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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!
Trong bầu không khí đón xuân vui nhộn, với tính mùa xuân tràn đầy hy vọng, với ánh sáng tâm linh ngập
tràn trong vũ trụ, với ngọn gió xuân đầy tính trữ tình, với người dân Gốc Việt - Con Rồng Cháu Tiên - với
ý chí Phù Đổng Thiên Vương bất khuất, bất phục ngoại bang xăm lăng lảnh thổ Tiên Rồng.
Bốn nghìn năm lịch sữ HÙNG giữ vững
Tánh Rồng Tiên Chí Phù Đổng vẫn không phai
Ánh Xuân hồng rọi sáng một tương lai
Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ
Chúng ta hãy cùng nhau đón xuân trong khối ánh tuyệt vời đó, cùng nhau ngưỡng vọng tổ tiên, cùng ngưỡng
vọng Đại Từ Phụ, và cùng nhau cầu nguyện.
❖ Hãy cùng cầu nguyện cho Đất Nước Việt Nam rạng ngời muôn thế kỹ
❖ Hãy cầu nguyện cho những người con Gốc Việt, theo kịp và tiến xa trình độ văn minh, và
trình độ Đạo Đức của con người Thế Kỹ 21.
❖ Hãy cầu nguyện cho con người hiện đại và ngàn đời sau, sống trong tình yêu và hòa bình,
mỗi phút sống huyền diệu là chứa đầy hạnh phúc và năng lượng để có thể viết lên những
trang sách thật hay về những câu chuyện trong cuộc sống của chính mình và cho con cháu
đời sau.
❖ Hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng ta, mỗi người sẽ mang theo niềm cảm xúc sâu
sắc nhất, mạnh mẽ nhất, và cao cả nhất, sẽ cảm thấy được sự hòa bình và hạnh phúc mà
chính mình xứng đáng được hưởng và hãy tặng chính mình một nụ cười thật tươi, thật đẹp và
thật chân tình.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Tập San Ban Thế Đạo xin chúc tết đến nhà nhà, người người:
Năm Củ Bước Qua - Năm Mới Tiếp Đến, xin chúc tất cả người Việt Nam ở Hải Ngoại - chúng ta, được Ơn
Trên cho đến Hải Ngoại, có nhiệm vụ gì, với mục đích gì, và chúng ta đã làm được gì cho chính mình, cho
gia đình, cho nhân loại, và cho thế hệ tương lai.
Năm mới xin kính chúc mọi người được nhiều hồng ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng
Thiêng Liêng, vượt qua mọi thử thách, nở nụ cười với Đạo, mở tâm hồn với Đời, gởi yêu thương tới người,
mở tấm lòng với vạn vật, mở cửa sổ tâm hồn để ánh sáng tràn vào tâm hồn, để tinh thần Đại Đạo phát
huy, để đàn em hảnh diện mình là người gốc Việt Nam... hảnh diện mình là con cháu hấp thụ Chủ Thuyết
Đại Đồng, Chủ Thuyết Ánh Sáng cho Thế Giới tương lai -Thế Giới Đại Đồng.
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Tập San Ban Thế Đạo xin Chúc Mừng Năm Mới - Cung Chúc Tuân Xuân - Cung Hỹ Phát Tài - Sống Lâu
Trăm Tuổi - Hạnh Phúc Tràn Đầy - Sức Khỏe dồi dào - Trí Tuệ lên cao - Hòa Bình yêu thương - Cười ra
nước mắt
Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu
Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương
Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí
Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường
Trong Tập San này chúng tôi xin chân thành gởi đến quý vị những Thư Chúc Tết từ các Thánh Thất, Hương
Đạo, và Tộc Đạo nằm trong Hệ Thống Cửu Trùng Đài của Đạo Cao Đài tại Hải Ngoại. Chúng tôi cũng trích
lược bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Ðền Thánh, Đêm 24 Tháng Chạp Năm Ðinh Hợi (1948)- Lễ Ðưa
Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật Triều Thiên, trích lược bài viết về Huyền Sử Việt Nam và Đạo Cao Đài do QS
Trịnh Quốc Thế trình bày, và bài thuyết trình của Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy tại buổi họp liên tôn giáo do
HWPL tổ chức với cề tài về sự huyền diệu và những điều huyền bí trong Đạo Cao Đài.
Đọc những bài viết này chúng tôi vô cùng tự hào mình là con cháu Rồng Tiên, được sanh ra trong Đạo Cao
Đài, và học hỏi được Huyền Sử Việt Nam và Đạo Cao Đài. Trong bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, Ngài
nhắc lại Lời Tiên Tri của Đức Chí Tôn:
'Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần.'
Chiêm nghiễm lời giảng của Ngài, chúng tôi hiểu thêm về sự vận hành của càn khôn vũ trụ, và cũng hiểu
thêm chút xíu về sự giống nhau, và khác nhau của Lịch Tây (Lịch thiết kế theo chu kỳ vận hành Mặt Trời,
Lịch Ta (Lịch thiết kế theo chu kỳ vận hành Mặt Trăng), và Lịch Đạo (Lịch theo chu kỳ vận hành của càn
khôn vũ trụ). Thật là may mắn thay, hạnh phúc thay! Lời dạy của Ngài thật là thâm sâu vi diệu!
Năm Nhâm Dần, biểu tượng của sức mạnh, dủng cảm, kiên cường, bất khuất! Xin Chúc Mừng Năm Mới đến
nhà nhà, người người...
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!
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CHƯƠNG I
❖
(I.1)
CHÚC XUÂN
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐÔ
Cửu Thập Thất Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
*****
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
8415 S. Breeze Dr - Houston, TX 77071
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Thất Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Cao Đài Hải Ngoại
Tộc Đạo Paris-Pháp Quốc - Hương Đạo Berlin-Đức Quốc
THƯ CHÚC XUÂN
Kính Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo Nam, Nữ,
Lại thêm một Xuân nữa đến với chúng ta ở Hải Ngoại. Tuy xa quê hương, xa tổ
đình nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được như ngày nào còn ở Quốc Nội. Thay mặt
Hương Đạo Berlin - Đức Quốc xin gởi đến Quí Hiền Huynh, Quí Hiền Tỷ lời chúc
sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Thế giới đã và đang chịu với sự hoành hành của đại dịch COVID-19, hơn nữa với
sự xuất hiện của những biến thể SARS-CoV-2 mới và còn nhiều ẩn số chưa có lời
giải. Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng cứu
độ Chúng Sanh trên quả Địa Cầu 68 được thoát nạn đại dịch COVID-19.
Năm Nhâm Dần là năm đầy hy vọng, thế giới có thể thoát khỏi được đại nạn, xin kính chúc
Quí Hiền Huynh, Quí Hiền Tỷ:
“Quý thể khang cường, tinh thần mẫn đạt, đạo tâm phát triển, tràn đầy hạnh phúc và được
thật nhiều hồng ân của Hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh”
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Berlin, Ngày 24 Tháng 12 Năm Tân Sửu (Dl. 26-01-2022)
TM. Hương Đạo Berlin-Đức Quốc

Q. Chánh Trị Sự - HT Đào Duy-Linh
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Xuân Tâm
Xuân phủ trần gian một sắc hồng
Sao tình nhân thế chẳng liên thông
Vui buồn thiên hạ tìm đâu thấy
Chỉ thấy Xuân Tâm tự cõi lòng
Vun vút trời mâu vượt cánh xa
Hào quang lấp lánh dảy ngân hà
Nhân sinh vũ trụ hòa chung điệu
Thế giới an hòa đẹp nhất gia
Tôi thấy hồn lan khắp gió mây
Trời Xuân phủ kín thế gian nầy
Tâm Xuân nở rộ lòng nhân thế
Thánh Đức Đại Đồng hé mở đây!
Xuân nở ngàn hoa bát ngát hương
Trần gian chẳng khác cảnh Thiên Đường
Xuân Tâm thắm đượm cùng tâm tưởng
Nhân loại chan hòa một khối thương
Ngọc Nương
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Mơ Xuân
Mơ khắp vạn loài vạn ý Xuân
Thiên lương vạch lối ý tâm gần
Xuân lành bắc nhịp cầu nhân thế
Xuân đẹp tô màu sắc thế nhân
Ban rưới mưa Xuân Cam lộ thủy
Chan hòa nhân loại lý nguồn chân
Đạo Vàng khai mở Trời Nam đó
Ánh đuốc XUÂN TÂM hé lộ trần!
Ngọc Nương
Xuân Nhớ Quê Hương
Xuân thắm tình quê đượm núi sông
Riêng người viễn xứ chỉ xuân lòng
Hướng về đất Mẹ bao niềm nhớ
Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ tổ tông.
Nhớ Đạo như hoa xuân rã cánh
Nhớ dân cùng khổ lũy tre đồng
Tình quê tha thiết lòng man mác
Đất khách quê người xuân nhớ mong.
Ngọc Nương
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Thất Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
***
BAN TRI SỰ THÁNH THẤT CAO ĐÀI BOSTON
THƯ CHÚC TẾT
Kính gởi Quý Đạo Trưởng, Niên Trưởng, Quý Chức Sắc, Chức Việc, Quý Huynh Tỷ cùng Đạo Đồ nam nữ, các
em sinh viên học sinh thân mến.
Nhân dịp xuân về đến với nhân loại trên hành tình này và Xuân Nhâm Dần sắp đến trên non sông Đất Việt và
trên khắp thế giới mang hương vị Thiêng Liêng của Tết Nguyên Đán cổ truyền dân tộc trên 4,000 năm văn hiến
ma tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta ngàn đời phát huy bảo trọng. Tất cả đều vui xuân đón tết thật vui vẻ, tất cả đều
nhân tâm thừng an lạc mà Tạo Hóa đã an bài cho người Việt Nam chúng ta trên khắp ba miền Nam, Trung, Bắc
một nhà. Đất, Trời, Người một thể, ba món báu Tinh, Khí, Thần hiệp một là tam bửu làm của lễ dâng lên Đức
Chí Tôn, Đấng Cha Lành cùng ông bà tổ tiên trong giờ Tý nhất Dương Sanh. Lễ Nguyên Đán cữ hành Tết Giao
Thừa năm mới.
Đôi bên Đời Đạo đồng thanh tương ứng dồng khí tương cầu, chuông trống ầm vang nhạc thiều trổi dậy, pháo hoa
tung bay trên bầu trời rực sáng tiếng Kinh Kệ, lời ca êm ả, giọng phù trầm lên xuống, làm sinh động lòng người,
ai nấy đều mừng vui hớn hở, luôn nhớ câu: "Tâm chi tam tác dụng trí tình, ý chuyển mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc,
chi ác tu thiện." Đón mừng thiên niên kỷ mới, khương an và tráng kiện, vui xuân mừn tết, gặp nhiều may mắn,
sức khỏa dồi dào, ngành nghề làm ăn phát tài đắc lợi, kinh tế khả quan hơn. Năm mới mong được tinh thần dung
thông hò ái, trên dưới một lòng, trẻ, già, trai, gái cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, gia đìh văn hoá đạo đức
tốt bản thân trong tình làng nghĩa xóm, đến xã hội nhân thuần. Để mọi người đều được bình đẳng, hạnh phúc an
vui trong cuộc sống, trong đó có chúng ta và cả thế hệ con cháu mai sau.
Nhân trong mùa xuân Thánh Đức nằm trong thời tiết Xuân Dương khai thái, khắp trên mọi miền đất nước và cả
thế giớ năm châu.
Vào Ngày Mùng 9 Tháng Giêng Năm Nhâm Dần tới đây (2022) các Tòa Thánh, Hội Thánh, Thánh Đường, Giáo
Sở, Thánh Thất đâu đâu cũng tấp nập người, dập dìu mở hội một cách trang nghiêm trân trọng kính mừng Ngày
Thánh Đảng của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Đồng thời toàn đạo chúng ta
tiếp đón Thánh Ân Khai Đạo năm Đại Đạo Thứ 97, qua đó đánh dấu mộ kỷ nguyên Tái Tạo Thánh Đức tại thế
gian mà Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng đã dày công lâm phàm khai cơ tận độ cứu vớt con
cái của Ngài đang chịu trầm luân trong vòng luân hồi sanh tử.
Ôi, Công đức của Thầy, Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng vô cùng vậy. Chúng ta làm sao đền đáp trong muôn một.
Kính thưa Chư Đạo Huynh, Đạo Tỷ,
Tiện đây tệ đệ xin chí thành cầu nguyện Đức Thương Đế, Phật Mậu và các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho toàn
thể bổn đạo tại Thánh Thất Boston của chúng ta vững bước trên đường tu học.
Trân trọng kính chào,
Chánh Tri Sự - Nguyễn Văn Phố
(Copy bảng chánh)
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Thất Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
***
Thánh Thất Cao Đài V.S.G - Tộc Đạo Paris Pháp Quốc
Chúc Tân Xuân
Kính chúc Quý Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu, Đạo Tâm một năm mới an khang vạn xự an lành.
Cầu xin Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng chan ruới hồng ân cho toàn cả
nhân loại
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phú lộc đưa nhau đến từng nhà
Vài lơi cung chúc tân niên mới
Van sự an khang vạn sự lành

TM. Tộc Đạo Paris
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Thất Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH
***
THÁNH THẤT NEW ORLEANS, LOUISIANA, HOA KỲ
Kính Quý Chức Sắc, quý Chức Việc, quý Đồng Đạo nam nữ,
Xuân Nhâm Dần đang về với chúng ta, mang theo nguồn ân điển của Đấng Cha Trời, sưởi ấm lòng nhân thế.
Trong bầu không khí tràn đầy ân sủng của ngày đầu Xuân, một mùa Xuân vui tươi, đẹp đẻ, đem lại cho Đời và
Đạo niềm phấn khởi trên đường tiến triển về tinh thần lẫn vật chất, đem lại cho lòng người nguồn nắng Xuân
nồng ấm đánh thức Tâm thành, Tâm Chánh, Tâm ái, Tâm hoà thêm mở rộng.
Chúng tôi thay mặt Tộc Đạo, Bàn Tri Sự nam nữ thuộc Thánh Thất New Orleans kính chúc quý Chức Sắc, Quý
Chức Việc, Quý Đồng Đạo và gia đình “ VẠN SỰ NHƯ Ý NGUYỆN, THÂN TÂM AN LẠC “ gia đình hoà
hiệp, đầm ấm vui tươi, chung hưởng Đại Hồng ân của hai Đấng Phụ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng trong mùa
Tân Xuân Nhâm Dần. Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ban nhiều ân huệ cho tất cả chúng ta
Thương yêu nhau, đoàn kết và dìu dắt mọi người vững bước trên đường thiện niệm để cùng nhau chung lo gìn
giữ đại nghiệp của Đạo.
Nguyện nhớ lời Thầy dạy:
“Thương nhau phải lúc chung vai gánh
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu “
NAM MÔ CAO DÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
TM. Tộc Đạo Thánh Thất New Orleans
Q. Đầu Tộc QS. Nguyễn Thừa Long
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CHƯƠNG II

❖
(II.1)
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
Đêm 24 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948)
Lễ Ðưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật Triều Thiên

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần - Ngày 1 Tháng 2 Năm 2022

Trang 11

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 018

Luật Thiên Ðiều trị thế
Thỏn mỏn mà ngày nay là Ngày 23 Tháng Chạp Năm Ðinh Hợi, đây tính lại từ
ngày Bần Ðạo về nước đến nay được 17 tháng, được ăn hai cái Tết của quê
hương sau 5 năm bị đồ lưu nơi hải ngoại.
Bần Ðạo đã thấy toàn Thánh Thể của Ðức Chí Tôn nam nữ cũng thế, từ nhỏ tới
lớn đã trụ cả đức tin, làm cho Thánh Thể Ðức Chí Tôn ngày càng thêm đẹp đẽ.
Riêng về Bần Ðạo để lời nói cùng toàn cả chức sắc Thiên Phong, Bần Ðạo xin để
lời cám ơn các cơ quan đương nhiên trong nền Chánh Trị Ðạo, đã giúp hay cho
Ðạo trong thời gian ngắn ngủi, đã phục hồi được cái khuôn khổ chơn truyền.
Tưởng thật ra từ 17 tháng nay, Hội Thánh làm việc nhiều lắm, cả con cái của Chí
Tôn hao biết bao nhiêu tâm não, thi hài để tô điểm nền chơn giáo Chí Tôn thêm
cao trọng, Bần Ðạo xin cúi đầu để lời cám ơn toàn cả con cái Ðức Chí Tôn.
Luôn dịp Bần Ðạo cầu chúc tân niên nầy, cả con cái của Chí Tôn nam nữ, Thánh
Thể của Người được tráng kiện tinh thần và hình thể, hưởng được hạnh phúc đặc
biệt của Chí Tôn chan rưới và lướt qua hồi khảo đảo truân chuyên, có lẽ buổi
hạnh phúc an ninh của cả quốc dân chỉ sẽ đến trong chốc lát đây mà thôi, vì dân tộc Việt Nam phải còn truân
chuyên nhiều nữa.
Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành tâm cầu nguyện Chí Tôn cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Bần Ðạo quả quyết
trong năm nầy, nếu như tinh thần Bần Ðạo không lầm thì nòi giống Việt Nam chúng ta sẽ được đặc ân là độc
lập tự do cho tổ quốc, độc lập trên pháp lý quốc tế đó vậy. Nhưng muốn cho thực hiện được thực tế, có lẽ cuộc
tranh đấu của dân tộc Việt Nam còn dài.
Luôn dịp Bần Ðạo giải nghĩa tại sao phong tục nhà Nam gọi theo Ðạo Phật là đưa Ông Táo về Trời, chớ thật sự
là đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật về Triều Thiên, tinh thần từ trước vẫn vậy.
Chơn truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo càn khôn thế giái, Ngài nắm Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi
trong tay, để định pháp chánh càn khôn vũ trụ. Trong thời buổi định pháp chánh ấn định vào khoảng từ
ngày 23 đến 30 sáng mồng 1 họp tại Ngọc Hư Cung đặng định luật giới hạn vi diệu cho trái địa cầu, chạy
theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí tân niên là 12 giờ đêm 30 khởi điểm 1 giờ sáng ngày mùng 1
tháng giêng năm sau.
Luật Thiên Ðiều trị thế, trị nơi địa cầu nầy là hình luật Thiêng Liêng, là ngày giờ nầy nơi Ngọc Hư Cung kiểm
soát định tội phước đó vậy. Càn khôn vũ trụ đều có đại hội lập luật trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái
địa cầu nào chưa được êm đềm, luật Thiên Ðiều thay đổi khác mỗi năm, chiếu theo tấn hóa và tâm lý của nhơn
sanh.
Nơi Ngọc Hư Cung định Pháp Chánh cũng như trong càn khôn vũ trụ là 12 tháng một niên, 12 niên một giáp,
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120 năm một thế kỷ ( tất cả đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ như vậy không đúng ) 1.200 là một giáp.
Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội Giác Tiên là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói,
vì một ngàn hai trăm năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chỉnh Ðạo, bảo thủ tinh thần đạo đức của loài
người. Cứ độ 1,200 năm có xuất hiện một nền tôn giáo để hóa chuyển thay đời, tính lại địa cầu chúng ta từ
buổi phôi thay có vạn linh nơi mặt thế đến nay được ba chuyển. Nay qua hạ nguơn tam chuyển, khởi đầu
thượng nguơn tứ chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 1 Tết của chúng ta vậy.
Tới mức giữa không gian thì nhơn loại tới hồi khổ não đủ điều, người ta nói là tận thế, cái thuyết ấy không có
đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh tôn giáo chớ
không phải tận thế. Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng
tiến mãi.
Chúng ta đã thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ.
Cơ tiến bộ tinh thần vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm sau. Theo đó mà tính lại coi trong 500 năm nữa,
nhơn loại sẽ ra sao?
Phật Giáo nói : Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông
thì có sắc dân Chí Linh, lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế. Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500
năm sau.
Mỗi sắc dân vi chủ một nguơn niên, kể hai sắc dân nữa chưa xuất hiện, ta cũng kể là 30,000 năm nữa đời sẽ
thay đổi khác hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi trên con đường tận thiện tận mỹ, vật xinh người đẹp,
vật bỏ ngu đến khôn, người khôn đến chí linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống ở cõi
trần nầy. Lời Chí Tôn tiên tri và quyết định hẳn hòi :
'Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần.'
Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, càn khôn tiến triển thế nào ? Bần Ðạo ước mong càn khôn vũ trụ phát triển
cách nào trong mỗi nguơn niên Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tăng tiến theo luật định Thiên Ðiều, phải đi theo y
khuôn luật của con đường Chí Tôn định, tiến triển tới trong năm Khai Nguơn nầy vậy
Bần Ðạo ước mong sự tăng tiến của Chí Tôn được gia bội, gấp đôi ba bây giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy, Bần
Ðạo để cả tín nhiệm nơi tâm lý của toàn cả con cái của Chí Tôn. Tưởng cả thảy đều mơ ước mà làm đặng chăng
là nhờ quyền năng vô tận của Ðại Từ Phụ mà thoát đặng.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trọn tâm đức chắc chắn nơi Ðức Chí Tôn thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng.
Chúng ta quyết định xin mà làm nên cho toàn cả con cái của Người thì Người cho, chắc hẳn vậy.
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CHƯƠNG III
NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO
❖
III.1
HUYỀN SỬ VIỆT NAM VÀ ĐẠO CAO ĐÀI
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HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM VAØ ÑAÏO CAO ÑAØI
(The Myth of Vieät Nam History and Caodaism)
TRÒNH QUOÁC THEÁ

I-

HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM:
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, baét ñaàu töø theá kyû thöù 111 tröôùc CN ñeán naêm 939 sau CN, Vieät Nam bò 3
laàn Baéc thuoäc, tính taát caû gaàn 1000 naêm. Trong caùc khoaûng thôøi gian daøi naày, nhaø caàm quyeàn
Trung Hoa ñaõ vaän duïng moïi khaû naêng khoân kheùo, xaûo quyeät, taøn aùc nhaát ñeå ñoàng hoùa daân toäc
ta, bao nhieâu kho taøng, saùch vôû, taøi lieäu lòch söû ñeàu ñöôïc ñöa veà Baéc laøm cuûa rieâng. Ngoaøi ra hoï
coøn cöôõng baùch caùc nhaø trí thöùc, baùc hoïc VIEÄT NAM ñöa veà Taøu phong quan töôùc ñeå phuïc vuï
cho quoác gia hoï. Do ñoù, xuyeân qua söû lieäu hoï vieát ra ñeàu khoâng hoaøn toaøn ñuùng söï thaät vaø VN
suoát thôøi gian daøi töø ngaøy laäp quoác cho tôùi thôøi Ngoâ Quyeàn coi nhö khoâng coù lòch söû chính xaùc,
hoaëc coù nhöng raát mô hoà, chæ coøn daáu veát lòch söû do truyeàn khaåu töø ñôøi naày sang ñôøi khaùc, trôû
thaønh Huyeàn Söû, coù tính thaàn thoaïi vaø hoang ñöôøng. Duø vaäy Huyeàn Söû cuõng ñuû toaùt leân ñöôïc söï
thoâng minh kyø dieäu cuûa toå tieân ta. Trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, qua ngaønh khaûo coå, nhöõng di
vaät laáy ñöôïc töø trong loøng ñaát nhö nhöõng caùi rìu ñaù, nhöõng caùi troáng ñoàng treân ñoù ñieâu khaéc
nhöõng hình töôïng heát söùc ñaëc bieät chöùng toû daân toäc ta ñaõ coù neàn vaên hoùa thaät laâu ñôøi, vaø qua
carbon 14 ñaõ xaùc nhaän nieân ñaïi chính xaùc veà troáng ñoàng ñaõ coù caùch nay töø 5 ñeán 6 ngaøn naêm xa
xöa hôn so vôùi caùc nöôùc trong vuøng trung bình haøng ngaøn naêm. Nhö vaäy quaû thaät VIEÄT NAM laø
moät trong nhöõng caùi noâi cuûa loaøi ngöôøi laâu ñôøi nhaát. Laøm ñöôïc ñoà ñoàng caùch nay 5, 6 ngaøn naêm
thì keå töø thôøi ñoà ñaù trôû veà tröôùc, thôøi aên loâng ôû loã, thôøi haùi löôïm, saên baén chaéc phaûi caùch ñaây 15
ngaøn naêm laø ít. Hieän nay moät soá nhaø khaûo coå treân theá giôùi ñaõ coù keát luaän laø neàn vaên hoùa coå xöa
VIEÄT NAM, ñaõ aûnh höôûng sang caùc nöôùc laân caän chöù khoâng phaûi nhö ngöôøi ta ñaõ quan nieäm
tröôùc ñaây. Tuy nhieân trong phaïm vi baøi vieát, chuùng toâi chæ ñeà caäp ñeán nhöõng yù nghóa, nhöõng tö
töôûng heát söùc ñoäc ñaùo cuûa toå tieân qua Huyeàn Söû.
VIEÄT NAM suoát 2622 naêm töø ñôøi Hoàng Baøng ñeán heát 18 ñôøi vua Huøng ñeàu naèm trong tình traïng
huyeàn thoaïi naày.Vôùi chuoåi thôøi gian daøi vaèng vaëc, söï truyeàn khaåu veà lòch söû ñöôïc gaïn loïc, coâ
ñoäng vaø toàn taïi ñeán ngaøy nay quaû thaät laø quí hieám vaø coù giaù trò raát lôùn. Qua Huyeàn Söû, toå tieân
chuùng ta thaät laø minh trieát khi löu laïi cho noøi gioáng nhöõng bieåu töôïng noùi leân nhöõng hoaøi baõo lôùn
lao, nhöõng tö töôûng væ ñaïi laøm ngoïn ñuoác soi ñöôøng cho daân toäc tröôøng toàn vaø phaùt huy caøng
ngaøy caøng roäng lôùn, luoân coù tính thôøi ñaïi cho ñeán ngaøy nay vaø mai sau. Ñeå laøm saùng toû vaán ñeà,
chuùng toâi xin giaûi maû phaàn huyeàn söû sau ñaây:
*** Hoï Hoàng Baøng vaø 18 ñôøi vua Huøng
*** Daân toäc VIEÄT NAM laø gioáng Roàng Tieân
*** Söï tích Phuø Ñoång Thieân Vöông.
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II - GIAÛI MAÛ HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM :
1- HOÏ HOÀNG BAØNG VAØ 18 ÑÔØI VUA HUØNG:

HOÀNG laølôùn maïnh voâ cuøng voâ taän, BAØNG laø hoï to lôùn. HOÀNG BAØNG laø hoï to lôùn voâ bieân, hoï
cuûa vò TOÅ sinh ra daân toäc ta töùc laø HOÀNG QUAÂN LAÕO TOÅ, laø vò TOÅ ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi,
thay thaân cho Thöôïng Ñeá taïi traàn gian. Haøm yù cuûa hoï Hoàng Baøng laø daân toäc VIEÄT NAM do
Hoàng Quaân sinh ra, nhö vaäy VIEÄT NAM chính laø caùi NOÂI cuûa loaøi ngöôøi vaø con chaùu ñeàu laø con
TRÔØI töùc laø Thieân Töû. Ñieàu naày, Toå Tieân VN coù yù muoán cho thaáy nhaân loaïi ñeàu bình ñaúng,
cuøng chung moät goác sinh ra. ( coù söû saùch cho raèng HOÀNG laø chim Hoàng)
Rieâng soá 18 ñôøi vua Huøng naèm trong yù nghóa: “ cöûu cöûu caøn khoân dó ñònh” töùc laø boäi soá cuûa soá
9 seõ choáng ñôû caøn khoân luoân ñöôïc beàn vöõng. Theo dòch lyù, soá 9 laø soá döông lôùn nhaát, soá ÑAÏI
THAØNH, neân boäi soá cuûa soá 9 chæ söï oån ñònh, vöõng maïnh vaø hoøa bình. Kinh nghieäm lòch söû theá
giôùi vaø VIEÄT NAM trong theá kyû 20 cho ta thaáy roõ ñieàu naøy: keát thuùc ñeä nhaát theá chieán vaøo naêm
1918 (18=9x2), keát thuùc ñeä nhò theá chieán naêm 1945 (45=9x5), keát thuùc chieán tranh VIEÄT NAM
vôùi Phaùp qua hieäp ñònh Geneva naêm 1954 (54=9x6), giaûi theå cheá ñoä CS theá giôùi naêm 1990
(90=9x10). 18 (9x2) vò vua Huøng choáng ñôû sôn haø beàn vöõng, VIEÄT NAM vaãn tröôøng toàn duø coù bò
hôn 1000 naêm ñoâ hoä. Töø vieäc laáy hoï laø Hoàng Baøng vaø con soá 18 vò vua Huøng ñeàu laø tieàn ñònh,
chöùng toû Toå Tieân chuùng ta minh trieát voâ cuøng, am töôøng dòch lyù, coù hoaøi baûo lôùn lao vaø coùù tinh
thaàn daân chuû, bình ñaúng raát sôùm.

2- GIOØNG GIOÁNG ROÀNG TIEÂN.
Vua Laïc Long Quaân goác laø Roàng keát duyeân cuøng coâng chuùa Aâu Cô voán laø Tieân, sinh ra moät
boïc 100 tröùng, nôû ra 100 con, 50 nam theo cha xuoáng bieån laøm Roàng, 50 nöõ theo meï leân non laøm
Tieân, sinh ra daân toäc VIEÄT NAM thuoäc gioøng gioáng Roàng Tieân. (Lónh Nam Trích Quùai cho raèng
100 con ñeàu laø nam). Bieåu töôïng naày daïy bieát bao trieát lyù nhaân sinh coù tính bao haøm caû caøn
khoân vuõ truï.
Moät boïc töôïng tröng Thaùi Cöïc, 50 nam vaø 50 nöõ töôïng tröng löôõng nghi aâm döông, töø ñoù phaùt
sinh ra caøn khoân vuõ truï (moät soá caùc nhaø khaûo coå ngaøy nay ñang tìm caùch chöùng minh Haø Ñoà,
Laïc Thö do ngöôøi Taøu bieân soaïn döïa vaøo söï phaùt minh cuûa Toå Tieân ta chöù khoâng phaûi do Long
Maõ vaø con Qui ñöa tôùi). Con soá 100 laø toång soá caùc soá aâm vaø döông töø 1 ñeán 10, chieác trung
100/2=50 laø soá trung hoøa dòch lyù, boäi soá cuûa soá 5 laø soá sinh, soá chæ cô sinh hoùa. Ngoaøi ra, 100 con
phaùt xuaát töø trong moät boïc töùc cuøng trong moät baøo thai maø phaùt sinh ra daân toäc VIEÄT NAM. Töï
ñieåm naày chuùng ta thaáy roõsöï saùng suoát kyø dieäu cuûa toå tieân ta vöøa gôïi yù quay veà nguoàn goác phaùt
sinh ra caøn khoân vuõ truï, vöøa daïy con chaùu baøi hoïc saâu saéc lôùn lao laø daân toäc VIEÄT NAM töø
trong moät baøo thai maø ra, töùc laø anh em ruoät thòt, laø ñoàng baøo vôùi nhau, do ñoù söï thöông
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yeâu vaø ñoaøn keát laø haún nhieân. Töø yù nieäm HUYNH ÑEÄ ÑOÀNG BAØO laøm cô banû ñöa ñeán tö
töôûng HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG oâm chaàm caû caøn khoân. Ñaây laø tö töôûng tieán boä nhaát, hieän ñaïi
nhaát theá giôùi ngaøy nay! Daân toäc VIEÄT NAM phaùt xuaát töø moät baøo thai haøm yù moïi ngöôøi ñeàu
bình ñaúng, tình ruoät thòt nghóa ñoàng baøo gaén boù nhau deät neân phong hoùa nhaø Nam heát söùc ñoäc
ñaùo coù khaû naêng trung hoøa moïi nguoàn tö töôûng Ñoâng Taây, taïo neân yù thöùc heä huynh ñeä ñaïi ñoàng.
Ñaây laø yù thöùc heä maø Toå Tieân thai ngheùn töø ngaøn xöa roài.
Thôøi thô aáu khi caáp saùch ñeán tröôøng, moät trong caùc baøi söû hoïc ñaàu tieân laøm cho chuùng ta caûm
thaáy thích thuù vaø haõnh dieän khi ñöôïc bieát daân toäc VIEÄT NAM laø gioáng Roàng Tieân. Bieåu töôïng
naày thöïc ra chuùng ta ñaõ nghe bieát luùc coøn thô aáu qua lôøi keå chuyeän cuûa nhöõng ngöôøi thaân yeâu.
Hình aûnh cao quí cuûa Roàng Tieân ñöôïc toâ ñaäm treân saùch vôû, trong ñeàn chuøa ñaõ laø aán töôïng
thöông yeâu muoân thuôû trong tim oùc cuûa daân toäc VIEÄT NAM.
Theo truyeàn thuyeát, Roàng laø moät trong töù linh, caùc baäc vua chuùa ngaøy xöa töï ví mình laø Roàng
(long theå, long nhan, long baøo…). Ñaëc tính cuûa Roàng laø soáng ôû ñaâu thích nghi ôû ñoù: soáng treân
caïn, döôùi nöôùc, treân khoâng tuøy luùc tuøy thôøi, bieán lôùn nhoû tuøy yù vaø luoân tröôøng sanh baát töû. Roàng
huøng duõng ñeïp ñeõ töôïng tröng hình boùng ngöôøi quaân töû anh huøng. Tieân ñeïp diäu hieàn teá nhò, bieán
hoùa voâ cuøng vaø tröôøng sanh baát töû nhö Roàng, luoân luoân ñem aân phöôùc cho theá nhaân. Tieân laø hình
aûnh lyù töôûng cuûa ngöôøi phuï nöõ VIEÄT NAM .
Toùm laïi, Roàng Tieân laø caäp thö huøng, aâm döông bieán hoùa, tröôøng sinh baát töû, tuøy theo thôøi vò maø
thích nghi tuyeät vôøi vôùi cuoäc soáng. Daân toäc VIEÄT NAM ñeàu laø Roàng Tieân töùc laø Thieân Töû vì
ngaøy xöa chæ coù vua môùi coù quyeàn töï xöng laø Roàng. Nhö vaäy moät laàn nöõa, tö töôûng bình ñaúng,
daân chuû, ñaïi ñoàng ñöôïc thai ngheùn qua bieåu töôïng Roàng Tieân. Hôn nöõa theo Ñaïo Cao Ñaøi, Ñöùc
Chí Toân ñaõ xaùc ñònh roõ nhôn loaïi ñeàu xuaát töø Baïch Ngoïc Kinh: “Baïch Ngoïc töø xöa ñaõ ngöï roài” (
TNHT) hoaëc: “ Thieân cung xuaát vaïn linh tuøng phaùp” (PMCK). Nhö vaäy con ngöôøi laø chieát linh
cuûa Thöôïng Ñeá töùc laø con Trôøi, laø Thieân Töû chöù khoâng rieâng gì vua chuùa môùi laø Thieân Töû.

3-PHUØ ÑOÅNG THIEÂN VÖÔNG.
Qua bieåu töôïng naày, Toå Tieân chuùng ta so saùnh daân toäc VIEÄT NAM nhö ñöùa beù ngaây thô, thaät thaø
chaát phaùc laøng Phuø Ñoång, nhöng khi bò xaêm laêng hoaëc bò baát coâng ñe doïa, ñöùa beù naày seõ quaät
khôûi, seõ ñöôïc taêng söùc, lôùn maïnh bôûi söï thöông yeâu, ñoaøn keát vì tình daân toäc vì nghóa ñoàng baøo,
laïi bieát tuøy nghi tuøy thôøi quyeàn bieán nhö Roàng Tieân, chaúng maáy choác trôû thaønh moät Phuø Ñoång
Thieân Vöông khoång loà, huøng duõng, chieán thaéng keû thuø ñoâi khi maïnh gaép maáy möôi laàn hôn
mình. Suoát doïc daøi lòch söû, bieåu töôïng naày laø moät cam keát, moät tieân tri cuûa Oâng Cha chuùng ta voâ
cuøng chính xaùc baèng thöïc tieån söû quan.
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III - HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM LAØ NHÖÕNG LÔØI TIEÂN TRI.
Chuùng ta ñaõ sô löôïc yù nghóa Huyeàn Söû VIEÄT NAM vaø söï minh trieát cuûa Toå Tieân. Ñieàu heát söùc laï
luøng laø ngoaøi yù nghóa giaùo duïc, khuyeân baûo, gaén boù nhöõng hoaøi baõo lôùn lao, phaùt huy tö töôûng
Ñaïi Ñoàng, ñoùng vai troø kim chæ nam, Toå Tieân kyø dieäu cuûa daân toäc qua Huyeàn Söû ñaõ noùi leân
nhieàu ñieàu tieân tri.
Xuyeân qua doøng lòch söû VIEÄT NAM , bieát bao noãi thaêng traàm bæ thaùi dieãn ra ôû daân toäc nhoû beù
naày laém luùc töôûng nhö khoâng theå naøo toàn taïi noåi qua haøng ngaøn naêm bò leä thuoäc maø ñoái phöông
laïi laø moät cöôøng quoác khoång loà, ñaõ kieân quyeát ñoàng hoùa VIEÄT NAM baèng ñuû moïi caùch. So vôùi
Chieâm Thaønh, VIEÄT NAM quaû laø may maén kyø dieäu! Roõ raøng Toå Tieân ta ñaõ tieân tri, qua hình
aûnh Roàng Tieân, VIEÄT NAM seõ maõi maõi tröôøng sanh baát töû.
Lòch söû VN cho ta thaáy daân toäc ñaõ ñöôïc trui reøn trong gian khoå, döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc voâ cuøng
cam go, baèng vaøo moà hoâi nöôùc maét, baèng vaøo xöông maùu vôùi taát caû khoå ñau trong moïi khía
caïnh cuûa cuoäc soáng töø theá heä naày sang theá heä khaùc, ñaàu tö moïi khía caïnh , khoân ngoan, kheùo
leùo, saùng taïo, kieân nhaãn vaø ñoaøn keát trong coâng trình baûo veä queâ höông xöù sôû. Neáu khoâng laø
Roàng Tieân, neáu khoâng yù nieäm töø trong moät baøo thai, trong hoaøn caûnh VIEÄT NAM luùc baáy giôø
khoâng laøm sao thoaùt ñöôïc nanh vuoát keû thuø laø bò ñoàng hoùa, bò tieâu dieät trong suoát thôøi gian bò ñoâ
hoä.
Daân toäc VIEÄT NAM chieán thaéng trong nhöõng tình huoáng voâ cuøng thaàn thoaïi nhö Huyeàn Söû vaäy.
Nhöõng cuoäc ñoái ñaàu vôùi keû thuø thöôøng naèm trong tröôøng hôïp “ chaâu chaáu ñaù xe, töôûng raèng
chaáu ngaõ ai deø xe nghieâng”. Phaûi chaêng ñaây laø nhöõng hình aûnh cuûa Phuø Ñ oång Thieân Vöông
maøToå Tieân ta ñaõ tieân tri? Xuyeân qua nhöõng trang söû oai huøng cuûa daân toäc, coù bieát bao cuoäc
chieán thaéng trong tröôøng hôïp “chaâu chaáu ñaù xe”. Coù theå lieät keâ nhö cuoäc ñaïi thaéng quaân Ñoâng
Haùn cuûa hai Baø Tröng vaø Baø Trieäu choáng quaân Ñoâng Ngoâ, Ngoâ Quyeàn ñaïi thaéng quaân Nam
Haùn, Lyù Thöôøng Kieät thaéùng quaân Toáng, Traàn Höng Ñaïo 3 laàn ñaïi thaéng quaân Nguyeân, Leâ Lôïi
10 naêm khaùng chieán ñaùnh tan quaân nhaø Minh, Vua Quang Trung ñaïi thaéng quaân Thanh, VIEÄT
NAM chieán thaéng traän Ñieän Bieân Phuû vaø sau cuøng chieán thaéng hôn 500.000 quaân Myõ vaø ñoàng
minh. Trong caùc cuoäc chieán thaéng naày, coù 5 thôøi kyø chieán thaéng voâ cuøng oanh lieät, baát ngôø vaø
heát söùc ñaëc bieät, xin löôïc keå nhö sau:
*** Cuoäc chieán ñaëc bieät cuûa hai Baø Tröng vaø Baø Trieäu:
Vaøo ñôøi Ñoâng Haùn, quan Thaùi Thuù laø Toâ Ñònh cai trò thaät laø haø khaéc nöôùc ta, toaøn daân ngheøo
ñoùi, khoå sôû nhuïc nhaõ traêm beà, sau khi Oâng Thi Saùch, choàng Baø Tröng Traéc bò keû thuø saùt haïi, Baø
vaø em gaùi laø Tröng Nhò, chieâu binh maõi maõ khôûi nghóa choáng ngoaïi xaêm, giaûi phoùng daân toäc.
Thuø choàng nôï nöôùc, hai Baø phaát côø khôûi nghóa lieàn ñöôïc toaøn daân höôûng öùng. Xuaát traän, phaát côø
nöông töû, cöôûi voi, maëc giaùp vaøng, che loïng vaøng, oai phong ñeïp ñeõ, tieán quaân nhö vuõ baõo,
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chieám 56 thaønh trì, quaân Haùn hoaøn toaøn tan raõ. Thaùi Thuù Toâ Ñònh vaø boä haï phaûi thaùo chaïy veà
Nam Haûi, thu hoài ñoäc laäp töï chuû töø tay quaân Taøu töø naêm 40 ñeán 43 sau CN. Ñieàu ñaëc bieät ôû ñaây
laø xeùt veà lòch söû theá giôùi chöa coù moät nöôùc naøo coù moät Nöõ Vöông leân ngoâi sau coâng cuoäc giaûi
phoùng queâ höông mình. Ñieàu ñaëc bieät laø sau khi hieäu trieäu, toaøn daân khoâng phaân bieät nam nöõ
ñeàu höôûng öùng, chöùng toû raèng daân toäc VIEÄT NAM töø thôøi xa xöa ñaõ coù tinh thaàn nam nöõ bình
quyeàn roài. Ngay caû theá giôùi ngaøy nay coøn raát nhieàu nöôùc chöa aùp duïng luaät coâng bình naày! Sau
ñoù 200 naêm, coù theâm moät nöõ löu anh kieät, Baø Trieäu Thi Trinh, noái chí hai Baø phaát côø nöông töû,
caàm quaân ra traän vôùi yù chí “ Toâi muoán côûi gioù maïnh, ñaïp ñöôøng soùng döõ, cheùm caù traøng kình ôû
bieån Ñoâng, queùt saïch bôø coõi ñeå cöùu daân ra khoûi nôi ñaém ñuoái, chöù khoâng theøm baét chöôùc ngöôøi
ñôøi cuùi ñaàu cong löng laøm tì thieáp cho ngöôøi ta…”. Trong chieán traän Baø toû ra can ñaûm phi thöôøng,
maëc aùo giaùp vaøng, côûi voi xong ra tröôùc quaân ñòch nhö ñi vaøo choã khoâng ngöôøi, töøng laøm khieáp
ñaûm quaân Ñoâng Ngoâ trong 6 thaùng. Maëc daàu cuoäc khôûi nghóa khoâng thaønh coâng nhö yù nguyeän
nhöng ñaõ laøm raïng danh, nhaát laø cho giôùi phuï nö.õ Thaät laø moät nöõ löu anh huøng, chí caû nhö bieån
roäng trôøi cao, löu danh thanh söû!
*** Chieán thaéng quaân Nguyeân:
Moâng Coå, vôùi söï laõnh ñaïo cuûa Thaønh Caùt Tö Haûn, ñaõ san baèng caû vuøng Trung AÙ, Ba Tö,
Ñoâng Aâu, Taây haï, Lieân Xoâ vaø Trieàu Tieân nhö cheû tre. Sau ñeán Hoát Taát Lieät thoân tính nöôùc
Taøu laäp ra nhaø Nguyeân. Hoát Taát Lieät ñaõ 3 laàn sai caùc töôùng taøi ñem ñoaøn quaân baùch chieán
baùch thaéng sang ñaùnh nöôùc ta. Höng Ñaïo Vöông vôùi baøi hòch lòch söû, vôùi Hoäi Nghò Dieân
Hoàng ñaõ laøm böøng daäy tinh thaàn daân toäc, laøm boác chaùy löûa caêm thuø keû xaêm laêng trong loøng
toaøn quaân vaø toaøn daân ta, bieán chuù beù yeáu ôùt laøng Phuø Ñoång thaønh ngöôøi khoång loà chieán
thaéng onh lieät keû thuø, deät neân trang söû voâ cuøng raïng rôõ. Ñieàu ñaëc bieät laø quaân Moâng Coå, vôùi
ñoaøn kî binh voâ cuøng thaàn toác, ñaõ thoân tính gaàn 2/3 theá giôùi luùc baáy giôø, ñaõ cai trò nöôùc Taøu
khoång loà gaàn 150 naêm, theáù maø phaûi döøng gioù ngöïa taïi moät nöôùc Vieät Nam nhoû beù, bò tôùi 3
laàn thaûm baïi nhuïc nhaõ!
*** Ñaïi phaù quaân Thanh.
Maõn Chaâu laø moät nöôùc nhoû theá maø ñaõ thoân tính ñöôïc nöôùc Taøu vaø cai trò suoát hôn 250 naêm.
Ñeán ñôøi vua Caøn Long, Toân Só Nghò ñöôïc leänh ñem quaân 4 tænh Quaûng Ñoâng ,Quaûng Taây,
Quí Chaâu vaø Vaân Nam sang ñaùnh nöôùc ta. Löïc löôïng ñòch huøng maïnh khoâng theå taû maø noäi
tình cuûa ta bò phaân hoùa do aûnh höôûng cuûa vua Leâ Chieâu Thoáng haøng giaëc. Roõ raøng quaân ta
vaãn naèm trong theá “ chaâu chaáu ñaù xe”. Theá maø vôùi taøi ñieàu binh khieån töôùng cuûa vua Quang
Trung Nguyeãn Hueä, ngaøy 30 Teát khôûi binh ra Baéc, ñeán muøng 5 ñaõ haï xong thaønh Haø Hoài vaø
Ngoïc Hoài, gieát quaân Thanh “thaây naèm ngoån ngang khaép ñoàng, maùu chaûy nhö thaùo nöôùc”!
Quan Ñeà Ñoác Höùa Theá Hanh, tieân phong Tröông Só Long, taû döïc Thöôïng Duy Thaêng ñeàu töû
traän, Toân Só Nghò chöa kòp thaéng yeân ngöïa, maëc aùo giaùp, nöûa ñeâm cuøng vôùi maáy teân lính kî
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chaïy troán veà Taøu. Vua Quang Trung vaøo Thaêng Long thaønh ñuùng ngaøy muøng 7 y nhö döï lieäu,
aùo ngöï baøo coøn ñaày thuoác suùng ñen nhö möïc!!!
***Traän chieán Ñieän Bieân Phuû:
Suoát hôn 80 naêm VIEÄT NAM bò Phaùp ñoâ hoä, bieát bao cuoäc caùch maïng ñaãm maùu cuûa daân toäc
ñaõ lieân tuïc xaõy ra, coù theå noùi ñaát nöôùc VIEÄT NAM laø maùu laø thòt xaây thaønh! Traän cuoái cuøng
giaûi phoùng daân toäc, chuyeån sang thôøi kyø môùi laø traän chieán Ñieän Bieân Phuû. Phaùp bò nhöõ vaøo
loøng chaûo Ñieän Bieân, quaân ñoäi VM bao vaây khaép treân söôøn ñoài haøng ngaøn traùi ñaïn roùt vaøo
loøng chaûo 140 caây soá vuoâng naày, bieán thaønh bieån löûa. Suoát 55 ngaøy ñeâm bom noå, ñaïi baùc
theùt gaàm, cuoái cuøng Ñaïi Taù Pirotte töï töû, Töôùng De Castries ñaàu haøng vaø sau ñoù Hieäp ñònh
Geneve ra ñôøi, chaám döùt chieán tranh Vieät Phaùp.
*** Chieán thaéng quaân Myõ.
Cuoäc ñuïng ñoä vôùi hôn 500 ngaøn quaân Myõ vaø Ñoàng Minh, vôùi vuõ khí voâ cuøng hieän ñaïi thaät laø
khoác lieät, daân toäc VIEÄT NAM ñaõ hy sinh cho chieán naïn voâ keå, loùt ñöôøng cho cuoäc ruùt quaân
cuûa moät sieâu cöôøng! Vaø VIEÄT NAM ñöôïc thoáng nhaát vôùi haøng trieäu ngöôøi phaûi boû nöôùc ra ñi
trong ñôùn ñau tuûi nhuïc, lang thang khaép neûo ñöôøng treân theá giôùi! Ñaây laø moät cuoäc chieán
thaéng voâ tieàn khoaùn haäu cuûa daân toäc ta, laøm caû theá giôùi ngaïc nhieân vaø ngôõ ngaøng! Chính tinh
thaàn daân toäc, chính truyeàn thoáng choáng ngoaïi xaêm ñöôïc trui reøn töø ngaøy laäp quoác, taïo neân kyø
tích naày.
Ñaây laø vaøi ñieån hình thöïc tieån trong raát nhieàu tình huoáng töông töï suoát doøng lòch söû. Roõ raøng
VIEÄT NAM dieãn bieán khoâng ngoaøi tieân lieäu cuûa Toå Tieân. Toùm laïi, nhöõng bieåu töôïng qua Huyeàn
Söû VIEÄT NAM roõ raøng nhö laø moät tieân tri vaø laø moät tuùi khoân maø Toå Tieân öu aùi daønh cho con
chaùu. Laø ngöôøi VIEÄT NAM, neáu ñaõ nhaän chaân ñöôïc taâm tö hoaøi baõo cuõng nhö yù thöùc ñöôïc söï
kyø dieäu cuûa daân toäc, chuùng toâi nghó raèng tinh thaàn daân toäc laø thieâng lieâng, laø nhaân baûn, moïi voïng
ngoaïi maát goác veà tinh thaàn cuõng nhö vaät chaát seõ tan bieán, ñeå cuøng nhau vun boài neàn taûng ñaõ
ñöôïc Toå Tieân sieâu vieät cuûa chuùng ta xaây döïng vaø nhaén göûi chuùng ta qua Huyeàn Söû nhö laø moät
THOÂNG ÑIEÄP troïng ñaïi maø ai coøn doøng maùu VIEÄT NAM trong huyeát quaûn coù boån phaän phaûi
quaùn trieät vaø thi haønh.

IV- HUYEÀN SÖÛ VIEÄT NAM VAØ ÑAÏO CAO ÑAØI.
Qua bieåu töôïng Roàng Tieân, daân toäc VIEÄT NAM ñaõ öùng bieán nhö thaàn long, thích nghi vôùi moïi
tình huoáng moät caùch vi dieäu. ÖÙng bieán thích nghi vôùi vaïn bieán trong tinh thaàn hoaøn toaøn saùng
taïo, khoâng bò leä thuoäc kheùp khuoân döôùi baát cöù hình thöùc naøo. Hình aûnh con Roàng trong maây,
döôùi nöôùc, treân caïn, bieán hoùa lôùn nhoû tuøy yù ñaõ dieãn ñaït raát roõ pheùp öùng hoùa vi dieäu naày. Roàng
Tieân phaùt xuaát töø moät baøo thai töôïng tröng Thaùi Cöïc sinh löôõng nghi aâm döông phaùt ra caøn khoân
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vuõ truï, ñaây laø VUÕ TRUï QUAN cuûa toaøn daân toäc. Ñaõ cuøng trong moät baøo thai neân toaøn theå daân
toäc ñeàu bình ñaúng, coi nhau nhö anh em ruoät thòt laøm cô baûn cho NHAÂN SINH QUAN cuûa daân
toäc laø HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. Ñaát nöôùc VIEÄT NAM nhoû nhen trong vaïn quoác saùnh nhö chuù
beù laøng Phuø Ñoång, theá maø khi gaëp BIEÁN trôû thaønh Phuø Ñoång Thieân Vöông, lôùn maïnh laï luøng,
coù theå chieán thaéng keû thuø xaêm löôïc maïnh hôn mình gaép nhieàu laàn. Söï MINH TRIEÁT cuûa Toå
Tieân laáy HÖ laøm THÖÏC naày ñaõ ung ñuùc cho toaøn daân toäcVN tinh thaàn HOØA ÑOÀNG ñaëc bieät
neân dung hoøa ñöôïc TAM GIAÙO trong suoát caùc trieàu ñaïi, ñaëc bieät laø nhaø TRAÀN ñaõø môû khoa thi
Tam Giaùo ñöôïc goïi laø Tam Giaùo Ñoàng Nguyeân vaø Tam Giaùo ñaõ ñöôïc toân suøng ngang nhau. Tinh
thaàn Tam Giaùo töø maáy ngaøn naêm nay, aûnh höôûng quan troïng ñeán ñôøi soáng con ngöôøi, nhaát laø caùc
daân toäc Ñoâng Phöông, phong phuù hoùa ñôøi soáng TAÂM LINH cuûa caùc daân toäc naày. Tuy nhieân ñoái
vôùi hoï Tam Giaùo vaãn laø Tam Giaùo, khoâng coù gì saùng taïo. Nhöng rieâng VIEÄT NAM laïi khaùc, do
TAÂM ÖÙNG SAÙNG TAÏO, do QUYEÀN NGHI CÖÏC ÑIEÅM, Tam Giaùo qua maøn löôïc thieân nhieân
cuûa daân toäc laï luøng naày, ñöôïc QUI NHAÁT ngay trong loøng daân toäc vaø Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc khai
môû chính thöùc naêm 1926 do huyeàn dieäu cô buùt, vôùi toân chæ vaø muïc ñích laø QUI NGUYEÂN TAM
GIAÙO, HIEÄP NHAÁT NGUÕ CHI, moät saùng taïo voâ cuøng vi dieäu do THIEÂN NHAÂN HIEÄP NHAÁT
xaây döïng neân. Ñöcù Chí Toân cho bieát “khai Ñaïo muoân naêm tröôùc ñònh giôø”, töùc laø chính mình
Ngaøi ñaõ chuaån bò cho daân toäc VIEÄT NAM töø laäp hoï væ ñaïi Hoàng Baøng, 18 vua Huøng ñeå choáng
ñôû san haø cuõng nhö tinh thaàn Huyeàn Söû vaø lòch söû nhö daõ trình baøy. Trong moät baøi thuyeát Ñaïo,
Ñöùc Hoä Phaùp ñaõ cho bieát: “ÑAÏO CAO ÑAØI CHÍNH LAØ ÑAÏO TOÅ TIEÂN, LAØ QUOÁC ÑAÏO
VAÄY”. Bieåu töôïng sinh ra 50 nam+50 nöõ ñöôïc hình thaønh trong VUÕ TRUÏ QUAN cuûa Ñaïo Cao
Ñaøi: Thaùi cöïc sinh löôõng nghi aâm döông. Cuõng bieåu töôïng naày hình thaønh chuû tröông Ñaïo Cao
Ñaøi theo NHAÂN SINH QUAN HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG. Nhö vaäy Vuõ Truï Quan vaø Nhaân sinh
Quan cuûa daân toäc VIEÄT NAM cuõng laø cuûa Ñaïo Cao Ñaøi.
Veà maët HUYEÀN LINH, Ñöùc Chí Toân ñaõ cho bieát: “ THAÀY LAØ CAÙC CON CAÙC CON LAØ
THAÀY”, hay noùi khaùc Thöôïng Ñeá laø chuùng sanh, laø thieân haï vaø moãi chuùng sanh ñeàu laø tieåu linh
quang, chieát linh cuûa Thöôïng Ñeá. Nhö theá, ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi, TOAØN THEÅ CHUÙNG SANH
ÑAÏI ÑOÀNG VEÀ PHÖÔNG DIEÄN LINH HOÀN. Taáùt caû chuùng sanh ñeàu laø con chung cuûa Thöôïng
Ñeá neân ñeàu laø huynh ñeä. Do ñoù Ñaïo Cao Ñaøi chuû tröông moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng, khoâng phaân
bieät maøu da saéc toùc, tín ngöôõng, chuûng toäc…. Hôn nöõa Ñaïo Cao Ñaøi theå hieän toaøn boä hoaøi baõo
cuûa Toå Tieân neân cuõng caân nhaéc CON NGÖÔØI BÌNH ÑAÚNG CUØNG THAÀN THAÙNH TIEÂN
PHAÄT, chæ coù danh xöng cuûa Ñöùc Chí Toân laø Thaày, laø Ñaïi Töø Phuï vaø cuûa Ñöùc Phaät Maãu laø Ñaïi
Töø Maãu, kyø dö con ngöôøi vaø Thaàn Thaùnh Tieân Phaät ñeàu laø huynh ñeä caû.
Qua moät baøi Thaùnh Giaùo Ñöùc Chí Toân ñaõ tieân tri: “ Nöôùc VIEÄT NAM nhoû nhen trong vaïn quoác,
ngaøy sau laøm chuû môùi laø kyø!”. Dó nhieân laøm chuû ôû ñaây coù nghóa laø chuû ñaïo veà tinh thaàn, gaén lieàn
vôùi toân chæ vaø muïc ñích QUI TAM HIEÄP NGUÕ, bao haøm yù nieäm Thaày laø caùc con, caùc con laø
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Thaày vaø nhaát laø tö töôûng bình ñaúng Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng, töø ñoù bieåu döông tuyeät möùc: “ Luaät laø
thöông yeâu, Quyeàn laø coâng chaùnh”. Tö töôûng naày chaéc chaén seõ bao truøm theá giôùi ngaøy mai.
Bieåu töôïng chuù beù laøng Phuø Ñoång bieán thaønh Phuø Ñoång Thieân Vöông roõ raøng laø moät tieân tri maø
suoát doøng lòch söû VIEÄT NAM ñaõ chöùng nghieäm, vaø ñieàu quan troïng hôn, töông lai seõ chöùng
nghieäm “ nöôùc VIEÄT NAM nhoû nhen trong vaïn quoác, ngaøy sau laøm chuû môùi laø kyø”. Trong moät
baøi Thaùnh Giaùo khaùc, Ñöùc Chí Toân xaùc quyeát: “ Nam phong thöû nhöït bieán nhôn phong”, töùc laø
phong hoùa nhaø Nam moät ngaøy kia seõ bieán thaønh phong hoùa cuûa Nhôn Loaïi!.

V- KEÁT LUAÄN:
Toùm laïi Ñaïo Cao Ñaøi khoâng laø moät phöùc hôïp cuûa nhöõng tri thöùc rôøi raïc cuûa Tam Giaùo, Nguõ Chi,
maø coù tính heä thoáng trong quaù trình QUI NGUYEÂN, vöøa laø thieân taïo vöøa laø nhaân taïo vôùi caùc giaù
trò töï nhieân baét nguoàn töø Ñaïo thôø cuùng Toå Tieân. Neáu khoâng coù yù nieäm toân troïng, thôøø cuùng Toå
Tieân thì khoù coù ñöùc tin troïn veïn veà Toân Giaùo vì Toå Tieân laø moät heä thoáng ñaïi dieän cho caùc Ñaáng
voâ hình gaàn guõi vôùi chuùng ta nhaát. Töø ñoù môùi bieát thôø cuùng caùc vò coù coâng ñoái vôùi ñaát nöôùc vaø
nhaân loaïi . Töø ñoù môùi caûm nhaän vaø phaùt huy ñöùc tin ñoái vôùi Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät vaø CHÍ
TOÂN, PHAÄT MAÃU, Ñaáng sanh thaønh döôõng duïc, hoä trì cho chuùng sanh.
Söï Minh Trieát cuûa Toå Tieân ñöôïc haøm taøng trong Huyeàn Söû VIEÄT NAM ñoøi hoûi chuùng ta caàn
hieåu THÖÏC trong HÖ, HÖ trong THÖÏC, chuùng ta môùi thaáy neàn Quoác Ñaïo Cao Ñaøi ñöôïc hình
thaønh raát vi dieäu. Hình aûnh 18 caây coät Roàng choáng ñôõ vöõng vaøng ngoâi TOØA THAÙNH CAO ÑAØI
taïi TAÂY NINH cuõng laø hình aûnh 18 vò vua HUØNG choáng vöõng san haø, quaû coù söï töông quan ñaëc
bieät giöõa HUYEÀN SÖÛ vaø ÑAÏO CAO ÑAØI vaäy.
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NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO
❖
(III.2)

Mysteries within Religious Scripture
Những bí ẩn, những huyền diệu trong Đạo
❖
Los Angeles WARP Office Discussion, North America – Jan 22nd, 2022
Hội Thảo Giáo Lý - Liên Tôn Giáo - HWPL WARP Office Bắc Mỹ - 22 Tháng 1 2022
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III.2.1 Enlgish
Mysteries within Religious Scripture
1. Does your scripture teach about mysteries? If so, please explain what they are?
Religious mysteries are religious truths that explain the secrets of the universe that human language
is not enough to describe everything in it, and ordinary people do not have the capacity to fully
understand these secrets and can only know by revelation, or sometimes can only feel their
existence.
The Cao Đài religion is full of mysteries since the beginning of when it was found. The Coming of
God to speak directly with selected ordinary people in the humble nation of Vietnam thru a spiritual
medium to form a new religion is a mystery and humbling in nature. The beautiful Cao Đài Holy
See Itself was architected directly under God’s instruction, is a mystery that may take us more than
several lifetimes to learn, as It contains thousands of beautiful iconic religious symbols reference to
religious traditions from all over the world since the beginning of human civilization, in which, Cao
Đài divides the world’s thousands years of religious history into three spiritually God’s Amnesty
Eras.
The Cao Đài Holy Scriptures contains the mysteries of the creation of the universe; the mysteries of
how life is formed, evolved, and functioned thru the evolution process in the cycles of life – the
cycle of birth – the cycle of progression – the cycle of transformation, reproduction and
reincarnations. The greatest iconic symbol, the Divine Eye, with radiant beams of light, symbolizes
the Great Sacred Light that dwells at the center of the universe, symbolizes the energy that controls
the entire universe and connects to all forms of life, spiritually or physically, through the
transcendent eye in each living organism. It is the ultimate reality that is still a mystery to us.
Another mystery – the sacred covenant symbolically signed by 3 the Venerable Saints of Cao Đài
symbolizes the Universal World Peace Treaty between God and humanity, and between humanity
from the Far East to the Far West to uphold Love and Justice. This sacred covenant is still a
mystery to many Cao Đài disciples as they still do not fully understand its significance.
Those mysteries are just to name a few.
The biggest mystery of all is the nature of God and the nature of man. Not a single person can claim
to understand it fully. One Holy message from God, explains who is Him and His Love to mankind
that can be translated as:
“Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây
(Western world) …”
Và Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng một bài thơ:
“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu niệm hưởng Ân Thiên
Đạo mầu rưới khắp nơi Trần Thế
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”
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“Tonight, Dec 24th is the Day you celebrate because it is the Day that I came to the Earth to give the
Way of Đạo1 to the Western world…
And the powerful Supreme Being gave the poem in Vietnamese that may be translated as below:
“From the begin of life, I hold the Power of All.
Your will is to learn the Đạo1, My Will is to give you the Blessings
The Miracle of Đạo1 shall propagate all over the Earth
Thousands of years, infinity of names is eternally kept under the Sacred Realm.”
2. Why do mysteries exist within religious scripture?
As stated earlier, religious mysteries are religious truths that explain the secrets of the universe and
everything in it alongside with the Laws of Heaven, Laws of Nature, religious constitutions,
spiritual philosophy, etc. that all are “abstract in nature” and it is a forever-learning-process. It is an
abstract spiritual guidance for our forever-learning-process.
3. When are the mysteries able to be understood?
Mankind cannot fully comprehend religious truths in a tangible way, but we can feel the effects of it
and understand it bit-by-bit every day until we can reach the highest level of enlightenment and
unite with God. That is when you have enough Love, Wisdom, and Courage to work alongside with
God to help govern the universe.
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III.2.2 Vietnamese
Những bí ẩn, những huyền diệu biểu hiện trong Thánh Kink trong Tôn Giáo
1. Giải thích những huyền bí/mầu nhiệm trong Thánh Kinh?
Những huyền diệu, những bí pháp trong các Thánh Kinh là Thánh Ngôn dạy về Chân Lý tôn giáo
giải thích những bí mật của càn khôn vũ trụ (vô hình lẫn hữu hình) mà ngôn ngữ con người chưa đủ
sức để mô tả từng chi tiết trong đó vì thế những người thông thường như chúng ta khó có thể hiểu
nổi mà chỉ có những bậc Đại Giác mới có thể thông hiểu, và chúng ta chỉ có thể biết qua sự mặc
khải của Thiêng Liêng, hay qua giác quan cảm nhận được một cách mơ hồ về các Chân Lý cao siêu.
Tôn Giáo Cao Đài có rất nhiều huyền vi mầu nhiệm ngay từ lúc buổi ban đầu mở Đạo, sự vận
chuyển của Đấng Thiêng Liêng trong buổi ban đầu tiếp xúc với con người là cả một sự huyền vi,
nhất là sự xuất hiện của Đức Chí Tôn qua huyền diệu Cơ Bút đã đến thông truyền trực tiếp với con
người mà những người được chọn là người Việt Nam nằm trong một Đất Nước Viện Nam vô cùng
nhỏ bé khiêm tốn để mở ra một nền tôn giáo mới, một kỷ nguyên mới là một sự kiện vô cùng trọng
đại mà bản chất của nó đầy tính mầu nhiệm và thiêng liêng. Tòa Thánh Tây Ninh vô cùng xin đẹp
và hùng vĩ được kiến trúc qua sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chí Tôn qua huyền diệu Cơ Bút với
hàng ngàn biểu tượng tôn giáo khắp nơi trên thế giới từ thời cổ đại văn minh ngàn xưa cho đến ngày
nay mà Đạo Cao Đài chia hàng ngàn năm lịch sử Tôn Giáo Thế Giới thành ba Thời Kỳ Ân Xá của
Đức Chí Tôn ban cho trần gian. Đó là một sự vô cùng vi diệu.
Thánh Kinh Cao Đài giải thích rất nhiều về các bí ẩn vũ trụ quan, về sự sáng tạo của vũ trụ, về sự
hình thành của sự sống, sự phát triển, và tiến hóa thông qua quá trình phát triển tự nhiên của sự sống
qua các chu kỳ của cuộc sống - chu kỳ sanh ra - chu kỳ phát triển - chu kỳ biến đổi và tái sinh. Đó là
cả một sự huyền vi bí ẩn. Biểu tượng thiêng liêng nhất là Thiên Nhãn, hình ảnh Thiên Nhãn với
chùm ánh sáng rực rỡ, biểu tượng cho nguồn ánh sánh và năng lượng vĩ đại của Trung Tâm vũ trụ,
tượng trưng cho nguồn năng lượng điều khiển guồng máy vận chuyển sự sống của toàn vũ trụ, thông
kết với tất cả nguồn năng lượng sống của từng vật thể, của vạn vật trong càn khôn vũ trụ về vật chất
lẫn tinh thần. Đó là biểu hiện thực tế của sự sống mà cũng là điều vi diệu mà có lẽ mỗi chúng ta phải
học nữa, học mãi mà có thể cũng không thông hiểu được sự vi diệu của nó.
Một điều vi diệu nữa đó là hình ảnh Tam Thánh ký Hiệp Ước Hòa Bình, là biểu tượng Hiệp Ước
Hòa Bình giửa người và người từ Đông Phương sang Tây Phương, Hiệp Ước Hòa Bình giửa Người
và Trời, là sự giao ước thiêng liêng cho việc thực thi Bác Ái và Công Bình. Biểu tượng này cũng là
một vấn đề vi diệu mà có lẻ tín đồ Cao Đài phải học mãi cũng chưa thấu rỏ hết ý nghĩa và tầm mức
quan trọng của nó.
Điều huyền diệu lớn nhất, hay cũng là một bí ẩn lớn nhất đó là bản chất của Trời và Người. Đó là
điều bí ẩn mà toàn nhân loại, ai ai cũng muốn biết nhưng không ai có thể giải thích nổi.
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Thánh ngôn đầu tiên do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ cho chúng ta biết một chút xíu về
Ngài là ai, và một chút xíu về con người chúng ta cần phải nên làm gì, và Ngài cũng diễn đạt tình
thương của Ngài đối với chúng ta trong thông điệp của Ngài.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ ViẾT CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO
ĐẠO NAM PHƯƠNG
“Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Tây
Phương) …”
Và Ngài giáng một bài thơ:
“Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền
Vui lòng tu niệm hưởng Ân Thiên
Đạo mầu rưới khắp nơi Trần Thế
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên”
2. Tại sao các Kinh Thánh chứa nhiều bí ẩn?
Như đã kể trên, những bí ẩn huyền vi trong các lời dạy trong kinh thánh là những lời dạy về những
bí mật trong vũ trụ và sự tồn tại của vạn vật trong đó mà tất cả đều nằm trong quy luật của Luật
Thiêng Liêng, Luật Tự Nhiên, Hiến Pháp Tôn giáo, Triết Học Tâm Linh, v.v. Tất cả những lời dạy
đó đầy bí ẩn vì nó có tính cách trừu tượng, và vì ngôn ngữ và sự hiểu biết của con người chưa đủ để
giải thích rỏ rànhg và hình dung được. Đó cũng là điểu tự nhiên mà chúng ta có thể tìm tòi học hỏi
mãi mãi. Những lời dạy, hay những mặc khải đó là những sự hướng dẫn trừu tượng của Thiêng
Liêng để cho chúng ta học hỏi.
3. Khi nào thì chúng ta có thể hiểu được những bí ẩn đó, hay nói cách khác hơn, thì khi nào tấm
màn bí mật được vén lên?
Con người không thể nào hiểu được những huyền diệu dạy trong Thánh Kinh một cách chi tiết rỏ
ràng, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được những ảnh hưởng của nó làm cho trí tuệ chúng ta càng
ngày càng tiến bộ hơn, và chúng ta nên học mỗi ngày, từng chút, từng chút một cho đến khi đạt đến
mức giác ngộ cao nhất thì lúc đó chúng ta sẽ có thể trở về với Đại Từ Phụ vì khi đó chúng ta đã đủ
Bi-Tri-Dũng để cùng Ngài giúp vận hành và cai quản càn khôn vũ trụ.
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IV. PHÂN ƯU
IV.1 PHÂN ƯU - Chánh Trị Sự Lê Văn Đức
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IV.2 PHÂN ƯU - Đạo Hữu Phạm Văn Đến
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IV.3 PHÂN ƯU - Đạo Hữu Đặng Văn Hựu
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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.comPhone: 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
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