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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 lúc đang xảy ra đại dịch toàn cầu, cơn khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng, nạn phân biệt
chủng tộc dẫn còn tồn tại khắp năm châu, con người hiện nay vẫn nhận thức được một tia sáng chói
chang, tuyệt đẹp, tuyệt vời nảy sinh ra từ trong bóng đêm của thời đại, đó là sự liên kết có tính Đại
Đồng của các thế hệ trẻ, thế hệ trung trung, thế hệ lão thành từ mọi sắc tộc, màu da cùng nhau xuống
đường biểu tình cho cùng một mục đích, có cùng một đòi hỏi - đó là sự thay đổi cho thế giới ngày mai
- một thế giới mà không còn chấp nhận bất cứ hình thức nào của kỳ thị chủng tộc.
Đạo Cao Đài dạy ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI và dạy xây dựng Thế Giới Đại Đồng. Đức Hộ Pháp dạy
HÒA BÌNH CHUNG SỐNG, trong khi đó có lẻ đa số chúng ta không ứng dụng được những lời dạy
đầy tính cao siêu và rộng lớn đó, thì tuổi trẻ ngày nay đã làm được chuyện đó, con người thời đại ngày
nay đã chuyển sắc màu, chiếc thuyền Đại Đạo đang vươn cánh xuyên qua phong ba bảo táp …, và thế
giới ngày nay đã chuyển mình...
Đức Chí Tôn đang dọn đường cho con thuyền Đại Đạo... Đạo Cao Đài ra đời sắp gần 100 năm, những
biến chuyển lớn của Thời Đại là để dọn đường cho 100 năm móc ngoặc đó. Thử hỏi tín đồ Cao Đài có
sẳn sàng chưa.., hay chúng ta vẫn còn nằm lì một chổ… và có đôi khi còn đi ngược dòng với Con
Thuyền Đại Đạo… hay vẫn còn nằm trong sự lẩn quẩn của lối sống truyền thống dân Việt "Thuận Ý
Ta Thì Sống, Nghịch Ý Ta Thì Chết" và giải quyết vấn đề bằng "Cái Ta Bằng Trời!"...
Trong Tập San này, chúng tôi đăng tin những điểm nóng thời nay, chủ yếu là biểu hiện tinh thần giới
trẻ đối với các sự kiện xảy ra toàn cầu trong các vấn đề về nhân quyền, kỳ thị chủng tộc, xây dựng thế
giới hòa bình. Thêm vào đó là 3 Thông Báo của các cơ sở Đạo Châu Âu. Và sau cùng vẫn là mục
quan trọng nhất đó là "Cùng Nhau Học Đạo". Có các bài viết nói về "Sự Huyền Diệu của Ngày Triều
Thiên của Đức Hộ Pháp", "Thế Giới Đại Đồng" và "Đại Đạo Hoằng Khai". Đọc những bài viết này
làm cho giới hậu thế như chúng tôi hãnh diện mình là người Cao Đài, tin tưởng Triết Lý Cao Đài là
huyền diệu, là cao xa, là đi đúng chiều với Bánh Xe Tiến Hóa và theo hướng đi của Chiếc Thuyền Đại
Đạo.
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!
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I.

TIN TỨC

I.1 Giới trẻ Hoa Kỳ đối với Đại Dịch toàn cầu, cơn Khủng Hoảng Kinh Tế, & Tình Trạng
Hỗn Loạn của Kỳ Thị Chủng Tộc
Chỉ trong một thời gian ngắn không đầy 3 tháng, số người bị bệnh dịch COVID-19 ở Hoa Hỳ đã
lên đến hơn 2 triệu người, và số người chết đã lên hơn 100 ngàn người. Trong lúc bệnh dịch
đang hoành hành, kinh tế Hoa Kỳ đang sa sút trầm trọng, một người Mỹ da đen, George Floyd,
tay không vũ khí bị 1 Cảnh Sát da trắng Thành Phố Minneapolis Minnesota bắt còng vì tội xài
tiền giả, và người Cảnh Sát này quì lên cổ George hơn 9 phút cùng với 2 người Cảnh Sát da
trắng khác quì lên lưng George, đồng thời một người Cảnh Sát da vàng hiện diện tại hiện trường
cũng không hề ra tay ngăn cản sự lạm dụng bạo lực của các vị cảnh sát da trắng. Kết quả là
George, người Mỹ da đen bị tử thương trong bệnh viện. Toàn bộ hiện trình xảy ra được quay
phim bởi một người đi đường, mà trong lúc đó 1 vài người chunh quanh cũng đã cảnh báo các
cảnh sát là George đang không thở được mà ngay cả George cũng gào khóc là anh ta không thể
thở được "I can't breathe!". Nhưng các vị cảnh sát da trắng vẫn thờ ơ và vẫn dùng sức nặng của
cơ thể mình quì đè trên cổ và trên lưng của George dẫn đến cái chết của George. Sự kiện này
dẫn tới sự biểu tình rầm rộ, và sự bạo động đốt nhà, đốt xe, phá rối giao thông trật tự xảy ra
khắp nơi trên toàn Nuớc Mỹ và một số quốc gia trên thế giới cũng biểu tình chống kỳ thị chủng
tộc trong quân lực cảnh sát. Đã hơn 18 ngày mà sự biểu tình dẫn còn tiếp diễn, đồng bào, đủ loại
chủng tộc (da trắng, da vàng, da đen, vv.) không sợ dịch bệnh vẫn biểu tình rầm rộ. Và mới đây
cách vài ngày (Friday Jun 12th, 2020), lại có thêm một người Mỹ da đen, Rayshard Brooks, tay
không vũ khí bị cảnh sát người Mỹ da trắng Thành Phố Atlanta Georga bắn chết. Và biểu tình
lại càng rầm rộ hơn tại Thành Phố Atlanta Georgia.
Và giờ đây, Hoa Kỳ đang đối phó 3 vấn nạn mà mức độ trầm trọng chưa từng có từ trước đến
nay:
1. Đại dịch Covid-19 (hơn 2 triệu người tại Hoa Kỳ mắc bệnh dịch – Jun 15 th 2020)
2. Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng đến mức độ chưa từng có (hơn 36 triệu dân Mỹ thất
nghiệp)
3. Sự nổi loạn chống kỳ thị chủng tộc trong quân ngũ cảnh sát (khắp Hoa Kỳ và các nước
trên thế giới)
Con người Thế Kỷ 21 không thể nào tiếp tục chấp nhận kỳ thị chủng tộc nữa và giới trẻ tiếp tục
biểu tình ôn hòa, tiếp tục xuống đường đòi hỏi chính quyền triệt để cải cách bộ máy cảnh sát
chống kỳ thị dân da đen.
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Thật ra đây là vấn đề rất sóc nặng cho rất nghiều người vì họ nghỉ rằng với luật pháp Hoa Kỳ,
sự kỳ thị chủng tộc không còn nặng nề như trước nữa, nhưng những hiện tượng gần đây cho
thấy Dân Mỹ Da Đen (African Americans) vẫn còn bị kỳ thị một cách trầm trọng, và đa số họ
không còn tin tưởng vào Cảnh Sát. Trong bối cảnh đó, cảnh sát Hoa Kỳ cũng rất có thành kiến
với người Mỹ Da Đen vì họ chiếm hơn 70% tội nhân trong khi dân da đen chỉ có khoảng 13%
dân số Mỹ.
Một điều không thể không để ý đó là giới trẻ rất quan tâm và đầy xúc cảm với hình ảnh George
Floyd bị đè cổ đến chết và rất phẩn uất với những gì đang xảy ra và đứng lên kêu gọi "Thế Giới
phải Thay Đổi!". Các tình hình diễn ra đã làm cho tất cả chúng ta đều phải suy nghỉ, và thấy rất
rỏ là “Thế Giới phải Thay Đổi” mà tuổi trẻ là những người dẫn đầu để đưa thế giới vào sự thay
đổi lớn. Tất cả chúng ta, dù thuộc bất cứ chủng tộc nào (da trắng, da đen, da vàng, Hispanic,
Indians, Middle Easterners, etc...) đều phải suy nghỉ - Văn hóa xã hội thế giới cần một sự thay
đổi trong mọi chủng tộc ( The world needs a change in culture! The Black culture needs change,
The Withe culture needs change, The Asian culture needs change, The culture of the People of
Colors needs change).
Bài viết dưới đây diễn tả sự bộc phát của tuổi trẻ trong gia đình của Tôi đối với vần đề kỳ thị
chủng tộc. Xin diễn tả bằng Anh Ngữ:
“I can’t breathe”, that was George Floyd’s last words that shook the world. A cry of a black
American man gasping for justice, a cry of a human being pleading for empathy, a cry of
humanity echoing to remind us that rage and hatred are too costly and will destroy Peace. On
the other side, the rage toward all police officers, the hatred toward law enforcements are neither
an act of decency. Those are the basis arguments from both sides of the young adults and
teenagers in my family - my daughters, my nephews, and my nieces…
They have been in debates and discussions through tears, through emotion, through languages…
with data, with video clips, with quotes, with information from the media… by texting, calling,
chatting, even writing letters to each other to unleash their thinking in the last 7 days. Each side
of the argument doubles down on their stance on the subjects of racism, human rights, police
right, police brutality, humanity, Justice and Peace.
I ‘ve never seen so much passions from them discussing world problems. Their passions in the
last couple days is over and above the passions of all things in all their lives combined. They
are no longer being ignorant on a world problem, a problem of racism and hatred, in any form,
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2020

Trang 4

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 008

is no longer tolerated in the 21 st century. The question is, is racism still a huge factor in our life,
a strong aspect in our law enforcements, a strong characteristic in our society? One side says it
is not--this is not a matter of racism, it is a matter of a few bad cops murdering a few people
who have trouble with the laws; another side says it is, that there are many racists in the law
enforcement.
But, what amazingly happened is the Youths no longer stay silent, the Youths are no longer
ignorant, the Youths want to voice what their opinions are, and one way or another, they want to
be the vehicle of change.
But what changes?
Do the laws need change? Does the police system need to be reformed? Does the Black
American culture need change? Does the White American culture need change? Does the
culture of the people of color need change? All that led to one demand - that the young
generation has shouted out loud and clear that the world needs change, the world needs to build
the culture of Peace – the culture of Trust – the better civilization…
But how?!
How each of us chooses to be the change will be our decisions. We can choose the ballot, we
can choose the advocate actions, we can choose education, we can choose to march, to teach, to
speak the truth, to pen the ideas of change, to be social change agents. Whatever the means, the
youth now refuse to be the “unheard”.
Amid of the global pandemic, the economic chaos, the racism crisis, an amazing thing is
happening in my family, the introverts no longer choose to stay silent. The Youths are now
speaking up and demanding change. They step up and want to be a part of the solution.
I’m so proud of the youth especially they managed to keep a countenance through out the all
debates and discussions.
Xin phỏng dịch qua Việt Ngữ
"Tôi không thể thở được!" đó là những lời cuối cùng của George Floyd trước khi chết đã làm
chấn động toàn cầu, Một tiếng kêu của một người đàn ông Mỹ da đen đang thoi thóp kêu gào
Công lý, một tiếng khóc của một người con cầu xin sự cảm thông, một tiếng khóc điển hình đã
vang lên nhắc nhở tất cả chúng ta là sự thù hận và kỳ thị phải trả giá rất đắt và là sự tiêu diệt
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hòa bình. Nhưng đứng trên một phương diện khác, sự ứng xử với thái độ thù hằn đối với các sĩ
quan cảnh sát hay các cơ quan thực thi pháp luật cũng không phải là một hành động chấp nhận
được. Đó là 2 cơ sở tranh luận từ hai phía của các thanh thiếu niên trong đại gia đình của Tôi Các con và Các Cháu của Tôi.
Các em tranh luận qua cảm xúc, qua nước mắt, qua ngôn ngữ, qua các dữ liệu, với các video
clip, với các trích dẫn từ các thông tin truyền hình truyền thông...Các em tranh luận bằng cách
texting, phone, đàm thoại, thậm chí viết thư cho nhau để diễn tả trình bày suy nghỉ của mình
trong suốt hơn 10 ngày qua. Mỗi bên giữ vững vị trí và suy nghỉ của mình về những vấn đề
nóng bỏng hiện thời: v/đ kỳ thị chủng tộc, nhân quyền, quyền lực của cảnh sát, sư lạm dụng
quyền dẫn đến tàn bạo của cảnh sát, về tình người, về hòa bình, và công lý.
Tôi chưa từng thấy các con cháu của Tôi có một cảm xúc mãnh liệt về các diễn tiến xảy ra. Nổi
xúc cảm đó, nhiều hơn và mạnh hơn nổi xúc cảm tổng hợp của tất cả các em cho tất cả các vấn
đề từ lúc các em sanh ra cho đến bây giờ, nổi xúc cảm mà tôi chưa từng thấy ở các em đối với
các vấn đề thế giới. Các em không còn thờ ơ với các vấn nạn của nhân loại đặc biệt là vấn đề
phân biệt chủng tộc dù bất cứ dưới hình thức nào cũng không còn được chấp nhận trong Thế Kỷ
21. Câu hỏi đặt ra là, có phải sự phận biệt chủng tộc vẫn còn là một vấn nạn lớn trong xã hội
ngày nay chăng? có phải nó vẫn là một khía cạnh, một yêu tố cơ bản trong việt thực thi pháp
luật trong guồng máy cảnh sát? có phải nó vẫn là một đặc tính lớn trong xã hội hiện đại? Một
bên cho rằng - phân biệt chủng tộc không còn là một yếu tố trong guồng máy cảnh sát nữa - mà
thật ra đây chỉ là vấn đề của "một con sâu làm sầu nồi canh", một vài cảnh sát xấu ra tay giết hại
người có chút rắc rối với luật pháp. Bên thứ hai cho rằng trường hợp của George là một ví dụ
điễn hình của sự kỳ thị chủng tộc trong hệ thống cảnh sát đến độ dẫn tới giết người trắng trợn
trong lúc thi hành pháp luật. Thanh niên không còn thờ ơ, thanh niên muốn nói lên ý kiến của
mình, bằng cách này hay cách khác, thanh niên muốn chính mình trở thành một phương tiện cho
sự thay đổi "a vehicle of change".
Nhưng những điều gì cần phải thay đổi?
Các em đưa ra các câu hỏi:
Phải chăng luật pháp cần thay đổi? Phải chăng hệ thống cảnh sát cần sự cải tổ? Liệu văn hoá xã
hội Dân Mỹ Đen cần thay đổi? Liệu văn hóa xã hội Dân Mỹ Trắng cần thay đổi? Hay văn hóa
xã hội Dân da Màu cần phải thay đổi? Tất cả những vấn đề đó dẫn đến một sự thật - đó là thế hệ
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2020

Trang 6

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 008

trẻ đã cho chúng ta thấy là họ đã la to vang dội và rất rỏ ràng là - thế giới này đang cần có một
sự thay đổi - thế giới này đang cần một nền Văn Hóa Hòa Bình, nơi mà mọi người tin tưởng vào
tính thiện lương của nhau - nơi mà sẽ có nền Văn Minh Đại Đồng.
Nhưng làm thế nào để thay đổi?!
Muốn làm thế nào để thay đổi là một quyết định của mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta có
thể chọn "Lá Phiếu", dùng lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình; mỗi người chúng ta có thể
chọn hành động để đánh tiến cho điều mà ta muốn; mỗi người chúng ta có thể chọn giáo dục,
chọn biểu tình, chọn diễn hành, chọn làm tiếng nói cho sự thật, chọn làm những cây viết để viết
lên những tư tưởng, những quan điểm cho sự thay đổi, hay chọn trở thành những tác nhân cho
sự thay đổi. Dù là chọn cách nào đi nữa, điều đáng mừng là giới trẻ bây giờ không còn muốn lời
nói của các em bị bỏ qua, và các em muốn mình trở thành yếu tố chính của sự thay đổi cho nền
văn minh tiến bộ.
Giữa đại dịch toàn cầu, giữa sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng, sự giửa sự hỗn loạn phân biệt
chủng tộc, một điều đáng mừng, đáng kinh ngạc xảy ra trong gia đình Tôi, là những thanh thiếu
niên có khuynh hướng nội tâm không còn chọn cách "im lặng". Giới thanh thiếu niên đang lên
tiếng và đòi thay đổi. Họ quyết tâm đứng lên và muốn trở thành thành phần đưa ra giải pháp.
Tôi rất tự hào các em, mà điều đặc biệt nhất là trong lúc tranh luận các em lúc nào cũng giử hòa
nhã, tôn trọng ý kiến với nhau qua tất cả các cuộc tranh luận.
Ngọc Túy
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I.2 Những Lá Thư Hòa Bình (LETTERs of PEACE)
Giữa đại dịch Covid-19, Cô Allision (cơ quan phụ trách quan hệ quốc tế của HWPL) gởi đến
HT Túy Nguyễn hơn 350 bức thư viết tay của các Thiện Nguyện Viên đến “đại gia đình - ủng
hộ hòa bình”, mà hơn 18 lá thư là gởi trực tiếp đến HT Túy Nguyễn (Phó TQN - Ban Thế Đạo
Cao Đài Hải Ngoại)
Với đầy cảm kích và xúc cảm, HT Túy Nguyễn đáp lại bằng một lá thư ủng hộ hòa bình.
Figure 1: Hand-written letters to the Family of Peace:
https://drive.google.com/drive/folders/18Jqks35UjW2BmWJZxH8Vl-sgPxSPMeWy?usp=sharing
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Figure 2: Hand-written letters to HT Tuy Nguyen
https://drive.google.com/drive/folders/1UHoPmAw0H79Ooo3k6mgJCt5e5RtTCzJs?usp=sharing

With great appreciations and emotions, HT Tuy Nguyen responsed with a Letter of Peace:
Dear Allison, and the Messengers of Peace of the 21st Century!
I refer you as the Messengers of Peace of the 21st Century as you truly are. More than ever
in human history, the world recognizes young leaders like you, who will lead the world into a
better place for future generations. The leaders of the world (Politic, Religion, Natural
Science, etc..) are not truly leaders for Peace, you are! The leaders of the world are
imprisoned in their own political ideologies, limited in their religious boundaries, confined by
their organizational priorities, etc.… The leaders of the world will need you to lead them to
rise above those limitations, to see God as limitless and no boundaries, to see God as the
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2020
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Father of All, and to see All of Us as One. God creates religious traditions and through the
learning process, humans creates religious contradictions; God creates sciences and humans
gradually discover it through studying but then misuse it for the gain of secular power ; God
creates all things in the universe and humans are able to see their physical beings and sense
their spiritual natures. Nevertheless, modern humans already know that under the microscope
of science, we are 99.9% genetically similar DNA; under the great scheme of the universe,
we are one; under God, we all are his beloved children.
As I read your heartfelt letters and I cried with joy, and I let my tears go unrestrained…This
is one of the moments of my life that I did not want to swim out of the river of tears…the
tears of joy…The spirit in your letters is the spirit of Life, from the spirit of Nature
whispering to all of us that the future generations deserve Peace and Harmony…that there is
no room for hatred…that there is no need for war. That whisper is so clear and loud that it is
able to eliminate all other noises from the outside world and also the ones trapped in our
minds. We all have learned from the mistakes but also thrived from the wisdom of our
ancestors, who expected us to do more than they did, who expected us to build a better world
than their world was, who whispered to us through our mind “hey, I always know you will
persevere, stay resilient and intelligent, full of love and energy… I know you can do it and I
am patient! I trust you, and I trust God…I want to let you know that life is beautiful,
meaningful, and forever evolving…Life is God as God creates Life!”
Allison, Amy, Michelle, Fe Acosta, Desiree, Patricia, Melanie, Marina, Debbie, Esther,
Ivana, Raina, Pamela, Josh, Jessica, Tegan, Amy and all other more than 315 HWPL peace
messengers who wrote the handwritten letters to the family of peace, your spirit inspired me
and I know for a fact that it will inspire others. COVID-19 can kill many of us but cannot stop
life. All of us, physically dead or alive, will continue our journey, either in this world or in
the other world that we call “spiritual” … COVID-19 is a challenge that we will have to go
through…, but we are not alone and we are together as we are spiritually connected. It may
be the way the Mother Earth wanted us to take a step back and tell us that she needs a break,
that she needs to re-energize, re-charge, re-organize the world. Since we all are trapped at
home and have a little more time, a wise friend of mind advised me a “24-hour fasting for a
purpose” and I took that challenge of “fasting and meditation” to see me from the inside, to
learn more on who I really am, and what I can do for me to love, learn, and live life
effectively…
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HWPL volunteers, your letters inspired me to the core, you are the leaders of the Peace
messengers…I love your wishes and I will share your wishes to my world. I wish you all the
wishes you gave to the world plus more – the will of God - that will bring you to be the best
human being you can be in health, in happiness, in progression, physically and spiritually!
Lá Thư có thể phỏng dịch qua Việt Ngữ như sau:
Thân Ái Chào Cô Allison và Các Bạn Trẻ, Những Thông Tín Viên Hòa Bình của Thế Kỷ 21!
Tôi nêu danh các bạn là những Thông Tín Viên Hòa Bình của Thế Kỷ 21 vì các bạn thật sự
là những người đã và đang mang thông điệp hòa bình cho nhân loại. Hơn bao giờ hết trong
lịch sử loài người, cả thế giới đã nhận thức được tinh thần làm chủ, khả năng lãnh đạo của thế
hệ trẻ hôm nay, sẽ là 1 thế hệ đứng đầu trong việc dẫn dắt con người vào một thế giới hoà
bình tốt đẹp hơn cho thế hệ kế thừa. Các nhà đương kim lãnh đạo thế giới không phải là
những nhà lãnh đạo cho hòa bình, mà chính là các bạn trẻ! Vì các nhà lãnh đạo thế giới
(chính trị, tôn giáo, khoa học tự nhiên, v.v) đã bị giam cầm trong các hệ tư tưởng chính trị, bị
giới hạn trong các ranh giới tôn giáo, bị hạn chế bởi các chính sách ưu tiên trong các tổ chức
đảng phái của chính họ. Họ sẽ cần các bạn trẻ đi tiên phong, dẫn dắt họ, hướng dẫn họ, vượt
lên trên những giới hạn đó, để giúp họ nhận thức được Đấng Thương Đế là vô cùng tận,
không ranh giới, không giới hạn, là CHA của muôn loài, là Đấng Cha Trời mà Người xem tất
cả chúng ta như MỘT, đối xử tất cả chúng ta như MỘT, trong sự thương yêu và dạy dổ gởi
đến mỗi chúng ta tùy theo trình độ tiến hóa của từng cá nhân. Đấng Thượg Đế lập ra các
truyền thống tôn giáo để dạy Đạo là theo trình độ tiến hóa của con người, mà nhân sanh qua
quá trình học tập và tìm hiểu đã tạo ra các mâu thuẩn tôn giáo. Đấng Thượng Đế dạy nhân
loại về khoa học tự nhiên, thì nhân loại lạm dụng nó để tạo sức mạnh trong trường Đời. Đấng
Thượng Đế đã tạo ra vạn vật trong vũ trụ và hằng đẩy bánh xe tiến hóa cho con người để con
người chẳng những có thể nhận thấy được bản thế hữu hình mà còn nhận thức được bản chất
Tâm Linh của chính mình. Điều đáng mừng là con người thời nay đã hiểu biết được rằng,
dưới vọng kính hiễn vi của khoa học, tất cả chúng ta có cùng 99.9% DNA giống nhau, và
dưới mắt nhìn của cả càn khôn vũ trụ chúng ta là MỘT, dưới Đấng Cha Trời chúg ta đều là
các con yêu dấu của người.
Và trong khi đọc những lá thư viết tay đầy chân tình của các bạn, tôi đã khóc vì cảm động và
hạnh phúc..., tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt… và đây là một trong những
khoảnh khắc mà Tôi không muốn bơi ra khỏi dòng nước mắt. Đọc những lá thư của các bạn,
Ngày 15 Tháng 6 Năm 2020

Trang 11

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 008

Tôi đã cảm nhận được sự huyền diệu của sự sống, sự tuyệt vời từ Tiếng Thì Thầm của Thế
Giới Tự Nhiên ở chung quanh ta, như rĩ vào tai chúng ta những lời nhắc nhở là con cháu
chúng ta và các thế hệ kế thừa rất xứng đáng được hưởng một thế giới đại đồng, một xã hội
hòa bình cộng hưởng, nơi mà không còn chổ cho lòng hận thù, sự dị biệt, và chiến tranh. Lời
thì thầm đó thật vang to và thật rỏ...vang to đến mức mà nó có thể loại bỏ tất cả những tiếng
động khác từ thế giới bên ngoài, và cả những tư tưởng đang mắc kẹt trong tâm thức của
chúng ta. Chúng ta đã may mắn học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của Ông/Cha
chúng ta và đồng thời cũng thu nhận được những kinh nghiệm và khôn ngoan của tổ tiên để
lại, và tổ tiên của chúng ta cũng đã và đang mong đợi chúng ta phải đảm nhận nhiều hơn họ,
thông minh hơn họ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của họ. Tổ tiên của chúng
ta cũng rĩ tai, thì thầm vào tâm trí chúng ta "Hey, các con, Ta lúc nào cũng biết các con kiên
cường và thông minh, tràn tính yêu htương và đầy năng động, Ta biết các con sẽ thành công
và Ta kiên nhẫn! Ta tin tưởng vào các con và Ta tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa ...Ta muốn
cho các con biết rằng, sự sống là thật đẹp, thật ý nghĩa, và sự tiến hóa sẽ không bao giờ ngừng
vì sự sống là Đấng Tạo Hóa vì Đấng Tạo Hóa tạo ra sự sống!
Allison, Amy, Michelle, Fe Acosta, Desiree, Patricia, Melanie, Marina, Debbie, Esther,
Ivana, Raina, Pamela, Josh, Jessica, Tegan, Amy và hơn 350 Thông Tín Viên Hòa Bình của
HWPL, những anh/em mà đã viết những lá thư viết tay gởi đến “Đại Gia Đình-ủng hộ hòa
bình”, tinh thần của các bạn đã tạo cảm xúc cho Tôi và Tôi chắc chắn rằng nó cũng sẽ tạo
cảm xúc cho những người khác. Covid-19 có thể giết chết rất nhiều người trong chúng ta
nhưng nó không thể ngăn chận được sự sống. Tất cả chúng ta dù sống hay chết trên thế gian
này, đều sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình dù trong ở thế giới này hay ở một thế giới khác
mà chúng ta thường gọi là Thế Giới Vô Hình, chúng ta đều liên kết với nhau qua thể Tâm
Linh. Covid-19 là một thử thách mà chúng ta phải trãi qua, nhưng chúng ta không đơn độc,
cả thế giới đều cùng một mục đích và liên kết với nhau trong việc chống dịch bệnh về vật
chất lẫn tinh thần. Nó cũng có thể là một cách mà Trái Đất Mẹ muốn chúng ta bước lùi một
bước và nhắn nhũ chúng ta là Quả Đất Mẹ cần được nghỉ ngơi, cần tái tạo lại năng lượng, tổ
chức lại trật tự thế giới. Khi tất cả chúng ta đều bị cầm giử tại nhà, là lúc mà chúng ta có thể
có nhiều thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình, và có một người bạn dày dặn kinh
nghiệm của Tôi đã bảo Tôi nên thử nhịn ăn và thiền định trong vòng 24-tiếng đồng hồ cho
mục đích hướng thượng để Tôi có thể tìm hiểu Tôi, nhận xét Tôi, nhìn Tôi từ bên trong, để
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tìm hiểu hơn về con người thật của Tôi và để nhận thấy được nhũng gì mà Tôi có thể làm
trong vấn đề học hỏi và phát triền Bi, Trí, Dũng, để sống có hiệu quả hơn.
Hỡi các Thiện Nguyện Viên HWPL! những lá thư của các bạn đã đánh vào tâm khảm của
Tôi, các bạn là những người tiên phong cho công cuộc xây dựng hòa bình, Tôi rất tâm đắc với
những ước vọng của các bạn và sẽ chuyển những ước vọng của các bạn trong thế giới của
Tôi. Tôi chúc các bạn tất cả những điều mà bạn mong muốn cho thế giới ngày mai cộng với
ý muốn của Đấng Thượng Đế, những ý muốn mà sẽ mang lại cho bạn sự thăng tiến về sức
khoẻ, hạnh phúc, thể chất và tinh thần!
Ngọc Túy
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II.

THÔNG BÁO
II.1 Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp Quốc - Thư Đính Chánh Minh định lập trường
Ngày 19 Tháng 5 Năm 2019 dưới sự hướng dẫn của HH Huỳnh Tâm và HH Trương Thành Lập
đã tập hợp một vài người tại chung cư của HH Lập thiết lập Hương Đạo Paris Pháp Quốc và
đăng báo Éphe của Công Đồng Việt Nam sở tại về tổ chức mới thành lập này (hình ảnh 1). Và
trong việc vận động thiết lập Hương Đạo đó HH Trương Thành Lập đã viết văn thư kêu gọi các
cơ sở Đạo hãy quay về trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh TTTN hiện thời.
Hình ảnh 1: Trích dẫn trương mục thành lập Hương Đạo của Huỳnh Tâm và Trương Thành Lập

Trước hiện trạng này, Thánh Thất Cao Đài Paris thông báo minh định lập trường 3 không:
- Không dính liếu vì đến v/đ của việc thành lập cái gọi là Hương Đạo Cao Đài Paris
do Ông Huỳnh Tâm làm Hội Trưởng tại địa chỉ 143, rue National, 75013 Paris.
- Không nhất thiết quan hệ đến Hương Đạo này.
- Không đáp ứng lời kêu gọi của HH Trương Thành Lập v/v quy đầu tùng lịnh vào
Hội Đồng Chưởng Quản đương nhiệm TTTN.
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Xin trích dẫn thông báo dưới đây:
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II.2 Văn Phòng Đại Viện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu - Minh định lập trường

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Ngũ Niên

Tòa Thánh Tây Ninh
Cao Đài Hải Ngoại
Văn Phòng Đại Viện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
V/v thành lập Họ Đạo Paris do Hội Đồng Chưởng Quản ở Việt Nam
Kính quý Chức Sắc, Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại,
Văn Phòng Đại Viện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu trong Hệ Thống Cao Đài Hải Ngoại xin
minh định lập trường - đây là một tổ chức của Cao Đài Nguyên Thủy đã có từ năm 1926 do
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ khai mở tại Tây Ninh. Trong lúc Hội Thánh chưa tái
phục quyền, chúng tôi cùng nhau hành ứng theo Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp trong bối
cảnh hiện tại để gìn giữ Pháp Luật Chơn Truyền của Đạo (đính kèm hình ảnh 2)
Văn Phòng Đại Viện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu xin công bố v/v thành lập Họ Đạo Paris
do Hội Đồng Chưởng Quản ở Việt Nam theo Huấn Lịnh số 214/95-NCPS-HL (đính kèm hình
ảnh 3 & 4), ký ngày 5 tháng 3 Canh Tý (dl. 28/3/2020), không có liên quan, liên hệ đến Thánh
Thất Paris - 33 Rue Blandin - 94190 Villeneuve Saint Georges - Pháp Quốc do CTS Nguyễn
Văn Phé đang giử chức Qu. Đầu Tộc, là một Thánh Thất mà đã hành đạo trong nhiều năm qua,
nói riêng và toàn thể các cơ sở Đạo trong Hệ Thống Cao Đài Hải Ngoại nói chung.
Kính mong toàn thể quý Chức Sắc, Chức Việc, quý Đồng đạo và Đạo tâm được biết tình hình
đạo sự tại Paris - Pháp Quốc.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều hồng ân cho quý vị và gia quyến.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Nay kính
Berlin, Ngày 13 Tháng 6 Năm 2020 (22/ 4(Nhuần)/Canh Tý)
TM. Văn Phòng Đại Viện Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
Hiền Tài Đào Duy-Linh
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Hình ảnh 2: Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp đính kèm
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Hình ảnh 3: Huấn Lịnh số 214/95-NCPS-HL do Hội Đồng Chưởng Quản ở Việt Nam
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Hình ảnh 4: Huấn Lịnh số 214/95-NCPS-HL do Hội Đồng Chưởng Quản ở Việt Nam tiếp theo
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II.3 Đại Diện Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu - Minh định lập trường

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Cửu Thập Ngũ Niên
Tòa Thánh Tây Ninh

Cao Đài Hải Ngoại
Đại Diện Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
V/v thành lập Họ Đạo Paris do Hội Đồng Chưởng Quản ở Việt Nam
Kính quý Chức Sắc, Chức Việc các Cơ sở Đạo, quý Đạo hữu, Đạo tâm tại Hải Ngoại,
Tôi, HT Nguyễn Chí Hiền, Trưởng Ban Đại Diện Ban Thế Đạo - Cao Đài Hải Ngoại tại Châu
Âu xin khẳng định lập trường nhất quán như sau:
Từ khi khối Đạo tại hải ngoại được thành lập, Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại Châu Âu do tôi
đảm nhận không liên hệ với Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh do Hội Đồng Chưởng Quản lãnh
đạo hiện nay. Đồng thời không liên hệ v/v thành lập Họ Đạo Paris theo Huấn Lịnh số 214/95NCPS-HL, ký ngày 5 tháng 3 Canh Tý (dl. 28/3/2020). Tâm tư nầy, xin xác định lập trường cố
hữu trong sinh hoạt Đạo tại Âu Châu.
Kính mong toàn thể quý Chức Sắc, Chức Việc, quý Đồng đạo và Đạo tâm được biết lập
trường Ban Đại Diện Ban Thế Đạo - Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban nhiều hồng ân cho quý vị và gia quyến.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Nay kính
Paris, Ngày 13 Tháng 6 Năm 2020 (22/4(Nhuần)/Canh Tý)
TM. Đại Diện Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại tại Châu Âu
Hiền Tài Nguyễn Chí Hiền
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III. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO
III.1 Huyền Diệu Ngày Triều Thiên của ĐỨC HỘ PHÁP
Thần-Linh-Học và Thông-Thiên-Học là hai tổ-chức chuyên
nghiên-cứu, tìm hiểu thế-giới vô-hình. Hai tổ-chức nầy có chinhánh ở hầu hết các quốc-gia trên thế-giới.
Có nhiều Nhà Thần-Linh-Học, Thông-Thiên-Học tu-luyện đến
mức xuất thần tiếp xúc với Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Khi một Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học phát-giác
một hiện tượng lạ trong thế-giới vô-hình, liền thông-báo với
các Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học khác, để kiểmchứng lại xem vào cùng thời gian đó, có phát-giác ra hiệntượng đó không.
Phải có ít nhất ba Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học
ở ba nơi khác nhau đồng xác-nhận thì hiện-tượng ấy mới được
công bố.
Nhờ hành động thận trọng và chu đáo, nên những điều họ công bố rất có giá trị với công luận quốc tế.
Ngày 17 Tháng 5 Năm 1959 (10 Tháng 4 Kỹ Hợi), nhà Thần Linh Học ALIN phát giác ra hiện tượng:
Các Thiên-Thần cầm lộng vàng nạm ngọc, tề tựu đến đứng thành hình bán-nguyệt. Những chơn-linh
lớp mặc thiên-phục trắng, lớp mặc thiên-phục đỏ, lớp mặc thiên-phục xanh, lớp mặc thiên-phục vàng,
từ khắp nơi tựu về đứng trước các thiên thần, tạo thành chiếc mống bốn màu vàng xanh đỏ trắng tuyệt
đẹp để nghinh-tiếp một chơn-linh từ trần-thế trở về, Chơn-linh vừa về, hào-quang chói lòa xua đuổi
các hung-thần ra xa tít.
-

Những chơn linh mặc thiên phục trắng tung hô: Tiết độ là tình thương yêu làm cho chúng
ta gìn giử trong sạch những gì chúng ta yêu mến.
Những chơn linh mặc thiên phục đỏ tung hô: Dũng lực là tình thương yêu giúp chúng ta
đảm nhận mọi khó khăn cho cái gì chúng ta yêu mến.
Những chơn linh mặc thiên phục xanh tung hô: Thận trọng là tình thương yêu phân biệt
điều gì đưa chúng ta đến chỗ thiện và điều gì có thể lôi kéo chúng ta đi xa chỗ thiện.
Những chơn linh mặc thiên phục vàng tung hô: Công bình là tình thương yêu đặt chúng ta
vào con đường phục vụ cho tình bác ái.
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Bốn lớp chơn linh tung hô xong, thì tiếng nói từ thượng giới vang xuống, tiếng nói vang trong tâm
mọi người từ thượng giới, trung giới và hạ giới đều nghe thấy: Con đã xuống thế hạ mình một cách
cao cả, làm một vị lãnh đạo tôn-giáo toàn vẹn. Hộ-Pháp! Con hãy trở về trong lòng ta và giữ lời
thánh-huấn của ta. Nhà Thần Linh Học ALIN vội thông báo hiện tượng trên cho các Nhà Thần Linh
Học hay Thông Thiên Học khác xin kiểm chứng.
Kết quả:
1-- Nhà Thần-Linh-Học SARA-BARTHEL xác nhận: Cùng thời-gian nêu trên, có nghe tiếng nói giữa
không-trung. Sở dĩ đạo đức đưa đến một đời sống hạnh-phúc, vì đạo-đức là tình thương-yêu cao cả,
mà tình thương-yêu này chỉ là một với tình yêu nhơn-loại và vũ-trụ.Tiếng nói ấy thoát ra ngoài vậtthể và nghìn chổ trên thế-giới khi để tâm-hồn yên-lặng và mở rộng đều có thể nghe được, dầu ở
phương đông cũng như phương tây, phương nam cũng như phương bắc. Tiếng nói ấy là tiếng nói của
một chơn-linh vừa từ cõi đông-nam-á trở về thiên-giới.
2-- Nhà Thông-Thiên-Học SARB cũng xác nhận: Cùng thời-gian nêu trên, có buổi lễ long trọng trên
thế giới, rất đông Phật, Tiên, Thánh dự, đón rước một vị Phật khôi-giáp uy-nghi, lưng giắt gậy đả yêu,
từ Châu-Á trở về. Xác của vị Phật ấy ngồi kiết-già trong liên-đài tám-góc, hai lòng bàn tay ngửa ra,
ban phép lành cho bốn hàng môn-đệ mặc sắc-phục vàng, xanh, đỏ, trắng.
3--Nhà Thần-Linh-Học PIAOREN cũng xác nhận: Cùng thời-gian nêu trên, ông đã gặp và phỏng vấn
ở thế-giới vô-hình một đấng hào-quang rực-rỡ, điển-lực huyền-diệu phi thường, vừa từ trần-thế trở
về, đấng ấy thuyết-đạo rất uyên-bác, giải-thích cơ mầu-nhiệm của vũ-trụ rất thỏa đáng, cảnh-tỉnh loài
người hãy tôn thờ Thuợng-Đế.
4--Cùng thời-gian nêu trên, đài thiên-văn kiểm-soát ngoại từng không-gian ở Anh Quốc cũng phátgiác hiện-tượng: Ngoại từng không-gian yên lặng một cách khác thường và bí mật.
Tổng-hợp những hiện-tượng trên, tổ-chức Thần-Linh-Học thế-giới công-bố trên báo-chí và sóng-điện
một kết luận: Có một bậc vĩ-nhân vừa từ trần, yêu cầu các quốc-gia trên thế-giới cho biết chi tiết về
bậc vĩ-nhân nầy. Ngài Thời-Quân Hồ Bảo-Đạo đã phối-hợp với Bộ Ngoại-Giao Cam-Bốt trình bày
việc ĐỨC PHẠM HỘ-PHÁP triều-thiên khiến dư luận quốc-tế xôn-xao, danh thể Đạo Cao-Đài và
Đức PHẠM HỘ-PHÁP vang lừng khắp thế-giới.
Ngày 17 tháng 5 năm 1959 (Mùng 10 tháng 4 năm Kỷ-Hợi) không chỉ riêng là ngày tưởng niệm của
dân tộc Việt và Tín-Đồ Đại-Đạo, mà còn là ngày đáng nhớ của tổ-chức Thần-Linh-Học thế-giới.
Thật là NGÀY VĨ ĐẠI! Thông-Thiên-Học và Thần-Linh-Học Phối kiểm Chứng Nghiệm
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III.2 THEÁ GIÔÙI ÑAÏI ÑOÀNG (Universalism)
III.2.1 YÙ NGHÓA THEÁ GIÔÙI ÑAÏI ÑOÀNG:
Theo nghóa toång quaùt theá giôùi ÑAÏI ÑOÀNG laø theá
giôùi toaøn caàu (wholism) maø moïi nöôùc, moïi xöù, moò
ngöôøi ñeàu ñoàng chung laïi laøm moät. Trong xaõ hoäi
töông lai ñoù, con ngöôøi laø coâng daân cuûa theá giôùi, laø
thaønh vieân cuûa chung neàn vaên hoùa vaên minh nhaân
loaïi. Rieâng chöõ Ñoàng coù hai nghóa:
• Gioáng nhau
Ñaïi Ñoàng Xaõ - TTTN

•

Cuøng chung

Nhö vaäy chöõ Ñoàng bao haøm yù nghóa PHAÅM CHAÁT GIOÁNG NHAU – CUØNG CHUNG HOØA
HOÏP laïi, töùc coù nghóa ÑOÀNG vaø HOØA.
• Ñoàng: Gioáng nhau ôû ñaây, dó nhieân khoâng theå noùi veà Theå maø chæ noùi veà Taâm.
“Theå” thuoäc “VAÏN-THUØ” laø chaân lyù töï nhieân, nhö baøn tay coù ngoùn daøi ngoùn ngaén, nhö
vöôøn hoa coù muoân loaøi muoân saéc hình daùng khaùc nhau, khoâng theå quan nieäm gioáng nhau
veà Theå maø caàn höôùng moïi ngöôøi QUI TAÂM töï nhieân khoâng coøn coá chaáp veà hình thöùc.
Ñieàu naày cuõng coù nghóa trong HOØA ÑOÀNG coù söï chaáp nhaän Dò Ñoàng, ngöôïc laïi neáu
khoâng chaáp nhaän söï Dò Ñoàng thì khoù coù theå HOØA ÑOÀNG. Moïi daân toäc coù baûn saéc vaø
phong hoùa rieâng neáu ta coá chaáp veà hình thöùc thì khoâng theå hoøa hôïp ñöôïc.
Caùi TA phaøm ngaõ cuûa con ngöôøi cuõng thuoäc “VAÏN THUØ”, voán khaùc nhau, traêm ngöôøi
traêm yù, khoâng ÑOÀNG neân khoâng theå HOØA. Daàu vôùi nöôùc, hai baûn chaát khaùc nh au, ñem
troän loän laéc maõi cuõng khoâng theå hoøa ñöôïc. Vaû laïi phaøm ngaõ voán vò kyû hôn thua, tranh
chaáp, ghen gheùt ñoá kî neân khoâng theå hoøa. Nhö vaäy muoán HOØA phaûi laøm sao cho ÑOÀNG
baûn chaát, giaûi tröø phaøm ngaõ chæ coøn chôn ngaõ. Ví nhö trong toaùn hoïc muoán coäng tröø ñeàu
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phaûi quy ñoàng maãu soá. Ñoái vôùi con ngöôøi muoán haøi hoøa taùc hoïp, xaây döïng lyù töôûng hoaëc
kieán thieát töông lai thaønh coâng röïc rôõ ñeàu phaûi quy ñoàng nguyeân taùnh. Nguyeân taùnh ñoù
laø chôn TAÂM.
Moãi ngöôøi ñeàu coù Ñieåm Linh Quang
Cuõng moät tình chung ñaáng Ngoïc Hoaøng
Taát caû quay veà Taâm chí thieän
Theá gian seõ bieán caûnh Thieân Ñaøng (TGST)
• Hoøa: Chæ coù chôn ngaõ hay chôn TAÂM töùc Ñieåm Linh Quang Thöôïng Ñeá ban cho thuoäc
“NHAÁT BAÛN” môùi ÑOÀNG, môùi HOØA ñöôïc.
Do ñoù muoán HOØA con ngöôøi phaûi QUI TAÂM töùc quay veà TÌNH THÖÔNG cuûa Thöôïng
Ñeá. Chôn TAÂM hay ngoïn nhieân ñaêng ñöôïc khai saùng töï nhieân boùng toái phaøm ngaõ bò giaûi
tröø. Ñoù laø luùc chôn ngaõ cheá ngöï phaøm ngaõ hay chôn TAÂM hieån loä, con ngöôøi ñoàng ñaúng,
ñoàng phaåm chaát ñaïo ñöùc neân deã HOØA.
Noùi moät caùch ñôn giaûn, khi toaøn theå nhaân loaïi tieán hoùa veà taâm linh môû roäng TÌNH THÖÔNG
CAO CAÛ nhö TÌNH MEÏ töùc TÌNH THÖÔNG cuûa Thöôïng Ñeá, ñoù laø luùc TAÂM ÑOÀNG ñaït HOØA
ÑOÀNG tieán ñeán ÑAÏI ÑOÀNG.
TAÂM ÑOÀNG → HOØA ÑOÀNG →

Theá giôùi ÑAÏI ÑOÀNG

III.2.2 XAÂY DÖÏNG THEÁ GIÔÙI ÑAÏI ÑOÀNG
Theá giôùi ÑAÏI ÑOÀNG haún nhieân laø lyù töôûng nhaân loaïi muoán vöôn tôùi.
Caùc cuoäc xung ñoät quoác gia vaø chieán tranh giöõa caùc daân toäc ñaõ laøm cho loaøi ngöôøi quaù ñau khoå.
Nhieàu hoïc giaû thöùc ngoä vaø caûm thaáy söï phi lyù cuûa chieán tranh neân töø thôøi Chu Maïc beân Trung
Quoác ñaõ coù nhieàu hoïc giaû chuû tröông thuyeát Ñaïi Ñoàng muoán xoùa bôø coõi chia maët ñaát ra thaønh
khu vöïc cuûa nhieàu daân toäc, mong daäp taét ngoøi löûa nhaân loaïi töông saùt töông taøn.
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Gaàn ñaây laïi coù Garry Davis töï xöng mình laø coâng daân soá moät cuûa hoaøn caàu, yù muoán laøm ñaïi
bieåu töôïng tröng cho xaõ hoäi Ñaïi Ñoàng cuûa ngaøy mai vaø phaûn ñoái söï chia reû loaøi ngöôøi thaønh
nöôùc vaø khoái ñeå ñöa nhau vaøo voøng cheùm gieát.
Lyù töôûng ÑAÏI ÑOÀNG laø moät vieãn töôïng caàn phaûi tieán tôùi treân ñöôøng tieán hoùa cuûa nhaân loaïi.
Hieän nay loaøi ngöôøi ñang soáng trong quoác gia vaø quoác gia lieân hieäp, caùc toå chöùc aáy chöa haún laø
hoaøn toaøn tuyeät ñoái vaø seõ coá ñònh maõi maõi, noù chæ ñaùp öùng cho nhöõng nhu caàu hieän taïi vaø seõ bò
ñaøo thaûi. Trong töông lai, Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác seõ laø moät Hieán Chöông Nhaân Loaïi vaø
Nhaân Quyeàn maø taát caû moïi hieán phaùp quoác gia ñòa phöông seõ phaûi duøng laøm caên baûn vaø tuaân
haønh. Neàn vaên minh seõ laø neàn vaên minh toaøn caàu (Wholism). Trong nhaân loaïi töông lai, daân toäc
naøo cuõng moät maët coù quyeàn töï do giöõ laáy vaø laøm phaùt trieån khaû naêng, ñaëc tính thieân nhieân, moät
maët tham gia vaøo ñôøi soáng chung cuûa toaøn theå nhaân loaïi.
Toå chöùc “Lieân Hieäp Quoác” töông lai seõ chuyeån thaønh moät toå chöùc thoáng nhaát ñaïi dieän taát caû
caùc nöôùc treân theá giôùi oån ñònh veà moïi maët chính trò, kinh teá, xaõ hoäi taïo söï HOØA BÌNH THÒNH
VÖÔÏNG cho theá giôùi trong tinh thaàn Huynh Ñeä ÑAÏI ÑOÀNG chia côm xeû aùo, töông trôï naâng ñôû
laãn nhau. Khoâng coù tình traïng nhö hieän nay: nöôùc quaù giaøu coù, ngöôøi daân soáng sung tuùc, nöôùc
khaùc laïi quaù ngheøo ñoùi khoå sôû ñang caàn söï chia xeû. Theá giôùi töông lai quyeàn lôïi moãi nöôùc ñöôïc
ñieàu hoø a toân troïng. Ñaát Meï töùc quaû ñòa caàu naày laø cuûa chung, daân toäc naøo cuõng coù boån phaän
baûo veä gìn giöõ.
Theá giôøi loaøi ngöôøi quaû thaät ñang chuyeån höôùng nhö vaäy , tai naïn chaùy röøng khuûng khieáp xaõy ra
taïi Nam Döông (ngaøy 6/9/1997) , khoâng phaûi chæ aûnh höôûng rieâng cho nöôùc naày thoâi, maø aûnh
höôûng ñeán söùc khoûe vaø kinh teá cuûa caû vuøng Ñoâng Nam AÙ, dó nhieân cuõng aûnh höôûng neàn kinh teá
theá giôùi. Traän baûo Linda (ngaøy2/11/1997) taøn phaù 12 tænh mieàn Nam Vieät Nam gaây cheát choác
vaø thieät haïi kyû luïc trong moät theá kyû qua (khoaûng 464 ngöôøi cheát, 857 ngöôøi bò thöông vaø 3200
ngöôøi bò maát tích). Noãi ñau khoå naày dó nhieân nhaân daân Vieät Nam phaûi gaùnh chòu maø caû theá giôùi
cuõng goùp phaàn chia xeû, cöùu trôï taøi vaät khoâng nhoû (sô khôûi Thuïy Ñieån 400,000 myõ kim, Phaùp
600,000 quan töông ñöông 100,000 myõ kim. Sau ñoù, boán toå chöùc thuoäc Lieân Hieäp Quoác 225,000
myõ kim. Caùc quoác gia Nam Haøn, Na Uy, Hoøa Lan, UÙc Ñaïi Lôïi v.v… cuõng saün saøng giuùp ñôû. ...)
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Naïn baõo luït laøm tan nhaø naùt cöûa, gaây tang thöông cheát choác taïi mieàn Trung Vieät Nam (1999)
cuõng ñöôïc nhaân daân caû theá giôùi gôûi taøi vaät ñeán cöùu trôï, chia xeû nieàm ñau.
Trong töông lai caùc daân toäc töông quan aûnh höôûng vaø baûo veä laãn nhau taïo haïnh phuùc cho nhau,
HOØA BÌNH CHUNG SOÁNG trong NGOÂI NHAØ VUÕ TRUÏ. Höôùng töông lai laø nhö vaäy nhöng
laøm sao thöïc haønh ñeå xaây döïng Theá Giôùi ÑAÏI ÑOÀNG quaû thöïc khoâng phaûi laø moät ñieàu deã.
Cheá ñoä Coäng Saûn (Socialism, communism) cuõng ñeà cao chuû nghóa Ñaïi Ñoàng nhöng quan nieäm
Ñaïi Ñoàng cuûa hoï chuù troïng veà hình thöùc toå chöùc moät xaõ hoäi raäp khuoân veà moïi maët töø caùch soáng,
caùch nghó, caùch laøm vieäc, caùch aên ôû vaø caû maãu con ngöôøi. Quan nieäm naày ñi vaøo tuyeät ñoái vaø
traùi vôùi chaân lyù töï nhieân. Theâm vaøo ñoù hoï chuû tröông duøng baïo löïc aùp ñaët neân con ngöôøi caûm
thaáy hoaøn toaøn maát töï do vaø maát caû caùi phong phuù, ña daïng cuûa cuoä c soáng muoân maøu. Chuû
thuyeát ñaïi ñoàng vaät chaát töông ñoái naày cuõng phaûi caùo chung vì noù khoâng phuø hôïp vôùi taâm thöùc
cuûa thôøi ñaïi môùi. Vaõ laïi, chuû tröông gaây caêm thuø giai caáp laøm ñoäng löïc ñaáu tranh cuûa Coäng Saûn
laïi laø moät trôû ngaïi lôùn cho vieäc xaây döïng chuû nghóa Ñaïi Ñoàng. Caêm thuø laø ñoái nghòch cheát soáng
khoâng theå ñoäi trôøi chung laøm sao ñi ñeán Ñaïi Ñoàng theá giôùi ñöôïc. Chính vì ñieåm ñoù maø cheá ñoä
Coäng Saûn khoâng theå thaønh coâng.
Cheá ñoä Tö Baûn (Capitalism) toân troïng töï do caù nhaân taïo moâi tröôøng cho yù thöùc caù nhaân chuû
nghóa xaâm nhaäp vaø caøng ngaøy caøng phaùt trieån cao laøm trôû ngaïi nhieàu cho cuoäc haøn h trình. Caù
nhaân chuû nghóa (Individualism) nuoâi döôõng baûn naên g cuûa phaøm ngaõ vò kyû ñöa con ngöôøi vaøo
ñöôøng haän thuø, tranh chaáp, ñoá kî laãn nhau taïo söï phaân hoùa traàm troïng trong moïi toå chöùc, ñoaøn
theå, ñaûng phaùi, toân giaùo v.v. thì laøm sao coù theå xaây döïng theá giôùi Ñaïi Ñoàng? Ñaây cuõng laø lyù do
taïi sao cöù keâu goïi ñoaøn keát maø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc! Roõ raøng neáu chæ phaùt trieån theo ñaø
naày, con ngöôøi khoù coù theå ñoaøn keát chöù ñöøng noùi ñeán xaây döïng Ñaïi Ñoàng.
Ñieàu tieân quyeát laø moïi ngöôøi phaûi giaûi tröø caùi TA phaøm ngaõ quay veà TAÂM linh hay Chôn TAÂM
phaùt trieån TÌNH THÖÔNG roäng lôùn nhö TÌNH MEÏ CAO CAÛ hay TÌNH THÖÔNG VOÂ TAÄN
cuûa Thöôïng Ñeá, thöông yeâu caû chuùng sanh vaïn loaïi. Noùi caùch khaùc laø moïi ngöôøi phaûi TU TAÂM
hay QUI TAÂM, ñaây laø ñieåm then choát xaây döïng theá giôùi ngaøy mai, noùi theo danh töø chính trò,
caùch maïng baûn thaân laø moät kyø voïng cuûa töông lai.
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Theo luaät “ñoàng thanh töông öùng, ñoàng khí töông caàu” TÌNH THÖÔNG roäng lôùn cuûa con ngöôøi
coù laøn soáng rung ñoäng cao ñoä thanh nheï seõ hoøa hôïp vôùi TÌNH THÖÔNG voâ taän cuûa Thöôïng Ñeá
haèng höõu trong cuøng khaép vuõ truï taïo nguoàn sieâu naêng löïc coù taùc duïng khai TAÂM nhaân loaïi vi
dieäu khoân löôøng, ngöôøi TU TAÂM hay QUI TAÂM caøng ngaøy caøng taêng, cöù theá phaùt trieån daàn daàn
TÌNH THÖÔNG chuùng sanh ngöï trò trong moãi con ngöôøi. Ñoù laø luùc chôn TAÂM hieån loä, coù theå
taïm goïi laø moãi ngöôøi coù TAÂM ÑOÀNG môùi coù theå HOØA ÑOÀNG ñeå xaây döïng theá giôùi ÑAÏI ÑOÀNG.
Noùi toùm laïi TU TAÂM hay QUI TAÂM laø vi dieäu phaùp, chính laø TÒNH BÌNH BÖÛU PHAÙP chan
röôùi gioït nöôùc nhaønh döông, ban raûi ñieån laønh KHAI TAÂM BAÙC AÙI HOØA ÑOÀNG ñeå ñöa nhaân
loaïi tieán ñeán ÑAÏI ÑOÀNG. Hieän tình theá giôùi treân ñaø höôùng ñeán Toaøn Caàu Hoaù cho chuùng ta
nieàm tin raïng rôõ veà töông lai nhôn loaïi ñaùp öùng Toân Chæ Muïc Ñích Ñaïi Ñaïo Cao Ñaøi do chính
Thöôïng Ñeá saùng laäp.
Theá giôùi ngaøy mai soáng hoïp quaàn
Khaép cuøng thieân haï thaûy TU TAÂM
Chaên chieân, môû quaùn taøi nhaân só
Hieäp khaùch, chaên daân ñöùc ñaïo nhôn
Chieáu ñaát, maøn trôøi chung gaám voùc
Traêng laønh, naéng aám moät giang sôn
Nhaân sinh vuõ truï hoøa chung ñieäu
Ñoåi môùi cô traàn hieäp lyù chaân.
QS Nguyeãn Ngoïc Nöông (Trung Taâm Nghieân Cöùu & Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo)
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III.3 ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI
Vào các cổng của Tòa Thánh hay Thánh Thất Cao Đài, bên trên hàng ngang đều có hàng chữ
lớn ghi:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
Hàng dọc có hai câu liễn:
Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục
Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền
Hai câu liễn nầy dành cho Thể Pháp mà Cửu Trùng Đài có
sứ mạng hoằng khai để phổ độ chúng sanh trên đường Đời,
tức là độ rỗi.
Đi vào trong, tại cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài, ta thấy hai
câu liễn:
Hiệp nhập Cao Đài bá tánh thập phương qui chánh quả.
Thiên Khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam Giáo Hội Long Hoa
Hai câu liễn nầy cũng được ghi hai bên tượng Di Lạc, giữa lầu chuông và lầu trống.
Đây là hai câu liễn dành cho Bí Pháp mà Hiệp Thiên Đài có bổn phận hoằng khai để phổ độ
chúng sanh trên đường Đạo, tức là siêu rỗi.
Để làm sáng tỏ thêm về mặt Bí Pháp của Đạo Cao Đài, chúng tôi xin mượn những vần thơ
của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư về cơ dạy Đạo ngày 30/3/1974 tại Trúc Lâm Viện với đề tài:
"Phải tìm được cái Đạo tự hữu ở bên trong". Cũng nên biết Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh là vị
thiền sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam, yêu nước, yêu dân, yêu Đạo pháp, đã từng làm
Quốc sư cho các triều đại vua chúa thời Đinh, Lê, Lý, thời mà Đạo Phật thịnh hành nhất, phổ
truyền Tam Giáo Đồng Nguyên, rất gần gũi với Đạo Cao Đài ngày nay.
Ý Đạo trong những bài thi dạy Đạo của Ngài qua cơ bút thật là quan trọng, trong sáng, dễ làm
rung động những ai khai tâm hướng thượng. Đó là những bài giảng chứa đầy huyền cơ Bí
Pháp:
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Thiên Khai Huỳnh Đạo tại nơi đâu,
Vạn hữu trần gian do lý nào?
Biết được mối manh thăng đến chỗ
Cao Đài thấy rõ chốn cao sâu.
Cao sâu diệu lý nhiệm mầu
Hỡi người tu niệm trước sau rán tìm
Biển trần tục gió yên sóng lặn
Ngọc minh châu yến sáng chói ngời
Soi cùng tam thế như lai
Cũng đồng diện mục không ngoài nhứt như.
Muốn học Đạo trước trừ lục dục
Muốn nên Tiên phải dứt vọng cầu
Giữ lòng thanh tịnh vô ưu
Cao Đài đỉnh thượng chực chầu đừng quên.
Dù thế sự một bên bận rộn
Dù cuộc đời hỗn độn loạn ly
Đạo Tâm nhứt nhứt hành trì
Tâm không vọng động cảnh thì vô duyên.
Tâm cùng cảnh hai liền thành một
Cảnh và tâm chủ chốt do tâm
Tâm như tịch mịch bình trầm
Càng ngày phát hiện diệu thâm nhiệm mầu
Cảnh trong tâm, tâm nào có cảnh
Tâm không thì mới cảnh chơn không
Chơn không tạo hóa huyền đồng
Trong tâm lại có muôn dòng pháp luân
Đó là Đạo đơn thuần nhứt lý
Tự nơi người luyện kỷ trì tu
Là cơ siêu thoát phàm phu
Là đường minh định trí ngu thánh phàm.
Nhìn hiện tại Việt Nam một mảnh
Giống Rồng Tiên trong cảnh khổ đau
Nội tình ngoại cảnh làm sao
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Trái oan mạc kiếp Trời cao độ dần
Khai Đại Đạo cho dân thức tỉnh
Mở chơn truyền an định quốc gia
Nhơn tâm biết nẻo trung hòa
Quay về với Đạo nước nhà bình yên.
Muốn kêu gọi khắp toàn dân tộc
Cậy nhờ ai thiên lộc rải ban
Cho người thức tỉnh mộng tràng
Quay về với Đạo cứu an dân lành
Người trước đã lập thành đường lối
Mong người sau tiếp nối dựng xây
Phong cương quốc thổ tạo gầy
Quyền năng khí cụ Tâm nầy mà thôi
Tâm biết Đạo vun bồi căn bổn
Tâm trọn lành tế khổn phò nguy
Trở về một tấm kiên trì
Tâm đừng hướng ngoại an nguy sẽ tường
Kìa vạn quốc nhiều gương để lại
Phật Thánh Tiên giảng dạy sách kinh
Xem người rồi gẫm lại mình
Cũng tay cũng mắt cũng hình thế nhơn.
Sao không biết tìm chơn bỏ giả
Mang làm chi cái ngả vô căn
Đọc kinh phải biết lý rành
Chúng sanh là Phật chưa thành đó ai
Người vẫn tưởng Cao Đài tôn giáo
Nào hay đâu Đại Đạo hoằng dương
Gồm thâu trăm nẽo ngàn đường
Tam nguơn chuyển thế định phương phục hườn.
Mở trí tuệ soi đường thiên lý
Định tâm hồn soi kỹ cơ Trời
Một vòng luân chuyển ai ơi
Cổ kim nhứt mạch Đạo Trời hóa sanh.
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Kết Luận:
Hoằng Khai Đại Đạo hay Sách Lược mở Đạo Kỳ Ba là
"Minh tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương".
Sạn Đạo là đường Thể Pháp (hình thức Tôn Giáo).
Trần Thương là con đường tắt bên trong, thuộc Bí Pháp Đại Đạo.
Sách Lược mở Đạo Kỳ Ba (Minh tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương)
Minh tu Sạn Đạo lập Đài Cao
Ám độ Trần Thương ngỏ tắt vào.
Sách lược kỳ ba Hoằng Đại Đạo
Phương trình tự cổ đã ban trao.
Âm Dương tương hiệp cơ sinh hóa
Thượng Hạ Nhị Thiên đủ sắc màu.
Thể Pháp ẩn tàng Siêu Bí Pháp.
Gẫm suy mới rõ lý huyền sâu!
Ngọc Nương
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III.4 Los Angeles WARP Office Discussion - A Promised Temple

Một ngôi đền hứa - Tòa Thánh ban hành tuyên ngôn
According to your scriptures, what are the qualifications for God to dwell in a temple? (Please
provide a scripture reference from your religion)?
Theo thánh ngôn của bạn, những phẩm chất (trấn thần) để Đấng Tối Cao ngự trong đền thờ là
gì? Vui lòng cung cấp trích lượt các tài liệu tham khảo hay thánh ngôn từ tôn giáo.
Cao Đài Temple TayNinh was designed and built under direct instruction of the Supreme Being,
who communicated to a few selected individuals using human language through a spiritual
communication technique called Cầu Cơ. The Temple houses thousands of spiritual symbols,
but the utmost important one is the symbol of the Divine Eye (Thiên Nhãn).
Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh được thiết kế và xây dựng dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của Đức Chí
Tôn, một vài cá nhân được người chọn và được mặc khải và giao tiếp qua ngôn ngữ con người
thông qua 1 kỹ thuật giao tiếp tâm linh có tên là Cầu Cơ. Tòa Thánh có hàng ngàn biểu tượng
tâm linh, và 1 biểu tượng điễn hình quan trọng nhất là Thiên Nhãn.
The Divine Eye with radius beam of lights symbolizing the Great Sacred Light of the Supreme
Being dwells at the central of the universe is the knowledgeable vitality of the ultimate reality,
which represents the energy that controls the entire universe and the connection to all forms of
life, physical or spiritual, through the transcendent eye in each living organism.
Thiên Nhãn với chùm ánh sáng Tâm Linh tượng trưng cho ánh sáng thiêng liêng vĩ đại của đấng
tối cao ngự ở trung tâm vũ trụ là biểu tượng của nguồn năng lượng trong càn khôn vũ trụ, là chân
lý tối cao, là sự tuyệt đối của của trí tuệ, là sự nhận thức của thực tại tối hậu, gọi là Đại Linh
Quang, có năng lượng tối hậu đó điều khiển càn khôn vũ trụ, kết nối vạn vật trong hữu hình hay
vô vi, qua Tiểu Linh Quang trong mỗi chúng sinh.
In the Cao Đài scripture TNHT (Feb 25th, 1926), when a disciple asked why we worship the
Divine Eye, the Supreme Being gave a powerful poem.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có ghi lại - khi có một đệ tử Cao Đài hỏi "Tại sao nên thờ Thiên
Nhãn" thì Đức Cao Đài ban ra một bài thơ về Thiên Nhãn
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Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang chủ tể
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả ngã giả
Can be translated as
Vision of the Eye is the center of psyche manifesting to the heart
The Yin and Yang energy is the creation of all things
Enlightenment Light is Divinity
Divinity is the character of God
The divine character exists in Me
Trong Kinh Thiên Đạo, Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế (4 câu king đầu)
In the Holy Scripture, ritual prayer to the Supreme Being (the first 4 lines)
Đại La Thiên Đế
Thái Cực Thánh Hoàng
Hóa dục quần sanh
Thống ngự vạn vật
Can be translated as:
Supreme Being of the entire galaxies
The Highest Lord
Creator of all beings
Governor of all lives
Kinh Thích Giáo – Nhiên Đăng Cổ Phật (3 câu đầu):
Ritual prayer to the Supreme Being under the name of Buddha – Nhiên Đăng Cổ Phật (the first 3
lines).
Hỗn độn Tôn Sư
Càn Khôn Chủ Tể
Qui thế giái ư nhất khí chi trung
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Can be translated as:
In the time of chaos Cosmos, the enormous energy has become A Supreme Being
The Creation and Ruler of the universe
He brought Cosmos from a chaos world into a one-balance-interconnected-world
Kinh Tiên Giáo - Thái Thượng Đạo Tổ Phật (4 câu đầu):
Ritual prayer to the Supreme Being under the name of Tao - Thái Thượng Đạo Tổ Phật (the first
4 lines)
Tiên thiên khí hóa
Thái Thượng Đạo Quân
Thánh bất khả tri
Công bất khả nghị
Can be translated as:
In the beginning of the Creation, when the world was just gasses
The transcendence come from the Supreme Being with the name of Thái Thượng Đạo Quân
No enlightened mind could understand the full extent of the immeasurable, indeterminable,
limitless God
The deeds He does is unlimited, unimaginable
Kinh Nho Giáo - Khi con người mới bắt đầu sự sống trên quả đất, Đức Chí Tôn dạy Nhân Đạo với
Danh Khổng Thánh Tiên Sư (Đức Khổng Tử) dạy Nho Giáo / Nhân Đạo (5 câu cuối):
Ritual prayer to the Confucius -When human life started on Earth, the Supreme Being taught The
Great Way of Humanity with the name of Khổng Thánh Tiên Sư (Kong Zi) who creates systems
of morality (the 5 lines before the last line of the scripture)
Vương Tân sách phụ
Nho Tông khai hóa
Văn Tuyên tư lộc
Hoằng nhơn Đế Quân
Trừng chơn chánh quang
Can be translated as:
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Heavenly Father inspires the New Order by education system and books
Enlightening the world, bringing society to civilization
Individual welfare is self-cultivated and learn
Mastering the Great Way of Humanity is the exalted-path to The Ultimate Truth
Discovery the light of Truth- the ultimate reality

IV. 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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