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Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Hiền Tài, Quốc Sĩ, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn 

Đọc gần xa.   
 

Như chúng ta điều biết, siêu vi khuẩn COVID-19  chấn động toàn cầu, nó không phân biệt tôn giáo, 

màu da, sắc tộc, giai cấp, quyền lực, quốc gia, giàu, nghèo, già, trẻ, nam, nữ, không một người nào trên 

quả đất này mà không chịu ảnh hưởng ít nhiều về sự tác động của nó.  Nó dường như là một quyền lực 

ban hành từ Thiêng Liêng là "tất cả phải ở nhà để suy nghỉ và giác ngộ", tất cả phải ngừng hoạt động 

để Quả Đất Mẹ được lấy lại sức (healing), bởi quá nhiều tiếng vang, quá nhiều tranh cãi, quá nhiều 

phản lực, quá nhiều tính thù ghét, quá nhiều chỉ trích, quá nhiều ô nhiễm môi trường (pollution)...Sự 

kiện xảy ra cho toàn nhân loại hiện nay như là một giấc mơ, nó xảy ra thật nhanh, nó tiến triễn hàng 

giờ, nhưng có một điều bất biến đó là dường như Đất Mẹ, (Mother Nature) muốn đuợc yên tĩnh một 

thời gian muốn sắp xếp lại trật tự thế giới, muốn kêu gọi các con của Mẹ tỉnh giấc, muốn mỗi các con 

tự hỏi lòng mình - mình đã làm gì cho thế giới chung quanh mình, cho sự tu tiến của bản thân mình, 

cho sự tu tiến của nhơn loại, cho sự tu tiến của thế hệ con cháu...và dường như là muốn nói với chúng 

ta là tất cả các con đều như nhau - đều phải ở nhà tu nghiệm lại bản thân...không còn cho là những gì 

mình đang có là đương nhiên "take me for granted", mà phải biết trân quí nhưng gì mình đang có... 
 

Nhìn vào phương diện khác, thì COVID-19 đã bắt buộc nhân loại toàn cầu đứng cùng một chiến tuyến 

trong cuộc chiến tranh thế giới mà kẻ thù là một sức mạnh vô hình, không màu, không sắc, không mùi 

vị, không triệu chứng, không sơ hở, không chọc thủng, không phòng tuyến…, mà trong cuộc chiến 

tranh này thì mỗi người dân tham gia cuộc chiến ở nhà, còn các chiến sĩ ra trận là Bác Sĩ, Y Tá, nhân 

viên y tế, và First Responder.   
 

Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta trên quả đất này khi chào đời đều được Đấng Chí 

Tôn cho “chiếc Áo Giáp Đạo Đức”, và hiện nay nhân loại lại được thêm chiếc Động Cơ "Internet",  

chiếc Phi Thuyền "Đại Đạo", để con người có thế dùng những động cơ đó cho sức mạnh tổng hợp,   cho 

sự liên kết, cho tính yêu thương. 
 

Sắp tới đây, Thứ Bảy Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020, Unify Organization tổ chức, có hơn 150 quốc gia, 

hẹn cùng nhau cầu nguyện tập thể để tạo sức mạnh tổng hợp của yêu thương, và để đẫy lùi sức mạnh 

của sợ hãi…Một tia ánh sáng tâm linh không thể đẩy lùi được bóng tối, nhưng hàng triệu triệu tia sáng 

Tâm Linh của triệu triệu con người sẽ tạo nên nguồn sáng Tâm Linh có khả năng xóa tan bóng tối đẫy 

lùi kẻ thù vô hình. 
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Bác Trịnh Quốc Thế kêu gọi tất cả tín đồ Cao Đài trong nước và ngoài nước cùng nhau cầu nguyện 

với tất cả anh em bạn bè toàn trên thế giới, phát huy tinh thần Đại Đạo, phát huy tính yêu thương, phát 

huy năng lực tinh thần. 
 

Giờ cầu nguyện toàn cầu (Thứ Bảy Ngày 4 Tháng 4 Năm 2020) 

 10:00AM - 12:00PM (Giờ - California USA) 

 12:00PM -   2:00PM (Giờ- Texas USA) 

   1:00PM  -  3:00PM (Giờ- Toronto Canada) 

   5:00PM  -  7:00PM (Giờ Châu Âu) 

 12:00AM -  2:00AM (Giờ Việt Nam) 
 

Ngoài sự kêu gọi Cầu Nguyện, Tập San 007 sẽ gởi đến quí vị những thông tin về COVID-19, những 

"hot pot" những chổ nóng bỏng trên thế giới, những chuyện mình nên làm, những thắc mắc về Stimulus 

Package (2,000 Tỷ Mỹ Kim) sẽ giúp dân Mỹ và small businesses như thế nào, những thắc mắc về 

COVID-19, và sự ảnh hưởng của nó đến sự tự do và sự khủng bố tôn giáo xảy ra trên một số Quốc Gia 

trên thế giới và hơn bao giờ hết sự tu tĩnh bản thân thì không thể nào dừng, và xin giới thiệu quí vị bài 

viết nới về lời Tiên Tri của Đấng Chí Tôn  

“Quốc Đạo Kim Triêu Thành Đại Đạo 

        Nam Phong Thử Nhựt Biến Nhân Phong" 

Lời Tiên Tri là như thế nhưng nhìn lại thảm trạng Việt Nam, con người Việt Nam, các Tín Hữu Tôn 

Giáo, các Tín Hữu Cao Đài, thì có lẽ Lời Tiên Tri của Đấng Chí Tôn còn hàng trăm năm, hay nghìn 

năm nữa mới thành sự thật.  Nhưng hễ còn một Tín Đồ tâm huyết Cao Đài là còn Hội Thánh Cao Đài 

Hữu Hình phải không quí vị. 
 

Như QS Ngọc Nương thảo luận trong bài viết này - Có lẽ thời kỳ này là thời kỳ mà nhân loại đang ở 

vào thời kỳ "Huỷ Thể" để chuẩn bị cho mầm "DƯƠNG' ló dạng, mà mầm "DƯƠNG' đó là tinh thần 

đạo đức, là ánh sáng tâm linh phựt sáng trong mỗi con người.  Vấn đề là, còn bao lâu nữa thì mầm 

"Dương" ló dạng? 
 

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 Đại Đạo Kính Bút! 

https://www.caodai.international/
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I. Ảnh hưởng của Siêu Vi Khuẩn COVID-19 và Stimulate Package (2,000 Tỷ Mỹ Kim trong 

v/đ  giúp dân Hoa Kỳ Phát Triển Kinh Tế) 

Ngọc Túy soạn thảo 

 

Vào khoảng Tháng 11 Năm 2019, Trung Hoa bắt đầu phát hiện một siêu vi khuẩn mới có tác dung 

công phá hệ thống hô hấp dạng cấp tính (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome Covid-19) và 

có thể làm người tử vong nếu người đó đang yếu, đang bệnh, hay người già, mà không có sức chống 

trả. Sự truyền nhiễm của nó nhanh nhất vì sức sống của siêu vi khuẩn này rất lâu và rất mạnh trong 

không khí, trên kim loại, trên thảm mạnh hơn so với các loại siêu vi khuẩn trước.  Và dù các nhà khoa 

học làm việc mài miệt 24/24, cho đến nay vẫn không có thuốc chửa bệnh hay vaccine để chống lại vi 

khuẩn này.  Khi bệnh nhân COVID-19 nhập viện, Bác Sĩ/Y Tá chỉ có thể giúp họ chống lại những 

bệnh họ đang có hoặc cho họ máy thở đế giúp hô hấp, chứ hoàn toàn không có thuốc gì để điều 

trị...Điều đáng mừng là những ai có sức khoẻ tốt là có thể chống lại bệnh này mà không cần phải qua 

một chương trình điều trị nào, chỉ cần ở nhà, sống cách ly. Người bị nhiễm coronavirus chỉ nên vào 

bệnh viện khi lâm vào tình trạng khó thở, vì nếu người có triệu chứng nhẹ mà vào bệnh viện đang đầy 

dẫy những người đang có triệu chứng nặng thì thì sự lây lan càng làm cho người bệnh nhẹ bị nặng 

hơn.  Hơn nữa bác sĩ không có thuốc trị cho Covid-19, mà họ chỉ có thể giúp người bệnh qua cung 

cấp ống thở và làm giảm sự khó chịu.   Thêm vào đó người bị bệnh nhẹ mà vào bệnh viện thì Bác Sĩ 

cũng sẽ cho về chứ không được nằm nhà thương vì các máy thở để dành cho những người bị nặng 

(không tự thở được) … vì tất cả các nhà thương đều đang trong tình trạng quá tãi. 

 

Ngay cả vấn đề đi thử nghiệm cũng vậy, bạn không nên đi thử nghiệm nếu mà không có triệu chứng 

rỏ rệt vì đến những chổ thử nghiêm rất dễ bị lây, và nhân viên y tế cũng có thể từ chối không "test" 

bạn vì họ để dành tests cho những người cần hơn bạn.  Vì thế bạn ở nhà là phương pháp phòng bệnh 

và chống bệnh tốt nhất cho mỗi người, ngoại trừ bạn có những triệu chứng rỏ rệt và bị nặng. 

 

Hiện nay (Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020), theo thống kê của CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention - Trung Tâm Thế Giới Kiểm Soát Dịch Bệnh và Phòng Bệnh), Hoa Kỳ đã đứng đầu thế 

giới về số người bị nhiễm COVID-19 với số lượng gần 190,000 cases, Italy > 100,000 cases và có số 

người chết nhiều nhất. Một số nước trên thế giới đã đóng cửa "Nội Bất Xuất - Ngoại Bất Nhập" , các 

thành phố lớn trên Nước Mỹ cũng đang ở tình trạng “lock down”, và chính phủ kêu gọi mọi người 

thực thi "social distancing" là không nên tập hợp, gặp nhau, nếu không tối cần thiết dù là cha mẹ anh 

em... Tình trạng này có thể kéo dài vài tháng nữa và mới đây Tổng Thống Trump đã tuyên bố kéo dài 

thời hạn đến April 30th  v/v “tự nguyện cách ly” (self-quarantine) cho toàn dân Hoa Kỳ.  Chính phủ 

khuyến khích người dân ra khỏi nhà chỉ khi nào tối cần thiết như là mua thức ăn, hay mua thuốc, v.v. 
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Bảng Thống Kê – CDC (March 31st, 2020) 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Chính phủ Hoa Kỳ đã xuất ra 2,000 Tỷ Mỹ Kim để giúp dân.  Đây là con số kỷ lục chưa từng có, và 

con số tuyên bố thất nghiệp cũng là con số kỷ lục trên 3,3 triệu người. 
 

Stimulate Package (2,000 Tỷ Mỹ Kim trong v/đ giúp dân Hoa Kỳ & Phát Triển Kinh Tế) 
 

Theo sự đồng ý của Thương/Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ, những đều căn bản dưới đây người dân Hoa Kỳ 

cần biết: https://www.politico.com/news/2020/03/25/whats-in-stimulus-package-coronavirus-149282 
 

 Người thất nghiệp 

 Người thất nghiệp, ngoài lảnh tiền thất nghiệp còn được cho thêm $600/week và có thể 

cho đến 4 tháng 

 Cộng thêm 1 tháng tiền thất nghiệp (thay vì hồi xưa tiền thất nghiệp là 6 tháng, còn bây 

giờ sẽ được 7 tháng) 

 Mỗi người dân (single - income <$75,000, married couples <$150,000) sẽ được chính phủ 

gởi check $1,200 (couples $2,400) và $500 cho mỗi đưa con 17 tuổi trở xuống 

 Những người có income vượt mức “ấn định kể trên” thì sẽ được tiền chính phủ cấp ít hơn 

nhưng phải dưới mức “ấn định cao hơn”, Ví du, single income phải < $99,000, hay head-

of-household with 1 child phải <$146,500 and couples with income phải <$198,000 

 Bênh Viện / Y Tế - $100 Tỷ Mỹ Kim 

 Schools (Trường Học): $30 Tỷ 

 Airlines: $58 Tỷ 

 Small businesses: nếu giử công nhân thì business sẽ được refund 1/2 tiền lương của mỗi đầu 

người - cao nhất là $5,000/worker. 

 Employers and self-employed individuals: được khai thuế trể và có thể trả thuế trong vòng 2 

năm.  Phân nữa đầu thì trả Dec 31st , 2021, phần nữa sau thì trả Dec 31st, 2022. 

 Telemedicine investment: $200 triệu 

 Chính phủ địa phương và cấp tiểu bang: $150 Tỷ 

 Pentagon: $10.5 Tỷ 

 Food stamp and child nutrition: $25 Tỷ 

 Nông dân, chủ trang trại: tổng cộng $24 Tỷ 

 Insurance Industry – none 

 Oil and Gas Industry – none 

 Cruise industry - no direct funding 

 Retail: tax fix được trừ thuê cho property improvements (cho sự nâng cấp/cải thiện tài sản)  

 Alcohol/Distilleries industry: được exemption (không phải trả thuế cho những alcohol dùng   

sản xuất hand sanitize) 

https://www.politico.com/news/2020/03/25/whats-in-stimulus-package-coronavirus-149282
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II. Thắc mắc về Siêu Vi Khuẩn COVID-19 

Ngọc Túy soạn thảo 

 

1. What is COVID-19 (COVID-19 là gi?)? 

COVID-19 is a new illness that can affect your lungs and airways.  It caused by a virus called 

coronavirus. (COVID-19 là một thứ bệnh tạo biến chứng đường hô hấp và phổi do con siêu vi 

khuẩn Corona) 

 

 
 

2. Symptoms: dry cough, high tempearature, and shortness of breath 

Triệu chứng: ho khan, nhiệt độ cao, khó thở 

 

3. What is the Hope for a Cure? What can we do to prevent Infection in the First Place? 

Bệnh này có hy vọng sẽ được chửa khỏi không?  Làm cách nào để tránh bệnh? 

 

Yes, the scientist community has high hope to create vaccine and treatment for Coronavirus as 

we have much better technology than the past. To avoid Covid-19, we need to practice social 

distancing and use the Power of Soap, Hand Sanitizer, Self-quarantine. 

 

Các nhà khoa học có hy vọng rất cao là sẽ tìm được hay bào chế được thuốc để phòng bệnh và 

trị bệnh Covid-19 vì chúng ta có khoa học tân tiến hơn hồi xưa rất nhiều.  Hiện tại muốn tránh 

bệnh Covid-19 là phải thực hành social distancing (không nên đứng gần nhau), xử dụng công 

hiệu của xà bông để diệt trùng, dung dung dịch khử trùng tay, hay sống cách ly. 
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4. The difference between a treatment and vaccine? Scientists hope they can use existing drug 

and re-purpose it for the treatment of coronavirus to save time. 

Sự khác nhau giửa sự trị bệnh và phòng bệnh (vaccine - chích ngừa).  Các nhà khoa học hy 

vọng là họ có thể dùng các loại thuốc hiện có rồi chế biến nó lại để áo dụng vào việc chửa trị 

COVID-19 để được nhanh chóng hơn. 

 

5. How long will a vaccine take to develop? Khoảng bao lâu mới chế được thuốc tiêm chủng để 

ngừa bệnh COVID-19? 

It may take a year to 1 year and half to develop a new vaccine (Khoảng 1 năm đến 1.5) 

 

6. How long the virus last on surfaces (Vi khuẩn có thể sống bao lâu trên mặt bằng)? 

It can last 4-6ft on air until it drops, 12 hours on metal, 6 hours on carpet. (Nó có thể lơ lững 

trong không khí từ 4-6 ft trước khi rơi xuống đất, sống khoảng 12 hrs trên mặt bằng kim loại, 

và 6 hrs trên mặt thảm) 

 

7. How do I recognize an infection (Làm sao mình biết là mình bị bệnh)? 

Dry cough, high temperature, shortness of breath (ho khan, nhiệt độ cao, khó thở) 

 

8. Who is most vulnerable (ai là người dễ bệnh và không có khả năng chống lại vi khuẩn)?  

Please see chart below - COVID-19 cases and deaths by age.  

(Xin mời xem bảng dưới đây - các trường hợp và số tử vong theo tuổi - Người già và những 

người đang bị những bệnh khác là có con số tử vong cao nhất) 
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9. Are men more at risk (Đàn ông có nguy cơ cao hơn đàn bà)?  

Theo thống kê bên Trung Hoa và Ý Đại Lợi cho thấy đàn ông có nguy cơ hơn đàn bà, nhưng 

các nhà khoa học chưa kết luận được. 
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10. Are children less at risk? Yes 

Trẻ em ít có nguy cơ hơn 

11. How long the virus stays in your body (Vi khuẩn có thể tồn tại trong cơ thể được bao lâu)? 30 

days or more (hơn 30 ngày) 

12.  Are majority of infections mild or severe (Phần lớn các ca bệnh COVID-19 là nhẹ hay nặng)? 

 80.9 % là nhẹ - chỉ cần ở nhà sống cách ly dưỡng bệnh là sẽ qua khỏi 

 13.8% là nặng - cần nhập viện để được giúp sức và giúp thở nhưng hiện nay bệnh viện 

chưa có thuốc trị 

 4.7% tình trạng khẩn - cần nằm trong ICU (incentive care unit) để được cấp cứu - có 

thể tử vong 
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III. Ảnh hưởng COVID-19 đến Tự Do Tôn Giáo và Tự Do Tín Ngưỡng (theo nguồn tin từ 

United States Commission on International Religious Freedom - USCIRF) 

Ngọc Túy soạn thảo 

 

Sự ảnh hưởng COVID-19, đã làm cho tất cả các chính phủ của tất cả các quốc gia cấm tụ tập và vì thế 

tất cả các buổi lễ ở tất cả các nhà thờ, chùa phật, giáo đường, đều phải hủy bỏ.  Nhưng có một số tổ 

chức cá nhân, cơ quan chính quyền lợi dụng tình thế của COVID-19 mà nảy sinh những hình thức 

mới trong việc khủng bố tôn giáo, khủng bố sự tự do tín ngưỡng. Theo nguồn tin từ USCIRF, từ 

COVID-19 mà đã tạo ra một số phong trào khủng bố tôn giáo đang xảy ra một cách trầm trọng tại 

một số nuớc trên thế giới trong đó có Trung Hoa, Nam Hàn, Iran, Ý, Saudi Arabia (Á-Rập), United 

Arab Emirates, Georgia, etc.  Sau đây là 2 ví dụ về sự khủng bố tôn giáo tại China và Nam Hàn. 

 

Ở Trung Quốc, kể từ 2017, chính phủ giam giữ hơn 1 triệu Uighur (Duy Ngô Nhĩ) và Muslims (Hồi 

Giáo) trong các Trại Tập Trung tại Xinjian, nếu dịch bệnh Coronavirus phát triễn đến những trại giam 

này thì sẽ xảy ra một cuộc dịch chết chóc rất lớn vì những người bị cầm tù ở đây không được chính 

phủ cung cấp dịch vụ y tế như những người dân thường.  Thêm vào đó, chính phủ Trung Hoa ép buộc 

những người này lao động ngày đêm để bù đắp sản phẩm cho những ngày “lock down” nhưng chính 

phủ lại không cung cấp đầy đủ thức ăn cho họ. 

 

Tại Nam Hàn (S. Korea) theo tin tức từ USCIRF và Báo New York Post. Nam Hàn là một ví dụ cụ 

thể về COVID-19 ảnh hưởng đến các Tôn Giáo. Đặc biệt điễn hình là Tôn Giáo Shicheonji Church of 

Jesus. Ngay cả trước khi COVID-19, thì Tôn Giáo Shincheonji (tin tức từ thành viên Shincheonji) đã 

bị các nhóm Tin Lành Chính Thống khủng bố thành viên Tôn Giáo Shicheonji buộc họ học tập cải 

tạo lập trình (deprogramming) để bỏ Đạo Shincheonji, và vì thế một số thành viên của tôn giáo này 

không muốn rắc rối nên đã giấu giếm về tôn giáo mình. 

 

Tháng 2/2020, có một thành viên của Đạo Shincheonji, là người phụ nữ 61 tuổi đã bị COVID-19 mà 

vẫn đến dự lễ tại nhà thờ.  Điều này dẫn tới sự lây lan trầm trọng trong các thành viên của nhà thờ mà 

trong đó sự lây lan dẫn tới 2/3 của 7,500 cases tại Nam Hàn. 

 

Chính phủ yêu cầu lãnh đạo Shincheonji đưa ra danh sách của tất cả thành viên.  Lãnh đạo của nhà 

thờ đưa ra danh sách 212,000 và hủy bỏ các buổi lễ ngay lập tức, nhưng vị họ không đưa ra 10k học 

trò (chưa phải là thành viên) nên bị các phe đối lập vu cáo cho là họ cố tình.  Sau đó Shincheonji sửa 

sai, đưa ra thêm 10k danh sách học trò.  Vào Ngày 2 Tháng 3, người sáng lập Church Shincheonji, 

Man Hee Lee, đã chính thức xin lỗi “là có thể vì sự vô tình mà đã gây ra sự lây lan nhanh chóng cho 
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thành viên của Nhà Thờ”.  Thật ra lúc đó không có mấy ai ở Nam Hàn biết đến tầm quan trọng-sự lây 

lan khủng khiếp của Coronavirus..., cụ thể là chỉ trước đó có 1,2 tuần, hơn 10k học trò từ Wuchan 

sang Daegu Nam Hàn để thụ huấn và có thể chính điều này đã tạo nên sự lây lan nhanh chóng tại 

Nam Hàn mà thành viên Shincheonji cũng là một trong những nạn nhân. 

 

Vì sự việc kể trên mà Church Shincheonji đã bị các Đạo Tin Lành Chính Thống vận động chính 

quyền địa phương không cho nhà thờ này hoạt động nữa và tố cáo họ là đã cố tình gây truyền 

Coronavirus cho dân chúng. Chính quyền địa phương với sự vận động của 1.2 triệu chữ ký của Giáo 

Dân Đạo Tin Lành đã đứng ra thưa Man Hee Lee về sự "cố tình gây truyền Coronavirus".  Sau đó, đa 

số thành viên nhà thờ  Shincheonji bị khủng bố, sinh viên bị khủng bố tại trường học, thành viên vị 

khủng bố tại chổ làm...Mặc dù vậy, Chính Phủ Cao Cấp Bộ Y Tế Nam Hàn, Ông Kim Kang-lip đã 

công bố công khai là Church Shincheonji đã hợp tác với chính phủ và các biện pháp trừng phạt này là 

không tương ứng với mục đích của việc chặn đứng dịch bệnh. 

 

 

IV. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

CẢM NHẬN VỀ LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC CHÍ TÔN: 

 

"QUỐC ĐẠO KIM KIÊU THÀNH ĐẠI ĐẠO 

               NAM PHONG THÖÛ NHÖÏT BIEÁN NHAÂN PHONG" 

          (The Way of Cao Ñaøi shall become the Great Way 

                          The Culutre of Vietnam will become the Culture of Future) 

 

“Baùc AÙi Coâng Bình” laø aùnh saùng 

chaân lyù nhö maët Trôøi soi cuøng 

khaép vuõ truï. Töø Ñoâng sang Taây 

toân giaùo naøo cuõng xem ñoù laø ngoïn 

ñuoác tinh thaàn höôùng daãn nhaân 

loaïi ñeán töông lai raïng rôõ veà caû hai 

maët ñôøi soáng taâm linh vaø nhaân sinh.    

Baùc AÙi: Tình thöông bao la voâ taän. Ngöôøi theá gian coù theå caûm nhaän qua Tình Thöông bao la cuûa 

ngöôøi Meï, ñoù cuõng chính laø Tình Thöông voâ taän cuûa Thöôïng Ñeá.  
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Coâng Bình: Leõ phaûi ngay chaùnh, khoâng thieân leäch. Baùc Aùi Coâng Bình laø quy luaät cuûa Trôøi Ñaát ñoái 

vôùi toaøn theå chuùng sanh vaïn loaïi. 

Trong ñôøi soáng nhaân loaøi Baùc Aùi theå hieän laø NHAÂN, Coâng Bình laø NGHÓA. 

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoã Ñoä laáy Baùc Aùi Coâng Bình laøm muïc tieâu, Nhaân Nghóa laøm leõ soâáng. Phong 

hoùa nhaø Nam ñaët neàn taûng treân tinh thaàn Nhaân Nghóa xaây döïng cuoäc soáng ñaïo ñöùc thuûy chung gaén 

boù vôùi coäi nguoàn töø gia ñình ñeán xaõ hoäi, ñaát nöôùc, nhaân loaïi v…v… 

Phong hoùa nhaø Nam goác NGHÓA NHAÂN 

THÔØ TRÔØI KÍNH PHAÄT HIEÁU SONG THAÂN 

Muoân daân töù haûi giai huynh ñeä 

Baèng höõu höông laân ñaäm nghóa aân 

CON THAÛO, VÔÏ HIEÀN, CHOÀNG troïn NGHÓA 

QUAÂN MINH, QUAN CHAÙNH söï LÖÔNG DAÂN 

                       ( Chæ ngöôøi quaân töû, göông SEN traéng) 

Soi saùng NHAÂN LOAØI ñaïo NGHÓA NHAÂN! 

 

Cao Ñaøi Quoác Ñaïo laø Ñaïo Toå Tieân bieåu döông tinh thaàn truyeàn thoáng cuûa daân 

toäc Vieät Nam vaø cuõng chæ cho nhaân loaïi thaáy roõ phong hoùa ñoù phaùt nguoàn töø 

chaân lyù toát ñeïp cuûa caû nhaân loaïi. “Quoác Ñaïo kim trieâu thaønh Ñaïi Ñaïo. Nam 

phong thöû nhöït bieán nhaân phong” laø lôøi thaùnh giaùo do Ñöùc Ngoïc Hoaøng 

Thöôïng Ñeá giaùng cô trong neàn Ñaïi Ñaïo yù noùi Quoác Ñaïo (Ñaïo Ñöùc nhaø Nam) 

ngaøy nay thaønh Ñaïi Ñaïo. Phong hoùa nhaø Nam ngaøy sau seõ trôû thaønh phong hoùa 

nhaân loaïi. 

Phong hoùa nhaø Nam ñöôïc khaùi quaùt trong baøi thô treân bieåu hieän tinh thaàn ñaïo 

ñöùc cuûa daân toäc theå hieän trong cuoäc soáng traøn ñaày TÌNH THÖÔNG vaø AÂN NGHÓA, taïo söï gaén boù 

traùch nhieäm lieân ñôùi giöõa con ngöôøi töø trong gia ñình ñeán xaõ hoäi, ñaát nöôùc vaø nhaân loaïi. 

 

Tinh thaàn vaên hoùa Vieät quí trọng AÂN TÌNH vaø NHAÂN NGHÓA, “caây coù coäi, nöôùc coù nguoàn”, “uoáng 

nöôùc phaûi nhôù nguoàn” neân laøm ngöôøi phaûi bieát toân kính Trôøi Phaät, quí troïng Toå Tieân OÂng Baø vaø 

hieáu ñeå vôùi Cha Meï laø ngöôøi ñaõ sinh ra vaø daày coâng nuoâi döôõng mình. 
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Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn 

Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra 

Moät loøng thôø Meï kính Cha 

Cho troøn chöõ hieáu môùi laø ñaïo con. 

Hoaëc: 

Tu ñaâu cho baèng tu nhaø 

Thôø Cha kính Meï môùi laø chaân tu. 

 

Lyù ñöông nhieân cuûa tinh thaàn naày laø baäc laøm cha meï phaûi laøm troøn boån phaän cuûa ñaáng sinh thaønh 

(nhö ñaõ töôïng hình trong nhöõng caâu thô treân) môùi xöùng ñaùng vôùi loøng toân kính cuøng söï hieáu thaûo 

cuûa con. Voøng luaân chuyeån cöù theá tieáp tuïc töø laøm con ñeán laøm cha meï, oâng bà ... moái daây maät thieát 

lieân keát moïi ngöôøi laø tình thöông. Tình thöông chaân thaät chan chöùa trong taâm hoàn moãi ngöôøi seõ laø 

nguoàn haïnh phuùc xoa dòu veát ñau thöông cho chính mình vaø moïi ngöôøi trong hoaøn caûnh thaêng traàm 

cuûa cuoäc soáng. TÌNH THÖÔNG laø Thöôïng Ñeá tính, hieän höõu trong moïi ngöôøi, laø chìa khoùa khai 

môû TAÂM LINH ñem laïi söï SAÙNG SUOÁT vaø NGHÒ LÖÏC giuùp cho moïi ngöôøi töï mình laøm chuû laáy 

mình, bieát queân mình hy sinh cho ngöôøi, thöông yeâu chaân thaät, coi moïi ngöôøi laø anh em, khoâng 

phaân bieät ñoá kî, trôû thaønh ngöôøi coù Ñaïo Taâm thöïc thi Nhaân Nghóa, luoân luoân haønh xöû theo löông 

taâm, thöïc hieän chu toaøn boån phận vaø traùch nhieäm LAØM NGÖÔØI, duø laøm cha meï, con caùi hay ôû baát 

cöù cöông vò naøo trong xaõ hoäi. Ñaït ñöôïc nhö vaäy, neáu hoï khoâng phaûi laø nhöõng caùn boä cuûa coâng vieäc 

duy nhaát cuûa Thöôïng Ñeá, hoï cuõngï laø nhöõng baøn tay, nhöõng baøn chaân hoaëc hoï laø traùi tim cuûa Thöôïng 

Ñeá taùc ñoäng trong moïi ngheà nghieäp traàn gian.  

 

Nhaân sinh quan cuûa daân toäc Vieät theå hieän qua huyeàn söû “con Hoàng chaùu Laïc thuoäc gioáng Roàng 

Tieân cuøng chung moät boïc sinh ra...” chính laø bieåu töôïng coù yù nghóa thaâm saâu veà CHAÂN LYÙ hay 

dòch lyù. Roàng Tieân phoái hoïp töông tröng cho AÂM DÖÔNG haøi hoøa. Nhaân loaïi vaïn vaät taát caû ñeàu 

cuøng chung moät goác cuûa Thaùi Cöïc hay do Thöôïng Ñeá sinh ra. Ñaây laø goác nguoàn cuûa tö töôûng 

“HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG”, taát nhieân ñaët treân caên baûn “BAÙC AÙI COÂNG BÌNH”.  

 

Quoác ñaïo coù yù nghóa Ñaïo cuûa Nöôùc hay Ñaïo cuûa Toå Tieân, chính laø ÑAÏO NHAÂN NGHÓA nay keát 

tinh thaønh neàn ÑAÏI ÑAÏO töùc Ñaïo Lôùn theå hieän chung caû ÑÖÙC TIN loaøi ngöôøi vaø bao truøm muoân 

loaøi vaïn vaät. Ñaïo Ñöùc nhaø Nam phoái hoïp nhaân sinh quan cuûa tam giaùo Nho, Thích, Laõo laø ñaïo ñöùc 

caên baûn cuûa con ngöôøi, dó HOØA vi quí, xaây döïng maãu ngöôøi CHAÂN THIEÄN NHAÂN AÙI HIEÁU 
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NGHÓA, haønh xử theo Ñaïo TRUNG DUNG thöïc hieän cuoäc soáng HAØI HOØA, ÑAÄM TÌNH, ÑAÄM 

NGHÓA, THÖÔNG YEÂU ÑUØM BOÏC TÖÔNG TRÔÏ LAÃN NHAU. 

Baàu ôi thöông laáy bí cuøng 

Tuy raèng khaùc gioáng nhöng chung moät giaøn. 

Hay: 

Thöông ngöôøi ngöôøi laïi thöông ta 

Gheùt ngöôøi mình laïi hoùa ra gheùt mình. 

Hoaëc: 

Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân. 

 

AÛnh höôûng cuûa ñaïo TRUNG DUNG taïo cuoäc soáng ñieàu hoøa quaân bình giöõa ñôøi soáng thöïc teá vaø taâm 

linh, daït daøo tình caûm maø thanh cao lieâm khieát, “cö traàn maø baát nhieåm traàn”. Ví nhö caùnh sen trong 

ñaàm buøn. 

Trong ñaàm gì ñeïp baèng sen 

Laù xanh boâng traéng laïi chen nhuïy vaøng 

Nhuïy vaøng boâng traéng laù xanh 

Gaàn buøn maø chaúng hoâi tanh muøi buøn. 

 

Thöïc chaát, hai chöõ NHAÂN NGHÓA laø bieåu thò cuûa Ñaïo Phaùp, theå hieän hai maët AÂM -  DÖÔNG, haøm 

yù nghóa TÌNH THÖÔNG vaø COÂNG BAÈNG laø quy luaät töï nhieân baát di baát dòch cuûa Trôøi Ñaát. 

 

THÖÏC THI NHAÂN NGHÓA cuõng coù nghóa laø thöïc hieän BAÙC AÙI COÂNG BAÈNG ñieàu then choát laø 

xuaát phaùt töø löông taâm hay chôn TAÂM. Nhöõng haønh ñoäng GIAÛ NHAÂN NGHÓA, laøm ra veû töø bi baùc 

aùi maø trong loøng möu tính lôïi haïi laø haønh ñoäng “giaû ñaïo ñöùc”, chæ löøa bòp ñöôïc ngöôøi trong moät giai 

ñoaïn taïm thôøi, thöïc teá khoâng coù keát quaû toát veà maët ñôøi soáng cuõng nhö veà maët taâm linh. TAÂM CHÔN 

THAÄT laø goác cuûa Ñaïo neân goác cuûa NHAÂN NGHÓA vaãn laø TAÂM. 

 

Noùi roõ hôn ÑAÏO NHAÂN NGHÓA thöïc teá cuõng laø TAÂM ÑAÏO, Taâm linh laø nguyeân taùnh cuûa Thöôïng 

Ñeá coù naêng löïc vi dieäu taïo laøn soùng töø tröôøng ñoùng goùp vaøo cô Quy Nguyeân cuûa vuõ truï, khai maïch 

TÌNH THÖÔNG laøm nhöïa soáng keát chaët TAÂM HOÀN moãi ngöôøi, xaây döïng haïnh phuùc gia ñình, traät 

töï an ninh xaõ hoäi vaø hoøa bình treân theá giôùi. 
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Caâu noùi truyeàn tuïng trong daân gian “Tieàn taøi nhö phaán thoå. Nhaân Nghóa tôï thieân kim” bieåu thò tinh 

thaàn toân troïng NHAÂN NGHÓA cuûa daân toäc Vieät. Tinh thaàn naày vaãn tieàm taøng trong ñôøi soáng ngöôøi 

daân Vieät maëc duø traûi qua bao thaêng traàm, do yù ñoà muoán ñoàng hoùa cuûa ngoaïi lai. 

 

Gaàn ñaây daân Vieät phaûi chòu theâm moät thöû thaùch môùi, laøn soùng DUY VAÄT traøn ngaäp laøm cho neàn 

taûng gia ñình bò lung lay. Duø ôû quoác noäi hay haûi ngoaïi ngöôøi Vieät vaãn phaûi ñoái phoù vôùi vaán naïn gia 

ñình. ÔÛ phöông Taây noùi chung vaø xaõ hoäi Hoa Kyø noùi rieâng, chuû nghóa caù nhaân caøng ngaøy caøng lan 

roäng laøm cho tieåu gia ñình (nuclear family) bò phaân taùn, xeù nhoû ra töøng caù nhaân, moãi ngöôøi coù ñôøi 

soáng rieâng tö, thaäm chí vôï choàng coù theå cuõng coù taøi saûn hoaëc ñôøi soáng rieâng. Khaùc vôùi tinh thaàn ñaïi 

gia ñình truyeàn thoáng cuûa daân toäc Vieät. YÙ nghóa ” moät con ngöïa ñau caû taøu khoâng aên coû”û, hoaëc 

tieáng vôï choàng goïi nhau baèng “mình” bieåu hieän tinh thaàn keát hoïp chaët cheõ vôùi tình caûm gaén boù maät 

thieát. Vôï choàng tuy hai maø moät, “cuûa choàng coâng vôï”, “ñoàng vôï, ñoàng choàng taùt beå ñoâng cuõng 

caïn”. Moïi ngöôøi trong gia ñình laø moät toång hôïp thuaàn nhöùt thöông yeâu, ñuøm boïc laãn nhau, coù traùch 

nhieäm lieân ñôùi lo laéng chaêm soùc cho nhau, bieåu hieän tinh thaàn ñoaøn keát keo sôn, hôïp ñoaøn gaây söùc 

maïnh: 

Moät caây laøm chaúng neân non 

Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao. 

 

Gia ñình phaûi chung hoïp laïi vôùi nhau trong tinh thaàn “COÄNG YEÂU HOØA AÙI”. Ñaây môùi laø vieân gaïch 

maãu ñeå xaây döïng Theá giôùi Ñaïi Ñoàng. 

Tuy nhieân “ñöôøng ñi khoâng khoù vì ngaên soâng caùch nuùi maø khoù vì loøng ngöôøi ngaïi nuùi e soâng”, BAÛN 

CHAÁT con ngöôøi môùi laø nhaân toá caên baûn trong vieäc xaây döïng. Do ñoù caùch maïng baûn thaân laø ñieàu 

kieän toái caàn thieát trong giai ñoaïn hieän taïi, hoaëc noùi theo danh töø ñaïo hoïc TU TAÂM hay QUI TAÂM 

laø then choát cuûa thôøi kyø naày. 

Vaät chaát vaø chuû nghóa caù nhaân loâi cuoán con ngöôøi ñi theo baûn naêng cuûa phaøm ngaõ vò kyû, noâ leä cho 

thaát tình luïc duïc, tham saân si, gaây ñau khoå ñoá kî laãn nhau laøm raïn nöùt gia ñình vaø xaõ hoäi. Haäu quaû 

cuûa noù laø ñaïo ñöùc suy ñoài laøm cho con ngöôøi queân maát coäi nguoàn, vong tình, baïc nghóa soáng ñôøi 

soáng ích kyû. Moái töông quan giöõa moïi ngöôøi trong gia ñình trôû neân loûng leûo, laïnh nhaït. OÂng baø soáng 

ñôøi coâ quaïnh. Con chaùu khoâng hieáu haïnh. Vôï choàng deã daøng chia tay moãi ngöôøi moät ngaõ chaïy theo 

cuoäc soáng rieâng. 
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Vôùi hieän töôïng ly dò quaù phoå bieán vaø caøng ngaøy caøng lan roäng töø Taây sang Ñoâng nhö hieän nay, con 

caùi hoaëc thieáu cha hoaëc thieáu meï khoâng ñöôïc daïy doã chaêm soùc chu ñaùo. Tuoåi treû chaúng nhöõng bò 

taùc ñoäng cuûa chuû nghóa caù nhaân vaø aûnh höôûng cuûa laøn soáng Duy Vaät, laïi theâm maát ñieåm töïa gia 

ñình, ñieàu quan troïng laø thieáu tình thöông, caûm thaáy bô vô laïc loûng, deã sa chaân vaøo ñöôøng truy laïc, 

gaây toäi aùc, troäm cöôùp, baêng ñaûng, nghieän ngaäp xì ke ma tuùy, thaønh phaàn gaùi vò thaønh nieân mang 

thai caøng ngaøy caøng taêng. Noùi chung hoï soáng neáp soáng cuoàng voäi, ngheøo naøn tình thöông, chaïy theo 

baûn ngaõ u toái chæ bieát höôûng thuï nhaát thôøi khoâng caàn nghó ñeán ai maø cuõng khoâng caàn bieát ñeán ngaøy 

mai. 

Gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi maø gia ñình bò raïn nöùt thì xaõ hoäi seõ ñi veà ñaâu?! Hieän nay Hoa kyø 

ñang ñöùng ñaàu Theá Giôùi Töï Do vôùi chuû nghóa töï do caù nhaân cao ñoä neân cuõng ñöùng ñaàu luoân veà 

nhöõng vaán naïn xaõ hoäi treân. Gaàn ñaây caùc vò Cöïu Toång Thoáng phaûi cuøng hoïp baøn vôùi Toång Thoáng 

ñöông kim tìm bieän phaùp cöùu vaõn töông lai tuoåi treû vaø giaùo duïc gia ñình... 

Cuoäc bieåu tình khoång loà thaùng 10/1997 cuûa nhaân daân Hoa Kyø taïi Washington D.C. ñoøi hoûi saép xeáp 

laïi vò theá cuûa ngöôøi choàng trong gia ñình , chöù khoâng theå quan nieäm  nhö ôû Myõ hieän taïi vì ngöôøi 

phuï nöõ khoâng theå laõnh ñaïo gia ñình. Hoï öu tö veà phong hoùa xaõ hoäi hieän taïi vaø ñang truy tìm nguyeân 

nhaân taùc haïi. Thöïc chaát hoï chöa tìm thaáy ñöôïc nguyeân nhaân do söï maát quaân bình giöõa ñôøi soáng vaät 

chaát vaø ñôøi soáng tinh thaàn! Chuû nghóa caù nhaân baønh tröôùng cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc vaät 

chaát khieán cho con ngöôøi coi naëng veà vaät chaát, ñaùnh maát nhöõng giaù trò tinh thaàn . 

Hieän töôïng thaùng 10/97 phaûi chaêng laø moät chuyeån höôùng thuaän lôïi cho theá giôùi ngaøy mai: Nhaân 

loaïi thöùc tænh quay veà ñôøi soáng tinh thaàn hay ñôøi soáng noäi taâm, töùc chòu hoài taâm hay qui taâm giaûi 

tröø boùng toái phaøm ngaõ vò kyû môû roäng aùnh saùng TÌNH THÖÔNG thöïc thi Nhaân Nghóa maø yeáu toá caên 

baûn ñaàu tieân laø cuõng coá laïi Maùi AÁm Gia Ñình chöùa chan TÌNH NGHÓA, ñoaøn keát thöông yeâu töông 

trôï laãn nhau, laøm vieân gaïch maãu töùc neàn taûng ñeå xaây döïng ngoâi nhaø roäng lôùn Ñaïi Ñoàng Theá Giôùi 

trong töông lai. 

Hình aûnh raïn nöùt cuûa gia ñình ngaøy nay seõ laø nguyeân ñoäng löïc thuùc ñaåy con ngöôøi phaûi töï soaùt xeùt 

laïi quay veà ñôøi soáng TINH THAÀN. Noùi ñuùng hôn, nhaân loaïi ñang ôû vaøo thôøi kyø “Huûy Theå”chuaån 

bò cho maàm “DÖÔNG” loù daïng. Maàm döông ñoù laø tinh thaàn, ñaïo ñöùc laø aùnh saùng Taâm linh phöït 

saùng trong moãi con ngöôøi. khôi daäy söï thöông yeâu ñoaøn keát trong tinh thaàn ñaïi gia ñình. 

Maëc duø tinh thaàn ñaïi gia ñình (extended family) cuûa ngöôøi Ñoâng Phöông ñöôïc Taây Phöông chuù yù, 

khen ngôïi treân baùo chí, cuõng nhö trong chöông trình giaùo duïc hoïc ñöôøng. Nhöng thöïc teá gia ñình 

Ñoâng Phöông hieän nay (duø ôû trong hay ngoaøi nöôùc) cuõng ñang bò vöôùng maéc khoù khaên trong vaán 
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ñeà giöõ vöõng haïnh phuùc gia ñình vaø giaùo duïc con caùi do aûnh höôûng DUY VAÄT, VAÄT CHAÁT vaø CHUÛ 

NGHÓA CAÙ NHAÂN taùc ñoäng nhö ñaõ trình baøy treân. 

Vôùi caùi nhìn veà taâm linh, söï chuyeån bieán cuûa theá giôùi vaøo cuoái theá kyû 20 cuøng vôùi hieän töôïng gioøng 

gioáng Roàng Tieân vöôït soùng truøng döông hieän dieän khaép nôi treân quaû ñòa caàu khoâng phaûi laø vaán ñeà 

ngaåu nhieân maø ñaõ coù duyeân cô tieàn ñònh trong vieäc hoaèng hoùa tinh thaàn Quoác ñaïo hay Ñaïi Ñaïo  töùc 

TAÂM ÑAÏO hay ÑAÏO NHAÂN NGHÓA, noùi caùch khaùc ñaây laø söï vaän haønh cô tieán hoùa, do Thieân thô 

tieàn ñònh. 

Cuoäc chuyeån bieán naày taïo ñieàu kieän cho ngöôøi Phöông Ñoâng vaø ngöôøi Phöông Taây xích laïi gaàn 

soáng hoïp quaàn vôùi nhau, daàn daàn hoïc hoûi, aûnh höôûng laãn nhau, doïn ñöôøng cho thôøi kyø toát ñeïp trong 

töông lai, thôøi kyø vaên  minh tinh thaàn saùng choùi keát hôïp vôùi neàn vaên minh vaät chaát hieän ñaïi xaây 

döïng cuoäc soáng thieân ñaøng Ñaïi Ñoàng Huynh Ñeä. Ñoù môùi laø vaên minh thaät söï cuûa nhaân loaïi. 

Nhaän ñònh roõ nhöõng vaán ñeà naày, ngöôøi Vieät ôû Haûi Ngoaïi töï choïn cho mình moät choã ñöùng thích nghi 

vöøa hoïc hoûi nhöõng tieán boä cuûa neàn vaên minh khoa hoïc hieän ñaïi vöøa duy trì truyeàn thoáng vaên minh 

tinh thaàn toát ñeïp cuûa daân toäc. 

KEÁT LUAÄN: Phong Hoùa nhaø Nam thieân veà ñôøi soáng noäi taâm, troïng tình troïng nghóa xuaát phaùt töø 

nhaân sinh quan Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng, sanh linh bình ñaúng, nhaân loaïi vaïn vaät taát caû ñeàu cuøng chung 

moät nguoàn goác do Thöôïng Ñeá sinh ra. 

Ñaïi Ñaïo xieång döông Chaân lyù ñoù ñem AÙNH SAÙNG TÌNH THÖÔNG bieåu döông tinh thaàn NHAÂN 

NGHÓA vaø tö töôûng BAÙC AÙI – COÂNG BAÈNG ñöa con ngöôøi trôû veà nguoân goác Ñaïo Ñöùc, quí troïng 

ñôøi soáng tinh thaàn, hieåu bieát chaân yù nghóa cuoäc soáng vaø traùch nhieäm laøm ngöôøi ñoái vôùi gia ñình, xaõ 

hoäi, daát nöôùc vaø nhaân loaïi. 

Trong cô Qui Nguyeân Phuïc Nhaát cuûa Ñaïi Vuõ Truï, vaøo thôøi kyø Haï Nguôn naày, nhaân loaïi ñöôïc aùnh 

saùng taâm linh soi roïi dìu daét quay veà coäi nguoàn, phuïc hoài ñaïo ñöùc nhaân luaân, thöïc hieän “nho toâng 

chuyeån theá” taïo ñôøi Thöôïng Nguôn Thaùnh Ñöùc, xaây döïng Theá Giôùi Ñaïi Ñoàng vaên minh röïc rôõ, 

trong ñoù ñôøi soáng nhaân loaïi ñöôïc haøi hoøa quaân bình giöõa hai neàn vaên minh vaät chaát vaø tinh thaàn. 

Ñaây laø neùt ñaëc thuø cuûa Ñaïi Ñaïo, vôùi Chaân lyù quy nguyeân thoáng nhaát, Ñaïi Ñoàng, laáy cô töông ñaéc 

AÂm Döông, Thieân Nhaân, Voâ Höõu, Ñôøi Ñaïo laøm cöùu caùnh. Chính Thöôïng Ñeá ñaõ dieäu duïng caùi chìa 

khoùa bí nhieäm ñoù khai minh Ñaïi Ñaïo kyø ba cöùu roãi nhaân loaïi.  
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Vaät chaát (xaùc thaân) caàn coù tinh thaàn (linh hoàn) chuû ñaïo, nhaân loaïi môùi khoûi laàm laïc vaøo ñöôøng voâ 

minh “baøng moân taû ñaïo”. 

Vaên minh tinh thaàn cuûa Ñaïi Ñaïo theå hieän xu höôùng toaøn caàu hoùa ñöa nhaân loaïi vaøo chung caên nhaø 

vuõ truï vôùi ñôøi soáng tinh thaàn, ñaïo ñöùc ñöôïc naâng cao, höôùng veà noäi taâm, chuû Ñaïo nôi Taâm, laø suï 

hieåu bieát veà Ñaáng Duy Nhaát vaø bao haøm moät ñôøi soáng phuø hoïp vôùi söï hieåu bieát ñoù. Baøn côø theá giôùi 

ñang coù nhöõng dieãn bieán raát thuaän lôïi cho daân toäc vaø neán quoác Ñaïo. Caøn Khoân vuõ truï ñang vaän 

haønh cô tieán hoùa taâm linh toát ñeïp, raïng rôõ do Thaày saép ñaët an baøy, vaø Neàn Ñaïi Ñaïo kyø ba Thaày 

khai môû laø tieâu bieåu ñieån hình cô vaän haønh ñoù. ÑÑTKPÑ thöïc hieän “Nho Toâng Chuyeån Theá” theo 

tinh thaàn hai caâu lieãn:  

Cao thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoøa Bình Daân Chuû muïc  

Ñaøi tieàn suøng baùi Tam Kyø coïng höôûng Töï Do quyeàn. 

 

Coù nghóa laø thöïc hieän nguyeân lyù caên baûn veà Ñaïo Laøm Ngöôøi trong 

Ñaïo Nho chuyeån bieán thích öùng theá giôùi tieán boä töông lai: HoøaBình 

Chung Soáng trong Töï Do Daân Chuû. 

Tinh thaàn naøy aùp duïng töø trong gia ñình ñeán xaõ hoäi vaø theá giôùi toaøn 

caàu. 

Nhaän thöùc naày cho ta nieàm tin maïnh  meõ vaøo töông lai saùng laïng cuûa gioøng gioáng Roàng Tieân trong 

thôøi ñaïi vaên minh môùi “Quoác Ñaïo Kim Trieâu Thaønh Ñaïi Ñaïo, Nam Phong Thöû nhöït bieán nhaân 

phong”. Ñaïo ñöùc nhaø Nam ngaøy nay thaønh Ñaïi Ñaïo, phong hoùa nhaø Nam ngaøy kia seõ trôû thaønh 

phong hoùa nhaân loaïi. 

Ñaïo xuaát nhaø Nam goác Ñaïi Ñoàng 

Nhieäm maàu kyù thaùc gioáng Tieân Long 

“Nhoû nhen” bieán hoùa nhö Phuø Ñoång 

Vuøng vaãy vöôn  vi khaép nuùi soâng! 

Ngoïc Nöông 
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V.1 PHÂN ƯU - Ngài Cải Trạng NGUYỄN MINH NHỰT  
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V.2  PHÂN ƯU- Cụ Bà Nguyễn Ngọc Kim 
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VI.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ 

Thống HTĐ 

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR 

tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625) 

2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international) 

3. Website: https://www.caodai.international/ 

4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98 

5. Email: caodai.international@gmail.com 
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