THƯỜNG.  
 

❖ Tam Cang là: Quân Thần Cang(trung với vua, với nước...), Phụ Tử 

Cang(hiếu với cha mẹ) và Phu Thê Cang(vợ chồng phải thương yêu, hòa 

thuận, trung tín với nhau).  

❖ Ngũ Thường là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Muốn thực hiện tốt những 

nguyên tắc căn bản nầy của Khổng giáo để trở thành NGƯỜI QUÂN TỬ 
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thì phải có ĐỨC DŨNG nội tâm kiên cường, vững chắc. Sách căn bản 

của Nho giáo gồm có TỨ THƯ và NGŨ KINH. 
 

III.1.3 - ĐẠI CƯƠNG GIÁO LÝ CAO ĐÀI 

TÔN CHỈ: Như trên đã trình bài, Tôn Chỉ của Đạo Cao Đài là Qui Nguyên Tam Giáo, 

Hiệp Nhứt Ngũ Chi. QUI NGUYÊN là qui về GỐC, về CỘI NGUỒN tức là qui 3 hệ 

thống giáo lý của Phật, Lão, Khổng về ĐẠO mà Đạo là chủ của TÂM, tức qui về 

CHƠN TÂM. Thánh tượng THIÊN NHÃN được giải nghĩa như sau:  

Nhãn thị chủ TÂM 

Lưỡng Quang chủ Tể, 

Quang thị THẦN 

Thần thị THIÊN 

Thiên giả NGÃ giả 

Như vậy Thiên Nhãn là Thượng Đế, là Đạo, là chủ của TÂM của vạn vật, tức là ĐẠO 

HƯỚNG VỀ TÂM. Đạo điều động, quán xuyến 2 luồng ánh sáng Âm Dương để phát 

sinh ra CÀN KHÔN VŨ TRỤ. Như vậy Thượng Đế là chủ tể của VẠN LOẠI trong 

Càn Khôn. Ánh sáng huyền diệu đó là THẦN, là Đại Linh Quang của Thượng Đế, 

cũng là Ngài.  

❖ Tóm lại: Qui nguyên Tam giáo là qui về CHƠN TÂM bất biến để ứng với VẠN 

BIẾN trong Đạo xử thế tiếp vật của con người. Như chúng ta đều biết màu 

VÀNG là màu của PHẬT, tượng trưng cho THẦN, màu XANH là màu của 

LÃO, tượng trưng cho KHÍ, màu ĐỎ là màu của KHỔNG, tượng trưng cho 

TINH. Tam giáo qui nguyên tức là qui về MỘT có nghĩa là TINH KHÍ THẦN 

HIỆP NHỨT thì HƯỜN HƯ giống như khi ta qui tụ ánh sáng của 3 mảu cờ 

VÀNG XANH ĐỎ của Đạo sẽ qui thành màu TRẮNG, tức hoàn KHÔNG. Đây 

là điều rất kỳ diệu lý thú điển hình cho sự hiệp nhứt của Tinh Khí Thần. Người 

tu, nếu đạt được Tinh Khí Thần hiệp nhứt thì đắc Đạo, được về hội hiệp với 

Thầy Mẹ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Hơn nữa đây là thời kỳ ĐẠI ÂN 

XÁ, Đức Chí Tôn khuyên dạy: "Các con chỉ lo tu phần TINH KHÍ còn THẦN 

thì Thầy ban cho". Muốn tu phần TINH KHÍ thì:" Các con lo chuyên tâm làm 

CÔNG QUẢ, phụng sự chúng sanh, mọi chuyện khác để Thầy lo"(TNHT). Nếu 

hành giả thực hành theo Giáo Lý Qui Nguyên của Đại Đạo qua lời dạy của các 

Đấng trong Tân Luật & Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn, Thánh Giáo... sẽ 

được hưởng ân huệ ĐẠI ÂN XÁ kỳ ba tức là đi vào lộ trình TU TẮT, tức lộ 

trình NGŨ CHI HIỆP NHỨT, qui về với THIÊN ĐẠO, hay nói khác là từ 

NHƠN ĐẠO đi thẳng về với THIÊN ĐẠO, xuyên qua các cửa ải Thần Đạo, 
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Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo dễ dàng do sự huyền nhiệm của THIÊN 

LƯƠNG. Đó là sự HIỆP NHỨT Ngũ Chi về THIÊN ĐẠO. Đây cũng gọi là thời 

kỳ NHO TÔNG CHUYỂN THẾ: Dục tu Thiên Đạo, Tiên tu Nhơn Đạo, Nhơn 

Đạo bất tu, Thiên Đạo viễn hĩ cộng thêm với hồng ân Đại Ân Xá nên từ NHƠN 

ĐẠO đi tắt về THIÊN ĐẠO vậy. 

Kết luận:  

❖ TÔN CHỈ của Đại Đạo là Qui Nguyên tức là: "QUI THIÊN LƯƠNG QUYẾT 

SÁCH VẬN TRÙ" (Phật Mẫu Chơn Kinh - PMCK), là: "KỲ KHAI TẠO NHỨT 

LINH ĐÀI" (PMCK). THIÊN LƯƠNG hay LINH ĐÀI lá BẤT BIẾN, là 

TRƯỜNG TỒN, biểu hiện TÌNH THƯƠNG vô cùng vô tận đối với toàn cả chúng 

sanh, mà Tình Thương được Thầy xác định là CHÌA KHÓA MỞ CỬA BẠCH 

NGỌC KINH. Đó là Đại Đạo dẫn tới đạt mục tiêu của hành giả trong thời kỳ Đại 

Ân Xá. 
 

❖ MỤC ĐÍCH của người TU là muốn về hội hiệp với Thầy Mẹ thiêng liêng, xưa nay 

vẫn thế, nhưng PHÁP TU mỗi thời mỗi khác ít nhiều. Hiện nay chúng ta may mắn 

đang sống trong thời kỳ Đại Ân Xá, thời đại Qui Nguyên của Thiên Địa, được các 

Đấng Từ Bi giáng trần Khai Đạo, vạch rõ Tôn Chỉ kỳ ba, dẫn dắt chúng sanh đi vào 

con đường TU TẮT, tu trực chỉ vào TÂM. THẦN đã được Chí Tôn ban cho, chúng 

ta chỉ còn lo phần TINH KHÍ sao cho trong sáng, tinh khiết để đủ điều kiện hiệp 

một với Thần. Muốn thực hiện điều nầy, trong thời Nhị Kỳ, hành giả phải luyện 

Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hườn hư bằng Pháp Luân Thường Chuyển trong 

các pháp Thiền Định. Luyện Tinh Khí đã quá khó khăn rồi, nếu như may mắn thành 

công thì cũng khó hiệp một với Thần được vì lúc bấy giờ đang là thời kỳ Nhất Bản 

Tán Vạn Thù nên người tu phải đi nước ngược; còn ngày nay là thời kỳ Vạn Thù 

Qui Nhất Bản nên được đi theo cơ Qui, xuôi dòng nước, nếu hành giả làm đúng 

theo lời dạy của Đấng Chí Tôn qua TÔN CHỈ thì hành trình của mình sẽ rất nhanh, 

đạt được mục tiêu đúng theo Thiên Ý. 

Theo Tôn Chỉ, qui TAM hiệp NGŨ là QUI THIÊN LƯƠNG gọi tắt là QUI TÂM mà 

chủ của Tâm là CHí Tôn nên TRỜI và NGƯỜI hiệp MỘT tại Tâm. Do đó, nếu hành 

giả TU theo sự dẫn dắt của Lương Tâm tức là được sự dẫn dắt trực tiếp của Thầy nên 

gọi là ĐẠO TÂM. Vậy người TU khi dấn thân vào cuộc sống, xong pha vào trường đời 

phải lấy ĐẠO TÂM làm chủ vị thì muôn việc chẳng sai lầm!! Điều then chốt nữa, như 

trên đã trình bày: "Các con lo chuyên tâm làm CÔNG QUẢ, phụng sự chúng sanh, mọi 

việc khác để Thầy lo". "Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một TRƯỜNG THI CÔNG 

QUẢ, các con muốn đến đặng nơi CỰC LẠC, phải đi tại cửa nầy mà thôi". Kế tiếp 

Thầy dạy:"Thầy đã đến CHUNG CÙNG với các con; các con duy có TU mà ĐắC 
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ĐẠO. Phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa 

thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi"(TNHT). 

Qua đoạn Thánh giáo nầy, chúng ta nắm bắt được những điều then chốt như sau: Tu 

TINH KHÍ là phải CHUYÊN TÂM làm CÔNG QUẢ, Công Quả là PHỤNG SỰ 

CHÚNG SANH, còn việc hiệp Tinh Khí với Thần thì Thầy lo. Thầy còn nhấn mạnh, 

Thầy khai Đạo kỳ ba mục đích là để lập Một Trường Thi Công Quả, nếu không đi vào 

con đường nầy thì không thể về hiệp với Thầy được!! Thầy còn hứa hẹn Thầy đã đến 

Chung Cùng tức hiệp một với chúng ta, chúng ta chỉ cần TU theo Tôn Chỉ và Mục 

Đích của Thầy lập ra là Đắc Đạo, rốt ráo LÀM CÔNG QUẢ và Phụng Sự bá thiên vạn 

ức NHƠN SANH còn trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi.    

Tóm Lại: Muốn đạt được mục đích, theo ý Thầy là phải dấn thân vào Trường Công 

Quả mà Thầy đã an bày. Làm Công Quả gồm 2 mặt là Công Quả VÔ VI và HỮU 

HÌNH cùng một lúc. Công Quả Vô Vi là tiếp tay với Thầy độ rỗi chúng sanh bằng đại 

pháp HIỆP THIÊN THƯỢNG. Công Quả HỮU HÌNH là độ rỗi chúng sang bằng đại 

pháp HIỆP THIÊN HẠ. Thiên Thượng là Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng 

Liêng. Thiên Hạ là toàn cả chúng sanh trong Càn Khôn. Công Quả Vô Vi qua các thời 

cúng, cầu nguyện, tụng kinh Thiên Đạo Thế Đạo v...v...hành giả phải chính tâm, thành 

ý, "sửa lòng trong sạch" sẽ được hiệp nhất với các Đấng Từ Bi,tạo từ trường điển lực 

THIÊN NHƠN HIỆP NHẤT theo qui luật "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 

cầu". Từ trường điển lực nầy mạnh mẽ vô cùng, đủ khả năng "HUY ĐỘNG TÂM 

LINH" của toàn chúng sanh, giúp Chúng sanh tiến hóa gia tốc, nhất là trong thời kỳ 

Đại Ân Xá: 

Đóng địa ngục, mở tầng thiên 

Khai đường Cực Lạc dẫn Miền Tây Phương"(Kinh Thiên Đạo - KTĐ) 

"Vô địa ngục vô quỉ quan 

Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên" (PMCK) 
 

Thực hành Công Quả Vô Vi là phải phát xuất từ tâm BÁC ÁI Công Bình, "sửa lòng 

trong sạch" sẽ hiệp được với luồng thanh điển lớn lao huyền diệu của các Đấng 

Thiêng Liêng mới đủ khả năng phổ độ chúng sanh, hoằng khai Đại Đạo, tạo được 

công đức vô lượng, đặc biệt giúp cho Tinh Khí trong tiểu vũ trụ sáng trong để hiệp với 

Thần của Thầy ban cho. 

Công Quả Hửu Hình là nhập vào cuộc thế tức Hiệp Thiên Hạ, hoằng khai Đại Đạo, 

phổ độ chúng sanh. Trên đường nhập thế, hành giả phải trải qua nhiều thử thách cam 

go, giúp luyện được ý chí kiên cường, nhẫn nhục, khai tâm mở trí. Khi làm công quả 

với tâm phụng sự, vô ngã thì lúc nào cũng được Thượng Đế "chung cùng" nên Ý, TRÍ, 



 

 
Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020           Trang 38 
 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 009 

TÂM luôn bừng sáng, BI, TRÍ, DŨNG phát triển nhanh, giúp cho TINH KHÍ THẦN 

qui nhất, mới cùng nhau "anh trước em sau mà đến nơi Bồng Đão". 

CÔNG QUẢ là tiếp tay với các Đấng Từ Bi lập đời Thánh Đức, Huynh Đệ Đại Đồng, 

Tự Do Dân Chủ, Hòa Bình Chung Sống...Thực hiện được Lý Tưởng cao đẹp nầy là 

làm rạng rỡ thế gian trong thời kỳ "Càn Khôn dĩ tận thức", thời kỳ mà Thượng Đế 

đích thân giáng trần Khai Đạo kỳ ba. Đây là thời kỳ mà Tâm nhơn loại cùng cảm 

nhận, nắm bắt được QUẢ ĐẤT nầy là căn nhà chung của chúng sanh, Càn Khôn Vũ 

Trụ là Tổ Quốc chung của vạn loại. 

III.1.4 - KẾT LUẬN 

Tôn Chỉ và Mục Đích của nền Đại Đạo được THẦY giáng trần vạch đường chỉ lối cho 

chúng ta thẳng tiến về hội hiệp với THẦY trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Như 

phần trên đã trình bày, QUI TAM HIỆP NGŨ chẳng qua là QUI TÂM tức lấy TÌNH 

THƯƠNG làm cốt lõi cho vạn sự vạn biến mà Tình Thương là chiếc CHÌA KHÓA 

vạn năng có thể mở cửa Bạch Ngọc Kinh vào Cực Lạc Thế Giới... Lấy Tình Thương 

làm hướng đạo cho tất cả hình thức CÔNG QUẢ là lập được Công Đức vô Lượng, tự 

tạo cho mình BỘ GIÁP SẮT ĐẠO ĐỨC sống an lành, hạnh phúc tại thế gian mà còn 

là một phi thuyền tốt đưa mình về cõi vĩnh hằng sau khi bỏ xác trần... 

Để con cái của THẦY tận tường hơn trên con đường tiến hóa, Thầy đã đặc ân cho HÉ 

MÀN BÍ MẬT giữa HỮU HÌNH và VÔ VI. Qua Pháp Chánh Truyền Thầy xác 

định:"hữu hình và vô vi chỉ phân nhau với màn BÍ MẬT, từ thuở tạo Thiên lập Địa, 

dầu cho bật trí thức nhơn sanh đặng tấn hóa lên bậc đại giác đi nữa, cũng chưa hề có 

phương thế HÉ trọn vẹn MÀN BÍ MẬT ấy..." Như vậy, THẦY đã trao cho chúng ta 

thêm một chiếc CHÌA KHÓA là:"xem cơ tương đắc của hữu hình và vô vi trong sự 

sanh hoạt của vạn vật. Vô vi và hữu hình phải hợp làm một, mới thuận theo CƠ 

TẠO". Do đó:"THẤY HỮU HÌNH ĐOÁN VÔ VI, BIẾT VÔ VI MỚI ĐỊNH QUYẾT 

HỮU HÌNH". Hai bí mật quan trọng nầy, đối với con người:"quan sát sự hữu hình thì 

dễ, mà xét đoán vô vi vẫn rất khó". Vì thế chúng ta nên dùng phương pháp quan sát sự 

hữu hình để dò tìm phần vô vi. Tóm lại, chúng ta phải dựa vào THỂ TƯỚNG của Đạo 

như cách cấu trúc TÒA THÁNH TÂY NINH, Hệ Thống Tổ Chức Hội Thánh, các 

Thánh Kinh... để tìm biết mình, biết Đại Vũ Trụ, biết được sự tương quan mật thiết 

giữa TRỜI và NGƯỜI. Từ đó hiểu được CHƠN GIẢ, biết được cái gì vĩnh cửu, cái gì 

tạm bợ trong kiếp người, biết được chúng ta từ đâu tới, tới để làm gì và cuối cùng sẽ đi 

về đâu, đi bằng phương pháp nào???... Đây chính là MÀN BÍ MẬT mà THẦY cho 

khai mở kỳ ba!!! 
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Những phần trình bày trong các bài học sau sẽ đi vào chi tiết các trọng điểm từ Hửu 

Hình để tìm biết được Vô Vi. Đây cũng là điều khác biệt giữa giáo lý Đại Đạo với các 

giáo lý có từ ngàn xưa. 

 

        Quốc Thế và Ngọc Nương 
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(III.2) 
ĐẠO TÂM CHƠN PHÁP 
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III.2 ĐẠO TÂM CHƠN PHÁP 
 

(Tâm Pháp Hiệp Thiên hay Chơn Pháp Qui Tâm Thiên Nhân Hiệp Nhất) 

Chơn Tâm nguồn gốc Chí Linh 

Là nơi hiệp nhất của con cùng Thầy 

Nếu lòng mang nặng thất tình 

Thầy không thể hiệp uổng đời tầm tu 

Đường Tâm Bí Pháp bên trong 

Chân không diệu hữu thế nhân khôn ngờ 

Hiệp hòa Tiểu/Đại linh quang 

Tâm linh bật sáng, Thiên Đàng trong Ta! 

Ngọc Nương - Tháng 4, 2019 
 

Thuyết Đề: 

Thiên Nhân Hiệp Nhất: mồi ánh sáng Tiểu/Đại Linh Quang để đuốc Tâm Linh được phực sáng, 

con người có được thiên nhân hiệp nhất, có được sự sáng và năng lực, được sự hổ trợ của thiêng 

liêng, hành đạo đắc lực, kết quả phi thường! 

❖ Nguyên tắc của hòa họp là phải cùng phẩm chất.  Dầu với nước khác nhau nên không thể 

hòa họp được.  Chơn tâm chính là tiểu linh quang, chiết linh của Thượng Đế trong mỗ con 

người. Điều cốt yếu là giữ vẹn chân tâm hành đạo (giải trừ thất tình) Thầy sẽ hiệp tâm 

chung cùng với chúng ta, hổ trợ chúng ta trên mọi nẻo đường đi đến tương lai. Trận giặc 

Thiên Hùng Coronavirus chuyển hướng tâm linh cho nhân loại "Giải Thể Qui Tâm", ý 

thức được sự bất lực của con người nên phải đoàn kết thương yêu nhau xây dựng thế giới 

Đại Đồng tương thân, tương ái hơn là tranh hùng tranh bá chiến tranh chém giết nhau.  Nói 

theo huyền cơ bí pháp Đại Đạo, mặt trận Thiên Hùng Coronavirus là cơ chuyển pháp từ 

Thể Pháp sang Bí Pháp: từ thời kỳ hình thức (Tôn Giáo) chuyễn sang Bí Pháp (Đại Đao). 
 

Cửu Trùng không kế an thiên hạ 

Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì 

Đức Lý Giáo Tông 
 

Cửu Trùng thuộc Thể Pháp (phần hữu vi) 

Hiệp Thiên thuộc Tâm Pháp hay Bí Pháp (Đại Đạo) 
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Tóm Tắt:  Đạo Tâm Chơn Pháp, tức Tâm Pháp Hiệp Thiên hay Chơn Pháp Qui Tâm 

Thiên Nhân Hiệp Nhất, là đường Bí Pháp then chốt của Đại Đạo, cũng là con đường sáng 

đưa nhân loại đến thành công về mọi mặt. 

Con Đường Sáng 

ĐẠO TÂM đường sáng mọi tương lai 

Bật ánh nhiên đăng tỏ rạng rồi 

DÂN CHỦ, ĐẠI ĐỒNG, HÒA HIÊP, vậy 

TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, LẠC AN thôi 

Sửa đời cầu ngọn quên bồi gốc 

Trị nước bỏ nguồn cội sáng soi 

Duyên cớ từ lâu nhân loại khổ 

ĐẠO HUỲNH xuất hiện ánh quang khai. 

 

**** 

 

Khai tâm qui thiện hiệp âm dương 

Chơn tánh hoàn nguyên mới tỏ tường 

DÂN CHỦ thực hành không lạc lối 

TỰ DO thực hiện chẳng chi vương 

ĐẠI ĐỒNG thực sự QUI HÒA đạt 

Nhân loại thực tâm AN LẠC, THƯƠNG 

Thế giới HÒA BÌNH đời THÁNH ĐỨC 

Đạo Vàng thống ngự khắp muôn phương 

Ngọc Nương 

Kết luận: 

Chơn Pháp "tô điểm non sông Đạo lẫn Đời" là chơn pháp Đạo Hướng Tâm (tức Tâm 

Pháp Hiệp Thiên).  
 

Sau đây là hình ảnh tượng trưng Tâm Pháp Hiệp Thiên. 
 

 
Hành Tâm Pháp Hiệp Thiên tức qui tâm hay qui nguyên Phật, Pháp, Tăng. 
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Nói cách khác là thực hiện hiệp nhất 3 đài: Bát Quái Đài (BQĐ), Hiệp Thiên Đài 

(HTĐ), Cửu Trùng Đài (CTĐ), hay hiệp nhất Tinh Khí Thần để đắc đạo. 

Chơn Pháp Đạo Tâm là đường tu tắt được Thầy dẫn dắt. 
 

❖ Diệu Pháp để thực hiện Tôn Chỉ Mục Đích Đại Đạo về cả 2 mặt tâm linh và nhân sinh, 

đưa nhân loại đến Thế Giới Đại Đồng Thánh Đức (như đã trình bày trong 2 bài thơ Con 

Đường Sáng). Hiện tại nhân loại như đứng trước "ngã ba đường" không thấy hướng đi.  

Cơ chuyển pháp rộng lớn toàn cầu chỉ đường qui tâm, trở về gốc bản thiện Thượng Đế 

đã ban cho mỗi người chúng ta: 

Hiệp vạn chủng nhất môn đồng mạch 

Qui thiên lương quyết sách vận trù 

(Phật Mẫu Chơn Kinh) 

Hai câu nầy có 2 ý nghĩa: 

‐ Hiệp vạn chủng thành một căn nhà chung vì tất cả cùng mạch tình thương của 

Thượng Đế. 

‐ Vận trù quyết sách Qui thiên lương cũng có nghĩa Qui Tâm (được Thiên Nhân 

Hiệp Nhất). 
 

Nói cách khác: chỉ "áo giáp Đạo Đức" mới bảo vệ được chúng ta vậy. 
 

Nhân loại hãy thức giác tu tâm trước cơ chuyển pháp của Thượng Đế Tối Cao.  Hãy đáp 

ứng thiên cơ để nạn tai được chế giảm! 
 

Ghi Chú đặc biệt: 

"Tâm Đạo nhất thời, Đạo Tâm trường cửu" 

Người Đạo Tâm có Tâm Đạo, Người có Tâm Đạo chưa hẵn là người Đạo Tâm. 

 

        Q.S. Nguyễn Ngọc Nương 
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(III.3) 
 

EXPLANATION OF THE COVID-19 PANDEMIC 

ACCORDING CAO ĐÀI RELIGIOUS SCRIPTURE  

@ World Alliance of Religion Peace (WARP) Office 

Los Angeles – July 25th, 2020 
 

Bình luận v/đ đại dịch Covid-19 theo triết lý Cao Đài 
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III.3  EXPLANATION OF THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING CAO ĐÀI 

RELIGIOUS SCRIPTURE @ World Alliance of Religion Peace (WARP) Office – Los Angeles – 
July 25th, 2020  (Bình Luận v/đ đại dịch Covid-19 theo triết lý Cao Đài) 

 

III.3.1 English 

Cao Đài scripture does not have a specific script to any specific plague, but there is an amazing 

prescient on Feb 20th, 1927 recorded in the Holy Scripture that may be translated as follows: 

 “ Ta, vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ-bi, hội Tam-giáo mà rưới khắp Càn-Khôn, để độ rước những 

bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên-điều hành phạt.  

 

Họa Âu, tai Á sẽ vì nơi Thiên-thơ mà sát-phạt, gieo sầu để thảm, cho những giống dân nào, đã vì 

hung-bạo mà gây nên điều thán-oán khắp cả Càn-Khôn nầy. Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn-

truyền, mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền-não về sau. Chúng sanh khá biết cho!” 

Trích lược - TNHT- Ngày 20 Tháng 2, Năm 1927:  

 

“I, the Creator of Life, with the Spirit of Life, use Drops of Love and Seeds of Compassion, sprinkle 

it over the entire universe so I can bring people with good ethics to the enlightened world before the 

Great Tribulation of the world. 

The calamity from the Far East created the disaster from the Far West, is a divine response to 

civilizations who give grievances around the world. All will be affected, all will learn the 

reprimanded lessons, as well as opportunity for self- reflection, and all will need to step up to do good 

deeds to be enlightened for avoiding the latter predicaments. All needs to know that!” 

The prophecy happened about 100 year ago and amazingly seemed to predict the current global 

pandemic. Discussion will be in 3 viewpoints.  

❖ In a secular perspective, as we all know the pandemic of COVID-19 started from China and 

now taking down the Western world to its knees, putting the global economy into financial 

depression, grounding down the global community into a lock-down, changing our lifestyles 

to the extreme abnormality, making us all wonder and bewilder…And no religion, no ethnic 

background, no skin color, no woman nor man is invincible from its effects. No border can 

stop it, and no super secular power with nuclear bomb and no 21st century-technology can 

fight it back. In short, no secular power thus far has been able to fight this invisible enemy; 

instead the world relies on the care and love of doctors and nurses for survival.  It seems that 

the prophecy pointed to pandemic of Covid-19, which is a Divine Response to the distressing 

world. All have to re-learn and re-think,  it’s a catalyst for a self-reflection. 
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❖ In a spiritual perception, the pandemic happens like a fast-paced dream. It seems as it is the 

way Mother Earth telling us that She needs a break for healing, and that we need to change our 

attitude toward life.  As there is too much noise, too much controversy, too much hatred, too 

much criticism, and too much pollution, physically & spiritually.  She wants us to stay home 

for a self-reflection.  She wants us to be quieter as She re-organizes the order of the world.  

She tells us that all of us are equally treated, all endure the same effects, all should stop 

“taking Her for granted” and must cherish what we have and learn to protect life in 

collaboration and coordination. She seems to tell us the only way to win this invisible battle is 

to embrace it and aim toward one direction: we must have one voice, we must work together 

with dignity, selflessness, compassion, and the love for humanity…or else…we’ll face the 

consequences.  It seems She is preparing modern humans for a New World? 
 

❖ In the perspective of the Cao Đài’s Religion, each of us was born with the provident care and 

blessed with a powerful Spiritual Suit of Armor, which is your morality – your level of Love, 

Wisdom, and Courage. The Teachings focus on the doctrine of life, in which, is the Doctrine 

of Living in Peace and Harmony, Democracy, Freedom and Justice for all, with the attitude of 

respects toward different religious traditions and the determination to learn about the Truth.  

Your spiritual suit of armor and your attitude will lead you to the right path to the world of 

enlightenment. 

Amid of the global pandemic, the economic chaos, the racism crisis, we witnessed an amazing thing 

that the world is bracing for impact; the youths speak their mind and demand change.  They want a 

change in the cultures: the cultures of  Black, White, Colors, Eastern, Western people. They no longer 

tolerate racism, religious discrimination, religious persecution and they want to be a part of the 

solution. 

I am certain that the world will come out of this pandemic to become a stronger world, and modern 

humans will learn a great deal from life, from nature, and from each other.  Just like how modern 

humans came out of the darkest times in modern history, the WWII,  we came out of it with different 

mindsets, different revelations, a different world, and humans have learned an extremely valuable 

lesson that hatred can destroy life, destroy nature, and destroy an entire human race. We, as humans, 

collectively and collaboratively, can deal with anything that is thrown at us, because we have the Suit 

of Armor, the characters of love, knowledge, and courage. 

Ngọc Túy trình bày 
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III.3.2 Phỏng dịch: 
 

Thánh Ngôn/Thánh Kinh Cao Đài không có nhắc đến một cơn đại dịch nào một cách cụ thể theo 

không gian hay thời gian, nhưng có một lời Tiên Tri phi thường trong TNHT.  
 

Trích lược - TNHT- Ngày 20 Tháng 2, Năm 1927:  

“ Ta, vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ-bi, hội Tam-giáo mà rưới khắp Càn-Khôn, để độ rước những 

bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên-điều hành phạt.  
 

Họa Âu, tai Á sẽ vì nơi Thiên-thơ mà sát-phạt, gieo sầu để thảm, cho những giống dân nào, đã vì 

hung-bạo mà gây nên điều thán-oán khắp cả Càn-Khôn nầy. Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn-

truyền, mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền-não về sau. Chúng sanh khá biết cho!” 

Lời tiên tri đã xảy ra khoảng 100 năm trước và thật đáng kinh ngạc là dường như nó dự đoán đại dịch 

đang diễn ra toàn cầu.  Bài viết này bình luận 3 trọng điểm: 

❖ Trên phương diện Hữu Hình, như tất cả chúng ta đã biết, đại dịch toàn cầu Covid-19 bắt 

nguồn tự Trung Quốc và tràn lây qua thế giới Tây Phương làm hạ gục thế giới tự do, làm suy 

thoái nền kính tế toàn cầu, đẩy nhân loại vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng kinh tế, và tài 

chánh. Nó làm thay đổi xã hội đời sống đến mức cực đoan, một cách bất thường, khiến toàn 

thể nhân loại ngạc nhiên, rúng động, và hoang mang... Không một Tôn Giáo nào, không một 

Chủng Tộc nào,  bất cứ nam hay nữ, già trẻ lớn bé nào mà không chịu sự tác động ảnh hưởng 

của nó. Không biên giới nào có thể ngăn chận được nó, không một siêu cường quốc nào mà có 

thể dùng khoa học kỷ thuật của Thế Kỹ 21 hay dùng kỷ thuật nguyên tử hạt nhân mà có thể 

chặn đứng sự xăm lăng của nó, một kẻ thù thật nhỏ bé, thật vô hình mà có thể đánh gục toàn 

cầu thật nhanh, thật mạnh, thật đại trà. Chỉ có sự thương yêu và chăm sóc của các Bác Sĩ, Y 

Tá mới có thể cứu nổi những người bị nhiễm bệnh trầm trọng.  Điều đó dường như là hiện 

thực hiện tại đáp ứng Lời Tiên Tri, và đó có lẻ là một phản ứng của Thiêng Liêng đối với 

những thán oán trong thế giới loài người để từ đó con người có thể bình tâm lại mà nhìn vào 

chính mình. 
 

❖ Trên phương diện Tâm Linh, trận đại dịch xảy ra như một giấc mơ, xảy ra với một vận tốc phi 

thường.  Nó có vẻ như là Trái Đất Mẹ muốn nói với chúng ta là Mẹ Thiêng Liêng cần phải 

nghỉ ngơi, cần phải lấy lại sức và Mẹ đang đánh thức các con của Mẹ, là các con của Mẹ cần 

phải thay đổi thái độ, cần phải thay đổi tư tưởng của mình đối với cuộc sống. Vì con người 

chúng ta quá ồn ào, quá nhiều mâu thuẩn, quá nhiều tranh cãi,  quá nhiều chỉ trích, quá nhiều 

tranh chấp…quá nhiều năng lượng hận thù, làm gây ô nhiễm môi trường - cả Hữu Vi và Vô 

Vi.  Và có lẻ Mẹ Thiêng Liêng muốn chúng ta ở nhà tu tĩnh tự suy gẫm..., muốn chúng ta yên 

lặng hơn, bớt ồn ào hơn, để Mẹ Thiêng Liêng sắp xếp lại trật tự thế giới... Và dường như Mẹ 

nhắn nhũ rằng, trước Mẹ tất cả đều bình đẳng, tất cả đều bị sự tác động của Cơn Đại Dịch này, 
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phải biết trân trọng và bảo quản những gì mình đang có, phải biết trân quí sự sống..., và muốn 

làm việc đó thì chỉ có cách tương tác, cộng tác, và phối tác nhau. Dường như Mẹ Thiêng Liêng 

muốn nói chúng ta, cách duy nhất để chúng ta chiến thắng sự thử thách này là phải chấp nhận 

sự hiện hữu của nó, nhân loại phải hướng cùng một hướng, cùng phát vang tiếng nói Yêu 

Thương trong tính Nhân Phẫm, Vị Tha, và Lòng Trắc Ẩn...còn nếu không...thì con người sẽ 

đối mặt với hậu quả do chính mình gây ra và chính mình không thể dọn mình để chuấn bị cho 

một Thế Giới Mới mà có lẽ Mẹ Thiêng Liêng đang chuẩn bị cho các con của Mẹ dọn rữa tinh 

thần để đi vào Thế Giới đó! 

Theo quan điểm Cao Đài, mỗi người chúng ta được sinh ra trong sự ân cần chăm sóc của Đấng Cha 

Trời, Ngài ban tặng cho mỗi chúng ta một chiếc Áo Giáp TÂm Linh đó là chiếc Áo Giáp Đạo Đức-

Bi-Trí-Dũng, mà chúng ta phải biết gìn giữ và trân quí chiếc Áo Giáp đó.  Triết lý Cao Đài là tập 

trung vào nền tảng đó,  dạy con người biết Hòa Bình Chung Sống trong Dân Chủ Tự Do với tinh thần 

tôn trọng lẫn nhau về xã hội, truyền thống tôn giáo, phong tục tập quán và chỉ có cách là con người 

cùng học hỏi lẫn nhau mới tìm hiểu được Chân Lý.  Mỗi người chúng ta hãy cố gắng gìn giữ Bộ Áo 

Giáp Tâm Linh đó vì nó sẽ bảo vệ và hướng dẫn chúng ta đi theo con đường đúng đắn và giác ngộ. 

Trong giửa Trận Đại Dịch Toàn Cầu, Sự Khủng Hoảng Kinh Tế, Nạn Phân Biệt Chủng Tộc, mỗi 

người chúng ta chứng kiến nhân loại đang gồng mình hứng chịu một cách đáng kinh ngạc.  Điển hình 

là giới trẻ đã nhận thức được trách nhiệm của chính mình, đánh lên tiếng vang, và yêu cầu nhân loại 

phải thay đổi -  nền văn minh của Người Da Đen, Da Trắng, Da Màu, Người Tây Phương, Người 

Đông Phương phải thay đổi.  Giới trẻ không thể nào chấp nhận sự kỳ thị đàn áp tôn giáo, sự phân biệt 

chủng tộc và họ đã nhập cuộc trong việc tìm giải pháp cho nhân loại. 

Tôi tin chắc rằng, thế giới sẽ thoát ra Cơn Đại Dịch này và trở thành một thế giới mạnh hơn, hòan 

thiện hơn, và con người hiện đại sẽ học được rất nhiều bài học quí báo từ cuộc sống,  giửa người và 

người, giửa người và thế giới tự nhiên. Giống như trong thời kỳ đen tối nhất lịch sử loài người là Thế 

Chiến Thứ Hai, nhân loại bước qua thời kỳ đen tối đó với một tinh thần hoàn toàn thay đổi, và con 

người đã học được bài học quí giá là sự phân biệt chủng tộc, và lòng thù hận có khả năng huỷ diệt sự 

tồn vong của con người, huỷ diệt thiên nhiên, và vì thế ảnh hưởng sự tồn vong của tòan nhân loại.  

Khi con người chúng ta biết tương quan và liên kết, thì chúng ta sẽ có đủ bản lĩnh để đối phó bất cứ 

thử thách nào ném vào chúng ta, vì mỗi người chúng ta đều có chiếc áo giáp Bi, Trí, Dũng.  

Ngọc Túy trình bày 
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III.4  THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN LAWS OF THE WORLD AND 

LAWS OF HEAVEN 

@ World Alliance of Religion Peace (WARP) Office – Los Angeles – Aug 22nd, 2020   
 

III.4.a English 
 

III.4.a.1 What are the similarities between the Laws of the World and the Laws of Heaven? 
 

The Laws, regardless if they are Laws created by Man, or Laws of Nature, or Laws of Heaven, 

all serve the same purpose- establishing standards, maintaining order, serving certain interests, 

attending to respective domain.  
 

III.4.a.2 What are the differences between the Laws of the World and the Laws of Heaven? 
 

The Laws of the World and the Laws of Heaven have many differences. But I will focus on 

the 2-major distinctions.  
 

❖ The 1st distinction of Laws is the domain it serves.  

▪ Laws created by Man are within the domain of human civilization and subjected 

to the will of Man to comply it.  

▪ Laws of Nature discovered by science as we know of today such as Law of 

Attraction and Vibration, Law of Cause and Effect, Law of Relativity, Law of Yin 

and Yang, etc) are in a much bigger domain – the domain of the entire universe 

and everything in it.  Humans and all things in the universe are bind to the Laws 

of Nature – no exception, no discrimination. 

▪ Laws of Heaven are in a much larger domain – the domain of both worlds: the  

physical world and the spiritual world. It covers the entire universe and the entire 

cosmos, physically and spiritually.  
 

❖ The 2nd distinction of the Laws is the nature of its creation and change. 

▪ Laws created by Man can change and will change from time-to-time, from 

generation- to-generation, from place-to-place, from one civilization to another 

civilization, for better or for worse they serve certain interests, certain people in 

power, certain societies, and governed by Man… 

▪ Laws of Natures are not created by man but discovered by Man, by science, the 

Laws of Nature always exist, never change, are applicable to all humans and  all 

things without discrimination, with or without human’s consciousness, and 

governed by Nature. 



 

 
Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020           Trang 51 
 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 009 

▪ Laws of Heaven are created and governed by spiritual powers, inspired to humans 

through spiritual mediums.  We call the Laws of Heaven the Ultimate Truth, 

which shall never change, but, because of their nature of abstraction, they are up 

to interpretation from person-to-person, from time-to-time, from generation-to-

generation, from civilization to civilization, thus it is a forever learning process 

for human‘s progression, as it is a forever interconnectedness and transformation 

of knowledge, wisdom, and energy of every thought, every action, every behavior 

from a Divine Source within all of us, all lives, all are connected.  We call it 

“Spiritual Powers” because we, as humans, have limits, thus can’t conceive, 

imagine, or sense that power in a tangible way.  However, our psyche somehow 

can feel its immense authoritative power, therefore encourage us to obey the Laws 

of Heaven in a most conceivable way as possible. 
 

III.4.a.2 What is the result of keeping the Laws of Heaven in your religious scriptures? 

Per Cao Đài scriptures, the ultimate Law of Heaven that pertains to human is the Law of Life 

and Progression.  All Laws serve that purpose.  Human’s life and Progression  is only 

sustainable by humans abiding to the Law of Love and Justice.  To reach to the higher 

standard of that Law humans need to understand and learn the Laws of Nature and continue to 

practice and improve the specific Laws of Man that humans uphold and respect and when 

these laws meet the values of the Laws of Nature and the Laws of Heaven is when one who 

obeys that law will reach to the highest level of enlightenment, the highest level of Love, 

Wisdom, and Courage. 

 

Ngọc Túy trình bày 

 

  



 

 
Ngày 1 Tháng 9 Năm 2020           Trang 52 
 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 009 

 

III.4.b Vietnamese - Phỏng dịch 
 

Bình Luận - Sự Giống Nhau và Khác Nhau Giữa Luật Người và Luật Trời (Luật Thiên Hạ và Luật 

Thiên Thượng 
 

III.4.b.1 Sự giống nhau giữa Luật Người và Luật Trời? 
 

Về Luật, bất kể là Luật do con người lập ra, hay Luật Tự Nhiên, hay Luật Trời, tất cả đều cùng 

mục đích là thiết lập tiêu chuẩn, duy trì trật tự, phục vụ những một mục đích nhất định nào đó, 

và giới hạn trong một phạm trù nào đó. 
 

III.4.b.2 Sự khác nhau giữa Luật Người và Luật Trời (Luật Thiên Hạ và Luật Thiên Thượng)? 
 

Luật Người và Luật Trời có rất nhiều điểm khác nhau. Bài bình luận này sẽ bàn về 2 vấn đề 

khác biện quan trọng nhất. 
 

❖ Điểm khác nhau Thứ Nhất của các Luật là Lĩnh Vực Phạm Trù mà nó phục vụ. 

▪ Luật do con người lập ra 

Nằm trong phạm vi giới hạn của con người và sự tuân thủ Luật hay không là do cá 

nhân mỗi người quyết định. 
 

▪ Luật Tự Nhiên  

Các Qui Luật Tự Nhiên do khoa học chứng nghiệm như Luật Vạn Vật Hấp Dẫn, 

Luật Nhân Quả, Định Luật Tương Đối, Luật Âm Dương, v.v.  Các Luật này hoàn 

toàn nằm trong Phạm Vi rộng lớn hơn - Phạm Vi của nó bao trùm toàn nhân loại 

và vạn vật trong toàn vũ trụ - tất cả đều phải tuân theo quy luật tự nhiên - không 

ngoại lệ, không phân biệt. 
 

▪ Luật Thiên Thượng (hay Luật Trời) 

Phạm vi Luật Trời còn bao trùm rộng lớn hơn nữa - nó bao trùm cả hai Thế Giới - 

Thế Giới Hữu Hình và Thế Giới Vô Hình - Nó bao trùm toàn bộ không gian, thời 

gian, càn khôn vũ trụ, vật chất và tâm linh, Hữu Vi và Vô Vi. 
 

❖ Điểm phân biệt Thứ Nhất của các Luật là Luật do ai Sáng Lập và tính chất thay đổi. 

▪ Luật do con người lập ra 

Luật do con người lập ra thì đều có thể thay đổi và nó sẽ thay đổi… Sự thay đổi 

sẽ tùy vào thời gian, không gian, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ nền văn minh 

này qua nền văn minh khác, tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn, đều phục vụ cho một số 

lợi ích nhất định, phục vụ phúc lợi cho một xã hội nhất định, hay phục vụ cho 
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một số đoàn thể nhất định, hay phục vụ cho một  quốc gia nhất định, hay phục 

vụ cho những ngưòi đang cầm quyền, hay phục vụ cho những chính sách nhất 

định nào đó do con người đặt ra. Luật do con người lập ra thì sẽ do con người 

quản trị.  
 

▪ Luật Tự Nhiên 

Trong khi đó, các Luật Tự Nhiên thì không phải do con người lập ra mà là do 

con người khám phá ra qua quá trình tìm tòi khoa học tự nhiên.  Luật Tự Nhiên 

sinh ra từ khai thiên lập địa, luôn luôn tồn tại, vĩnh viễn trường tồn, không bao 

giờ thay đổi.  Nó áp dụng cho con người và vạn vật, không phân biệt, không 

ngoại lệ.  Nó không bị chi phối bởi ý thức con người mà do chi phối bởi Tự 

Nhiên. 
 

▪ Luật Thiên Liêng (Luật Trời) 

Luật Trời được lập ra và điều hành bởi Thiên Thượng. Luật Thiên Liêng, thỉnh 

thoảng, được mặc khải cho con người qua các phương tiện truyền thông tâm 

linh hay qua các vị Tiên Sư được Thiên Liêng chỉ dẫn.  Luật Thiên Liêng là 

Chân Lý Tối Cao, là tuyệt đối, không bao giờ thay đổi, nhưng gì Luật Thiên 

Liêng có bản chất trừu tượng, vô vi, siêu việt, đầy tính tâm linh, nên các Luật 

này được diễn giải tùy theo trình độ tâm linh, tùy theo trình độ tiến hóa, của con 

người, tùy theo từng thời đại, từng thời gian, từng không gian, từ thế hệ này qua 

thế hệ khác, từ nền văn minh này qua nền văn minh khác, và chính vì vậy mà nó 

là một quá trình học hỏi mãi mãi cho quá trình tiến hóa của con người không 

bao giờ dứt.  Luật Thiên Liêng tạo sức mạnh Tâm Linh tổng hợp do từng nguồn 

năng lương tâm linh có từ trong mỗi suy nghỉ, mỗi hành động, mỗi nhận thức 

trong từng con người, từng sự rung động của sự sống của vạn vật. Con người thì 

có tầm giới hạn, con người không thể hình dung hay nhận thức quyền lực Tâm 

Linh một cách hữu hình nhưng con người có thể cảm nhận được sự quyền uy 

của Luật Trời và vì thế con người khi có Đức Tin sắt đá thì vô cùng kính cẩn 

tuân theo Luật Trời theo sự hình dung và hiểu biết có thể có được trong mỗi tầm 

nhận thức của từng cá nhân. 
 

III.4.b.3 Nếu con người gìn giử Luật Lệ Cao Đài do Thiên Liêng ban hành thì kết quả sẽ như thế 

nào? 
 

Theo triết học Cao Đài, Thiên Thượng dạy Luật quan trọng và căn bản nhất cho con người là 

Qui Luật Sống và Luật Tiến Hóa.  Tất cả các Luật khác đều phục vụ Qui Luật này. Nhưng 

những ai mà muốn học hỏi Qui Luật đó một cách thăng tiến đều đều thì phải thực thi Luật 
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Thương Yêu và Quyền Công Chánh, vì nếu nhân loại không áp dụng Luật Thương Yêu và 

Quyền Công Chánh, thì nhân loại sẽ bị mất quân bình, thế giới sẽ bị hỗn loạn và đi tới diệt 

vong.  Con người phải càng ngày càng nâng cấp sự hiểu biết để biết áp dụng Luật Thương Yêu 

và Quyền Công Chánh với tiêu chuẩn càng ngày càng cao, mà những ai muốn làm được điều 

đó thì phải càng ngày càng học để hiểu các Qui Luât Tự Nhiên và Luật Thiên Thượng càng 

ngày càng tiến bộ, thì khi đó con người mới có thể tự đưa ra những điều luật cho chính mình 

một cách thích ứng với các giá trị của Luật Tự Nhiên và Luật Thiên Liêng và lúc đó người đó 

mới có thể đạt đến đĩnh cao của sự giác ngộ và bậc thượng thừa của Bi, Trí, Dũng. 

 

Ngọc Túy trình bày 
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IV PHÂN ƯU 

IV. 1 - Phân Ưu-  Cố Đạo Tỷ Hồ Kim Xuyến 
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IV.2 - Phân Ưu- Cố Đạo Hữu Trần Văn Lình 
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IV.3 - Phân Ưu - Cố Truyền trạng TRẦN ANH DŨNG 
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IV.4 - Phân Ưu - Cố Hiền Tài LÊ THỊ HỒNG NHAN 
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V.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ 

Thống HTĐ 

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR 

tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625) 

2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international) 

3. Website: https://www.caodai.international/ 

4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98 

5. Email: caodai.international@gmail.com 

mailto:caodai.international@gmail.com

