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   ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
 Cửu Thập Nhứt Niên

Tòa Thánh Tây Ninh
  __________________

                
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

THƠ CHÚC XUÂN BÍNH THÂN 
(Năm 2016)

Kính gửi:
- Quí vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo.
- Quí Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo.
- Quí Đồng Hương, Thân Hữu ân nhân tại Hải ngoại.

Xuân Bính Thân đang về với vạn vật mang theo nguồn ân điển Thiêng liêng của Đấng 
Cha Trời ban rưới khắp Càn Khôn Vũ Trụ. Trong bầu không khí đầy ân sủng nầy của ngày đầu 
Xuân, chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Đại Diện Cơ Quan vui mừng thân tặng chư liệt vị kính 
mến bài thơ “XUÂN TÂM” để chúc mừng:

“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!”.

Nhân dịp đầu XUÂN, chúng ta cùng nhau hiệp tâm cầu nguyện các Đấng Từ Bi hộ trì cho 
toàn cả nhơn loại sớm được sống an vui hạnh phúc trong cảnh HÒA BÌNH CHUNG SỐNG, 
HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, THÂN TÂM THƯỜNG LẠC.

Hoa kỳ, ngày 21 tháng 01 năm 2016
(ÂL. ngày 12 tháng 12 năm Ất Mùi)
TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN
Q. CHỦ TRƯỞNG

     

       Hiền Tài TRỊNH QUỐC THẾ



BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                      SOÁ 06 / 2015

 6

VÍA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
THƯỢNG TRUNG NHỰT

( Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Tòa Thánh ngày Rằm tháng 10 năm Canh Dần /1950).

Hôm nay là ngày kỷ niệm của Quyền Giáo Tông, toàn thể anh em chúng ta nên để tâm tưởng 
niệm một người Anh Cả lớn nhứt, vĩ đại nhứt của chúng ta. Một người Anh yêu ái của toàn thể 
chúng ta đó vậy.

Hai mươi bốn năm trước, nếu chúng ta tưởng tượng lại nền Đạo của Đức Chí Tôn thì không 
được như ngày nay, Bần Đạo tưởng chắc cái khổ hạnh của người Anh Cả Cửu Trùng Đài chưa đến 
nỗi phải đổ lụy nhiều phen vì Đạo. Một nền Chơn giáo gặp trong thời buổi trí thức tinh thần của con 
người đã bị tài năng hóa học đào độn không còn cái quyền vi chủ tâm lý của mình.

Thời buổi thuyết Duy Vật đương đánh đổ thuyết Duy Tâm cái quyền năng đạo đức phải thối bộ 
trước cái cường lực của trí thức tinh thần, tài tình nhơn loại thấy tưởng chắc rằng trí thức tinh thần 
của họ được vi chủ cả tương lai, rồi chê bỏ phụ rải cả triết lý tinh thần đạo đức.

Trong buổi ấy Đức Chí Tôn lại đến, Ngài đến với một nền Tôn Giáo mà từ thử đến giờ nhơn 
loại chưa buổi nào có, biểu sao không trăm ngàn lần khó khăn đã chồng chất. Chúng ta hồi tưởng 
lại, suy gẫm cái khó khăn, cái phản động lực ấy nó làm trở ngại đến mức nào? Thánh thể Đức Chí 
Tôn, tức nhiên cả toàn Hội Thánh phải chịu một cường lực đè ép về tâm hồn hình thể, do nơi tay 
người Pháp. Chúng ta cũng nên tìm cho thấu đáo trong ngày kỷ niệm của Anh Cả mình “quang tiền 
vũ hậu” chẳng phải một điều vô ích đó vậy.

Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn thượng cây Phướn cứu khổ đặng cứu thế giữa mặt địa cầu nầy, nên 
chúng ta được biết tâm hồn của nhơn loại chia ra làm ba:



      7             

BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                      SOÁ 06 / 2015

1) Hạng nguyên nhân.
 2) Hạng hóa nhân.
3) Hạng quỉ nhân.

Đã là cơ quan Tận độ, thì không có kỵ ai bao giờ. Vì cớ cho nên đương thời buổi truyền bá 
Chơn giáo của Đức Chí Tôn một cách cường thạnh tuyên bố một cách phi thường, cái hoạt động 
toàn Thánh thể của Ngài buổi nọ, chúng ta không thế gì tưởng tượng được.

Hại thay! Đã trót trên 10 năm trụ cả đức tin vừa mới vững chắc. Mở Đạo nơi Chùa Gò Kén, Đại 
Từ Phụ vẫn để cho quỉ tàn phá giữa Đại đàn, Ngài mở rộng cho ba phần chơn hồn ấy. Biểu sao quỉ 
không trọn quyền dự thí để phá hoại làm cho cả đức tin thiên hạ gây thêm một trường chống báng 
chê bai khinh rẻ, chẳng khác nào như vừa cất lên một cái đài vinh dự, Ngài cho kẻ nghịch thù của 
Ngài tàn phá tiêu hủy, rồi phải lo tu tạo lại như buổi ban sơ, phải mất cả hai năm truyền bá gầy tạo 
tinh thần của con người lại, vì lẽ ấy cho nên tâm lý của nhơn sanh phải mơ hồ.

Bần Đạo làm chứng rằng cho đến con cái chí hiếu của Đức Chí Tôn, tức nhiên cả Chức Sắc 
Thiên Phong, nam, nữ mấy vị có trách nhiệm lãnh Thiên mạng của Đức Chí Tôn làm Thánh thể cho 
Ngài cũng thế, họ cũng mơ hồ, đức tin của họ cũng chẳng có gì hết. Bởi vì thiếu đức tin ấy làm cho 
Hội Thánh phải nghịch lẫn nhau tranh quyền lấn thế cùng nhau. Trong cơ khảo đảo tranh quyền lấn 
thế ấy mới xuất hiện ra đảng phái Tả Đạo Bàn Môn.

Bây giờ về phần đời của Ngài là Thượng Nghị Viện tại Nam bộ này, tức nhiên là người Anh 
đứng đầu trong thiên hạ buổi nọ vậy, nắm quyền trong tay, tuy vẫn còn dưới quyền thuộc địa của 
người Pháp.

Về phương diện đứng đầu trong xã hội nhơn quần, chẳng phải nói đứng đầu trong Quốc dân 
Việt Nam này mà Anh cả chúng ta còn có phần đặc biệt ít ai dám khi rẻ, từ Nam chí Bắc danh của 
Anh cả không người nào không biết. Thói thường tình của con người, hồi còn lúc đương quyền họ 
nương bóng, họ bợ đỡ, họ kiếm phương thế lại gần đặng núp sau lưng Anh cả của chúng ta để lợi 
dụng quyền thế kiếm phương bán cả danh giá của Ngài đặng thâu đoạt lợi quyền.

Hai mươi bốn giờ, Đức Chí Tôn biểu bỏ hết gia nghiệp cho tới sự ăn chơi cũng thế, Đức Chí 
Tôn kỳ có 24 giờ mà thôi, hai mươi bốn giờ Anh cả chúng ta phải trường chay, 24 giờ Anh cả phải 
dâng cả sự nghiệp cho thiên hạ, trong 24 giờ Anh cả chúng ta phải từ bỏ chức Thượng Nghị Viên, 
dâng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn làm ngọn cờ cứu khổ.

Cảnh tượng ấy, thiên hạ thấy cái sang cái trọng kia, thấy cái quyền hành kia trả lại từ trên tới 
dưới, đứng địa vị tối cao xuống địa vị tối thấp, vì cớ nên xúm nhau khi rẻ, vì không còn hưởng được 
lợi quyền nào và không còn mơ ước bợ đỡ lợi dụng được thì phản trắc.

Một trường bịa đặt ngôn luận đủ mọi điều, không cái gì mà thiên hạ không nói, buổi nọ tình 
thế ấy, từ giá trị đến đời sống của Ngài đều bị thiên hạ chê bai một cách vô lý không thế gì tả được 
cái ích kỷ của đời.

Về quyền hành của Đạo, không biết vì cớ gì Đức Chí Tôn đã định cho Ngô Văn Chiêu làm Giáo 
Tông của Đạo, Đức Chí Tôn biểu may Thiên Phục Giáo Tông và may rồi trong 10 ngày lại thôi, 
Ngô Văn Chiêu bị biếm vậy. Hại thay! Tước vị ấy để treo lên đó mà thôi, dùng để cho ai hưởng, 
trái ngược lại Anh cả của chúng ta phải chịu mạng lịnh cầm quyền ấy, làm cho tâm lý giữa Đạo và 
đời phải điên đảo phân phân bất nhứt, gây thù kết oán với nhau, sanh ra các đảng phái đánh đổ Hội 
Thánh.

Hại thay! Ngài phải chịu một trường hợp khó khăn đã chịu một điều oan khúc tình cờ không 
thế gì tự bào chữa lấy mình cho đặng, đàng sau Anh cả chúng ta buổi nọ, cả Chức Sắc Thiên Phong 
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nam, nữ cả tín đồ đều phân phân bất nhứt, đàng sau Anh cả chúng ta buổi nọ không có cái hậu thuẩn 
chi hết, cả thảy đều bo bo chết anh, anh chịu; chết em, em chịu, không biết binh vực lẫn nhau, không 
có một hậu thuẩn biểu sao cường quyền không áp chế bắt cầm tù đặng thị nhục.

Nhớ lại, nếu Anh cả không đủ tinh thần đạo đức, không đủ trí thức tài tình, một trường chiến 
đấu buổi nọ, không phải dễ gì mà thắng. Họ nhốt trong khám mấy bữa vì nạn không có tiền đóng 
thuế thân cho bổn Đạo, chúng bắt bỏ tù luôn Ngũ Đẳng Bội Tinh trong mình Ngài nữa, chừng ra rồi 
Ngài gỡ trả Ngũ Đẳng Bội Tinh lại, vì nó không có giá trị gì hết, nếu có giá trị thì không thị nhục 
dường ấy. Trả mà người ta chưa dám lấy, năn nỉ đưa lại cho Ngài. Tình trạng Anh cả chúng ta như 
vậy.

Ngộ nghĩnh thay! Thế gian này từ thử đến giờ chưa thấy ai có đức tin lạ lùng như Ngài vậy.
Nền Chơn giáo của Đức Chí Tôn mà triết lý không ai biết đặng, con người ta phải có trí thức 

để suy gẫm, lấy trí thức tinh thần để đoán xét cả sự tin tưởng nơi thế gian này chúng ta thấy trí thức 
tinh thần tiềm tàng cho thấu đáo, cái đức tin của Ngài.

Bần Đạo giờ phút này, đứng tại đây để dấu hỏi đâu mà có? Tức nhiên ở trên Trời vâng mạng 
lịnh đến mà thôi. Người vâng mạng lịnh Trời tức nhiên do theo tiếng Trời kêu mới biết rõ; nếu nói 
rằng: Đức tin thấu đáo đặng thì Bần Đạo chưa có trí thức tinh thần nào tưởng tượng cho thấu đáo.

Bần Đạo đứng giữa đây, Cửu Trùng Đài nam, nữ nhứt là nam phái, Bần Đạo ngó thấy người 
cầm đầu nam phái có tinh thần vững chắc lắm. Còn đức tin nữ phái buổi nọ không bằng của nam 
phái.

Phái nam được hưởng một đặc ân của Đức Chí Tôn, ngày nay lập quyền Cửu Trùng Đài nam 
phái là nhờ đức tin lạ lùng của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt buổi nọ lưu lại họ hưởng 
đó vậy.

Bần Đạo lấy công bình nói quả quyết, ngày giờ nào Chức Sắc Đại Thiên Phong hưởng đặng 
vinh hạnh sang trọng nơi mặt địa cầu này, là Cửu Trùng Đài không có quyền quên ơn Người thứ 
nhứt của mình đã tạo nên khối Đức Tin để lại đó vậy. Đức Quyền Giáo Tông là ơn đệ nhứt của 
Thánh thể Đức Chí Tôn Cửu Trùng Đài mà thôi.

Bần Đạo đứng tại đây làm chứng cho toàn thể hậu tấn đều nghe tiếng của Bần Đạo nói: Bần 
Đạo lập lại giùm, mỗi khi có tiếng nhắc lại cho họ nghe thấy là phương pháp của toàn thể trong Đạo 
đền ơn cho Ngài đó./.

Thaùnh Ngoân
“ . .Các con được tự do hành biến cho xong việc; 
kẻ lo lắng bấy nhiêu thì đường về chung hiệp 
cùng Thầy buớc đặng bấy nhiêu, kẻ vô tâm trở 
lòng phá nền Đạo bao nhiêu thì hình phạt sẽ chất 
đầy bấy nhiêu . . .” (TNHT. trang 97, Q1, 1966)
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ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO

Nhân Đại Lễ Kỹ Niệm Ngày Khai Đạo năm thứ 91, Ban Biên Tập trích đăng tài liệu nầy trong 
Cao Đài Tự Điển của Đức Nguyên (HT Nguyễn văn Hồng) để Quý Đồng Đạo tùy nghi tham khảo.

Chùa Gò kén

Ngày tổ chức Đại Lễ Khai Đạo được Đức Chí Tôn ấn định là ngày Rằm Hạ nguơn năm Bính 
Dần (15-10-Bính Dần), tại Thánh Thất tạm đặt tại chùa Gò Kén, Tây Ninh.

Đức Chí Tôn ra lịnh cho các Chức sắc tạm ngưng công cuộc truyền Đạo ở Lục tỉnh, để về 
chung lo cho ngày Đại Lễ, để Đạo Cao Đài chánh thức ra mắt trước các cấp Chánh quyền thuộc địa 
Pháp, ra mắt quốc dân và các dân tộc trên thế giới.

Chúng ta đọc bài Thánh Ngôn sau đây trích trong TNHT:

Ngày thứ bảy 12-8-Bính Dần (dl 18-9-1926).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết 
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Giáo Đạo Nam Phương.

“Các con! Thầy đã lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung của các con, biết à!
Thầy lại qui Tam giáo lập Tân Luật, trong rằm tháng 10 có Đại Hội cả Tam giáo nơi Thánh 

Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo Tam Kỳ Phổ Độ, cũng nơi ấy mà xuất hiện ra, rõ à!
Thầy nhập ba Chi làm một là chủ ý qui tụ các con trong Đạo Thầy lại một nhà, Thầy làm Cha 

chưởng quản, hiểu à!
Từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là 



BAÛN TIN CAO ÑAØI HAÛI NGOAÏI                      SOÁ 06 / 2015

 10

Quốc Đạo, hiểu à!
Thầy buộc các con phải hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à! Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, 

vì Thầy phân phát phận sự cho mỗi đứa, vì chẳng vậy, các con sanh nạnh nhau, tựa hồ chia phe phân 
phái là điều đại tội trước mắt Thầy, nghe à!

Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong Đại Hội.”
Ngày Đại Lễ Khai Đạo là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử tiến hóa của nhơn loại 

trên quả Địa cầu nầy, vì nó báo cho nhơn loại biết một thời kỳ tiến hóa mới bắt đầu.
* Cho nên, ngày Khai ĐĐTKPĐ đã được Thiên Thơ tiền định, đó là ngày rằm Hạ Nguơn năm 

Bính Dần.
- Tại sao ngày Khai Đạo phải là rằm Hạ Nguơn mà không là một ngày nào khác? Bởi vì Đạo 

Cao Đài mở ra để cứu độ nhơn sanh thời Hạ Nguơn mạt kiếp.
- Tại sao phải là năm Bính Dần mà không là một năm nào khác? 
Bởi vì khởi đầu một Nguơn là năm Giáp Tý tức là năm Khai Nguơn (2 chữ Giáp và Tý là khởi 

đầu của Thập Thiên Can và Thập nhị Địa chi), kế đó là Ất Sửu, rồi Bính Dần, tương hợp với câu: 
Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần. Khai Đạo là để phổ độ nhơn sanh nên phải khai 
vào năm Bính Dần, sau năm Khai Nguơn.

Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn đã có nói:
“Ký thành một cuốn gọi Thiên Thơ,
Khai Đạo muôn năm trước định giờ.”

* Việc lựa chọn nước VN, một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, để Đức Chí Tôn khai Đạo, rồi 
từ đó, nền Đại Đạo truyền bá ra khắp hoàn cầu, cũng đã được chư Tiên, Phật nơi Ngọc Hư Cung 
quyết định từ trước.

Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn có dạy rõ:
“Vì TKPĐ, Thiên Địa hoằng khai, nơi Tây phương Cực Lạc và Ngọc Hư Cung mật chiếu đã 

truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi, 
tại tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.” 

“Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu. Các con ví 
biết Đạo là quí thì phải ân cần thận trọng, đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ Thiên cơ thì 
chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi nầy sao đặng? vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ 
khai.” 

“Thầy có hội chư Tiên, Phật lại mà thương nghị về sự lập Đạo tại Đại Nam Việt quốc.” 
“Thầy vì đức háo sanh, nên chẳng kể bực Chí Tôn cầm quyền thế giới, đến lập Đại Đạo Tam 

Kỳ trong lúc Hạ Nguơn nầy mà vớt sanh linh khỏi vòng khổ hải.” 
“ĐĐTKPĐ chiếu theo luật Thiên đình, Hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt 

nhơn sanh bước lên con đường Cực Lạc, tránh khỏi đọa luân hồi.” 
“Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy là cốt để ban thưởng một nước từ thử đến giờ hằng bị lắm 

cơn thạnh nộ của Thầy, Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên 
lập Địa, chưa nước nào dưới quả Địa cầu 68 nầy đặng vậy.” 

Trong Đại Lễ Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần, Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt thay mặt Hội 
Thánh mời đủ các quan chức cao cấp của nhà cầm quyền Pháp tại Nam Kỳ, các Chủ nhiệm và ký 
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giả các báo chí ở Sài Gòn, đông đảo nhân sĩ trí thức, đến tham dự Đại Lễ Khai Đạo tổ chức rất long 
trọng tại Thánh Thất tạm là chùa Gò Kén Tây Ninh.

Tại Thánh Thất, Hội Thánh được Đức Chí Tôn dạy bảo, sắp đặt, phân trách nhiệm, nên tổ chức 
tiếp đãi các quan khách rất ân cần và nồng hậu. Bổn Đạo và chư thiện nam tín nữ từ khắp các nơi 
trong nước đổ dồn về dự lễ rất đông, ngoài sức tưởng tượng của chánh quyền Đời.

Đặc biệt trong ngày Đại Lễ nầy, Hội Thánh không thâu nhận tiền bạc hỷ cúng của nhơn sanh, 
chỉ thâu nhận những cúng phẩm như trái cây, bông, trà, nhang đèn.

Đại Lễ Khai Đạo đã gây được một tiếng vang rất lớn đối với toàn cả Nam Kỳ, đối với nước 
Pháp và đối với quốc tế nữa. Nhiều tờ báo ở Sài Gòn, chữ Việt và chữ Pháp, đều có bài tường thuật 
tỉ mỉ Đại Lễ Khai Đạo, với nhiều hình ảnh kèm theo, rồi báo chí bên nước Pháp cũng đăng tiếp theo, 
gây được sự chú ý trên trường quốc tế.

Tuy Đại Lễ Khai Đạo tổ chức trong 3 ngày đã chấm dứt, nhưng thiện nam tín nữ từ khắp các 
tỉnh vẫn tiếp tục kéo về Thánh Thất Gò Kén nhập môn và lễ bái không ngớt, đồng thời, người Cao 
Miên từ tỉnh Soài Riêng cũng lũ lượt đi xuống nhập môn và làm công quả, kéo dài ngót 3 tháng 
như vậy./.

(Trích Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)

                     CỔNG CHÙA GÒ KÉN XƯA

(Ngày xưa, nơi đây là một gò đất cao mọc đầy dây kén nên dân gian gọi là Gò Kén, tên gọi 
đó tồn tại cho đến ngày nay dẫu loại dây kén đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Do đó, chùa 
Thiền Lâm còn được dân gian gọi là chùa Gò Kén cho đến bây giờ.)  
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BÀI THUYẾT ĐẠO  
Ngài Hiến Pháp Thuyết Đạo vào Rằm Tháng Giêng 

Bính Ngọ - 1966
*Ghi chú: Bài Thuyết Đạo nầy dược đăng trong Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại online số đặc biệt 

01/2015 (http://www.coquandaidiencaodai.org). Do xét thấy Bài Thuyết Đạo nầy có nội dung rất 
hệ trọng  thiết yếu trên đường tu học, hành Đạo của người Môn đệ Cao Đài, nên BBT cho đăng 
lại để quý Đồng Đạo tùy nghi tham khảo. 

*   *   *
Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu nam nữ,
Bởi trách vụ nặng nề và quan trọng về bảo thủ Luật pháp Chơn truyền, nên chúng tôi xin lập 

lại bài thuyết MINH THỆ mà tôi đã có dịp thuyết trình một lần rồi, tưởng không phải thừa vì nó 
vẫn hợp thời hợp cảnh. 

Xin chư Chức Sắc và Đạo Hữu, Đạo muội thử suy nghiệm lại những câu MINH THỆ của 
chúng ta từ khi mới nhập môn cầu Đạo và sau này trong mỗi khi lãnh qua một trọng trách nào khác. 

MINH THỆ là gì ? và tại sao ĐỨC CHÍ TÔN buộc chúng ta phải MINH THỆ ? Phải chăng 
ĐỨC CHÍ TÔN đã biết rằng vì lòng trần tục vì sự mê muội hoặc vì dục vọng khôn lường mà chúng 
ta khó thắng nổi những sự cám dỗ của tà quyền, nên buộc chúng ta Minh Thệ để kềm chế lòng mình 
cho trọn Đạo. 

Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Muội còn nhớ chăng lời MINH THỆ tóm tắt như vầy: “Từ 
nay biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn luật lệ Cao 
Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục». 

Ôi ! Qúi hoá thay ! mà cũng quan hệ thay ! Thật là một câu MINH THỆ mà ta đã mạnh dạn thốt 
qua cửa miệng, do sự phát xuất của lương tri, trước Thiên Bàn có Thần, Thánh, Tiên Phật chứng 
minh và trước mặt Chư Chức Sắc, cùng nhiều đồng Đạo  hầu đàn. Câu MINH THỆ ấy có ảnh hưởng 
dường bao cho cả một đời người nơi trần tục, nó quan hệ dường bao cho một linh hồn khi lìa khỏi 
xác.  

Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ và chư Hiền Hữu, Hiền Muội có nhớ 
lại câu MINH THỆ nghiêm khắc đó chăng ?  

Sau một thời gian học Đạo và hiểu Đạo có đầy đủ công nghiệp chúng ta được đắc phong vào 
hàng Chức Sắc, mỗi khi có lãnh một trọng trách lớn lao nào, thì nơi trước Bát Quái Đài, trước bàn 
Hộ Pháp lại một phen MINH THỆ nữa. Như vậy luật Đạo mới nghiêm minh, trách nhiệm mình mới 
xứng đáng. 

Nhưng hỡi ôi ! ngày nay cũng có Chức sắc Thiên Phong thất thệ, thì khi xác phàm này được 

   GIAÙO LYÙ
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vùi sâu trong lòng đất mẹ, linh hồn chúng ta biết có được về chầu ĐẠI TỪ PHỤ hay không ? hay 
đã bị Ngũ lôi tru diệt vì thất thệ ? 

Kìa xem ngoài vòng thế sự, Chánh phủ nào cũng lấy lời Minh Thệ làm căn bản để trói buộc sự 
gian dối của lòng người, để kềm chế sự ngoan cố của người đời mà buộc phải nói lên sự thật từ đáy 
lòng mình. Như chúng ta đã thấy, những vị Quốc Trưởng, Thủ Tướng, Tổng Trưởng, các vị Tướng 
lãnh mỗi khi đặt mình vào cương vị nào đó cũng còn hô to khẩu hiệu : «Tuyên thệ trước Quốc dân». 

Trong mỗi phiên Toà, trước khi đem ra phân xử, Quan Toà buộc phạm nhân hay nhân chứng 
đưa tay lên làm thề trước đã rồi mới cung khai hoặc trả lời những câu Toà hỏi. Cho đến mấy vị Quan 
Toà, Trạng sư, Biện Lý, Lục Sự và các vị Thông ngôn hãy còn phải Minh Thệ thay. Thậm chí như 
chúng ta thường thấy trong chốn thôn quê hẻo lánh, những người ít học mỗi khi có chuyện xích 
mích nhau cũng còn đem đến Đình Chùa nào linh thiêng nhất thề trước Thần linh để nói ra sự thật. 

Người ở đời họ chưa biết chắc trên cõi Thiêng Liêng có Thần Thánh Tiên Phật mà họ còn dám 
nhờ cậy các Đấng xét soi cho họ, huống chi chúng ta đã biết chắc chắn rằng: Trên cõi hư vô thăm 
thẳm kia, trên chín tầng mây bạc kia có một Đấng Toàn Năng, Toàn tri, có một ông Đại Từ, Đại Bi 
hằng mong con cái của Người sớm biết Đạo Trời mà ăn năn hối lỗi để bồi công chuộc quả mà qui 
hồi cựu vị, nếu chúng ta chẳng tin thì còn tin ai hơn nữa ? 

Còn như trong hàng Chức Sắc Thiên Phong, có phận sự dìu dắt con cái của Thầy biết giữ gìn 
Luật Đạo, biết học lời Thánh Giáo, lại còn nghe theo Tả đạo Bàn môn, làm nên tội lỗi tày trời, chư 
vị ấy chắc đã quên ngọn búa Ngũ Lôi và câu «Tận đọạ Tam Đồ bất năng thoát tục..» mà họ đã thề 
trước oai linh. 

Chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu và Hiền Muội có nhớ chăng trong bài Thánh Giáo Thầy 
đã dạy .“ Thầy cấm các con từ đây chẳng đặng gọi ai bằng Thầy”. Nghĩa là Thầy cấm chúng ta 
không được nhận ai làm một vị Tôn sư của chúng ta cũng như không được nhận một Đạo Giáo nào 
khác hơn Đạo Thầy cũng trong một bài Thánh Giáo khác Thầy đã dạy “ Vì Luật Công Bình nên 
Thầy không nỡ cấm không cho Qủi Vương nó cám dỗ các con, nhưng Thầy đã cho các con mặc 
một bộ thiết giáp, ấy là Đạo đức của các con». Thầy lại còn thêm rằng “Qủi Vương nó có quyền 
giả danh Thần, Thánh, Tiên, Phật, thậm chí đến danh Thầy nó còn dám giả, duy có Ngai Thầy 
nó không dám ngự mà thôi. Ôi thảm ! thảm !”

Thưa chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Hữu, Hiền Muội. 

Bao lời châu ngọc của Thầy và các Đấng Thiêng Liêng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bao 
nhiêu Đạo Pháp nhiệm mầu, trong Tân Luật và Pháp Chánh truyền, bao nhiêu hình luật trong các 
Đạo Nghị Định của ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG, chúng ta không đủ tin tưởng không đủ học hỏi, không 
đủ tu luyện hay sao, mà chúng ta còn mong nơi khác. Đứng núi này trông núi nọ. 

“Nơi Bạch Ngọc Kinh Thầy hằng mong đợi các con, mà nơi trần thế các con của Thầy bị quỉ 
ma cám dỗ. Ôi, ngậm ngùi thay !” 

Nghĩ đến đó chúng ta mới thấy rằng câu MINH THỆ kia nó qúi báu là dường nào ! 

Tôi có bổn phận phải nhắc nhở anh chị em toàn Đạo nên thận trọng mỗi hành vi của mình để 
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tránh thất thệ đối với ĐỨC CHÍ TÔN cùng các Đấng Thiêng Liêng. Tôi cũng xin nhắc lại lời Thánh 
Giáo của ĐỨC CHÍ TÔN ngày 12 tháng 6 năm Bính Dần ( 1926) có câu : “Nếu cả thế gian này biết 
tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Đình mà làm cho tiêu tại, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân 
biết tu thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ít chi ! “.

Căn cứ trên Thánh Giáo này, nếu chúng ta biết tu thì chẳng những luật Thiên Đình không động 
phạm đến ta mà cả luật pháp ở trần thế này cũng không lẽ nói gì ta đặng. Tu là cõi phúc chẳng những 
riêng cho ta mà cho tất cả nhơn loại tránh được tai hoạ, hoặc giảm khinh bớt Thiên Điều. Những 
thiên tai chiến hoạ đã nêu ra bằng lời sấm tiên tri cũng có thể vì sự tu hành của chúng ta mà tiêu 
tan hoặc giảm bớt phần nào. 

Chúng ta cũng nên noi tánh háo sanh của ĐỨC CHÍ TÔN mà cầu khẩn cho nhân loại được an 
toàn. 

Kính chào chư Thánh.
HIẾN PHÁP 

THÁNH GIÁO
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
(Đêm Mùng 3 tháng 4 Quí Dậu/ 26/5/1933)

“ . . Luật Pháp của Đức Chí Tôn đã đào tạo đều hữu ích cho 
Cơ quan hành động cho Chánh Giáo của Người; một cái 
dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo thành, nghịch 
thì Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra 
khỏi ngoại Luật.
Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền hành Hội Thánh, 
thảng có một người nghịch thì làm rối loạn Chơn Truyền
. . .” 

( Trích TNHT, Q2.1966)
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SỬ LIỆU
BI SỬ ĐẠO CAO ĐÀI

Thời kỳ  “Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh”
(Biến động đặc biệt năm 2015)

* Đôi dòng kính cáo:
Hơn 40 năm trôi qua, từ khi có Đạo Lịnh số 01 năm 1979 về sau nầy, Đạo Cao Đài rơi vào vòng xoáy 

của chủ nghĩa vô thần, không ngừng bị nhồi nặn biến thiên từ hình thức đến nội dung: từ danh xưng Hội 
Đồng Quản lý, đến Hội Đồng Chưởng Quản rồi Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh được dựng lên theo Hiến 
Chương được nhà nước công nhận năm 1997 đến nay. 

“Chơn Truyền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do Đức Chí Tôn khai mở dần bị mai một, cơ chế mới điều 
hành nền Đạo tại Tòa Thánh hiện nay, tuy mang danh Hội Thánh nhưng không còn đầy đủ quyền năng dìu 
dắt, giáo hóa và độ rỗi nhơn sanh. Trong nước, không ít thảm cảnh đau lòng nhan nhãn xảy ra đã làm hoen 
ố thanh danh của mối Đạo Trời; con cái của Đức Chí Tôn không ngừng bị cuốn hút trong chia rẽ, hiềm 
khích và thù hận...” ( Trích: Lời Kêu gọi cầu nguyện của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và Ban 
Thế Đạo Hải Ngoại)

Thực tế cho thấy đến nay, Đạo Cao Đài từ một nền Chánh Giáo đã thành phàm giáo, từ một nền Tôn 
giáo chân chính hiện thân là một tổ chức quần chúng thuộc Mặt Trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và nhà nước CS Việt nam.

Thế nhưng bi sử đầy đau thương của Đạo Cao Đài chưa dừng lại, động lực làm biến thể Đạo Cao 
Đài vẫn luôn tiếp diễn, bắt đầu cho một thời kỳ đen tối mới kể từ ngày Rằm Trung Nguơn (Rằm tháng 7 năm 
Ất Mùi) về sau nầy với hàng loạt các sự kiện xảy ra trong cửa Đạo tại vùng Thánh Địa:

1) Đàn cúng Rằm Trung Nguơn 14/7 Ất Mùi (27-8-2015) tại Tòa Thánh Tây Ninh thiếu vắng “Chức 
sắc Hiệp Thiên Đài”.

2) Tượng của Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường trong Nội Ô Tòa Thánh và tại Thánh Thât Cao Đài 
tại Nam vang bị đập phá.

3) Do Chức Sắc Hiệp Thiên Đải họp TÁI LẬP HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI; Văn Phòng Hiệp Thiên 
Đài bị đóng cửa, Chức sắc Hiệp Thiên Đài bị trục xuất ra khỏi Nội Ô Tòa Thánh. 

4) Tất cả các Đàn cúng tại Tòa Thánh không có tham dự của Chức sắc Hiệp Thiên Đài.
Ban Biên Tập chúng tôi xin dẫn ghi lại một số sự kiện (có tính cách sử liệu) có liên quan để quý Đồng 

Đạo và quý độc giả tùy nghi tham khảo.

A- Đàn cúng Rằm Trung Nguơn 14/7 Ất Mùi (27-8-2015) tại Tòa Thánh Tây Ninh thiếu 
vắng “Chức sắc Hiệp Thiên Đài”.

- Không có Hộ Đàn (làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ Đàn cúng được trật tự, 
trang nghiêm, tinh khiết . .), không có Chức sắc Hiệp Thiên Đài cầm phướn Thượng Sanh và phướn 
Thượng Phẩm tiếp Chức sắc vào Đàn cúng. (Đây là Bí pháp của nền Tân Pháp Tam Kỳ Phộ Độ). 

- Lễ Hoán Đàn không có Chức sắc Hiệp Thiên Đài tham dự hướng dẫn như trước mà giao cho 
một vị Giáo sư (phàm phong) phụ trách.

- Không có “Chỉnh Sát Cúng phẩm”, (một Bí pháp thuộc nhiệm vụ của Chức sắc Hiệp Thiên 
Đài):  Lễ phẩm đặt trong Tráp Tam Bửu không được xông hương khử trược, không được hành Pháp 
Trấn Thần (để thành Tam Bửu: Tiên Hoa, Tiên Rượu, Tiên Trà), mà chỉ là hoa, rượu, trà bình thường 
do một vị Giáo sư (phàm phong) mang lên cầu nguyện và đặt vào vị trí trước Bửu Điện. 
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Sở dĩ các sự kiện xảy ra như trên là vì Hiền Huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên ( Phó Chưởng 
Quản đặc trách Pháp Luật Đạo trong trong Hội Thánh) đang lâm trọng bịnh và có gởi văn bản trình 
cho Ông Đầu Sư Thương Tám Thanh, ủy quyền cho Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân phụ trách 
“Hộ Đàn và Chỉnh Sát cúng Phẩm”; Truyền Trạng Trần Anh Dũng “thủ phướn Thượng Phẩm”, Sĩ 
Tải Đỗ văn Minh “thủ phướn Thượng Sanh”, nhưng sự đề nghị ủy nhiệm nầy không được xét chấp 
thuận. 

Tất cả nhiệm vụ thuộc Hiệp Thiên Đài trong Đàn cúng đều được giao cho Chức sắc (phàm 
phong) Cửu Trùng Đài  phụ trách.

 
(Thơ Ủy Nhiệm của Cải Trạng Lê Minh Khuyên)

Vì vậy, Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân có ra Thông Báo vào ngày 14 tháng 7 Ất Mùi ( 
27/8/2015) gởi chư vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện cùng Chức việc 
và Đồng Đạo trong và ngoài nước tường trình sự việc và thông báo không dự Đàn cúng Trung 
Nguơn.
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BẢN THÔNG BÁO 
của Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân  
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THƯ VIẾT TAY 
của Cải Trạng Lê Minh Khuyên gởi dặn dò Chức sắc Hiệp Thiên Đài

Được biết trong lễ Đại Đàn Trung Nguơn 14 tháng 7 năm Ất Mùi ( 27-8/ 2015), lần 
đầu tiên trong 90 năm từ ngày Đức Chí Tôn mở Đạo, không có “Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài” dự Đàn cúng, chỉ có những vị chức sắc (phàm phong) bên Cửu Trùng 
Đài của “Hội Thánh” hiện nay.
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B- Tượng của Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường bị đập phá.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi Bản Thông Báo của Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân được 

công bố, tiếp theo sau là Tượng Đức Hộ Pháp ban Phép Lành tại Hộ Pháp Đường trong Nội Ô Tòa 
Thánh bị đập phá. 

Theo tường thuật của Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Châu Đạo Vĩnh Long, (cũng 
là thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam) cho đài Á Châu Tự Do biết: 

“Sáng ngày 27 tháng 8 2015, tại Hộ Pháp Đường nội ô Tòa Thánh Tây Ninh có 2 người đi trên 
một chiếc xe Honda đến đậu trước cửa Hộ Pháp Đường. Họ ngang nhiên và tự tiện mang giày đi 
vào. Đồng Đạo thấy vật bèn yêu cầu họ cởi giày để bên ngoài thì họ không thực hiện mà còn rút 
dao ra để hăm dọa. Sau đó họ đi thẳng lên lầu, nơi có tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, một 
người dùng búa đập lên trán của pho tượng Đức Hộ Pháp còn một người thì quay phim chụp hình. 
Khi đập xong thì họ nhanh nhẹn thót lên xe chạy mất.” 

Cùng trong khoảng thời điểm nầy, Tượng của Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Nam Vang cũng bị 
bọn phá hoại làm hư hỏng . . . 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
(Tượng ĐỨC HỘ PHÁP BAN PHÉP LÀNH)

Trên lầu Hộ Pháp Đường, trước bàn thờ Đức Phạm Hộ Pháp, quí vị công quả Phạm Môn có 
làm đôi liễn ghi nhớ công ơn vĩ đại của Đức Phạm Hộ Pháp:

«Đại đức Từ bi thủy sáng hoằng cơ Chơn pháp tuyên dương truyền Chánh giáo,
Vĩ công cứu thế vĩnh hoài minh huấn chúng sanh sùng bái ngưỡng Tôn sư.”

 ( Theo Cao Đài Tự Điển)
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TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP BỊ ĐẬP PHÁ ĐANG TU SỬA LẠI

Hộ Pháp Đường trong khuôn viên Nội ô Tòa Thánh dưới sự cai 
quản của chư vị lãnh đạo hiện nay trong nước.

Ai là thủ phạm đập phá tượng của Đức Ngài? Những vị lãnh đạo tại 
Tòa Thánh hiện nay có trách nhiệm làm rõ trước nhơn sanh.
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C- Chức sắc Hiệp Thiên Đài họp TÁI LẬP HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI.

Sau Rằm Hạ Nguơn (Rằm tháng 8), vào ngày 02 tháng 9 Ất Mùi (14-10-2015) có buổi họp của 
các Chức sắc Hiệp Thiên Đài tại Văn Phòng Hiệp Thiên Đài để xem xét tình hình Đạo sự và sau đó 
tái lập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài với thành phần được công cử như sau:

- HH Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt (tự Trân) phụ trách Qu. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. 
- Truyền Trạng Trần Anh Dũng, Quản Văn Phòng Hiệp Thiên Đài.
-Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân, đặc trách Tam Cung, kiêm phụ trách Quản Văn Phòng Hiệp 

Thiên Đài.
- Truyền Trạng Phạm văn Trảng, đặc trách Phước Thiện.
Buổi họp có lập Vi bằng với (30) chữ ký của chư vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài, gồm của (01) vị 

Cải Trạng, (04) Truyền Trạng, (10) vị Sĩ Tải, và (15) vị Luật sự thuộc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên 
Đài trước dây. Ngay sau đó, Vi Bằng nầy bị một nhóm người do Giáo hữu Thái Bình Thanh (phàm 
phong) dẫn đầu vào chiếm lấy không hoàn lại (mặc dù Truyền Trạng Trần Anh Dũng, Quản Văn 
Phòng Hiệp Thiên Đài có văn bản yêu cầu trả lại). - (Xem Thông Báo Mât Vi Bằng trang 25)

D- Văn Phòng Hiệp Thiên Đài bị đóng cửa, Chức sắc HTĐ bị trục xuất ra khỏi Nội Ô Tòa 
Thánh.

Việc đóng cửa Văn Phòng Hiệp Tiên Đài diễn ra như sau:
- Thời gian chỉ khoảng một tuần lễ kể từ ngày có buổi họp tái lập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, 

vào ngày Mùng 8 tháng 9 Ất Mùi (20-10-2015), Phó Ban Trật tự Nội Ô cùng (07) người đến Văn 
Phòng Hiệp Thiên Đài lập biên bản buộc Truyền Trạng Trần Anh Dũng phải rời khỏi Văn Phòng 
Hiệp Thiên Đài trong hạn (07) ngày, đồng thời ra lịnh cho các nhân viên công quả phải lấy hết hành 
lý khỏi Văn Phòng Hiệp Thiên Đài trong hạn (01) ngày, nếu không sẽ bị trật tự quản lý hết. 

- Linh vị của Cải Trạng Lê Minh Khuyên phải dời ra khỏi VP Hiệp Thiên Đài đem tạm qua Báo 
Ân Từ tụng hết Cửu sau đó phải đem về thờ tại tư gia.

- Vào ngày 11 tháng 9 ất Mùi (23-10-2015), Truyền Trạng Dũng phải dời về Viện Dưỡng Lão, 
Trí Giác Cung và kể từ đây, Văn Phòng Hiệp Thiên Đài hoàn toàn bị đóng cửa.
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Truyền trạng TRẦN ANH DŨNG
  (Bâng khuâng, xót xa cho cơ Đạo)

THU XẾP HỒ SƠ DỜI RA KHỎI VP HTĐ

VĂN PHÒNG HIỆP THIÊN ĐÀI BỊ KHÓA  
      ( Hoàn thành đóng cửa VP Hiệp Thiên Đài)

TRẬT TỰ CANH GÁC

     GHI LẠI VÀI HÌNH ẢNH
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* Ghi chú: 
Sự kiện đóng cửa Văn phòng Hiệp Thiên Đài, trục xuất vài Chức sắc còn lưu trú trong khuôn 

viên của Văn Phòng dẫn đến một vài “sự ngộ nhận” cho rằng Hiệp Thiên Đài kể từ nay đã bị đóng 
cửa.  

Thực ra Hiệp Thiên Đài của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đã bị 
giải tán từ năm 1979 ( theo Đạo Lịnh số 01/ tháng 3 năm 1979) cùng lúc với các tổ chức chính trị 
Đạo. 

Trong “Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh” hiện nay (thành lập theo Hiến chương năm 1997, được 
tu chỉnh theo HC 2002 và tiếp theo là HC năm 2007 do nhà nước duyệt), chỉ có Cơ quan Đặc trách 
Pháp Luật Đạo (do HH Cải Trạng Lê Minh Khuyên phụ trách Phó Chưởng Quản Hội Thánh), dưới 
quyền của một vị Đầu Sư (phàm phong) nắm quyền Chưởng Quản Hội Thánh và môt vài Chức sắc 
Hiệp Thiên Đài (không cầu thăng) tiếp tục ẩn mình trong “Hội Thánh” để giữ Đạo.

Theo nguồn tin trong nước, từ biến cố xảy ra như trên, các Đàn cúng tại Tòa Thánh về sau nầy 
hoàn toàn vắng bóng của Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

    Thaùnh Giaùo
Chừng nào Chi Pháp đã ra đi,
Là lúc Đạo Trời gặp vận suy.
Chức Sắc chọn quyền hơn chọn Đạo,
Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì.
Mão cao dễ rớt nên thành nhác,
Cổ ngắn không kiêu phải hóa lỳ.
Khảo thí lọc lừa chường hắc bạch,
Chung lòng hiệp sức thoát cơn nguy.

    Thanh Sơn Đạo Sĩ
(Đàn Cơ ngày 30-7-1943)
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THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI
   ( Tờ Vi Bằng buổi họp tái lập Hội Thánh HTĐ bị tịch thu )
__________________________________________________     
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BẢN THÔNG BÁO LỊCH SỬ
 Của (27) Chức sắc Hiệp Thiên Đài ký ngày 26-11-2015 (15 tháng 10 Ất Mùi)

• Làm sáng tỏ trước Đồng Đạo về việc Chức sắc Hiệp Thiên Đài không dự các Đàn Cúng.
• Công bố trước toàn Đạo:  Hôi Thánh Cao Đài Tây Ninh hiên nay đã cải sửa Chơn Truyền, 

dẫn dắt nhơn sanh đi vào Bàn Môn Tả đạo, trở thành một tổ chức phàm giáo ngoài Chơn 
Pháp Tam Kỳ Phổ Độ.

• Xác định Hiệp Thiên Đài là Cơ Quan gìn giữ Chơn Truyền, quyết tâm bảo thủ nền Chơn 
Pháp của Đức Chí Tôn.
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TÒA THÁNH TÂY NINH

“ TÒA THÁNH HIÊN NGANG TRONG PHÁP NẠN,
NHƠN SANH CÔI CÚT GIỮA TRỜI ĐÔNG.”

      ( Cảm tác:  Thi sĩ Tố Nguyên )

"......Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đừng huênh hoang trong ảo tuởng cho rằng đã 
thành công tiêu diệt Đạo Cao Đài. Thực tế trong hơn 30 năm qua, trong nước cũng như 
ở hải ngoại, Đức Tin Cao Đài vẫn tồn tại sáng ngời, trọn vẹn trong tâm thức nguời tín 
đồ Cao Đài và nguời Môn đệ Cao Đài vẫn giữ vững niềm tin, vẫn một lòng trung kiên 
với Đạo. Nhà cầm quyền Cộng Sản có thể kềm thúc làm biến thiên hình tướng tôn giáo, 
nhưng không thể nào hủy diệt Đức Tin Cao Đài. Đây là chân lý bất biến. 

".......Theo dòng thời gian và lịch sử, các chính quyền, các triều đại lần lượt rồi sẽ qua 
đi, nhưng Đạo vẫn là Đạo và Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn khai mở sẽ mãi mãi tồn tại 
đến thất ức niên trong lòng Dân Tộc và nhơn loại.

(Trích Bài "Từ Bản Án Cao Đài đến Đạo Linh 01” / Hay là “Ai giải tán Hội Thánh Cao Đài Tòa 
Thánh Tây Ninh? “ * Tác giả: Nguyên Thi / 2012)
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QUAN ÑIEÅM
 

* Biến động lịch sử đối với Đạo Cao Đài trong nước vừa qua, đặc biệt là tượng Đức Hộ Pháp 
tại Hộ Pháp Đường bị đập phá, đã gây ra sự xúc động và căm phẩn cho toàn Đạo trong và ngoài 
nước. Cơ Quan Diện Cao Đài Hải Ngoại cùng Ban Thế Đạo Hải Ngoại đồng công bố khẳng dịnh 
tính chất phàm giáo của Hội Thánh hiện nay trong nước đã chạy theo Tà quyền làm hoen ố thanh 
danh của Đạo, gây ra hiềm khích thù hận trong tín đồ Cao Đài, đồng thời kêu gọi Đồng Đạo cùng 
nhau cầu nguyện và sám hối . . .
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Baøi soá (01)
“TƯỞNG NHƯ KHÔNG DUNG THA ĐƯỢC”

*    *    *

Tin tức từ Việt Nam-Tòa Thánh Tây Ninh đã được phối kiểm: Rằm tháng 7 Âm lịch 
(27/8/2015)  ngày Đại lễ Trung Ngươn có hai thanh niên ngang nhiên vào Hộ Pháp Đường đập 
tượng Đức Hộ Pháp đang ban phép lành.

Đức Hộ Pháp là vị Chức Sắc Đại Thiên Phong và cũng là tướng soái của Đức Chí Tôn dùng  
khai sáng đạo Cao Đài. Ngài với tấm lòng chí thành, với cuộc đời dâng hiến, đã thực thi sứ mạng 
cao cả mà Đức Chí Tôn giao phó...để làm mối Đạo Trời  ra thiệt tướng.  Đạo Cao Đài ngày nay đã 
truyền khai khắp năm Châu với một nền giáo lý dẫn dắt loài người tìm đến thế giới Đại Đồng, lập 
đời Thánh Đức, với các Bí Pháp cùng đặc ân Đại Ân Xá Kỳ III để chỉ một đời tu cũng nên Đạo. Đó 
là công lớn của Ngài đã cống hiến cho Đạo lẫn Đời.

Công lao và hạnh đức của Ngài sáng ngời để ngày nay hàng triệu triệu tín đồ sùng kính. Nhưng 
ai ? bọn nào ? với mục đích gì mà phải ra tay hành động tồi tệ như vậy ? Trước cảnh tượng đổ nát 
và đau lòng  nầy...Khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi, xúc động thốt ra những lời ta thán: Trời 
không tha, Đất không dung !...và nóng lòng hơn nữa, họ nghĩ đến Thần Thánh sao không trị Tà, diệt 
yêu quái để cho mọi người chứng kiến sự linh thiêng.?

Thực ra, đó chỉ là những luồng tư tưởng phát ra từ phàm ý, mang tính nông cạn, nhứt thời, 
cường điệu. Còn Thánh ý thì sao ? Thánh ý tất phải thuận Thiên điều, hòa với không gian và thời 
gian theo qui luật công minh.

Xin lắng nghe Đức Chí Tôn giáng cơ dạy rằng: 
“Trong các con, nhiều đứa muốn chư Thần Thánh hành phạt những tánh bất lương của kẻ  vô 

đạo kia đặng làm cho đường Đạo vững bền, nền Đạo mau thành tựu. Nhưng Thiên cơ há vị phàm 
phu tục tánh mà để cho các con toại kỳ sở nguyện sao. Các con khá thương hại cho kẻ vô tâm ấy 
mà chẳng nên cưu hờn.

Thầy vì lấy từ bi mà dìu dắt các con nên tạm sửa máy huyền vi là để cho các con lấy chí Thánh 
của Thầy un đúc bấy lâu mà đối đãi với kẻ nghịch cho đến ngày mãn công quả...

Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc. Kẻ lo lắng bao nhiêu thì đường về chung hiệp 
cùng Thầy bước đặng bấy nhiêu, kẻ vô tâm trở lòng phá nền Đạo bao nhiêu, thì hình phạt sẽ chất 
đầy bấy nhiêu.

Lý Bạch và Quan Thánh cũng xin hình phạt lũ vô đạo, Thầy chẳng khứng là vì muốn để cho 
các con chịu dầy thêm chút ít hạnh khổ đó. ( Đàn cơ 12/ 4/ 1927.)”

Điều đáng quan tâm là: “Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc”.
Tự do ở đây có nghĩa là tùy lòng, tùy tài, tùy sức, tùy hoàn cảnh...của mỗi tín đồ mà  “hành 

biến” sao cho tròn bổn phận. Bổn phận của người tín đồ là bảo vệ Đạo và gìn giử Chơn Truyền. Đó 
là nguồn gốc của công và tội mà mỗi người tự lo lấy. Đức Chí Tôn không vì thương con mà đưa tay 
bồng ẵm...phải tự mình lập công để được hưởng quả xứng đáng.

Xin suy gẫm lời dạy của Đức Chí Tôn:
“Máy Thiên cơ các con chưa rõ, các con cứ tưởng lầm rằng Thầy không kềm chế kẻ vô lương 

đặng. Các con hằng muốn thấy kẻ ấy bị hành phạt nhãn tiền thì mới vừa lòng các con. Nhưng Thánh 

DIỄN ĐÀN
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ý Thầy không phải vậy đâu...
Ấy vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải tự lo đó...Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì 

các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Đạo...
Các con vì Đạo làm việc Công lý mà Công lý đánh đổ cường quyền thì Đạo mới phải Đạo. Các 

con hiểu à ! (15/4/1927)”.
Chịu nhọc vì Đạo là sao? Phải chăng mỗi người tùy tài tùy sức chung lo giữ gìn nền Đạo, không 

làm bất cứ việc gì dù nhỏ đến đâu mà có lợi cho kẻ gian ác, phá Đạo cũng không làm. Điều mà Đức 
Lý Gíao Tông cũng đã từng minh định:

“Hiền hữu đừng tưởng lầm rằng vì Đạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng đời. Ấy là lời tuyên 
ngôn của Lão đã hứa quyết. (Đàn cơ 1/8/1931).”

Trở lại vấn đề, mấu chốt chuyện đập tượng trước mắt mọi người, kẻ vô thần muốn chứng minh 
Thần Thánh không linh thiêng và hiện nay họ ngấm ngầm rêu rao điều đó. Phản ứng trước luận điệu 
xuyên tạc nầy cũng là yếu tố đo mức độ trung kiên của người tín đồ.

Không am tường giáo lý, dĩ nhiên khó thấy được đâu Chánh, đâu Tà.! dễ xiêu lòng đổi dạ, dễ 
bị Tà quái dụ dỗ....và Đức Tin bị lung lay.!

Xin đọc thật kỹ, hiểu thật rõ,  suy nghĩ thật tường tận Thánh Ngôn trích dẫn sau đây:
 “Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà 

phép công bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy, ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thế lập 
công quả. 

Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy,hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho 
bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Đạo thành, còn các con ngã thì Đạo suy. 
Liệu lấy ! (Đàn cơ 2/9/1926).”

Qua câu Thánh ngôn vừa trích dẫn: “Phép Công bình Thiêng liêng chẳng phải nên vậy, ấy cũng 
là cơ mầu nhiệm cho các con có thể lập công quả”. Với chữ “ấy” cũng đủ cho chúng ta thấy được 
cơ thử thách, khảo đảo ...được bày ra để đo lường lòng chí thành của người tu học. 

Thật vậy, trong đàn cơ ngày 7 tháng 8 năm 1926, Đức Chí Tôn đã minh xác rõ:
“Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị, Yêu Quái cốt để ngăn ngừa bước đường Thánh 

Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói Thầy đã 
thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho 
các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng thấy đặng là Đạo Đức của các con. Thầy lại khuyên 
các con giữ gìn bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Đạo là vật rất hữu ích 
cho thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân xác các con ra trần lỗ, còn bỏ Đạo thì các con ở dưới 
phép Tà Thần.

Các con chớ ngại, ngày nay Đạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức 
gìn giữ lấy mình, đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn giữ gìn cả môn đệ của Thầy nữa.

Thầy nói cho các con biết trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn, lọc lừa, còn lối nửa phần 
vì Thầy cho Yêu Quái lấy danh Thầy mà cám dỗ....(Cười)...Đi bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các 
con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng 
đỡ Đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công quả đầu hết.”

Ngoài ra, cũng cùng ý nêu trên, Đức Lý Giáo Tông đã nhấn mạnh rằng:
.”..Sanh chúng biết lẽ Chánh tà mà toan độ rỗi, còn mưu chước của quỉ quái, tinh ma là mưu 

chước của Lão để phân biệt chơn giả, vàng thau, cho phẩm giá trọng khinh. Nếu hiền hữu để tai vào 
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lời dối trá thì là làm binh khí cho chúng nó hại Đạo đó nghe.
Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão 

đã lắm phen thấy điều khó khăn, mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ chánh tà, 
giúp phương cho Hội Thánh trừ khử...

Hiền hữu đừng tưởng lầm rằng vì Đạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng đời. Ấy là lời tuyên 
ngôn của Lão đã hứa quyết. (1/8/1931) “

Đặc biệt với thực trạng của Đạo Cao Đài hiện nay, thiết tưởng chúng ta cũng nên suy gẫm thật 
nhiều, xét nét tường tận lời dạy của Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng cơ ngày 16 tháng 7 năm Gíap 
Tuất ( 1934 ) để hành sử sao cho khỏi hối tiếc về sau: 

“Chí Tôn đã sở cậy Bần Ðạo thố lộ chút ít điều mật yếu, để dìu bước chư Ðạo hữu trong buổi 
loạn lạc trong nền Ðạo buổi nầy.

 Cơ Trời mầu nhiệm, đối với đời, mà máy Thiên cơ đối với Ðạo, lại càng huyền vi thậm trọng 
hơn nữa, có lẽ tâm phàm dầu cao kiến đến đâu, cũng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của Chí 
Tôn sắp đặt trên sân khấu Ðạo, nếu so sánh lại cũng chẳng khác chi những bậc nguyên nhơn lãnh 
phận sự dìu đời từ xưa đến nay mà thôi.”

 Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng 
đại, thì mới khỏi bực tức với những trò đã vì mạng lịnh Thiêng liêng phô diễn ở nơi thâm hiểm nặng 
nề nầy. Nên biết rằng, mỗi việc chi đều có hạn định, có căn nguyên, dầu các bậc tiền bối cũng vậy. 
Phải lấy nét đạo đức mà đoán xét, thì mới hiểu thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn sắp đặt.

Biết rõ cơ Trời là như vậy, nên những sự việc không như ý có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất 
cứ lúc nào cho Đạo hoặc cho đời mình, chúng ta cứ điềm nhiên suy xét những gì mình có thể làm 
và nên làm, nhất là chỉ làm những gì mà Thượng Đế muốn. 

Nguyện cầu Ơn Trên soi sáng và ban nhiều nghị lực để chúng ta vượt qua mọi cơn thử thách.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hiền Tài Phạm văn Khảm

Baøi soá (02)

Đập Tượng Đức Phật Hộ Pháp
(Bài viết của tác giả Trung Dung Đạo)

Vào ngày 27 tháng  8  năm 2015 vào lúc 10  giờ 10 phút hai người đàn ông mang búa và lưỡi 
lê vào Hộ pháp đường Toà Thánh Tây Ninh đập tượng đài Đức Hộ pháp. Không cần hỏi chắc hẳn 
quí Huynh Đệ Tỷ Muội biết rõ ai là  thủ phạm .

Đây là một hành động xúc phạm nặng nề đối với chơn linh của Đức Phật, một trọng tội giống 
như dân Do Thái đóng đinh Đức Chúa Jesus trên Thập tự giá. Hậu quả là 2000 năm mất nước. Đối 
với người tín đồ Cao Đài, biến cố nầy là báo hiệu thời kỳ suy tàn của chế độ vô thần tiêu diệt tôn 
giáo.

Đức Phật Hộ Pháp đã được Đức Chí Tôn xác định trong đàn cơ đêm 22 rạng 23 tháng 4 năm 
1926. Đức Chí Tôn đã trục chơn thần của Phạm công Tắc để chơn linh Hộ pháp nhập vào.
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Hơn nữa Đức Hộ Pháp đã đảm nhiệm Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài là Hiệp Thiên và Cửu 
Trùng Đài nghĩa là Quyền Chí Tôn hay là Phật tại thế cũng là Giáo chủ Đạo Cao Đài. Đây là một 
sai lầm, một tội lỗi lớn lao mà kẻ phá Đạo sẽ chịu hình phạt của luật nhân quả không hề sai chạy.

Tại sao đập một  tượng Phật bằng xi măng cốt sắt mà hệ quả quá trọng đại như vậy? 
Xin thưa quý Huynh Tỷ Đệ Muội hãy xem lại buổi lễ Trấn Thần bức tượng Tam Thánh đặt tại 

mặt tiền của Toà Thánh Tây Ninh. Có người hỏi Đức Hộ Pháp tại sao dùng 9 cây nhang để trấn 
Thần. Đức ngài trả lời rằng:

“9 cây nhang là tượng trưng cho chin tầng Trời, nếu ngày nào có thể mời được chư Phật ở tầng 
trời thứ mười phải dùng 10 cây nhang.”

Sau buổi lễ trấn Thần, Đức Ngài đã nói bây giờ bức tượng nầy không phải là xi măng cốt sắt 
nữa mà có chơn linh của chư vị Tam Thánh giáng ngự. Do vậy, Tượng đài Đức Hộ Pháp ban phép 
lành có chơn linh của Đức Ngài trong đó.

Cứ như theo lời của một vị chức sắc phàm phong của Hội Thánh hiện nay trả lời phỏng vấn của 
đài nước ngoài (đài RFA) cho rằng “dù ai đi nữa cũng không dám cả gan xúc phạm ĐHP như vậy”. 
Vậy thì ai? Phải chăng đây là âm mưu thay ngựa giữa dòng trước nhu cầu hội nhập quốc tế của thế 
lực tà quyền nhằm tạo bộ mặt sáng sủa hơn cho cho Hội Thánh Cao Đài phàm giáo hiện nay?

Là Môn đệ Cao Đài, chúng ta không khỏi đau lòng trước cơ Đạo trong nước hiện nay. Thực tế 
đúng như nhận định trong “Lời kêu gọi Cầu nguyện của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại và 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại.” ( ngày 22 tháng 09 năm 2015):

“Đến nay đã hơn 40 năm trôi qua, Đạo Cao Đài không ngừng bị biến thiên trong vòng xoáy của 
chũ nghĩa vô thần....Chơn truyền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ do Đức Chí Tôn khai mở dần bị 
mai một, cơ chế mới điều hành nền Đạo tại Tòa Thánh hiện nay, tuy mang danh Hội Thánh nhưng 
không còn đầy đủ quyền năng dìu dắt, giáo hóa và độ rỗi nhơn sanh....

“......không ít thảm cảnh đau lòng nhan nhãn xảy ra trước mắt nhơn sanh đã làm hoen ố thanh 
danh của mối Đạo Trời; con cái của Đức Chí Tôn không ngừng bị cuốn hút trong chia rẽ, hiềm 
khích và thù hận.

Đau xót nhứt là gần đây, vào ngày 14 tháng 7 năm Ất Mùi (27-8-2015), tượng ĐỨC HỘ PHÁP 
ban phép lành tại Hộ Pháp Đường trong Nội ô Tòa Thánh bị đập phá. Đức Tin Cao Đài đã bị xúc 
phạm. .” 

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là Tôn sư, là vị lãnh đạo tối cao khả kính của toàn Đạo được cả 
thế giới ngưỡng mộ và kính trọng. Đập phá tượng của Đức Ngài là một hành vi bạo lực, xúc phạm 
Đức Tin Cao Đài và lương tâm nhân loại, sẽ mãi mãi là một vết nhơ lưu lại trong bi sử của Đạo Cao 
Đài thời kỳ dưới chế độ vô thần Cộng sản.

Hộ Pháp Đường trong khuôn viên Nội ô Tòa Thánh dưới sự cai quản của chư vị lãnh đạo hiện 
nay trong nước.

Ai là thủ phạm đập phá tượng của Đức Ngài? Những vị lãnh đạo tại Tòa Thánh hiện nay có 
trách nhiệm cần làm rõ trước nhơn sanh.

Sự kiện đập phá tượng Đức Hộ Pháp là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn mù quáng 
mơ màng trong giả cuộc, bị cuốn hút mê lầm với chức tước, áo mão cân đai, mãi mê chạy theo danh, 
lợi, quyền, bội sư phản Đạo. 

Nguyện cầu Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng bố hóa ân lành, chuyển hóa phàm tâm, tha thứ 
tội tình cho những kẻ mê lầm sớm quay về nẽo thiên lương đạo đức./.

* Trung Dung Đạo
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THÁNH LỊNH 257
(Đức Hộ Pháp ký ngày 9-2 Đinh Dậu /10-3-1957)

Một Văn kiện Lịch sử

Tư Liệu đặc biệt
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NGHĨ GÌ VỀ
Lời dạy của Đức Hộ Pháp qua Thánh Lịnh 257

“Hội Thánh Cao Đài chẳng hề dứt tuyệt”

Cùng Quý Đồng Đạo và Quý Độc giả,

Đối chiếu lịch sử cho thấy bối cảnh của Cơ Đạo vào thời kỳ Đức Hộ Pháp ban hành Thánh 
Lịnh 1957 (Thánh Lịnh ra đời sau khi Chính sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp được 
công bố ngày 26/3/1956); và lúc Cơ Đạo trong thời kỳ đen tối của Đất nước sau năm 1975 dù có 
khác nhau, nhưng cả hai đều có những điểm đặc thù giống nhau, đó là Đao Cao Đài cùng bị cường 
quyền thẳng tay đàn áp. 

Trong cả hai thời kỳ, Hội Thánh bị khủng bố, nhiều Chức sắc, Chức việc và tín đồ Cao Đài bị 
bắt bớ, giam cầm, tù đày chết chóc....

Nghiệt ngã nhứt là thời kỳ của Đạo Cao Đài dưới chế độ Cộng sản từ khi Miền Nam rơi quỹ đạo 
của chủ nghĩa vô thần. Nhà cầm quyền CS không ngừng thực hiện âm mưu tiêu diệt Đao Cao Đài.

Nếu Thỏa Ước năm Bính Thân (1956) là công cụ của Chính quyền lúc bấy giờ gọi là “tách Cao 
Đài ra khỏi chính trị”, để bắt đầu cho chiến dịch khủng bố, đàn áp Cao Đài sau khi có “Chính sách 
Hòa Bình Chung Sống” ra đời, thì sau năm 1975, “Bản Án Cao Đài” năm 1978 do Cộng sản lập ra, 
là một khởi điểm chỉ đạo đường lối tiêu diệt Đao Cao Đài. Lúc bấy giờ, hàng loạt khủng bố, đàn 
áp, bắt bớ tù đày không ngừng diễn ra trong cửa Đạo, để rồi Đạo Lịnh số 01 năm 1979 được ra đời 
giải tán Hội Thánh (Hội Thánh Anh và Hội Thánh Em) cho đến nay. 

Rõ ràng là “Quyền hành Hội Thánh hòan toàn đã bị quỉ quyền truất phế .”
Trong bối cảnh nền Đạo hiện nay, trong nước “Hội Thánh mới” được dựng ra theo Hiến Chương 

của nhà cầm quyền CS, hiện thân là một tổ chức phàm giáo nằm ngoài Chơn Pháp Tam Kỳ Phổ Độ 
(Chức sắc Hiệp Thiên Đài trong nước xác định là một tổ chức phàm trần), đặt dưới sự lãnh đạo của  
Đảng và Nhà nước. 

Ở hải ngoại, Thiên thơ dĩ định! Đức Tin Cao Đài dần hội tụ và theo thời gian, nền Đạo ở hải 
ngoại không ngừng phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn...Sự hiệp nhứt của các Bàn Trị Sự 
Hội Thánh Em đã dần hình thành các tổ chức Đạo từ nhỏ tới lớn, từ cấp Hương Đạo tiến lên Tộc 
Đạo, Châu Đạo.. theo cơ chế Hành Chánh Đạo 5 cấp của Hội Thánh trước năm 1975.  

Tín đồ Cao Đài ngày càng đông; nơi nào có Hội Thánh Em là có cơ sở thờ tự Đức chí Tôn, Phật 
Mẫu và các Đấng Thiêng liêng... Đến nay, nhiều Thánh Thất theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh, hình 
thể Bạch Ngọc Kinh tại thế dần hiển lộ trước mắt nhơn sanh. Tín đồ Cao Đài không những dần hội 
nhập vào dòng sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo ở các địa phương mà còn dần hội 
nhập các hội nghị tôn giáo có tầm vóc quốc tế . .  

Rõ là đúng theo Thánh Ý của Đức Hộ Pháp chỉ dạy trong Thánh Lịnh 257: “Hội Thánh Cao 
Đài chẳng hề dứt tuyệt”.  

Người Môn đệ Cao Đài vẫn giữ vững Đức Tin, không một thế lực Tà Quyền nào tiêu diệt được 
Đạo Cao Đài và Đạo Cao Đài sẽ mãi mãi tồn tại đến thất ức niên./.

Ban Biên Tập


