Taäp San Theá Ñaïo

Quarterly Magazine - Issue # 72

(June - July - August 2017)

Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547

72

Taäp San Theá Ñaïo				

1

72

Taäp San Theá Ñaïo				

2

MUÏC LUÏC
01- Tu tại Thế (QS. Lê Văn Thêm) . . . . . . . . . . . . . 5
02- Đạo & Đạo tại Tâm - Hữu hình và Vô vi
huyền diệu hiện tướng Hiệp Thiên Đài (tt)
(QS. Nguyễn Thanh Bình) . . . . . . . . . . . . . . . 42
03- Tường thuật Lễ Kỷ Niệm ngày Triều Thiên
của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
(HT. Trịnh Ngọc Túy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
*- Vài hình ảnh Lễ Kỷ Niệm ngày Triều
Thiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. . . . . . . 94
04

Sinh hoạt đạo sự tại thành phố Pomona, CA:
*- Tham dự “Bửa ăn sáng với Thị Trưởng”
thành phố Pomona, CA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
*- Sinh hoạt liên tôn về “Dự án thành lập
làng Từ Bi” tại thành phố Pomona, CA. . . . 101

05- Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại. . . . . . . . . . 109
06- Thông báo số 03/VP/CĐHN ngày 8-2-2017
v/v thực hiện chương trình “Cầu Hiền
giúp Đạo”và Các Mẫu gia nhập Ban Thế
Đạo (Cao Đài Hải Ngoại) . . . . . . . . . . . . . . . 111
07

Thông báo số 04/VP/BTĐHN ngày 1-6
năm 2017 về việc “Hiền Tài Dự Phong”
chuyển sang “Hiền Tài” . . . . . . . . . . . . . . . . 129

08

Tóm lược Hội Tương Tế Cao Đài. . . . . . . . . 130

09

Tin Tức Đạo Sự: BTS Thánh Thất Paris
- Pháp sang nước Đức làm tang lễ . . . . . . . 132

72

Taäp San Theá Ñaïo				

3

10 Phân ưu HT. Võ Văn Mười qui vị ngày
14-7-2017 tại San Diego, CA, thượng thọ
96 tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
10 Danh sách yểm trợ TSTĐ / BTĐHN
từ ngày 2-5-2017 đến ngày 18-7-2017. . . . . 140
11 Nét độc đáo của Giáo lý Cao Đài
(HT. Nguyễn Hữu Nghiệp & QS. Mai Thanh . 		
Truyết). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
12 Giảng Đạo Chơn Ngôn (tiếp theo)
(Giáo sư Thái ĐếnThanh) . . . . . . . . . . . . . . . 163
13 Các Cơ Sở yểm trợ thường xuyên
Tập San Thế Đạo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO
Niên liểm - Bài vở - Tài chánh (check hoặc money
order) yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại /Tập San
Thế Đạo, xin vui lòng gởi về Ban Thế Đạo Hải
Ngoại:
Qua Email: 		
dutani@comcast.net
Qua Bưu Điện: Ban Thế Đạo Hải Ngoại
				3076 Oakbridge Dr
				
San Jose, CA 95121-1716
Xin chân thành cám ơn
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

72

Taäp San Theá Ñaïo				

4

TU TẠI THẾ
I-CAO ĐÀI CÓ PHẢI LÀ ĐẠO TU TIÊN ?
Nói về con đường tu, có người nghĩ rằng Cao Đài là một
Đạo tu Tiên, vì khi khấn nguyện thì niệm “Nam mô Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”, còn Kinh Kệ thì dạy rõ:
“Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh” v.v. Đây là một lập
luận mà qua ngôn từ thì nghe có vẻ như hợp lý, nhưng sự
thật là không phải như vậy.
Đạo Cao Đài có tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi
Phục Nhứt với ý nghĩa Tam Giáo qui nguyên là trong Giáo
lý của đạo Cao Đài có tất cả tinh túy giáo lý của Nho, Thích,
Lão, còn Ngũ Chi phục nhứt thì hàm ý đường tu gồm cả
Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo,
nhưng phần đặc biệt quan trọng nhất là Nhơn đạo và Phật
đạo chớ không phải Tiên đạo, nói rõ hơn Cao Đài không
phải là một đạo tu Tiên.
Thật vậy, lời nguyện niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma Ha Tát thoạt tiên qua ngôn ngữ rất dễ gây ngộ
nhận cho người nghe, nhưng nếu nghiên cứu và phân tích kỹ
thì đây là một lời khẩn vái với Phật, với Đức Chí Tôn, hay
nói rõ hơn là với “một Bản Thể Siêu Việt, một Đại Thể Vô
Biên, bất khả tư nghì được hài danh bằng nhiều cách, được
diễn tả bằng nhiều tên khác nhau như Hư Không, Vô Cực,
Thái Cực, Đạo, Chơn Như, Chân Tâm, Trời, Thượng Đế,
v.v. 1, mà rõ nhất là Thiếu Thất Lục Môn tức Sáu Cửa Vào
Động Thiếu Thất của đạo Phật đã định nghĩa chữ Tiên Ông
(1) Vạn Vật Đồng Nhất Thể - Nhân Tử Nguyễn văn Thọ - Nhà
Xuất Bản Nhân Tử Văn - CA- USA 2002 - Trang 10.
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hay Đại Tiên cũng là một vị Phật, một vị Như Lai như sau:
“Nếu trí huệ chiếu sáng, tâm ấy cũng gọi là Pháp Tánh,
cũng gọi là Giải Thoát, mới hay tâm ấy không bị sanh tử
buộc ràng, không một pháp nào trói mắc được nên gọi
là Đại Tự Tại Vương, Như Lai, cũng gọi là Trường Sanh
Bất Tử, cũng gọi là Đại Tiên, tên gọi tuy khác nhưng bản
thể vẫn là một.” 2
Nói tóm lại, với lời dạy trên đây của Đức Bồ Đề Đạt Ma
rút ra từ quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất do Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam xuất bản minh xác rằng Đại Tiên hay
Tiên Ông thì cũng không chi khác hơn là Như Lai, là Phật.
Danh xưng dù khác nhưng bản thể vẫn không hai. Vậy thì
không thể nào nói rằng đạo Cao Đài chỉ là một đạo tu Tiên
với ý nghĩa chỉ tu để cốt lo tìm lấy cái thuật trường sinh, mà
trái lại Cao Đài là một tôn giáo có đường lối tu và mục đích
là để siêu thăng giải thoát chẳng khác chi Tam Giáo, rõ nhất
là Phật Giáo.
II- ĐẠO CAO ĐÀI TU TẠI THẾ.
Song song với cách thấy Cao Đài là một Đạo tu Tiên, lại
cũng có người cho rằng đạo Cao Đài có cách tu nhập thế
chẳng khác chi đạo Nho. Tín đồ Cao Đài vẫn có vợ con, để
tóc râu, sống tại gia và sinh hoạt tại thế.
Với cách tu vẫn còn tại thế như vậy thì con đường tu của đạo
Cao Đài chẳng có gì là cao siêu, dù có thực hành được Bi
và Trí nhưng lại thiếu Dũng vì không hành trì được hạnh từ
bỏ cao cả như đạo Phật, do đó nên khó chứng đắc hay giải
thoát được.
2- Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Bồ Đề Đạt Ma - Trúc
Hiên dịch - NXB. Tôn Giáo VN 1999 - Trang 148.
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Đây cũng là một cách thấy và một cách lập luận mà thoạt
tiên nghe qua cũng có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu
và tìm hiểu kỹ thì cách thấy và lập luận này cũng không
hoàn toàn đúng.
Tín đồ Cao Đài vì sống tại gia và sinh hoạt tại thế nên đường
tu do đó có lúc nhập thế mà cũng có lúc xuất thế, nhưng cách
nhập thế hay xuất thế của đạo Cao Đài lại có nhiều linh động
và uyển chuyển, vì vậy mà không giống cách nhập thế của
Nho gia hay cách xuất thế của Phật tử.
Trước tiên, đạo Cao Đài với cách tu không chủ trương hoàn
toàn xuất thế qua hình tướng hiển lộ là rời bỏ thế tục gia như
đạo Phật, nhưng tu sĩ cũng như cư sĩ cũng vẫn có xuất thế
với ý nghĩa là xuất thế khỏi phiền não gia và vô minh gia,
chớ không chỉ ở thế tục gia, mà các bậc Chức Sắc Thiên
Phong hay nhiều tu sĩ đã thực hành.
Thứ đến, mặc dù tín đồ Cao Đài không chú ý nhập thế như
một số Nho gia, nhưng vì lý do nhân sinh, đặc biệt ít nhất là
để khỏi mang nợ chúng sanh cung dưỡng, và kế tiếp cũng
nhằm vào việc phổ độ hay độ tha, tức phục vụ vạn linh đưa
đạo vào đời, nên tín đồ Cao Đài cũng tùy thời, tùy lúc, tùy
hoàn cảnh mà phải nhập thế.
Phải nhập thế từ thành thị tới thôn quê cho đến tận hang
cùng ngõ hẻm chẳng khác chi Đức Phật Thích Ca đã làm
trước kia vào thời Phật giáo Nguyên Thủy để đem đời đến
với đạo hay đưa đạo vào đời. Nói rõ hơn, đạo Cao Đài nhập
thế đó là vì lẽ nhân sinh, tránh được việc tu mà còn có thể
mắc nợ, nhưng quan trọng nhất là cũng do nhu cầu đạo sự
cần thiết phải thực hành để độ tha trong khoảng thời gian
nhất định nào đó của một đời tu và mục đích cũng không chi
khác hơn là vãng sanh hay giải thoát như nói theo đạo Phật
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hoặc siêu thăng giải thoát như nói theo đạo Cao Đài, mà
ngôn từ thế gian thường gọi là chứng đắc.
Nói về tu để chứng đắc thì thường thường người ta hay nghĩ
rằng chỉ có những tu sĩ, hay những người đã xuất gia, xa
lìa thế tục vào chùa, thì mới đủ phước đức và công đức để
chứng đắc hay giải thoát. Còn hàng cư sĩ, những người đang
ở tại gia, tu tại thế, nghiệp nặng, chướng dày, công thiếu,
quả kém thì không làm sao chứng đắc được, mà có được
chăng là chỉ một chút ít phước báu nhân thiên mà thôi.
Hiểu như thế này hay quan niệm như vầy có thật sự đúng
không? Có phải đúng là những người còn ở tại gia tu tại thế
là chẳng thể chứng đắc được chăng? Có phải chăng là tất cả
các cư sĩ đều không thể chứng đắc được ?
Để trả lời câu hỏi này, cũng có nghĩa là để làm sáng tỏ vấn
đề nhằm cho biết việc còn ở tại gia với cách “tu tại thế” như
đạo Cao Đài có chứng đắc được không, có đạt Đạo được
không, có giải thoát được không, xin được nhờ đến giáo
lý của Tam Giáo để chỉ rõ và chứng minh, đặc biệt nhất là
qua cách tu của những vị theo đạo Phật trên hai ngàn năm
trăm năm với những kết quả cụ thể của các cư sĩ, của những
người vẫn ở tại gia được diễn bày qua kinh và luận của Phật
Giáo.
III- TU TẠI THẾ CÓ CHỨNG ĐẮC ĐƯỢC KHÔNG?.
Ngay từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, đã có nhiều cư
sĩ, những người còn ở tại gia, tu tại thế mà vẫn chứng đắc
được. Trường hợp thứ nhất xin được kể ra, đó là gia đình của
ông Cấp Cô Độc gồm có ông, vợ và các con ông, cũng như
nhiều người ở giúp việc trong nhà, tất cả đều được chứng
đắc dù rằng chưa hề có xuất gia.
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A- ÔNG CẤP CÔ ĐỘC:
Ông Cấp Cô Độc được người đương thời gọi tên như thế vì
ông hay cấp dưỡng, cứu trợ những người sa chân lỡ bước,
những người nghèo khó, những người cô độc.
Tên thật của ông là Sudatta được dịch là Tu Đạt Đa. Ông
là một trưởng giả ở thành Xá Vệ (Sravasti), sống trong thời
Phật Thích Ca tại thế và là một trong những cư sĩ nhiệt thành
nhất thời đó với đạo Phật mà Phật tử không ai mà chẳng biết
hay chẳng nghe nói đến 3.
Một hôm ông có dịp đi sang thành Vương Xá xứ Ma Kiệt
Đà để thăm người thân vào lúc nơi đây đang rộn rịp chuẩn
bị tiệc trai để cúng dường đức Phật.
Nhờ có duyên lành từ trước nên khi đến đây và nghe nhắc
đến Phật thì ông cảm thấy xúc động và muốn gặp Phật.
Ước muốn này của ông được toại nguyện làm cho ông vui
mừng đến nỗi thay vì phải đợi đến trưa ngày hôm sau gặp
Phật ở tại trai đàn thì đang đêm ông lại tìm đến tịnh xá nơi
Phật ở. Ông đến lúc Phật vừa xả thiền xong và đang đi kinh
hành ở ngoài vườn.
Gặp ông, Phật gọi ngay tên ông làm cho ông quá bất ngờ và
vô cùng cảm xúc. Tiếp theo đó, Phật mới diễn tả cho ông
nghe sự hoan lạc của một người tu sống giữa núi rừng, với
tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị chi phối bởi tham
sân si.
Sau khi nghe kể qua trạng thái an lạc và giải thoát mà Phật
đã chứng ngộ, ông Cấp Cô Độc thẩm thấu, cảm ngộ, trực
3- Tự Điển Phật Học - Ban Biên Dịch Đạo Uyển - NXB Tôn

Giáo VN 2006, Trang 110
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nhận và chứng quả Tu Đà Hoàn vào dòng Thánh 4
Chứng quả xong ông cung kính thỉnh Phật về thành Xá Vệ
hoằng pháp. Phật nhận lời và bảo rằng từ thành Vương Xá
đến thành Xá Vệ cách nhau khá xa và người tại Xá Vệ thì
phần lớn theo đạo Bà La Môn. Như vậy, Phật rất cần một nơi
chốn thanh tịnh, không gần mà cũng không xa thành Xá Vệ
nhiều lắm để cho chư tăng có dịp vừa ở thiền định và cũng
vừa có thể đi ra thành để khất thực. Ông Cấp Cô Độc nhận
lời, và từ Vương Xá đến Xá Vệ cứ hai dặm đường ông sắp
xếp cho đào một cái giếng và cất một cái nhà mát để thỉnh
Phật và chư tăng đi về Xá Vệ.
Sau khi có sự đồng ý và sắp xếp của ông Cấp Cô Độc, đức
Phật bèn cho một đại đệ tử là Ngài Xá Lợi Phất đi theo ông
về Xá Vệ trước để chuẩn bị cho Phật và tăng đoàn di chuyển
đến sau.
4- Ib - Trang 703, 710, 20, 18: Tu Đà Hoàn là quả Dự Lưu,

một trong bốn quả Thánh của đạo Phật gồm có Tu Đà Hoàn
(trang 703), Tu Đà Hàm (trang 710), A Na Hàn (trang 20),
và A La Hán (trang 18).
- Tu Đà Hoàn còn được gọi là Thất Lai, nghĩa là còn trở
lại thế gian bảy (7) lần nữa để tiếp tục sau đó sẽ đạt đạo và
giải thoát.
- Tu Đà Hàm, còn được gọi là Nhất Lai, tức còn trở lại
trần gian chỉ một lần nữa thôi để tu đắc các quả kế tiếp và
giải thoát.
- Riêng A Na Hàm là quả thứ ba (3), còn được gọi là Bất
Hoàn, nghĩa là không còn trở lại trần gian này nữa, ở trên
cõi Trời và tiếp tục tu để đắc quả A La Hán.
- Còn A La Hán là vị đã đạt được Niết Bàn, đoạn diệt
sanh tử, tức không còn trở lại trần gian nữa. A La Hán là
hiện thân của giác ngộ và giải thoát.
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Trên đường đi, khi đến khu vườn của Thái Tử Kỳ Đà, một
khu vườn tuyệt đẹp có cây cao bóng mát, suối nước thiên
nhiên với những hòn giả sơn xinh xắn, ông Xá Lợi Phất cảm
thấy rằng nơi này rất thích hợp cho chư tăng, do đó ông Cấp
Cô Độc mới tìm đến Thái Tử Kỳ Đà để thương lượng mua.
Thái tử nghe ông Cấp Cô Độc muốn mua nên nói đùa rằng
nếu ông có vàng thì cứ đem trải trên khu vườn và trải đến
đâu thì Thái tử sẽ bán đến đó. Ông Cấp Cô Độc nghe vậy về
nhà lấy xe trâu chở vàng đến nhằm trải ra đất để mua. Thái
tử cho biết ông chỉ nói đùa thôi chớ thật sự không có ý bán
nhưng cuối cùng Thái tử lại bán để ông Cấp Cô Độc lo cho
Phật.
Sau khi mua đất và cất tịnh xá xong, Phật dời tăng đoàn từ
Vương Xá qua Xá Vệ và đặt cứ điểm tại tịnh xá Kỳ Hòa.
Đây là đạo sự đầu tiên rất tốn kém mà ông Cấp Cô Độc đã
làm để giúp Phật hoằng pháp.
Để hoằng pháp, ông Cấp Cô Độc cứ tiếp tục giúp Phật và
tăng đoàn bằng cách đem hết tài sản của ông ra để lo, do đó
mà vào thời ấy cũng như bây giờ, khi nói đến tên Cấp Cô
Độc thì Phật tử ai ai cũng đều biết và biết rõ ông chỉ là một
cư sĩ, còn ở tại tư gia chớ không phải là người đã thoát tục,
xuất thế.
Thời gian trôi qua. Đến độ nọ ông già yếu bệnh hoạn và sắp
lâm chung. Phật nghe tin liền sai tôn giả Xá Lợi Phất và
Ngài A Nan đến thăm.
Tôn giả Xá Lợi Phất khi đến nơi có chuyển lại cho ông
những lời Phật dặn đồng thời giúp cho ông xem qua “Thiên
Nhãn” để biết những nơi mà sau khi lâm chung ông có thể
chứng quả về đó. Ông thấy có sáu tầng Trời mà mỗi tầng đều
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có cung điện riêng dành cho ông.

5

Tôn giả Xá Lợi Phất lúc ấy hỏi vậy chớ ông muốn thoát sinh
về tầng Trời nào?
Ông hỏi sáu tầng Trời ấy hơn kém ra sao?
Tôn giả Xá Lợi Phất nói ở sáu tầng trời đều có hạnh phúc,
an lạc, tiện nghi đầy đủ nhưng chỉ có cung trời Đâu Suất là
nơi có Đức Di Lạc đang ở thì có Phật pháp, còn tại năm tầng
trời kia thì không (không có dạy đạo)
Nghe nói như thế, ý ông muốn sau khi lâm chung được về
cung Trời Đâu Xuất, và ngay vừa khi ông có niệm đó thì
năm cung điện ở năm tầng Trời kia biến mất, riêng cung
Trời Đâu Xuất thì rực rỡ lên và đó là nơi mà cư sĩ Cấp Cô
Độc sẽ về sau khi rời trần thế.
***
Ngoài việc giúp cho ông Cấp Cô Độc được biết tầng Trời
mà ông sẽ đến sau khi lâm chung, tôn giả Xá Lợi Phất còn
chuyển đến ông những lời mà Phật muốn nói với ông.
Đức Phật dạy ông rằng: “Nếu không chấp thủ thân và trần
cảnh bên ngoài thì sau khi lâm chung rồi sẽ không có một
cái thức nào gá vào để tái sinh nữa được.” Nghe đến đây,
5- Chữ Thiên Nhãn dùng trong bối cảnh này được hiểu theo
đạo Phật chớ không phải theo đạo Cao Đài. Theo đạo Cao
Đài thì Thiên Nhãn trên hết. Còn theo đạo Phật thì Nhãn
gồm có Nhuc Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và
Phật Nhãn. Mặc dù trong đạo Phật có phân chia như vậy
nhưng khi cần để nhìn ra ngoài, nhìn xa thì Phật cũng xữ
dụng Thiên Nhãn, chớ không thấy nói Phật Nhãn.
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ông tâm chứng và ngộ nhập quả Thánh cao hơn là quả Tu
Đà Hoàn. Ông mới hỏi tại sao suốt thời gian trước đây ông
không nghe Phật dạy lời pháp nào hay như vậy.
Tôn giã Xá Lợi Phất nói pháp này chỉ dành cho chư tăng mà
thôi. Ông Cấp Cô Độc liền lúc đó yêu cầu tôn giả Xá Lợi
Phất xin Phật dạy luôn pháp ấy cho hàng cư sĩ, vì những vị
tu tại gia cũng đều có thể tu, cũng đều có thể đắc quả, tri
kiến ngộ nhập được để dứt luân hồi sanh tử, chớ việc giải
thoát dứt luân hồi sanh tử không phải chỉ có những vị xuất
gia vào chùa, những tăng ni thì mới chứng được thôi đâu.
Cũng không thể bảo rằng cư sĩ hay những vị tu tại gia, còn
ở tại thế là những người chỉ có thể tu để hưởng phước báu
nhân thiên mà thôi, vì con người ai ai cũng đều có Phật tánh,
và vì tất cả đều có thì tất cả cũng đều có thể đắc quả đạt Đạo
được cả.
Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất cùng Ngài A Nan làm xong Phật
Sự và cáo từ ra về thì cư sĩ Cấp Cô Độc mệnh chung được
vãng sanh lên cõi Trời Đâu Xuất. Ban đêm ông có xuống
thăm đức Phật Thích Ca, có đọc bài kệ tán thán Phật và Ngài
Xá Lợi Phất. Phật và Ngài Xá Lợi Phất tán đồng bài kệ này
của ông Cấp Cô Độc và sau bài kệ này được ghi vào Trung
Bộ Kinh của Phật giáo.
Kết luận:
Trường hợp ông Cấp Cô Độc đắc quả về cung trời Đâu Xuất
cho thấy trong việc chứng đắc không hề có sự phân biệt,
giữa xuất gia và tại gia. Dù còn tại gia hay đã thoát tục,
phàm là chúng sinh thì ai ai cũng đều có Phật tánh và ai ai
cũng đều có thể thành Phật.
Việc đạt Đạo này được Kinh Pháp Hoa xác nhận, cũng như
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một thiền sư Nhật bổn bảo rằng nếu có ai nói cư sĩ tại gia
tu không thành Phật được thì người đó là kẻ giết tất cả Phật
trong tương lai 6.
Như vậy, nói tóm lại, việc ở tại gia và tu tại thế thì vẫn
chứng đắc được như thường mà trường hợp sau đây của
những người trong gia đình ông Cấp Cô độc là những chứng
minh kế tiếp.
B- GIA ĐÌNH ÔNG CẤP CÔ ĐỘC:
Trong gia đình ông Cấp Cô Độc không có ai xuất gia vào
chùa. Tất cả đều ở lại nhà và tất cả cũng đều được chứng
quả.
Cũng trong gia đình này lại có người thoạt tiên không tin
Phật pháp, chống đối Phật quyết liệt, ngay cả lớn lời tố cáo
Phật và các đại đệ tử của Phật.
Lại cũng có người chẳng chịu tu, chỉ biết chạy theo quyền
tước và rất ham tiền, thế mà tất cả đều cũng chứng đắc được,
kể cả kẻ ăn người ở cũng có người đắc quả Niết Bàn, hiện
thân là một đấng giác ngộ gần như Phật trong thời Phật giáo
Nguyên Thủy, xin được kể lại vắn tắt chứ sau:
1)- Bà Cấp Cô Độc:
Bà Cấp Cô Độc thoạt tiên không tin Phật pháp, nhất là bà
công khai chống đối Phật khi chồng bà là ông Cấp Cô Độc
đem tất cả tài sản ra để lo cho việc hoằng khai đạo pháp. Bà
chống đối đến độ ông không chịu nỗi nên đến xin đức Phật
giúp cho hóa độ vợ ông cũng như con ông.
6- Viết theo tài liệu và có đoạn trích từ Pháp Thoại Cấp
Cô Độc MP3 của Ni Sư Huệ Hạnh thuyết giảng tại Hoa
Kỳ.
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Đức Phật có đến tìm bà ba lần nhưng bà không tiếp. Lần thứ
tư Phật dùng thần thông hiện trước mặt bà, bà quay ra sau
lưng, đức Phật hiện ra sau lưng, rồi bên trái, bên phải, cuối
cùng bà la toán lên rằng Phật cố ý dọa bà.
Đức Phật biết không có duyên độ bà nên đi về và sai các đại
đệ tử đến để cảm hóa bà nhưng tất cả cũng đều thất bại, kể
cả Ngài Mục Kiều Liên, vị thần thông đệ nhất, đã khai triển
pháp biến hóa để mong qui phục bà thế mà bà vẫn chống lại,
không chịu qui y mà còn tố cáo là Ngài Mục Kiều Liên đã
dùng huyển thuật để hãm hại bà.
Tóm lại, để chuyển hóa và hóa độ bà Cấp Cô Độc, Đức Phật
cũng như nhiều đại đệ tử, tất cả đều đã thất bại. Ấy thế mà
một tăng sĩ tuổi đời còn rất non trẻ lại có thể làm được việc
này, đó là La Hầu La, người con trai ruột của Phật.
Cũng như bao nhiêu Tỳ Kheo khác, La Hầu La một hôm đi
khất thực ngang qua nhà bà Cấp Cô Độc vào một buổi trưa
hè trời nắng chang chang.
Bà Cấp Cô Độc ngồi trong nhà bếp nhìn ra thấy một cậu
bé bụ bẩm, đầu trọc bóng láng, mồ hôi nhuể nhại, bước đi
chạm chạp, có lẽ đã mệt lả vì đói lại vừa khát. Bà động lòng
thương nên cho gia nhân gọi vào nhà.
La Hầu La vào bếp nhà bà, ngồi cạnh bà và được bà hỏi về
gia cảnh, gốc gác gia đình. Bà được biết cậu bé đang mệt lả
đói khát kia lại vốn là một hoàng tử thuộc dòng vương giả,
thế mà giờ đây lại rời bỏ cung vàng điện ngọc, xả thân cầu
đạo, đi tu để mong tìm đường giải thoát. Bà vô cùng cảm
động lấy cơm nước ra cho La Hầu La ăn và dặn rằng khi nào
“con đi khất thực mà không có thì cứ đến nhà bà, bà luôn
luôn sẵn sàng có cơm nước bánh trái cho con.”
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Qua nhiều lần đi, đến và có dịp đối diện nhau, bà hỏi La Hầu
La về giáo lý, về cách tu và Phật pháp, v.v. cứ hễ bà hỏi đến
đâu thì La Hầu La trả lời tới đó.
Bà cứ hỏi và nghe, thế rồi nghe mãi bỗng một hôm bà hoát
nhiên ngộ nhập và đắc quả Thánh Dự Lưu Tu Đà Hoàn. La
Hầu La sau đó đưa bà đến Tịnh Xá nơi có đức Phật và các
đại đệ tử ở, tất cả đều bất ngờ, kinh ngạc vì thấy rằng Phật và
nhiều đại đệ tử còn không cảm hóa được bà thế mà giờ đây
La Hầu La tuổi như chú điệu lại làm được. Âu cũng là tiền
duyên và ngay ngày hôm ấy bà qui y vào cửa Phật.
* Kết luận:
Câu chuyện trên đây của bà Cấp Cô Độc đã nói lên được
những gì, và chỉ rõ ra được gì cho nhơn sanh nói chung, tín
đồ Cao Đài nói riêng là những vị còn ở tại gia, tu tại thế, để
được siêu thăng giải thoát.
Bà Cấp Cô Độc chứng quả trước khi qui y nghĩa là còn ở tại
gia chớ chưa khi nào có vào chùa cả. Bà đắc quả ngay tại
bếp nhà bà, nơi bà thường hỏi Phật pháp và được La Hầu La
nói cho bà nghe.
Nói cách khác, bà đắc quả trong khi còn sinh hoạt ở tại gia
đình, sống tại thế gian, như vậy có nghĩa là sống tại thế, tu
tại gia vẫn có thể chứng đắc được như thường.
Nói rõ hơn, theo giáo lý đạo Phật cũng như của đạo Cao
Đài thì chứng đắc được chăng là do mình chuyển tâm
được không, chớ nào phải chỉ nhờ chuyển cảnh. Không
phải cứ vào chùa thì mới tu được, mà ở đâu cũng có thể
tu và cũng có thể đắc quả.
Phật ở ngay tại thế gian này chớ chẳng ở đâu xa, bằng cớ
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là Kinh Phật có nói rõ nước Phật là thế giới ta bà này và
“khi không vọng tưởng thì một tâm là một nước Phật. Phật
ở trong tâm như trầm hương ở trong cây. Phật theo tâm ra,
vỏ mục hết thì hương cũng theo cây ra. Mới biết, ngoài cây
không có hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây
có hương thì đó là hương của cây khác, và ngoài tâm có
Phật thì đó cũng là Phật ở ngoài chớ chẳng phải Phật tự tâm
mình.
Tóm lại, lìa tâm không Phật. Lìa Phật không tâm, tức Phật từ
tâm mà ra. Tâm có thể sanh ra Phật, nên nói Phật theo tâm
mà sanh” 7 nghĩa là Phật hiển lộ hay không, tức đạt được
Đạo hay không, siêu thăng giải thoát được hay không là do
ở tâm chớ việc cư trần hay thoát tục, tại gia hay xuất gia, đó
chỉ là trần cảnh, hoài cảnh hay điều kiện hỗ trợ cho việc tu
tập mà thôi.
Đã đành rằng trần cảnh, mà nói rõ hơn là sáu trần, cũng có
ảnh hưởng rất sâu rộng đến việc tu tập, mặc dù vậy, tất cả
đều chẳng qua tâm, đều do ở nơi tâm.
Tâm tạo thiên đàng, tâm tạo địa ngục. Khi mê thì ở bờ bên
này. Khi ngộ thì đến bờ bên kia. Ta bà uế trược cũng do tâm
mà cõi Phật thanh tịnh cũng ở tự tâm. Phiền não là chúng
sanh, tỉnh ngộ tức bồ đề. Nước đục tức nước trong, phàm
phu tức Phật. Phật độ chúng sanh, chúng sanh độ Phật, nói
rõ hơn Phật và chúng sanh nào có khác chi nhau. Tất cả đều
do tâm, đều ở tại tâm.
Vậy thì tu tâm tức nhiên đắc quả, đạt Đạo, nhưng phải tu
tâm như thế nào? Xin được nói rõ là cách tu tâm của đạo
Cao Đài có khác tu tâm của Tam Giáo nhất là Phật giáo, sẽ
7- Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - GHPGVN - Trúc Hiên
dịch. NXB Tôn Giáo VN 2000, trang 113, 115, 117.
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được trình bày ở phần sau khi nói về tu tâm theo lời dạy của
Đức Hộ Pháp, cho thấy rõ Cao Đài là Tam Giáo quy nguyên,
mà nếu nói đúng hơn là một Tân Tôn Giáo hướng dẫn nhơn
sanh về cách tu tâm với lý sự viên dung, qua tùng Tướng
nhập Tánh.
2)- Con trai Ông Cấp Cô Độc:
Người con trai duy nhất của Ông Cấp Cô Độc làm quan lớn
trong triều đình của vua Ba Tư Nặc, lại là một người rất ham
tiền. Đối với ông tiền là trên hết, chỉ có tiền thôi. Chính vì
lý do này mà khi ông Cấp Cô Độc đem tài sản ra để cúng
dường, người con trai này chống đối quyết liệt, có khi còn
phỉ báng cả tăng đoàn, đến độ ông Cấp Cô Độc phải nhờ đức
Phật giúp đỡ chuyển hóa nó.
Qua sự yêu cầu của ông Cấp Cô Độc, Phật mới hỏi vậy chớ
nó thích hay ham cái gì? Ông Cấp Cô Độc đáp: “Nó chỉ ham
tiền thôi.” Phật dạy: “Nó ham cái gì thì cứ dùng cái đó mà
dẫn dắt và chuyển hóa nó. Như vậy, nếu nó ham tiền thì cứ
dùng tiền mà tập cho nó quen với Phật pháp.”
Vâng lời Phật, lần thứ nhất ông Cấp Cô Độc nói với con trai
ông rằng lúc này ông bận rộn quá nên không thể đi đến tịnh
xá thọ bát quan trai để kỉnh Phật được, vậy con tìm dùm ba
một người đi thay và ba sẽ trả cho một trăm đồng tiền vàng
mỗi ngày.
Nghe cha nói, người con động lòng tham tiền vì thấy rằng
mình làm quan lớn trong triều mà lương mỗi ngày chỉ có 5
đồng, vậy với 100 đồng vàng thì thật là một số tiền khá lớn.
Người con trai bèn đi thọ bát quan trai thay cha và lấy tiền
Lần thứ hai, ông Cấp Cô Độc nói với con rằng lúc này ông
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hay bận rộn nên không đi nghe pháp được. 8 Vậy: “con làm
sao tìm giúp ba một người thay ba đi dự rồi về kể lại cho ba
nghe một bài kệ thôi thì ba sẽ thưởng cho mỗi lần một ngàn
đồng tiền vàng”. Dĩ nhiên là người con nhận ra đi, đến tịnh
xá cố nghe để nhớ nhưng vẫn quên hoài nên rán ở lại nghe
đến chừng nào thuộc chắc một bài kệ mới về kể lại cho cha
nghe để lãnh tiền. Người con trai ra đi như vậy nhiều lần,
cố nghe Phật giảng, nghe Phật pháp, nghe các bài kệ, thế
rồi nghe mãi cho đến một ngày nọ không ngờ người con lại
chứng quả Tu Đà Hoàn vào dòng Thánh.
Sau khi chứng quả người con mới mời Phật đến nhà mình để
thọ trai, và bửa trưa hôm nọ khi người con dẫn Phật và chư
tăng về nhà với vẻ cung kính, ông Cấp Cô Độc trông thấy
lòng mầng rỡ vô cùng. Ngay lúc đó ông bèn đem nhiều vàng
bạc ra để thưởng con. Ông đưa đến ba lần nhưng người con
vẫn không chịu nhận. Ông rất ngạc nhiên thì vừa lúc ấy Phật
cho ông biết rằng con trai ông nghe pháp nhiều lần nên đã
chứng quả Thánh dự lưu Tu Đà Hoàn rồi, do đó nên không
còn ham tiền và không muốn nhận tiền.
Nói rõ hơn là sau khi vào dòng Thánh, tâm của con ông đã
trở thành thanh tịnh, chỉ biết vị tha chớ không còn vị kỷ, có
một niềm tin và hạnh phúc mà không một vị vua cõi đất,
chúa cõi trời nào có thể so sánh hay bì được.
8- Bát Quan Trai: Là giáo pháp tu tập mà ngày nay Phật
giáo thường áp dụng để tu. Đó là cách tu tám giới thay vì
năm (5) giới như Cư sĩ. Người thọ bát quan trai đến chùa, ở
lại đó qua đêm và tu tám giới gồm có năm giới của cư sĩ là
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói
láo, không uống rượu, cộng thêm ba giới nữa là không trang
điểm, không dự những cuộc vui đờn ca xướng hát, không
nằm giường cao niệm ấm và ăn phi thời.
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Như vậy, trong gia đình ông Cấp Cô Độc, hai người chống
đối mạnh mẽ nhất việc cúng dường hoằng pháp của ông, hai
người không tin Phật pháp mà có khi còn công khai chỉ trích
Phật, hai người vẫn ở tại gia, trụ tại thế này, vậy mà nay cả
hai người đó đã nhập lưu vào quả Thánh, chứng quả Tu Đà
Hoàn, đó là do đâu, đặc biệt với người con trai.
Thứ nhất, người con trai của ông Cấp Cô Độc, mặc dù là
một quan viên, chưa hề xuất gia, vẫn sống tại thế cũng như
mọi người, cùng chen chân giữa chốn trần hoàn, vậy mà
cũng vẫn chứng quả được sau khi đã chuyển tâm do nghe
pháp. Đây là trường hợp cho thấy việc chứng quả hay đắc
đạo hoàn toàn do tâm chuyển chớ không tùy thuộc vào việc
xuất gia hay tại gia, không nhất thiết phải vào việc xuất gia
hay tại gia, không nhất thiết phải là tu sĩ đã vào chùa hay cư
sĩ vẫn còn ở tại nhà.
Cư sĩ và tu sĩ, cả hai tuy hai mà một. Cư sĩ chỉ cần chuyển
tâm là vào ngay đất Phật, và một khi Phật tâm hiển lộ,
Phật tánh tròn đầy thì cư sĩ nào có khác chi tu sĩ về việc
chứng đắc, dù rằng thân này vẫn ở tại trần, nhưng cư trần mà
chẳng nhiễm trần thì đó là cư sĩ vậy (Cư trần bất nhiễm trần
thị danh cư sĩ).
Thứ hai, sở dĩ con trai cũng như vợ ông Cấp Cô Độc đắc
quả được là do có để tâm nghe pháp. Vợ ông thì nghe La
Hầu La nói, còn con ông thì đắc pháp qua những lần thọ bát
quan trai và đi nghe giảng đạo. Điều này cho thấy muốn đắc
pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A Nậu Đa La Tam
Diệu Tam Bồ Đề thì việc tìm hiểu pháp, học tập giáo lý, đi
nghe thuyết pháp, có phải chăng đây là những hạnh nguyên
cần thiết cho những người kiến đạo, muốn tu nhờ học pháp,
nghe pháp, hiểu pháp để có văn huệ, tư huệ và tu huệ là
những bước giúp người tu tinh tấn trên con đường giải thoát.
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Nhưng tiếc thay, kể từ ngày Đức Hộ Pháp qui thiên thì trong
đạo Cao Đài hầu như không có giảng đạo hay thuyết pháp
thường xuyên nữa.
Có phải chăng đây là một trong những nguyên nhân đã
khiến cho con đường tu của tín đồ nhiều lúc phải chông
chênh, một số đông tín đồ không có dịp tiếp cận với đạo
tràng Văn Huệ, Tư Huệ và Tu Huệ nên một phần nào chỉ
chấp tướng mà không tùng tánh, và một số vị có phận sự,
chẳng phải toàn thể nhưng cũng không ít, chẳng phải tất cả
nhưng vẫn còn tại vài nơi, cũng vì không quan tâm đến Văn
Huệ để có được chánh kiến, chánh tư duy, nhất là chánh ngữ
và chánh niệm nên chỉ chú trọng vào tướng hơn là tâm,
vào đạo quyền trần thế hơn là đạo pháp vô vi.
Xin chư vị Chức Sắc, chư Tôn Đức, chư Thiện Hữu Đạo
Tâm, chư vị Hiền Tài hằng tâm vì Đạo để ý lại vấn đề này.
Kết luận
Về trường hợp con trai của ông Cấp Cô Độc:
Việc con trai của ông Cấp Cô Độc chứng quả đắc Thánh Dự
Lưu đưa đến hai kết luận.
Kết luận thứ nhất có tính cách cục bộ hay đoản kỳ với ý
nghĩa chỉ để soi sáng đề tài được nêu ra trong bài viết này.
Kết luận thứ hai có tính cách tổng quát hay trường kỳ liên
quan đến tạng Luận và Thuyết Pháp mà mục đích là làm
sáng tỏ Kinh, Cơ, Ngữ lục, hay nói rõ hơn là làm cho Kinh,
Cơ, Ngữ lục của đạo Cao Đài phổ quang, tuệ chiếu để sáng
soi con đường tu cho tín đồ mà mãi đến ngày nay việc tu trì
hầu như vẫn chỉ có trông cậy vào Tứ Thời Nhật Tụng, còn
giáo lý diệu huyền vô thượng thậm thâm thì một số lớn tín
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đồ hầu như chưa biết và người ngoài đạo cũng chưa thấy rõ
được để có thể phát tâm, nhập môn cầu đạo hầu có thể tìm
sự giải thoát cho mình và gia đình mình.
Kết luận I:
Như đã nói ở trên, kết luận I nhằm để nói rõ hay soi sáng
cách “tu tại thế” của đạo Cao Đài, xem coi cách tu này có
kết quả không, có diệu dụng không.
Căn cứ vào việc chứng đắc của con trai ông Cấp Cô Độc thì
rõ ràng là ở tại gia, tu tại thế vẫn đắc quả, đạt đạo.
Thật vậy, con ông Cấp Cô Độc thoạt tiên là một người rất
tham danh hám lợi, đam mê quyền lực và say đắm tiền tài,
mà nói theo danh từ đạo là vẫn còn chạy theo ngũ dục lục
trần, trong khi trần là chi, chỉ là ảo ảnh, căn là chi, chỉ là lừa
dối và thức là chi, là chỉ mê lầm.
Ấy thế mà con ông Cấp Cô Độc lại tỉnh thức chẳng còn mê
lầm nữa. Ông tỉnh thức vì nhờ thọ bát quan trai và thường
đi nghe giảng đạo. Như vậy thì việc gần đạo, sống với đạo,
nghe nói đạo, nghe giảng đạo có thể thức tỉnh được con
người dù là người ấy căn cơ vốn mê lầm như con ông Cấp
Cô Độc.
Nói rõ hơn là con người, dù bất cứ ai, dù tệ hại đến mức nào,
dù quá khứ có tồi tệ đến đâu, dù thoạt tiên có thể là hiện thân
của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, nhưng nếu biết hồi đầu
thị ngạn như nói theo đạo Phật, hay Hồi quang Phản Chiếu
như nói theo đạo Cao Đài thì vẫn có thể đạt đạo, chứng
đắc được như thường.
Trường hợp con ông Cấp Cô Độc là một bằng chứng và
bằng chứng này muốn nói lên cho bất cứ ai chưa có đạo, ít
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nghe nói đạo, nghe giảng đạo thì nên đến với đạo hoặc trở
về với đạo; như thế tham, sân, si có thể được tiêu trừ và an
lạc tự do, hạnh phúc có thể trở về ngay.
Còn gì hạnh phúc hơn là một kẻ tham tiền như con ông Cấp
Cô Độc mà giờ đây không còn hám tài, ái dục, không còn lệ
thuộc vào tiền, chỉ biết có an lạc, tự do, sống hoàn toàn hạnh
phúc, an nhàn tự tại do không còn đeo đẳng theo ngũ dục,
lục trần.
Tóm lại, hình ảnh con trai ông Cấp Cô Độc cho thấy là con
người, bất cứ ai, nếu chịu đến với đạo thì an lạc và hạnh
phúc sẽ có được ngay, một thứ an lạc hạnh phúc vượt
ngoài dục lạc thế gian.
Nói rộng hơn, bất cứ ai nếu chịu tiếp cận với đạo, nếu chịu
tu, dù rằng tu tại gia, ở tại thế thì cũng vẫn chứng đắc được
như mọi người, không phân biệt giàu nghèo, quí tiện, nữ
nam, tu sĩ hay cư sĩ. Như vậy nếu có ai còn bảo tín đồ Cao
Đài vì còn ở tại thế, tu tại gia không đắc quả được thì đây là
một ý kiến mà con trai ông Cấp Cô Độc nếu đến ngày nay
vẫn còn sống thì sẽ không khi nào đồng ý.
Đến đây là hết phần kết luận I. Riêng về kết luận II không
nhằm vào việc chứng minh “tu tại thế” vẫn được chứng đắc,
mà liên quan đến Tạng Luận, Thuyết Pháp và đường lối tu
nói chung, đặc biệt là tu huệ của đạo Cao Đài sẽ được trình
bày sau.
3)- Ba người con gái:
Ngoài người con trai, ông Cấp Cô Độc còn có (03) ba người
con gái. Cả ba người con gái của ông dù vẫn ở tại gia, tu tại
thế nhưng tất cả cũng đều chứng đắc.

72

Taäp San Theá Ñaïo				

23

Ngoài hai người đắc quả Thánh nhập lưu Tu Đà Hoàn như
mẹ và anh, còn có cô Út lại phát tâm tu sớm hơn. Cô tu từ
khi cha cô đem tài sản ra cúng dường cho đức Phật Thích
Ca, do đó mà Cô chứng được tới quả A Na Hàm là quả Bất
Hoàn tức không còn đầu kiếp trở lại trần gian này nữa. Quả
A Na Hàm trên Tu Đà Hoàn hai bực và chỉ còn tu để chờ
thành A La Hán đắc quả Bất Sinh hay Vô Sinh đạt được Niết
Bàn.
Kết Luận:
Ngay từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế đã có nhơn sanh
nữ phái si tình thất tình, đam mê sắc dục, tham đắm ái ân,
thế mà khi tỉnh ngộ thì cũng vẫn chứng đắc đạt Đạo được.
Đó là trường hợp của Cô Ma Đăng Dà, người thiếu nữ quá
đam mê A Nan, thế mà Ma Đăng Dà, kẻ si tình và tham đắm
ái ân ấy khi thức tỉnh lại đắc quả đạt Niết Bàn trước A Nan,
lúc ấy lại là một thị giả của Phật.
Cũng ngay từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, đã có
những cư sĩ dù tu tại gia, ở tại thế, nhưng vẫn chứng quả, đạt
Niết Bàn, không bắt buộc phải xuất gia. Nói khác hơn, dù tu
xuất gia hay tại gia, việc chứng ngộ, giải thoát, đạt Niết Bàn
thì cũng như nhau không có gì khác nhau cả.
Tu sĩ xuất thế hay cư sĩ tại gia, ai ai cũng đều có Chơn Tâm,
Phật Tánh, Chơn Linh, và bất cứ ai cũng có thể giải thoát.
Như vậy, nếu nói tu theo đạo Cao Đài, ở tại gia, tu tại thế
thì chẳng cao siêu, không diệu dụng, chẳng chứng đắc hay
giải thoát được, thì đó là cách nói phát nguồn từ sự thấy biết
hoàn toàn đi ngược lại với những sự chứng quả hay đạt đạo
đã được thấy rõ, ngay cả vào thời đức Phật chưa nhập diệt.
Đây là cách thấy do chưa hiểu rõ tôn chỉ, mục đích cũng như
cách dụng công tu tập của đạo Cao Đài là một Tân Tôn Giáo
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có cách tu tâm không giống đạo Phật nhưng lại vô cùng diệu
dụng và rất dễ tu.
4)- Dasaka và Puna:
Dasaka là tên của người tớ trai và Puna là tên của cô tớ gái.
Ông Cấp Cô Độc có tại nhà đến cả 500 tớ trai và gái. Một
số trong những vị này theo gương của chủ và lo tu nên cũng
được đắc quả - đặc biệt đáng kể là người tớ trai tên Dasaka
và cô tớ gái tên Puna.
a- Dasaka: Dasaka vốn là con của một người nô lệ và có
nhiệm vụ gác cổng Tịnh xá Kỳ Viên.
Dasaka là người có tật hay ngủ nhưng có tâm tu hành để
mong chứng quả và đã chứng được A La Hán, một quả mà
vào thời Phật giáo nguyên thủy được xem gần như là Phật vì
người đắc quả này cũng đã giác ngộ và được giải thoát.
b- Puna: Puna là người tớ gái trong gia đình ông Cấp Cô
Độc.
Có lẽ do tiền duyên nên chỉ một lần nghe Đức Phật giảng
một bài trong Trung Bộ Kinh mà cô đã đắc quả Tu Đà Hoàn.
Sau đó cô được ông Cấp Cô Độc cho thoát khỏi kiếp nô tì
và cô cố gắng tu tập nên đắc quả A La Hán, làm đến chức
Trưởng Lão Ni, một giáo phẩm rất quan trọng vào thời Phật
giáo Nguyên Thủy có nhiệm vụ dẫn dắt chúng sinh trên con
đường tu để giải thoát.
Cô đã tiến dẫn một tín đồ Bà La Môn vào đạo Phật và nhờ
sự hướng dẫn của cô mà vị này cũng đã đắc quả A La Hán.
Kết Luận:
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Trường hợp hai người tớ trên đây của ông Cấp Cô Độc cho
thấy việc chứng quả hay không chẳng nhất thiết phải là
chủ hay tớ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, xuất gia hay tại
gia. Người xuất gia mà tâm vẫn tại thế thì có khác nào
như kẻ đang trôi lăn giữa lục đạo luân hồi; còn người tại
gia mà tâm đã thoát tục thì phải chăng:
“Chân tuy ở cõi ta bà,
Mà lòng đã gởi bên tòa hoa sen”
Xuất gia hay không xuất gia một phần là do căn cơ, một
phần là do đạo sự, cũng có một phần là do hoàn cảnh hay
tình thế nhất thời. Vậy thì xin đừng phân biệt tu tại gia hay
tu xuất gia vì đây chỉ là hai cách dụng công như nhau; nhưng
nếu xét về phương diện không gian thì có khác nhau, chẳng
qua là chỗ nơi tu tập mà thôi.
Pháp môn Bất Nhị của đạo Phật cũng như bí pháp ẩn tàng
trong Thiên Nhãn của đạo Cao Đài với lý “Nhất Bổn tán Vạn
Thù, Vạn Thù qui Nhất Bổn” dạy người tu chớ nên chẻ chia,
luận bàn phân biệt vì chẻ chia, luận bàn phân biệt chỉ có hại
cho cái tâm tu, cái tâm đạo mà thôi.
Người tu theo đạo Cao Đài với tuổi còn trẻ thì cứ từ từ tu
vì còn phải lo cho cuộc sống. Mà “lo cho cuộc sống thì đó
cũng là tu” như lời Đức Hộ Pháp đã dạy và người viết sẽ
giải rõ ở bài kế tiếp, là mình phải làm sao đừng đi ra ngoài
ranh giới của lòng hiếu thảo, của đạo nhơn luân và phép
nhơn thường, cũng có nghĩa là mình đang hành bề giáo
pháp nhơn đạo đại đồng Nho tông chuyển thế thì đó là
tu.
Còn đối với người đã có tuổi hay lớn tuổi, thì việc bình
tâm “Hồi Quang Phản Chiếu” để định tâm thấy Tánh
như lời Đức Hộ Pháp đã dặn dò là một hạnh nguyện cần
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phải thực hành, một đạo pháp không thể bỏ qua, vì đạo
pháp này sẽ giúp cho người có tuổi hay lớn tuổi thấy rõ được
mình là ai, biết rõ được mình, biết mình đang làm gì, có tu
và tu đúng không, có đi đúng con đường đạo và con đường
tu không, có thực hành đúng hạnh nguyện như kinh cơ và
ngữ lục của Đức Hộ Pháp và Đức Quyền Giáo Tông đã dạy
không?
Nếu đúng thì trong cuộc đời tu của mình, nhất là khi tuổi
đã về chiều, mình sẽ thấy rõ thân này dù vẫn tại gia mà tâm
thì đã xuất gia lâu rồi. Phải xuất cho khỏi phiền não gia,
và hoàn toàn thoát ra ngoài vô minh gia thì bước đường
siêu thăng giải thoát chắc chắn đã mở rộng chực chờ
mình sẵn đó.
Vậy thì thôi đừng bận tâm chi tới việc tu xuất thế hay tu tại
thế vì tu tại gia, ở tại thế vẫn chứng quả và đắc đạo được,
như trường hợp của ông Cấp Cô Độc và gia đình, đã kể như
trên và trường hợp thân phụ Đức Phật Thích Ca là vua Tịnh
Phạn sẽ được kể tiếp sau đây.
C- VUA TỊNH PHẠN:
Hai năm sau khi thành đạo, đức Phật trở về thành Ca-Tỳ-LaVệ để thăm vua cha. Được tin đức Phật về, vua Tịnh Phạn
ban lệnh tổ chức yến tiệc linh đình để thết đãi Phật cùng
tăng đoàn. Vua nghĩ rằng con mình khi về chắc sẽ đến thẳng
hoàng cung chớ chẳng đi đâu khác. Vua nào có ngờ đức Phật
lại đi khất thực trước lúc vào hoàng cung.
Nghe nói đức Phật đi xin ăn ngoài dân dã, nhận thức ăn
từ những giai cấp thấp hèn, vua Tịnh Phạn giật mình, kinh
ngạc và cho đây là một sỉ nhục đối với Ngài. Ngài bèn xuất
thành đi tìm gặp Phật ở giữa đường.
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Ngài vừa bàng hoàng, vừa có phần bực tức nên trách móc
rằng: “Con ơi, sao con lại đi chân không, đầu trần không đội
nón, và tại sao con lại đi xin ăn từ những giai cấp cùng đinh,
tại sao con lại làm nhục cha như vậy? Con có biết rằng giai
cấp xã hội chúng ta chẳng cho phép con được làm như vậy
không? Tại sao con lại giao thiệp và xin xỏ từ những người
trong giai cấp nô lệ, trong khi con xuất thân là một hoàng tử
và cha hiện tại là vua?”
Để đáp lại bao nhiêu buồn phiền trách móc của vua cha, đức
Phật ôn tồn giải thích rằng Ngài làm như vậy là noi theo
cung cách của chư Phật, chớ Ngài hiện giờ không còn sống
với truyền thống và lối sống của giòng họ vương giả trong
xã hội phân biệt giai cấp thời bấy giờ như tại Ấn Độ.
Sau đó, kế tiếp theo, đức Phật thuyết đạo cho cha nghe và
bài pháp ngài thuyết đã làm cho vua Tịnh Phạn rung động,
tâm chứng và đắc quả Dự Lưu Tu Đà Hoàn ngay bên vệ
đường nơi Ngài cùng đức Phật đang đối diện. Ngài đảnh lễ
đức Phật ngay tại đó.
Ba năm sau, đến mùa hạ thứ năm, tức sau khi đức Phật đắc
đạo được 5 năm, vua Tịnh Phạn đau nặng. Đức Phật hay
tin trở về hoàng cung thăm cha. Phật ngồi bên giường bệnh
an ủi cha và thuyết pháp cho cha nghe. Sau mấy ngày nghe
Phật thuyết pháp, vua Tịnh Phạn đắc quả A La Hán rồi băng
hà trong khi Ngài vẫn vận triều phục của một vị quốc vương
và đang ở tại hoàng cung trong hoàng thành.
Như vậy vua Tịnh Phạn đã đoạn diệt sinh tử và việc đắc quả
Bất Sinh của Ngài đã chỉ dạy cho người sau được những gì?
Ngài đắc quả Thánh Tu Đà Hoàn bên vệ đường khi gặp Phật.
Ngài lại đạt được Niết Bàn khi đắc quả A La Hán, một quả
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vào thời Phật giáo Nguyễn Thủy là hiện thân của sự giác
ngộ, mà giác ngộ là thành Phật. Nói rõ hơn là Ngài đã chứng
quả Bất Sinh nghĩa là đoạn diệt sinh tử, tức giải thoát.
Ngài chứng quả ngay bên vệ đường khi nghe Phật thuyết
chớ không phải ở tịnh xá hay ở trong chùa. Ngài chứng Ngộ
trong lúc Ngài chưa xuất gia, không phải là một tăng sĩ mà
chỉ là cư sĩ, một cư sĩ đắc đạo ngay tại hoàng cung, trong lúc
đang vận triều phục.
Nói tóm lại, kết quả chứng đắc của vua Tịnh Phạn cho thấy
chứng ngộ không nhất thiết phải là tăng sĩ hay cư sĩ,
không nhất thiết phải là xuất gia hay tại gia. Người tu
tại gia, ở tại thế, vẫn có thể chứng đắc được như thường,
miễn làm sao tu đúng đường, đúng cách, hễ giác ngộ
được là thành Phật vì Phật, theo định nghĩa, là một Đấng
Giác Ngộ.
KẾT LUẬN
A-Thứ nhứt: Việc gia đình một cư sĩ gồm có ông bà Cấp Cô
Độc, các con và một số tớ trai gái, tất cả đều được chứng quả
từ nhập lưu vào dòng Thánh đến đoạn lìa sanh tử, chứng đắc
Niết Bàn cho thấy vấn đề đạt đạo không hề có phân biệt chủ
tớ, giàu nghèo, nam nữ, tu sĩ hay cư sĩ, tu tại gia hay xuất
gia, đã xuất thế hay vẫn còn tại thế.
Cư sĩ là những người còn ở tại gia, tu tại thế vẫn chứng đắc
và giải thoát như tu sĩ là những vị xuất gia.
Bà Cấp Cô Độc, một người không tin Phật pháp mà lại còn
công khai chống đối đức Phật và các đại đệ tử của Phật, thế
mà bà vẫn đắc quả là do TÌNH THƯƠNG của bà đối với
chú tiểu bụ bẩm, kháu khỉnh La Hầu La. Như vậy, nói một
cách nôm na là tình thương, còn nói theo Khổng giáo hay
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Lão giáo là lòng Nhân ái, và nói theo Phật giáo là tâm từ bi,
lòng nhân ái, lòng bác ái hay tình thương vị tha, đức tính
thứ nhất của một vị Phật đã sống dậy nơi bà rồi giúp cho
bà chứng quả.
Việc chứng quả của bà Cấp Cô Độc cho thấy con người, bất
cứ ai, dù thoạt tiên không tin ở Đạo, nơi pháp nhưng một khi
tình thương vị tha tức tâm từ bi, lòng nhân ái hay lòng bác ái
đối với nhơn sanh tròn đầy, không hề thối chuyển khiến cho
chẳng còn có thể nghĩ ác, nói ác, làm ác, mà chỉ có thể nghĩ
thiện, nói thiện, làm thiện, thì con người ấy, từ lúc đó, có thể
đắc đạo chứng quả rất dễ dàng.
Nói rõ hơn là tâm từ bi, lòng nhân ái hay tình thương
vị tha là nguyên ủy, là nguồn gốc của mọi thiện lành,
là cái chìa khóa để mở cửa Niết Bàn giải thoát mà đạo
Cao Đài viết ra bằng chữ “AMOUR” tại Tịnh Tâm Đài
Tòa Thánh Tây Ninh, cũng như tại tiền đình của tất cả
Thánh Thất.
Còn trường hợp con trai của ông bà Cấp Cô Độc, một người
chỉ biết chạy theo uy quyền danh vọng, tham của mê tiền, ấy
vậy mà cũng vẫn chứng quả được. Đó là nhờ tâm tỉnh thức,
thấy rõ đời là vô thường, tiền bạc vốn không, tất cả đến rồi
đi, có rồi không, còn rồi mất nên đã giác ngộ. Nhờ trí tuệ
giác ngộ qua những lần thọ bát quan trai và đi nghe pháp nên
thẩm thấu và tâm chứng, do đó mà không còn đam mê tiền
bạc, danh vọng nữa, vì thế cũng đắc được quả Thánh.
Đây là kết quả của tâm giác ngộ, của trí tuệ thấy rõ tánh
không của ngã và pháp được đạo Phật gọi là Trí Bát Nhã,
đạo Cao Đài gọi là Trí Vô Đối, một đức tính thứ hai cũng
của tất cả các vị Phật mà đạo Cao Đài viết ra bằng chữ
“JUSTICE” đặt tại Tịnh Tâm Đài Tòa Thánh Tây Ninh
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cũng như tại tiền đình của tất cả các Thánh Thất.
Tóm lại, ông bà Cấp Cô Độc cùng các con và gia nhân trai
gái chứng quả trong khi vẫn còn là người tại thế, tu tại gia.
Chậm chí bà Cấp Cô Độc đã đắc quả trước khi qui y, và ông
Cấp Cô Độc cũng đắc quả ngay lần đầu gặp Phật. Vậy thì
việc đắc pháp hay đạt đạo không nhất thiết là do tu xuất gia
hay tại gia, xuất thế hay tại thế, tu sĩ hay cư sĩ.
Bất cứ ai mà nếu chuyển được tâm là có thể tu đắc quả,
dù là ở bất cứ nơi đâu. Vấn đề tu đắc đạo hay không là
nhờ chuyển tâm chớ không do chuyển cảnh.
Kinh Phật đã chỉ rõ việc này và cách tu của Đạo Cao Đài là
một minh chứng.
B- Thứ hai: Đây là trường hợp của vua Tịnh Phạn, phụ thân
của đức Phật Thích Ca.
Vua Tịnh Phạn sau khi nghe đức Phật Thích Ca, thuyết đạo
đã chứng quả A La Hán, tức đạt được Hữu Dư Niết Bàn tại
thế trong lúc đức Vua vẫn còn ở tại Hoàng Cung, vận triều
phục hoàng đế. Như vậy thì việc đắc quả rõ ràng không bắt
buộc phải là đầu tròn áo vuông, cũng không bắt buộc phải là
xuất gia thoát tục.
Kết luận về trường hợp của vua Tịnh Phạn và gia đình ông
Cấp Cô Độc, cả hai xác nhận rằng trong việc chứng quả hay
đạt đạo không hề có sự phân biệt giữa cư sĩ và tu sĩ, giữa
xuất gia và tại gia, giữa tại thế hay thoát tục mà Thiếu Thất
Lục Môn đã có nói rất rõ.
1)-THIẾU THẤT LỤC MÔN:
Thiếu Thất Lục Môn của đạo Phật hay Sáu Cửa Vào Động
Thiếu Thất của đức Bồ Đề Đạt Ma, đặc biệt là tại Cửa Thứ
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Năm Ngộ Tánh Luận và Cửa Thứ Sáu Huyết Mạch Luận
có nói như sau: “Phật ở trong tâm như trầm hương ở trong
cây. Mới biết ngoài cây không có hương, ngoài tâm không
có Phật. Lìa tâm không Phật. Lìa Phật không tâm. Khi mê
thì Phật độ chúng sanh. Khi tỉnh thì chúng sanh độ Phật…
Nếu thấy tâm mình là Phật thì không cần cắt tóc cạo râu.
Hàng áo trắng vẫn là Phật. Nếu không thấy Tánh thì cắt
tóc cạo râu vẫn là ngoại đạo.” 9
Những điều mà Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất vừa nói trên
đây cũng đã được xác nhận bởi Pháp Bảo Đàn Kinh của
Lục Tổ Huệ Năng và Kinh Duy Ma Cật của Phật Giáo Đại
Thừa.
2)- KINH DUY MA CẬT:
Kinh Duy Ma Cật của Phật Giáo Đại Thừa chủ trương tu
tại thế và tu nhập thế, đặc biệt là tán thán những ai tu
tại gia, vì giới tu tại gia có nhiều ràng buộc, lắm chướng
duyên hơn xuất gia, thế mà vẫn tu được thì đó mới là
đáng quí, đó mới là cao cả.
Kinh này khuyến khích tích cực vào đời để cứu độ chúng
sinh và nói rõ rằng không phải vào ở trong chùa mới tu có
kết quả, mà trái lại bất cứ ai ở bất cứ nơi nào cũng tu được.
Vấn đề là chuyển tâm chớ không chuyển cảnh, nghĩa là ở
nhà tu cũng được, lên núi tu cũng được chớ không nhất thiết
phải vào chùa mới tu được, chứng ngộ được.
Chứng ngộ chăng là do ở Tâm. Tâm bình thì thiên hạ bình.
Tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh.
Nói rõ hơn là với tâm thì không có phân biệt nơi chốn rừng,
9- Sáu Cửa Vào Đông Thiếu Thất - Như số 7. Trang 157.
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núi, nhà, chùa, cũng không hề có phân biệt nam nữ, nghèo
giàu, sang hèn, già trẻ v.v. Bất cứ ai nếu được tâm thanh
tịnh thì sẽ có đạo tràng thanh tịnh.
Nói khác hơn, thanh tịnh hay không là do bởi nơi tâm, vì thế
nếu tâm đã thanh tịnh rồi, và khi được giác ngộ giải thoát rồi
thì ai ai cũng đều giống như nhau, tất cả đều có Thánh Tâm
Phật Tánh, giống nhau chớ chẳng khác chi nhau, là một chớ
chẳng hai, mà Thiên Nhãn đạo Cao Đài dạy rõ chỉ có “Một”
chớ chẳng phải hai.
Đó cũng chính là lý Bất Nhị của Phật Giáo, một trong
những giáo lý cao siêu nhất, căn bản nhất, là nền tảng của
Phật Pháp vẫn dạy chẳng có hai, cũng như Khổng Giáo với
lời nói của đức Khổng Phu Tử “Ngô đạo nhất dĩ quán chi,”
và đức Lão Tử với Chương 2 của Đạo Đức Kinh giải rõ lý
Bất Nhị, hay cái lý ẩn tàng trong Thiên Nhãn của đạo Cao
Đài là “Vô - hữu tương sanh, nan dị tương thành, trường
đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương
hòa, tiền hậu tương tùy”, tức Có và Không sinh lẫn nhau,
dễ và khó tạo nên nhau, ngắn và dài làm rõ cho nhau, cao
và thấp lại dựa vào nhau, âm và thanh lại hòa lẫn nhau,
trước và sau lại cùng theo nhau, nghĩa là tất cả không hai,
Vậy thì thôi nói hai làm gì, phân biệt làm chi người xuất
gia kẻ tại thế mà chỉ nên nhớ rằng ai cũng có tâm, mà tâm
tức Phật. Phật tức tâm, cũng có nghĩa là Phật ở tại tâm, chớ
chẳng do có tóc râu hay không râu tóc mà trường hợp Lục
Tổ Huệ Năng là một điển hình.
3)- LỤC TỔ: Lục Tổ Huệ Năng được trao y bát để làm tổ
Thiền Tông thứ sáu trong khi Ngài vẫn còn để tóc râu, lam
lũ cặm cụi lo giã gạo ở dưới nhà bếp chớ nào được vô chánh
điện, càng không thể vào dự lớp giảng giáo lý của Thượng
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Tọa Thần Tú 10 vị giáo phẩm mà tất cả đồ chúng trong chùa
cũng như quan Biệt Giá bên ngoài, ai ai cũng vẫn cứ tưởng
là người duy nhất xứng đáng để kế thừa ngôi vị Tổ, thế mà
lại không.
Ở đây, vấn đề chẳng phải chức tước, phẩm trật, mà chủ
yếu là tâm đã chuyển đến đâu, Tánh đã thấy hay chưa,
chớ nào phải tóc râu đã cạo, hớt rồi hay chưa cạo, chưa
hớt.
Mặc dù tóc râu chưa cạo, với dáng dấp rõ ràng của một
người chạy nạn khi đang bị một đám đông thuộc phe Thần
Tú ráo riết rượt theo để mong giành lại bát y, thế mà khi đến
làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu gặp được nho gia Lưu Chí
Lược lấy lễ mà đãi nên Ngài vào ở nhà của Chí Lược và tiếp
xúc với bà cô của gia chủ là Ni Sư Vô Tận Tạng.
Lục Tổ đã gây kinh ngạc khi Ngài giảng kinh Niết Bàn
cho Tỳ Kheo Ni này nghe và bà vô cùng khâm phục truyền
10- Thần Tú (605-706): Còn được gọi là Ngọc Tuyền Thần
Tú, là môn đệ của Ngũ Tổ Hoàng Nhẩn. Theo truyền thuyết,
Thần Tú thua cuộc trong việc chọn người nối pháp của
Hoàng Nhẫn và Huệ Năng được truyền Y Bát. Mặc dù vậy
sư vẫn tự xem mình là người nối pháp Thiền và sáng lập ra
Bắc Tông Thiền, một dòng Thiền vẫn còn mang nặng sắc
thái Ấn Độ với bộ Kinh Nhập Lăng Già làm căn bản.
Sư thuở nhỏ học nho giáo nhưng không hài lòng. Sau đó
năm 46 tuổi đến núi Hoàng Mai thọ giáo với Thiền Sư
Hoàng Nhẩn. Sau khi Hoàng Nhẩn viên tịch Sư rời Hoàng
Mai. Dòng Thiền của Sư tàn lụi sau vài đời, có lẽ vì liên
hệ chính trị nhiều với Vương triều (theo Tự Điển Phật Học
- Ban Biên Dịch Đạo Uyển. NXB Tôn Giáo 2006 – Trang
598).

72

Taäp San Theá Ñaïo				

34

rao cho đại chúng mau đến để cúng dường. Ở đây, Lục Tổ
chứng minh cho thấy việc thấu tỏ vô thượng thậm thâm vi
diệu pháp, mà nói rõ hơn là việc đạt được đạo hay không
chẳng liên quan gì đến đầu trọc hay tóc râu, tu sĩ hay cư sĩ.
Tu sĩ như Pháp Sư Ấn Tông, vị Tỳ Kheo trụ trì chùa Pháp
Tánh ở Quảng Châu, thế mà khi gặp Tổ Huệ Năng sau câu
chuyện Phong Phan 11 cũng đã hoàn toàn bái phục vị cư sĩ
vẫn còn chừa tóc, để râu. Chính Pháp Sư đã tự tay xuống tóc
cho cư sĩ trở thành tu sĩ, và tôn Ngài làm thầy rồi tập họp
tăng chúng cũng như đại chúng đến với Ngài để mong học
đạo. Như vậy, thêm một lần nữa, có thể nói rằng tất cả
chúng sanh dù xuất gia hay tại gia thì chẳng có gì là khác
nhau cả, nếu kể về Phật Tánh Thánh Tâm.
Dù là xuất gia hay vẫn tại gia cả hai đều có liên quan mật
thiết với nhau. Xuất gia lo tu, tại gia lo cúng dường; hoặc
xuất gia tu giúp tại gia tu; hay xuất gia tu, tại gia cũng tu; cả
hai đều cùng tu được cả. Cả hai cùng đều có Phật Tánh và cả
hai đều có thể thành Phật như nhau, nếu có thể nói mà chẳng
sợ sai, đó là cả hai cũng như tất cả đều giống nhau và có liên
quan mật thiết cùng nhau.
Với sự liên quan mật thiết cùng nhau giữa tất cả mọi người,
giữa mọi giai tầng trong xã hội, vậy thì vấn đề ở đây là phải
11- Phong Phan: Là câu chuyện trong Pháp Bão Đàn Kinh.
Chuyện xảy ra trước sân chùa Pháp Tánh, Quảng Châu.
Có hai vị tăng đứng trước sân chùa nhìn lá phướng treo
trên cột phướng bay phất phơ trước gió. Một sư nói gió
động. Sư khác nói phướng động. Hai sư cải nhau và không
ai chịu thua. Lục Tổ Huệ Năng vừa đi đến, nghe và nói với
hai vị Tăng rằng “Không phải gió động, cũng không phải
phướng động, mà tâm của hai ông động.” Phong Phan là
câu chuyện của gió và phướng.
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làm sao đem được Đời vào Đạo hay đem Đạo đến với Đời
mà tôn giáo Cao Đài ngày nay với đường lối tu tại thế,
cũng không ngoài mục đích tối thượng là tìm sự chứng
ngộ và giải thoát ngay giữa thế gian này, ngay tại cuộc
đời này, để tự lợi rồi lợi tha, tự giác rồi lại giác tha vì chúng
sanh vẫn còn có mê lầm, vẫn còn đau khổ thì một tân Tôn
Giáo cũng như bất cứ tôn giáo nào thực hành Bồ Tát Đạo
cứu độ quần sanh cũng đều phải vào đời, cũng phải tìm
đến chúng sanh để mà thương yêu, để mà cứu độ, để mà
giác ngộ.
Đây mới đúng là tìm giác ngộ tại thế gian và cứu độ cũng
ngay tại thế gian, một giáo pháp nào khác xa Phật pháp
vì theo giáo lý nhà Phật thì “Phật pháp bất ly thế gian
pháp” và cõi nước của đức Phật Thích Ca chính là thế
giới ta bà này.
Vậy thì ngày nay tín đồ Cao Đài ở ngay tại thế giới ta bà
này, ở ngay tại cõi trần này, ở giữa dòng đời, giữa thế gian,
giữa lòng dân tộc, lòng nhân loại để mà tu với cách tu tại thế
nhưng không thiếu phần nhập thế và xuất thế, tùy thời, tùy
lúc, tùy cơ để tự độ mình và kế tiếp theo đó là độ đời nâng
đạo.
Có phải chăng đây là cách tu của một Tân Tôn Giáo, cách
tu của những người vẫn còn có gia đình, vẫn có vợ con, vẫn
còn râu tóc, một cách tu mà trước đây một Thánh Đức Thái
Tử Nhật Bổn đã chọn ba quyển Kinh để cho đồ chúng Nhật
tu,
Đó là kinh Duy Ma Cật, Kinh Thắng Man và Kinh Diệu
Pháp Liên Hoa và một phần yếu chỉ cũng như giáo lý dạy
trong các Kinh này nào có cách xa chi với giáo lý cũng như
cách tu của đạo Cao Đài mà ngày nay Phật Giáo Đại Thừa
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Nhật Bổn cũng đang nhờ đó để mà tu. 12
Đến đây, trước khi viết lời kết luận về đề tài “Tu tại thế” với
nhiệm vụ là Hướng Dẫn Viên Chương Trình Giáo Lý 2008,
người viết lại thấy có một vấn đề mới cần được đặt ra.
Vấn đề này có thể liên quan phần nào đến con đường tu, mà
đặc biệt quan trọng nhất là việc hoằng khai Đạo pháp của
Tân Tôn Giáo Cao Đài ra quốc ngoại trong tương lai, do đó
mà người viết xin nêu lên với thế hệ kế thừa, đặc biệt là với
Hiền Tài Dự phong và Thanh Niên Đại Đạo nói riêng và với
đồng Đạo nói chung.
Tâm tư này của người viết không ngoài mục đích là cố mong
đền đáp được phần nào ơn đức quá thâm sâu của Đạo mà
người viết vẫn nặng mang cho đến ngày giờ này.
Chư vị, đặc biệt là thế hệ kế thừa Hiền Tài Dự Phong cũng
như Thanh Niên Đại Đạo nghĩ thế nào về sự gần nhau trên
phương diện giáo lý và cách tu hay sự tìm đến với nhau
trong tinh thần hòa ái tương liên của người Phật, tôn giáo
Phật. Có phải là một sự ngẫu nhiên, hay do Thiên cơ định
sẵn, hoặc vì một lý do nào đó mà kể từ trước năm 1975 đến
nay đã có nhiều biến chuyển khả dĩ có thể giúp cho đạo Cao
Đài hoằng khai ra quốc ngoại, nhưng hình như mãi đến ngày
nay vẫn chưa có sự xem xét kỹ vấn đề này.
12-Thánh Đức Thái Tử: Con trai thứ của Hoàng đế Yo-

mei Nhật Bổn. Thái tử học đạo với một vị tăng Cao Ly đến
Nhật Bản để truyền bá Phật pháp. Thái tử là người có trách
nhiệm rất lớn trong việc truyền bá kiến thức Phật học đầu
tiên ở Nhật. Ông viết các luận giải về kinh Thắng Man, kinh
Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật. Ông có gởi nhiều đoàn sứ giả
sang Trung Hoa để thâu thập kinh điển Phật giáo (Tự Điển
Phật Học. Đạo Uyển. NXB Tôn Giáo 2006, trang 586).
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Có cần tìm hiểu tường tận tại sao mà trước năm 1975, đạo
Cao Đài được mời sang Nhật Bổn, và sau năm 1975 lại có
nhiều phái đoàn, nhiều Giáo phẩm người Nhật đến Hoa Kỳ
và Úc Châu để tìm hiểu đạo Cao Đài. Với Omoto giáo của
Nhật, chư vị Chức sắc cũng như toàn thể tín đồ Cao Đài,
nhất là Hiền Tài dự phong và Thanh Niên Đại Đạo Thanh
Niên hiểu như thế nào?
Cơ bút và giáo lý của Omoto giáo như thế nào? Có sự gần
gũi nào không? v .v. Tại sao lại có sự tìm đến và biểu lộ tình
thân thiện với mục đích thấy rõ là hoàn toàn vì Đạo pháp và
tương liên hành thiện.
Ngoài ra, còn có cách tu của Phật giáo Đại Thừa Nhựt Bổn,
một cách tu có phần nào gần gũi với cách tu của đạo Cao
Đài mà nếu chẳng có gì cao siêu thì tại sao lại có sự hiện
diện của Thiền Sư Daisetzteitaro Suzuki, một vị Thiền sư
danh tiếng lẫy lừng tại Nhật Bổn và vang danh trên thế giới,
đã viết ra bộ Thiền Luận gồm ba quyển dài 1320 trang, được
dịch sang ngoại ngữ.
Thiền Sư Suzuki vừa là Thiền Sư mà cũng vừa là Tân Tăng
của Đại Thừa Phật Giáo Nhật. Với phận sự là một Thiền
Sư và là một Tân Tăng khi ra hóa độ hoằng pháp lợi
sinh, Ngài Suzuki cũng lập gia đình có vợ con như bao
nhiêu người thế tục.
Như vậy về Đại Thừa Phật Giáo Nhật, chúng ta nói chung
và Hiền Tài Dự Phong cũng như Thanh Niên Đại Đạo nói
riêng đã có biết như thế nào?
Cách “Tu tại thế” của hai tôn giáo Cao Đài và Đại Thừa
Nhật có điểm nào giống nhau không?
Cách tu của Phật Giáo Đại Thừa Nhật có thể nào giúp cho
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việc Phổ Độ của đạo Cao Đài dễ mở rộng ra năm châu bốn
biển không? Đạo Cao Đài đã có ai cho người Nhật biết
“RÕ - ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG” Mục đích, Tôn chỉ, Giáo lý
cũng như cách tu của Tân Tôn Giáo Cao Đài chưa, mà đó
cũng là để biểu lộ phần nào tấm lòng ưu ái phải chăng do
chẳng thấy khác xa nhau.
Với đạo sự này, kính xin chư Chức Sắc, chư Tôn Đức, chư
Thiện Tri Thức đạo tâm, mà đặc biệt nhất là thế hệ kế thừa,
nói rõ hơn là Hiền Tài Dự Phong và Thanh Niên Đại Đạo
xem coi có nên lưu tâm không?
Với Hiền Tài Dự Phong và Thanh Niên Đại Đạo người viết
xin được xướng danh bằng cách ghi lại đây lời dạy của Đức
Hộ Pháp qua hai lần thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 28-6
Mậu Tý (3-8-1948) với đề tài Hội Thánh là gì, và ngày 12.7
Mậu Tý (1948) trong Huấn từ mãn khóa Hạnh Đường.
Trong hai lần ấy Đức Ngài có nói rõ như sau: “Trong
đám anh em chúng ta ngồi đây cùng sắp em nhỏ kia,
trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế… Chư Thần,
Thánh, Tiên Phật đến ngày giờ định họ sẽ đến… Qua
không biết em nào, song qua biết rằng đã có” 13 Đức
Ngài đã nói rõ quá!
Để lo cho Đạo, Đức Ngài kỳ vọng nơi chư vị đạo tâm mà
đặc biệt nhất là thế hệ kế thừa, thế hệ của “sắp em nhỏ kia,
trong đó cũng có vị Phật Tiên giáng thế.”
Mong thay chư vị đạo tâm, thế hệ kế thừa, quan trong nhất
13- Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm Mậu Tý - 1948
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh NXB, Đường
Sáng- San Jose, California USA 1996, trang 147-172.
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là Hiền Tài Dự Phong và Thanh Niên Đại Đạo thương Đạo
cứu Đời.
Để kết luận, một lần nữa xin được minh định rằng khi viết
bài này, người viết không hề có ý vọng động nói cao thấp,
dở hay, hoặc so sánh cách tu này với cách tu khác, hay tôn
giáo này với tôn giáo khác, nhất là với đạo Phật mà người
viết vẫn luôn luôn kính trọng. Người viết chỉ có một ước
vọng duy nhất là dựa vào những điển tích, những nhân vật,
những sự việc đã xảy ra để làm hiển lộ tinh túy Giáo lý của
Đạo Cao Đài ẩn tàng trong Thiên Nhãn qua Pháp Môn Bất
Nhị 14, một trong những Pháp môn quan trọng, căn bản và
cao siêu nhất của đạo Phật
Nói rõ hơn, Thiên Nhãn của đạo Cao Đài cũng như Lý Bất
Nhị của đạo Phật, ngoài những bí pháp ẩn tàng khác, còn
dạy người tu chớ nên phân biệt. Xuất gia và tại gia nào có
khác chi nhau, vì tu tại thế hay tu thoát tục đều cũng nhằm
cho sáng cái Tâm, thấy cái Tánh, thấy rõ “Thiên Mạng Chi
Tánh” của mình, đó là Tánh Trời, Tánh Phật mà hễ bất cứ ai
dù xuất thế hay tại gia, nếu thấy được Tánh là có thể tu đạt
Đạo.
Với bài này, người viết có hai mục đích:
1- Mục đích thứ nhất, với nhiệm vụ là Hướng Dẫn Viên
trong Chương trình Giáo Lý 2008, muốn trình bày với chư
liệt vị Tham Dự Viên và toàn Đạo rằng “tu tại thế như đạo
Cao Đài đang tu vẫn chứng quả nghĩa là vẫn siêu thăng
và giải thoát”.
14- Pháp Môn Bất Nhị: hay Lý Bất Nhị tức Pháp Môn không
hai - Kinh Duy Ma Cật - Đinh Sĩ Trang - Năm 2002 - National Library of Australia Cataloguing in Publication Data
ISBN 09585294 3 4, chương 9, trang 250.
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2. Mục đích thứ hai, cũng không kém phần quan trọng là
nhân bài viết này để có đôi lời tâm huyết với thế hệ kế thừa
là làm sao cố gắng tiếp tay vào việc hoằng khai Đại Đạo.
Bài viết này chắc không tránh khỏi sơ sót, nhất là không thể
viết hết được trong khuôn khổ một Chương Trình Giáo Lý
mà vẫn đã vượt qua. Vậy người viết xin cáo lỗi và kính xin
Chư Chức Sắc, Chư Tôn Đức, Chư Thiện Tri Thức, Chư vị
Tham Dự Viên và toàn thể Đồng Đạo, Nhơn sanh niệm tình
chỉ giáo./.
(QS. Lê văn Thêm)
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Đạo và Đạo Tại Tâm – Hữu Hình và Vô Vi
Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
QS. Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình

(Tiếp theo TSTĐ số 71)

Đạo ở đâu ?.

Một chơn sư đã dạy đệ tử rằng:
“Đạo chẳng đâu xa, ở tại người,
Lương tâm thiện tánh sẵn trong ngươi.
Tồn tâm dưỡng tánh đừng phai lợt,
Phản chiếu hồi quang Đạo sáng ngời”. (17)
Thầy đã dạy “Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có
lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ,
hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn linh là luân hồi,
nên kẻ bị đọa trần gọi là khách trần.
Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do
theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, do
theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo,
thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo,
nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi
mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng. Ðời
cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên Ðời, Ðời Ðạo
chẳng trọn, lấy Ðạo trau Ðời, mượn Ðời giồi Ðạo, Ðạo nên
Ðời rạng, giũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn
cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn
thì có chi hơn. Vậy là mầu, vậy là trí.
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Câu mở đầu quyển Kinh Nhật Tụng của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ đã nói rằng: Đạo do lòng Thành Tín hiệp lại, tức là
Đạo ở trong Tâm (Đạo Tại Tâm). Tam giáo thì dạy gốc Đạo
là cái Tâm Làm Phải, Làm Lành, Tâm đó Phật dạy là Từ bi,
Lão xưng là Cảm ứng, Nho cho là Trung thứ, Chúa Jésus gọi
là Bác ái,. .. chung quy thì Đạo cũng ở trong Tâm (Tâm Đạo
hay Đạo Tâm).
Những yếu tố khẳng định trên đây dầu sao cũng chỉ là chứng
lý, chỉ có thực chứng bằng Tâm mới khẳng định quyết nhiên.
Nên lần này Ngài không muốn nhân sanh chỉ xác tín Thượng
Đế là Chúa tể Càn khôn mà phải xác tín Thượng Đế tại Tâm:
"Tâm con là chỗ chí linh,
Là nơi hiệp nhứt nhân sinh cùng Thầy”. (18)
Tóm lại, Trời không cao, không xa, không lạ với bất cứ ai.
Trời ở ngay trong lòng người "trong lòng Thầy ngự" hay
"Nhãn thị chủ tâm" cũng vậy. Thượng đến hằng hữu ở khắp
mọi nơi, nhất là nhữngnơi trầm luân khổ hải, mất công lý.
Nhờ thế người đa nghi mấy cũng phải tin, người ác mấy
cũng phải hiền, người yếu mấy cũng thấy mạnh. Trong
Thánh ý : "Các con nhỏ nhoi mà các con to lớn, các con
nhịn nhục mà các con hình phạt". Nhờ tin có Đức Thượng
Đế (Trời), sợ Trời, con người mới làm lành lánh dữ để khỏi
bị Trời hình phạt.
Trở lại ý nghĩa Đạo Tâm. Đạo Tâm lúc nào cũng phải có và
luôn có trong người học Đạo. Nếu không có Đạo Tâm thì
con người đi học đạo để làm gì? Hành giả thể hiện cái đạo
tâm bằng tấm lòng tin tưởng tuyệt đối nơi sự chỉ dạy của các
Đấng Thiêng Liêng, mà cơ bản nhứt là tùng và gìn giữ Luật
Pháp Chơn Truyền của Trời ban. Đức Chí Tôn dạy:
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“…Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế tục cũng không
muốn chừa bỏ…Áo dài cũng muốn mặc, giày Đạo cũng
muốn mang, muốn đứng trước cả nhân sinh, để cho họ biết
mình hướng đạo. Đường Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh
cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi múng
chẳng từ, mượn danh Đạo mà tạo danh mình, vô Thánh Điện
mà hơi tà còn phưởng phất..” (TNHT. Q.I trang 70). Đó là
Đức Chí Tôn muốn nói đến kẻ vào Đạo mà không có tâm.
III-Vô Vi, Hữu Hình, Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
Trước khi Thầy lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài,
Thầy kêu "Cả chư Môn Đệ khá tuân mạng" thì Thầy đã chỉ
rõ rằng: Thầy lập Hiệp Thiên Đài rất trọng hệ là đường nào.
Cơ Tạo Hóa chỉ có hai bí mật tối trọng, một là quan sát sự
hữu hình, hai là xét đoán sự vô vi; quan sát sự hữu hình thì
dễ, mà xét đoán sự vô vi vẫn rất khó; Hữu hình với vô vi chỉ
phân nhau với màn bí mật, từ thuở tạo Thiên lập Địa, dầu
cho bậc trí thức nhơn sanh đặng tấn hóa lên tới bậc Đại Giác
đi nữa, cũng chưa hề có phương thế trọn vẹn vén màn bí mật
ấy, mà dòm qua phía vô vi cho đặng, nhưng nhơn sanh đã có
sẵn nơi tay một cái chìa khóa, là xem cơ tương đắc của hữu
hình và vô vi trong sự sanh họat của vạn vật. Vô vi và Hữu
hình phải hiệp làm một, mới thuận theo Cơ Tạo. Trời Đất có
Âm Dương, vạn vật có thể phách, nhơn loại có xác hồn. Sự
sống của vạn loại trong Càn Khôn Thế Giới chỉ nhờ có vật
chất và tinh thần tương hiệp mới thành hình, cả vật chất hồn,
thảo mộc hồn, thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh
hồn, Tiên hồn, Phật hồn, Thiên hồn đều khác đẳng cấp nhau,
nên hình thể cũng biến sanh ra khác. Vật chất không giống
thảo mộc, thảo mộc không giống thú cầm, thú cầm không
giống người, người không giống Thần, Thần không giống
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Thánh, Thánh không giống Tiên, Tiên không giống Phật,
Phật không giống Trời. Nói tóm một lời, hình thể tâm thần
đều khác hẳn.
Hộ Pháp là ai? Huyền vi mầu nhiệm của Đạo có Thiên Điều,
cơ bí mật của Đời có Luật Pháp, Hộ Pháp là người nắm
cơ mầu nhiệm của Đạo, nắm Luật của Đời, xử đoán chư
Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Đồ cùng là xin ban thưởng;
công thưởng, tội trừng nơi thế nầy. Hễ có Phàm trị mới khỏi
Thiên trị; phải chiếu luật Đạo cho toàn cả tín đồ, khỏi bị
Thiên Điều, giữ phẩm vị Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt
phải gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm
làm cho giảm tội Thiêng Liêng, nắm cơ mầu nhiệm công
bình mà đưa các chơn hồn vào Bát Quái Đài, hiệp cùng chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Người nắm trọn cả luật Đạo và luật
Đời đặng xử đoán, làm chủ phòng Xử Đoán.
Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo, cho nên
buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng, mới mong
độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa. Cái hệ trọng là nếu
không có Hiệp Thiên Đài thì không có Đạo, Trời Đất qua
chớ Đạo không qua, nhơn loại tuyệt chớ Hiệp Thiên Đài
không tuyệt.
Hiệp Thiên Đài là tay vén màn bí mật cho sự Hữu Hình
và sự Vô Vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Đạo với Đời
tương đắc vậy. Vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả chư Môn
Đệ Thầy, chẳng khi nào đặng phép trái mạng lịnh của Thầy.
Thầy đã nói rõ: Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền
Thiêng Liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn
còn Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái, tức là Chúa tể sự
Vô Vi, nghĩa là chủ quyền của Đạo, mà hễ chủ quyền của
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Đạo ngự nơi nào thì là Đạo ở nơi ấy.
Thầy đã nói Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, ấy là nơi Thầy
cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo, vậy Đạo còn thì Tòa ngự
của Thầy là Hiệp Thiên Đài vẫn còn, hễ nói Đạo chẳng hề
khi nào bị diệt, vì Đạo diệt thì là tận thế, vậy thì Đạo chưa
tuyệt, ắt Hiệp Thiên Đài cũng không tuyệt. (Pháp Chánh
Truyền).
Thiên Nhơn Hiệp Nhứt :
Thiên Nhơn Hiệp Nhứt nghĩa là gì ? Nói một cách tổng quát,
Thiên Nhơn Hiệp Nhứt nghĩa là Trời và Người hiệp lại làm
một. Hiểu một cách rộng rãi hơn Thiên Nhơn Hiệp Nhứt
nghĩa là ý Trời và Lòng Người đồng nhau, hiệp nhau trên
bình diện Ðạo Lý để khai Ðạo cứu Ðời. Ðó là mục đích đầu
tiên. “Thiên Nhơn Hiệp Nhứt” trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ: Lòng người khẩn nguyện, Thiên Cơ vận chuyển đúng
lúc Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ khai mở tại xứ Việt Nam.
"Cao Đài là một tá danh của Thượng Đế khi đến mở Đạo
tại Việt Nam. Đài cũng là cái Đài, cái Đài tối cao trọng đại,
chứa đựng từ bi, cảm ứng,trung thứ, Tam qui, Ngũ giới, Tam
Nguơn Ngũ hành,tam cang ngũ thường. Đài là nơi, là vị trí
tập trung tất cả xu hướng Đạo giáo hay tôn giáo phát tiết ra
từ nơi đây".
- Từ Bi, tam qui ngũ giới thuộc Phật giáo.
- Cảm Ứng, tam nguơn, ngũ hành thuộc Tiên giáo.
- Trung thứ, tam cang ngũ thường thuộc Nho giáo.
Đài là nơi Tam giáo hiệp nhất, là tòa nhà đại đồng qui tụ tất
cả các tôn giáo mà xưa kia đã từ nơi đây tung ra các nơi:
Cao Đài chỗ Thiên Nhơn Hiệp Nhứt
Tá danh hầu cứu vớt vạn linh
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Trong cơn thay xác đổi hình
Hạ nguơn mạt kiếp phục sinh tánh lành.
"Cao Đài chỗ Thiên Nhơn Hiệp Nhứt" từ cái nhìn Cao Đài
thật xa đã đem về thật gần gũi chúng ta, nơi mỗi người
chúng ta Cao Đài mà câu "Đầu Thượng viết Cao Đài" đã
giảng giải, đó là nơi Thiên Nhơn Hiệp Nhứt, nơi mà Tinh
Khí Thần hiệp một ở ngày đắc Đạo như Chí Tôn đã dạy:
"Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm, từ ngày Đạo bị
bế. Lập Tam Kỳ Phổ Độ nay duy Thầy cho Thần hiệp Tinh
Khí đặng hiệp đủ "Tam Bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm
nhập Thánh". (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)

Ảnh Cao Đài Tam Thánh ở Tòa Thánh Tây Ninh.
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Từ trái sang phải: Tôn Dật Tiên, Victor Hugo và Nguyễn
Bỉnh Khiêm
- Tiêu đề: Thiên Nhơn Hiệp Nhứt (chữ Hán viết là Thiên
thượng Thiên hạ và chữ Pháp là Dieu et Humanité).
- Nội dung: Thương Yêu & Công Chánh (Amour et Justice).
Thiên Nhơn Hòa Ước là bản Hòa ước giữa Trời và Người,
tức là giữa Thượng Đế và Nhơn loại. Khi bước vào cửa
chánh Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh là một khoảng rộng,
gọi là Tịnh Tâm Điện, là nơi để cho các tín đồ giữ lòng trong
sạch, loại bỏ các tư tưởng không tốt, trước khi vào Chánh
điện bái lễ Đức Chí Tôn, một bức vách chắn ngang ngăn
cách Tịnh Tâm Điện và phần Chánh điện bên trong, trên đó
có một bức họa thật lớn vẽ ba vị mặc áo mão. Điều đó nói
lên ý nghĩa gì? Đó là hình Tam Thánh, đại diện cho nhân
loại, ký Thiên Nhơn hòa ước, còn gọi là Đệ Tam Hòa Ước.
Đức Chí Tôn ký bản Thiên Nhơn Hòa ước nầy khi Đức Chí
Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần (1926)
đại khai Ân Xá cứu vớt nhơn sanh trong thời kỳ cuối Hạ
Nguơn Tam Chuyển, trước khi mở Đại Hội Long Hoa.
Kể từ khi có nhơn loại trên quả Địa cầu đến nay, giữa Trời
và Người, đã có 3 lần ký Thiên Nhơn Hòa ước, tương ứng
với 3 thời kỳ Phổ độ:
1*- Đệ nhứt Thiên Nhơn Hòa ước:
Đức Chí Tôn mở ra Nhứt Kỳ Phổ Độ, khai Đạo Thánh tại
nước Do Thái với Thánh Moise làm Thiên sứ, công bố Đệ
Nhứt Thiên Nhơn Hòa ước.
Bản Đệ nhứt Thiên Nhơn Hòa ước chính là 10 Điều Răn mà
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Đức Chúa Trời (Thượng Đế) viết trên tấm bảng đá ban cho
ông Moise trên đỉnh núi Sinai nước Do Thái.
2*- Đệ nhị Thiên Nhơn Hòa ước:
Các mối đạo mà Đức Thượng Đế đã cho mở ra vào thời
Nhứt Kỳ Phổ Độ đã bị nhơn loại sửa cải làm sai lạc chơn
truyền, khiến nhiều người tu lầm lạc. Đức Thượng Đế mở
ra Nhị Kỳ Phổ Độ, cho các Đấng Tiên Phật giáng trần, lập
ra nhiều mối đạo khác nhau trên khắp hoàn cầu. Đức Jésus
lãnh nhiệm vụ công bố Đệ Nhị Thiên Nhơn Hòa ước cho
nhơn loại rõ. Bản Đệ nhị Thiên Nhơn Hòa ước lúc đó được
gọi là TÂN ƯỚC (để đối lại với Cựu Ước thời ông Moise).
3*- Đệ tam Thiên Nhơn Hòa ước:
Đức Chí Tôn mở lòng đại từ đại bi lần thứ ba, khai Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ, ký với nhơn loại một tờ Hòa ước thứ ba,
gọi là Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa ước, giao cho ba vị Thánh
đứng đầu Bạch Vân Động nơi cõi Thiêng liêng, viết ra trên
tấm bảng đá, công bố cho toàn nhơn loại rõ, đồng thời Đức
Chí Tôn ra lịnh cho Tam Thánh làm Thiên sứ hướng dẫn
nhơn loại khắp hoàn cầu đi vào con đường Đại Đạo.
Ba nhân vật trên bức tranh tiêu biểu cho ba nền văn hiến của
ba dân tộc Pháp, Hoa, Việt.
- Victor Hugo (1802-1885) là Đại văn hào của nước Pháp.
- Tôn Dật Tiên (1866-1925) là Đại Tổng Thống, nhà cách
mạng dân chủ với chủ nghĩa tam dân của nước Trung Hoa.
- Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1565) là nhà hiền
triết, nhà tiên tri nổi tiếng của Việt Nam.
Theo bản Hòa ước nầy, Đức Chí Tôn cam kết với Nhơn loại,
nếu người nào thực thi được 4 chữ Bác ái - Công bình, thì
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Đức Chí Tôn rước về cõi Thiêng liêng Hằng sống. Nhơn
loại muốn thực hiện được bản Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa
ước nói trên thì phải nhập môn vào Đạo Cao Đài, tùng giáo
Đức Chí Tôn, lo việc tu hành. Do đó, Đức Chí Tôn mở Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức là Đạo Cao Đài, lấy 4 chữ: Bác ái
- Công Bình làm tiêu chuẩn cho Luật và Quyền trong việc
phổ độ nhơn sanh:
- Luật là Bác ái (Thương yêu)
- Quyền là Công chánh (Công bình)
"Ngài đã ký kết với nhơn loại bản Hòa ước thứ ba. Hai Hòa
ước kỳ trước, nhơn loại đã phản bội, không giữ sở tín của
mình, vì cớ cho nên phải thất Đạo, nhơn loại đi trong con
đường diệt vong, tương tranh tương sát nhau.Vì lòng bác
ái từ bi, Đức Chí Tôn đến ký Hòa ước thứ ba nữa để trong
Luật điều. Chúng ta thấy các Đấng Thiêng liêng chỉ tấm
tượng Tam Thánh biểu nhơn loại tín ngưỡng: Thiên thượng
Thiên hạ, về Luật có Bác ái, Pháp có Công bình, ngoài ra
dầu luật pháp muôn ngàn hình tướng, Hội Thánh Đạo Cao
Đài dìu dẫn tâm lý nhơn sanh, chỉ dẫn họ vô mặt luật tối cao
là Luật Bác ái và vô một nền Chơn pháp tối trọng là Pháp
Công bình. Luật pháp của Đạo Cao Đài, ngoài Luật Bác ái
và Pháp Công bình, tất cả luật điều khác đều là phương pháp
lấy giả tạo chơn mà thôi.". (Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ
Pháp)
Nếu Thiên Hạ biết hiệp nhất với Thiên Thượng để thực hiện
Thương Yêu và Công Chánh tức là xây dựng nên đời thánh
đức hay thiên đàng tại thế. Đó cũng chính là mục đích cứu
độ của Thượng Đế khi mở Đại Đạo cho Tam Kỳ Phổ Độ.
Xem lại lịch sử Ðạo, trong những năm thuộc thập niên
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1910-1920, phong trào "Cơ Bút" được bành trướng nhiều
nơi ở miền Nam Việt Nam. Không biết do Nhơn Nguyện
khởi xướng hay do Thiên Ý vận chuyển mà con người lúc
đó cảm thấy thiết tha với Đức Thượng Đế (Trời cao), muốn
dùng "Thần Linh Học" để thông công, để giao cảm với cõi
vô hình.
Là đệ tử Cao Đài, ai cũng biết buổi đầu mới lập giáo, các vị
thời khai nguyên được Đấng Chí Tôn, Phật Mẫu và các đấng
dành cho nhiều huyền diệu để trụ vững đức tin. Trong giai
đoạn nhiễu nhương của Đạo, Đức Chí Tôn đã giao Quyền
Chướng Quản Nhị Hửu Hình Đài cho Đức Hộ Pháp, đấy là
Quyền Chí Tôn tại thế trong quyền hạn của Đức Hộ Pháp
dạo đó để thi hành nhiệm vụ mà Đức Chí Tôn muốn con cái
Đức Ngài tại thế phải thương yêu lẫn nhau, lo cho nhau, Thi
Hành Hiệp Nhất.
Nền tảng Chánh Trị Ðạo Cao Đài có hai phần:
1*- Phần Vô Hình (Vô Vi)
2*- Phần Hữu Hình (Hiện Tướng).
Phần Vô Hình thuộc về quyền Thiêng Liêng của Bát Quái
Ðài.
Phần Hữu Hình lại chia đôi ra làm hai Ðài gọi là Nhị Hữu
Hình Ðài: Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài.
- Hiệp Thiên Ðài là cơ quan bán hữu hình vì nó thuộc về
pháp giới. Hiện Tướng của Hiệp Thiên Ðài là:
1. Pháp Chánh
2. Phước Thiện
3. Ban Thế Đạo.
Pháp Chánh: Pháp Chánh là cơ quan bảo thủ Chơn truyền,
giữ gìn luật pháp, dìu dẫn và lập vị cho con cái CHÍ TÔN,
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trong khuôn viên luật pháp của Ðạo đã thành lập, giữ cân
công bình thể Thiên hành hóa, có trách vụ nặng nề để bênh
vực kẻ cô thế, yếu hèn bị áp chế, để sửa răn những kẻ phạm
pháp luật, hầu tránh khỏi Thiên Ðiều trừng trị, nếu bị thế trị
thì mới mong giảm tội Thiêng Liêng, bằng không bị thế trị
thì Thiên Ðiều không mong gì cầu rỗi. Vậy Pháp Chánh rất
cần thiết để giữ gìn phẩm trật và địa vị của mỗi con cái Chí
Tôn, và quyền hành phân minh cho nền Chánh Trị Ðạo, y
theo khuôn khổ Chơn truyền.
Phước Thiện: Phước Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở
đường Thánh Ðức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế
nhập vào Thánh Thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa
Phước Thiện mà hiệp cùng Hội Thánh. Phước Thiện là
phương bảo tồn sanh chúng, tế khổn phò nguy, vì trong đời
người không có sự khổ não nào bằng sanh, lão, bịnh, tử.
Muốn thi hành cơ tận độ, những con cái của Ðức Chí Tôn
sẵn có tài tình học thức đã được lập công nơi cơ quan khác,
còn sót lại những kẻ dốt, kém, thật thà thì do nơi đâu mà
lập công đoạt vị? Chỉ có cơ quan Phước Thiện mới có đủ
phương thâu nhập toàn thể con cái Đức Chí Tôn qui về cửa
Ðạo, nên gọi là cơ "Bảo Tồn".
Ban Thế Đạo: Thể theo tinh thần Thánh Giáo của Đức
Lý Giáo Tông đêm mùng 3 tháng 12 năm Quý Tỵ (1953)
theo tôn chỉ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Độ, Hội Thánh Tòa
Thánh Tây Ninh thành lập Ban Thế Đạo cốt yếu mở rộng
trường công quả tiếp đón những bậc nhân tài văn võ có khả
năng phụng sự cho Đạo mà không thể phế Đời hành Đạo.
Ban Thế Đạo tức là cơ quan thuộc về phần Đời bắt nguồn
từ cửa Đạo - phát xuất làm dây nối liền cho Đạo Đời tương
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đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho
nhơn loại trong thời chuyển thế.
Thầy lập Hiệp Thiên Đài là trọng hệ. Hiệp Thiên Đài là cơ
quan bán hữu hình kết hợp Vô Vi và Hữu Hình. Ở đây chúng
ta chỉ đề cập đến phần “Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài” còn
phần Vô Vi do thiêng liêng thống quản (15 Vị Chức Sắc cao
cấp của Hiêp Thiên Đài vào lúc sơ khai lập Đạo là Đức Hộ
Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh và chư vị Thập Nhị Thời
Quân đều đã qui tiên). Đức Hộ Pháp giảng: “Cơ Bút đã cho
Bần Đạo biết các Bạn Hiệp Thiên Đài do nơi đâu sản xuất.
Do để giữ quyền Thiêng liêng nên mới có 12 vị Thời quân,
Thập Nhị Địa Chi tức là cảnh Thiêng Liêng Vô Hình của
chúng ta”. (Lời giảng của Đức Hộ Pháp về Hiệp Thiên Đài).
Do đó trong thời kỳ “nhiễu nhương” này (thời kỳ không còn
cơ bút), chức sắc Cửu Trùng Đài và nhất là chức sắc Hiệp
Thiên Đài cần phải "Qui Tâm" để được thiêng liêng dẫn dắt,
soi rọi ánh sáng tâm linh mới đủ năng lực hành đạo!
Như trên đã nói nét đặc sắc của Đạo Cao Đài là kết hợp
Thiên Thượng Thiên Hạ, Vô Vi Hữu Hình, Trời Người tạo
thành năng lực vô cùng chuyển vận càn khôn vũ trụ. Đó
cũng là điểm hệ trọng của Hiệp Thiên Đài. Thánh Giáo Đức
Chí Tôn dạy: Hiệp Thiên Đài còn Đạo còn, Hiệp Thiên Đài
mất Đạo mất. (19)
Chúng ta thực hiện theo Pháp Chánh Truyền tức là thực
hiện chơn pháp "Thiên Nhân Hiệp Nhất" vậy: Trời dẫn dắt,
Người nương theo đó thực hành chính là nguồn năng lực
vô biên vượt ngàn muôn thử thách! Sau bao nhiêu năm lưu
vong xa xứ, chịu đựng khổ cực sóng gió ba đào. Thuyền
đạo, thuyền đời phải lau lách nổi trôi! Nhưng không bao giờ
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bị loại trong “cơ chuyển thế”.
Thời gian phải quyền nghi trong tổ chức đạo đã qua, giờ đã
đến lúc chúng ta phải đi vào dòng chính thống của Đạo, dựa
vào Tân Luật Pháp Chánh Truyền thực hiện tổ chức mới
nhưng thực sự rất căn bản để phát triển nền Đại Đạo.
Đặc biệt hơn hết là Hội Thánh Lưỡng Đài (Hiệp Thiên Đài
và Cửu Trùng Đài) là hình thể Hữu Vi (Hiện Tướng) của
Đức Chí Tôn, thay thế phần hữu hình bất di bất dịch, truyền
nối thất ức niên theo Pháp Chánh Truyền qui định, trước
qua sau tới luôn luôn đủ thành phần Hội Thánh hai Đài là
Thánh Thể Đức Chí Tôn tại thế; không có ai là người độc
nhất được gọi là Giáo Chủ của Đạo Cao Đài cả.
Tuy nhiên khi nào hai ông Chủ (Chưởng Quản) của hai Đài
(Hiệp Thiên và Cửu Trùng) hữu hình hiệp một tức là Giáo
Tông và Hộ Pháp hiệp lại sẽ là quyền Vạn Linh. Chỉ có
quyền Vạn Linh mới đối quyền Chí Linh của Thượng Đế
mà thôi.
Quyền Vạn Linh là gì? Khi lập Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn
lập ra 3 đài tương ứng với 3 quyền : Lập pháp, Hành pháp,
Tư pháp.
- Quyền Lập pháp là của Bát Quái Đài do Đức Chí Tôn
nắm giữ
- Quyền Hành pháp là của Cửu Trùng Đài do Đức Giáo
Tông nắm giữ
- Quyền Tư pháp là của Hiệp Thiên Đài do Đức Hộ
Pháp nắm giữ
Khi lập Đạo xong thì Đức Chí Tôn giao Quyền Lập pháp lại
cho Vạn Linh, vì Đức Chí Tôn cho Quyền Vạn Linh được
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ngang bằng với Quyền Chí Linh (Chí Linh là Đức Chí Tôn).
Vì thế Quyền Vạn Linh lập thành Cơ quan Lập pháp của
Đạo Cao Đài. Cơ quan Lập pháp của Đạo Cao Đài là một cơ
quan có nhiệm vụ lập ra hay hủy bỏ các luật pháp tu hành
cho các tín đồ Cao Đài, để các luật pháp nầy lúc nào cũng
thích hợp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Quyền Vạn Linh lập pháp của Đạo Cao Đài thể hiện lần đầu
tiên là lập thành Tân Luật, luật tu hành của Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ. Muốn thực hiện Quyền Vạn Linh thì phải quyết
nghị qua 3 Hội: Hội Nhơn sanh, Hội Thánh, Thượng Hội.
1. Hội Nhơn Sanh: là hội nghị của các đại biểu nhơn sanh
gồm: Đại biểu của Đạo hữu, đại biểu của Bàn Trị Sự, đại
biểu của Lễ Sanh. Hội Nhơn Sanh còn là đại biểu của các
hạng chúng sanh: Kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại
bởi vì trong chúng sanh thì nhơn loại tiến hóa và linh hơn
tất cả, nên làm đầu chúng sanh. Các đại biểu trực tiếp do
nhơn sanh bầu cử đem lời thỉnh nguyện trình bày giữa hội.
Thượng Chánh Phối Sư giữ nhiệm vụ Nghị trưởng có một
nữ Chánh Phối Sư làm Phó Nghị trưởng.
2. Hội Thánh: là hội nghị của các đại biểu của hàng Thánh
gồm: các Giáo Hữu (đối phẩm Địa Thánh), các Giáo Sư
(đối phẩm Nhơn Thánh), các Phối Sư và Chánh Phối Sư
(đối phẩm Thiên Thánh). Hội Thánh có quyền tán thành hay
phản đối lời thỉnh cầu của Nhơn sanh chiếu theo Luật Pháp
của Đạo, cũng như xem xét những luật lệ nào không phù
hợp với sự tấn hoá về dân trí của nhơn sanh. Thái Chánh
Phối Sư giữ nhiệm vụ Nghị trưởng và có một nữ Chánh Phối
Sư làm Phó Nghị trưởng.
3. Thượng Hội: là hội nghị của các đại biểu hàng Tiên và
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Phật gồm: Các vị Đầu Sư (đối phẩm Địa Tiên), các vị Chưởng
Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh (đối phẩm Nhơn Tiên),
Đức Giáo Tông và Đức Hộ Pháp (đối phẩm Thiên Tiên và
Phật Vị). Hội Tối Cao này sẽ xem xét đề nghị của Hội Nhơn
Sanh và Hội Thánh rồi quyết định chấp thuận hay không.
Ba hội nầy hiệp lại quyết nghị một điều gì đó là quyết nghị
của Vạn Linh tạo thành Quyền Vạn Linh. Luật nào được Ba
Hội lập Quyền Vạn Linh quyết nghị thông qua thì được xem
là Thiên điều tại thế không ai có quyền sửa cải khi có điều
luật nào áp dụng lâu ngày trở nên lỗi thời thì chỉ có Quyền
Vạn Linh mới được sửa cải mà thôi.
Như vậy chỉ Nhơn sanh không đủ kể là Vạn Linh và toàn
Thánh Thể của Đức Chí Tôn cũng chưa kể là Vạn Linh được
phải có đủ cả hai thành phần đó. Quyền Vạn Linh được
ngang bằng với Quyền Chí Linh. Đó là vì Đức Chí Tôn
muốn ban quyền Hành rộng rãi cho con cái để vạn linh tự
lập luật kềm chế lấy mình trên đường tu hầu có thể hội hiệp
cùng Đấng Cha Trời.
Do đó khi Đức Hộ Pháp nắm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu
Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng thì từ đó nhơn sanh mới
gọi Ngài là Thầy tức nhiên là Giáo Chủ về hữu hình, còn
phần Thiêng Liêng vẫn là quyền hành của Đức Chí Tôn là
Giáo chủ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Có thể có sự hộ chuyển của Đức Chí Tôn và/hoặc của quyền
Chí Tôn tại thế (Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một). Giáo
Tông theo lực Tiên Thiên mà Hiệp Thế, thay mặt cho Thầy
mà dìu dắt cả Tín đồ trong đường Đạo và đường Đời. Hộ
Pháp Chuyển Lực Hậu Thiên, giữ luật bạch truyền lập quyền
độ rỗi nhưng vẫn hộ Đạo Pháp siêu rỗi. Hiệp được Tiên Hậu
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Thiên đến mức nào thì đắc Đạo đến mức đó. (20)
Tiên Thiên và Hậu Thiên là gì?
Theo Cao Đài Tự Điển của Hiền Tài Nguyễn Văn
Hồng bút hiệu Đức Nguyên: Tiên Thiên - Hậu Thiên:
Tiên: trước, đời trước, tổ tiên, người đã chết. Hậu: sau.
Thiên: Trời.
Tiên Thiên là thời kỳ trước khi tạo dựng Trời Đất.
Hậu Thiên là thời kỳ sau khi tạo dựng Trời Đất.
Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài, thuở chưa có Trời Đất,
tức là chưa có Càn Khôn Vũ Trụ, trong khoảng không gian
bao la có một chất khí Hồng Mông Hỗn Độn, gọi là Hư Vô
chi Khí, Nho giáo gọi là Vô Cực, Lão giáo gọi là Đạo, khí
ấy mịt mịt mù mù, thanh trược lộn lạo.
Lần lần khí ấy ngưng tụ lại, rồi nổ ra một tiếng thật lớn, tạo
ra một khối Đại Linh Quang chiếu diệu khắp không gian.
Nho giáo gọi khối ấy là Thái Cực, khối ấy chính là Đại Hồn
của Vũ Trụ, nên cũng gọi là Thái Cực Thánh Hoàng hay
Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Khối ấy trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn
hóa, là nguyên lý đầu tiên duy nhứt, tuyệt đối.
Đấng Thái Cực Thánh Hoàng vận dụng Thái Cực để phân ra
thành hai khí gọi là Lưỡng Nghi: Nghi Dương và Nghi Âm,
cũng gọi là: Dương quang và Âm quang.
Hai khí Âm Dương ấy xoay chuyển không ngừng, càng lúc
càng nhanh, gây ra tiếng nổ dữ dội, để Âm Dương kết hợp,
tạo thành vật chất, bắn phá ra chung quanh các khối vật chất
lớn làm thành các quả tinh cầu và trái đất. Lúc ấy mới bắt
đầu có Càn Khôn Vũ Trụ với hình thể hữu vi vật chất, và sau
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đó lần lần xuất hiện các loài sinh vật trên các quả địa cầu.
Cơ chuyển hóa đã chuyển thế nền Đai Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
ngộ biến tùng quyền thiên định. Thi hành quyền hạn (quyền
năng) “Vô Vi” tại thế qua cái cơ chế “Hiện Tướng Hiệp
Thiên Đài”, không phải tại cỏi Vô Hình (Vô Vi), mà chúng
ta được chỉ dạy, thi hành nầy chính là cái “Hiện Tướng” mà
chúng ta “tin tưởng tuyệt đối vời tấm lòng thành” hay “Tâm
Đạo hay Đạo Tại Tâm hay Đạo Tâm” đặc niềm tin vào cõi
thiêng liêng hằng sống, cõi Vô Vi nơi mà Đức Chí Tôn ngự.
Hiệp Thiên Ðài là cơ quan bảo thủ chơn truyền từ xưa đến
nay vẫn hằng hữu. Nhưng các Tôn Giáo buổi trước không
có thiệt hiện hình tướng của Hiệp Thiên Ðài là vì các vị
Giáo Chủ của các nền Tôn Giáo ấy đắc lịnh Ðức Chí Tôn
chưởng chấp cả về mặt Thiêng Liêng, nên các Tôn Giáo
từ xưa đến nay không được trường cửu là do nơi lỗi của
tay phàm chuyên quyền lạm dụng. Vì vậy, các Tôn Giáo
đành chịu “thất kỳ truyền”. Vả lại, buổi trước trình độ tiến
hóa của Nhơn sanh còn trong vòng Thánh Ðức, lại nữa Càn
Khôn chưa dĩ tận thức, Đức Chí Tôn chọn người lập Ðạo,
Thánh ý là qui tụ con cái Ngài, đặng đợi kỳ khai Ðại Ðạo.
Ngày nay Đức Chí Tôn đến mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ,
Ngài không giao Thánh Giáo cho tay phàm nữa, chỉ dùng
huyền diệu cơ bút đặng dạy Ðạo. Vì vậy nên Hiệp Thiên
Ðài mới Hiện Tướng đặng làm trung gian giữa các Ðấng
Thiêng Liêng và chúng sanh, tức là hồn của Ðạo vậy. Nếu
hồn của Ðạo do Đức Chí Tôn giữ thì phần Cửu Trùng Ðài
cũng không phương chuyên cải Chơn Truyền, và cơ Ðạo
mới trường tồn đến thất ức niên. Nên chi chúng sanh tuyệt
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng bao giờ tuyệt.
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Thánh Đức Chí Tôn dạy: Hiệp Thiên Ðài còn Đạo còn, Hiệp
Thiên Ðài mất Đạo mất… Hiệp Thiên Ðài bây giờ còn ở
đâu nếu không phải là ở “Tại Tâm” để Thầy ngự hầu dẫn dắt
chúng ta!? Thể Pháp và Bí Pháp bổ túc nhau cũng như Pháp
Chánh Truyền Đức Chí Tôn thành lập Hiệp Thiên Ðài và
Cửu Trùng Ðài, Đạo Đời cùng hiệp lực đẩy mạnh vững vàng
đưa cơ Đạo đi tới nhất định sẽ thành công! (8, 19)
Ngài Quyền Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, cũng được ban quyền
hành Bảo Đạo tại thế để làm việc, đó là cái quyền hành Bảo
Đạo tại thế do Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương giao cho qua
sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Còn
Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương vẫn giữ quyền hành Bảo
Đạo ở cõi thiêng liêng (vô vi).
Như đã trình bày, nền tảng Chánh Trị Ðạo Cao Đài có hai
phần: Phần Vô Hình và Phần Hữu Hình (Hiện Tướng). Hiệp
Thiên Ðài là cơ quan bán hữu hình vì nó thuộc về pháp
giới. Hiện tướng của Hiệp Thiên Ðài là: Pháp Chánh, Phước
Thiện và Ban Thế Đạo. Sự thành lập Ban Thế Đạo, thuộc
chi Thế Hiệp Thiên Đài, không phải là chỉ nhằm mục đích
tuyển chọn nhân tài vào Đạo mà là “vô hình” ở cái “thánh ý,
thiêng liêng, huyền bí, vô vi, uyển chuyển Đời và Đạo” của
nó, Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế. Đức Hộ
Pháp và Đức Lý Giáo Tông hiễu rõ và đã có ý định, dự tính
trước: Ban Thế Đạo giúp vào sự phát triển của Đạo ở khắp
hoàn cầu trong mọi hoàn cảnh.
Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp dạy: Thiên vị của các
chức sắc Ban Thế Đạo tùy nơi các vị (phế đời hành Đạo hay
ở ngoài đời hoạt dộng lo cho Đạo). Ban Thế Đạo là Hiện
Tướng của Hiệp Thiên Đài hiện hữu. Hiệp Thiên Đài trong
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đó có nhất Phật, nhị Tiên và Thập Nhị Thánh (Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân), các
vị nầy nay đã về Thiên Vị ở Bạch Ngọc Cung, cõi Vô Vi,
hiện thế còn lại là cái “hiện tướng” Hiệp Thiên Đài trong
đó Ban Thế Đạo là Hiện Tướng của Hiệp Thiên Đài tại thế
(hữu hình). Đạo Cao Đài dang đi vào giai đoạn “chuyển
thế”, nhiều chức sắc trong Ban Thế Đạo, với niềm tin “vô
biên” và đang hành Đạo ở hải ngoại với một lòng trung kiên,
thành kính (Đạo tại Tâm), đã cùng nhau tái thiết, củng cố và
ủng hộ sự thành lập hệ thống Hiệp Thiên Đài hữu hình (hiện
tướng) với các cơ quan hoạt động then chốt để phát triển
Đạo. Trong cơ chuyển đạo, các “hiện tướng” Hiệp Thiên
Đài sẻ phụ giúp vào sự “tổ chức và mở mang” các cơ quan
Hành Chánh Đạo “Cửu Trùng Đài” để cùng phát triển và
truyền giáo Đạo Cao Đài tại hải ngoại.
Ngày hôm nay, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh không còn
quyền hoạt động như trước năm 1975. Hiệp Thiên Đài Tòa
Thánh Tây Ninh không còn “quyền hạn” để duy trì luật Đạo.
Một số vị Hiền Tài Ban Thế Đạo được may mắn ra xứ ngoài,
họp lại nhau cùng một lòng “ngộ biến tùng quyền” như Đức
Hộ Pháp dạy mà cùng lo chuyện phát triển Đạo tại hải ngoại:
đây là vai trò của “Cao Đài Hải Ngoại” mà Ban Thế Đạo hai
vai gánh lấy “sứ mạng thiêng liêng” không một lời phàn
nàn trong mấy chục năm qua. Một chút suy nghĩ mới biết là
Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã sắp lo mọi chuyện từ
trước, chỉ dẫn đường đi, mà chúng ta ngày nay và thế hệ kế
tiếp phải cố gắng rán lo chu toàn.
Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông như đã hiểu biết sự khó
khăn nầy mà Đạo sẽ phải đối diện trong tương lai, nên năm
1965 Đức Ngài chánh thức lập ra Ban Thế Đạo, một Hiện
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Tướng của Hiêp Thiên Đài, để tuyển chọn nhân tài vào Đạo,
tái lập lại các cơ cấu tổ chức, ủng hộ các hoạt động của Đạo
Cao Đài và tiếp tục tạo con ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO, con đường
Thiêng Liêng Liêng Hằng Sống, cho thế hệ sau và nhiều
thế hệ sau nữa tiếp tục phổ truyền con đường Đại Đạo ở hải
ngoại. (21)
Ban Thế Đạo là cơ quan sau cùng của Hiệp Thiên Đài, là
Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài. Trong những năm gần đây, văn
phòng Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh không còn hoạt
động, Ban Thế Đạo do Đức Ngài lập ra vẫn còn hoạt động
tại hải ngoại. Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông đã thành
lập các cơ quan quan trọng trong Hiệp Thiên Đài Chi Thế
trong việc “phổ biến và phát huy nền Đại Đạo ở khắp mọi
nơi, trong mọi hoàn cảnh.
Ban Thế Đạo với vai trò “chuyển Thế vào Đạo, giúp Đạo
trợ Đời và phát huy Đạo khắp mọi nơi trên hoàn cầu” là một
trong những nhiệm vụ trọng yếu của Cao Đài Hải Ngoại mà
Ban Thế Đạo, Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài, là nơi bắt đầu để
tái lập các cơ quan trọng yếu của Đạo tại hải ngoại. Nhưng
Ban Thế Đạo làm bằng cách nào? Con cái Đức Chí Tôn
phải “dùng sự hiện hữu” của Ban Thế Đạo “ngộ biến tùng
quyền” cùng nhau một lòng để xây dựng lại tổ chức Cao Đài
tại hải ngoại, dựa theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo
Luật, trong tình trạng bế tắc trong cơ “chuyển thế” mà sự
hoạt động của Tòa Thánh Tây Ninh đang ở trong giai đoạn
bị “thử thách, giải thể”.
Mượn thế đặng toan phương giác thế
và với một niềm tin Đức Chí Tôn “vô biên huyền diệu”:
Khuôn thuyền Bát Nhã chẳng hề chìm ,
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Nổi quá như bông, nặng quá kim .
Có Đạo trong muôn ngồi cũng đủ ,
Không duyên một đứa cũng là chìm .
(Trích Thi Văn Đại Đạo, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
và tất cả chúng ta:
“Hiền tài nhân sĩ ưu thời thế,
Sớm hiệp cùng nhau tạo Niết Bàn”.
Trong cơ chuyển thế, Tân Luật sẽ thử thách và hướng dẫn
chúng ta về tổ chức phát triển Đạo Cao Đài trong thời kỳ bế
tắc tại hải ngoại. Tân Luật là do nhân sanh lập ra và chúng
ta tin tường là Đức Chí Tôn sẽ dìu dắt, giúp chúng ta vượt
qua mọi thử thách trên đời nầy. Tân Luật có thể tu chỉnh tùy
trình độ tiến hóa của nhân sanh. Bí quyết của Đạo Cao Đài
là luôn luôn có quyền “Thiên Thượng và Thiên Hạ” tức là
quyền Chí linh và Vạn linh hiệp một. Thánh ý Đức Chí Tôn
muốn để con cái của Ngài tự lập Luật, bởi cớ nên bộ Luật
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi là TÂN LUẬT do chư
Môn đệ của Thầy hợp nhau lập thành.

và là:

Cơ Trời đến buổi đời thay đổi,
Ðạo Thánh nhằm khi khách gội nhuần.
.........
Lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh ,
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
"Huệ thông đạo pháp độ quần sanh"
Đạo không Đời không sức:

Đạo là cái tướng diện căn bản tinh thần Đạo đức Nhơn Nghĩa
của nhơn loại đòi hỏi mà thành tượng một khối thương yêu,
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cho nên Đạo là cái chung nhất. Còn Đời là giai cấp thống trị
của đảng phái nhằm mục đích phân quyền chia để trị đặng vi
chủ tư tưởng của con người, buộc thiên hạ phải theo mình.
Cho nên, Đạo hay Đời có được là cùng một gốc xuất phát
từ con người, dù Đời hay Đạo mà không có con người cũng
như Đạo là hồn mà không có Đời là thể xác hữu hình thì Đời
Đạo tiêu vong. (22)
Vậy Đạo muốn có sức của Đời phải làm sao?
Trước nhứt mình phải tin Đời là tin người, nếu mình không
tin người, không thờ người cũng như mình không tin mình
không thờ mình, vậy thì không còn ai thờ mình hết. Phải
có niềm tin mới biết thương Đời tức thương người mới thờ
người, rồi tìm phương phụng sự cho Đời cũng như phụng
sự cho người vậy. Bản chất của Đời thì đa nghi, bởi họ sống
trong cái môi trường giả trá, bạo hành, thù hận và sợ hãi…
nên họ đã mất niềm tin dân tộc và tổ quốc thiêng liêng của
họ ở hiện tại và tương lai, buộc họ phải bảo thủ chiếm đoạt,
cẩn thận dè dặt để sinh tồn. Thế nên, ngày giờ nào chủ quyền
của Đời xét thấy Đạo tương đối hội đủ những minh chứng
đã giúp Đời; thì ngày ấy chủ quyền Đời mới thành tâm giúp
Đạo, phụng sự cho Đạo, thì lúc ấy Đạo mới có sức của Đời,
do vậy mà buộc Đạo phải nương Đời tức hạ mình cùng Đời.
Cũng như những gì mà Đạo đã hy sinh mình vì Đời tức
nhiên quên mình vì mọi người vậy.
Đời không đạo không quyền:
Thế lực của Đời tước đoạt quyền giáo hóa của Đạo hay nói
rõ họ không cần tới Đạo, họ chê bai Đạo thụ động tiêu cực,
họ khinh bỉ Đạo là những liều thuốc phiện độc hại ru ngủ
vào tư tưởng mê tín thần quyền của con người. Vậy mà họ
vẫn mượn danh nghĩa Đạo, lợi dụng Đạo đặng tạo thành
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một lực lượng dục loạn tinh thần đấu tranh “nhân quyền và
tự do tôn giáo” nhằm mục đích làm công cụ bá quyền cho
họ. Cuối cùng họ biến Đạo thành một thế giới nô lệ thần
quyền do Đời khống chế, hằng ngàn năm nay vẫn vậy.
Cái bản chất của con người Đạo là phải hiền, nếu không
hiền được thì phải bước cho xa cửa Đạo, mà hể hiền
quá cũng khó dùng. Cho nên cái Thể pháp của Đạo dễ
bị đời lợi dụng, do vậy người Đạo mất niềm tin với Đời,
chán Đời mới đi tu. Cũng không tránh khỏi cái thói
Đời: danh, lợi, quyền kéo vào bẩy rập mà trở thành hôn
quân vô Đạo, thất đức bất nhân,bị Đạo lẫn Đời nguyền
rủa
Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế:
Muốn nói rõ cái đỉnh cao của mặt trận trí thức tinh thần Pháp
quyền Chánh trị Đạo: thương yêu và công bằng là linh hồn
của toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy.
- Đạo là cái chung nhất của mọi người thuộc về công.
- Đời là cái riêng của một người thuộc về tư.
- Bản chất của Đời là phân quyền chia để trị, mới định ra
luật đặng thi hành theo pháp.
- Tính chất của Đạo là hiệp quyền quy pháp thương yêu,
thi hành luật cho ra thiệt tướng thương yêu và quyền công
chánh.
Vậy muốn Đạo Đời được tương đắc phải có một điểm chung
hợp nhất. Duy chỉ có một tình yêu thương chơn thật là điểm
chung nhứt giúp cho Đạo và Đời được tương đắc. Khi đã
tương đắc rồi, dù Đạo trước Đời sau hay là Đạo sau Đời
trước cũng có cùng một gốc thương yêu, một điểm đích đến
là phụng sự cho vạn linh mà thôi. Ví như ý nói:
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- Đạo Đời tương đắc: nhờ thương yêu mà mọi người vì
một người.
- Đời Đạo tương đắc: có thương yêu mới phát sanh ý chí
một người vì mọi người, hay nói rõ dám hy sinh mình vì mọi
người mới là một tình yêu chơn thật.
Hễ quyết tâm phụng sự tức nhiên họ lấy chánh tâm làm căn
bản, do chánh tâm ấy họ bước vô khuôn khổ của Đạo, tương
liên với Đạo, chánh tâm ấy để giá trị cho quốc dân. Thiên
hạ bước vô đường chánh tâm rồi tức nhiên có liên hệ với
Đạo, họ phụng sự cho thiên hạ là chỗ liên hệ Đạo Đức tinh
thần của toàn nhơn loại đó vậy. Để đúng với “Đạo không
Đời không sức mà Đời không Đạo không quyền”, cả hai
tinh thần ấy phải tương liên mật thiết khắng khít cùng nhau
không thể gì tách rời nhau, xa nhau đặng.
Trong Thi Văn Đại Đạo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có viết là:
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt ,
Đức cao bền vững khó cân lường
		
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
Phải dồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gương soi
mình hằng bữa, phải thương yêu nhau, giúp đỡ nhau dường
như con một nhà, rồi cái thương yêu sự giúp đỡ nhau ấy sẽ
dìu các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng để tránh khỏi
nơi cùng khổ tiều tụy (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).
Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt
Dằn lòng nhớ tránh kế mưu gian.
Đạo lập ra để cứu đời, tận độ chúng sanh thoát khỏi nguy
nàn. "Mở một mối đạo chẳng phải thường tình, mà sanh
nhằm đời gặp đặng mối đạo chẳng phải dễ", "Đạo Trời mở
ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn", "Các
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con vì Đạo là việc công lý, mà công lý đánh đổ cường quyền
thì Đạo mới phải Đạo (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).
Thế nên, ngay từ đầu, Đạo Cao Đài nêu rõ chủ trương của
mình là vì hòa bình, dân chủ, tự do.
"Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo hòa bình dân chủ mục, (*)
Đài tiền sùng bái Tam Kỳ cộng hưởng tự do quyền."
(* Đúng là chữ CHÁNH , giáo sư Latapie (Phó Quản Lý Nội
Viện) sợ Pháp làm khó dễ nên xin đổi ra chữ MỤC )
Bởi lẽ, "Ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình
ở đời này thì Đạo chưa thành".
Làm thế nào để khỏi thấy một điều bất bình? Đức Chí Tôn
dạy phải thi hành "Luật Thương yêu, quyền công chánh". Vì
"Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn thế giới.
Có thương yêu, nhơn loại mới hòa bình, Càn Khôn mới an
tịnh".
Phụng gáy non Nam, Ðạo trổ mòi,
Trổ mòi nhân vật bốn phương Trời.
Trời Âu, biển Á chờ thay sắc,
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.
			
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).
V. Phần Cuối
Con cái Đạo trải qua một thời gian dài viễn xứ, mất tất cả,
tuy vậy niềm tin Đại Đạo vững mạnh, đời sống vật chất đã
không lay chuyển được lòng mộ Đạo của con cái Đức Chí
Tôn tại hải ngoại nầy. Ngày tháng đã qua mau, năm dài lại
đi rồi đến, cái niềm tin tại Tâm “TÂM ĐẠO hay ĐẠO TẠI
TÂM hay ĐẠO TÂM” của con cái Đức Chí Tôn đã không
những bị lay chuyển, mà càng lên cao “tuyệt vời và thánh
thiện”. Niềm tin như có một sự “vô hình mầu nhiệm” hướng
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dẫn con đường Đạo để dẫn lối đi, con đường đi về hướng
Chân Đạo mà Đức Chí Tôn dạy dỗ và dẫn dắt: con đường
Thiêng Liêng Hằng Sống. Sau bao nhiêu năm lưu vong xa
xứ, chịu đựng khổ cực sóng gió ba đào, con thuyền đạo,
thuyền đời đã dặm trôi tứ hướng, con cái Đức Ngài vẫn giữ
vững niềm tin. Trong một thời gian dài mới xây dựng được
một Thánh Thất để thờ cúng Đức Chí Tôn, con Đạo sát cánh
nhau, với một niềm tin vô biên nơi Đấng Đại Từ Phụ, cùng
nhau xây dựng lại cơ sở Đạo.
Một số tín đồ Cao Đài không có niềm tin, thiếu niềm tin nơi
“Tâm Đạo/Đạo Tâm”, bị ma quỉ trà trộn lôi kéo dẫn vào con
đường “vô định hướng”. Kim Quang Sứ, Chúa Quĩ, trong
Quỉ Vị cũng được hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn ân xá.
Vì cớ cho nên vị Quỉ Chúa ấy lãnh một phận sự tối trọng
tối yếu là làm giám khảo, dượt chư Tiên đoạt phẩm vị Phật.
Vì cớ cho nên, người có giáng cơ buổi Đạo đương bình tịnh,
cả Thánh Thể Đức Chí Tôn đương hòa ái với nhau, không có
tâm tánh gì phản động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn,
họ còn giữ theo nề nếp chơn truyền của Đức Chí Tôn, mà
thinh không Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi, chẳng
khác nào như tìm đến Thánh Thể của Chí Tôn mà liệng một
tối hậu thơ.
Bài thơ ấy như vầy:
Cửu phẩm Thần Tiên nể mặt Ta,
Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,
Đường Đạo Tây phương thử chánh tà.
Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế,
Treo gươm trí huệ giục phồn hoa.
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Lấy chơn thay giả tô Thiên vị,
Thắng bại phàm tâm liệu thế à !
			
KIM QUANG SỨ
Đấng mà dám đưa tay cho kẻ thù định phận, quyền năng
dường ấy, để khảo dượt toàn con cái của Người, tức nhiên
khảo duợt Người, mà Người không có nao núng, không có
sợ, thì chúng ta đủ biết quyền phép của Đức Chí Tôn hơn
quyền phép của Kim Quang Sứ nhiều lắm. Kim Quang Sứ
đã thi hành trong nhiều năm qua, cả Thánh Thể Đức Chí Tôn
và toàn con cái của Ngài nam nữ đang bị tay Kim Quang Sứ
tàn hại, đủ mưu chước, đặng hại cho thất đạo, không có một
điều gì, một mưu chước gì mà Kim Quang Sứ không dùng,
đặng tàn phá Thánh thể Đức Chí Tôn, nhưng không phải dễ,
dầu quyền lực của Kim Quang Sứ bao nhiêu đi nữa cũng
chưa qua khỏi cái mức mà Đức Chí Tôn đã gạch sẵn cho con
cái của Ngài đi, thì chúng ta ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng.
Ngộ nghỉnh thay, tuy biết hay là không biết, Đức Chí Tôn
cho Kim Quang Sứ thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm
lấy cái Thánh. Trên đây là lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ
Pháp cho biết lai lịch của Kim Quang Sứ, và vì sao Kim
Quang Sứ bị đọa vào Quỉ vị để làm Chúa Quỉ.
Với một niềm Tin nơi vô bờ bến, huyền diệu nơi Đức Chí
Tôn, niềm tin Vô Biên ở sâu trong TÂM đã không ngừng,
đã không biến dạng qua thời gian và không gian, vượt mọi
thử thách tạo nên sức mạnh giúp cho con cháu Đức Ngài đã
xây dựng lại cơ sở Đạo để có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn.
Ôi thật là mầu nhiệm quyền thiêng liêng mà Đức Chí Tôn đã
dạy “lấy chí thánh của Thầy đã un đúc mà dìu dắt lại sanh
linh”.
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Triết Lý Đạo Cao Đài rất là “sâu xa, huyền bí”, Nhị Hửu Hình
Đài nơi Tòa Thánh Tây Ninh ngày nay không còn quyền
hạn. Con cái Đức Chí Tộn trong mấy năm qua quy tụ lại, rồi
cùng nhau chia sẻ khó khăn, cực nhọc để tạo mộtThánh Thất
nho nhỏ mặc dầu không đầy đủ nhưng Thánh Thất nho nhỏ
nầy tạm làm nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, để cho con cái
Đức Ngài có nơi tụ lại, học hỏi giáo lý, tạo dựng cơ nghiệp
Đạo tại hải ngoại. Câu ở đầu quyển Kinh Nhật Tụng của Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ “Đạo gốc bởi lòng Thành Tín hiệp” đã
nói rằng: Đạo do lòng Thành Tín hiệp lại, tức là Đạo ở trong
Tâm, chung quy thì Đạo cũng ở tại Tâm (Tâm Đạo hay Đạo
Tâm).
“Tâm Linh hay Đạo Tâm” là đền thờ của Đức Chí Tôn, vì
ai sống trong yêu thương là sống trong Đức Chí Tôn. “Đạo
tâm” không lệ thuộc hình thức tổ chức, cơ cấu, tín điều,
luật lệ hay qui tắc do con người đặt ra. “Đạo Tâm” là chính
lương tâm mỗi người, là dấu chỉ quyết định tương lai hậu
vận đời người, vì “tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh
sáng trước quyền Quyền Vạn Linh, để mỗi người lãnh nhận
những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi
còn ở trong thân xác.”
Đức Chí Tôn dạy: Hiệp Thiên Ðài còn đạo còn, Hiệp Thiên
Ðài mất đạo mất. Hiệp Thiên Ðài bây giờ còn ở đâu nếu
không phải là ở “Tại Tâm” để Đức Chí Tôn ngự hầu dẫn dắt
chúng ta!? Ban Thế Đạo là Hiện Tướng của “hiện hữu” Hiệp
Thiên Đài tại thế. Hiệp Thiên Đài, trong đó Đức Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân, các
vị đã về Thiên Vị ở Bạch Ngọc Cung, là Hiệp Thiên Đài ở
cõi Vô Vi. Tại thế còn lại ‘hiện tướng” Hiệp Thiên Đài trong
đó có Ban Thế Đạo, là cơ quan “hữu hình”. Ngộ biến tùng
quyền, Ban Thế Đạo là cơ quan cuối cùng trong cơ chuyển
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Đạo, Ban Thế Đạo là “hiện tướng” Hiệp Thiên Đài, phụ
giúp vào sự “bành trướng” của cơ quan Hành Chánh Đạo
“Cửu Trùng Đài” để cùng nhau phát triển Đạo Cao Đài ở
hải ngoại. Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp dạy: thiên
vị của các chức sắc Ban Thế Đạo tùy nơi các vị hành đạo
tại thế. Qua điều dạy nầy, chúng ta nên đọc trở lại bài viết
trên để thâm hiểu: Tâm Đạo/Đạo Tâm và Hành Đạo, Hiện
Tướng Hiệp Thiên Đài với vai trò, trọng trách và nhiệm vụ
thiêng liêng.
Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế: Đạo không
Đời không sức, Đời không đạo không quyền. Thế nên, ngày
giờ nào chủ quyền của Đời xét thấy Đạo tương đối hội đủ
những minh chứng đã giúp Đời; thì ngày ấy chủ quyền Đời
mới thành tâm giúp cho Đạo, thì lúc ấy Đạo mới có sức của
Đời, do vậy mà buộc Đạo phải nương Đời tức hạ mình cùng
Đời. Hễ quyết tâm phụng sự tức nhiên họ lấy chánh tâm làm
căn bản, do chánh tâm ấy họ bước vô khuôn khổ của Đạo,
tương liên với Đạo, chánh tâm ấy để giá trị cho quốc dân.
Thiên hạ bước vô đường chánh tâm rồi tức nhiên có liên
hệ với Đạo, họ phụng sự cho thiên hạ là chỗ liên hệ Đạo
Đức tinh thần của toàn nhơn loại đó vậy. Để đúng với “Đạo
không Đời không sức mà Đời không Đạo không quyền”, cả
hai tinh thần ấy phải tương liên mật thiết khắng khít cùng
nhau không thể gì tách rời nhau, xa nhau đặng. Đời phải
tùy Đạo mới còn, mà Đạo cũng phải tùy Đời mới vững, biết
đâu Tân Luật ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta lập thành;
trong thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù hạp
với nhơn trí Đạo, Đời tương đắc. Mà dìu dắt cả nhơn sanh
đời đời kiếp kiếp.
Đức Chí Tôn dạy “Ấy vậy Ðạo Ðức các con là phương pháp
khử trừ quỉ mị lại cũng là phương pháp dìu dắt các con trở
lại cùng Thầy. Các con không Đạo, thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy
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đã nói Ðạo Ðức cũng như một cái thang vô ngằn, bắc cho
các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng
Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa’.
Từng lo tu luyện bấy lâu nay ,
Chuộng Đạo từ đây đã gặp Thầy .
Một chức Giáo dân tua lãnh lịnh ,
Làm cho đời tệ hóa ra hay .				
			
..........
Đức cao thì mới đáng nên người ,
Đức thắng tài kia đã mấy mươi .
Có đức có tài giềng đạo trọng ,
Không tài không đức hóa không thời .
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển).
Cầu xin các Đấng Thiêng Liêng, Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu, Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ban hồng ân và
hướng dẫn đoạn đường Hành Đạo của Ban Thế Đạo tại hải
ngoại trong thời buổi chuyển thế “khó khăn, đầy thử thách”
nầy.
V. Tài liệu tham khảo
1. Trích từ Tiểu Luận Về Đạo Đức Kinh by Danniel P. Reid.
2. Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ Truyền
Giáo Lý, Tuất thời, 15-01 Giáp Dần (06-02-1974).
3. Trích trong Đạo Học Chỉ Nam.
4. Trích trong Thánh giáo Đức Chí Tôn.
5. Tư liệu tu học lưu hành nội bộ, do Dả Trung Tử Sưu tập
6. a. Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm 29 tháng 9 Mậu-tý/
31-10-1948;
6.b. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I (19401947).
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7. “Tìm Hiểu Đạo Cao Đài Qua Kiến Trúc TTTN”, tác giả
Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc (2005)
8. a. Chơn Pháp Pháp Cao Đài;
8,b. Bí Pháp Đạo Cao Đài (2003),
8.c. Tham Luận (HT Trịnh Quốc Thế, HT Nguyễn Ngọc
Nương).
9. Trich Phổ Thông Giáo Lý (2008), HT Nguyễn Ngọc
Nương và HT Trịnh Quốc Thế.
10. Sách tham khảo: Tứ Thư trọn bộ (Dịch giả: Đoàn Trung
Còn), Đạo Đức Kinh (Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê), Phật Học
Tinh Hoa (Nguyễn Duy Cần).
11. Trích trong Chư Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ;
Cơ Quan Phổ Truyền Giáo Lý (CQPTGL), Tuất thời, 14-02
Giáp Dần (07-03-1974.
12. Trích từ Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo; Cơ Quan Phổ
Truyền Giáo Lý (CQPTGL), Tuất thời, 15-01 Giáp Dần (0602-1974.
13. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q. 1, 24-04-1926.
14. Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Truyền Giáo Lý (CQPTGL),
ngày 15.10.G.Dần, 1974.
15. Thiện Chí, Đức Tin Người Cao Đài, 2015.
16. Trích từ "Đạo Tâm" hay "Tôn Giáo Toàn Cầu" của
Nguyễn Đông Khê.
17. Tư liệu tu học lưu hành nội bộ, Dã Trung Tử Sưu-tập
18. Cơ Quan Phổ Truyền Giáo Lý (CQPTGL), Đức Chí Tôn,
ngày 15.10.G.Dần, 1974.
19. Trích trong bài viết “Tham Luận” của HT Nguyễn Ngọc
Nương và HT Trịnh Quốc Thế.
20. Trích trong Chơn Pháp Cao Đài.
21. Ban Thế Đạo: năm 1965, được sự chấp thuận của Đức
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Hộ Pháp do Thánh Giáo đêm mồng 9- 2 năm Ất Tỵ (11-31965), Đức Thượng Sanh ban hành Thánh Lịnh số 01/TL
ngày 28-2 năm Ất Tỵ (30-3-65) chính thức thành lập Ban
Thế Đạo và đặt Ban Thế Đạo trực thuộc quyền của Hiệp
Thiên Đài “Chi Thế”.
22. Trích từ bài viết trên Internet “Đạo Đời Tương Đắc” (Do
Phi)
Phần sưu tầm tham khảo tổng quát:
- Một số tài liệu tham khảo được trích từ nhiều nguồn viết
trên “internet” mà tác giả không được rỏ. Mong các vị tác
giả khi đọc bài viết nầy vui lòng liên lạc để NTB trực tiếp
cảm tạ. Xin thành thật cám ơn các vị nầy rất là nhiều.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I & II, Ấn Bản Năm
Nhâm Tý (1972).
- Tân Luật (1972); Đạo Luật; Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo;
Pháp Chánh Truyền.
- Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài (1932).
- Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp “Ý Nghĩa Sự Hình Thành
Các Cơ Quan Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”.
- Tam Giáo Việt Nam Tiền Đề Tư Tưởng Mở Đạo Cao Đài
(Huệ Khải).
- Đời Đạo Song Tu, Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn.
- Đại Đạo Bí Sử, Soạn Giả Hiền Tài Trần Văn Rạng (1971).
- Cao Đài Tự Điển của Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu
Đức Nguyên.
January 14th, 2017
Midland, Michigan USA
QS. Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu Thập Nhị Niên)
Tòa Thánh Tây Ninh
--------------------CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071
Tường Thuật Kỷ Niệm Ngày Triều Thiên
(Ngày 10 Tháng 4 Kỷ Hợi Nhằm Ngày 17 Tháng 5 Năm
1959 lúc 12:30 pm) của
ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy - Tường Thuật)

Chủ Nhật Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017, Đồng Đạo Thánh
Thất Cao Đài Houston Texas cùng đón mừng Kỷ Niệm
Ngày Triều Thiên của Đấng Tôn Sư Đức Hộ Pháp Phạm
Công Tắc. Buổi cúng trang nghiêm với những giọt nước
mắt lả chả...nhớ Đấng Tôn Sư, nhớ Tòa Thánh Tây Ninh,
nhớ Đất Nước Việt Nam...nhớ Đất Nước yêu dấu còn đang
chịu bao niềm thống khổ, bao ách trầm luân, bao cơn mưa
bất hạnh..., nhưng với tình thần dòng giống Việt quật cường,
với ý chí vươn lên, với tinh thần học hỏi, với trí tuệ thông
minh...con người Việt Nam tỏa khắp năm châu bốn biển, lấy
Quê Hương Thứ Hai làm nhà, lấy Đại Đạo làm Quốc Đạo,
lấy tình thương làm đầu, lấy lời dạy Đấng Tôn Sư “Hòa
Bình Chung Sống” làm tiêu đề cho cuộc sống...thì sẽ không
bị thế lực đối kháng nào làm chùn bước...thì sẽ không bị khó
khăn bước đầu làm nản lòng...
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Đấng Tôn Sư! Chúng con tôn kính Ngài! Chúng con sẽ nghe
theo Ngài...từng bước...từng bước...tiến thẳng vào thế giới
văn minh...đem tinh thần của Ngài vào toàn nhân loại...đem
lời dạy của Đấng Chí Tôn “Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ
Chi Hiệp Nhất” vào thế kỷ 21...đem Cờ Phướn phất cao trên
bầu trời Hoa Kỳ...và từ từ ra khắp hải ngoại…
Ngày hôm đó có trên 30 người khách tham dự và hơn 60
tín đồ Cao Đài trong đó đặc biệt là các vị từ các thành phố
& tiểu bang khác: Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ từ San Jose
California và Đạo Hữu Từ Bửu Long từ Seattle Washington,
Đạo Hữu Long và Gia Đình từ Harlingen Texas. Khách đặc
biệt ngày hôm đó gồm có Anh Trần Đức Hậu Vincent, người
trao tặng Phật Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX,
Anh Phillip Cường và Phu Nhân, người đã giúp Anh Hậu
đối phó với những tác động tiêu cực từ phía ngoài, Cựu
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Nghị Viên Hoàng Duy Hùng và Phu Nhân, Chủ Tịch Hội
Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Ông Lưu
Quí Tùng, Ông Mạnh Xuân Thái, Ông Chủ Tịch Thiền Sinh
Hội và Phu Nhân, và các vị khách quí thân hữu của Cao Đài
trong đó có Ông Bà Thông & Tâm, Ông Bà Thông & Bích,
Ông Bà Trịnh Kim Duyên, Chú Sơn, Chú Ngọc, Chú Hà
Sơn Tín… và còn nữa không kể hết.
HT Ngọc Túy điều khiển chương trình ngày hôm đó.

Khách thân hữu của Cao Đài nhẫn nại đứng ngoài Chánh
Điện, sau khi cúng xong, được mời vào trong… Toàn thể tín
đồ Cao Đài trong Chánh Điện đón mừng quan khách đến dự
Lễ Tưởng Niệm Ngày Đức Hộ Pháp triều thiên.
Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, Quyền Chủ Trưởng Cửu Trùng Đài
Cao Đài Hải Ngoại , nhân Ngày Kỷ Niệm Triều Thiên của
Đức Ngài Hộ Pháp đã nhắc đến chuyện Phật Tượng của Đức
Ngài đã được chuyển từ Campuchia qua Singapore đến Los
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Angeles và cuối cùng là Thánh Thất Cao Đài Houston, qua
bao nhiêu cam go khổ nhọc, khổ tâm, khổ trí của bao nhiêu
đứa con của Ngài. Ông ca ngợi tinh thần đấu tranh cho chính
nghĩa của Ông Trần Đức Hậu và các nhân sĩ sau lưng giúp
đỡ... không phân biệt tôn giáo...yêu chuộng hòa bình, và đặc
biệt là tinh thần bảo vệ di tích lịch sử Cao Đài mà chính các
Ông không phải là người Đạo Cao Đài. Thánh Tượng Đức
Ngài có giá trị lịch sử “có một không hai” mà chính các Ông
và Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Kiêm Biên Campuchia
đã góp phần không nhỏ để tạo nên giá trị lịch sử đó...

Thánh Tượng Đức Ngài do chính Ông Trần Đức Hậu đưa
qua Mỹ hiến tặng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX đã
tạo nên làn sóng tinh thần tác động đến toàn thể tín đồ Cao
Đài trong nước và ngoài nước. Làn sóng đó đã khơi động
tất cả những dục vọng tinh thần và vật chất. Mà dục vọng
con người không đáy đã chuyển thành những làn sóng dữ
thật mãnh liệt làm ảnh hưởng đến tất cả những ai chịu trực
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tiếp và gián tiếp ảnh hưởng trên làn sóng đó. Chúng tôi hiểu
được rằng lãnh trách nhiệm gìn giữ Thánh Tượng có di tích
lịch sử vô giá như vậy không phải là chuyện dễ … chúng
tôi và Ông Hậu đã bị những làn sóng đó xô đẩy mãnh liệt
và đó cũng là điều tự nhiên. Một Thánh Tượng có giá trị
lịch sử vô giá của một Giáo Chủ Tôn Giáo được Đấng Chí
Tôn thành lập tại Đất Nước Việt Nam không phải là chuyện
nhỏ...Nhưng không phải vì sợ những làn sóng mãnh liệt đó
mà chúng tôi chùn bước không dám lãnh trách nhiệm...

Nhìn lại lịch sử nhân loại khoảng 2000 năm trước, khi Đức
Chúa Jesus Christ ra đời, cũng tạo ra làn sóng mãnh liệt…,
có người đoán biết Chúa Cứu Thế sắp ra đời nên bọn vua
chúa đang nắm quyền lực đời, sợ mất quyền lực, nên muốn
tiêu diệt Chúa ngay từ lúc Chúa Chào Đời bằng cách ra
lệnh giết sạch tất cả trẻ em cùng sanh ra trong cùng ngày.
Các trẻ em và gia đình của các em đó trở thành Thánh Tử
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Đạo. Sự hy sinh của họ còn gấp trăm ngàn lần sự hy sinh
của chúng ta... Những làn sóng mãnh liệt đó nó giống như
những động đất dưới đáy biển làm dậy lên những điều đẹp
nhất của lòng đất mẹ và cũng giựt lên những cặn bã xấu xa...
Đó là Luật Tự Nhiên mà chúng ta phải chấp nhận, đón nhận
và đối phó... Chúng tôi đã không sợ và không chùn bước..
và những Anh Hùng ân nhân của Cao Đài, cũng đã không
sợ và chùn bước...
Những làn sóng khuấy động làm cây ngã, gió lộng, cũng có
thể đã làm dính bùn lên Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.
Và có lúc,vì những tác động tiêu cực bên ngoài, Anh Hậu
cũng đã tự hỏi...chúng tôi có xứng đáng để tin cậy và giao
Thánh Tượng hay không?!

Thánh Thất Houston không phải chỉ có một số tín đồ Cao
Đài Houston TX dựng lên mà do sự đóng góp của toàn đạo
Hải Ngoại, mà trong đó tín đồ Cao Đài Houston TX là người
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đứng mũi chịu sào với mồ hôi, nước mắt và tâm huyết đổ ra
suốt nhiều năm qua...Chúng tôi là Thế Hệ Đầu Tiên (First
Generation) của người Việt Nam đem mối Đạo bắt nguồn
từ Việt Nam ra Hải Ngoại. Thánh Thất Cao Đài Houston
là Thánh Thất đầu tiên khi An Vị và Khánh Thành có sự có
mặt của chính quyền cao cấp Houston, có sự có mặt của tổ
chức Ủng Hộ Liên Hiêp Quốc, có sự có mặt của Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, 24 vị đại biểu
của các Tổ Chức Hoa Kỳ, và điều quan trọng nhất là có hơn
1000 tín đồ Cao Đài khắp nơi về dự. Thánh Thất còn được
Proclamation of “Cao Đài Day” của Thị Trưởng Thành Phố
Mayor Anise Parker, và chính Bà khi vào Chánh Điện, bổng
quỳ sụp lạy trước Thiên Bàn để tỏ lòng thành kính…Đó là
niềm danh dự lớn.. chẳng những đối với Thánh Thất Cao
Đài Houston TX nói riêng, của Toàn Đạo Cao Đài nói riêng,
mà còn là danh dự của Người Việt Tỵ Nạn nói chung…
Có lẽ có người cũng sẽ biện luận rằng, đó chỉ là những hình
thức ngoài đời, không có giá trị tâm linh...Mọi người thử suy
nghĩ xem... Thánh Thất xây theo mẫu số 3 của Tòa Thánh
Tây Ninh có hàng trăm biểu tượng Tâm Linh...là một kho
tàng văn hóa để các nhà nghiên cứu Đạo Học tìm tòi học hỏi
…Trước đây chúng tôi không hề có ý tưởng nghĩ đến việc
đem Thánh Tượng Đức Hộ Pháp về Thánh Thất Houston
vì chúng tôi không hề có sự dính líu đến sự thành lập Phật
Tượng và những làn sóng chính trị xung quanh Phật Tượng
mặc dù chúng tôi có theo dõi những diễn tiến ở Thánh Thất
Kiêm Biên và đau lòng như cắt mỗi khi thấy hình tượng Đức
Ngài bị xúc phạm... bị hạ tượng ra khỏi Thánh Thất Kiêm
Biên, bị bọn tà quyền âm mưu đem quăng xuống biển cả,
bị bọn lưu manh nhận tiền của tà quyền mưu toan đập bể…
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Nhờ Đạo Hữu Nguyễn Thị Chợ, Bà Bopha Phương và Anh
Trần Đức Hậu hợp tác bảo vệ và quyết tâm đưa sang Mỹ để
bảo vệ Bửu Tượng …

Rồi như một phép lạ, Anh Hậu sực nhớ đến Anh Từ Bửu
Long và hỏi Anh Long xem có thể giao Phật Tượng cho ai…
Anh Từ Bửu Long gọi Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ, là người
gọi Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế, bàn về việc anh Trần Đức Hậu
sẽ bàn giao Bửu Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston
Texas... Chúng tôi được đưa đến nhận lãnh một tránh nhiệm
vô cùng lớn lao, đầy danh dự nhưng cũng đầy khổ ải, đầy
hồng phước nhưng cũng đầy gian truân... Và cũng có thể
là Đức Ngài xui khiến như vậy...Vì ngày xưa Đức Ngài đã
dạy rằng “Đạo Cao Đài sau này sẽ thành từ Quốc Ngoại
thành vào”...Đức Ngài đã đoán trước là Đạo thành từ ngoài
vào thì có lẽ Đức Ngài cũng không nỡ bỏ những đứa con rơi

72

Taäp San Theá Ñaïo				

81

rớt gian truân khổ ải nơi hải ngoại, không biết Tiếng Anh,
không quen lối sống văn minh, không thông hiểu tinh thần
dân chủ, lại phải gánh trách nhiệm đem mối Đạo vào Thế
Giới Văn Minh, đem tinh thần Dân Chủ Đại Đạo vào trong
Đất Nước Hoa Kỳ...Đức Ngài đã quyết định đem hình tượng
của Đức Ngài vào Hoa Kỳ để ủng hộ tinh thần và giúp sức
các con cái của Ngài... Đức Ngài đã giao trách nhiệm lớn lao
đó cho chúng tôi, vì thế chúng tôi đã can đảm nhận lãnh...
đã tìm đủ mọi cách để chuyển Thánh Tượng về Thánh Thất
Cao Đài Houston Texas… với quyết tâm an vị Thánh Tượng
vào nơi xứng đáng nhất… Trong tình huống đặc biệt này
chúng tôi thà chết cũng không dám không lãnh...
Cơn sóng dù có mạnh rồi cũng sẽ qua, đó là sự thử thách
tự nhiên của tất cả những chuyện lớn trên thế gian này...đó
mới chứng minh là người được giao nhiệm vụ có bản lĩnh
giữ nhiệm vụ... Như Đấng Cha Trời ngày xưa đã giao cho
Đức Chúa Jesus nhiệm vụ Đấng Cứu Thế thì dù bị đoạ đày
cùng cực Ngài vẫn phải làm... Đức Cha Trời giao nhiệm vụ
cho Đức Hộ Pháp lập nền Chánh Giáo Cao Đài, thì Đức Hộ
Pháp dù bị hy sinh vẫn phải làm...Đức Ngài đã giao nhiệm
vụ cho chúng tôi…chúng tôi đã lãnh nhiệm vụ thì chúng tôi
đã không còn con đường lựa chọn... Mặc dù Thánh Thất còn
đang nợ nần chồng chất, chúng tôi đã lấy tiền Thánh Thất
chi cho việc chuyên chở.., đã giao tiền cho Ông Hậu nhờ
chuyển cho Bà Bopha Phương để thanh toán tổn phí xuất
khẩu bên Campuchia và các chi phí vận chuyển cho các
Công Ty chuyên chở … từ Thành Phố Phnom Penh ra cửa
khẩu, từ Campuchia qua Singapore, từ Singapore qua Los
Angeles California, từ Los Angeles qua Houston Texas... và
cuối cùng đến Thánh Thất Cao Đài Houston TX Ngày 18
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Tháng 4 Năm 2017 dưới sự thành kính cung nghinh trang
trọng chào đón Phật Tượng Đức Ngài…
Đức Chúa Jesus đã chết trên cây Thánh Giá, nhưng tinh thần
và sự nghiệp của Ngài trải khắp thiên hạ...Đức Hộ Pháp bị
tự lưu đày sang Kiêm Biên nhưng sự nghiệp tinh thần và sự
lãnh đạo của Đức Ngài cho Cao Đài sẽ trường tồn.. chúng
ta sẽ là những chiếc bánh xe nhỏ đẩy những chiếc bánh xe
lớn… để đẩy bánh xe tiến hóa hướng thẳng về phía trước...
dù bão táp phong ba, dù phải đối phó tà quyền và tất cả
những sự cản trở… nhưng nếu chúng ta giữ vững Đức Tin
(Tin vào Đấng Tối Cao, Tin vào Con Người, và Tin vào
Chính Mình) thì những cơn bão đó, những tà quyền đó,
những sự cản trở đó, sẽ không đánh ngã chúng ta được...Khi
chúng tôi lãnh trách nhiệm thì chúng tôi dù phải chết cũng
phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình - Bảo Vệ
Phật Tượng …
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Anh Hậu phải đối diện với những tác động tiêu cực đối với
Thánh Thất Cao Đài Houston TX, những điều chụp mũ vô
căn cứ, những phao tin đồn nhảm xuyên tạc sự thật... cũng
có lúc bị lung lay...nhưng sau khi tìm hiểu trong vòng 2 ngày
và tập trung cầu nguyện để tìm ra hướng đi đúng... Anh đã
đưa ra quyết định sau cùng... là trao tặng cho Thánh Thất
Cao Đài Houston TX @ 8415 S. Breeze.
Ngày Cung Nghinh Phật Tượng đến Thánh Thất Houston là
8 Tháng 4 Năm 2017, Anh Hậu đã tuyên bố trao tặng Bửu
Tượng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX @ 8415 S.
Breezẹ Dr. Houston Texas 77071.
Hôm nay, Ngày 7 Tháng 5 Năm 2017, Anh Hậu cũng sẽ
đưa giấy tờ chính thức bàn giao và công nhận chủ quyền
Bửu Tượng của Thánh Thất Cao Đài Houston và đã legalize
với Tiếu Bang Texas.
Thật ra Thánh Thất Cao Đài Houston TX đã được công
nhận chủ quyền ngay từ lúc Bà Bopha Phương cho xuất
khẩu Cargo Bửu Tượng và đưa tên Caodai Temple Houston
Texas là Consignee, vì thế Caodai Temple Houston Texas là
nhân tố chịu trách nhiệm hoàn toàn khi qua các cửa khẩu
Hải Quan Hoa Kỳ và nắm chủ quyền của Cargo Bửu Tượng.
Sau đó Anh Trần Đức Hậu, là người Công Giáo, trao giấy
chủ quyền chính thức cho Cao Đài Temple Houston Texas
và Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế thay mặt Thánh Thất nhận lãnh.
Anh Hậu phát biểu “Thánh Thất Houston rất xứng đáng là
nơi để Bửu Tượng Đức Ngài...Để tất cả tín đồ Cao Đài tôn
vinh Ngài và lắng nghe lời dạy của Ngài”. Quốc Sĩ Trịnh
Quốc Thế kiêm Quyền Đầu Tộc Thánh Thất cũng trao giấy
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cảm tạ cho Anh Hậu, người có công tạc tượng, và trao tặng
tượng cho Thánh Thất Cao Đài Kiêm Biên Campuchia trước
đây, là người có công giúp đỡ đem Bửu Tượng qua Hoa Kỳ
khi Bửu Tượng bị Chính Quyền triệt hạ tại Thánh Thất Kiêm
Biên và trao tặng cho Thánh Thất Cao Đài Houston TX…

Có lẻ đây cũng là Thiên Ý, Ngài đã đem biểu tượng của
Ngài qua Hoa Kỳ phát triển Đại Đạo…
Ba Anh Công Giáo, một Ông Phật Tử, và các vị Chức Sắc,
Đạo Hữu Cao Đài trước khi phát biểu đều đến xá trước
Thiên Bàn...
Anh Phillip Cường là người Công Giáo, người đứng đằng
sau giúp Anh Hậu tìm hiểu đâu là lẽ thật người ngay, và đâu
là người chụp mũ, đặt điều phao tin đồn nhảm để mưu đồ
giành lấy Phật Tượng cho mục đích riêng và giúp Anh Hậu
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tự tìm chứng minh để xác định ai là người ngay và xứng
đáng…,và cũng để chặn đứng khổ cảnh là để hai bên người
tốt bị Kẻ Thứ Ba giựt dây để hai bên đấu tranh với nhau và
Kẻ Giựt Dây đạt mục đích…họ còn định dùng số tiền rất
lớn để mua chuộc Anh Hậu nhưng hoàn toàn thất bại vì
với cá tính trung kiên của Anh Hậu. Ngay Ngày Cung
Nghinh Phật Tượng 18 Tháng 4 Năm 2017, họ đã text Anh
Hậu qua phone dùng số tiền $40,000 để mua chuộc Anh Hậu
trao Phật Tượng qua nơi khác. Tiền đó do đâu ra? Đây là
một câu hỏi lớn!?

Một Anh người Đạo Công Giáo nữa đó là Cựu Nghị Viên
LS Hoàng Duy Hùng, cũng đã từng giúp đỡ Thánh Thất Cao
Đài Houston về nhiều mặt. LS Hùng nói rằng Bửu Tượng
Đức Hộ Pháp từ Campuchia về Mỹ là biểu tượng như là
một người Cha đến với các con của Ngài. Ngài muốn đến
Nhà đứa con nào là Ngài tới, Ngài muốn đi đâu thì Ngài
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đi, không ai có thể cản được... Bổn phận làm con thì phải
cung nghinh Ngài cho thật uy nghi, thật thành kính, thật
tin tưởng vào Sự Linh Thiêng và Quyết Định của Ngài.
Thánh Thất Cao Đài Houston TX và tín đồ Cao Đài Hải
Ngoại nói chung phải cung kính xây Tượng Đài uy nghi cho
Đức Ngài ban bố phước lành cho thiên hạ…

Tiếp theo, QS Nguyễn Ngọc Dũ, Quyền Chủ Trưởng Hiệp
Thiên Đài Cao Đài Hải Ngoại, rất xúc động nước mắt tuôn
rơi làm cho nhiều Tín Đồ Cao Đài cảm động khóc theo. Ông
phát biểu, Phật Tượng Đức Hộ Pháp là không phải trao
tặng cho QS Trịnh Quốc Thế, mà là trao tặng cho Thánh
Thất Cao Đài Houston TX là Thánh Thất của Toàn Tín
Đồ Cao Đài. Ông kêu gọi tất cả chúng ta phải ăn năn hối
lỗi vì không thể bảo vệ Bửu Tượng ở lại Thánh Thất Kiêm
Biên Campuchia. Bây giờ Bửu Tượng đã đến Hoa Kỳ, Cao
Đài Hải Ngoại rất vui mừng cung nghinh Phật Tượng Phạm
Hộ Pháp đếnThánh Thất Cao Đài Houston Texas một cách
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bình an. QS Trịnh Quốc Thế đại diện và đồng đạo sẽ lo
sắp xếp vị trí để An Vị Thánh Tượng. Các vị Chức Sắc,
Chức Việc và các Tín Hữu liên hệ đến việc Phật Tượng
Hộ Pháp bị đập gẫy bàn tay, bị hạ xuống, và cản trở làm
đình trệ trong việc di chuyển đến Thánh Thất Cao Đài
Houston Texas, nên Hồi Quang Phản Chiếu việc làm của
mình trong thời gian qua và nên ăn năn sám hối với Đức
Hộ Pháp hầu được sự tha thứ và ban ân từ Đức Ngài.
Trước sự hiện diện biểu tượng của Đức Hộ Pháp tại Thánh
Thất Cao Đài Houston Texas, chúng ta cần phải tích cực
học tập và thực hiện những lời dạy của Đấng Tôn Sư, lấy
“Thương Yêu Hòa Thuận” làm phương châm, lo tu học hầu
góp phần vào việc tạo lập an bình cho xã hội, cho quốc gia,
và cho nhân loại.
Ông còn nói thêm “chúng ta là một (We Are One)”. Chúng
ta không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo, hãy lấy Thương
Yêu và Công Lý làm đầu.
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Anh Đạo Hữu Từ Bửu Long từ Seattle Washington cũng
không kém sự cảm động, phát biểu rằng, bên Campuchia
Bửu Tượng đã gặp tràn ngập những khó khăn...khi qua Hoa
Kỳ lại cũng tiếp tục gặp những phần tử cản đường, nhưng
cuối cùng với sự huyền diệu của Đức Ngài, Bửu Tượng đã
được đưa đến Thánh Thất Cao Đài Houston TX là nơi xứng
đáng và phù hợp nhất cho nơi an vị Bửu Tượng.
Ông Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Houston, Phật Tử Lưu Quí Tùng, đến trước Thiên
Bàn niệm danh Thầy “NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
ĐAI BỒ TÁT MA HA TÁT”
Ông đọc 4 câu thơ của Đức Chí Tôn Giáng Cơ Ngày 15
Tháng 9 Năm Bính Dần (1926) [Trang 44 -Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển]
Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc
Chủ Quyền Chơn Đạo một mình Ta
Ông nói rằng “ Lịch sử Đạo Cao Đài có ghi, trong một buổi
đàn cơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho 4 câu thơ gần
một thế kỷ trước đây đã trở thành lời tiên tri và sấm truyền…
Và điều đó đã thành hiện thực vào Ngày 18 Tháng 4 Năm
2017, Ngày mà Bửu Tượng Đức Hộ Pháp đến Thánh Thất
Cao Đài Houston TX…”
Ông nhận định thêm rằng “Bất cứ một dân tộc nào cũng
hãnh diện về bản sắc dân tộc mình...Bất cứ Tôn Giáo nào
cũng đều hãnh diện và cung nghinh vị Giáo Chủ của Tôn
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Giáo mình. Trước Ngày 18 Tháng 4 Đức Ngài đã hiển lộng
thần uy báo mộng cho một vị nữ tu (CTS Đỗ Thị Inh) là Đức
Ngài đã đến Chánh Điện của Thánh Thất. Đó có lẽ cũng
là một cách thông báo là Đức Ngài sẽ về đây...để rồi một
vài tháng sau Bửu Tượng của Ngài từ Campuchia (từ một
nước Thứ Ba) vượt đại dương ngàn trùng để đến đây… Đức
Ngài đã đến với Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại tại Thánh Thất
Houston… để tái họp tất cả chúng con lại một nhà (Nam
Bắc cùng rồi ra ngoại quốc). Biểu Tượng Tinh Thần của
Đức Ngài đã cùng với chúng con ra ngoại quốc…Sự hiện
diện của Biểu Tượng Đức Hộ Pháp đã nói lên sự huyền diệu
đó…Đức Ngài cũng cùng phối hợp với các con cháu Dòng
Giống Việt Nam ra ngoại quốc...”

Ông cũng nhận định về câu thơ của Đức Chí Tôn “Chủ
Quyền Chơn Đạo một mình Ta, trích lược” Câu này vô cùng
cao siêu trong Đạo Cao Đài và cũng thể hiện sâu xa trong
tất cả các Tôn Giáo. Ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca
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vừa mới chào đời, Đức Ngài bước đi 7 bước, một tay chỉ
Trời, một tay chỉ Đất, và Đức Ngài tuyên bố rằng - Thiên
Thượng Thiên Hạ - Duy Ngã Độc Tôn - Trên Trời Dưới
Đất - Chỉ có cái Ta (Bản Ngã) là coi trọng nhừt (Giống
như trong Cao Đài - Chủ Quyền Chơn Đạo một mình
Ta).”

Tiếp theo là phần tiếp tục trích lược phát biểu của Phật Tử
Lưu Quí Tùng “Ngày nay Thánh Thất Cao Đài Houston TX
theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh đã được xây trên mảnh đất
Hoa Kỳ, lá cờ Liên Hiệp Quốc cũng đã tung bay trong Ngày
Khánh Thành, chính quyền Thành Phố Houston đã ra tuyên
ngôn cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, và bây giờ Đức Ngài
Hộ Pháp cũng hiển lộng thần uy tại TTCĐ Houston… vì thế
tôi nghĩ nơi đây không những chỉ là nơi Đất Lành Chim Đậu
mà có thể sẽ là Thánh Địa Cao Đài tại Hải Ngoại cho tất cả
Tín Đồ Cao Đài của toàn thế giới. Vì Đức Ngài đã chọn
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nguồn Đất Địa Linh Nhân Kiệt này. Những Tín Đồ Cao
Đài Houston và Hải Ngoại, nếu biết ứng dụng 4 câu Sấm
Truyền này thì có thể TTCĐ Houston trở thành Thánh Địa
trong tương lai để truyền bá tư tưởng Cao Đài cho Houston
và thế giới.
Tôi là người ngoài Đạo Cao Đài, là một Phật Tử nhưng
tôi rất cảm nhận được Sự Linh Thiêng của 4 câu Sấm
Truyền của Đức Thượng Đế Cao Đài ban cho từ một Thế
Kỷ trước và tôi cũng tin vào sự Linh Thiêng Hiển Thánh
của Bửu Tượng Đức Hộ Pháp vượt ngàn trùng dương, trải
qua bao gian nan thử thách cuối cùng đến TTCĐ Houston
TX”

Ông nói thêm một chút về lịch sử Việt Nam” Riêng ở tại
Việt Nam, sau khi Trịnh Nguyễn phân tranh, thì nhà Nguyễn
nghe theo lời Sấm Truyền của Trạng Trình đã di dân vào
Miền Nam vào đất địa linh ở đồng bằng Sông Cửu Long có
hình tượng của 9 con rồng vùng vẫy đổ ngược ra Biển Đông.
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Theo Sấm Truyền của Trạng Trình thời bấy giờ là khi có Hội
Long Hoa thì sẽ có một Thiên Tử xuất hiện và cũng từ đó
xuất hiện 2 Đạo Giáo bắt nguồn từ Việt Nam. Một Tôn Giáo
xuất phát từ Miền Tây là Phật Giáo Hòa Hảo. Một Tôn Giáo
xuất phát từ Miền Đông là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo
thế Thanh Long Bạch Hổ phò tá 9 Con Rồng, chờ cho đến
khi Long Hoa Hội và Thiên Tử xuất hiện thì thế giới mới hết
nạn chiến tranh. Đó là Sấm Truyền của Trạng Trình”
Thật là kỳ diệu thay, ba Anh Thiên Chúa, một Ông Phật Tử
lại có niềm tin đặc biệt vào Sự Linh Thiêng của Đức Ngài
Hộ Pháp, có sự ngưỡng mộ đặc biệt đến lời dạy của Đức
Cao Đài, và đã ra tay giúp sức hữu hiệu cho Cao Đài rất
nhiều... đã cùng bắt tay với Tín Hữu Cao Đài trong việc phát
triển Cao Đài tại Hải Ngoại. Họ là những món quà mà Đức
Cha đã ban tặng cho TTCĐ Houston TX.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA
TÁT
NAM MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN
TÔN

XXX

Sau đây thêm một vài hình ảnh Ngày Kỷ Niệm Đức Hộ
Pháp Phạm Công Tắc Triều Thiên tại Thánh Thất Cao
Đài Houston Texas @ 8415 S. Breeze Dr. Houston TX
77071
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SINH HOẠT ĐẠO SỰ TẠI THÀNH PHỐ
POMONA, CALIFORNIA
Vào ngày Thứ Năm 18-5 2017 Quốc sĩ Bùi Đắc Hùm và
Quốc sĩ Bùi đặng Cẩm Hồng đã tham dự “Mayor’s Prayer
Breakfast” với Ông Tim Sandoval, Thị Trưởng thành phố
Pomona, California cùng với quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
quý vị viên chức chánh quyền và dân cử cùng các cơ sở
hoạt động xã hội, thương mại trong thành phố. . . . .
The “Mayor’s Prayer Breakfast” đã được tổ chức tại “Thee
Chateau Banquet Hall” tọa lạc tại số 1700 West Holt Ave, Pomona CA91768 dưới sự điều khiển chương trình (MC) của Ông
Michael Olivieri, Phó Cảnh Sát Trưởng thành phố Pomona,
California.
Tham dự “Mayor’s Prayer Breakfast” gồm có khoảng 300
vị khách tham dự và kéo dài từ 7.00 AM đến 9.00 AM cùng
ngày và chương trình đính kèm nơi trang 2.
Nhân dịp này, Quốc sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng đã mời các tôn
giáo bạn tham dự buổi sinh hoạt liên tôn về Compassionate
Cities vào ngày Chúa nhật 21-5-2017 tại Unity of Pomona
tọa lạc tại số 524 E. Pasadena, Pomona, CA 91767
Sau đây là vài hình ảnh tiêu biểu buổi “Mayor’s Prayer
Breakfast”
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SINH HOẠT LIÊN TÔN VỀ DỰ ÁN THÀNH
LẬP LÀNG TỪ BI TẠI THÀNH PHỐ POMONA
CALIFORNIA
Vào ngày Feb 28, 2008, Karen Armstrong đã thắng giải
TED cho công trình thành lập, phổ biến bản Hiến Chương
Từ Bi dựa trên căn bản Công Bình mà đạo Cao Đài rao
giảng dưới hình thức Từ Bi và Công Bình để tái lập cuộc
đời hoà bình thánh đức.
Thành phố Louisville, KY, vào ngày 11 tháng 11 năm 2011
đã đi tiên phuông thành lập Làng Từ Bi tại Louisville và đã
được bầu chọn như là Làng Từ Bi kiểu mẫu trong năm năm
liền.
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Hiến Chương Từ Bi kêu gọi tất cả truyền thống tôn giáo
nhắc nhở chúng sanh rằng chúng ta cùng thương yêu phục
vụ chúng sanh dựa trên tình thương yêu và sự công bình.
Các thị trưởng là một trong những thành viên có nhiều ảnh
hưởng nhất để thành lập Làng Từ Bi trong thành phố.
Hội Liên Tôn ở Inland Valley California Inland Valley
Interfaith Network (IVIN) gồm trên hai mươi thành viên
thuộc mọi tôn giáo bản xứ như Thiên Chúa Giáo, Do Thái
Giáo, Hồi Giáo, Cao Đài, Baha’i, Unity Church, Công Giáo
cùng đại diện các trường trung tiểu học Pomona và các mạnh
thường quân sau nhiều tháng hội họp đã ghi nhận được ba sự
kiện xã hội tối cần thiết cần sự giúp đỡ khẩn cấp.
1- Vấn đề vô gia cư
2- Vấn đề buôn bán trẻ vị thành niên cho dịch vụ mãi
dâm (human trafficking)
3- Nâng đỡ thế hệ trẻ (youth empowerment)
Vài ngày trước đó ngày 18-5-2017 vài thành viên của Hội
Liên Tôn đã tham dự bữa ăn sáng với thi trưởng Pomona
đề cập đến vấn đề thành lập Làng Từ Bi tại Pomona và đã
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được thị trưởng đáp ứng nồng nhiệt.
Hội Liên Tôn sẽ soạn dự án Làng Từ Bi với những đề nghị
thực tế và sẽ xin hội kiến với thị trưởng để xúc tiến dự án
trong một tương lai gần nhất.
HT Cẩm Hồng cũng đã thực hiện một áo mẫu cho Hội Liên
Tôn để quảng bá tinh thần Từ Bi.
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Building Compassionate Cities
in the Inland Valley Meeting
Sunday May 21, 4-6 pm
At Unity of Pomona, 524 E. Pasadena, Pomona 91767
4-4:30pm: Welcome, Introductions and Opening
with Jan Chase, Rose Bui
4:30- 5:30 pm: Sharing our Efforts and Good News
including:
Compassionate Universities, etc. –Laura Burgis
Compassionate T-Shirts – Rose Bui
PUSD & Compassion Games- Kathryn Kirui & Others
City of Knowledge Compassion Speech Contest
The Gathering’s work- Dick Bunce
Sr. Therese Ann and Sr. Maria Louise’ work and ideas
Phillip Senteno’s work
Redland & Rancho’s work & Others
5:30-5:45 pm: Cities Breakout – Chino, Claremont,
Covina, La Verne, Montclair, Ontario, Pomona,
Rancho Cucamonga, Redlands, Upland, etc.
5:45 – 6:00 pm: Reports, Upcoming “Neuroscience
of Compassion” & Closing
How are we being drawn forward into this work of building
Compassion within our cities from the ground up? How
are we connecting with the management of our cities to
support them as we create Compassionate Cities throughout
our Inland Valley?
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The song “Beautiful City” from Godspell has been
alive in me since I moved here 14 years ago. Now we
are working together to bring it to life in our cities!
Come sing me sweet rejoicing, Come sing me love,
We’re not afraid of voicing, All the things We’re dreaming
of.
Oh, high and low, And everywhere we go
Chorus: We can build A beautiful city, Yes we can, Oh
yes we can
We can build A beautiful city Call it out, And call it the
city of man.
We don’t need alabaster We don’t need chrome. We’ve
got our special plaster
Take my hand, I’ll take you home.
We see nations rise, In each other’s eyes. Chorus
Come sing me sweet rejoicing Come sing me love
We’re not afraid of voicing, All the things We’re dreaming
of.
Oh, high and low, And everywhere we go. Chorus
We in the “Inland Valley” are working towards building
Compassionate Cities, by taking compassion within
ourselves and out into our communities. Working with The
Charter for Compassion’s Golden Rule, over 50 Countries
and 365 cities globally are working with the Compassionate
Cities steps seen at CharterforCompassion.org . You can
find many resources, resolutions from the cities already
involved, and find Compassionate Pomona registered
at
https://www.charterforcompassion.org/communities/
participating-communities#charter-initiatives.
Feel free to bring a snack to share. For more information
or questions contact Rev. Jan Chase, Minister of Unity
of Pomona, 909-896-0991 (Cell), Janhoshin@aol.com
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Liên Lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại
		

Ñòa chæ : 3076 Oakbridge Dr.,
San Jose , CA 95121-1716.

		

I- Ban Thế Đạo Hải Ngoại
1*- QS Nguyễn Ngọc Dũ, ÑT: (408) 238-6547
Email: dutani@comcast.net				
2*- HT Trịnh Ngọc Túy, ÑT: (281) 489-2945.
Email: tuy_nguyen66@yahoo.com			
3*- HT Lý Phước Hùng ĐT: 61-3-9467-5361.
Email: batdaustralia@gmail.com
II- Ban Theá Ñaïo Texas:
QS Trònh Quoác Theá, ÑT: (281) 489-1770.
Email: theqtrinh@yahoo.com
III- Ban Thế Đạo Úc Châu:
HT Lý Phước Hùng ĐT: 61-3-9467-5361.
Email: batdaustralia@gmail.com
IV- Ban Đại Diện/BTĐHN @ Âu Châu
Trưởng Ban:
HT Nguyễn Chí Hiền, 			
			
ĐT 33-1-4852-6017
Phó Trưởng Ban: HT Đào Duy Linh, 			
				
ĐT: 49-30-6646-0390
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V- Ban Ñaïi Dieän /BTÑHN @ Canada.			
QS. Nguyeãn Taán Phaùt, ÑT: (519)743-8996.			
Email: tphatnguyen@rogers.com
VI-Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại @ LA
HT Trần Huyền Quang, ĐT: (504)347-932			

***
Lieân Laïc Taäp San Theá Ñaïo
*- Yeåm Trôï: Baøi vôû gôûi ñaêng & Taøi chaùnh yeåm trôï
xin vui loøng lieân laïc:
*- Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121-1716
Phone: 408-238-6547. Email: dutani@comcast.net
*- Nhaän Kinh Saùch: Xin vui loøng lieân laïc:			
HT. Nguyeãn Ñaêng Khích
Phone: 408-926-9186, Email: tnndk4@gmail.com

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
YỂM TRỢ TẬP SAN THẾ ĐẠO
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Cao Đài Hải Ngoại ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
8415 S. Freeze Dr

Houston, TX 77071

( Cửu thập nhị niên)

Tòa Thánh Tây Ninh

Số 03/VP/CĐHN

THÔNG BÁO

v/v Thực Hiện Chương Trình “ Cầu Hiền Giúp Đạo”
của Cao Đài Hải Ngoại 1
Kính gởi :
*- Quý Chức Sắc, Chức việc Bàn Trị Sự và chức việc
Bàn Cai Quản các cơ sở Đạo tại Hải Ngoại,
*- Quý đồng đạo, Quý nhân sĩ tại hải ngoại.
Kính thưa quý Vị,
Để thực hiện chủ trương “ Cầu Hiền giúp Đạo” của Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh
trước năm 1975, và áp dụng chủ trương nầy vào tình hình
thực tế hiện nay không còn Hội Thánh, không có cơ bút,
Cao Đài Hải Ngoại trân trọng kính mời Quý vị Nhân Tài
có Đạo tâm muốn phục vụ cho Đạo Cao Đài trong việc
Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh xin vui lòng
làm hồ sơ gởi đến Cao Đài Hải Ngoại như sau:
I- Phẩm Hiền Tài:
1.1 Điều kiện:
*- Học vị: Văn bằng BA, BS hoặc tương đương trở lên
hoặc
*-Công nghiệp: Những doanh nhân (nghiệp chủ, điền chủ,
thầu khoán .) hoặc những cá nhân có giúp ích cho Đạo.
1- Tham chiếu các phiên họp HTĐ-HN ngày 18-11-2016, ngày
2-12-2016 và ngày 16-12-2016
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có đủ bằng chứng (có giấy tờ chứng minh hoặc có người
chứng).
*- Đặc biệt: Những vị nổi danh ngoài xã hội như nhạc sĩ,
điêu khắc, kiến trúc, hoặc họa sĩ v. . .v. . ). Riêng đối với
những vị Hiền Tài Dự Phong, những vị nầy chỉ cần phải
nạp Phiếu Gia Nhập vào Ban Thế Đạo (Hiền Tài) (Mẫu
5/HT trang 127-128) và hạn chót là ngày 4-9-2017.
1.2 Người tiến cử:
Phải có 2 vị tiến cử:
*- Một (1) vị Hành Chánh Đạo tại địa phương (CTS hoặc
Qu. Đầu Tộc hoặc Qu. Khâm Châu )(Mẫu 3/HT) và Một
(1) vị Chức Sắc Ban Thế Đạo ( Hiền Tài hoặc Quốc sĩ
(Mẫu 4/HT).
hoặc:
*- Hai (2) vị Chức sắc Ban Thế Đạo (Mẫu 4/HT).
Trong trường hợp không có người tiến cử, hồ sơ xin gởi
thẳng về Ban Thế Đạo Hải Ngoại để Ban Thế Đạo tìm
cách giải quyết.
1.3 Hồ sơ
Hồ sơ gia nhập Ban Thế Đạo với Phẩm Hiền Tài gồm có:
1*- Phiếu gia nhập Ban Thế Đạo (Mẫu 1/HT)
2*- Bản copy Sớ Cầu Đạo
3*- Phiếu Lý Lịch tóm lược (Mẫu 2/HT)
4*- Bản copy Văn bằng hoặc giấy tờ chứng minh
công nghiệp.
5*- Hai Tờ tiến cử (Mẫu 3/HT và Mẫu 4/HT hoặc
2 Tờ tiến cử Mẫu 4/HT).
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II- Phẩm Quốc Sĩ
2.1: Điều kiện:
*- Hiền Tài có đủ hạnh đức, đã dày công giúp Đạo trợ
Đời được công chúng hoan nghinh, có giấy tờ chứng
minh. hoặc:
*- Học vị: Bằng Tiến sĩ hoặc tương đương có thiện tâm
giúp Đạo trợ Đời, hoặc:
*- Cấp Bậc hoặc Chức Vụ ngoài Đời: Tướng Lãnh
hoặc các Tổng Bộ Trưởng, Bộ Trưởng, Sứ Thần . .v . v....
hoặc:
*- Nhân sĩ có công nghiệp vĩ đại đối với Quốc gia dân
tộc có bằng chứng cụ thể.
2.2: Người Tiến Cử:
Phải có 2 vị tiến cử:
*- Một (1) vị Hành Chánh đạo địa phương (Qu. Khâm
Châu) và Một (1) vị Chức Sắc Ban Thế Đạo (Hiền Tài
hoặc Quốc sĩ) hoặc Hai vị Chức Sắc Ban Thế Đạo.
2.3 Hồ Sơ
Hồ sơ gia nhập Ban Thế Đạo với phẩm Quốc sĩ gồm có:
1*- Phiếu gia nhập Ban Thế Đạo (Mẫu1/QS)
2*- Bản copy Sớ Cầu Đạo
3*- Phiếu Lý Lịch tóm lược (Mẫu/2QS)
4*- Bản copy Văn bằng hoặc giấy tờ chứng minh công
nghiệp hoặc chức vụ cấp bậc.
5*- Hai Tờ tiến cử.(Mẫu 3/QS và Mẫu 4/QS hoặc 2 tờ
Tiến cử Mẫu 4/QS
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III- Liên Lạc
*- Hồ sơ về Hiền Tài, Quốc sĩ, xin vui lòng gởi về:
		
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
		
3076 Oakbridge Dr, San Jose, CA 95121
hoặc email: dutani@comcast.net
Mọi trở ngại về hồ sơ, về người tiến cử hoặc muốn biết
thêm chi tiết, xin quý Vị vui lòng liên lạc:
Dũ Nguyễn ĐT 408-238-6547 (để máy nhắn)
hoặc
Túy Nguyễn ĐT 713-302-1625
hoặc
Hùng P. Lý ĐT +61 478 971 972
Trân trọng kính thông báo, kính mời quý vị hưởng ứng
tham gia phục vụ Đạo Cao Đài và trân trọng kính chào
quý vị.
Houston, ngày 8 tháng 2 năm 2017
Đồng Chủ Trưởng
Qu. Chủ Trưởng HTĐ - HN
(ký tên và đóng dấu)

Qu. Chủ Trưởng CTĐ-HN
(ký tên và đóng dấu)

Quốc sĩ Nguyễn Ngọc Dũ

Quốc sĩ Trịnh Quốc Thế
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
(Cöûu thaäp nhị nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NIN
-***MAÃU 1/HT
		
PHIEÁU GIA NHAÄP BAN THEÁ ÑAÏO
(Phẩm Hieàn Taøi)(1)
(Caên cöù vaøo Chuû Tröông “ Caàu Hieàn giuùp Ñaïo” cuûa
Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi Toøa Thaùnh Taây Ninh)
1- Toâi laø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naêm sinh . . . . . . .
Nôi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-Quoác Tòch : . . . . . . . . . . . . . . .
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
Ñieän thoaïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail Address (neáu
coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soá Fax (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . .
Toâi ñeà nghò Ban Theá Ñaïo cöùu xeùt chaáp thuaän cho toâi
ñöôïc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo vôùi phaåm vò Hieàn Taøi
deå coù cô hoäi laäp coâng boài ñöùc trong cöûa Ñaïo.
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Toâi cam ñoan tuaân haønh“Quy Ñieàu & Noäi Luaät Ban Theá
Ñaïo” aùp duïng cho Haûi Ngoïai vaø cam keát tuaân lònh cuûa
Hoäi Thaùnh Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Toøa Thaùnh Taây
Ninh khi Hoäi Thaùnh taùi laäp quyeàn (Theo ñuùng Taân Luaät,
Phaùp Chaùnh Truyeàn, caùc Ñaïo Nghò Ñònh v.v.) quyeát ñònh
phaåm vò (phaåm traät vaø chöùc vuï) cuûa toâi veà sau naày.
		

. . . . . . . . . . ngaøy . . thaùng . . . naêm 2017
(2)			

					

(3)

Hồ sơ Đính kèm:
1- Phiếu lý lịch tóm lược
2- Bản sao Sớ cầu Đạo
3- Các tờ tiến cử.
4- Bản sao Văn Bằng hoặc Giấy tờ chứng minh công
nghiệp.
(1):Xin gởi phiếu nầy về Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua
email: dutani@comcast.net hoặc qua mail:
Ban Thế Đạo Hải Ngoại					
3076 Oakbridge Dr, 					
San Jose, CA 95121-1716
(2) Ký tên.
(3): Ghi rõ Họ Tên và chữ lót.
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MẪU 2/HT

PHIẾU LÝ LỊCH
(Phẩm Hiền Tài)

I- Lý lịch cá nhân:
1- Lý lịch
Họ và Tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh ngày . . .tháng . . . . năm . . . . . . .1
Địa chỉ hiện tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
Phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax (nếu có) . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Nhập môn 2 ngày . . . . . . . tháng . . . . . . . năm . . . . . . tại .
..................
Con của Ông ( optional). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức
vị Đời / Đạo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
và Bà ( optional) . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vị Đời / Đạo .
..... ...
2- Học vị
Bằng cấp - tên trường .
3- Ngoại ngữ:
1- Nếu không nhớ thì chỉ ghi năm sanh.
2- Đồi với Quốc sĩ được thăng phẩm từ HT, nếu nhớ năm
nhập môn thì chỉ ghi năm nhập môn là đủ
Nếu không nhớ năm nhập môn thì chỉ ghi HT khóa mấy.
Đối với Quốc sĩ không từ phẩm HT lên thì phải ghi đủ
ngày tháng năm nhập môn và kèm theo 1 giấy copy Sớ
cầu Đạo.
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II- Hoạt động ngoài xã hội 1

III- Hoạt động trong Đạo 2 (nếu có)
1- Cơ sở Đạo - Chức vụ
2- Các sinh hoạt tôn giáo quốc tế đã tham dự (nếu có)

IV- Các tác phẩm đã in - hoặc chưa in 3 (nếu có)

V- Những điều cần ghi thêm:
Làm tại . . . . . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . .năm. . . . .
				

4
5

1- Mục nầy optional. Nếu ghi thì ghi tóm lược chức vụ
ngoài xã hội, cơ quan
2- Ghi theo thứ tự chức vụ trong cơ sở Đạo
Các Đại hội Tôn giáo Thế giới đã tham dự
3- Các tác phẩm đã in ấn phát hành theo thời gian.
Các tác phẩm chưa in.
4- Ký tên
5- Viết nguyên chữ Họ và Tên.
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
( Cöûu thaäp nhị nieân)
MẪU 3/HT
TOØA THAÙNH TAÂY NINH
-***-

TÔØ TIEÁN CÖÛ
(Hiền Tài)
1-Hoï vaø Teân ngöôøi tieán cöû : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-Ngaøy vaø naêm sinh : . . . . . . . . .Nôi sinh . . . . . . . . . . . . .
.................
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-Mail address (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soá Fax
(Neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-Hieän laø :
*- Qu. Khaâm Chaâu :		
		
Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hoaëc
*- Qu. Ñaàu Toäc :
			
Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hoaëc
*- CTS : Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay toâi ñöùng ra tieán cöû HH / HTyû . . . . . . . . . . . . . . . .
sinh ngaøy . . . .thaùng . . . . .naêm . . . . . taïi . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . laø ngöôøi coù ñuû tö caùch veà Haïnh kieåm vaø
Ñaïo ñöùc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm Hieàn Taøi).
Tôø Tieán cöû naày duøng cho ñöông söï boå tuùc Hoà sô xin gia
nhaäp Ban Theá Ñaïo (Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi).
. . . . . . . . . . . , ngaøy . . . . . thaùng . . . .naêm 2017
(kyù teân)				
Ghi Chuù: *- Kyù teân döôùi choã ngaøy thaùng naêm.
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
( Cöûu thaäp nhị nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NINH

MAÃU 4/HT

-***-

TÔØ TIEÁN CÖÛ
(Hieàn Taøi)
1-Hoï vaø Teân ngöôøi tieán cöû : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
2-Ngaøy vaø naêm sinh : . . . . . . . ..Nôi sinh . . . . . . . . . . . . .
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
E-Mail address (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soá Fax
(Neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-Hieän laø :
*- Hieàn Taøi: Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . .
hoaëc *- Quoác sóï: Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . .
Nay toâi ñöùng ra tieán cöû HH / HTyû . . . . . . . . . . . . . . . . .
. sinh ngaøy . . . .thaùng . . . . .naêm . . . . . taïi . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .laø ngöôøi coù ñuû tö caùch veà Haïnh kieåm
vaø Ñaïo ñöùc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm Hieàn
Taøi).
Tôø Tieán cöû naày duøng cho ñöông söï boå tuùc Hoà sô xin
gia nhaäp Ban Theá Ñaïo Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi (phaåm Hieàn
Taøi)
. . . . . . . . . . . ngaøy. . . . . thaùng . . . .naêm 2017
(kyù teân
Ghi Chuù: *- Kyù teân döôùi choã ngaøy thaùng naêm.
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
(Cöûu thaäp nhị nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NINH
MAÃU 1/QS			
-***		
PHIEÁU GIA NHAÄP BAN THEÁ ÑAÏO
(Phẩm Quoác só) (1)
(Caên cöù vaøo Chuû Tröông “ Caàu Hieàn giuùp Ñaïo” cuûa
Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi Toøa Thaùnh Taây Ninh)
1- Toâi laø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naêm sinh . . . . . . .
Nôi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-Quoác Tòch : . . . . . . . 3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............. .... . ....................
Ñieän thoaïi . . . . . . . . . . . . . .E-Mail Address (neáu coù) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Soá Fax (neáu coù) . . . . . . . . . . . .
....
Toâi ñeà nghò Ban Theá Ñaïo cöùu xeùt chaáp thuaän cho toâi
ñöôïc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm vò Quoác Só) deå
coù cô hoäi laäp coâng boài ñöùc trong cöûa Ñaïo.
Toâi cam ñoan tuaân haønh“Quy Ñieàu & Noäi Luaät Ban Theá
Ñaïo” aùp duïng cho Haûi Ngoïai vaø cam keát tuaân lònh cuûa
Hoäi Thaùnh Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Toøa Thaùnh Taây
Ninh khi Hoäi Thaùnh taùi laäp quyeàn (Theo ñuùng Taân Luaät,
Phaùp Chaùnh Truyeàn, caùc Ñaïo Nghò Ñònh v.v.) quyeát ñònh
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phaåm vò (phaåm traät vaø chöùc vuï) cuûa toâi veà sau naày.
. . . . . . . . . . ngaøy . . . . .thaùng . . . . . naêm 2017
(2)			
(3)

Hồ sơ Đính kèm:
1- Phiếu lý lịch tóm lược
2- Bản sao Sớ cầu Đạo
3- Các tờ tiến cử.
4- Bản sao Văn Bằng hoặc Giấy tờ chứng minh công
nghiệp, caáp baäc.
(1):Xin gởi phiếu nầy về Ban Thế Đạo Hải Ngoại qua
email: dutani@comcast.net hoặc
qua mail:
Ban Thế Đạo Hải Ngoại,
3076 Oakbridge Dr,
San Jose, CA 95121
(2) Ký tên.
(3): Ghi rõ Họ Tên và chữ lót.
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MẪU 2/QS

PHIẾU LÝ LỊCH
(Phẩm Quốc sĩ)

I- Lý lịch cá nhân:
1- Lý lịch
Họ và Tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh ngày . . .tháng . . . . năm . . . . . . .1
Địa chỉ hiện tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhập môn 2 ngày . . .tháng . . . . .năm . . . . . . tại . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hoặc Hiền Tài khóa . . . . .:
Con của Ông ( optional). . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vị Đời
/ Đạo . . . . . . . . . . . . . . .
và Bà ( optional) . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vị Đời / Đạo .
..... ..............
2- Học vị
Bằng cấp - tên trường
3- Ngoại ngữ:
II- Hoạt động ngoài xã hội 3
1- Nếu không nhớ thì chỉ ghi năm sanh.
2- Đối với Quốc sĩ được thăng phẩm từ HT, nếu nhớ năm
nhập môn thì chỉ ghi năm nhập môn là đủ. Nếu không
nhớ năm nhập môn thì chỉ ghi HT khóa mấy.
Đối với Quốc sĩ không từ phẩm HT lên thì phải ghi đủ
ngày tháng năm nhập môn và kèm theo 1 giấy copy Sớ
cầu Đạo.
3- Mục nầy optional. Nếu ghi thì ghi tóm lược chức vụ
ngoài xã hội, cơ quan.

72

Taäp San Theá Ñaïo		

		

123

III- Hoạt động trong Đạo 1 (nếu có)
1- Cơ sở Đạo - Chức vụ
2- Các sinh hoạt tôn giáo quốc tế đã tham dự (nếu có)
IV- Các tác phẩm đã in - hoặc chưa in 2 (nều có)

V- Những điều cần ghi thêm:

Làm tại . . . . . . . . . . . . , ngày . . . tháng . . .năm. . . . .
3
4

1- Ghi theo thứ tự chức vụ trong cơ sở Đạo
2- Các tác phẩm đã in ấn phát hành theo thời gian.
Các tác phẩm chưa in.
3- Ký tên
4- Viết nguyên chữ Họ và Tên
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
(Cöûu thaäp nhò nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NINH
MAÃU 3/QS

-***TÔØ TIEÁN CÖÛ
(Quoác só)

1-Hoï vaø Teân ngöôøi tieán cöû : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
........................
2-Ngaøy vaø naêm sinh : . . . . . . . . . . . .Nôi sinh . . . . . . . . .
..........
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-Mail address (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soá Fax
(Neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-Hieän laø :
*- Qu. Khaâm Chaâu

.

: Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . .

Nay toâi ñöùng ra tieán cöû HH / HTyû . . . . . . . . . . . . . . . .
sinh ngaøy . . . .thaùng . . . . .naêm . . . . taïi . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . laø ngöôøi coù ñuû tö caùch veà Haïnh kieåm vaø
Ñaïo ñöùc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm Quốc sĩ).
Tôø Tieán cöû naày duøng cho ñöông söï boå tuùc Hoà sô xin gia
nhaäp Ban Theá Ñaïo Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi, phaåm Quoác só.
. . . . . . . . . . . , ngaøy . . . . . thaùng . . . .naêm 2017
(kyù teân)
Ghi Chuù: *- Kyù teân döôùi choã ngaøy thaùng naêm.
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
( Cöûu thaäp nhị nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NINH

MAÃU 4/QS

-***-

TÔØ TIEÁN CÖÛ
(Quoác só)
1-Hoï vaø Teân ngöôøi tieán cöû : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................
2-Ngaøy vaø naêm sinh : . . . . . . . . . ..Nôi sinh . . . . . . . . . . .
........
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . E-Mail address (neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soá
Fax (Neáu coù) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-Hieän laø :
*- Hieàn Taøi: Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoặc *- Quoác sóï: Ñang haønh Ñaïo taïi . . . . . . . . . . . . . . .
Nay toâi ñöùng ra tieán cöû HH / HTyû . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sinh ngaøy . . . .thaùng . . . . naêm . . . . . . . . taïi . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .laø ngöôøi coù ñuû tö caùch veà Haïnh kieåm
vaø Ñaïo ñöùc gia nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm Quoác só).
Tôø Tieán cöû naày duøng cho ñöông söï boå tuùc Hoà sô xin gia
nhaäp Ban Theá Ñaïo, phẩm Quốc sĩ (Cao Ñaøi Haûi Ngoaïi)
. . . . . . . . . . . . , ngaøy . . . . . thaùng . . . .naêm 2017
(kyù teân)

Ghi Chuù: *- Kyù teân döôùi choã ngaøy thaùng naêm.
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ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
(Cöûu thaäp nhò nieân)
TOØA THAÙNH TAÂY NINH
MAÃU 5/HT			

-***-			

PHIEÁU GIA NHAÄP BAN THEÁ ÑAÏO
(Phaåm Hieàn Taøi) (1)

(Caên cöù tinh thaàn Ñaïi Hoäi Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi kyø 8
toå chöùc ngaøy 4-9-2016 taïi Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Houston
Texas)
1-Hoï vaø Teân : HTDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naêm
sinh . . . . . . . Nôi sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
2-Quoác Tòch : . . . . . . . . . . . . . . .
3-Ñòa chæ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
Ñieän thoaïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail Address (neáu
coù) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soá Fax (neáu coù) . . . . . . . . . . .
.....
Toâi ñeà nghò Ban Theá Ñaïo chaáp thuaän cho toâi ñöôïc gia
nhaäp vaøo Ban Theá Ñaïo (phaåm vò Hieàn Taøi) deå coù cô
hoäi laäp coâng boài ñöùc trong cöûa Ñaïo.
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Toâi cam ñoan tuaân haønh“Quy Ñieàu vaø Noäi Luaät Ban Theá
Ñaïo” aùp duïng cho Haûi Ngoïai vaø cam keát tuaân lònh cuûa
Hoäi Thaùnh Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Toøa Thaùnh Taây
Ninh khi Hoäi Thaùnh taùi laäp quyeàn (Theo ñuùng Taân Luaät,
Phaùp Chaùnh Truyeàn, caùc Ñaïo Nghò Ñònh v.v.) quyeát ñònh
phaåm vò (phaåm traät vaø chöùc vuï) cuûa toâi veà sau naày.
. . . . . . . . . . ngaøy . . . . .thaùng . . . . . naêm 2017
(2)			

(3)
(1):Xin gôûi phieáu naày veà Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoïai qua
email: dutani@comcast.net hoaëc qua mail:
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoïai
3076 Oakbridge Dr,
San Jose, CA 95121-1716
(2) Kyù teân.
(3): Ghi roõ hoï teân vaø chöõ loùt.
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GHI CHÚ: Mẫu số 5 ở trang 127-128 trên
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Toùm Löôïc

Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi

(Tham chieáu Thoâng baùo soá 02/HÑQT ngaøy 25-12-2002)

A-Muïc ñích vieäc thaønh laäp

*-HOÄI TÖÔNG TEÁ CAO ÑAØI laø moät toå chöùc xaõ
hoäi baát vuï lôïi (Non-Profit Organisation) ñöôïc thaønh laäp
nhaèm muïc ñích theå hieän tình töông thaân töông aùi giöõa
nhöõng ngöôøi Tín ñoà Cao Ñaøi gia nhaäp Hoäi, taïo ñieàu kieän
cho caùc thaønh vieân trong Hoäi ñoùng goùp nghóa vuï vaät chaát
laãn tinh thaàn ñeå giuùp ñôõ veà “Haäu söï” khi coù thaønh vieân
trong Hoäi qua ñôøi ( Chöông I- Muïc ñích Hoäi)
B- Neùt ñaëc tröng cuûa Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi:
*- Khoâng phaân bieät söùc khoûe, tuoåi taùc ñoái vôùi ngöôøi
xin gia nhaäp.
*- Nhöõng ngöôøi ñieàu haønh quaûn lyù Hoäi thöïc söï laøm
vieäc thieän nguyeän (coâng quaû) khoâng höôûng löông hay
baát cöù trôï caáp naøo khaùc.
*-Thaønh vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Ban Ñieàu Haønh vaø
Ban Giaùm Saùt phaûi Minh Theä tröôùc Thieân Baøn Chí Toân
vaø Baøn Thôø Hoä Phaùp.
*-Ñöa “Tinh thaàn Cao Ñaøi” ra toaøn xaõ hoäi, môøi goïi caû
nhöõng ngöôøi chöa phaûi laø Tín ñoà Cao Ñaøi gia nhaäp Hoäi
neáu coù nhu caàu vaø ñuôïc giôùi thieäu.
C- Tieâu chuaån, ñieàu kieän gia nhaäp:
*- Laø Tín ñoà Cao Ñaøi töø 21 tuoåi trôû leân hieän ñang soáng
taïi Hoa Kyø (Döôùi 21 tuoåi, phaûi coù söï chaáp thuaän cuûa cha
meï hoaëc cuûa ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp). Thaân höõu cuûa
Tín ñoà Cao Ñaøi neáu ñöôïc giôùi thieäu cuõng ñöôïc gia nhaäp
Hoäi.
*- Ñoùng moät laàn 40 ñoâla vaøo Quyõ Döï Tröõ Phuùng ñieáu.
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*- Phaûi hoaøn taát Hoà sô gia nhaäp Hoäi theo qui ñònh chung.
Khi coù Hoäi vieân qua ñôøi, ñoùng tieàn Phuùng ñieáu laø (20)
Myõ kim (Neáu ngöøôi cheát laø Hoäi vieân chính thöùc) vaø (10)
Myõ kim (Neáu ngöôøi cheát laø Hoäi vieân Döï bò).
*- Tuaân thuû quy ñònh veà thôøi haïn noäp tieàn phuùng ñieáu,
nieân lieãm, caùc qui ñònh veà nghóa vuï cuûa Hoäi vieân.
D- Quyeàn lôïi Hoäi vieân:
Khi Hoäi vieân qua ñôøi, ngöôøi thuï höôûng hôïp phaùp ñöôïc
höôûng quyeàn lôïi sau:
*- Höôûng troïn 100% tieàn phuùng ñieáu do Hoäi vieân
ñöông nhieäm ñoùng goùp theo möùc do Ñieàu leä qui ñònh
(Möùc ñoùng goùp naày tuøy theo ngöôøi quaù coá laø Hoäi vieân
chính thöùc hay Hoäi vieân Döï bò)
*- Ñöôïc Ban Ñieàu Haønh Hoäi thöïc hieän phaân öu vaø
phuùng ñieáu trong ñieàu kieän cho pheùp.
E- Gia nhaäp Hoäi:
Hoà sô gia nhaäp Hoäi xin gôûi veà:
		
Hoäi Töông Teá Cao Ñaøi,
3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127
G- Lieân laïc:
Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:
1*- Nguyeãn Sam - Phone : (408) 759-9339 (Cell)
E-mail: duyvan2011@gmail.com
2*- Döông Vaên Ngöøa: Phone (408) 772-0989 (Cell).
E-mail: datthong2005@yahoo.com
3*- Nguyeãn ñaêng Khích: Phone: 408-926-9186
E-mail: tnndk4@gmail.com
HOÄI TÖÔNG TEÁ CAO ÑAØI
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TIN TỨC ĐẠO SỰ
Bàn Trị Sự Thánh Thất Paris-Pháp
sang nước Đức làm tang lễ
Vì tại Âu Châu chỉ có một Thánh Thất Cao Đài Tòa Thánh
Tây Ninh (hệ thống Cao Đài Hải Ngoại) nên đại diện gia
đình tang quyến, HT Đào Duy Linh cư ngụ tại Berlin Đức
mời Bàn Trị Sự Thánh Thất Paris - Pháp đến làm Tang Lể
cho người cậu ở Thành phố Kehl-Đức (giáp ranh với Thành
phố Strasbourg-Pháp).
HH CTS Nguyễn Văn Phé đại diện TT Paris lập tức kêu gọi
đồng đạo tham dự phái đoàn đến nước Đức để làm lễ cho cố
Đạo hữu Nguyễn Thành Đương theo nghi lễ Cao Đài Tòa
Thánh Tây Nịnh. Vì công ăn việc làm của đồng đạo và phải
theo tập quán của địa phương nên lễ tang không tổ chức vào
cuối tuần đựơc, nên phái đoàn Thánh Thất Paris – Pháp chỉ
đi đựơc 5 vị. Tháp tùng với phái đoàn còn có 2 vị cũng từ
Pháp, cách gia đình tang quyến khoản 150 Km đến tham dự.
Ngày Chủ Nhật 25/06/2017, lúc 7.00 AM, phái đoàn đi từ
Thành phố Paris - Pháp và đến Thành phố Kehl-Germany
khoảng 3.00 PM. Mặc dù đường xá không quen và thắng
(brake) xe hư, nhưng nhờ Ơn Trên hộ trì, phái đoàn đến bình
an, sau chặng đường khoản 500 km. Sau khi nghỉ giải lao và
dùng cơm trưa, phái đoàn cùng tất cả đồng đạo và tang gia
hiếu quyến bắt đấu cúng Thầy, làm Lễ Cầu siêu, tụng Kinh
Di Lạc, và những bài Kinh Thế Đạo. Đàn cúng kết thúc
khoảng 8.00 PM.
Ngày Thứ hai 26/06/2017, vào khoảng 9.30 AM phái đoàn
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cùng gia đình tang quyến đến viếng cố Đạo hữu Nguyễn
Thành Đương lần cuối cùng, cầu nguyện đọc Kinh Tẩn
Liệm. Sau khi nắp quan tài đựơc đóng lại và di vào nhà
Quàn, ở đây đồng đạo tiếp tục những nghi lễ như sau: Kinh
Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu,Vợ Tế Chồng, Con Tế Cha, Anh
Em Tế và Kinh Cầu Siêu.
Sau khi cúng tế xong, Linh Cửu di đến nơi an nghỉ cuối
cùng. Trên đường đưa Linh Cửư, đồng đạo không ngừng
đọc kinh Thiên Đạo «Kinh Đưa Linh Cửu» theo nghi lễ
Đao. Tiếp theo là những bài Kinh như: Kinh Hạ Huyệt và
Vãng Sanh Thần Chú.
Tang lễ kết thúc vào khoảng 2.00 PM cùng ngày.
Phái đoàn trở về gia đình Tang gia, dùng cơm trưa, sửa xe
và chuẩn bị về Paris.
Phái đoàn trở về Thánh Thất Paris - Pháp an toàn vào lúc
0.00AM ngày Thứ Ba 27/06/2017.
(HT Đào Duy Linh tường thuật)

Đính kèm vài hình ảnh tang lễ cố đạo hữu
Nguyễn Thành Đương 1

1- Đạo hữu Nguyễn Thành Đương qui vị lúc 20:26 giờ ngày
19-6-2017 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Đinh Dậu) tại Thành
Phố Kehl, Tiểu Bang Baden-Württemberg, Cộng Hòa Liên
Bang Đức.
Hưở̉ng thọ 78 tuổi
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Niên Trưởng

Hiền Tài Võ Văn Mười

Cựu Đại Tá Hải Quân VNCH
Đã qui vị vào lúc 7.00 AM ngày 14 tháng 7 năm 2017
(nhằm ngày 21 tháng 6 thiếu năm Đinh Dậu) tại thành phố
San Diego, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thượng thọ 96 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Niên Trưởng
Hiền Tài Võ Văn Mười và tang gia hiếu quyếń.
Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các ĐấngThiêng
Liêng ban hồng ân độ rỗi cho hương linh Cố Hiền Tài Võ
Văn Mười dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
San Jose, ngày 14-7-2017
Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Các Ban Thế Đạo địa phương
tại Hoa Kỳ, Canada, Úc & Âu Châu.
Tập San Thế Đạo. Bản Tin Thế Đạo &
Trang web www.banthedao.net
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
Danh sách yểm trợ Tập San Thế Đạo
từ ngày 2-5-5017 đến ngày 18-7-2017
STT

Đồng đạo - Cơ Sở - Thân hữu

US$

01 CTS Lê Văn Tiết, Kent, WA. . . . . . . . . . $50.00		
02 CTS Nguyễn Văn Bé, San Jose, CA. . . . $50.00
03 CTS PhanThị Sáu, Houston TX. . . . . . . $25.00
04 DLT Collision & Service, San Jose, CA $100.00
05 Dương Văn Ngừa, San Jose, CA. . . . . . . $20.00
06 Giang Văn Bé Kent, WA. . . . . . . . . . . . . $40.00
07 Hồ Văn Thôi, San Lorenzo, CA. . . . . . . $20.00
08 HT Đào Duy Linh, Berlin, Đức. . . . . . . $90.00
09 HT Trần Huyền Quang, Marrero, LA. . . $20.00
10 HTDP Mai Xuân Thanh, San Jose, CA. . $25.00
11 HTDP Nguyễn Vạn Năng, San Jose, CA $20.00
12 HTDP Trần Văn Lào, H. Beach, CA. . . . $20.00
13 HTDP Trần Văn Tánh, Morrow, GA. . . . $20.00
14 Huỳnh Trung Ngôn, Seattle, WA. . . . . . $20.00
15 Huỳnh Văn Thịnh, Chandler, AZ. . . . . . $20.00
16 Khiết Trần, DDS, San Jose, CA . . . . . . $200.00
17 Lê Văn Bé, Arlington, TX. . . . . . . . . . . $30.00
18 Louis N. Washington, Marrero, TX. . . $200.00
19 Đặng Kim Toàn, San Jose, CA. . . . . . . $50.00
20 Đào Thị Thu Trang, Berlin, Đức . . . . . . $50.00
21 Nguyễn Ngọc Sương, Ontario, CA. . . . . $40.00
				
22 Nguyễn Thành Minh, Marietta, GA. . . . $50.00
23 Nguyễn Văn Đông, Houston, TX. . . . . . $50.00
24 Phạm Văn Liêm, Gretna, LA. . . . . . . . . $50.00
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25 PTS Huỳnh Văn Thì, Sacramento, CA $20.00
26 Qs Nguyễn Thừa Long, New Orleans,
LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $120.00
27 Quang T. Đỗ, San Antonio, TX . . . . . . . $10.00
28 Tiến sĩ Lê Văn Huệ, Birmingham, AL . $100.00
29 Tường Nguyễn, DDS & Huệ Tô, DDS
San Jose, CA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200.00
30 Võ Văn Phụng, Irving, TX . . . . . . . . . . . $50.00
-------------------------Cộng (1): $1,760.00
			
NIÊN LIỂM
1 HT Đào Duy Linh, Berlin, Đức. . . . . . . $60.00
2 HT Võ Ngọc Độ, Doraville, GA. . . . . . . $60.00
------------------------Cộng (2): . . $120.00
					
IN KINH SÁCH
01 CTS Phan Thị Sáu, Houston TX. . . . . . . $75.00
02 Hoàng Văn Viên, Pearl City, HI. . . . . . $100.00
03 HT Đào Duy Linh, Berlin, Đức . . . . . . . $50.00
04 HTDP Trần Văn Lào, H. Beach, CA. . . . $20.00
05 Lê Văn Võ, San Diego, CA . . . . . . . . . $100.00
06 Đào Thị Thu Trang, Berlin, Đức . . . . . . $50.00
07 Ngọc Anh N. Batoon, Oakland, CA. . . .. $30.00
08 Nguyễn Thành Sự, Antioch, TN . . . . . . . $50.00
09 Phạm Văn Liêm, Gretna, LA . . . . . . . .. $50.00
10 PTS Huỳnh Văn Thì, Sacramento, CA . $20.00
11 Quang T. Đỗ, San Antonio, TX . . . . . . . $10.00
------------------------Cộng (3): . . $555.00
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TẠM THU		
Tạm thu tiền yểm trợ xây dựng
Tượng Đài Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất
Houston TX từ Âu Châu . . . . . . . . . . $600.00
		
-------------------------Cộng (4): . . $600.00
Tổng Thu (1+2+3+4): . $3,035.00
ĐÃ CHUYỂN (5)
			
Phí ngân hàng chuyển từ Âu châu
sang USA là US$ 15.00 và đã chuyển
US$ 600.00 sang TT Houston TX. . . -$615.00
			
--------------------------Thực thu (1+2+3+4-5) trong thời gian
từ ngày 2-5-2017 đến ngày 18-7-2017 là: . $2,420.00
				
Như vậy tổng thu tiền yểm trợ BTĐHN từ ngày 2-5-2017
đến ngày 18-7-2017 là US$ 2,420.00 (Hai ngàn bốn trăm
hai chục đôla chẳn).				
San Jose, ngày 18-7-2017			
		
Ban Thế Đạo Hải Ngoại					

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO
Niên liểm - Bài vở - Tài chánh (check hoặc money
order) yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại /Tập San Thế
Đạo, xin vui lòng gởi về Ban Thế Đạo Hải Ngoại:
Qua Email:
dutani@comcast.net
Qua Bưu Điện:Ban Thế Đạo Hải Ngoại
3076 Oakbridge Dr
San Jose, CA 95121-1716
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Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài

Hai câu rất quan trọng trong Đạo Cao Đài “Tam Giáo Qui
Nguyên” và “Ngũ Chi Phục Nhứt”, có nghĩa là gì?
Ta phải bắt đầu bằng một căn bản.

1- Quyền năng siêu việt
Những bậc giác ngộ từ ngàn năm qua đã xác nhận sự hiện
hữu của một quyền năng siêu việt.
Quyền năng này tạo ra mọi vật, mọi loài, và mọi việc chung
quanh ta như núi sông, cây cỏ, thú vật, con người, và các
hiện tượng xảy ra.
Có những thứ ta không thấy, không nghe, không sờ, không
ngửi, và không nếm được nhưng ta “cảm biết” nó hiện hữu.
Thí dụ điện là thứ chúng ta không thấy được, không sờ được
nhưng chúng ta biết là đang có điện khi bật công tắc thì đèn
sáng lên. Tương tự chúng ta có thể “nhận biết” được sự hiện
hữu của quyền năng siêu việt này bằng cách quan sát kết quả
sự vận hành của nó. Có những hiện tượng trong quá khứ đã
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từng xảy ra trong lịch sử Phật giáo cũng như Thiên Chúa
giáo mà khoa học không thể giải thích được gọi là “phép
lạ” (miracles). Chúng ta đã từng chứng kiến trong đời là có
những chứng bịnh ngặt nghèo như ung thư, và khoa học đã
bó tay, nhưng bịnh nhân với niềm tin tôn giáo vững mạnh,
cầu nguyện, v.v…và cơn bịnh lần lần biến mất.
Phép lạ chưa cần nêu ra đây. Chỉ cần nêu ra những huyền
diệu ai cũng thấy hằng ngày:

Thử quan sát cuộc đời của một cây hoa hồng. Bụi hồng khởi
đầu chẳng có hoa nào, rồi một nụ hoa xuất hiện, từng ngày
nụ lớn lên thành một hoa hồng tươi đẹp, rồi tàn đi và rụng
xuống. Xác hoa rữa ra tan vào đất và trở về chỗ không có gì.
Ngoài việc vun phân tưới nước, người trồng hoa không hề
tham dự vào quá trình sinh diệt của hoa. Ở đây có một một
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quyền năng siêu việt đang vận hành.
Có – Không – Có – Không – Có…Phải chăng đây chính
là cung cách vận hành của một quyền năng siêu việt?
Phải giải thích như thế nào đây?
Chỉ còn mang từ “huyền diệu” của một quyền năng vô hình
nào đó ra giải thích mà thôi!
1- Từ hai tế bào âm và dương, cây cà phát triển thành
cây, rồi bông, rồi trái, rồi hột. Và hột gieo xuống thành ra
cây, lập lại chu kỳ của đời sống
1- Cũng từ hai tế bào âm và dương, con chó được sanh
ra với đầy đủ giác quan và nội tạng. Con chó lớn lên,
kết hợp âm dương và sanh ra các chó con nối tiếp
chu kỳ.
2- Ở con người hai tế bào âm dương kết hợp thành bào
thai. Trong bào thai các tế bào tăng trưởng tạo thành
các bộ phận từ ngũ quan đến ngũ tạng. Con người lớn
lên, sanh sản, già rồi chết.
Đời sống của cây, thú và người tiến triển theo chu kỳ mà cả
cây, thú và người không thể điều khiển.
Trong vũ trụ, các tinh cầu vận hành đều đặn qua thời gian.
Trái đất quay quanh trục của nó với tốc độ 1600 cây số 1
giờ. Nếu nó quay chậm lại 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10 lần,
và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần,
và vạn vật trên trái đất này đều bị thiêu cháy hết chẳng còn
gì. Nếu đêm đến sức lạnh cũng tăng gấp 10 lần, thì liệu có
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còn vật gì sống được không?

Ai đã làm cho trái đất quay với điều kiện tốt đẹp như vậy.
Mặt Trời là nguồn sống của trái đất, mặt trời nóng độ 5500
độ bách phân, quả đất đặt ở vị trí tốt đẹp không quá xa,
cũng không quá gần, vừa đủ để hứng nhận sức nóng của mặt
Trời. Nếu sức nóng của mặt Trời gia tăng một chút, ta sẽ bị
chết thiêu, ngược lại nếu sức nóng mặt Trời giảm đi, ta sẽ bị
chết rét. Ai đem đặt trái đất nằm ở vị trí thuận lợi để vạn vật
chúng sanh được sống và tồn tại đến ngày nay.
Con người không thể can dự vào chu kỳ đời sống của sanh
linh trong vũ trụ. Tất nhiên ta phải nghĩ đến một quyền năng
siêu việt đang vận hành.
Quyền năng siêu việt đó có bản chất như thế nào?
Thật là khó trả lời vì “quyền năng” này vượt ngoài khả
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năng hiểu biết có giới hạn của con người.
Việc đó giống như trường hợp một con kiến đang bò trên
một bờ mé của tờ giấy là không gian hai chiều. Nếu ta gập
tờ giấy lạì, con kiến chợt nhận ra nó đang ở mé đối diện một
cách bất ngờ và không hiểu tại sao, cũng không có con kiến
nào cắt nghĩa cho nó hiểu được. Nhưng chúng ta hiểu được
vì chúng ta ở trong thế giới ba chiều: chiều ngang, chiều
dọc, và chiều cao.

Từ thế giới hai chiều bước qua thế giới ba chiều, sự hiểu biết
và ứng dụng tiến triển rất nhiều: hãy xét sự khác biệt giữa
phim hoạt họa hai chiều và phim hoạt họa ba chiều!
Bây giờ ta thử trải nghiệm thế giới bốn chiều: chiều ngang,
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chiều dọc, chiều cao, và chiều thời gian. Ngay chỗ chúng
ta đang ngồi đây nếu thêm chiều thời gian thì 10 năm trước
đây và 10 năm sau này là hai chỗ hoàn toàn khác biệt với
hiện tại. Nhìn rộng ra tạo hóa có đầy đủ thế giới 5, 6, hay
nhiều chiều nữa!
Ở trong thế giới nhiều chiều có những sự việc xảy ra chúng
ta cho là huyền bí. Nhưng đối với những “nhân vật” sống
trong thế giới nhiều chiều đó - hiểu rõ được sự mầu nhiệm
của sức mạnh siêu việt - các việc trên sẽ không còn huyền
bí nữa.
Sức mạnh siêu việt đó không là một vật thể có hình sắc
nhưng nó rất đầy đủ và trọn vẹn.
“Đầy đủ” nghĩa là nó có mọi thứ năng lực: truy tầm, tổ chức,
soi chiếu, sáng tạo, v.v.,.
“Trọn vẹn” có nghĩa là có sức mạnh cao tuyệt đối, không có
giới hạn.
Giờ chúng ta hãy nhìn sâu vào chủ trương của Cao Đài.

II- Tam giáo qui nguyên là gì?
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Là Khổng Giáo, Lão Giáo, và Phật Giáo cùng chung một
điểm chính: mọi loài, mọi vật, và mọi người trên thế gian
này đều có liên hệ với nhau vì cùng phát sinh từ một
nguồn Năng Lực đã sáng tạo ra tất cả. Có thể nói tất cả
là MỘT.
Chủ trương của Phật Giáo: Kinh Pháp Hoa có câu: “Tất
cả là Một, Một là Tất cả, tinh thần và vật chất là Một, sắc
và tâm là Một”. Cái “một” đó là quyền năng siêu việt. Nó ở
khắp nơi (tức “một là tất cả”) và cùng một bản chất (tức “tất
cả là “một”)
Lão Giáo gọi nguồn Năng Lực Siêu Việt đó là Đạo và chủ
trương Đạo nằm trong mỗi cá thể của muôn loài. Đạo là
nguồn sống bất tận.
Lão giáo giải thích thêm về nguồn gốc và bản chất của Đạo:
Có vật hỗn độn mà nên, sanh trước Trời Đất, yên lặng trống
không, cô đơn tột bực, không đổi thay, nhưng Đấng ấy luôn
luôn đến cùng vạn vật và được coi như là Mẹ Sanh của vạn
vật. Ta không biết tên, gượng gọi đó là Đạo. Điểm này nói
lên chủ trương “tất cả là MỘT” và “Một là tất cả”.
Khổng Giáo cũng chủ trương “tất cả là Một” vì trong sách
Đại Học có câu, “Cái học lớn lao là phải làm sáng cái Đức
Sáng” (Đại học chi đạo, tại minh minh đức). Cái Đức Sáng
ở đây là bản chất mầu nhiệm mọi người đều thừa hưởng từ
“nguồn năng lực Siêu Việt”. Điều này cũng hàm ý “tất cả là
Một, Một là tất cả.”
Do đó Phật Giáo, Lão Giáo, cũng như Khổng Giáo có chung
một chủ trương. Điểm chung này cũng tìm thấy ở hầu hết
các tôn giáo khác như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ
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giáo, Do Thái Giáo, v.v…
Tất cả mọi Đạo đều xác nhận sự hiện hữu của một quyền
năng siêu việt:
Ấn Độ giáo gọi là Atman
Phật giáo gọi là Phật tính
Nho giáo gọi là thiện tâm
Thiên Chúa giáo gọi là Thần Chúa trong ta
Hồi giáo gọi là Naf-e-mutamanah.
Đó là Nhất bản tán vạn thù hay Một là tất cả.
Mọi Đạo đều chủ trương mọi người mọi vật đều có nguồn
gốc và cùng bản chất với quyền năng siêu việt đó. Thí dụ
Thiên Chúa giáo có câu, “Con lật phiến đá lên thì thấy Ta
trong đó”. Phiến đá tượng trưng cho bất cứ vật gì. Điều đó
hàm ý mọi loài, mọi vật đều từ cái Một mà ra, tức “Tất cả
là Một”.
Giáo lý Cao Đài nhận ra điểm chung đó và xác nhận mỗi
người là một phần tử kỳ diệu nhỏ (tiểu linh quang) xuất
phát và cùng bản chất với quyền năng siêu việt đó (đại linh
quang). Do đó có câu “Thầy là các con; các con là Thầy”
(“Thầy” hàm ý quyền năng siêu việt và “các con” hàm ý mọi
loài, mọi vật).
Chủ trương chung này là điểm chính yếu cần và đủ để
mọi người theo đuổi mục đích tối thượng của cuộc sống.
Mà mục đích tối thượng của cuộc sống là tạo an vui hạnh
phúc đại đồng trong cuộc sống và kế đến là giải thoát,
thoát tục, rồi trở về bản thể cội nguồn.
Con đường đi đến mục đích tối thượng được gói ghém trọn
vẹn vào hai chữ “Tu Hành”. Và mọi nỗ lực tu hành gồm có
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hai giai đoạn:
1.Giai đoạn thứ nhất của mục đích là tu nhập thế: thực sự
an vui và sống hữu dụng cho xã hội trong tình thương đại
chúng. Mục đích này biện minh lý do sinh tồn của mỗi tha
nhân.
Cao Đài gọi cứu cánh này là Nhơn Đạo Thái Bình
2. Giai đoạn thứ hai của mục đích là tu xuất thế. Giai đoạn
này giúp ta trải nghiệm được niềm vui thực sự, sự bình an
chân thực, “cái ta” thực sự, và sự sống vĩnh cửu.
Cao Đài gọi cứu cánh này là Thiên Đạo Giải Thoát.
Thế nào là niềm vui chân thực? Sống ở thế gian có vui có
khổ nhưng càng “nhập thế” thì cái khổ càng sâu đậm trong
khi cái vui thực ra chỉ tạm bợ và có điều kiện. Thí dụ ta vui
vì mới thi đậu, vui vì mới được tăng lương, vui vì mới được
tình yêu của người mình mơ ước, v.v…Cái vui xuất thế là
cái vui chân thật, vô điều kiện như vui ngắm một bông dại
mọc bên lề đường, vui khi thấy đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy,
vui khi thấy người khác hạnh phúc.
Thế nào là sự bình an chân thực? Trong cuộc sống, chúng
ta luôn tự tranh đấu để có sự bình an thể chất lẫn tinh thần
nhưng luôn cảm thấy nó xa vời. Dù ta tìm cảm giác bình
an ở việc hội họp, vui chơi, hay đi du lịch xa, bình an thực
sự vẫn không có được. Nhưng khi hoàn toàn xuất thế thì sự
bình an thực sự tự nhiên sẽ có. Dù ở bất cứ chỗ nào, bất cứ
lúc nào, dù hoàn cảnh xung quanh có ồn ào hay vắng lặng,
người đó vẫn an nhiên tự tại.
Thế nào là “cái ta” chân thật? Bản tính con người là quý
mến, tôn trọng cái gì liên hệ “cái ta”. Ai nói chạm tới tự ái
của ta thì ta quyết chống trả đến cùng. Nhưng truy tới cùng,
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cái ta đó không có thực: nó không ở xác thân vì xác thân chỉ
là sự kết hợp của các yếu tố vật chất và sẽ hủy hoại theo thời
gian. Nó cũng không ở cảm xúc (sướng, khổ) vì cảm xúc
cũng là thứ tạm bợ đến rồi đi, không là một thực thể có thể
gọi là “ta”. Nó không ở sự suy tưởng vì suy tưởng chợt đến
rồi đi. Nó cũng không phải ở dòng tâm lý vận hành trong
nội tâm hay ý thức của ta vì cả hai cũng không tồn tại như
một thực thể.
Vậy cái ta mà đa số theo đuổi tôn quý là một ảo ảnh. Chúng
ta chỉ uổng phí năng lực để bảo vệ, tôn quý một cái không
có thực thể. Chỉ khi hoàn toàn xuất thế, sống với bản thể
chân thật, ta mới có được “cái ta” chân thật, “cái ta” mà ta
có được từ cội nguồn.
Và thế nào là cuộc sống chân thật và đời đời? Cuộc sống
nhập thế của mỗi người đều theo qui luật: sinh ra, lớn lên,
già nua, và hủy diệt. Cuộc sống đó không thật. Nó ngắn ngủi
và giả tạm.
Chỉ khi nào ta nhận ra và tuyệt đối tin tưởng là ta có cùng
bản chất với quyền năng siêu việt thì ta mới có được cuộc
sống chân thật và vĩnh viễn tồn tại. Vì sao? Vì lúc đó bản
chất của cuộc sống xuất thế của ta - cùng một bản chất với
quyền năng siêu việt - là chân thật và vĩnh viễn tồn tại!

III- Ngũ Chi Phục Nhứt là gì?
Là năm lối tu từ thấp lên cao nhưng nhắm vào một mục
đích. Năm lối đó là Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo,
Tiên Đạo, và Phật Đạo.
Nhân Đạo và Thần Đạo là lối tu nhập thế.
Thánh Đạo là nhịp cầu giữa tu nhập thế và tu xuất thế.
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Tiên Đạo và Phật Đạo là lối tu xuất thế.
Con người vừa sống ở thế gian vừa có nguồn gốc từ Quyền
Năng Siêu Việt nên cần vừa tu nhập thế và vừa tu xuất thế.
Nói rõ hơn:
• Nhân Đạo là cách tu để xứng đáng làm người.
• Thần Đạo là cách tu sao cho cuộc sống của mình có
ích lợi cho mọi người xung quanh, cho xã hội nhưng
không bắt buộc phải quên mình.
• Thánh Đạo là sống trong xã hội mà quên mình đi,
dốc toàn lực phục vụ lợi lạc cho càng nhiều người
càng tốt.
• Tiên Đạo là lối sống thoát tục, không có chút gì ràng
buộc bởi cuộc sống vật chất, tình cảm, v.v. của thế
gian.
• Phật Đạo là lối tu để hòa nhập tiểu bản thể của mình
với đại bản thể tức Nguồn Năng Lực Siêu Việt của
vũ trụ.
Giáo lý của Khổng Giáo là phương tiện căn bản để tu nhập
thế. Chủ trương chính danh và định phận giúp tu làm người.
Biết rõ tương quan và thứ bậc của mình trong gia đình và
xã hội và quyết giữ đúng vai trò và thứ bậc đó sẽ được an
vui trong cuộc sống. Đó là làm tròn ba bổn phận trong tương
quan vợ chồng, tương quan cha mẹ con cái, và tương quan
giữa thuộc cấp và người chỉ huy.
Tu để thành thần thì dựa vào phương châm “tu thân, tề gia,
trị quốc, bình thiên hạ.” Phải tạo cho mình khả năng phục
vụ vững chắc (tu thân) để mang lại no ấm yên vui cho gia
đình, vợ con (tề gia), cho quốc gia (trị quốc), và cho nhân
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loại nói chung (bình thiên hạ). “Bình thiên hạ” không có
nghĩa là chiếm đất, dành dân, mở rộng bờ cõi một nước
như khi xưa mà là tìm cách hữu hiệu nhất để mang lại hạnh
phúc lợi lạc cho đại đa số quần chúng. Đó là cuộc sống của
những anh hùng trong thiên hạ. Tu theo Thánh Đạo là phục
vụ mọi người nhưng quên mình, không còn nghĩ về chút gì
của “cái ta” (cái ngã). Đó là trường hợp của thánh Gandhi,
thánh Theresa .

Tu nhập thế (Nhân Đạo, Thần Đạo, và một phần của Thánh
Đạo) đặt trên nền tảng “tình thương” đại đồng là điểm
chung của mọi tôn giáo. Lý do của tình thương đại đồng
là tất cả mọi người, mọi chúng sanh kể cả thú vật, cây
cỏ đều là anh chị em với nhau vì cùng một mẹ là nguồn
Năng Lực Siêu Việt. Sức mạnh của tình thương đại đồng
là nó không giới hạn, nó bao trùm tất cả.
Có thể nói tình thương đại đồng và chân thật là nền tảng
chủ yếu để tu nhập thế. Tóm gọn trong câu, “điều gì mình
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không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho
người khác.” Hoặc là câu “tránh không làm điều ác, và làm
những điều thiện”. Ác là hại cho người khác và thiện là làm
lợi cho họ.
Năm điều cấm của Phật Giáo sẽ tuân thủ được nếu có tình
thương thực sự đối với chúng sanh:
- “Không nói dối” vì là hại cho người khác và cho
chính mình.
- “Không trộm cắp” vì mình không muốn người khác
trộm cắp đồ vật của mình.
- “Không tà dâm” vì mình không muốn phá hạnh phúc
người khác và phá hạnh phúc của mình. Đó cũng là
điều mình không muốn người khác làm cho mình.
- “Không giết hại”
- và “không uống rượu” cũng vậy.
Những chủ trương của Khổng Tử cũng sẽ thực hành được
nếu có tình thương thực sự.
Ba bổn phận của một người (Tam cang) là bổn phận đối
với người phối ngẫu, bổn phận giữa cha mẹ và con cái, bổn
phận của người lãnh đạo và người dưới sẽ dễ dàng chu toàn
nếu có tình thương thực sự. Năm đức tính (Ngũ Thường)
cần có của một người (lòng nhân, giữ nghĩa, thủ lễ, phải có
trí phán xét đúng, và phải giữ lời hứa) sẽ luyện được nếu có
tình thương chân thật. Tóm lại, tình thương chân thật là sức
mạnh để tu Nhân Đạo, Thần Đạo, và Thánh Đạo.
Tu xuất thế (một phần của Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo)
đặt trên nền tảng “gốc chung”. Một đặc điểm khác của
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lối tu xuất thế là có được cuộc sống hoàn toàn tự do, thư
nhàn, không còn bị một ràng buộc nào của thế sự. Đó là
cuộc sống an vui tự tại, sống theo biến đổi ngẫu nhiên của
mọi việc xẩy tới. Đó là lối sống:
như nước chảy
như hoa trôi
như gió nội
như mây ngàn
Cuộc sống hoàn toàn linh động theo sự việc xảy ra. Tuy linh
động nhưng luôn nhắm tới mục đích của việc “tu”.
Lão Giáo chủ trương
buông xả triệt để
những gì ở thế gian.
Nếu mình không
tranh đoạt tiền của,
danh vọng, quyền
lực, v.v. thì không có
ai tranh đua và làm
khó mình. Người còn
muốn người khác
ghi nhớ công lao
của mình trong bất
cứ việc làm lợi lộc
gì cho chúng sanh
là còn chưa thực sự
xuất thế. Đạo Đức
Kinh bắt đầu bằng
câu, “Danh bất khả
danh, phi thường
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danh” và “Đạo bất khả Đạo, phi thường Đạo” nghĩa là tên
không có tên gọi mới chính là cái tên phi thường. Đạo không
gọi là Đạo mới là cái Đạo phi thường.
Để nói lên cái vui thanh thoát của người tu Tiên Đạo viên
mãn, người xưa có câu:
Thoát trần một gót thiên nhiên
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời
Còn tu theo Phật Đạo thì sao?
Mục đích là tu sao để hòa nhập được với bản thể gốc, để
trở về với chân tâm.
Tại sao?
Vì chỉ khi đó chúng ta mới thực sự đạt được “cái thật”: vui
chân thật, bình an chân thật, có cái ngã chân thật, có cuộc
sống vĩnh viễn và chân thật.
Mọi Đạo đều có mục đích này nhưng cách thức và phương
tiện có khác nhau. Riêng trong Phật Giáo đã có tới tám mươi
bốn ngàn (84,000) pháp tu. Các Đạo khác cũng có cách thức
và phương tiện riêng.
Phật Giáo có những pháp tu chính như Tịnh Độ (trì niệm
kinh), Thiền (trực nhận bằng cách luôn xác định bản tính
thật của mình), Mật Tông (dựa trên thần chú), v.v. Mỗi người
nên chọn cách tu hợp với căn cơ của mình.
Một thí dụ người tu Thiền thì mọi lúc mọi thời nên tự nhắc
nhở mình là một thực thể mầu nhiệm xuất phát từ/và cùng
bản chất với nguồn năng lực siêu việt trong vũ trụ. Xác nhận
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mãi cho tới lúc mình thấy đó là sự thật. Lúc đó mình không
còn lưu luyến gì với những thứ giả tạm ở thế gian: tiền tài,
sắc đẹp, danh vọng, khoái cảm của món ăn, của ngủ nghỉ.
Lúc đó mình giải thoát hoàn toàn và nhập thể với cội nguồn.
“Sự sống chân thật” cũng sẽ đến tự nhiên tương tự như khi
chúng ta đang thở ra, thở vào mà không cần một tác động
nào nhắc nhở hay một cố gắng của chính bản thân. Ta đã về
với cái Ta nguyên thủy.
Dù lúc đó ta còn sống ở thế gian, ta cũng có cái hạnh phúc
như sống trên thiên đàng.
1. Giá trị độc đáo của Đạo Cao Đài

Vậy giá trị độc đáo của Đạo Cao Đài là gì?
Là nhìn được điểm chung chính yếu mà mọi tôn giáo
không phủ nhận: “tất cả là Một”.
Điểm chung này đơn giản mà là căn bản cho cả năm lối tu. Ở
đây chúng ta cần lưu ý là phải nhận ra điểm chung đó nhưng
không bị vướng mắc bởi những dị biệt mà mỗi tôn giáo
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đã dựng lên để “đặc biệt hóa” tôn giáo mình. Những dị
biệt chỉ là phương tiện, là hình thức, có thể rất cần thiết để
“tu”. Tuy không nên vi phạm nhưng phương tiện, hình thức
không thể là những hàng rào làm ngăn cản sự cảm thông,
làm chia rẽ giữa tôn giáo này với tôn giáo khác.
Nếu nhìn được điểm chung thì người theo Thiên Chúa Giáo
có thể đến cầu nguyện ở chùa Phật Giáo, hay Hồi Giáo,
hay Do Thái Giáo, v.v. mà không thấy một chút nào bất an.
Một người tin Phật có thể thoải mái đi lễ ở Nhà Thờ và cảm
thông được những lời kinh, lời nguyện, . . . Nếu cùng một
“điểm đến”, một mục tiêu để “tu” như nêu ở phần trên, thì
phương tiện hay cách thức nào để đến đích được cũng tốt
nhưng phương tiện và cách thức không phải là điểm chính
yếu, không là cách duy nhất để giúp ta đến đích.
Nơi cúng bái nào cũng tốt. Đã cùng một gốc thì đâu cũng là
nơi có thể lễ bái.
Mâu thuẫn hay thù nghịch chỉ có thể xảy ra khi chúng ta
nhìn vào điểm dị biệt mà thật ra điểm dị biệt hầu hết là
phương tiện của mỗi tôn giáo, là hình thức mà người hành
đạo đã lập ra, có thể cần cho việc hành đạo, nhưng không
thiết yếu cho mục đích “tu” đã nêu trên.
Nếu tu nhập thế thì phải vượt qua mọi ranh giới làm ngăn
cản tình thương.
• Nếu ta thương một người vì người đó cùng đảng phái
thì ta thương đảng phái của ta chứ không phải vì tình
thương đại đồng.
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• Nếu ta thương một người vì người đó cùng tôn giáo
thì ta thương tôn giáo ta chứ không phải vì tình
thương đại đồng.
• Nếu ta thương một người vì người đó cùng một chủng
tộc thì ta thương chủng tộc của mình chứ không phải
vì tình thương đại đồng.
• Nếu ta thương một người vì người đó cùng một quốc
gia thì ta thương quốc gia của mình chứ không phải
vì tình thương đại đồng, v.v.
Tình thương tự bản chất vượt mọi ranh giới. Dù ranh giới
đó do đảng phái, tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, hay do bất
cứ nguồn gốc nào dựng ra cũng không thể ngăn cách tình
thương được.
Hơn thế, tình thương phải vượt ranh giới của tên gọi,
của danh xưng.
Tên gọi có giá trị tôn quí vì nó đại diện cho giá trị tôn quí
chứ sự tôn quí không nằm ở cái tên. Ví như ngón tay chỉ
trăng thì ngón tay chỉ rất quan trọng vì nó chỉ được cái quan
trọng là mặt trăng chứ sự quan trọng không nằm ở bản chất
của ngón tay chỉ.
Thật ra các danh xưng như Trời, Chúa, Allah, Phật, Thượng
Đế, Đấng Chí Tôn, Đấng Toàn Năng, v.v. cũng chỉ về một
thực thể là nguồn năng lực siêu việt. Biểu tượng “tượng
Phật”, “tượng Chúa”, “chữ Vạn”, hay “thiên Nhãn” cũng chỉ
là một phương tiện để nhắc nhở ta cái quyền năng siêu việt
đó. Đừng để tên gọi, danh xưng trở thành lý do chia rẽ giữa
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tôn giáo với tôn giáo, giữ người trong cùng một tôn giáo.

Tên Đạo

Danh xưng Cao Đài là
một tên gọi để nói về chủ
trương “mọi người là một
điểm linh quang từ quyền
năng siêu việt“. Từ đó,
chủ trương này vượt khỏi
mọi ranh giới, mọi ngăn
cản, vượt cao hơn mọi Đạo,
cũng như ở trên một Đài
Cao.

Tóm lại, giá trị độc đáo của
Đạo Cao Đài là nhận ra
điểm chung chính yếu của
mọi tôn giáo. Một khi đã
nhìn thấy điểm chung đó rồi ta vượt khỏi mọi dị biệt của các
tôn giáo khác nhau là “thấy Đạo”.
Thấy Đạo, hành Đạo, và đạt Đạo
Người không theo một tôn giáo nào mà nhận được điểm
chung đó là “thấy Đạo”. Người tự nhận có Đạo (bất cứ Đạo
nào) mà không nhận ra được điểm đó là không thấy Đạo.
“Hành Đạo” là đặt lời nói, hành động và ý nghĩ của mình
trên căn bản cái thấy đó để đạt mục đích “tu”.
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Người đạt được mục đích “tu” từ việc hành Đạo, là người
“đạt Đạo.”
Đạt Đạo có nhiều trình độ tùy theo năm cấp trong Ngũ Chi.
Ở bất cứ trình độ nào việc đạt Đạo thể hiện trong cuộc sống
sẽ là gương sáng cho mọi người chung quanh.
Với người “đạt Đạo”, sự suy nghĩ, hành động, và lời nói
đều thể hiện rất tự nhiên cái thấy Đạo đó.
Người hoàn toàn đạt Đạo quả thực đang sống trên Thiên
Đàng vì thoát khỏi mọi đau khổ của thế gian, không lo sợ
trước sự sống chết, thoát khỏi vòng luân hồi, và tự lối sống
của mình là hình thức giảng đạo hữu hiệu nhất cho mọi
người xung quanh.
Hiệu quả dây chuyền của lối sống “đạt Đạo” lan nhanh
trong xã hội vì không còn sự ngăn trở và rào cản của
hình thức, của phương tiện, hoặc của sự dị biệt từ bất cứ
nguồn gốc nào.
Sự truyền Đạo lúc đó tự động có hiệu quả khôn lường!

HT Nguyễn Hữu Nghiệp
QS Mai Thanh Truyết
Xuân Đinh Dậu – 2017
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GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔN
Giáo sư Thái Đến Thanh

(Tiếp theo)
BÀI SỐ 14

CHÍ KHÍ TINH THẦN PHẤN ÐẤU
Con người sanh ra tại thế nầy, mọi sự hành trình cần phải có
chí phấn đấu, bất luận làm một việc gì, trước khi khởi sự ta
phải suy nghĩ cho đáo để, xét đoán điều lợi hại phân minh
rồi mới quyết định thật hành, khi đã khởi công phải có chí
khí phấn đấu, thì mới đặng kết quả mỹ mãn và sớm muộn ta
sẽ đạt thành nguyện vọng, ấy là cái chí khí của người trượng
phu, làm những việc gì cũng cương quyết, không bao giờ
nản lòng bán đồ nhi phế.
Nếu con người làm chuyện chi, mà chẳng có sự quyết định
và thiếu chí phấn đấu, thì công trình dầu cực nhọc bao nhiêu,
kết cuộc cũng trôi theo dòng nước.
Thiết tưởng kẻ sĩ vào trường học, cũng phải có chí phấn đấu,
là siêng năng cần mẫn thức khuya dậy sớm, chuyên lo nấu
sử xôi kinh thập niên đăng quả, mới đậu cấp bằng tốt nghiệp
ra làm quan giúp nước trị dân.
Nếu kẻ sĩ vào trường mà không kiên tâm học hỏi, lại thiếu
chí phấn đấu thì chẳng khi nào lập nên danh phận mà còn
trốn học bỏ trường, cam chịu tiếng chê cười thấp hèn dốt
nát.
Người làm ruộng cũng phải có chí phấn đấu, là chịu dầm
mưa dãi nắng, quanh năm luống phận cần cù khai mở đồn
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điền cho rộng lớn, nông vụ tấn thời, cày cấy cho kịp thì tiết
mùa màng, đến ngày kết quả mới có lúa nhiều, để bảo tồn sự
sống cho con người được ấm no đầy đủ.
Trái lại, người nông phu mà không có chí phấn đấu, thì cũng
như kẻ thiếu nợ làm ruộng giao cho chủ điền, chỉ có công
làm mà không được ăn.
Luận qua người tu hành đạo đức phải có đủ chí khí tinh thần
phấn đấu. Chịu trải qua lắm nỗi truân chuyên khảo đảo lao
tâm tiêu tứ vạn khổ thiên tân, mới đạt thành phẩm vị thiêng
liêng, cao thấp và tùy theo công nghiệp.
Nếu người tu mà không có chí phấn đấu, không thắng nổi
lục dục thất tình, lại thiếu đức tin với Ðạo, thì sớm muộn sẽ
cuốn tượng thôi tu, thất thệ xa Thầy phản Ðạo.
Nho Giáo có câu: "Chấp đức bất hoàng, tín đạo bất đốc, yên
năng duy hữu, yên năng duy vô". Nghĩa là: người giữ Ðạo
mà không hoằng hóa ra rộng lớn, tin Ðạo không đốc thực,
thì dầu có nhiều người như vậy cũng chẳng lợi ích chi, mặc
dầu không có cũng chẳng hại chi.
Kết luận trong Ðạo Cao Ðài:
Từ Chức Sắc Thiên Phong cho đến Chức việc và Ðạo hữu
nam nữ, mà được tồn tại vững bền tới ngày nay, trước mắt
trông thấy cơ Ðạo tiến triển như thế. Ấy là nhờ có đủ nghị
lực tinh thần phấn đấu, đã từng gian lao khổ hạnh dầu phải
hi sinh vì Ðạo cũng chẳng ngã lòng, thật là xứng đáng con
cái hiếu hạnh của Ðức CHÍ TÔN, và trọn bổn phận tín đồ
trung thành với Hội Thánh.
Vậy từ đây anh em chúng ta cần phải nung nấu tinh thần
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phấn đấu cho được tăng tiến thêm nữa, và hiệp cả Thánh tâm
đoàn kết với nhau, cho thành một khối kiên cố vững bền,
để chung lo tô điểm nền Chơn giáo, cho được rực rỡ quang
minh và lo kiến thiết sự nghiệp nước nhà, cho sớm phục hồi
trật tự an ninh, dân tộc đặng chung hưởng hòa bình, ấy là
ngày của chúng ta đạt thành nguyện vọng, mới xứng đáng
một kiếp sanh hữu duyên gặp Ðạo.

BÀI SỐ 15

TINH THẦN ÐOÀN KẾT
Từ xưa đến nay dân tộc trong nước, hay là một xã hội nào có
tình đoàn kết với nhau, thì thấy đủ năng lực tinh thần mạnh
mẽ.
Theo lời của Bà Ðoàn Thị Ðiểm nói:
Trong vũ trụ hiệp hòa là mạnh,
Phận đồ thơ phải gánh non sông.
Anh em bạn tác vầy đông,
Xô thành cũng ngã lấp sông cũng bằng.
Ðức Thanh Sơn Ðạo Sĩ dạy hai câu:
Vầy thuyền chi sợ cơn giông tố,
Hiệp chủng còn hơn cuộc chiến tranh.
Xem như thế thì sự đoàn kết là một khối năng lực dõng
mãnh phi thường.
Trải qua mấy năm trên mặt báo chương hằng thấy nêu lên
những câu: Ðoàn kết là sống, chia rẽ thì chết.
Vậy anh em đồng đạo và đồng bào của chúng ta, nên để tâm
chiêm nghiệm cho đáo để thì thấy rõ trong một đoàn thể nào,
mà có cảm tình thương yêu liên lạc với nhau, đồng tâm hiệp
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lực, kết dây thân ái cho được vững bền thì mọi hành trình sẽ
kết quả trăm phần thắng lợi. Còn một việc dở tệ hơn hết là:
Người chung thờ một nền Tôn giáo, một chủ nghĩa với nhau
mà chẳng biết đoàn kết thuận hòa cùng nhau, lại cố tâm chia
rẽ phân phe lập phái thù nghịch kích bác lẫn nhau để cho
thiên hạ trông vào cười chê khinh bỉ, trong Tôn giáo hay một
đoàn thể nào, có những hành động trái ngược như vậy thì kết
cuộc sẽ thấy tai hại chẳng nhỏ.
Xem gương trước như ba vị anh hùng Lưu, Quang, Trương
hay Sài, Triệu, Trịnh, chỉ có ba người hiệp đồng tâm đoàn
kết với nhau, mà tạo thành giang san Hớn thất cơ nghiệp
Tống Triều ấy là gương hiệp hào để nêu cao cho đoàn hậu
tấn.
Riêng về Ðạo Cao Ðài, thì Ðức CHÍ TÔN cùng các Ðấng
Thiêng Liêng, đã chỉ giáo sự thương yêu liên lạc đoàn kết
cùng nhau, thì sự lợi ích thế nào? Còn chia rẽ thù nghịch lẫn
nhau thì tội lỗi ra sao đều có dạy rõ.
Vậy anh em chúng ta cần phải sưu tầm những lời Thánh
Giáo để làm phương pháp thiệt hành cho đặng vẹn toàn
phận sự môn đệ của Ðức CHÍ TÔN.
BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG chỉ giáo bốn câu thật là
chí lý:
Ong kiến là loài rất tế vi,
Nó còn ưu ái chẳng quên nghì.
Người đời ví biết hai điều ấy,
Thử hỏi ai mà lại dám khi.
Xét ra loài ong kiến là vật tế vi, còn biết đoàn kết với nhau
mà tạo thành hang ổ có trật tự phân minh và đủ năng lực
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đáng kiêng nể....
Làm người có tánh linh hơn vạn vật, nếu chẳng biết thương
yêu đoàn kết với nhau, lại còn tranh đua cừu hận giết hại lẫn
nhau thì cũng lấy làm tủi hổ.
Than ôi, phong hóa suy tồi, nhơn luân điên đảo, lòng người
quỉ quái ngậm xương nòi giống, xé thịt lẫn nhau, hằng ngày
xảy ra những tấn tuồng thảm thương bi kịch xem thôi mỏi
mắt, nghe đã nhàm tai, những người có tấm lòng bác ái từ
bi, cũng phải ngậm ngùi khổ tâm than trách.
Ðến như cuộc thế giới chiến tranh, nhơn sanh điêu linh đồ
thán, ấy là tại mất sự thương yêu đoàn kết với nhau, nên mới
xảy ra tai nạn tương tàn tương sát.
Ngày nào toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy, mà biết
đồng tâm hiệp lực đoàn kết với nhau thì thiên hạ mới được
hòa bình an cư lạc nghiệp.

BÀI SỐ 16

THIỆN ÁC PHÂN MINH
Giải thích sở hành thiện, ác của con người, từ buổi sơ khai
cho đến thời kỳ Hạ Nguơn hiện tại.
Kỳ Hạ Nguơn cận mãn, cuộc tuần huờn tái tạo qui cổ hầu
sang.
Ðức CHÍ TÔN hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, gọi
là cơ quan cứu thế, chủ nghĩa giáo dân qui thiện, tức là xây
chuyển tâm lý của người phản bổn huờn nguyên. Bởi con
người đồng thọ nhứt điểm linh quang của Tạo hóa, ban cho
một cái tánh lành. Có câu: "Nhơn chi sơ tánh bổn thiện".
Người mới sanh ban đầu thì có tánh trọn lành, biết giữ theo
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đường Thiên lý, làm việc chi cũng noi phép công bình chánh
trực, không nhiễm loạn một điểm vạy tà "Tài thị không sắc
thị không" gọi là tâm hữu Thánh đức. Ðời Thượng cổ người
người đồng giữ một tánh lành, kêu là tánh tương cận. Trải
qua đến Trung Nguơn và Hạ Nguơn nhơn tâm thất chánh,
con người chia ra làm hai hạng, quân tử và tiểu nhơn. Hạng
người quân tử thì biết giữ bổn tâm chơn tánh, lương tri,
lương năng vẫn còn tự nhiên. Hạng tiểu nhân thì buông lung
tâm tánh, bỏ phép công bình, vật dục sở nhiễm khí bẩm sở
câu, sa đắm hồng trần sắc, tài, tửu, khí làm cho điểm linh
tâm mờ ám, không phân biệt đường chánh nẻo tà, gian tham
xảo trá trộm cướp bạo tàn, luân lý cang thường đều nghiêng
đổ.
Hạng người ấy đã trở nên hung ác, toàn thể phải hẩm vào con
đường tội lỗi, chịu các điều hình phạt khổ sở truân chuyên,
đó là sự lầm lạc của con người chẳng biết khử nhơn dục tồn
thiên lý.
Cho nên người đời ngày nay, chỉ có hai phương diện một là
thiện, hai là ác. Phân ra lành dữ đen trắng hai đường chánh
tà đôi nẻo, để cho mọi người tùy ý mà tuyển chọn mà thi
hành....
Ai xu hướng theo việc làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm,
lập công bồi đức cứu độ nhơn sanh, thương người mến vật
căng cô truất quả, kỉnh lão hoài ấu, tế nhơn chi cấp, cứu
nhơn chi nguy, chú trọng về đạo đức tinh thần, thì đặng an
nhàn thung dung tự toại.
Còn ai thích hợp việc làm dữ, chuyên môn sát sanh hại
mạng, xuy mao cầu tỳ, đồ mưu hoạch kế, gian tham trộm
cướp tàn bạo sanh linh, hại nhân ích kỷ tán tận lương tâm,
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chẳng kiêng phép nước, không sợ luật Trời, cho kiếp chết là
mất, xem sự luân hồi thưởng phạt là điều vô hiệu quả, cho
nên việc ác nào cũng dám làm. Những hạng người làm dữ
thì dầu có dõng lực chấn thế, cường bạo đến bực nào, cũng
còn quyền luật pháp hữu hình, hay là vô vi trừng trị, chẳng
bao giờ thoát khỏi chốn lao lung.
Có câu: Nhược hữu nhơn tác bất thiện đắc hiển danh giả,
nhân bất hại thiên tất tru chi. Bằng có người làm những việc
chẳng lành, mà đặng giàu sang danh cao lộc cả, thì người
chẳng hại, Trời ắt giết đó ...
Ðáng quí những người biết làm lành, vị chủ bất vị ngã, làm
nhiều việc có lợi ích chung cho nhơn quần xã hội, đặng
hưởng mọi điều hạnh phúc; trên thuận với lòng Trời, dưới
cộng hòa cùng đồng chủng quốc dân, đáng mặt râu mày ưu
thời mẫn thế.
Nếu con người từ ấu chí trưởng, mà biết trau giồi tâm đức,
un đúc tinh thần cho trở nên chí thiện thì chẳng còn cái
quyền hành thế lực nào, mà cưỡng bức chuyên trị cái quyền
tự do chí thiện ấy đặng. Bởi nước nào cũng trọng dụng cảm
thương yêu người làm lành.
Có câu: Sở quốc vô dĩ vi bửu, dĩ thiện vi bửu dã. Nghĩa là:
Bên nước Sở không lấy vật chi mà làm của báu trong nước,
chỉ dùng người lành mà làm vật quí báu trong nước vậy.
Nếu nhơn sanh toàn thể hiệp đồng nhứt tâm, chung thờ chủ
nghĩa nhân đạo, thì tự nhiên đắc giải thoát. Bởi luật hình của
đời, là để răn phạt những kẻ gian tế, làm rối loạn quốc dân,
mất sự trị an trong nước. Chớ không có khuôn luật nào để
buộc tội lỗi những người đạo đức hiền lương.

72

Taäp San Theá Ñaïo		

		

169

Ngày nào nhơn sanh thật hành cho đặng trọn lành, thì đương
nhiên là kế bảo an quyền hành tự chủ. Bởi con người có nhứt
điểm linh tâm, đủ năng lực làm chủ xác thân, mà tại người
chẳng kỉnh trọng linh tâm nên mới mất quyền vi chủ. Nếu
con người biết giác ngộ, tầm phương lập quyền tự chủ, điều
khiển cái thân thể của mình, thì chẳng còn ai đặng phép làm
chủ mà cai trị mình nữa. Tóm lại, nhơn sanh biết thức tỉnh
tâm hồn ăn năn sám hối, cải cựu ác tùng tân lương, diệt giả
phò chơn, khử tà qui chánh thì quyền tự do tự chủ tự lập sẽ
huờn nguyên phản bổn, ấy là chí thiện vậy.
BÀI SỐ 17
TRIẾT LÝ THIỆN VÀ ÁC
Thiện ác là thế nào? Thiện là lành ác là dữ.
Chiếu theo luật công bình thiêng liêng của Tạo hóa, thì lành
thưởng dữ răn, lành siêu dữ đọa. Tùng thiện như đăng, tùng
ác như băng. Làm theo việc lành thì thuộc thanh khí nhẹ
nhàng tức nhiên thăng phù siêu thoát.
Còn làm theo điều dữ, thì thuộc về ác khí trọng trược, là
phải hạ giáng trầm luân. Cũng như thế gian hiện hữu, người
lành thì được thong thả tự do. Kẻ dữ phải chịu lao tù khổ sở.
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lành có lành trả, dữ có
dữ trả. Thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư. Nếu làm
lành mà không được hưởng phước còn làm dữ mà chẳng có
tai họa, thì Trời Ðất ắt có tư vị hay sao? Không, Trời Ðất
chẳng bao giờ mà tư vị ai tất cả.
Bởi có câu: Thiên Ðịa chí công, Thần minh ám sát, bất vị tế
hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Nghĩa
là: Trời Ðất công bình có các Ðấng Thần minh soi xét, chẳng
phải vì sự cúng tế cầu khẩn mà ban phước, cũng chẳng vì
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thiếu lễ vật cúng kiếng mà xuống cho tai họa. Chỉ có làm
lành hay làm dữ mà định phần phước cùng họa, báo ứng
phân minh.
Ðức Thái Thượng nói: Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.
Lành dữ đều có trả cũng như bóng theo hình....
Xem về mặt hình thức hữu vi, thì những hạng làm lành thấy
chơn chất nhu nhược, không bằng cái thể tướng của kẻ làm
dữ, bởi kẻ dữ thì có oai thế hùng cường mạnh bạo, ai xem
thấy cũng đều kinh khủng. Mà kết cuộc người làm lành vẫn
được trường tồn, còn kẻ làm dữ thị tự nhiên tiêu diệt.
Có câu: Hành thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo, bất
kiến kỳ trưởng nhựt hữu sở tăng, hành ác chi nhơn như ma
đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn nhựt hữu sở khuy. Nghĩa là
những người làm lành như cây cỏ mùa xuân, tuy là khô khan
còi cọc chẳng thấy lớn, mà đến lúc mưa dào thì phát triển
thạnh mậu, nhành lá tươi tốt sum sê. Còn những hạng người
làm dữ thì xem sắc sảo cũng như lưỡi dao bén mài trên đá,
tuy là chẳng thấy hao mòn, mà tự nhiên nó cùn tận. Chẳng
khác cái lưỡi với răng. Cái lưỡi tuy mềm mà còn mãi mãi,
cái răng rất cứng mà kết cuộc thì nó gãy hết không còn....
Chiếu theo Nho Giáo của Ðức Khổng Tử lưu truyền thì mỗi
bộ sách đều có dạy việc thiện và ác, nhưng có chỗ thì nói sự
báo ứng thậm tốc, về mặt hình thức, còn có chỗ thì nói quả
báo bí ẩn vô vi.
Có câu: Sỡ dĩ nhơn tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi nhi kiết
thần dĩ tùy chi, hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị vi nhi hung
thần dĩ tùy chi. Nghĩa là: lòng người muốn làm việc lành tuy
là việc lành chưa làm mà đã có vị kiết thần chứng minh rồi
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đó. Hoặc lòng người mống khởi làm việc dữ, mà việc dữ ấy
chưa làm, thì đã có vị hung thần chép biên rồi đó....
Lại có câu: Nhứt nhựt hành thiện, phước tuy vị chí họa tự
viễn hỉ, nhứt nhựt hành ác, họa tuy vị chí phước tự viễn hỉ.
Một ngày làm lành phước tuy chưa đến, mà tai họa đã lánh
xa, một ngày làm dữ họa tai tuy chưa đến mà phước đã lánh
xa.
Hai bài sách trên đây, là nói sự báo ứng về cơ mầu nhiệm.
Mặc dầu con người tin hay là không, đến khi kết cuộc thì sở
hành thiện ác đều thấy rõ.
Sự lành thưởng dữ răn của nhân loại trên mặt địa cầu nầy ví
như trong gia đình có đặc quyền của một ông cha cai quản,
khi mà ông cha nhứt định sẽ giao gia nghiệp cho con gìn
giữ thì tự nhiên ông chọn lựa trong bầy con, người nào trọn
tâm hiếu nghĩa với cha mẹ, hòa thuận với anh em, biết lo bồi
bổ mọi sự trong gia đình, tánh tình hiền lương đạo đức, thì
ông cha mới giao sự sản đất vườn cho người ấy bảo hộ. Chớ
không bao giờ cha lại giao gia nghiệp, chìa khóa tủ, bằng
khoán đất cho một đứa con bất hiếu ngỗ nghịch bạo tàn, ấy
là lẽ cố nhiên trong gia đình như thế.
Ðức CHÍ TÔN là Cha cả, có quyền năng chưởng quản toàn
thể nhơn loại trên mặt địa cầu nầy, thì ông cha Thiêng liêng
muốn giao đại nghiệp trong thế giới cho một sắc dân nào
cầm quyền thống nhứt về mặt vật chất hay là tinh thần, thì
Ðại Từ Phụ cũng chọn lựa một dân tộc nào, có trọn tâm hiếu
hạnh, biết tôn trọng thành kỉnh Ðấng Cha lành và có lòng
đạo đức nghĩa nhơn, biết giữ luật pháp công bình chánh trực
thì Ðức Chí Tôn mới giao phó cả đại nghiệp trong vũ trụ
nầy, cho dân tộc ấy giữ gìn cai quản. Chẳng khi nào Ðức Chí
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Tôn lấy giao sản nghiệp vĩ đại trong hoàn cầu cho một sắc
dân bất nghĩa vô nhơn bạo tàn hung ác, mà được cầm quyền
bá chủ. Trái lại dân tộc ấy, đã không đặng hưởng hồng ân
của Ðấng Cha lành ban cho, mà còn phải chịu luật Thiên
điều trừng trị, ấy là lẽ công bình của Ðức CHÍ TÔN, lành
thưởng dữ răn hai đường đặc biệt.
		
THI
		
ÐỨC CHÍ TÔN
Thiện ác đáo đầu đã biết chưa,
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm chất may bồi đắp,
Thì sẽ trở về chỗ vị xưa.

BÀI SỐ 18

PHƯỚC VÀ TỘI
Con người sanh ra trên mặt thế nầy, hạn định bách tuế chi
kỳ mà chưa từng thấy ai được sống đủ đầy trăm tuổi, thiết
tưởng trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, thì bất luận già trẻ
cũng có thể chết một cách dễ dàng.
Vậy thì lẽ phải của con người, nên làm những điều gì cho có
phước đặng hưởng sự vui vẻ tương lai, chẳng nên làm việc
chi phạm tội, rồi kết cuộc phải ăn năn hối hận, dầu có kêu
than cũng đã muộn.
Nên nhớ câu sách Nho dạy rằng: "Ô hô! Tam thốn khí tại
thiên ban dụng, nhứt đáng vô thường vạn sự hưu". Than ôi!
Ba tấc hơi còn thì ngàn việc cần dùng tranh danh đoạt lợi,
chẳng may đến buổi vô thường muôn việc đều thôi chỉ đem
theo xuống chốn dạ đài có hai món phước và tội.
Trong Kinh Sám Hối có câu:
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Người lương thiện ra vào thong thả,
Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh.
Sở hành của con người làm thế nào mà được phước, còn làm
sao mà bị tội?
Tổng luận từ trong gia đình, xã hội cho đến Tôn giáo các
khoản như sau:
1- Trong gia đình những người con mà được hưởng phước
của cha mẹ ban cho, thì người con ấy biết nghe lời cha mẹ
dạy bảo, hằng lo trông nom bồi bổ mọi sự trong gia đình,
tức là người con chí hiếu. Còn đứa con mà bị tội, là bất tùng
giáo hóa, không tuân lời cha mẹ khuyên răn, phóng tâm du
đảng theo cờ bạc điếm đàng, làm cho cha mẹ lắm nỗi thảm
sầu, thiên hạ cười chê khinh bỉ, ấy là đứa con bất hiếu đã
không được hưởng phần hương hỏa, mà còn bị tội là con
giặc trong gia đình.
2- Trong quốc gia xã hội có văn thần, võ tướng, những vị nào
được hưởng phước lộc của chánh phủ ban cho, thì vị quan
ấy là bậc trung thành, dám hy sinh với Tổ quốc, gầy dựng cơ
nghiệp nước nhà, tạo hạnh phúc cho giống nòi chung hưởng
như thế mới có phước đức lưu tồn.
Bổn phận làm dân trong nước phải tuân theo luật lệ của
chánh phủ, thật hành y theo lịnh của nhà cầm quyền trong
địa phương truyền dạy. Sưu đi thuế đóng cho tròn bổn phận
lương dân mới là có phước. Còn làm dân mà bất tùng luật
pháp quốc gia, trốn xâu lậu thuế, gian tham trộm cướp không
kiêng phép nước, thì phải chịu tội tù ấy là lẽ tự nhiên cổ kim
như thế.
Luận qua trong tôn giáo Cao Ðài, từ hàng phẩm Chức Sắc
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Thiên Phong cho tới Chức việc và Ðạo hữu nam nữ, những
người tận tâm trung thành vì Ðạo, thật hành y theo luật pháp
chơn truyền, trọn tuân Thánh giáo của Ðức CHÍ TÔN cùng
các Ðấng Thiêng Liêng chỉ dạy, biết trọng mạng lịnh của Hội
Thánh ban hành, dầu gặp việc hy sinh vì Ðạo cũng chẳng
thối chí ngã lòng, ấy là người trọn tâm phụng thờ Tôn giáo.
Trên thuận với lòng Trời, dưới nhơn sanh đồng tín nhiệm,
thì sẽ được hưởng phước của Ðức CHÍ TÔN ban cho, đạt
thành phẩm vị Thiêng liêng siêu thoát.
Còn những kẻ lợi dụng danh Ðạo, tạo hạnh phúc riêng về
phần cá nhân, thì mọi sự hành động đều trái với luật pháp
khuôn viên của Ðạo, làm nhiều việc bất nghĩa vô nhân, mưu
sâu chước độc, phá Ðạo hại người, phản loạn chơn truyền
bất tùng Thiên lý, ấy là kẻ tội nhơn trong nền Tôn giáo, phải
chịu luân hồi chuyển kiếp trả quả tiền khiên, do theo lẽ công
bình thưởng răn của Tạo hóa.
Muốn biết phước và tội, thì xem cả hành vi của con người,
bất luận làm những việc gì có lợi ích chung cho đồng loại,
được thiên hạ kính mến ca tụng, do sở hành của mình mà
mọi người được hưởng nhờ ấy là phước.
Trái lại, làm điều chi mà hại nhơn ích kỷ, sanh chúng bất
bình, kêu ca thán oán, bởi việc làm của mình mà thiên hạ
phải chịu thảm sầu đau khổ, ấy là kẻ đại tội trên thế gian.
Ngày nào nhơn sanh biết tìm những việc có phước đức mà
thật hành, tránh xa mọi điều tội ác, được như vậy thì đời
sẽ trở nên thuần phong mỹ tục, gia vô bế hộ, lộ bất thập di
nhà không đóng cửa, đường chẳng ai lượm của rơi, thiên hạ
cọng hưởng thái bình, tức là phục lại đời Thánh đức.
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BÀI SỐ 19

TU HÀNH VÀ HỌC HÀNH
Tu hành và học hành, ấy là cái thể với cái dụng. Tu gõ mỏ
tụng kinh niệm Phật là cái thể, cố tâm thật hành theo lời của
Phật dạy trong kinh mới là sở dụng.
Học, đọc sách viết vở làm bài là cái thể, chỉ có thi hành theo
lời dạy của Thánh Hiền thì mới là hữu dụng. Có câu: "Tụng
kinh giả minh Phật chi lý". Tụng kinh là cần hiểu rõ giáo lý
của Phật, mà làm y theo mới có hiệu quả, chớ không phải
tụng kinh niệm Phật lần chuổi mà đắc đạo.
Cũng như câu: "Nhứt cú Di Ðà vô biệt niệm, bất lao đàng
chỉ đáo Tây Phương". Nghĩa là một câu lục tự Di Ðà cứ
niệm hoài, thì chẳng nhọc khảy móng tay cũng đến cảnh
Tây Phương.
Câu nói mới nghe qua thì sự hành đạo rất dễ, nhưng phải
hiểu ý nghĩa lục tự Di Ðà là thế nào? Và thật hành theo cho
châu đáo, thì mới mong mỏi về đến cảnh Tây Phương.
Nói về Nho Giáo thì có câu: "Tạo chúc cầu minh, độc thơ
cầu lý, minh dĩ chiếu ám thất, lý dĩ chiếu nhơn tâm". Ðốt
đèn đuốc để cầu ánh sáng, còn đọc sách để kiếm hiểu chơn
lý, cái ánh sáng để rọi trong nhà tối, ý nghĩa trong sách để
soi vào lòng người cho được thông minh.
Ðức Khổng Tử dạy rằng: "Vi thiện tối lạc, Ðạo lý tối đại".
Làm lành rất vui, đạo lý rất lớn, thì người có học ai cũng biết
như vậy, mà tại sao không chịu làm lành đặng hưởng sự vui
vẻ, để làm những điều tàn bạo gian tham, mà phải bị các tội
tình rồi ăn năn thảm sầu hối hận.
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Ðã biết Ðạo lý là rất trọng mà chẳng chịu làm, để xu hướng
theo điều bất nghĩa vô nhơn, có phải tại người chỉ có tu có
học bề ngoài, mà trong tâm không thật hành nên mới ra
nông nổi.
Luận về Ðạo Cao Ðài thì toàn thể môn đệ của Ðức CHÍ TÔN,
khi vào nơi Bửu Ðiện đãnh lễ, trước hết tay bắt ấn Tý để lên
trán niệm: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, ấy
là Tam qui: Qui Y Phật, Qui Y Pháp, Qui Y Tăng, thì ta phải
noi theo cả hành vi của Phật, từ bi bác ái, tế độ chúng sanh.
Lại nữa phải trọn tuân theo luật pháp chơn truyền của Ðạo
và làm thế nào cho tròn bổn phận tín đồ trong nền Ðạo giáo,
mới xứng đáng là môn đệ của Ðức CHÍ TÔN.
Trong bài Khai Kinh của Ðức Lữ Tổ, ta nên chủ tâm ghi nhớ
một câu:
"Trong Tam giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành".
Ðã trải qua ba mươi năm trường, nếu toàn Ðạo nam nữ mà
cố tâm thi hành cho được vuông tròn một câu đó, thì hiện
nay Hòa Viện không còn phân xử tội tình của ai nữa. Bởi
vì mỗi người đã biết làm phải làm lành, thì có điều chi mà
phạm vào luật Ðạo, được như vậy mới tròn bổn phận người
tu hành đạo đức.

BÀI SỐ 20

TRIẾT LÝ CHỮ TÂM
Tâm là vi chủ tất cả châu thân của con người, nên hư phải
trái đều do nơi tâm chủ trương sở định.
Làm người biết chú trọng lương tâm, tức là biết kỉnh thờ
Trời. Có câu: "Tồn tâm dưỡng tánh sở dĩ chi sự Thiên", gìn
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giữ bổn tâm chơn tánh cho chẳng phóng túng mà làm các
điều sái quấy, mới gọi là biết thờ Trời vậy.
Trời chẳng phải cao, mà cũng chẳng phải xa, chính thiệt ở
nơi lòng người, lòng người có tín ngưỡng thì Trời Ðất ắt biết
đó.
"Phi cao diệc phi viễn đô chỉ tại nhơn tâm, nhơn tâm sanh
nhứt niệm Thiên Ðịa tất giai tri". Vậy con người chẳng nên
khinh dễ bản tâm, mà phải đắc tội với Trời.
Có câu: "Khi kỳ tâm tất tự khi kỳ Thiên, Thiên bất khả khi
hồ". Người tu hành đắc đạo cùng chăng, là do nơi tâm biết
giác ngộ thì được siêu thoát, còn tâm mờ hồ si mê thì phải
chịu luân hồi chuyển kiếp.
Có câu: "Vạn sự do tâm tạo". Muốn việc chi thảy đều có kết
quả, là tại sự tư tưởng của lương tâm. Hễ tâm tư tưởng việc
chánh đáng công bình, thì thân thể đặng thung dung nhàn
lạc, tức là Bồng Ðảo Niết Bàn tại thế. Còn tâm vọng động
những điều vô nghĩa vô nhân gian ác bạo tàn, thì thân thể
phải chịu mọi điều thảm khổ. Cho nên con người cần phải
biết kỉnh trọng linh tâm, nhứt là làm những việc gì, trước
khi khởi sự thực hành ta nên trầm tỉnh xét suy cho đáo để và
phải nhớ hỏi lại chủ nhơn Ông (tức là linh tâm) thì mọi sự
phải trái thiệt hư tâm đều chỉ rõ....
Trong Tam giáo: Nho, Thích, Ðạo dạy phép tịnh luyện cũng
dùng chữ Tâm.
Ðức Khổng Tử dạy tồn tâm, yếu dụng hai chữ trung thứ.
Ðức Thích Ca dạy minh tâm, thiệt hành hai chữ từ bi. Ðức
Thái Thượng dạy tu tâm, chú trọng hai chữ cảm ứng. Bởi
sáu chữ: Trung thứ, Từ bi, Cảm Ứng đều có trùng tâm. Chữ
tâm là: "Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà,
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phi mao tùng thủ đắc, tố Phật giã do tha". Ba chấm như
tượng hình sao, giòng ngang giống như trăng xiên, dỡ lông
theo ấy đặng thành Phật cũng bởi tâm mà nên.
"Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm". Muốn tu thân cho
nên người hiền lương đạo đức, thì trước phải sửa lòng cho
được ngay thẳng "Tương tâm tỉ tâm tiện thị Phật tâm". Ðem
cái lòng của mình mà sánh với cái lòng của người ấy là cái
lòng nhơn từ, cũng như lòng Phật vậy.
Làm người mà biết bảo thủ lương tâm, thì mới đủ tư cách
làm người cao thượng, đời trở nên tận thiện. Còn người tu
hành mà biết trau giồi tâm đức cho được kiên cố vững bền,
thì mới đặng thành công đắc đạo.
		
THÁNH GIÁO
		
ÐỨC CHÍ TÔN
Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Chẳng cần hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.
Tâm ấy là Trời chớ dễ tâm,
Phải trau cho sạch điểm lương tâm.
Ngôi Trời tâm ấy là nơi dựa,
Mình biết tâm, tâm mới biết tâm.
Ðạo cao thâm, Ðạo cao thâm,
Cao bất cao, thâm bất thâm.
Cao khả xạ hề thâm khả điếu,
Cao thâm vạn sự tại nhơn tâm.
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Tâm an mao ốc ổn,
Tánh định thể căng hương.

BÀI SỐ 21

DIỆT TẬN PHÀM TÂM
Giáo lý của nhà Phật, cần yếu là diệt tận phàm tâm tham,
sân, si. Người tu hành đạo đức mà còn tích trữ lòng tham, thì
không khi nào siêu phàm đạt Ðạo.
Bổn phận của người tu là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần,
chưa từng thấy một vị Phật nào mà còn tham lam của thế
gian. Người đời vì tham quyền lợi mà giết hại lẫn nhau, gây
thù kết oán cũng vì tham....
Sân là giận hờn gây gổ cãi cọ, tánh tình nhỏ mọn, thắc mắc
khó khăn, độ lượng hẹp hòi, thiếu lòng từ bi bác ái thì mất
đức hạnh người tu, tự nhiên phải lánh xa cửa Phật.
Con người vì tánh sân mà xảy ra lắm điều oan nghiệt có khi
dứt tình thân ái nghĩa nhơn cũng vì sân.
Si là mê tín dị đoan, đụng đâu nghe đó, không phân biệt
đường chánh lẽ tà, nên phải lầm vào Bàn môn Tả đạo không
thoát khỏi bến mê.
Ðạo đức tinh thần là phương thức tỉnh nhơn sanh, người
tu hành mà không phát huệ tâm, thì cũng khó mong thành
chánh quả.
Giáo lý của nhà Phật, thì người tu cần phải diệt tận phàm
tâm, tức là trừ bỏ tánh tham, sân, si, thì mới có thể siêu phàm
đắc đạo. "Nhơn dục tịnh tận, Thiên lý lưu hành". Lòng dục
vọng của con người lặng lẽ, thì đường Thiên lý phát khởi
quang minh. Con người giữ được Thánh tâm cho thanh tịnh
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mới rõ biết đường Thiên lý, thì phàm tâm nhơn dục không
nảy sanh. "Tịnh tịnh thường lạc cố viết Niết Bàn". Thánh
tâm thanh tịnh an vui, thì gọi là cảnh Niết Bàn Cực Lạc.

BÀI SỐ 22

GIẢI THÍCH TAM CANG NGŨ THƯỜNG
Tam Cang Ngũ Thường tức là điều mục của Nho giáo, lại là
một vai tuồng đặc biệt của nam nhân, cần phải thật hành cho
vẹn toàn bổn phận.
Tam Cang là: Quân thần, Phụ tử, Phu phụ. Vua tôi, cha con,
chồng vợ; Chúa ở với tôi có đạo đức, thì tôi thờ chúa mới
tận kỳ trung; Cha ở với con từ thiện, thì con thờ cha chí hiếu;
Chồng giữ trọn nghĩa với vợ, thì vợ phải thủ tiết thờ chồng
ấy là Tam cang tức là đời có Ðạo.
Còn đời thất chánh vô nhơn đạo, thì phong hóa suy tồi nhân
tâm bất cổ, đạo đức sai dời lòng người chẳng giống xưa.
Luật Tam cang chẳng giữ, phép Ngũ thường không noi, Vua
vô đạo, tôi bất trung, cha chẳng lành con chẳng thảo, chồng
không giữ nghĩa với vợ, vợ lại thất tiết với chồng. Anh em
không thuận hòa, xóm riềng chẳng có tình thương yêu liên
lạc cùng nhau, luân lý cang thường đều nghiêng đổ, tức là
đời Hạ nguơn cuối cùng mạt kiếp.
Ngũ thường là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
1- NHƠN là trắc ẩn chi tâm, ái vật chi lý, bất sát bất hại thể
háo sanh chi đại đức. Lấy lòng nhơn phóng xá cho loài vật,
đặng phần sống sanh hóa như loài người, mới có lòng từ bi
bác ái gọi là nhơn....
Chữ nhơn là nhân đứng bằng chữ nhị, nhân là người, nhị là
hai. Làm người phải giữ cho đặng trọn hai phần, một là đối
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với Trời Ðất, thì phải noi theo phép công bình thiêng liêng
của Tạo hóa, thuận tùng Thiên lý. Hai là đối với người, vật,
thì phải giữ lòng đạo đức, thương người mến vật, trợ cấp
phò nguy mới trọn lòng nhơn ...
Theo Thánh giáo của Ðức CHÍ TÔN:
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.
Tu nhơn thì thành Thần; niệm nhơn thì thành Thánh; hành
nhơn thì thành Tiên; đắc nhơn thành Phật
2- NGHĨA là Nhứt thảo nhứt mộc, các hữu kỳ chủ, cả thảy
mọi vật đều có chủ, cấm chẳng đặng gian tham ham muốn
của người, mà làm cho thất nghĩa.
Chữ nghĩa là toàn ngã hiệp thành, chữ toàn là trọn, chữ ngã
là ta, hiệp lại thành chữ nghĩa, làm người giữ trọn cùng ta thì
nên nghĩa, còn chẳng trọn cùng ta là thất nghĩa. Muốn thật
hành chữ nghĩa, thì phải noi theo câu: "Kỷ sở bất dục vật thi
ư nhơn". Những việc gì ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu
đau khổ thảm sầu thì ta không nên đem các điều ấy mà làm
cho người khác, mới là trọn nghĩa.
Chữ nghĩa bao hàm rất lớn thay. Như là nghĩa cha con, nghĩa
thầy trò, nghĩa chồng vợ, nghĩa anh em cốt nhục đồng-bào,
nghĩa bằng hữu chi giao, ấy là ngũ luân chi đạo. Mọi sự đều
phải có nghĩa, thì mới đủ tư cách làm người cao trọng.
Chữ nhơn và chữ nghĩa thường đi đôi với nhau, cho nên
trong Kinh Sám Hối có hai câu dạy rằng:
Làm người nhơn nghĩa xử xong,
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Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn.
Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa.
Xem trong truyện sử đời nhà Châu, vua Võ điếu dân phạt
Trụ, dĩ danh Nhơn Nghĩa, mà thâu phục cả tâm lý của tám
trăm chư hầu qui thuận nhà Châu cho đến các bậc Tiên gia
Xiển giáo, cũng đồng ủng hộ Võ Vương, thuận thọ thiên
mạng diệt giả phò chơn, thì rõ biết cái năng lực danh từ
nhơn nghĩa tinh vi hiệu quả là thế nào.
Hiện nay ta muốn biết trước những người cầm quyền bĩnh
cán trong một nước nào, có thể lập thành sự nghiệp phục
hưng quốc thể được trường tồn, hay là làm cho dân tâm ly
tán, vận nước khuynh nguy, thì chỉ xem sở hành của vị ấy có
nhơn nghĩa hay không mà quyết đoán ...
3- LỄ là yết dục dưỡng tinh, cấm không đặng tà tình hoa
nguyệt, làm cho hao tổn nguơn tinh biến ra thất lễ. Lễ là
khuôn viên trọng thể của con người, làm người sở dĩ linh
hơn muôn vật, chỉ nhờ biết giữ lễ mà đặng phần tôn quí hơn.
Nhơn sanh vạn vật tối linh, lễ giả Thiên Ðịa chi tự giả.
Qui cũ chữ lễ là để chế sửa phong tục, nhân quần xã hội,
quan hôn, tang tế, Triều đình Hương đảng, cả thảy đều dùng
lễ mà làm cho đời được tận thiện tận mỹ.
Lễ là thiết yếu để giữ chừng mực cho mọi sự hành vi của
con người.... Con người có thể sống cao thượng, phẩm giá
được tôn quí là do nơi biết giữ lễ, còn bị tội lỗi làm mất tư
cách con người, thiên hạ chê bai khinh bỉ nhục nhã, là do
nơi thất lễ.
Chữ lễ rộng lớn bao la, xem bài giải thích về Kinh Lễ mới
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rõ biết.
4- TRÍ là tồn tâm dưỡng tánh, chẳng nên dùng tửu nhục ẩm
thực quá độ, rối loạn trí não tâm thần, hoại hư tạng phủ biến
ra người mất trí.
Chữ trí là tri trên bạch dưới, chữ tri là biết, chữ bạch là trắng,
làm người phải biết giữ lòng thanh bạch, chẳng cho nhiễm
vào một điểm nhơ ố vạy tà, mới gọi là hạng người trí thức....
"Trí giã nhạo thủy". Bậc trí thức tánh lưu thông như nước,
mọi sự đều rõ biết, cư xử việc gì cũng được phân minh,
chẳng khi nào phạm vào luật pháp.
5- Chữ TÍN là bằng hữu chỉ ư tín, thỉ chung như nhứt trước
sau như một, không thay lòng đổi dạ, dầu hứa hẹn một việc
nhỏ cũng chẳng sai lời, mới gọi là người chơn chất biết thủ
tín.
Chữ TÍN là nhơn bằng chữ ngôn, nhơn là người ngôn là
lời nói. Làm người mọi điều thốt ra, phải giữ sự chơn thật
thì mới đủ lòng tín nhiệm của quần chúng, nếu việc không
mà nói có, việc có lại nói không, thì chẳng còn ai tín dụng.
Người ở đời mà thất tín thì chẳng làm gì nên danh phận.
Nên có câu: "Nhơn vô tín như xa vô luân". Người mà không
thành tín thì cũng như chiếc xe không có bánh, chẳng hề cử
động được nữa.
Lại có câu: "Nhơn vô tín bất lập". Người không giữ tròn câu
tín nghĩa thì chẳng lập nên danh thể trường tồn, mà cũng
không đứng vững trên mặt thế.
Vấn đề Tam cang Ngũ thường, tức là nền tảng của Nho
Tông, thuộc về phần Nhơn đạo để giáo hóa nhơn sanh cho
đủ tư cách làm người cao thượng, nếu mỗi người thật hành
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y theo qui điều kể trên cho châu đáo, thì đời sẽ được mỹ tục
thuần phong, tức là đời thái bình an cư lạc nghiệp.
Ðiều mục của Khổng giáo cũng như qui giới của Phật giáo,
Tiên giáo. Ngũ thường, ngũ giới, ngũ hành kỳ trung hiệp
đồng nhứt lý....
Ðệ tử nhà Phật, nhà Tiên muốn đi tới Bồng Ðảo, Niết Bàn
thì tức nhiên phải đi qua đò nhà Nho trước. Phật, Ðạo cũng
như hành bộ khách, nền Nho ví tợ chiếc đò qua.... Ấy là:
"Dục tu Tiên đạo, tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên
đạo viễn hỉ"....
Luận về đạo lý rất quảng đại bao la, không thể giải cho cùng
tận, chỉ do theo trình độ của mọi người, hiểu biết đặng bao
nhiêu lược biến ra để làm phương châm thật hành cho được
vẹn toàn, cũng là điều bổ ích.

BÀI SỐ 23

CHÁNH TRỊ CỦA KHỔNG GIÁO
Chánh trị của Khổng giáo cốt yếu là dùng người có tài có
đức để cầm quyền hành chánh giúp nước trị dân. Ðức Khổng
Tử nói: "Nhơn đạo chánh vi đại". Ðạo của người thì chánh
trị là lớn, dùng đạo nhân làm gốc, lấy hiếu để lễ nhạc làm
căn bản trong sự giáo hóa, để lập thành nền đạo đức, nhơn
nghĩa, lấy chánh trị mà làm công dụng, thi thố cho ra đời trở
nên thuần phong mỹ tục.
Cái quan niệm của Nho giáo, về đường chánh trị trong một
nước thạnh, suy, bĩ, thới đều do nơi người cầm quyền hành
chánh, người hành chánh có đủ tài đức, thì trong nước được
thái bình, dân an cư lạc nghiệp.
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Còn người hành chánh mà thiếu đạo đức, nhơn nghĩa thì
nước phải loạn lạc suy tồi, nhơn tâm ly tán. Mặc dầu cái
chánh thể hay, mà người cầm quyền dở thì không ích lợi cho
nước, mà còn làm hại quốc gia là khác.
Ðức Khổng Tử nói: "Văn Vũ chi chánh bố tại phương sách,
kỳ nhân tồn tắc kỳ chánh cử, kỳ nhân vong tắc kỳ chánh
tức". Nghĩa là: Việc chánh trị của vua Văn, vua Vũ bày ra ở
trong sách, nếu có người biết noi theo vua Văn, vua Vũ thì
nền chánh trị ấy được thi thố ra rất hay, bằng chẳng có người
noi theo phương sách của vua Văn, vua Vũ, thì cái chánh trị
tự nhiên phải hư hỏng. Vậy nền chánh trị trong nước hay
dở, cốt ở người cầm quyền hành chánh. Những người cầm
quyền bao giờ cũng phải kính cẩn, hằng lo sửa mình cho
ngay thẳng, lấy đạo đức để cảm hóa dân, và dùng người
hiền cất lên làm quan để chung lo việc nước, không ứng nạp
những kẻ gian tham ấy là nền chánh trị của Khổng giáo lập
thành trường tồn kiên cố.
Chánh trị là việc trọng yếu của một nước, người có trách
nhậm cai trị dân, cần phải lấy sự kinh nghiệm mà làm
phương pháp thật hành, phải xem xét cái Ðạo của Thánh
Hiền đời trước là thế nào, rồi mới quyết định sửa đổi mọi
việc cho được hoàn toàn.
Bởi các bậc Thánh Hiền là Ðấng thông minh, đã hiểu rõ về
đường Thiên lý, và đạt được nhân sự, biết dùng điều nhơn
nghĩa, lễ, trí, mà làm phép trị dân trị nước đặng hòa bình.
Những công việc của các bậc Thánh Hiền tích lũy đã lâu đời
và kinh nghiệm rất châu đáo, có ích lợi cho nước cho dân,
lại được thuận tùng Thiên lý, phù hạp nhơn tâm, tức là nền
chánh trị vững vàng trường cửu.
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Ðức Khổng Tử dạy: Chánh trị là làm mọi việc ngay thẳng
lấy sự công bình chánh trực mà khiến người, thì ai dám làm
những điều vạy tà sái quấy. Hễ người trên đã ngay thẳng thì
kẻ dưới ắt phải noi theo. Có câu:
"Kỳ thân chánh bất lịnh nhi hành,
Kỳ thân bất chánh tuy lịnh bất tòng".
Mình làm việc ngay thẳng thì chẳng sai khiến người ta cũng
làm, còn mình không được ngay thẳng, thì dầu có bắt buộc
cũng chẳng ai tuân theo.
"Chánh kỷ dĩ giáo dân giả thuận, thích kỷ dĩ giáo nhân giả
nghịch". Tự lập mình cho chánh đáng, rồi mới dạy người ta
là thuận chơn lý, còn mình dung túng sự sái quấy của mình
mà dạy người ta làm phải là trái ngược.
Luận qua chánh trị hà khắc bạo tàn, trong một nước dầu có
oai quyền thế lực hùng cường, mà thiếu phần đạo đức nhơn
nghĩa, thì chẳng bao giờ vững bền tồn tại. Mạnh mẽ như Tần
Thỉ Hoàng, gồm thâu lục quốc khanh sĩ phần thơ, kết cuộc
cũng vì thiếu đạo đức, mà phải mất nước tiêu nhà hại mạng,
truyện sử còn ghi chép đến ngày nay, thiên hạ phê bình vua
Tần là bạo ngược.
Sở Bá Vương Hạng Võ cũng oai quyền ám á sất sá chúng
dân đều kinh khủng, đến khi thế cùng lực tận phải đành tự
vẫn nơi Ô Giang, là bởi không thiệt hành nghĩa nhơn đạo
đức.
Ông Lưu Bang tức là Hớn Bái Công, thuận thọ thiên mạng
tuy là nhu nhược "Dĩ đức phục nhơn, tam phân thiên hạ đoạt
kỳ nhị". Cơ nghiệp nhà Hớn thuộc về Hớn Bái Công, ấy là
nhu thắng cang nhược thắng cường, sách xưa chẳng lầm đó
vậy.
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Tóm lại đường lối chánh trị của Khổng giáo thì người cầm
quyền trong nước, phải dùng đạo đức để cảm hóa chúng dân,
phải giữ phép công bình chánh trực, trong sự thưởng phạt
cho được phân minh. Cần yếu là tạo hạnh phúc cho quốc
dân chung hưởng. Mọi sự hành vi trên thuận tùng Thiên lý
dưới phù hạp nhơn tâm, thì vạn sự tổng giai thành, ấy là nền
chánh trị đại đồng thế giới.
Ngày nào những người cầm quyền trong các nước mà biết
noi theo phương sách của vua Văn, vua Vũ và thật hành theo
nền chánh trị của Khổng giáo cho ra chơn tướng, thì đời mới
phục lại thái bình, dân an cư lạc nghiệp, tức là cơ bảo tồn
qui thượng cổ.

(còn tiếp)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
TẬP SAN THẾ ĐẠO
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COMPLETE AUTO BODY & REPAIR
60 Stockton, San Jose, CA 95126
Tel: (408)288-8856 FaX# (408)288-8855

ÑAËC BIEÄT
Coù giaù thöông löôïng
cho thaân chuû
khoâng coù baûo hieåm
*- Coù nhaän laøm Ñeøn bò
vaøng vaø scratch laøm ra
nhö môùi.
GIÔØ MÔÛ CÖÛA
Thöù Hai - Thöù Baûy:
9.00 AM - 6.00 PM

*- Chuyeân laøm ñoàng, keùo söôøn
& sôn taát caû caùc loaïi xe.
*- Coù phoøng sôn haáp ñaëc bieät &
Giaøn keùo söôøn toái taân.
*- Sôn ñuùng maøu, ñeïp, laùng nhö môùi.
*- Chuû vaø thôï ñeàu coù baèng taïi Myõ, coù
nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngheà.
*- Free estimate, deductible, towing.
*- Nhaän taát caû caùc loaïi baûo hieåm vaø coù
nhaân vieân lo moïi thuû tuïc tröïc tieáp vôùi
haûng baûo hieåm.
TAÁT CAÛ CAÙC COÂNG VIEÄC
ÑÖÔÏC CHUÛ BAÛO ÑAÛM

NHAÄN SÖÛA CAÙC LOAÏI XE MYÕ & NGOAÏI QUOÁC
GIAÛI QUYEÁT MOÏI TRÔÛ NGAÏI VEÀ MAÙY & HOÄP SOÁ
*- Engine tune-up.
*- Thay Maùy, Hoäp Soá.
*- Thay nhôùt maùy,
*- Thay Axle, Saft.
hoäp soá. Thay thaéng
*- Thay Catalytic.
tieän dóa.
*- Söûa taát caû ñieän xe.
*- Thay timing belt.
*- Computer Diagnostic.
*- Complete clutch job.*- Scanner set up Check engine light.
REBUILT MAÙY, HOÄP SOÁ, BAÛO ÑAÛM 6 THAÙNG HAY 1 NAÊM
CHO MOÏI VIEÄC LAØM NHANH CHOÙNG & THAØNH THAÄT
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LISA’S 		
FLORIST
2424 Quimby Rd
San Jose, CA 95148

ĐT: (408)528-7675 Cell: (408)828-5833

Ñaûm traùch moïi dòch vuï veà:
*- Hoa Töôi,
*- Hoa Ñaùm cöôùi,
*- Ñaùm hoûi,			
*- Ñaùm hoûi,
*- Sinh Nhaät,
*- Thaêm vieáng,
*- Ra Tröôøng			
*- Ñeo Coå
*- Ñeo Tay			
*- Chuùc Thoï
*- Taân Gia
v. . v. .
*- Free Delivery

*- Hoa Ñaùm
*- Hoa phuû
treân Quan taøi
*- Hoa Phuùng
Ñieáu
		
*- Trang hoaøng
Thaùnh Ñöôøng
*- Baøn Thôø
Gia Tieân
*- Ñaëc bieät
Coù nhaän may
tang phuïc
mieãn phí.

ÑAËC BIEÄT

*- Voøng hoa Phuùng Ñieáu $89.00
Nhaän Order 24/24
*- Bôùt 15% cho caùc gia ñình H.O
& caùc Hoäi Ñoaøn
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FINANCIAL SERVICES

6947 Linda Vista Road, Suite C, San Diego, CA 92111
(Trong khu chôï Thuaän Phaùt, sau löng Mc Donald)
Telephone: (858)467-0833 (858)277-3999
-------------------------------------------------------

GIÖÕ SOÅ SAÙCH VAØ KHAI THUEÁÕ
(BOOKKEEPING & TAX SERVICES)

*- Giöõ Soå Saùch Keá Toaùn
(Bookkeeping Services)
*- Laøm Löông Boãng
(Payroll Services)
*- Khai Thueá
(Tax Services for
individual, Partnership,
LLC, Corporation, etc).
*- Giuùp thaønh laäp Coâng Ty vaø caùc Dòch Vuï Thöông Maïi
(Form Parnership, Corporation & Businesses).
*- Giuùp sang Tieäm Nail, Toùc, Shop söûa xe, Nhaø Haøng vaø caùc
Cô Sôû Thöông Maïi.
*- Laøm caùc Hôïp Ñoàng Mua Baùn Tieäm, Möôùn Maët Baèng,
Thöông löôïng vôùi chuû ñaát, Trung Taâm Thöông Maïi ñeå
hoaøn taát thuû tuïc sang nhöôïng hoaëc möôùn tieäm.
*- Thò Thöïc chöõ kyù (Notary Public) vaø phieân dòch caùc
loaïi ñôn töø.

VAÊN PHOØNG THUEÁ CHUYEÂN NGHIEÄP
HOAÏT ÑOÄNG QUANH NAÊM
Thaønh Thaät - Taän Taâm - Uy Tín - Leä Phí phaûi chaêng
Ñeå bieát theâm xin Lieân Laïc:
NHÖÏT TÖÔØNG & THUØY TRANG
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SAÙCH ÑAÕ XUAÁT BAÛN
Naêm 2013
1- * Bí phaùp daâng Tam Böûu - Bí phaùp giaûi thoaùt
(Soaïn giaû: HT Leâ Vaên Theâm)
2-* Chaân dung Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Leâ Vaên Trung
(Soaïn giaû: HT Traàn Vaên Raïng) &
* Phöông chaâm Haønh Ñaïo (Thöôïng Ñaàu sö Leâ Vaên
Trung)
3-* Löôïc söû Khai Ñaïo (HT Nguyeãn Trung Ñaïo)

Naêm 2014
1-* Nhìn laïi 50 naêm lòch söû Ñaïo Cao Ñaøi (HT Nguyeãn
Long Thaønh) & * 40 naêm lòch söû Ñaïo Cao Ñaøi (Hoaøi
Nhaân)
2-* A brief introduction to Caodaism
(HTDP Tuùy Nguyeãn).

Naêm 2015
1* Luaät Tam Theå (Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm & Baùt
Nöông Dieâu Trì Cung) &* Tieåu söû Ñöùc Cao Thöôïng
Phaåm (HT. Traàn Vaên Raïng)

Naêm 2016
1*- Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä Phaùp naêm 1948.
2*- Thieân Nhaân Hieäp Nhöùt (Q. I) (HT Leâ Vaên Theâm)

Naêm 2017
*- Thuyeát Ñaïo cuûa Ñöùc Hoä Phaùp naêm 1946-1947.
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