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THAY LỜI TỰA 

Đạo Cao Đài là tên gọi ngắn của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
ĐỘ được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng tại nam phần 
Việt Nam năm 1926. Tôn chỉ của Cao Đài là qui Tam Giáo, hiệp 
Ngũ Chi nên Đạo Cao Đài xem các tôn giáo đã có từ trước là 
chung của Đức Thượng Đế phân thân giáng thế thành lập. Xem 
tất cả chúng sanh trên toàn cầu này là con một cha, là trò một 
thầy. 

Mục đích của Đạo Cao Đài là lập một cuộc sống đại đồng 
cho cả thế giới không phân biệt màu da, sắc tóc, tín ngưỡng dị 
biệt, rút ngắn khoảng cách các mâu thuẫn danh lợi quyền từ 
phạm vi nhỏ hẹp đến phạm vi lớn của các quốc gia để đưa con 
người đến bỉ ngạn, là xã hội thánh-đức thuần lương. 

Ý nghĩ và mong muốn của Đức Giáo Chủ Cao Đài lẽ cố 
nhiên sẽ làm nhiều nhà chánh trị thế giới không hài lòng với các 
ý đồ thực dân, đế quốc hay bành trướng lãnh thổ đang có trong 
tâm. Kể cả các tôn giáo cổ, lớn trên thế giới cũng thấy bị giảm 
sút ảnh hưởng nếu lý thuyết đại đồng của Cao Đài thành công 
như tôn chỉ đã định; Sự thành công là sẽ có thật vì nó phù hợp 
với lương tri, lương năng của loài người cả không gian lẫn thời 
gian... 

Người ta cố tình úp cho Cao Đài nhiều cái mũ khác nhau 
khi nắm chánh quyền để gây khó khăn cho việc truyền giáo. Từ 
thời mới phôi thai thành lập cho đến ngày nay, không thời nào 
mà Cao Đài không bị nạn. Không nhà cầm quyền nào mà không 
làm khó Đạo Cao Đài kể cả triều đình nhà Nguyễn cũng có lịnh 
cấm Cao Đài truyền ra  trung Việt. 
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Biết lập một xã hội đại đồng cho toàn thế giới không phải 
là việc làm dễ dàng. Nhưng chỉ có xã hội đại đồng mới cứu được 
thế giới khỏi thảm họa chiến tranh. Nên chủ trương của Cao Đài 
là thuần túy tu hành, Lánh xa đảng phải không tham gia chính 
trị. Cụ thể là năm Bính Thân (1956) Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã ký 
với nhà cầm quyền một thỏa ước (Thỏa ước Bính Thân) không 
làm chánh trị. Được nhà  cầm quyền sở tại lúc ấy chấp thuận. Đó 
là giai đoạn Đạo Cao Đài có được sự bình yên  nhứt để truyền 
giáo. 

Đến năm 1979, các vị tiền nhân khai sáng ĐĐTKPĐ đã bị 
MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh tuyên một bản án oan ức là phản 
quốc, làm tay sai cho giặc v.v. trong bản án không đưa ra được 
một bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho cáo trạng ấy để 
buộc quý chức sắc, chức việc Thánh Địa học tập và đồng ý theo 
kết luận của MTTQVN Tây Ninh. 

Bản án oan đó do cá nhân địa phương MTTQVN Tây Ninh 
lập chứ không phải của cấp trung ương, nên cấp trung ương 
không hay biết. Vì trước đó không lâu Đức Hộ Pháp được Chủ 
Tịch Tôn Đức Thắng nhân danh chủ tịch đoàn MTTQ/TƯ trân 
trọng mời ra thăm đồng bào và tín hữu Cao Đài nơi bắc Việt . và 
bức điện văn của chủ tịch Hồ Chí Minh đã gởi cảm ơn và khen 
ngợi tinh thần yêu nước yêu đồng bào của Đức Hộ Pháp. 

Từ bản án oan  đó (của thời kỳ quân quản) đã phát sinh ra 
Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 năm 1979 dẹp bỏ toàn bộ Đạo 
Cao Đài từ trung ương Tây Ninh đến địa phương các tỉnh. Đạo 
Lịnh chỉ thành lập một Hội Đồng Chưởng Quản để gìn giữ và 
bàn giao tài sản toàn bộ cho nhà nước. 
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May thay, cơ quan hành chánh đạo của Đạo bị giải thể 
nhưng luật pháp của Đạo không bị tuyên bố hủy bỏ. Nên người 
tín hữu Cao Đài vẫn còn niềm tin tuyệt đối với Đức Cao Đài 
Ngọc Đế, tiếp tục thi hành bổn phận tín đồ trong thầm lặng. 

Từ năm 1979 đến năm 1997 (18 năm), Đạo Cao Đài Tây 
Ninh không có pháp nhân nhưng các phái Cao Đài khác đều có. 
Tuy người tín đồ Cao Đài không có Hội Thánh dắt dẫn nhưng 
vẫn làm tốt việc đạo theo luật pháp Đạo. Những việc nhơn 
nghĩa, từ thiện, tang tế sự đều được thực hiện đầy đủ dù với 
danh nghĩa được thay tên đổi diện. Cái thiệt thòi vì bị phân biệt 
đối xử đó người Đạo nào cũng thấy, nhưng âm thầm chịu đựng 
vượt qua. Bài học Tòng khổ họ đã đạt. 

Năm 1997, thấy không có Hội Thánh, mà người tín hữu 
Cao Đài vẫn vui vẻ chấp nhận bằng những việc làm và cách 
sống hòa mình vào cơ chế mới của Đời. Nên nhà nước ban pháp 
nhân cho Đạo. tức là công nhận cho Đạo Cao Đài Tòa Thánh 
Tây Ninh được hoạt đông trong đất nước Việt Nam. Một số 
chức sắc cơ hội tận dụng đã tự ý soạn một Hiến Chương cho 
Đạo không dựa trên pháp và luật của Đạo để trình chánh phủ xin 
pháp nhân. 

Nghe nói được nhà nước cấp pháp nhân, đồng đạo khắp nơi 
vui mừng khôn xiết. Nào ngờ khi đọc Hiến Chương mới thấy 
mình bị bán đứng do bị trồng lên cổ một Hiến Chương phản 
Pháp Chánh Truyền. Niềm vui chưa được trọn thì nỗi buồn lại 
chồng chất. Từ đấy Đạo Cao Đài theo hiến-chương mới đã chọn 
một con đường từ chối chánh pháp. Đa số người tín hữu đều 
không chấp nhận. Một số ít người có quyền đã vịn vào Hiến 
Chương để làm khó dễ cho chư chức sắc chức việc và tín đồ 
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không tùng theo họ. Không biết bao nhiêu chức sắc, chức việc 
đã bị Hội Đồng Chưởng Quản lấy chức trục xuất ra khỏi đạo 
trong thời gian này. 

Tuy được cấp pháp nhân, nhưng pháp nhân lại cấp nhầm 
cho một số chức sắc không trung kiên. Họ lập hệ phái mới mang 
tên Cao Đài Tây Ninh. Hội Thánh chỉ có tên chứ không có thật. 
Tất cả quyền nằm trong tay chuyên chế độc tài của nhóm nhỏ là 
HĐCQ mang danh là cơ quan thường trực Hội Thánh. Sau thêm 
10 năm nữa (1997-2007) Đạo Cao Đài Tây Ninh cũng không có 
Hội Thánh. HĐCQ vẫn tiếp tục lãnh đạo nền Đạo bằng cách bá 
Đạo. Dùng lịnh chứ không dùng luật khiến nhơn sanh than oán 
bất mãn. 

Thấy không ổn, năm 2007, Đạo Cao Đài Tây Ninh được 
nhà nước cho nâng cấp lên Hội Thánh, nhưng là một Hội Thánh 
duy nhứt cho hai đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Hiệp Thiên Đài 
được đặt dưới sự chỉ giáo của chưởng quản người bên Cửu 
Trùng Đài. Lúc đó Ông Cải trạng Lê Minh Khuyên đóng giả vai 
chính chuyên không cầu thăng phàm phẩm. Với tư cách phó 
chưởng quản đặc trách pháp luật Ông chỉ làm nhiệm vụ đồng ý 
các Huấn Lịnh của Hội Thánh mà thôi chứ không còn làm 
nhiệm vụ xem xét các văn bản được ban hành có phạm pháp luật 
hay không tức là bảo Thủ Chơn Truyền Luật Pháp Đạo. Năm 
2012 Ông Khuyên không chịu nỗi cái vai của mình đã mạnh dạn 
tuyên bố bằng văn bản. Ông cho cơ Đạo hiện tại là ngoài giáo 
pháp chơn truyền, Hiệp Thiên Đài (đóng giả) của chúng tôi 
không chịu trách nhiệm. Sau đó Ông chết. 

Ngày 2 tháng 9 Ất Mùi, sau khi Ông Khuyên chết, lực cản 
việc thi hành phận sự bảo thủ chơn truyền của HTĐ không còn 
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nữa. Các chức sắc Hiệp Thiên Đài mở hội nghị tại văn phòng 
Hiệp Thiên Đài công cử được một vị Chưởng Quản HTĐ và các 
ban trực thuộc. Sau đó thì bị Hội Thánh duy nhứt gây khó khăn 
đủ điều, đóng cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài đuổi cả chức sắc 
có hộ khẩu thường trú ra khỏi nơi ấy.  

Sau khi công cử hợp lệ, dù bị làm khó nhưng CS/HTĐ vẫn 
làm nhiệm vụ của mình. Quý Ông đã ra nhiều thông-báo chánh 
thức cho nhơn sanh thấy được việc làm vi phạm Pháp Chánh 
Truyền và luật Đạo của tập đoàn lãnh đạo HĐCQ sau này được 
nâng lên Hội Thánh . Đồng Đạo trong và ngoài nước ủng hộ và 
phấn khởi giúp sức từng bước cho CS/HTĐ lập lại trật tự kỷ 
cương trong Đạo. 

Những người bị mất quyền lợi từ khi CS/HTĐ làm phận sự, 
vì sợ các vi phạm của họ sẽ bị đem ra minh tra xét xử nên có 
nhiều bài viết gay gắt lên án việc trở lại của CS/HTĐ bằng 
những lý luận méo mó, trích dẫn luật pháp tùy tiện, giải thích bỏ 
đầu bớt đuôi để đả phá CS/HTĐ. Những vị Đạo Tâm vì tiền đồ 
của Đạo, dựa trên pháp luật của Đạo đã có những bài viết chánh 
luận chánh pháp. Sự đối thoại vì lý tưởng phục hưng luật pháp 
đạo và  nhóm vì quyền lực chức sắc có tính gay gắt trên các 
trang mạng xã hội diễn ra rất nóng suốt thời gian qua. 

Đến nay, Hội thánh 2007 chuẩn bị Đại hội Nhơn Sanh khóa 
2017 mà không có một chức sắc HTĐ nào chịu làm con thiêu 
thân đóng giả vai như Cải Trạng Lê Minh Khuyên trước đây nên 
đang trong tư thế vô cùng lúng túng tiến thoái lưỡng nan. Vì gậy 
cha đập trúng lưng con. Nhơn sanh đã hiểu biết, không có HTĐ 
thì họ không đi cầu phong. Họ chỉ biết chỉ có Hiệp Thiên Đài 
mới là người lập vị cho họ theo Pháp Chánh Truyền. Hội Thánh 
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cho người đi vận động vài vị CS/HTĐ về làm bù nhìn chứng 
kiến buổi lễ Đại Hội và làm nhiệm vụ mở lớp Luật sự mới phàm 
giáo nhưng hoàn toàn thất bại. 

Nay sắp đến ngày kỹ niệm hai năm CS/HTĐ tái thủ phận 
sự (2-9-ẤT Mùi – 2/9/Đinh Dậu) tôi có xin phép Diễn Đàn Về 
Nguồn trích lục sưu tầm lại các bài viết đã được đăng trên diễn-
đàn thời gian qua để nghiên cứu học hỏi lâu dài đã được Ban 
Quản Trị D.Đ.V.N đồng ý cho phép. 

Trong phần sưu tập này tôi chia ra làm nhiều tập vì quá 
dày, mỗi tập theo một chủ đề như D.Đ.V.N đã phân loại sẵn. 
Trước mắt hai chủ đề QUAN ĐIỂM và GÓC NHÌN được thực 
hiện trước. Các chủ đề khác sẽ lần lượt tiếp tục. Riêng chủ đề 
TƯ LIỆU vì không nhiều nên tôi ghép chung với chủ đề Quan 
Điểm. 

Đây là một sưu tầm để cá nhân nghiên cứu và học hỏi giáo 
lý và luật pháp Đạo, thuần túy  tu hành trong phạm vi tôn giáo, 
không phổ biến. Tuyệt đối không để cho một mống khởi hay ý 
đồ chánh trị xen vào nên sẽ hợp pháp với luật pháp nước 
CHXHCNVN. Trong quá trình biên tập tôi luôn chủ trương tôn 
trọng ý riêng của tác giả các bài viết. Chỉ xin phép sửa lỗi chính 
tả nếu có. Dù có cố gắng đến đâu nhưng do thiếu chuyên môn và 
kiến thức đạo học chắc cũng không tránh khỏi nhiều bất cập 
thiếu sót. Kính mong quý bằng hữu góp ý để cho bản sưu tập 
được hoàn hảo hơn. 

Nay kính. 
Thánh Địa, ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu 

(dl  04/10/2017) 
ĐIỀN LẠC 
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AI CÓ THẨM QUYỀN: BỔ NHIỆM, NGƯNG 
CHỨC CÁC THÀNH VIÊN 

BAN ĐIỀU HÀNH CỦA BA CUNG? 

Điền Lạc 

(Nội dung: lên tiếng về việc Ban Điều Hành Trí Huệ Cung tự 
ý ra văn bản cho Ông Trưởng Gia NGUYỄN HOÀNG 

HÔNG nghỉ việc) 
================== 

 
          Theo Luật Pháp chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
trước đây (và cả sau này), Ba Cung gồm Trí Huệ Cung – Trí 
Giác Cung – Vạn Pháp Cung đều trực thuộc dưới sự quản lý của 
HIỆP THIÊN ĐÀI. 

          Tuy Hội Đồng Chưởng Quản lập Hội Thánh duy nhứt cho 
cả hai Đài ngoài Pháp Chánh Truyền nhưng cũng không dám 
nhúng tay vào việc bổ nhiệm của Hiệp Thiên Đài. Vì vậy, chư 
Chức Sắc, Chức Việc trong Ban Điều Hành của ba Cung đều 
do Hiệp Thiên Đài bổ nhiệm và bãi nhiệm. 

          Xem HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT là một minh chứng: 
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          Theo Điều I của HUẤN LỊNH số 03/85-HTĐ.VT, chín vị 
có tên: Lê Hoàng Ân, Trịnh Văn Đông, Phạm Văn Cưởng, 
Nguyễn Hoàng Hồng, Võ Văn Lợi, Phạm văn Hưng, Trịnh 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		12	

 

Thanh Quan, Trần Hay Trường Minh, Lê Minh Đường đều chịu 
sự bổ nhiệm của Hiệp Thiên Đài. 

          Theo điều II, chín vị Thệ hữu có tên trong HUẤN LỊNH 
số 03/85-HTĐ.VT có nhiệm vụ “…hướng dẫn việc hành Đạo 
thực hiện Nội Qui và Thập Điều giới răn của Tam Cung cho 
tròn nhiệm vụ của mình”. Ngoài ra không có nhiệm vụ hay 
quyền hạn gì khác. 

          Nhưng không biết do mục đích gì mà trong buổi họp nội 
bộ ngày 28 tháng 3 Bính Thân (dl 4-5-2016), ông Trưởng Ban 
Điều Hành Trí Huệ Cung Lê Hoàng Ân đã buộc ông Nguyễn 
Hoàng Hồng là Trưởng Gia cũng là một thành viên trong Ban 
Điều Hành (được Hiệp Thiên Đài bổ nhiệm trong HUẤN LỊNH 
số 03/85-HTĐ.VT) phải từ chức? 

          Ông Nguyễn Hoàng Hồng -Trưởng Gia- xét thấy mình 
không vi phạm Nội Qui và Thập Điều Giới Răn của Ba Cung 
nên không từ chức. 

          Với quyết tâm đẩy ông Nguyễn Hoàng Hồng ra khỏi Ban 
Điều Hành cho dễ bề thao túng, cả hai ông LÊ HOÀNG ÂN 
Trưởng Ban và ông PHẠM VĂN CƯỞNG Phó Ban II đã bất 
chấp luật pháp, lập văn bản cho ông NGUYỄN HOÀNG HÔNG 
nghỉ nhiệm trong Ban Điều Hành, như dưới đây: 
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          Đây là một sự việc lộng hành và loạn Đạo vô cùng trầm 
trọng cho thấy sự vô pháp vô thiên của Ban Điều Hành Trí Huệ 
Cung. 

          Xét về Pháp Lý Đạo, cái gọi là văn bản cho ông Nguyễn 
Hoàng Hồng nghỉ việc nói trên không có một giá trị pháp 
lý nào hết. Trái lại nó còn là bằng chứng cụ thể cho thấy hai ông 
Lê Hoàng và Phạm văn Cưởng là những người không tùng Lịnh 
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài bề trên. 

          Việc tự ý ký văn bản cho đồng Đạo nghỉ việc mà không có 
lịnh của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tức là đã lập quyền riêng 
thành một nhóm Tả Đạo Bàng Môn, điều này phạm vào Đệ Nhứt 
hình trong Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông, chương Tòa Đạo 
của Đạo Luật Mậu Dần. 

          Tín đồ chúng tôi thỉnh cầu Hiệp Thiên Đài xử lý nghiêm 
minh để bảo đảm Luật Pháp Đạo được thi hành nghiêm chỉnh 
tránh cho những người thật tâm vì Đạo sức yếu thế cô bị lấn áp 
oan uổng. 

          Nay tôi gởi thông tin nhanh đến toàn Đạo xa gần để biết 
được việc làm nổi loạn của Ban Điều hành Trí Huệ Cung nói 
chung và hai ông LÊ HOÀNG ÂN và PHẠM VĂN CƯỞNG 
nói riêng để rộng đường phán xét. 

          Mong rằng những ý kiến của quý đồng Đạo khắp nơi góp 
ý khuyên giải sẽ giúp được cho hai ông Ân và Cưởng sớm thức 
tỉnh mà quay về con đường chơn pháp của Ông Cha tiền bối 
trong Phạm Môn để lại, tránh cho Quý Ngài nơi cõi Thiêng 
Liêng không hổ thẹn việc làm bất chấp pháp luật Đạo của con 
cái mình! (Các Ông trong Ban Điều hành hiện nay đều là con 
cháu của Quý chức sắc cao cấp Phước Thiện lúc Đức Hộ Pháp 
còn tại tiền- xin miễn nêu tên). 
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           Mong quý Ông trong Ban Điều Hành hiện tại bình tâm 
suy xét lại. 

          Hiền huynh Nguyễn Hoàng Hồng kính mến, Hiền Huynh 
đã làm một việc xứng đáng có ích cho Đạo, chúng tôi ủng hộ 
anh. Cầu nguyện Ơn trên ban bố cho hiền huynh đủ sức vượt 
qua cơn thử thách này. Chúng tôi luôn bên cạnh anh! 

          Cuối cùng tôi cũng có đôi hàng kính khuyên Quý Ông 
trong Ban Điều Hành hãy thức tỉnh ăn năn để tránh vi phạm 
pháp luật Đạo!  

Nay kính, 
Điền Lạc 

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		16	

 

 http://huongdaoflorida.com/aico.html 

_______________________________  

Bàn về việc phong chức và định phái cho kỳ 

"ĐẠI HỘI CẦU PHONG" NĂM 2017. 

(Từ việc phong chức và thăng phẩm 

cho Trần Quang Cảnh) 

Bùi Thanh An 

  

          Trần Quang Cảnh là con ruột của Ông Phối Sư Thượng 
Vinh Thanh (thế danh Trần Quang Vinh). Ông Phối Sư Thượng 
Vinh Thanh đã lập nhiều đại công với Đạo được Đạo Sử ghi 
công sâu sắc. 

          Xin trích sau đây một đoạn câu chuyện trong Tập Hồi Ký 
của Phối Sư TRẦN QUANG VINH; 

“… Cuối mùa đông năm Tân Mùi (1931) Ông Trần Quang Vinh 
tức Hiển Trung đã mãn hạn công cán tại Pháp Quốc trở về tới 
Sài Gòn 30-12-1931. 

Lúc tàu cặp bến Nhà Rồng, thì có Đức Quyền Giáo Tông 
Thượng Trung Nhựt, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Ông CPS 
Thái Thơ Thanh, Ông Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, 
Ông Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh (tức Ông Từ Huệ), Ông Giáo 
Hữu Thái Gấm Thanh đón tiếp mừng rỡ. 

Chiều lại sau bữa tiệc do Ông Thái Thơ Thanh khoản đãi tại tư 
gia của ông ở Tân Định, Đức Hộ Pháp có nhã ý thiết lập một 
đàn cơ trên lầu ba trước Thiên bàn có đủ các vị kể trên. 
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Đức Hộ Pháp và Ông Bảo Văn Pháp Quân phò loan, Đức 
Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ tỏ vẻ vui mừng 
và bảo Hiển Trung đưa đầu vào bàn cơ, Đại Ngọc Cơ úp trên 
đầu Hiển Trung tỏ vẻ ban ơn. Bài cơ bằng pháp văn có đăng tải 
trong quyển sách “Les Messages Spirites” trang 63 và trong 
quyển Bổ Túc Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh 

Đêm mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thân (dl 14-2-1932) Giáo 
Hữu Thượng Vinh Thanh về Tòa Thánh hầu Lễ Vía Đức Chí 
Tôn, mãn đàn là 4 giờ sáng. Chư Chức sắc và Chư đạo hữu 
đứng bài ban Nam Tả, Nữ Hữu. Đức Quyền Giáo Tông bèn dạy 
Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh đảnh lễ Thầy rồi giới thiệu công 
tác của Đạo ở Pháp quốc. Trên tay Anh Cả  thì cầm một tập hồ 
sơ đưa lên cao và tuyên bố rằng: đây là tất cả công việc của em 
Thượng Vinh Thanh lo cho Đạo tại Pháp quốc, nhờ đó mà ngày 
nay nền Đạo mới được chánh phủ Pháp ban bố sự tự do tín 
ngưỡng trên toàn cõi Đông Dương và ân xá tất cả tù tội và phạt 
vạ. 

Đức Quyền Giáo Tông tuyên dương công trạng của Giáo Hữu 
Thượng Vinh Thanh tại giữa Đền Thánh, không tiếc lời khen 
ngợi. Trong lúc ấy Anh Cả dọc lớn bốn câu văn (thơ) dạy Đạo 
của Bát Nương: 

Nếu có kẻ an bang tế thế 
Quì mà nghinh lấy lễ trọng người 

Cởi thân ra mảnh áo tơi. 
Che mưa đỡ nắng cho đời nguy nan. 

 
Đọc xong bốn câu văn, Anh Cả liền quì xuống, Đức Hộ Pháp 
cũng quì luôn và toàn đàn noi gương hai Anh Lớn đều quì tất 
cả. 

Giáo Hữu Thượng Vinh Thanh, đứng trước một hoàn cảnh bất 
ngờ lấy làm bối rối, không biết làm thế nào hơn là quì mọp 
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trước mặt Anh Cả lạy hai lạy rồi đứng dậy kính cẩn đa tạ Anh 
Cả, Đức Hộ Pháp và toàn cả đàn tiền, luôn tiện lược thuật sơ 
qua công tác đã làm tại Pháp quốc….” 

Tòa Thánh Tây Ninh, mùa thu năm Kỷ Dậu (1969) 

Ký tên 

TRẦN QUANG VINH” 

Đoạn lịch sử này ghi nhận những trở ngại mà các bậc tiền nhân 
đã gặp phải trong buổi Đạo mới phôi thai từ năm 1926 trên đất 
Miên, một giai đoạn thử thách hiển nhiên mà toàn cả thế gian 
đều biết. 

Sự tranh đấu sống còn của Đạo Cao Đài đặng kết quả mỹ mãn 
và đã thành công là nhờ tài lãnh đạo của Đức Quyền Giáo Tông 
và Đức Hộ Pháp nên Hội Thánh Ngoại Giáo mới tồn tại cho đến 
hôm nay. 

          Công lao của Ngài Phối Sư Thượng Vinh Thanh với Đạo 
lớn lao dường ấy không biết Ông Trần Quang Cảnh có biết hay 
không? Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng  1975 
Ông  TQV (Trần Quang Vinh) và nhiều Chức Sắc khác của Đạo 
bị tập trung học tập đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng 
đối với Tôn Giáo ở Việt Nam. Nhiều người được trả tự do về 
sum họp gia đình, riêng Ngài Phối Sư TQV thì không thấy về 
(xem như mất tích luôn!). Sau này gia đình của Ngài là ông Trần 
Quang Cảnh cố công tìm kiếm nhưng mãi vẫn chưa gặp hài cốt 
phụ thân mình. 

          Thời gian qua mau sau 40 năm, có lẽ cái đau mất cha hiện 
chưa biết hài cốt hiện ở đâu đã qua rồi nên Ông Trần Quang 
Cảnh xếp hồ sơ lại mà lập công theo một hướng mới: thọ lãnh 
Chức Sắc do “Tổ Chức Ngoài Giáo Pháp Chơn Truyền” ban cho 
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theo văn thơ 024/87-HTĐ.VT của Cải Trạng Lê Minh Khuyên 
khẳng định. 

          Cùng là một thời gian ở hải ngoại, nhưng cuộc đời Ông 
Trần Quang Cảnh lại có hai giai đoạn đối nghịch nhau hoàn 
toàn.  Khi còn là Chánh Trị Sự Ông nối chí thân phụ tiếp nối con 
đường của Hội Thánh Ngoại Giáo làm Trưởng Ban Đại diện Cơ 
Quan Truyền Giáo Hải Ngoại được chư đồng Đạo trong nước 
lẫn hải ngoại kính yêu, song song với sự lên án gắt gao của 
HĐCQ lúc đó cho ông là Cao Đài phản quốc. Sau này, không 
hiểu vì lý do gì Ông bỏ con đường nối chí cha mình về hợp tác 
với HĐCQ (người đã từng lên án mình) nhậm chức Lễ Sanh 
trong một thời điểm vô cùng kỳ quặc là không trùng vào kỳ Đại 
Hội nào của Đạo hết; lúc thăng phẩm Giáo Hữu cũng trong 
trường hợp tương tự như vậy. Nhơn sanh chắc cũng sẽ tha thứ 
cho nỗi khổ tâm riêng mà ông phải gánh chịu với cái án “Đi 
ngược với sự nghiệp Đạo của Cha mình”. 

          Trong phạm vi bài tham luận này, tôi chỉ nêu lên vấn đề: 
Ông Trần Quang Cảnh đã thọ phong Lễ Sanh như thế nào và 
thăng lên Giáo Hữu như thế nào để suy diễn cho việc cầu phong 
cầu thăng 2017 mà thôi. 

          Với lập trường gìn giữ luật pháp chơn truyền, dù là phẩm 
Chánh Trị Sự Hội Thánh em, Ông Cảnh rất được nhiều người 
tôn trọng kính nể trong nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Cơ 
Quan Truyền Giáo Hải ngoại. 

          Sau đó Ông từ bỏ lập trường đã có, không nhằm trong một 
kỳ Đại Hội nào hết, Ông Cảnh từ Mỹ về Việt Nam một mình thọ 
lãnh Chức Lễ Sanh. Lúc đó Ông Đầu Sư Tám phong cho Ông 
phái ngọc (Ngọc Cảnh Thanh). Từ đó ông Cảnh bị thân bại 
danh liệt vì đồng Đạo ở hải ngoại xem Ông là tên phản Đạo, 
phản lại lòng tin tưởng của Hội Thánh và đồng Đạo; nhứt là 
phản lại công lao to lớn của thân phụ Ông là Phối Sư Thượng 
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Vinh Thanh để trở thành một tên đại bất hiếu nên tất cả đều xa 
lánh. Cơ quan Truyền Giáo Hải Ngoại đã có thông báo cho toàn 
đạo trong và ngoài nước rõ điều này. Đến nay Ông Cảnh lại nột 
lần nữa được Ông Nguyễn Thành Tám thăng phẩm Giáo Hữu, 
lần này Ông Cảnh được đổi sang phái Thượng (Thượng Cảnh 
Thanh). 

          Từ sự việc ban và thăng phẩm lẫn việc định phái cho một 
số Chức Sắc không thông  qua Đại Hội nào hết mà tiêu biểu cụ 
thể là trường hợp của Ông Trần Quang Cảnh cho chúng ta thấy 
một điều hiển nhiên: Tất cả phẩm tước trong Cửu Trùng Đài 
của Đạo Cao Đài, Ông Nguyễn Thành Tám ban được hết. Phái 
vàng, xanh, đỏ (theo Đạo pháp là Thái, Thượng, Ngọc). Ông 
Nguyễn Thành Tám cũng định được luôn (từ Lễ Sanh Ngọc 
Cảnh Thanh lên Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh là đó). 

          Như vậy cần gì phải lên Cung Đạo bắt banh định phái? Đó 
là một điều dối gạt Thiêng liêng, Thần Thánh Tiên Phật. Người 
đồng lõa chịu làm bình phong che đậy sự ma mị này đã lãnh 
trách nhiệm chứng nhận giúp cho Ông Nguyễn Thành Tám tránh 
khỏi dư luận là Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên. Hai ông Tám 
và Khuyên đã toa rập nhau dối thiên thượng lừa thiên hạ. Nhưng 
ngày gần cuối đời, Ông Khuyên đã thức tỉnh và tuyên bố không 
có trách nhiệm trong vụ Đại hội cầu phong năm 2012  của “Tổ 
Chức ngoài giáo pháp chơn truyền” trong văn thơ số 024/87-
HTĐ.VT ngày 06 tháng 10 năm 2012. 

          Đến nay thì Ông Lê Minh Khuyên đã về thiêng liêng (lãnh 
công hay thọ tội cũng không biết) không còn ai tiếp tay lừa dối 
Thần Thánh Tiên Phật. Ông Phối Sư Thái Côn Thanh đã trấn an 
khẳng định trước hằng trăm tân khoa Lễ Sanh dù bắt banh 
nhưng chúng ta vẫn là thiên phong v.v. 

          Gần đây cháu Vân Lê trên facebook của mình cũng như 
nhiều đạo tâm trẻ tuổi khác hăm hở dự định đi cầu phong trong 
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kỳ Đại hội năm 2017 tới nhưng ngần ngại lo âu đã đặt câu hỏi 
nghiêm túc là không có HTĐ chứng nhận thì cơ quan nào chứng 
nhận cho hợp luật Đạo? 

           Xem lại trường hợp của Ông Trần Quang Cảnh và nhiều 
trường hợp khác, Ông Nguyễn Thành Tám làm được hết thì các 
cháu yên tâm chính Ông Tám sẽ ban Phẩm và định Phái cho các 
cháu. Chuyện bắt banh chấm phái tại Cung Đạo trong các kỳ 
vừa qua sau vụ ban phẩm cho Ông Trần Quang Cảnh đã lộ rõ ra 
chỉ là chuyện và lừa bịp đức tin mà thôi. 

          Tôi xin đề nghị, từ đây về sau không cần mở Đại Hội hình 
thức làm gì cho tốn công tốn của do nhơn sanh đóng góp. Ông 
Nguyễn Thành Tám hãy ban chức Phẩm và định Phái như đã 
làm, cho những người nộp đơn cầu phong cho năm 2017 và sau 
này. Ông đã tự thấy mình đủ tài năng thay Trời, thay Đức Lý 
làm việc đó rồi, thì Ông hãy cứ tiệp tục làm. Đại công thì Ông 
hưởng, nếu có tội thì một mình Ông gánh chịu, đừng lôi nhơn 
sanh vào chia sẻ chịu thay! Cửa Đạo rất cần nhân tài, nhưng có 
tài mà chưa bỏ được phàm-tâm tục-tánh gian-manh ma-mỵ dối 
trên lừa dưới thì tài đó không có ích chi mà trái lại có hại rất lớn 
cho đại nghiệp Đạo. 

Thánh địa, ngày 24 tháng 6 năm Bính Thân 
BÙI THANH AN  

http://huongdaoflorida.com/banveviecphongchuc.html 

_________________________________  

BỨC TÂM THƯ GỞI HỘI THÁNH 

CAO ĐÀI TÂY NINH 

Đoàn Minh Tuấn 
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          Kính quí HH THƯỢNG TÁM THANH; HH THÁI CÔN 
THANH; HH NGỌC HỒNG THANH; HH NGỌC THƯỞNG 
THANH; HT HƯƠNG ĐẮC; và HT HƯƠNG CUNG cùng sự 
thông tường của toàn thể tín đồ CAO ĐÀI! 

          Em viết bức tâm thư này trong nước mắt và nỗi đau thấu 
tâm cang! 

          Lời đầu tiên em kính vấn an sức khỏe và cúi đầu tạ lỗi vì 
sự đường đột của em. Kính mong quí Hiền dành cho em một 
chút thời gian quí báu, em lấy làm thậm cảm vô cùng. 

          Kính quí Hiền Huynh Tỷ! Với tất cả những gì đã diễn ra 
em tin chắc quí Hiền sẽ có sự định quyết đúng nhất về PHẬT 
CỐT THẤT NƯƠNG. Sự việc cung thỉnh Phật Cốt Bà về chùa 
em nghĩ là ước nguyện của toàn thể nhơn sanh. Đọc lời thuyết 
đạo của ĐỨC HỘ PHÁP trong dịp lễ an vị Ngọc Xá Lợi PHẬT 
THÍCH CA em thầm cầu nguyện PHẬT BÀ sẽ ban hồng ân cho 
nền ĐẠI ĐẠO và cho cả hoàn cầu, nhưng cũng thấy tủi tủi, nghi 
lễ an vị PHẬT CỐT bà không được chỉnh chu, nhưng em tin 
một điều là tất cả tín đồ CAO ĐÀI hòa tâm hiến lễ Bà bằng sự 
kỉnh thành trang trọng nhất! 

          Kính quí Hiền Huynh Tỷ, 

          Ngày 27.02.Bính Thân, quí Hiền đã chỉ đạo cho rất nhiều 
Họ Đạo và Ban Đại Diện đến để trấn áp phá cuộc lễ. Chưa thỏa 
dạ hay sao mà nay ra thông tri phủ nhận, đây là cách tiếp 
nghinh của quí Hiền với một vị PHẬT – một Đấng đại ơn đại 
đức đầu tiên đến giáo hóa dạy Đạo đây sao? Em tìm đủ trăm 
ngàn lý do cũng không thể nào thấu hiểu- hành động đó TRỜI 
không dung ĐẤT không tha! 
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          Không cần phải ra thông tri phủ nhận, nếu định quyết đó 
là giả- là sai. Đích thân quí Hiền đến Báo Ân Đường em tin là sẽ 
không có sự cản trở, và em là người đầu tiên cúi mình cho quí 
Hiền dẫm đạp, thậm chí đạp lên đầu em mà bước đến lấy Liên 
Đài, rồi tùy nghi quí Hiền định liệu! 

          Nhơn sanh thì ô hợp, đạo trí cũng có phần giới hạn, quí 
Hiền điều động cả đoàn xe đến trấn áp, dùng kiềm thật to cắt ổ 
khóa, bảo sao nhơn sanh không cự cải thiệt hơn. 

          Quí Hiền ra thông tri phủ nhận Bà đã chẳng phải là chức 
sắc của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ- càng không phải là tín đồ 
CAO ĐÀI, trong cái sơ đẳng nhất của con người là đền ơn đáp 
nghĩa cũng không xứng phận. 

          Thật lòng em không biết đặt quí Hiền vào chỗ nào cho 
hợp lý, quí Hiền dạy em đi, em phải suy nghĩ sao về quí Hiền 
đây? Tại sao đến nông nỗi! Chẳng lẽ mãnh lực nào đó lại lớn 
hơn cả tâm linh, lớn hơn cả quyền năng của ĐỨC PHẬT - lớn 
hơn cả công đức vô lượng mà Bà đã dạy cho nền ĐẠI ĐẠO từ 
buổi ban sơ - quí Hiền ơi! Thật muội lắm! 
 
          Việc quí Hiền phủ nhận PHẬT CỐT Bà đã gián tiếp phủ 
nhận tất cả công đức của Bà đã đến đặt nền tảng đầu tiên cho 
nền ĐẠI ĐẠO, quí Hiền định thay đổi sự thật ư! 
Quí Hiền hãy để nội tâm mình thật an tịnh, tự kiểm điểm lại 
hành vi, hòa nguyện cái tâm mình vào đại hồn, rồi hãy tiếp tục 
làm thêm điều tác tệ. 

Nếu còn trọng chơn linh bản thể, còn muốn được đám nhơn sanh 
tôn kính, muốn mình là Đạo cao đức trọng, em cầu xin quí Hiền, 
ngàn lạy quí Hiền hãy đến Báo Ân Đường để kỉnh lễ Bà mà tạ 
lỗi. Bằng không đã là vô giá trị. 
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          Những tưởng cung thỉnh PHẬT CỐT Bà về đồng đạo sẽ 
đến chiêm bái hiến lễ, nào dè thấy cảnh tương phân náo nhiệt, 
thật là thảm- thảm- thảm quá với tâm đức của tín đồ CAO ĐÀI! 

          Quí Hiền xem ảnh, Hiền Huynh Truyền Trạng Nguyễn 
Cẩm Luân đã 79 tuổi, HH chẳng quản gió sương ngủ trên ghế bố 
để giữ PHẬT CỐT của Bà. Tại sao vậy! tại lo tại sợ bạn đồng 
môn - cũng là con cái ĐỨC CHÍ TÔN đến cướp phá. 

          Quí Hiền hãy nhìn rồi lấy sự an định của nội tâm mà suy 
gẫm - có thấy đau không quí Hiền! Người ĐẠO CAO ĐÀI lo sợ 
người ĐẠO CAO ĐÀI cướp phá PHẬT CỐT của Đấng đại ơn 
đại đức mà đúng ra toàn thể tín đồ CAO ĐÀI phải gìn giữ và 
chiêm bái - thật là mỉa mai cho tâm hạnh…..!!!! 

          Quí Hiền ơi! Đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, sao cứ phải 
chịu đựng sự dằn xé của nội tâm - sự tàn nhẫn của phàm ngã, 
mà làm những việc kinh Thiên động Địa, quỷ ám thần sầu đến 
như vậy! Ngưng lại đi. Mệt mỏi lắm, đau lòng lắm! Ngày về 
Thiêng Liêng đãi lịnh Ngọc Hư Cung, nhìn lại hành tàng nơi 
Đài Nghiệt Cảnh- hãy đừng để hành tàng này tồn tại trên đường 
giục tấn, nó sẽ là điểm đen hoen ố ngàn đời kiếp kiếp, vì một 
việc thất nhơn tâm vô đạo của kiếp trần ai khốn đốn này! 

          Tuy chưa một lần hữu hạnh diện kiến quí Hiền, nhưng 
trong mắt em quí Hiền là những vị uyên bác văn chương, lão 
thông luật pháp, nên với từ ngữ và văn phong của thông tri em 
tin chắc là không phải của quí Hiền soạn thảo . Em kính đề nghị 
quí Hiền ngay lập tức ra một văn bản tiêu hủy cái thông tri 
1/91 quái gở!  
Đừng để nó làm hoen ố trang sử đạo là vết nhơ của 700.000 
năm. 

Đã không còn thời cho sự ô trọc và bạc nhược. 
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          Em cũng là phàm, lẽ đương nhiên khi viết thư này không 
tránh khỏi những sân si, cúi lạy quí Hiền dạy bảo thứ tha!! 

          Em xin gửi hết sự tôn kính và tin tưởng đến quí Hiền để 
nền ĐẠI ĐẠO được an hòa hanh thông, con cái ĐỨC CHÍ TÔN 
được tu hành thuần túy đúng theo giáo pháp chơn truyền của nền 
ĐẠI ĐẠO!  

Cẩn thư, 
Đoàn Minh Tuấn 

 

Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân đang ngủ trên ghế để giữ Phật 
cốt 

http://huongdaoflorida.com/buctamthu.html 

____________________________ 

ĐẰNG SAU BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG 

NGỤY QUÂN TỬ SIÊU LỪA BỊP 
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NÚP BÓNG HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH 

Bình Thới 

  

           Vừa qua ngày 24 -4 2016, Trang Thông Tin Hội Thánh - 
Trang chánh tức của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh - đăng bài 
viết có tựa đề "Các Trường Hợp Vi Phạm Nguyên Tắc Quản Lý 
Đất An Táng Tại Cực Lạc Thái Bình".  

          Trong đó nói rằng đất Thái Bình Cực Lạc (Nghĩa Trang 
của Đạo Cao Đài) rất dễ dãi thoải mái giúp cho người Đạo và cả 
người ngoài Đạo Cao Đài an tang thân nhân. Gia đình chỉ cần 
làm một số thủ tục đơn giản. Bài viết còn nêu lên hai trường hợp 
cụ thể là trường hợp an tang của Cố Giám Đạo Trần Thanh 
Danh và Cố Lễ Sanh Thái Hai Thanh với những lời lẽ không tốt. 
Bài viết này được nhiều người vội vàng ủng hộ hoan nghinh khi 
chưa hiểu rõ thâm cung bí sử. v.v... Nhưng cũng có những người 
hiểu biết, nắm đầy đủ thông tin lừa bịp nhơn sanh của trang 
Thông Tin Hội Thánh nên có comment phản đối. Các comment 
nầy đều được  Admin của Trang giải thích suôn sẻ ngon 
lành. Trang này còn chê trách là do gia đình Thái Hai Thanh và 
các tang chủ khác kém hiểu biết. 

          Thấy bất bình cho những lời xúc phạm các Chức Sắc 
trung kiên với Chí Tôn Phật Mẫu, với tư cách của một người 
bàng quang, tôi có đầy đủ tư liệu chứng minh cho câu nói “Một 
sự mị dân dối trá trong bài viết” của H/H Đoàn Minh Thùy 
nói về trang Thông Tin Hội Thánh là có thiệt (Xem lời comment 
của Đoàn Minh Thùy được trích bên dưới).  

          A- Riêng về trường hợp Cố Giám Đạo Hiệp Thiên Đài 
Trần Thanh Danh, tôi xin có ý kiến công bằng như sau:  
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          1/ Đúng là việc Cố Giám Đạo Trần Thanh Danh bị  ngưng 
chức “do Huấn Lịnh số 02/58/HĐCQ.HL ngày 7/4/Quý Hợi (dl 
19/5/1983) vì tội "Phạm Thượng"” là có thật.  Ngài Hồ Bảo Đạo 
ký tên với chức vụ Hội Trưởng Hội Đồng Chưởng Quản chứ 
không phải nhân danh Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.  

          2/  Sự khác biệt này là điều vô cùng quan trọng mà ít ai 
tìm hiểu tận tường. Tôi xin thuyết minh thêm:  Khi nhân danh 
Hội Trưởng HĐCQ ký lịnh trục xuất, ngưng chức, thu hồi quyền 
chức v.v. là hình thức để làm vừa lòng một số người có uy 
quyền (…) lúc đó mà thôi chứ không có một hiệu lực pháp lý 
Đạo nào cả. Họ tưởng đã loại ra khỏi Đạo những người không 
hợp tác nên vui vẻ bỏ qua. Nào ngờ đó là những tờ chứng Công 
Nghiệp trung kiên cùng Chí Tôn. Nếu nhân danh Chưởng Quản 
Hiệp Thiên Đài ký các  lịnh ấy thì phải chúng ta phải cúi đầu 
chấp nhận chỉ chờ lịnh ân xá của Hộ Pháp mà thôi.  

          3/ Trường hợp của Giám Đạo Trần Thanh Danh được 
ngưng quyền chức với trường hợp lịnh của Hội Đồng Chưởng 
Quản nên Hiền huynh vẫn là một Chức Sắc HTĐ gương mẫu 
nhứt. Xin kính cẩn dâng lên anh linh Hiền Huynh Cố Giám Đạo 
tất cả tấm lòng kính mến của đàn em vì đức dũng cảm. Kính xin 
Hiền Huynh hãy yên nghỉ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.  

          B- Sau đây là chứng từ của gia đình Thái Hai Thanh xin 
an táng thân phụ đã bị những người nguỵ quân tử, siêu lừa bịp 
bác bỏ mà lại còn ngăn cản không cho gia đình tự  đào huyệt mộ 
trong Thái Bình Cực Lạc: 
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          Vấn đề nầy đưa ra có thể không hài lòng Hội Thánh hiện 
nay nhưng đó là sự thật để cho đồng Đạo rộng đường nhận xét 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		32	

 

xem những chiếc Áo Mão không do Đức Chí Tôn và Đức Lý 
Giáo Tông ban thưởng đã dắt dẫn và đối xử với nhơn sanh 
như thế nào??!! 

Thánh Địa, ngày 6-5-2014 

BÌNH THỚI 

  

Xin trích đăng lại bài viết của trang Thông Tin Hội Thánh và 
các comment đã nhắc trên: 

CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ 
ĐẤT AN TÁNG TẠI CỰC LẠC THÁI BÌNH 

 Cực Lạc Thái Bình là nghĩa trang dành riêng cho tôn giáo Cao
Đài nhưng người có Đạo hoặc không Đạo đều có thể an táng
tại đây nếu có nhu cầu. Cực Lạc Thái Bình có diện tích 58ha, 
thuộc địa phận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 
Tây Ninh, nằm dưới sự quản lý của Hội Thánh Cao Đài và sự 
điều hành trực tiếp của Công Viện. 

Mộ phần tại đây được phân lô (theo nam-nữ và cấp bậc trong 
tôn giáo) không phân biệt giàu nghèo, tất cả đều được xây theo 
quy cách đã quy định, chi phí cấp đất là hoàn toàn miễn phí, 
tang gia chỉ phải chi trả phần xây dựng với giá trị thay đổi cập
nhật theo thời giá vật liệu xây dựng ngoài thị trường. 

Quy trình cấp đất cũng không quá phức tạp, người quy vị có 
Đạo hoặc không Đạo đều được. Tang gia chỉ cần liên hệ xin 
xác nhận của Chức việc sở tại, có sự chứng kiến của Ban Cai
Quản họ đạo địa phương và chứng chuyển của Ban Đại Diện
Hội Thánh tỉnh/thành phố, sau đó đến trực tiếp tại văn phòng 
Công Viện để được cấp số thứ tự ngẫu nhiên vị trí huyệt mộ. 
Khi linh cữu đến Cực Lạc Thái Bình, Ban Quản Lý sẽ hướng 

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		33	

 

dẫn vị trí huyệt mộ theo số thứ tự đã được cấp tại Công Viện để
an táng. Mặc dù đất Đạo là miễn phí nhưng nhất nhất đều phải 
tuân y quy trình trên, ngay cả Chức sắc cao cấp quy vị cũng
vậy. 

Thời gian qua có 2 trường hợp là Lễ Sanh Thái Hai Thanh và 
Giám Đạo Trần Thanh Danh, sau khi hai vị quy vị, tang gia
không hề sự xin phép theo nguyên tắc trên, ngang nhiên đưa
quan tài vào Cực Lạc Thái Bình để an táng. Nhân lúc tang gia
bối rối, xúc động, các thành phần chống đối Hội Thánh đã lợi 
dụng, xúi giục để xảy ra những việc không hay, đáng tiếc, sau
đó lấy cớ tiếp tục bôi nhọ, nghịch mạng Hội Thánh. Xin lưu ý 
thêm, Giám Đạo Trần Thanh Danh đã bị ngưng quyền chức và 
không nhìn nhận là tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nên 
việc tự ý an táng tại khu đất Hiệp Thiên Đài là hoàn toàn vô
phép. 

Tất cả tổ chức, cơ quan dù Đạo hay Đời đều có quy định để
đảm bảo mọi hoạt động được nề nếp, hanh thông, tại Cực Lạc
Thái Bình cũng vậy. Nếu không xin phép thì sẽ không có huyệt
mộ sẵn, đặt biệt là khu mộ Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Còn nếu 
Ban Quản Lý tùy tiện hướng dẫn vào một huyệt mộ có sẵn khác
thì cũng không xong vì các huyệt đào sẵn đều đã được cấp cho 
người khác, xen vào sẽ ảnh hưởng đến một loạt thứ tự đã sắp 
xếp phía sau. Không có sẵn huyệt nên bắt buộc phải đào và an 
táng mà không có kim tỉnh, hiện nay, các mộ xây theo quy cách,
cách nhau khoảng chỉ khoảng 40cm, về sau nếu xảy ra sụt, lún 
ảnh hưởng đến các phần mộ xung quanh thì ai sẽ chịu trách 
nhiệm? Tóm lại, đây là một việc làm tùy tiện, thể hiện sự tự
tung tự tác, xem thường quy tắc, xem thường tổ chức, đáng phải
lên án. Do đây là vấn đề tang tế, nhạy cảm và tế nhị nên Hội 
Thánh không mạnh tay ngăn chặn cũng phần nào thể hiện tính 
nhân văn, đạo pháp.  
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Minh Thuy Đoan Minh Thuy Đoan đã bình luận về bài viết 

1 Tháng 5 2016 7:09 

Một sự mị dân dối trá trong bài viết trên. Nếu là người bàng 
quang đọc bài viết này thì tưởng tượng Đất Thái Bình sẽ thái 
bình lắm! Nhưng đằng sau và bên trong của sự việc hoàn toàn 
ngược lại là vùng đất không có bình yên cho người gìn giữ chơn 
truyền luật pháp: Hãy xem hai ý sau của bài viết: "người có 
Đạo hoặc không Đạo đều có thể an táng tại đây nếu có nhu 
cầu" và đoạn: "người qui vị có Đạo hoặc không Đạo đều 
được. Tang gia chỉ cần liên hệ xin xác nhận của Chức việc sở 
tại, có sự chứng kiến của Ban Cai Quản họ đạo địa phương và 
chứng chuyển của Ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh/thành phố, 
sau đó đến trực tiếp tại văn phòng Công Viện để được cấp số 
thứ tự ngẫu nhiên vị trí huyệt mộ". 

Còn lâu mới có chuyện cho người ngoài chôn! Người có Đạo 
Cao Đài xin đất chôn còn khó khăn, huống chi người ngoại Đạo. 
Xin hỏi Chức Việc sở tại nào dám xác nhận, và Ban Cai Quản 
nào dám chứng kiến? muốn xác nhận và chứng kiến thì người 
chết phải do Chức việc đó làm đám xác. Nếu không rước họ làm 
đám xác thì chuyện xin họ xác nhận, chứng kiến là chuyện nằm 
mơ cũng không có. Vì người ngoại Đạo thì họ làm lễ tang theo 
nghi thức của họ chứ đâu rước Tổ Nghi Lễ hành đám!! Trường 
hợp Ông Giám Đạo Trần Thanh Danh, là ngoại Đạo so với Cao 
Đài 1997 nhưng Ông vẫn là Môn Đệ của CAO ĐÀI NGỌC ĐẾ 
nguyên thủy. Nếu thực chất như bài viết thì làm gì có chuyện 
kim tỉnh huyệt mộ đào xong bị phá và lấp đất lại? Gia đình 
Giám Đạo Danh đã xin phép đàng hoàng với Cải Trạng Lê Minh 
Khuyên lúc Ông còn sống. Đây là một sự thù hằn ích kỷ nhỏ 
nhen của Hội Thánh phàm phong 97 từ khi bị Hiệp Thiên Đài 
xác định là Tôn Giáo ngoài Pháp Chánh Truyền! 
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"Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã". Thấy việc lừa bịp dư luận như 
bài viết trên của trang Thông Tin Hội Thánh mà không nói thì 
không phải là người thực hiện CÔNG BÌNH và BÁC ÁI vậy! 

Thích · Trả lời · 6 phút 

Thông Tin Hội Thánh Giám Đạo Trần Thanh Danh đã bị 
ngưng quyền chức do Huấn Lịnh số 02/58/HĐCQ.HL ngày 
7/4/Quý Hợi (dl 19/5/1983) vì tội "Phạm Thượng" và không 
nhìn nhận là tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Thông Tri 
số 04/66/HĐCQ.TT ngày 13/08/Tân Mùi (dl 20/09/1991). Vì thế 
cái huyệt mộ bị lấp tại khu chức sắc Hiệp Thiên Đài đâu dành 
cho vị Trần Thanh Danh. Tự ý đào lên rồi an táng lại còn hô hào 
chửi bới, có khác nào vừa ăn cướp vừa la làng? 

Thích · Trả lời · 1 · 27 Tháng 4 lúc 17:57 

 

Vân Lê . Về việc an tang Lễ Sanh Thái Hai Thanh. Tôi xin 
tường trình thêm: Gia đình đã có xin đất an tang trong Thánh 
Bình Cực Lạc. Đơn xin phép được Ban Tôn Giáo Tỉnh phê 
duyệt nhưng Ông Thái Côn Thanh không cho vì không rước Tổ 
Nghi Lễ và Họ Đạo hành lễ Tang. Nên gia đình mới tự đào 
huyệt mộ trước sự cản trở của Ban Quản Lý.  
Đúng là Ngụy Quân Tử như Nhạc Bất Quần nói và làm hai nẻo 
không đi đôi. Uy tín như vậy mà còn dám nói đến kỷ cương trật 
tự, còn dám nói người có Đạo và ngoại Đạo đều an tang được 
trong đó! 

Thích · Trả lời · 9 giờ 

 

Thông Tin Hội Thánh Đất đạo do đạo quản lý, sao lại do Ban 
Tôn Giáo phê duyệt, có phải mượn Đời áp chế Đạo? 
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Địa phương đều có Ban Trị Sự sở tại, dù đúng dù sai cũng là địa 
phận của người khác có ghi rõ trong Quyền Hành Chánh Trị Sự 
của Pháp Chánh Truyền, không thông qua Ban Trị Sự là vi 
phạm trầm trọng Pháp Chánh Truyền. Còn nguyên tắc hành 
chánh đạo, ở dưới không xác nhận mà ở trên phê là phê cái gì? 
Nếu phê có phải là o ép cấp dưới? Chỉ trách là trách tang gia 
kém hiểu biết. 

Thích · Trả lời · 7 giờ 

 

Vân Lê Thông Tin Hội Thánh nói y như thiệt! Hiện nay không 
còn địa phương nào có Ban Tri Sự mà chỉ có Tổ Nghi Lễ. Mà 
Tổ Nghi Lễ thì không có Trong Pháp chánh Truyền. Hành 
Chánh Đạo thì đã giải thể từ khi Đạo Lịnh 01 ra đời. Nếu Đạo 
còn tùng Pháp Chánh Truyền, nếu Đạo còn Hành Chánh Đạo thì 
nền Đại Đạo không rối ren như hiện nay. Còn câu "..o ép cấp 
dưới.." phải nói dành cho nền Đạo Cao Đài mới do HĐCQ (hiện 
nay là HỘI THÁNH) quản lý thì đúng hơn. Văn thư số 42 của 
Ông Thái Thọ đã nhờ các lực lượng để trấn áp gia đình Đạo nào 
không chịu tùng cái CAO ĐÀI CANH CẢI mà. Nói bao nhiêu 
đủ rồi. Đồng đạo hiện chỉ đòi duy nhứt là PHÁP CHÁNH 
TRUYỀN. Mình không tùng Pháp Chánh Truyền thì đừng đem 
Pháp Chánh Truyền ra mà lý luận. Không tranh cải! 

Thích · Trả lời · 5 giờ 

Xin lưu ý độc giả là, phần phản hồi của trang Thông Tin Hội 
Thánh được in nghiêng ở trên, tại đoạn văn: " Đất đạo do đạo 
quản lý.......... Chỉ trách là trách tang gia kém hiểu 
biết". Đối  chiếu với những chứng từ của gia đình Lễ Sanh Thái 
Hai Thanh thì đúng như câu của Minh Thùy Đoàn trong phần 
đầu của đoạn comment được dẫn chứng ở trên " Một sự mị dân 
dối trá trong bài viết trên". 
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 http://huongdaoflorida.com/dangsau.html 

_______________________________________  

 
ĐỌC VÀ HIỂU THÁNH LỊNH 54 

(Tôi viết bài này là do tình cờ đọc được bài viết của Khối Nhơn 
Sanh đánh số 1019) 

          Thánh lịnh số 54/HP-HN được Đức Hộ Pháp Chưởng 
Quản Nhị Hữu Hình Đài ký ngày 11-04 năm Bính Thân tại Kim 
Biên. Đây là lịnh của Chí Tôn tại thế để cầm quyền thiêng liêng 
mối Đạo. Người ta đọc và giải thích Thánh Lịnh nầy theo nhiều 
mục đích khác nhau: Hiểu để bảo vệ Đạo, và hiểu để phá Đạo 
đều có! 

          Trong bài viết nầy, tôi xin có ý kiến bàn về dạng người 
thứ hai: giải thích Thánh Lịnh với mục đích phá Đạo mà thôi! 

          1/- Thánh lịnh nầy đã ra đời 60 năm nay nhưng ít ai biết 
sự có mặt của nó, tuy tôi trên 70 nhưng cũng không biết nó, vì 
biến cố Đạo Lịnh 01…. Nhưng may nhờ trang của hương Đạo 
Florida đăng lên với tựa đề: "Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành 
Tám Ra Lịnh Đóng Cửa VP Hiệp Thiên Đài Thì TL 54 Được 
Tung Ra?" của tác giả Nhất Nguyên 
(http://huongdaoflorida.com/taisao.html). Từ đó tôi mới biết sự 
có mặt của Thánh Lịnh 54 ,và chắc chắn ai đó có học vấn uyên 
bác đã đăng lên mạng cá nhân của mình đúng vào lúc ấy! 

          Nay do tình cờ đọc được bài viết đánh số 1019 trên trang 
mạng khoinhonsanh.2014 (KNS 1019) ký tên Dương Xuân 
Lương trả lời cho hậu tấn thì tôi biết chắc người tung ra Thánh 
Lịnh này là Dương Xuân Lương chứ không ai khác, vì: 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		38	

 

          Trích (KNS 1019) câu trả lời của DXL cho hậu tấn: “Vậy 
thì các em nên hỏi thẳng họ dùm Đạo Cao Đài có khoản nào qui 
định rằng muốn phổ biến tư tưởng, văn bản, Thánh Lịnh của 
Đức Hộ Pháp phải chờ ý kiến của họ (xem đúng lúc hay chưa) 
mới được phép chăng?” 

          2/ "Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành Tám Ra Lịnh Đóng 
Cửa VP Hiệp Thiên Đài Thì TL 54 Được Tung Ra?" Câu hỏi của 
tác giả Nhất Nguyên đã gợi cho chúng tôi tìm hiểu và nhận định! 
Và dư luận Đạo đã có ý kiến nhiều phía nhưng gom lại là: 
Nguyễn Thành Tám muốn dùng Thánh Lịnh nầy để biện hộ cho 
việc đóng cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài theo như điều 1 Thánh 
Lịnh như sau: “không còn quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại 
Tòa Thánh nữa, chỉ còn Chức Sắc Thiên phong tùy phẩm vị 
mình hành Đạo mà thôi!” Nguyễn Thành Tám đã không chánh 
thức biện hộ cho việc đóng cửa VP-HTĐ mà nhờ mượn Thánh 
Lịnh 54 để núp bóng. Đây là hiểu và giải thích Thánh Lịnh 
theo cách phá Đạo (thứ nhứt)! 

          3/ Trích (KNS 1019): “Vậy thì các em nên hỏi thẳng họ 
dùm Đạo Cao Đài có khoản nào qui định rằng muốn phổ biến tư 
tưởng, văn bản, Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp phải chờ ý kiến 
của họ (xem đúng lúc hay chưa) mới được phép chăng?” 

Việc tìm hiểu Thánh Lịnh được tung ra lúc nầy làm Ông Lương 
khó chịu nên Ông Dương Xuân Lương đã cố tình giải thích cho 
hậu tấn của Ông ấy từ ý nghĩa tìm hiểu mục đích ý muốn của ai 
đó là gì khi Thánh Lịnh được đưa ra thành cái quyền có được 
quyền phổ biến Thánh Lịnh hay không? Đây là hiểu và giải 
thích Thánh Lịnh theo cách phá Đạo (thứ hai)! 

          4/ Trích (KNS 1019): “Câu hỏi như vậy chứng tỏ nết cửa 
quyền, hách dịch, gian tà đã theo họ vào cửa Đạo. Cũng có thể 
họ đang dự tính một điều gì đó mà bị Thánh Lịnh 54 của Đức 
Hộ Pháp nhấn chìm nên họ uất ức, tức giận rồi tung hỏa mù cho 
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người Đạo phải e dè, sợ sệt rồi mỗi mỗi việc chi cũng phải thỉnh 
ý họ. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng: thực hiện quyền tự do 
trong đạo đức thì không cần biết họ có hài lòng hay không, 
không cần xin thỉnh ý, không cần phép bất cứ ai.” 

Câu nầy Dương Xuân Lương muốn biến sự tức giận của nhơn 
sanh nói chung và hậu tấn của ông ấy nói riêng thành sự tức giận 
chỉa qua người muốn tìm hiểu Thánh Lịnh giai đoạn nầy, muốn 
xúi cho dư luận phẩn nộ nên mới gán cho người đặt vấn đề: 
“Cũng có thể họ đang dự tính một điều gì đó mà bị Thánh Lịnh 
54 của Đức Hộ Pháp nhấn chìm..”! Cũng có thể chứ không phải 
khẳng định. Trong khi Đạo học bài học thương yêu thì Ông 
Lương lại xúi họ phẩn nộ!! Đây là hiểu và giải thích Thánh 
Lịnh theo cách phá Đạo (thứ ba)! 

          5/ Ông Dương Xuân Lương đã vẽ hình ảnh Ông Nhất 
Nguyên theo ý nghĩ riêng của ông ấy rồi đi lên án cái hình vẽ 
cho chính Dương Xuân Lương tự mình tạo ra, đây là phong 
cách có một không hai! Ai là hậu tấn của Ông ấy nên học thật 
kỹ cái phong cách nầy (hay không học thì tùy ý)! 

          6/ Ai hiểu Thánh Lịnh 54 theo kiểu không còn Quyền Hội 
Thánh HTĐ …(điều một) mà cho rằng Không còn Hội Thánh 
Hiệp Thiên Đài là mang đại tội với Hộ Pháp Thiên Tôn nếu 
không đọc điều hai : “Thoãn như có điều chi khẩn cấp buộc 
phải dùng quyền Hội thánh Hiệp Thiên Đài…”. 

           Vừa qua, Quý Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đã áp dụng điều 
hai Thánh Lịnh 54 để họp bầu một vị Quyền Chưởng Quản đã 
được Đức Hộ Pháp phê chuẩn trước bằng Thánh Lịnh 
257! Nhưng công việc nầy đã bị Khối Nhơn Sanh đến làm hư 
đại sự bằng cách đến đọc Thư chúc mừng để làm cái cớ cho 
Ban Trật Tự HĐCQ đóng cửa VP-HTĐ. HĐCQ đã cảm ơn 
hay chấm công Khối Nhơn Sanh 2014 hay chưa? 
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          7/ Trích (KNS 1019): “Các em viết: 1/- Chúng tôi đã hiểu 
lầm rằng quí vị chức sắc Hiệp Thiên Đài công cử ngày 
4/10/2015 là tái lập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Hiền huynh đã 
dẫn chứng từ Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp để cung cấp 
thông tin đó là chức sắc Hiệp Thiên Đài hành đạo (không đủ để 
gọi là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và không đủ để hiểu đó là Hội 
Thánh Cao Đài). Xin cảm ơn.” 

Câu trích nầy, hậu tấn của Dương Xuân Lương đã nói rõ: chính 
Dương Xuân Lương đã đăng Thánh Lịnh 54 “…đã dẫn chứng từ 
Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp…”. Các hậu tấn của Dương 
Xuân Lương đã hiểu đúng việc làm của Quý Chức sắc Hiệp 
Thiên Đài, nhưng DXL lại cố tình giải thích cho họ hiểu là 
không đúng v.v. Đây cũng là hiểu và giải thích Thánh Lịnh 
theo cách phá Đạo (thứ tư)! Và còn nhiều nữa...!! 

Tôi không biết tại sao việc làm của Quý Chức Sắc HTĐ lại làm 
cho ông Dương khó chịu đến thế? Tôi nghĩ ông nên ra tuyên bố 
thẳng là Khối Nhơn Sanh không ủng hộ HTĐ tái thủ đạo quyền 
theo luật pháp Đạo là mọi việc sẽ ổn cả! Đâu cần phải giải thích 
vòng vo cho dư luận càng hiểu rõ bên trong lòng ông nhiều hơn! 

Tôi không quen biết cả hai Ông Nhất Nguyên và Dương Xuân 
Lương! Mong cả hai ông miễn chấp nếu có điều chi mạo phạm. 
Tôi chỉ thấy các văn bản do hai ông viết mà nhận xét thôi. Một 
ông muốn cung cấp thông tin và tư liệu cho dư luận tìm hiểu và 
một ông thì tức giân vì sự cung cấp đó! Tôi không biết hai ông 
năm nay lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi, nên tôi chỉ mạo 
muội với tư cách một bạn đồng môn khuyên quý ông đừng dùng 
phương tiện thông tin hiện đại trích điểm nhau nữa! Để chúng ta 
có đủ thời gian và thương yêu lo cho sự nghiệp Đại Đạo trong 
khuôn khổ Luật Pháp Đại Đạo. 

Kính chào đoàn kết! 
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Đoàn Minh Thuỳ 

http://huongdaoflorida.com/docvahieu.html 

___________________________________ 
DƯ LUẬN VỀ "THƯ HỒI ÂM" CỦA 

TRỊNH THANH QUAN 

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		42	

 

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		43	

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		44	

 

  

          Đúng như lời của tác giả "Người Đạo Trung Kiên" ở 
trên: " Thông Báo của Chức Sắc HTĐ gởi cho toàn Đạo để biết 
nội tình loạn Đạo trong Ban Điều Hành Trí Huệ Cung chứ 
không phải để đối chất với mỗi cá nhân trong BĐH như vị thủ 
bồn Trịnh Thanh Quan chẳng hạn". 

          Thật ra, chúng ta không cần phải bận tâm với Thư Hồi 
Âm của Trịnh Thanh Quan, một kẻ vô danh chỉ làm nhiệm vụ 
giữ tiền cho BĐH, thế mà dám hỗn láo, qua mặt Trưởng Ban, 
Phó Ban và các Trưởng Ngành để vô lễ, phạm thượng đến Chức 
Sắc Hiệp Thiên Đài bề trên đáng kính. Không biết các vị trong 
BĐH đang ở đâu; hay là mang danh tu chơn nhưng đã cùng 
nhau bán linh hồn cho quỉ dữ! 

          Dưới đây là một số ý kiến của đồng đạo trên facebook về 
người có tên là Trịnh Thanh Quan này: 
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___________________________________  
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GIẢI PHÁP NÀO TỐT NHỨT 

CHO HỘI THÁNH MỚI? 

Bùi Thanh An 

          Hiền huynh Bùi Thanh An gởi cho chúng tôi bài viết này. 
Tác giả đã phân tích khá chi tiết những ưu thế, những khó khăn, 
sai lầm trong quá trình hành đạo của Hội Thánh hiện tại; đồng 
thời cũng đưa ra một số giải pháp (mang tính tổng quát bước 
đầu) nhằm giúp ổn định nền Đạo trong cơn loạn Đạo kéo dài từ 
sau Đạo Lịnh 01 năm 1979 đến nay. Qua bài viết này, độc giả 
có thể nhìn thấy được dáng dấp một Bùi Thanh An nói riêng và 
những môn đệ hữu thệ của Chí Tôn nói chung đã không vô cảm 
và vẫn còn nặng lòng trước sự tồn vong của Đạo nghiệp. Văn 
phong và ngôn ngữ sử dụng trong bài viết điềm đạm, từ hòa, 
đúng tính cách của một người tu hành đích thực. 

          Trân trọng giới thiệu bài viết này đến đồng đạo gần xa. 

          Nhất Nguyên. 

---ooOoo---- 

          Với quyết tâm gìn giữ Luật Pháp Chơn Truyền của Chức 
Sắc và tín đồ Cao Đài (ĐĐTKPĐ-TTTN), dù thời gian kéo dài 
gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng bầu nhiệt huyết muốn lập lại trật 
tự kỷ cương Pháp Luật Đại Đạo vẫn còn nóng hổi lưu thông 
trong tâm hồn người tín đồ hữu thệ. 

          Hội Thánh Cao Đài do Đầu Sư Thượng Tám Thanh 
chưởng quản hiện nay, được thành lập bởi Hiến Chương 1997 là 
Cơ Quan Thường Trực của Hội Thánh trước đây sau một thời 
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gian dài mang danh Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) và thay 
đổi nhiều lần. 

          Do nhiều áp lực khác nhau, từ nhiều phía khác nhau, Hội 
Thánh Lưỡng Đài ĐĐTKPĐ đã ký Đạo Lịnh 01 năm 1979 với 
nội dung cơ bản là giải thể tất cả các cơ quan Hành Chánh Đạo 
từ trung ương đến địa phương. Riêng các Chức Sắc Hiệp Thiên 
Đài, Cửu Trùng Đài, và Phước Thiện nhập lại làm một Hội 
Thánh duy nhứt. Việc điều hành công việc thường ngày của Đạo 
là do một Cơ Quan Thường Trực của Hội Thánh được tạm đặt 
tên là Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) đảm trách. Hội Thánh 
là cơ quan quyền lực cao nhứt trong Đạo, mỗi bốn (4) năm Đại 
Hội một lần để quyết định việc trọng đại của Đạo. 

          Với phong trào "quá nóng" của toàn dân đứng lên đập đổ 
mọi thứ sau ngày cách mạng thành công 30-4-1975, Đạo Cao 
Đài cũng chịu chung số phận. Hội Thánh không thể không chấp 
hành (trích Văn Tịch Pháp của Ngài Bảo Đạo). Nền Đạo sau 
ngày cải tạo tôn giáo (tức sau Đạo Linh 01) có hình thức được 
lập giống như là một Hội Đồng Nhân Dân cấp xã gồm nhiều đại 
biểu (là những Chức sắc), có cơ quan thường trực là Ủy Ban 
Nhân Dân (gọi HĐCQ) vậy . 

          Một cái khác biệt mà cơ quan cải tạo tôn giáo Cao Đài 
không ngờ tới là: Thành viên của HĐND thì do người dân bầu 
cử trực tiếp trong dân chúng, chức năng và quyền hạn ngang 
nhau không ai lớn ai nhỏ. Nhưng thành viên Hội Thánh thì khác 
hơn, không do dân bầu vào mà là do phẩm tước, thâm niên lập 
công và được thiêng liêng chấm chọn có lớn nhỏ tôn ti trật tự, 
nên mọi kế sách cải tạo muốn theo mô hình của một cơ quan nhà 
nước đều bị tréo ngoe không thực hiện được. Song song đó, Đạo 
lịnh 01 qui định cứ định kỳ 4 năm đại hội một lần lại không 
được tổ chức để định đoạt quyết sách chuyện đạo và bầu cơ 
quan thường trực mới. Coi như Đạo Lịnh 01 đã mất giá trị từ 
lâu vì không được thi hành bởi chính Cơ Quan Thường Trực. 
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          Từ năm 1979 đến năm 1997 (18 năm) các thành viên của 
Hội Thánh là những Chức Sắc trên danh nghĩa lần lượt già chết 
không có người bổ sung vào. Không thể bầu cử từ đạo hữu vào 
được, nên HĐCQ túng thế mới nghĩ ra chuyện thay thế bằng 
cách mượn chữ Cầu Phong, Cầu Thăng (chính xác là mượn) 
trong Pháp Chánh Truyền. HĐCQ thành lập một Bảng Điều Lệ 
Cầu Phong Cầu Thăng riêng. Đây là sự lừa mị đầy ngược 
ngạo. Nếu vẫn coi Pháp Chánh Truyền còn là nội qui nội luật, 
trong đó đã có Luật Cầu Phong Cầu Thăng rồi thì cần gì phải lập 
bảng điều lệ cầu phong cầu thăng mới với hình thức nội dung 
hoàn toàn khác? Cái này ai cũng hiểu, nhưng vẫn cứ chen vào 
xin phẩm tước. 

          Trong Đạo Cao Đài phẩm tước Chức sắc lại chia thành ba 
phái Thái, Thượng và Ngọc. Ba phái này do thiêng liêng định 
cho mỗi con người qua cơ bút. Cơ Bút lại bị nhà nước và Đạo 
Lịnh 01 cấm. Bí thế, nên HĐCQ lại bày cái trò hên xui bắt banh 
định phái rồi tung hô và tin tưởng là thiêng liêng ban cho. Ông 
Thái Côn Thanh trấn an các chức sắc tân phong bằng câu nói 
bất hủ: “Dù là bắt banh nhưng chúng ta đều là do thiêng liêng 
phong”(!).Thực tế hiện nay không phải vậy. Phẩm tước đều do 
Ông Đầu Sư Thượng Tám phong tất cả, phái nào thì cũng do 
ông Đầu Sư Tám định luôn. Cụ thể như trường hợp của Ông 
Trần Quang Cảnh được Ông Tám ban cho phẩm Lễ Sanh Ngọc 
Cảnh rồi sau đó lại thăng Giáo hữu Thượng Cảnh, Ông Bé sài 
gòn và nhiều trường hợp khác cũng vậy... 

          Những việc làm vô pháp, vô thiên đó của HĐCQ đã đẩy 
nền Đạo hiện nay vào con đường vô cùng bế tắt. Người tín hữu 
Cao Đài chân chính mới bắt thấy đau lòng cố tìm ra một giải 
pháp để lập lại trật tự kỷ cương cho cả nền Đại Đạo chứ không 
phải mục đích giành quyền lật đổ hay đảo chánh cái Hội Thánh 
đang cầm quyền theo cách thức của các cuộc cách mạng và 
chánh trị ngoài đời thường làm. 
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          Trước tiên, ta thử phân tích tất cả những thuận lợi và 
khó khăn đang có trong Hội thánh hiện nay: 

          1/- Thuận Lợi: 

a- Có pháp nhân nhìn nhận Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh được phép hoạt động. (Pháp nhân này nhà nước 
không ban riêng cho HĐCQ mà ban cho tất cả tín đồ 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh (điều 1 
Quyết định số 10 do Ông Vũ Gia Tham ký ngày 9-5-
1997). Vì vậy ai là người tín đồ Cao Đài Tòa Thánh 
Tây Ninh dù tùng hay không tùng sự canh cải đều được 
coi là có pháp nhân.) 
 
          b- Có cả một hệ thống cơ sở thờ tự từ trung ương 
Tây Ninh đến khắp tất cả các tỉnh thành.  

          c- Có cả sự giúp đỡ tận tình của chánh quyền các cấp. 
          d- Gầy dựng được cả một lực lượng đông đảo Chức Sắc 
theo cách đào tạo ngoài Pháp Chánh Truyền. 
          2/- Khó khăn: 

          a- Pháp Chánh Truyền và các Luật lệ khác của Đạo vẫn 
còn hiện hữu giá trị vì chưa được hủy bỏ. Nên mỗi việc chi 
ngoài PCT đều bị nhơn sanh phê phán. 

          b- Luật Pháp nước CHXHCNVN công nhận quyền tự do 
tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng công dân trong đó 
có quyền thay đổi và từ bỏ tôn giáo. Nên Hội Thánh tuy mang 
tiếng là được có pháp nhân nhưng không thể dùng “cách vi 
phạm pháp luật” xử lý các trường hợp bất mãn, xa lánh và 
không tuân lịnh của đồng Đạo. 

          c- Chưởng Quản Hội Thánh không có thực quyền quyết 
định. Mỗi khi quyết định điều gì phải xin ý kiến… 
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          d- Cách điều hành việc Đạo chỉ dùng bằng lịnh hoặc chỉ 
thị, chỉ đạo chứ không bằng Luật pháp. 

          e- Tâm lý bất tuân thượng lịnh đều có sẵn trong lòng mỗi 
chức sắc của Hội Thánh. Mỗi vị chức sắc cao cấp đều có một cơ 
quan quyền lực đỡ đầu phía sau lưng trong sự kín đáo, không ai 
biết cơ quan nào đỡ đầu cho ông nào. Vì thế, khi tiếp xúc trò 
chuyện nhau, người ta luôn e ngại nên chỉ lấy bên ngoài xã giao 
chứ bên trong còn e dè lo sợ. Hậu quả là tất cả chức Sắc đều 
sống bằng sự giả dối với hai trong một (hai lòng trong một dạ). 

          f- Nhơn sanh nhiều triệu người đã bất mãn nhưng không 
dám thổ lộ. Huynh Tỷ Đệ Muội lớn nhỏ sống trong nghi kỵ và 
không thật lòng với nhau. Sống dối lòng không dám nói thật 
hiện nay trong Đạo Cao Đài đã trở nên phổ biến. Sự tin tưởng 
thân thiết trong tình thương yêu chân thật không còn nữa. Tâm 
lý hoài nghi đè nặng tâm hồn người Đạo. 

          g- Sự giúp đỡ của chánh quyền các cấp cũng chỉ âm thầm, 
chứ không dám công khai vì vi phạm luật pháp nhà nước. Đa số 
đều dùng cách đi kín đáo chỉ đạo chứ tuyệt nhiên không có một 
văn bản chánh thức nào hết. 

          h- Số đồng Đạo công khai gìn giữ luật pháp chơn truyền, 
không tùng cái Hội Thánh mới này ở trong nước và hải ngoại rất 
đông và ngày càng tăng thêm. 

          i- Hội Thánh đã dùng những cách thức sai lầm bằng văn 
bản và hành động công khai để trấn áp đồng Đạo không tùng 
lịnh. Đã đóng cửa Cơ Quan Pháp Luật do chức sắc HTĐ đảm 
trách đã đẩy nền Đạo vào chỗ rối loạn vì không còn pháp luật. 
Những văn bản này hiện không thể thu hồi sửa sai được. Đó là 
cái khó khăn lớn nhứt mà Hội Thánh phạm phải. 

          Duyệt qua phần đánh giá chung, ai cũng nhìn nhận rằng 
Hội Thánh hiện nay đang có một số nhỏ thuận lợi về mặt vật 
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chất và số lượng, nhưng về yếu tố tinh thần và chất lượng thì 
còn rất nhiều khó khăn. 

          Trong lãnh vực tôn giáo, yếu tố tinh thần tức nhân tâm 
được xem là quyết định. Người tín đồ khôn ngoan sẵn sàng 
buông bỏ vật chất tức là phần xác để gìn cho được yếu tố tinh 
thần (phần hồn) nếu phải hy sinh một trong hai. Tôn giáo nào lo 
phát triển tinh thần hay tín ngưỡng thì sẽ thành công, còn ngược 
lại, tôn giáo chỉ chú trọng phát triển vật chất sẽ sớm bị thất 
bại. Trong Đạo Cao Đài Chí Tôn có dạy: “Thuận nhơn tâm ắt 
thuận Trời…” hoặc “.. Bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi, Không cần 
hạ giới vọng cao ngôi..”. Chí Tôn cần cái tâm của các môn đệ 
hơn là cao ngôi. 

           Vì vậy, cân nhắc lại thấy rằng, Hội Thánh do Đầu Sư 
Thượng Tám Thanh Chưởng Quản đang gặp khó khăn chồng 
chất, còn thuận lợi thì rất ít. Nên để chấn chỉnh lại kỷ cương 
được như ban đầu, trị bình tâm lý đồng đạo tín đồ thì Hội 
Thánh chỉ có thể chọn một trong ba cách cơ bản sau đây để 
đi: 

          1/- Quyết định tiếp tục sử dụng sức mạnh vật chất kể cả 
nhờ quyền đời giúp để đè nén và áp đặt đức tin lên tinh thần của 
chư tín đồ gìn giữ luật pháp Đạo. 

          2/- Tuyên bố minh thị rằng Đạo Cao Đài hiện nay không 
trực thuộc cũng không dính líu gì với Pháp Chánh Truyền để 
khóa miệng những ai cố ý dùng Pháp Chánh Truyền làm căn 
bản chỉ trích và bình luận. Hoặc tuyên bố thoái vị giao Cơ Đạo 
lại cho nhơn sanh lo liệu. 

          3/- Lấy Pháp Chánh Truyền làm cơ bản, chuyển cương 
thành nhu. Thành thật nhìn nhận những bất cập tiêu cực đã làm 
thời gian qua và chịu sửa những điều đã làm sai và tuyệt đối 
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tùng theo Luật Pháp chơn Truyền của Đạo. Tất cả được thực 
hiện trong tình thương xóa bỏ hận thù. 

         NHỮNG CÁI HAY VÀ DỞ TRONG TỪNG CÁCH ĐI 
NHƯ SAU: 

          CÁCH 1:  
          Ưu điểm: Không thấy. Cách này Hội Thánh đã thực hiện 
từ nhiều năm lúc còn là HĐCQ, đã thay đổi bổ sung Hiến 
Chương nhiều lần, nhưng tình hình đạo càng ngày càng xấu đi. 

          Khuyết điểm: Càng ngày càng làm thất nhân tâm. Nhơn 
sanh không còn kính trọng nữa. Những điều dối trá ngày càng bị 
phanh phui. 

          CÁCH 2: 
          Ưu điểm: Hội Thánh không còn là lực cản, nhơn sanh 
được tự do tu hành không ai xâm phạm ai đúng theo khuôn luật 
Tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhà nước. Cơ 
đạo sẽ được yên bình trở lại. 

 
          Khuyết điểm: Cơ rối loạn Đạo sự chắc chắn sẽ xảy ra. 
Nhứt nhựt vô vương thiên hạ đảo quyền. 

          CÁCH 3: 
          Ưu điểm: Rất lớn! Nhơn sanh tuy bất mãn những canh cải 
luật pháp Đạo và thói quan liêu của Chức Sắc, nhưng cũng giảm 
được căng thẳng vì Hội Thánh biết lắng nghe, không dùng 
quyền lực trị nữa! 

          Khuyết điểm: Không thấy! Vì người tín đồ đi tu hành 
đúng theo Luật Pháp Đạo là một điểm son của Tam Kỳ Phổ Độ. 
Việc nầy trên thuận ý Trời, dưới thuận nhân tâm. 
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          Trước tình hình Đạo sự, cao điểm là ngày Đại Lễ Hội Yến 
Diêu Trì Cung ngày 15-8-Bính Thân sắp tới, trăm sự còn ngổn 
ngang chưa thấy đâu là kế hoạch tốt nhứt, mong Hội Thánh bình 
tâm mà xét lại lời góp ý chân thành này. Đừng tính quanh tính 
quẩn dùng tiền đóng góp của nhơn sanh đi mua chuộc vài vị 
Chức Sắc HTĐ làm kiểng để trấn an nhân sanh trong kỳ Đại 
Lễ 15 tháng 8 tới. Đừng vì một chút bình yên nhỏ mà làm 
mất tất cả tấm lòng của nhiều triệu tín đồ. 

          Trước tình thế hiện nay, nhơn sanh chắc cũng sẽ thấy rõ 
kế hoạch sắp tới của Hội Thánh mà vốn đã phẩn nộ càng thêm 
phẩn nộ. 

          Kính chúc Hội Thánh được vạn sự lành trong việc bỉnh 
cán nền Đạo được trên thuân dưới hòa. 

          Nay kính hiến kế. 

Thánh Địa, 15-7-Bính Thân 
          (dl 17-08-2016) 

          BÙI THANH AN 

http://huongdaoflorida.com/giaiphapnao.html 

____________________________________  

 
HỒI ĐÁP THÔNG TRI số 01/91.HT-TT 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		54	

 

 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		55	

 

 

Nguồn Chơn Pháp Cao Đài. 

 http://huongdaoflorida.com/hoidap2.html  
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_________________________________   

 
KẺ PHÁ RỐI NỀN AN NINH TRẬT TỰ LÀ AI? 

Phạm Thanh Bình 
 
 

         Từ lâu, đọc qua báo chí của cơ quan thông tin chính thống 
nhà nước tôi thường nghe các cụm từ: “Bọn phá Đạo”, “Bọn lợi 
dụng tự do tín ngưỡng”, “Bọn gây mất an ninh trật tự”, “bọn bị 
thế lực thù địch xúi giục” v.v. tôi rất giận các cái “bọn” đó! Tại 
sao họ không lo thuần túy tu hành? Tại sao họ lợi dụng tín 
ngưỡng để làm rối loạn trật tự anh ninh xã hội? Tại sao? và tại 
sao?? 

         Tôi luôn trăn trở để tìm hiểu coi họ là ai? Và họ muốn gì? 
Tìm hoài mà chưa thấy! Đến nay nhân dịp đọc Thông báo của 
Chức Sắc HTĐ (ngày 25-6-Bính Thân) tôi mới biết được họ là 
ai! 

         Trích nội dung thông báo: “…Công An cho chúng tôi biết, 
đồng thời đề nghị chúng tôi thông báo với đồng đạo liên quan 
đến việc giữ gìn tro cốt của Thất Nương và 12 tro cốt thân nhân 
của Đức Bà phải di dời tro cốt này ra khỏi Báo Ân Đường THC 
trong thời gian sớm nhất. 

 
Nếu không di dời, phía Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh 
và Ban Cai Quản trực thuộc đến Báo Ân Đường THC giải quyết 
sẽ có sự xô xát, hổn loạn, đổ máu xảy ra với những người gìn 
giữ tro cốt làm mất an ninh trật tự tại đây, lúc đó Công An phải 
vào cuộc để can thiệp và xử lý vụ việc.” 
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         Như vậy câu giải đáp đầu tiên cho tôi biết, kẻ làm mất trật 
tự an ninh để công an phải vào cuộc là “phía Hội Thánh có Ban 
Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản trực thuộc”. Bọn bị thế lự 
thù địch xúi giục là ai? Việc “đến Báo Ân Đường THC giải 
quyết sẽ có sự xô xát, hổn loạn, đổ máu xảy ra” này đã được 
công an biết trước nên mới báo với Chức Sắc HTĐ như thế. Biết 
trước sao không có biện pháp ngăn chặn mà đợi xảy ra mới vào 
cuộc? Cái này theo luật hình sự Việt Nam là vi phạm. Ai đã xúi 
giục “Hội Thánh có Ban Đại Diện Hội Thánh và Ban Cai Quản 
trực thuộc” làm thế? Câu giải đáp dành cho mọi người tự 
hiểu. Trong phạm vi bài này tôi chỉ gói gọn việc tìm hiểu ai là kẻ 
phá Đạo mà thôi như đề bài đã nêu “KẺ PHÁ RỐI AN NINH 
TRẬT TỰ LÀ AI?” Câu hỏi này đã có lời giải đáp. Đọc qua 
Thông báo này mới cho nhơn sanh thấy ai là kẻ thực tu và ai là 
kẻ phá rối an ninh trật tự! 

Còn việc di dời tro cốt đi nơi khác theo thiển kiến của tôi rất dễ 
xử lý: 

         1- Do vi bằng tại Vạn Pháp Cung thì việc di dời sẽ do Hội 
Thánh Lưỡng Đài quyết định. “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng 
Tám Thanh Chưởng Quản” chỉ là Hội Thánh Cửu Trùng Đài 
nên chưa đủ chức năng giải quyết, phải có ý kiến của Hội Thánh 
Hiệp Thiên Đài mới đủ. Chừng nào có Hội Thánh Lưỡng Đài thì 
là do Ông Đầu Sư Thượng Tám Thanh quyết định chứ không ai 
khác! Cứ hỏi Ông ấy! 

         2- Nếu “Hội Thánh do Đầu Sư Thượng Tám Thanh 
Chưởng Quản” quyết định dùng lực lượng đến giải quyết có thể 
gây xô xát đổ máu thì theo ý tôi (nếu tôi là thân nhân của tro cốt 
đang là công dân nước ngoài) thì sẽ rước tro cốt của Thất Nương 
và thân nhân về Pháp quốc là êm chuyện. Vì “Hội Thánh do Đầu 
Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản” đã không đồng ý cho gởi 
tạm tại Báo Ân Đường thì không còn cách nào khác. Vậy đề 
nghị Quý thân nhân của Thất Nương nên chuẩn bị thủ tục xin 
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phép Chánh Phủ để di dời Bà về Pháp vì có thể HTĐ sẽ không 
đủ sức gìn gữ được tốt với số người cố tình giải quyết bằng cách 
gây xô xát mà Công An biết trước này. 

       Nay kính, 

                 Thánh Địa, ngày 02-07-Bính Thân (dl 04-08-2016) 
PHẠM THANH BÌNH 

 http://huongdaoflorida.com/kepharoi.html 

______________________________________  

 
ĐẠI  ĐẠO  TAM  KỲ  PHỔ  ĐỘ 

Cửu Thập Nhứt Niên 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

*** 

THƯ GỞI HH TRỊNH THANH QUANG 

V/v phản hồi lá thư "Thư Hồi Âm" 

  

            Kính gửi HH Trịnh Thanh Quang Trí Huệ Cung,  

           Tiểu đệ chẳng đủ đức tài để Huynh xếp vào hàng bằng 
hữu, nhưng vì đọc được thư hồi âm của HH nên em đường đột 
kính thư đến Huynh sau kính tường những vị cao minh nhằm 
giáo hóa em thêm trên đường tu học.  

      Kính HH, 
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           Trước hết em xin nhận định về chữ ký của Huynh trên 
văn bản:           

          Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, chiếu theo chơn pháp là thượng 
cấp của tam cung và Ban Điều hành Trí Huệ Cung cũng không 
ngoại lệ. Về việc tờ trình của các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là 
thượng cấp của BĐH, nhị vị trưởng phó ban phải khép nép kính 
thư hồi âm mới đúng phép đằng này Huynh lại tự ý hồi âm 
…..!?????! Lần trước em đọc tờ trình của HH Phạm Văn Cưởng 
ký gửi Chính Quyền các cấp, phía dưới là lời phê do Huynh 
soạn thảo, thật sự em bán tính bán nghi, em không nghĩ Huynh 
đủ khả năng làm được việc như vậy, và lần này đây thì không 
còn nghi ngờ gì nữa! Tất cả mọi việc ở BĐH đều do một tay 
Huynh thao túng- tất cả nhân sự trong BĐH đều đã thúc 
phược dưới bàn tay của Huynh.        

          Em biết những vị trong BĐH là con cháu Phạm Môn, 
thậm chí còn là hiếu tử của những Chức Sắc lãnh đạo cao cấp, 
những vị ấy rất nhân từ và đức độ. Em thấy lịch sử Đạo có ghi 
những vị Phạm Môn được Đức Tôn Sư cân thần và dự Đào Viên 
Pháp, cái tình cái nghĩa của thệ hữu Phạm Môn Thiêng Liêng 
cao trọng vô cùng. Em đã từng giận BĐH tại sao lại đối xử với 
gia đình Phạm Môn ở cõi nhân gian và cả ở cõi Thiêng Liêng 
như vậy! Em xin lỗi! Tất cả bởi vì sự thao túng của Huynh mà 
ra. Tuy thệ hữu Phạm Môn rất hiền nhưng đâu thể thúc phược để 
một mình Huynh có thể thao túng được. Em tin chắc phía sau 
Huynh có một thế lực làm hậu thuẫn rất ghê gớm! Huynh mới có 
thể tự mình ra hai văn bản như vậy……         

          Bây giờ em nhận định vào nội dung thư hồi âm của 
huynh:       

 Nội dung Huynh viết có đoạn: “…..vậy cho tiểu đệ hỏi cơ quan 
Tư Pháp Hiệp Thiên Đài được đặt ở đâu trong Nội Ô Tòa Thánh 
vậy?...”   
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          Kính HH, Pháp Chánh Truyền dạy: “…..Đạo còn thì Hiệp 
Thiên Đài còn..”. Theo ngu kiến của em, HTĐ trong lời dạy trên 
có ý nghĩa là cơ quan tư pháp, ngụ ý muốn dạy chúng ta tầm 
quan trọng của Luật Pháp trong cửa Đạo mang ý nghĩa tinh thần 
chứ không phải nơi làm việc của  cơ quan Tư Pháp. Huynh định 
lại!         

          Em đọc đạo sử thấy hồi xưa khi Đức Hộ Pháp ở Tần 
Quốc, ra rất nhiều Thánh Lịnh, Huấn Lịnh… để gửi về Việt 
Nam điều hành cơ Đạo, em chưa từng thấy có một văn bản nào 
của các vị Thời Quân hoặc của một Chức Sắc cao cấp nào 
hỏi  Đức Hộ Pháp rằng cơ quan làm việc của Đức Ngài được đặt 
ở đâu trong nội ô Tòa Thánh vậy?        

          Nếu Huynh được sống vào thời đó thì Huynh đã có cơ hội 
trổ tài hỏi Đức Hộ Pháp rồi phải không Huynh?! Và điều này 
minh chứng rằng Huynh muốn tỏ ra mình là một vị thông minh 
quán thế hơn tất cả Thời Quân và Chức Sắc cao cấp thời xưa vì 
chẳng biết hỏi cơ quan của thượng cấp được đặt ở đâu.???!! 
Đúng là Phàm ngã của Huynh đã biến tướng một cách rất ghê 
gớm .       

          Vào lúc này, Huynh nên hỏi Huynh GS Chiến và GH Bình 
rằng “cơ quan Tư Pháp HTĐ được đặt ở đâu trong Tòa 
Thánh..” , có lẽ Huynh mới có thể nhận câu trả lời thỏa đáng 
nhất. Vì hai vị đó cũng giống như Huynh vậy, nghênh ngang 
xem Trời bằng vung, đã dùng cơ bắp để cưỡng ép Chức Sắc 
HiệpThiên Đài ra khỏi và đóng cửa cơ quan tư pháp, mà không 
trình ra một văn bản nào hoặc ít ra cũng có một cuộc họp bất 
thường …    

          Xin phép Huynh cho em xen vào một đoạn Thánh Giáo 
trong lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp dạy về Pháp Chánh Hiệp 
Thiên Đài đêm 01.05.Mậu Tý( 1948) tại Đền Thánh: …“ Tại 
sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Đài? Nếu cả Pháp Chánh đó 
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không người cầm để thực hiện thì cả giá trị lẫn thể thống đều 
mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư giữa có ngôi 
Chưởng Pháp nếu không phải Pháp Chánh do Hiệp Thiên Đài 
nắm giữ thì họ tông lúng, tông hoài, tông mãi mãi làm cho loạn 
Đạo theo tấm thảm kịch... 

Bần Đạo lặp lại: Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái 
Đức Chí Tôn, có hàng phẩm quyền hành thứ tự, đẳng cấp giao 
cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thất thứ, nếu 
loạn hàng thất thứ thì Đạo tiêu diệt….”      

          Đây là thảm trạng hiện tại của nền Đại Đạo đó Huynh và 
đây cũng là lý do mà các Chức Sắc cao cấp đang lãnh đạo ở Tòa 
Thánh Tây Ninh đang thực hiện dẹp cho bằng được Pháp Chánh 
Hiệp Thiên Đài, tất cả tựu trung là muốn diệt Đạo như lời của 
Đức Hộ Pháp đã tiên đoán! Nếu là một tín đồ của Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ hoặc là một thệ hữu Phạm Môn chỉ cần một rung 
động thật nhỏ của Chơn Thần thì cũng hiểu được nỗi đau và 
thấu hiểu được cơ Đạo hiện hành.        

          Đây là thời điểm khó khăn nhất của nền Đại Đạo nói 
chung và Hiệp Thiên Đài nói riêng mà HH không chung cùng 
chia đau sớt thảm lại mượn gió bẻ măng- Huynh đã chẳng phải 
là đứa em ngoan hiền…        

          Em kể Huynh nghe câu chuyện có chút liêu trai! Có một 
vị kia rất phương phi đạo mạo thế gian ai nhìn cũng thấy đúng là 
đạo cao đức trọng, ngặt nỗi cái ngươn thần- cái điểm linh quang 
của Huynh ấy chẳng biết để ở đâu, rồi Huynh ấy cũng chẳng cần 
chơn khí để có thể cảm quang, để làm nhịp cầu nối phát điển 
ngươn thần để có thế quán thông đạo pháp giục tấn thiêng liêng, 
đã làm cho vạn linh đi thụt lùi cơ tấn hóa. Vì nguyên bổn tự 
nhiên của con người là sự yêu thương, nên chơn khí đã đến gõ 
cửa với ước nguyện cùng giao cảm ngươn thần đển trở thành 
những Thánh Thể hữu vi minh triết. Nhưng vị ấy đã không cần 
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nữa rồi, vì cái Vô Thần đang làm minh chủ, mới có thể làm gì 
tùy hứng, còn nếu để Tinh Khí Thần hòa hợp thì đã đi vào sự 
trật tự của càn khôn vũ trụ.      

          Em viết mông lung mong huynh thông cảm, nhưng câu 
chuyện liêu trai đó mường tượng như câu chuyện Huynh Truyền 
Trạng Nguyễn Cẩm Luân đến gõ cửa văn phòng Ngọc Chánh 
Phối Sư đó vậy!       

          Trên dòng lịch sử em chưa thấy một vết nhơ hoen ố nào 
của Phạm Môn. Rất sáng và sạch. Những cuộc cân thần, được 
Đức Hộ Pháp ban Đạo Hiệu, dự lễ Đạo Viên Pháp, với em nó 
như một huyền thoại của sự đức hạnh và huyền linh. Em đã từng 
ước nguyện mình đã là Phạm Môn.       

          Dẫu biết cơ khảo thí lọc lừa này là toàn diện, có hủy diệt 
mới có tái sinh, Phạm Môn cũng không ngoại lệ, nhưng em 
không muốn, thật sự em không muốn  Phạm Môn náo 
nhiệt,  hơn thế nữa con cháu Phạm Môn trong BĐH có cửu 
huyền rất cao trọng. Phạm Môn là hình ảnh của sự đức hạnh 
hiền từ, yêu thương và gắn kết sao lại đến nông nỗi………..vô 
thần thật kinh khủng!        

          Vài lời thô thiển chỉ mong Huynh hãy để nội tâm an tịnh, 
để tìm sự hòa hợp cùng tiếng gọi ấm áp của Chơn Linh thì thật 
là một điều may mắn!  

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 09/4/Bính Thân 
Khiếm Tuệ kính thư. 

 http://huongdaoflorida.com/thugoi11.html 
_________________________________  
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KHÔN NHÀ DẠI CHỢ 

Minh Thuy Đoàn 

          Hai Tiến Sĩ người Việt sống ở nước ngoài Bà Trần Thu 
Dung và Ông Phạm Trọng Chánh đã viết bài bôi nhọ và nhục 
mạ Đạo Cao Đài của Ngọc Hoàng Thượng Đế. 

          Bà Trần Thu Dung đã viết thành sách xuất bản tại Việt 
Nam sáu năm trước với tựa là ĐẠO CAO ĐÀI & VICTOR 
HUGO, đã cho rằng Đạo Cao Đài là thành viên và là con đẻ của 
Hội Tam Điểm của Pháp. Sách có bán tại đây: 
http://www.vinabook.com/dao-cao-dai-victor-hugo-p43700.html 

          Với nỗi nhục này, mọi người tín đồ môn đệ của Chí Tôn 
dù trí mỏng tài sơ cũng đều đau lòng nên có một tác giả trẻ là 
môn đệ Cao Đài đã nóng ruột và phẫn nộ dũng cảm viết một 
Tiểu Luận phản bác, đính chánh những sai trái và nhục mạ tín 
ngưỡng Đại Đạo mà Bà Trần Thu Dung chụp mũ cho Đạo Cao 
Đài. Tiểu Luận mang tên: ĐẠO CAO ĐÀI & TUỔI TRẺ. Tiểu 
Luận đã viết năm 2011, có lẽ lúc đó mạng xã hội không thịnh 
hành nên tiểu luận ĐẠO CAO ĐÀI & TUỔI TRẺ của tác giả 
CAO ĐÀI TRẺ ít người biết đến. 

          Đến nay, có một vị Tiến Sĩ khác tên Phạm Trọng Chánh 
đã viết bài ca tụng công trình nghiên cứu của Trần Thu Dung tô 
đậm thêm vết nhơ bôi nhọ Đạo Cao Đài. Ông Chánh kết luận. 
Đạo Cao Đài là một hỗn hợp theo ngôn ngữ vi tính là “CUT & 
PASTE” (cắt và dán) các mảnh rời của các tôn giáo thế giới 
ghép lại nên chẳng có giá trị gì về mặt tín ngưỡng mà chỉ có giá 
trị du lịch. Xem link: 

 
http://www.chungta.com/…/doc-sach-dao-cao-dai-va-victor-
hug… 
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          Ông Bình Thới, đã đau lòng khi thấy Ông Phạm Trọng 
Chánh đã không chịu để yên, mà lại đem ngòi bút bới lên tô 
thêm sự bôi nhọ một mối Đạo thuần túy của người Việt Nam. 
Ông đăng lại tiểu luận ĐẠO CAO ĐÀI & TUỔI TRẺ của tác 
giả CAO ĐÀI TRẺ trên trang riêng của Ông được một số bạn trẻ 
share lại trên facbook. Bài Tiểu Luận này cũng được trang Mạng 
Diễn Đàn Về Nguồn (huongdaofloria.com) đăng chánh thức 

          Điều đau lòng nhứt đáng nói ở đây là Quý Ông Bà đang 
là Lãnh Đạo Hội Thánh (Cao Đài 97) không một chút xúc 
động, đau lòng hay thương xót cho mối Đạo Trời mà mình 
giành làm chủ nên không một lời lên tiếng! 

          Tại sao? Các Ông Bà xem đó không phải là nhiệm vụ của 
mình hay các Ông Bà sợ? 

          Các Ông Bà hiện nay đang dồn mọi sức lực vào để phá 
Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo đã có từ thử? Những ai đau 
lòng xót dạ cho Đạo có lên tiếng thì Ông Bà cho là người phá 
Đạo. Quý Ông Bà đang tập trung cản trở gây khó khăn cho chư 
tín hữu không phục tòng cái Tôn Giáo Canh Cải của Quý Ông. 

          Hiện nay, Quý Ông đang tiếp tục làm khó cho việc hành 
lễ Truy Điệu Thánh Cốt Thất Nương dù rằng lễ đã thành công 
tốt đẹp hơn nửa tháng qua trong sự vui mừng kính mến của hàng 
nhiều ngàn tín đồ đến tham dự lễ bái. 

          Đức Hộ Pháp có dạy rõ: “Muốn phá Đạo không có cách 
gì hay bằng phá Pháp của Đạo” (Diễn văn ĐHP). Các Ông Bà 
nên xét lại với câu nói này của Đức Hộ Pháp thì ai là người 
phá Luật Pháp tức là phá Đạo? 

          Quý Ông Bà muốn biến nền Đạo của Chí Tôn thành một 
tôn giáo duy vật (có xác không có hồn)? Chỉ biết có phẩm tước 
và quyền hành mà thôi không chú ý gì đến đức hạnh? 
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          Người tín đồ khi nhập môn cầu Đạo đều minh thệ “..gìn 
luật lệ Cao Đài..”. Chứ không phải gìn lịnh Chức Sắc. Nhìn 
những tín đồ biết “..gìn luật lệ Cao Đài..” đáng lẽ Quý Ông Bà 
phải vui mừng cho cơ Đạo được mở mang mới phải, nào dè Quý 
Ông Bà lại tỏ ra vô cùng bực tức xem đó là những cây gai trong 
mắt cần phải nhổ đi? 

Ca dao Việt nam có câu:  
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá 
nhau..”  

Các Ông Bà không lo bảo vệ danh thể Đạo khi bị người 
ngoài Đạo bôi nhọ vu khống và nhục mạ, mà lại đi làm khó 
dễ cho chư tín đồ đang tùng Chơn Pháp, gìn Luật Lệ Cao 
Đài. 

Hành động đó, Quý Ông Bà hãy tự xét mình lại coi có 
xứng đáng là người gọi là đứng đầu Hội Thánh không hay 
chỉ là những kẻ cơ hội đúng như tựa bài này viết này đã đặt 
cho? 

Minh Thuy Đoan 

http://huongdaoflorida.com/khonnha.html 

_______________________________  
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"LỜI CHỨNG THỰC" CỦA NGƯỜI TRONG 
CUỘC 

( Cải Trạng Lê Minh Khuyên –  

Phó Chưởng Quản Hội Thánh ) 

Đoàn Minh Thùy 

            Đó là: 

             “… Đại Hội Tổ chức việc Cầu phong, Cầu thăng kỳ 
này, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng 
và nhiệm vụ gì với tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn truyền của 
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Tòa Thánh Tây Ninh tức là 
không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh đã thực hiện 
qua các kỳ Đại hội trước đây….” 

            Trên đây là trích một đoạn trong văn thơ số: 024/87-
HTĐ.VT ngày 21-08-Nhâm Thìn (dl 06-10-2012) của Ngài Cải 
Trạng Lê Minh Khuyên đương kim Phó chưởng Quản Hội 
Thánh gởi đến Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, các vị Quyền 
Thái-Thượng-Ngọc Chánh Phối Sư và Quyền Nữ Chánh Phối 
Sư. (đính kèm văn bản) 

            Điều này khẳng định các phẩm Đạo được phong và 
thăng trong kỳ Đại Hội 2012 bị chính cơ quan pháp luật Đạo 
không công nhận. Như vậy các vị tân phong và tân thăng trong 
“…tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn truyền của ĐẠI ĐẠO TAM 
KỲ PHỔ ĐỘ Tòa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp 
Luật Đạo của Hội Thánh” hãy tự xem lại mình là ai? Mình có 
đủ tư cách là Chức sắc của Đạo Cao Đài Ngọc Đế để đi truyền 
giáo không? Rồi đây kỳ Đại Hội Cầu Phong Cầu Thăng năm 
2017 sắp tới ai sẽ công nhận? 
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            Khi chính Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên phó Chưởng 
Quản là người trong cuộc phủ nhận tư cách Chức sắc của quí vị 
thì không thể có cơ quan nào khác đủ pháp lý công nhận được 
cả. Quý Chức Việc có tâm Đạo vì Đạo vì Thầy hãy suy nghĩ lại 
mà chọn cho mình một cách khác để tấn hóa trong đường tu học, 
nên sáng suốt quyết định xem có tham gia cầu phong kỳ Đại Hội 
tới không? Không nhứt thiết phải có phẩm tước mới làm được 
việc Đạo!!! 

            Trong suốt quảng đường dài 40 năm hành Đạo trong cơ 
chế Đạo bị canh cải, Ngài Lê Minh Khuyên đã hạ bút ký trục 
xuất biết bao là Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu trung kiên đã 
trọn gìn lời Minh Thệ ra khỏi ĐĐTKPĐ để làm vừa lòng cho 
những ai đó! Nhưng khi gần cuối đời, chuẩn bị cho việc trở về 
bái mạng Ngọc Hư Cung, Ngài Lê Minh Khuyên đã có được 
tiếng nói trung thực từ tâm mình trong Văn thư số: 024/87-
HTD.VT ngày 21-08-Nhâm Thìn (dl 06-10-2012) nói trên. Đây 
là một việc làm dũng cảm của một người cầm cân công lý trong 
cơ loạn Đạo. Xin nghiêng mình kính cẩn và bái phục. Biết đâu 
một ngày nào đó đồng Đạo cũng sẽ được một Văn Bản tương tự 
nhưng do Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh ký?!! 

            Vừa qua, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang 
Cảnh) và Lễ Sanh Ngọc Tua Thanh (Lê Văn Tua) ở hải ngoại đã 
nhân danh đại diện cho “… tổ chức ngoài Giáo Pháp Chơn 
truyền của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Tòa Thánh Tây Ninh 
tức là không tôn trọng Pháp Luật Đạo của Hội Thánh” tham dự 
hội nghị CESNUR tại SEOUL (từ 05-10/tháng 7- 2016 vừa qua) 
cũng nên xét lại tư cách của mình. Đừng để đến khi hấp hối khi 
nghe đồng nhi đọc “…Ăn năn sám hối tội tình. Xét câu minh thệ 
gởi mình cõi thăng” thì quá muộn. 

            Đôi hàng kính cáo đến chư đồng Đạo trong và ngoài 
nước “LỜI CHỨNG THỰC lịch sử cuối đời của Cải Trạng LÊ 
MINH KHUYÊN Phó Chưởng Quản HỘI THÁNH” để suy gẫm. 
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Nay kính . 

Ngày 14-06-Bính Thân (17-07-2016) 

ĐOÀN MINH THUỲ 

 

 * Văn thư  024/87-HTD.VT đính kèm trang sau:  
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  http://huongdaoflorida.com/loichungthuc.html 
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_____________________________  

 
NHẬN XÉT về THÔNG TRI 01/91.HT.TT 

Vân Lê 

Trước tiên tôi xin đệ lời cảm ơn Hiền Huynh Minh Thuy 
Đoan! Bài viết của Hiền huynh Đoàn Minh Thùy rất hay, phân 
tích đầy đủ ý nghĩa. Huynh đã giúp cho tuổi trẻ thế hệ sau như 
chúng tôi hiểu rõ hơn việc Đạo. 

Nhờ sự phân tích này mà tuổi trẻ chúng tôi mới thấy được 
cái bất cập và trình độ hạn chế của quý Ông Bà trong Hội 
Thánh. 

Tôi nhớ câu thi nầy: “Chức Sắc chuộng quyền hơn chuộng 
Đạo”. Sao mà giống cái hoàn cảnh hiện nay trong Đạo Cao Đài 
(chỉ riêng Cao Đài 1997 mà thôi)! 

Tôi là một nhơn sanh có Đạo Cao Đài, tôi rất tín ngưỡng 
Cửu vị nữ Phật mà gần gũi nhứt là Thất Nương và Cửu Nương. 
Hai Bà là những người thật giáng sanh tại Việt Nam có phần mộ 
và gia phả cụ thể. 

Thấy việc Hội Thánh chỉ vì chấp nê có một dấu “nặng” và 
dấu “ngã” mà đi phủ nhận Tiên Cốt của Bà Thất Nương tôi cho 
đó là một điều hết sức ích kỷ nhỏ nhoi. Đây chẳng qua là lỗi của 
người viết trên văn bản nhầm lẫn mà thôi. Sự nhầm lẫn này sau 
đó đã được đính chính xác nhận. Sự đính chính này ai cũng biết, 
chỉ có các ông bà Côn, Thưởng, Đắt giả vờ không biết. Để từ đó 
xé chuyện ra to cho rằng Bà Vương Thị Lễ (ghi nhầm là Vương 
Thị Lệ - đã được đính chánh) thành một người khác, rồi phủ 
nhận công lao của Bà. Lẽ ra với vai trò phê chuẩn, Ông Thượng 
Tám Thanh phải xem xét và sửa lỗi cho cấp dưới. Nào dè nhân 
danh Chưởng Quản, Ông Thượng Tám đi nhắm mắt phê đại, 
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cho ban hành mà không một chút từ bi quảng đại của một bậc tu 
hành đứng đầu một tôn giáo? 

Thông Tri 01/91.HT.TT là còn vạch lá tìm sâu: trong 12 hài 
cốt của gia đình Bà Thất Nương có 9 người Việt còn lại là 3 
người Pháp. Không biết Quý tác giả Thông Tri nghĩ gì khi đi 
phanh phui phân biệt tên người Pháp - Việt như vậy? Đạo Cao 
Đài là một Đại Đạo với tôn chỉ Đại Đồng thế giới, không phân 
biệt màu da sắc tóc ngôn ngữ. Việc gởi tro cốt vào một ngôi 
chùa để các chơn linh nghe kinh tu hành phần hồn là chuyện 
bình thường xưa nay, các tôn giáo bạn rất dễ dãi vui nhận sao 
Hội Thánh lại khắc khe phân biệt đối xử; có ý khêu gợi lòng thù 
hận chăng? Với sự phận biệt này khiến cho người ngoại quốc e 
dè mà xa lánh Cao Đài chăng? Nhà nước ta đã không phân biệt 
như vậy, bằng chứng ở TP Hồ Chí Minh hiện còn có những con 
đường mạng tên người Pháp như: Calmette, Yersin, Pasteur 
v.v… 

Một vấn đề không thể bỏ qua mà cần phải làm rõ: 

Tại sao một tôn giáo có bề dầy lịch sử, có Pháp và Luật để 
bảo thủ chơn truyền như Đạo Cao Đài (do nơi Tam Giáo đã thất 
chơn truyền mới khai sáng để chấn hưng). Khi vào Đạo Cao Đài 
cái câu máu thịt mỗi người tín đồ minh thệ phải: “GÌN LUẬT 
LỆ CAO ĐÀI” thì ai cũng biết, cũng sợ; tại sao Hội Thánh lại 
không sợ mà đi sợ và ganh ghét những người “GÌN LUẬT LỆ 
CAO ĐÀI” này, mà trong Thông Tri 01/91.HT.TT có nhắc lại ở 
một Thông Tri trước? 

Nếu không có người canh cải chơn truyền thì không có 
người đòi Bảo Thủ Chơn Truyền. Quý Ông Bà lãnh Đạo Hội 
Thánh sao không biết lắng nghe tiếng nói của nhơn sanh, không 
biết sửa sai những việc đã làm, vậy có xứng đáng là người được 
nhà nước tin cậy và phê chuẩn chức sắc không? 
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“Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy, Biết ăn năn xét lấy sửa 
lòng”  

Hay:  
“Người ở thế mấy ai khỏi lỗi, Biết lạc lầm sám hối tội 

căn", sao không áp dụng? 

Lương tâm con người quý ở chỗ biết sữa sai. Các tín hữu 
là nhơn sanh biết tùng luật Pháp chơn truyền, biết gìn giữ 
lời minh thệ bảo thủ chơn truyền thì vi phạm điều nào trong 
Luật Pháp Đại Đạo mà Quý Ông Bà lại đem Đệ Nhứt Hình 
hăm dọa TRỤC XUẤT? Có trên ba ngàn đạo hữu tham dự Lễ 
truy điệu Thất Nương Nữ Phật, vậy Hội Thánh có dám Trục 
xuất hết không? Nếu Trục Xuất thì phải Trục xuất tất cả 3000 
người này. 

 Những người canh cải Chơn Truyền tự lập Hiến 
Chương ngoài Pháp Chánh Truyền (như lời hiền huynh Đoàn 
Minh Thùy đã nói) thì có bị án Trục Xuất không? Các Ông 
Bà là người hiểu rõ hơn ai hết phải không? 

Kết luận: 

Với Thông Tri 01/91 ra đời tôi thấy rất phẫn nộ, không 
phải phẫn nộ với những người gìn giữ luật pháp chơn truyền mà 
Thông Tri nhắc tới, mà phẫn nộ những người có quyền đi 
kiếm chuyện với những người môn đệ ngoan hiền của Đạo 
biết gìn giữ Đạo Pháp. “…kể từ đây nhứt định chẳng cho ai 
phạm quyền mình, vì quyền mình là quyền Thầy…” (PCT) 

Tôi sẽ viết một TỜ CÁO TRẠNG dâng lên CƠ QUAN 
PHÁP LUẬT để minh tra thẩm tội mấy Ông Bà! 

Ngày 14-04-2016. 
Nay kính,  
Vân Lê 
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http://huongdaoflorida.com/nhanxet.html 

_____________________________________  

 
NHÌN LẠI 

Thái độ của các Hiền Tài Ban Thế Đạo 

trong cơ Đạo hiện nay 

(Nhân kỷ niệm ngày Giáng Sinh Đức Hộ Pháp 

5-5-Bính Thân) 

An Bùi 

          Hiền Tài là phẩm thấp nhất trong Ban Thế Đạo trực thuộc 
Chi Thế Hiệp Thiên Đài. Để biết thêm về nhiệm vụ của Ban Thế 
Đạo, xin trích theo đây lời dạy của hai vị Chức Sắc cao cấp 
thượng cấp của Ban Thế Đạo: 

          - Ông Nguyễn Văn Hợi, Cải Trạng HTĐ đặc trách Ban 
Thế Đạo nói: 

          “Chắc hẳn không ai quên rằng Chức Sắc Ban Thế Đạo có 
hai nhiệm vụ rõ rệt gắn liền với danh hiệu mình: (1) Phần Thế: 
lo việc xã hội giúp đời, (2) Phần Đạo: lo việc tu thân và giúp 
Đạo” 

          “…để làm phương châm và cứu cánh cho việc tranh đấu, 
Ban Thế Đạo không nêu lên lập trường chính trị nào khác hơn 
là lập trường cố hữu cô đọng trong hai câu liễn trước cổng 
chính môn Tòa Thánh Tây Ninh: 
CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ 
MỤC. 
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ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO 
QUYỀN ” 

          “…Để cụ thể hóa vai trò nhập thế của mình, ít nhất Ban 
Thế Đạo phải “tri hành hợp nhất” tức nhận lấy trách nhiệm 
trước lịch sử và dân tộc đóng góp tài sức mình vào công cuộc 
tranh thủ nhân tâm…” 
                                            (Đặc San Ban Thế Đạo số 5.70) 

          - Huấn Từ của Đức Thượng Sanh: 
           “…Mặc dù quí vị (các Hiền Tài) có học thức hay được 
sinh trưởng trong gia đình đạo đức mà quí vị không tu thân khắc 
kỷ thì trên bước đời chông gai hiểm trở, quí vị không thể tránh 
khỏi những cạm bẫy do thất tình lục dục luôn luôn đặt dưới 
chân quí vị… 

          Không thực hành cái định luật này, con người chỉ là con 
người của vật chất, quá tầm thường sinh ra để gây rối cho gia 
đình và cho xã hội… 

          Một đấng Hiền Tài là một nhân vật có phẩm giá đặc biệt 
đầy đủ đức độ và chân tài. 

          Cái tài do sự học mà có, cái đức do lập chí tu thân, theo 
đạo Thánh Hiền mà được. Nếu có tài mà không đức thì cũng 
như đóa hoa có sắc mà không hương; cái tài đó cũng không 
phải là cái tài hữu dụng...” (trích Huấn Từ của Đức Thượng 
Sanh nhân lễ tấn phong Hiền Tài ngày 8-2 Canh Tuất (dl 15-3-
1970) – Đặc San Ban Thế Đạo số 5.70) 

          Qua các bài trích trên đây, chúng ta thử tìm hiểu thái độ 
của Quí Hiền Tài Ban Thế Đạo hiện nay đang thể hiện như thế 
nào? Có còn giữ y những nguyên tắc được chỉ dạy ban đầu hay 
là đã uốn mình theo thế tục? Có còn giữ nguyên cái lập trường 
cố hữu theo tinh thần hai câu liễn hay đã đổi màu? 
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          Để có được nhận định khách quan, chúng ta cần nhận định 
rõ hai khái niệm: Đạo và Đời. 

          - Đạo có Luật Pháp của Đạo- (Luật Pháp của Đạo có: 
Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định, Tân Luật, Đạo Luật và các 
Thánh Lệnh khác của Hội Thánh Lưỡng Đài) 

          - Đời có Luật Pháp của Đời (do nhà nước ban hành và 
quản lý). 

Khái niệm Đời có hai cách hiểu, Đời là Cửu Trùng Đài tức là 
Đời bên trong cửa Đạo, và Đời là xã hội bên ngoài cửa Đạo. Ban 
Thế Đạo tuyển chọn Hiền Tài trí thức bên ngoài xã hội nên 
trong phạm vi bài này tôi xin tìm hiểu Đời theo nghĩa thứ nhì. 

          Sống “Tốt đời – đẹp Đạo” có nghĩa là ta sống một cuộc 
sống ung dung tự tại không phạm luật Đời cũng không phạm 
luật Đạo. Nếu vì quá phụ thuộc vào luật Đời mà canh cải luật 
Đạo thì đó chỉ là “tốt đời chứ không đẹp Đạo” hoặc ngược lại 
nếu vì quá lo cho luật Đạo mà vi phạm luật nhà nước thì đó là 
“tốt Đạo chứ không đẹp đời”. Người Đạo Cao Đài chân chính 
phải là người sống “Tốt đời – đẹp Đạo” thật sự. 

          Với tôn chỉ Đại đồng thế giới Đạo Cao Đài phải sống 
được với mọi xã hội, mọi chủ nghĩa. Vì vậy Đạo Cao Đài không 
phải là của riêng chủ nghĩa nào. Đạo Cao Đài không tư bản cũng 
không cộng sản. 

          Với cái thiên hướng toàn thiện toàn mỹ đó, Ta thử xét lại 
trong thời khảo Đạo hiện nay ai là người trọn vẹn cả hai - Đạo 
và Đời? 

          1- Những người đang cầm quyền Đạo có pháp nhân hiện 
nay vì quá chú tâm tùng theo chủ trương của Đời mà xem nhẹ 
Pháp Luật Đạo, thậm chí sẵn sàng canh cải luật pháp để đạt 
được mục đích Danh Lợi Quyền. Đó là những người “tốt đời 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		76	

 

chứ không đẹp Đạo”. Có thể xem họ như là cán bộ cai trị Đạo 
chứ không phải kẻ tu hành. 

          2- Có những người vì quá bảo thủ đi đấu tranh đòi cơ ngơi 
Đạo không theo qui định của Pháp Chánh Truyền. Cơ ngơi là 
phụ vì nó là vật chất. Quyền Đạo mới là chính. Có quyền có thể 
tạo cơ ngơi, có cơ ngơi chưa chắc đã có quyền. Họ đi đòi cái 
phụ mà quên cái chính nên đã làm những chuyện không lợi ích 
chi cho Đạo (…). Đó là người “không tốt đời cũng không đẹp 
Đạo”. 

          3- Có những người vẫn giữ phận mình lo cho cơ Đạo mà 
có lúc vi phạm luật pháp Đời. Có một số được may mắn sống ở 
nơi có điều kiện tự do ngôn luận nên họ thẳng thừng lên án 
quyền đời bằng những ngôn từ nặng nề không thể nói lại được 
v.v… đó là những người “Chỉ tốt Đạo chứ không đẹp đời”. 

          4- Có những người lúc nào cũng âm thầm chịu đựng 
những bất công trong cửa Đạo lẫn ngoài đời để bảo vệ chân 
truyền, để phục vụ cho Đạo lo cho nhân sanh khỏi thất thệ, âm 
thầm chịu đắng chịu cay, lắm khi chịu cả hành hung nhưng vẫn 
không một lời oán than trách móc. Họ không lên án ai, họ không 
bạo động, không chống đối! Đó là mới là những người “sống tốt 
Đời đẹp Đạo” trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay. 

          Bậc trí thức trong cửa Đạo hiện nay có hai thế hệ. Thế hệ 
trẻ sanh sau năm 1975. Thế hệ này hiểu Đạo Cao Đài rất khác 
với tôn chỉ của Đạo. Khi họ lớn lên thì đã thấy Đạo Cao Đài là 
do HĐCQ quản lý, vì vậy đối với họ HĐCQ là tất cả. Nên họ 
không coi trọng vai trò của HTĐ. Ta không trách họ vì họ được 
sống và giáo dục theo môi trường của duy vật biện chứng. 

          Thế hệ lớn tuổi là những người đã biết Đạo, nhập môn và 
thọ phong Chức Sắc, Chức Việc trước năm 1975. Thế hệ này đã 
lãnh hội và học Đạo do Hội Thánh Lưỡng Đài dắt dẫn. 
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          Trong Lưỡng Đài có Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. 
Hiệp Thiên Đài có ba Chi: Pháp-Đạo-Thế. Chi Thế do Đức 
Thượng Sanh Chưởng Quản. Ban Thế Đạo trực thuộc Chi Thế 
đã tuyển chọn người hiền có tài trong xã hội vào giúp Đạo. Ban 
Thế Đạo có bốn phẩm: Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử. 

          Sau các lần cầu phong thăng thưởng đa số Hiền Tài xin 
được thọ phẩm Giáo Hữu bên CTĐ chớ không có ai xin thăng 
Quốc Sĩ. Quốc Sĩ chỉ được Đức Hộ Pháp truy phong cho một số 
người có đại công với Đạo khi đã quá cố. 

          Vì vậy, khi nói đến Ban Thế Đạo, ta thường nghĩ đến chư 
vị mang phẩm Hiền Tài mà thôi. Như trên đã nói, Hiền Tài là 
người có tài đức ngoài đời vào giúp Đạo. Dĩ nhiên, luật pháp, 
tôn chỉ và giáo lý Đạo quý Hiền Tài phải hiểu thông và lịch lãm 
hơn những người khác. 

          Do điều kiện khách quan, sau khi Đạo Lịnh 01 ra đời, chư 
Hiền Tài cũng chịu chung số phận như bao Chức Sắc khác là 
hành Đạo theo chức năng của phẩm vị mình để chờ ngày Đại hội 
Hội-Thánh. Nhưng Đại Hội Hội-Thánh chờ mãi mà đâu chẳng 
thấy..! 

          Đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (dl 14-10-2016), 
tất cả Chức Sắc HTĐ tổ chức buổi hội nghị tại văn phòng HTĐ 
công cử lên một vị Quyền Chưởng Quản HTĐ và các vị phụ 
trách phần hành chuyên môn cấp dưới v.v… Tất cả đều tiến 
hành đúng theo thủ tục của Pháp Chánh Truyền, Hiến Pháp Hiệp 
Thiên Đài và các Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp. 

          Có thể coi như ngày 2 tháng 9 Ất Mùi đã đánh một dấu 
mốc lịch sử trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thời hậu Đạo-Lệnh 
01. 

          Đến nay, sau tám tháng tái thủ phận sự, được đa số nhân 
sanh ủng hộ. Ban đầu do không rõ vai trò của HTĐ nên còn do 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		78	

 

dự. Sau thời gian tìm hiểu, nhân sanh mới thấy được và số người 
tín nhiệm ngày càng tăng mà cao điểm nhất là vào dịp an vị Tiên 
Cốt Thất Nương Diêu Trì Cung thế danh Vương Thị Lễ có đến 
nhiều nghìn người đến tham dự để tang và cúng bái. 

          * Thái độ của Quý Hiền Tài Chức Sắc Ban Thế Đạo đối 
với sự kiện mùng 2 tháng 9 Ất Mùi như thế nào? 

          Sau tám tháng trôi qua, nếu chỉ tính riêng về Quý Hiền 
Tài cả trong lẫn ngoài nước, ta thấy có ba khuynh hướng: 
- Khuynh hướng thứ nhất là im lặng. Không ủng hộ cũng không 
phản đối. 
- Khuynh hướng thứ hai là công khai ủng hộ Hội Thánh ngoài 
Pháp Chánh Truyền. 
- Khuynh hướng thứ ba là tìm mọi cách trích điểm để phản đối 
Hiệp Thiên Đài. 

          Và tuyệt nhiên không có một vị Hiền Tài nào lên tiếng ủng 
hộ Hiệp Thiên Đài tái thủ phận sự cả. 

          Có ba câu hỏi: 

          * Tại sao họ im lặng ? 

          Phải chăng họ muốn yên thân khi ở trong nước và muốn 
có con đường để quay về nước khi ở hải ngoại, mà không dám 
lên tiếng phản đối hay ủng hộ? Đại nghiệp Đạo là của người 
khác lo chứ không phải của họ? Phần đông thuộc khuynh hướng 
này. 

          * Tại sao họ ủng hộ Hội Thánh ngoài PCT? 

          Phải chăng họ nghĩ rằng cơ Đạo đến đây là hết. Họ 
không bận tâm Đạo pháp có canh cải hay giữ gìn. Pháp Chánh 
Truyền với họ chỉ còn là huyền thoại? Sự chối bỏ PCT lập nên 
phàm giáo không làm họ đau lòng? Họ nhìn Đạo bằng con mắt 
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vật chất và phẩm tước. Họ muốn cúi đầu tùng lệnh mà không 
tùng pháp nữa. Nhóm này muốn tái lập Ban Thế Đạo tuyển nhân 
tài để phục vụ cho Đạo không bằng luật pháp Đạo. Vừa qua tôi 
có thấy bảng đề nghị của Hiền Tài ….. xin Hội Thánh tái lập 
Ban Thế Đạo. (Cao Quỳnh Tuệ Lâm) 

          * Tại sao họ phản đối Hiệp Thiên Đài ? 

          Phải chăng họ cho các Chức Sắc HTĐ là bất tài hơn họ 
nên họ thấy không phải phục? Vì vậy mọi cố gắng và việc làm 
của HTĐ trong phạm vi pháp luật Đạo cho phép đều bị họ trích 
điểm. Trong thâm tâm họ không muốn phục tùng HTĐ. Nhờ 
phương tiện thông tin hiện đại họ đã bình luận một cách méo mó 
việc làm của HTĐ, cho sự kiện 2-9-Ất Mùi là sai; cho việc rước 
tro cốt là không đúng; cho việc mềm dẻo để tạo hòa khí dần lập 
kỷ cương Đại Đạo là hèn nhát, luồn cúi và thiếu bản lãnh v.v và 
v.v. 

          Để chứng minh cho những điều họ nói cho có tính thuyết 
phục dư luận, họ thêm vào những sự thực một số chi tiết vô lý để 
nhân sanh hoang mang tin thật. Nhóm này không nhiều nhưng 
hành động của họ rất nguy hại cho cơ phục hưng Đại Đạo và 
phục quyền Hội Thánh. Xin miễn nêu tên những người này để 
tránh sự bất hòa không đáng có. (Các bài viết của nhóm này đa 
số đăng trên trang diễn đàn hoithanhphucquyen.org/forum.php) 
(*) 

          Không phải kể các chuyện này ra để kết tội ai đó, vì mỗi 
người có cái quyền riêng của họ. Nhưng nhân sanh thử xem xét 
coi họ có tôn trọng HTĐ không và họ là ai, họ làm việc cho ai, 
nhằm mục đích gì? Điều đó ta từ từ suy nghĩ sẽ biết. Có một 
điều ta biết liền không cần suy nghĩ là phàm giáo Hội Thánh 
(ngoài PCT) rất cảm ơn họ vì cái công đã làm cho nhơn sanh 
hoài nghi HTĐ. 
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          Một mặt họ nói không tùng HĐCQ (Hội Thánh ngoài 
PCT) để nhân sanh tin tưởng lập trường của họ. Một mặt họ hạ 
uy tín HTĐ bằng những lời lẽ khó nghe như trên mục đích để 
làm giảm đức tin của nhân sanh. Việc làm của nhóm này sẽ có 
lợi cho ai? Trong ba khuynh hướng kể trên thì khuynh hướng 
này là nguy hiểm nhất vì làm hỏng đức tin con cái Chí Tôn 
với Đạo. Mục đích của những người phá Đạo lập phàm giáo 
chưa trọn, họ tiếp tay phá nốt đức tin còn lại cho hết luôn 100 % 
(!). 

          Họ muốn Hội Thánh được phục quyền bằng sức mạnh; họ 
chỉ biết dùng sức mạnh để tống cổ phàm giáo ra khỏi nội ô Tòa 
Thánh. Còn việc nhân tâm có thuận hòa hay không thì không 
nghĩ tới. Nếu họ mà lên nắm quyền Đạo thì chẳng khác gì cái 
phàm giáo hiện nay, thế thì thay đổi làm chi cho rối loạn? 

          Nếu có ai hỏi họ về vấn đề này thì họ sẽ lý luận là mọi 
việc sẽ do Chí Tôn lo. Nhưng họ quên Chí Tôn là vô hình, nếu 
muốn lo cho nhân sanh thì giáng phàm mang xác tục, hoặc là lập 
Thánh Thể tức HTĐ mới để phổ độ thay cho Ngài. Tức là Đức 
Chí Tôn phải làm lại từ đầu như hồi 1925-1926 vậy sao? Theo 
PCT, HTĐ là để lập vị cho nhân sanh. Không HTĐ thì Chí Tôn 
không thể mở Cơ Phổ độ. 

          Trở lại hai lời giáo huấn của hai vị Chức Sắc cao cấp đã 
trích ở đầu bài viết thì thấy nhóm Hiền Tài khuynh hướng thứ ba 
này đã không thực hiện được là bao. 

          Một Chức Sắc HTĐ lớn tuổi tâm sự: Đã lãnh nhiệm vụ 
với Chí Tôn để giữ gìn trật tự kỷ cương Luật Pháp chơn truyền 
thì chúng tôi phải cố gắng, nhưng người ta lại chỉ trích chúng tôi 
đã già rồi mà còn ham chức quyền!! Nếu ai có tài mà làm được 
việc này giúp cho Luật Pháp Đạo Trời được tuân hành là một 
đại ân nhân cho Đạo. Chúng tôi sẽ đặt bàn hương án thỉnh về 
giao cho. 
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          Thay lời kết: Qua những ý kiến phân tích và nhận định 
như trên có thể làm cho một số quý Hiền Tài khó chịu. Tuy 
nhiên, nếu quý vị chịu vị tha suy nghĩ một chút thì chúng ta sẽ 
thấy thương những Chức sắc tuổi cao sức yếu mà còn cống hiến 
phần đời còn lại để tạo nền móng cho luật pháp Đạo được chấp 
hành, hơn là dè biểu khinh khi “vì bị nhiều lần vào tù ra khám 
nên thiếu nhạy bén” như một vị Hiền Tài đã nói. 

           Xin mượn lời Trưởng huynh Cải Trạng HTĐ Nguyễn 
Văn Hợi đặc trách Ban Thế Đạo đã trích ở phần đầu bài viết 
này: 

          “Chắc hẳn không ai quên rằng Chức Sắc Ban Thế Đạo có 
hai nhiệm vụ rõ rệt gắn liền với danh hiệu mình: (1) Phần Thế: 
lo việc xã hội giúp đời. (2) Phần Đạo: lo việc tu thân và giúp 
Đạo”. 

          “…Để cụ thể hóa vai trò nhập thế của mình, ít nhất Ban 
Thế Đạo phải “tri hành hợp nhất” tức nhận lấy trách nhiệm 
trước lịch sử và dân tộc đóng góp tài sức mình vào công cuộc 
tranh thủ nhân tâm…” để cho nhân sanh tự mỗi người nhận xét. 

          Cuối cùng kính chúc Quý Hiền Huynh là Hiền Tài Ban 
Thế Đạo khắp nơi trên thế giới được sức khỏe dồi dào để cống 
hiến những sự hiểu biết của mình theo lời dạy của Đức Thượng 
Sanh và Cải Trạng Đặc Trách Ban Thế Đạo giúp cho Hiệp Thiên 
Đài sớm hoàn thành nhiệm vụ để làm một chút dâng lên Đức Hộ 
Pháp nhân ngày giáng sinh lần thứ 126 của Ngài 5-5-Bính Thân. 

            Nay kính, 

Thánh Địa ngày 4-5-Bính Thân (8-6-2016) 
          An Bùi 

================================== 
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(*) Xin trích một vài câu họ nói để chứng minh cho sự muốn 
làm hỏng việc của HTĐ: 

          “..Truyền trạng Nguyễn Cẩm Luân mặc áo mão Truyền 
Trạng, tay cầm văn bản có ấn dấu của Quyền Chưởng quản 
HTĐ, vào Tòa Thánh xin chi phái Nguyễn Thành Tám cho phép 
được thiết lễ Kỷ niệm ngày Đức Hộ Pháp triều thiên thì có phải 
cơ quan HTĐ đã thừa nhận Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ Tòa Thánh Tây Ninh của Đức Chí Tôn nằm dưới trướng chi 
phái tà đạo và chịu sự quản lý của họ hay không? Và việc làm 
này có khác chi động tác của "Cao Thượng Phẩm" khi giẫm đạp 
lên lá cờ Đạo mà bước đi để đạt mục đích là được về với vợ 
con?...” 

           “Hơn nữa, cũng đã đúng lúc cần ngăn chận những động 
tác "vượt ngưỡng" khác có thể tiếp tục xảy ra của các vị chức 
sắc HTĐ hiện nay, cũng vì mục đích giữ gìn giá trị thiêng liêng 
của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chính thống, 
không để cho một ai xâm phạm” 

          “Tóm lại: Mục đích chúng tôi là muốn giới thiệu hai lời 
comment mà theo chúng tôi là rất thâm thúy của facebooker 
Nguyễn Hải Triều và qua đó cũng thầm ngưỡng mộ sự phản 
kháng khá tế nhị trước việc hạ mình không nên có của chức sắc 
HTĐ với chi phái Nguyễn Thành Tám. Đồng thời, chúng tôi 
cũng muốn nhắc nhở toàn đạo về DÂN CHỦ QUYỀN của tín đồ 
Cao Đài được Chí Tôn ban bố - một vũ khí sắc bén để bảo tồn, 
xây dựng và phát triển sự nghiệp Đạo - đã bị quên lãng từ lâu!” 
 

          “Cháu nghĩ thế nào nếu ông Nguyễn Thành Tám, vào một 
ngày nào đó, hãnh diện tuyên bố với thế giới rằng: Chi phái 
"Bảo thủ chân truyền" của các chức sắc tu tại gia đã thần phục 
chúng tôi, vào Tòa Thánh xin chúng tôi thiết lễ Đức Hộ Pháp 
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mà chúng tôi không cho. Điều này đã chứng minh cho thế giới 
thấy rõ ai chánh, ai tà rồi! 

 
Như vậy, việc lên tiếng để chức sắc HTĐ dừng lại các động tác 
tương tự có lợi hay có hại?” 

          “Và cũng mong rằng, các chức sắc HTĐ là "Điền chủ", 
như trong câu chuyện kể của facebooker Nguyễn Hải Triều, để 
huynh đệ có điều kiện nắm tay nhau đẩy lùi tà giáo đang chiếm 
ngự Tòa Thánh, xây dựng và phát triển sự nghiệp Đạo mà Hội 
Thánh đã dày công vun đắp”. 

           “Một ông điền chủ làm mất lòng tá điền vì những hành 
xử không đúng mực. Một hôm, có một người, vì quá uất ức mà 
không có cách gì làm cho ông chủ thức tỉnh; anh ta chỉ biết 
dùng một bọc nilon, trong đó, không biết chứa chất gì, đợi đêm 
đến, ném vào cửa nhà điền chủ. Điền chủ chưa kịp ra xem ai đã 
ném vật gì thì lũ chó ngoài sân đã vội tranh nhau chụp lấy, 
giành xé, chia phần và cùng bàn luận theo óc... chó về món ăn 
khoái khẩu này, con thì nói là của trẻ nhỏ, con thì nói cho là của 
người lớn.... lung tung cả! Miệng đám chó này vẫn còn đang 
nhai ngấu nghiến thì điền chủ bước ra. Chẳng cần xem, ông ta 
vẫn biết rõ đó là vật gì qua mùi bốc ra từ miệng lũ chó. Điền 
chủ là người hiểu biết nên tỉnh ngộ. Từ đó, ông thay đổi cách 
ứng xử nên dần dần thu phục được cảm tình tá điền, quan hệ 
chủ tớ được cải thiện. Những năm sau đó, phú quý đến gõ cửa 
mọi nhà. Chỉ tội cho lũ chó, suốt đời vẫn sống kiếp giữ nhà với 
cái miệng tanh hôi muôn thuở..." 
  
        Tất cả các ý trên là của Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm 
được đăng trên trang Hội Thánh Phục Quyền. 

“- VIỆC TOÀN THỂ CHỨC SẮC HTĐ ĐÃ ĐỀ CỬ TRUYỀN 
TRẠNG NGUYỄN CẨM LUÂN CẦM VĂN BẢN VÀO TÒA 
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THÁNH, XIN ĐỆ TỬ CỦA NGUYỄN THÀNH TÁM CHO 
PHÉP CHỨC SẮC HTĐ ĐƯỢC THIẾT LỄ NGÀY KỶ NIỆM 
ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN LÀ ĐÚNG HAY SAI? 
Nếu quý huynh im lặng thì câu trả lời "SAI" đã được xác nhận! 
VÀ QUÝ HUYNH ĐÃ HOÀN TOÀN IM LẶNG CHO ĐẾN 
HÔM NAY. VẬY THÌ CÁI SAI ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC 
XÁC NHẬN!” (Nguyễn Hải Triều) 

NHẬN XÉT: 

          - Truyền trạng Nguyễn Cẩm Luân không hề có việc mặc 
áo mão Truyền Trạng vào văn phòng Ngọc Chánh Phối Sư, 
cũng không hề có văn bản nào, chỉ là đến bàn việc cúng tế bằng 
miệng. Cũng không hề xin. Văn bản có đóng ấn Quyền Chưởng 
Quản HTĐ mà họ nhắc đến là ở đâu? Ai đã thấy? Vậy mà họ cố 
ý thêm vào để bêu xấu HTĐ. 

          - Ông Điền Chủ là một biểu tượng xấu của thời phong 
kiến đối nghịch với Tá điền nên bị tá điền ném đồ dơ vào nhà 
v.v. vậy mà họ không một chút ngại miệng đem gán HTĐ làm 
ông điền chủ, như vậy có phải họ bêu xấu để hạ nhục HTĐ 
trong lòng nhân sanh không? 

          - Họ còn gọi Đức Hộ Pháp là “Phạm Đạo Tù” khi đi qua 
Kim Biên tị nạn Ngô triều và Đức Thượng Phẩm lúc bị Tư Mắt 
đuổi ra khỏi Tòa Thánh là “Cao Đạp Kỳ” nữa v.v. không còn 
chỗ nào phạm thượng hơn thế (!). 

  
http://huongdaoflorida.com/thaidohientai.html 

___________________________________ 
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TÌM HIỂU CƠ SỞ PHÁP LÝ 

VÀ HIỆU LỰC CHẤP HÀNH 

CỦA ĐẠO LỊNH 01-HT/ĐL ngày 4-2-Kỷ Mùi 

(dl 1-3-1979) 

LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài viết này của tác giả Bình 
Thới từ trong nước gởi đến cho thấy một cách nhìn mới trong 
việc phân tích Đạo Lịnh 01. 

          Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác 
giả. 
 
          ĐẠO LỊNH 01 (đính kèm ảnh 3 trang 1+2+11) là một văn 
bản pháp lý tối cao trong ĐĐTKPĐ (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) 
Tòa Thánh Tây Ninh được cả hai Chưởng Quản HTĐ và CTĐ 
ký tên và được ban hành do cơ quan chức năng qui định. Tuy 
nhiên có một sơ sót vô cùng quan trọng mà tác giả (người soạn) 
ĐẠO LỊNH không ngờ tới! (Người ký tên không phải là tác giả 
trong trường hợp nầy). Đó là Thiên ý muốn chở che cho 
ĐĐTKPĐ khỏi bị diệt vong!  

Mời Quý đồng Đạo đọc lại điều thứ nhứt (trang 1+2 Đạo Lịnh 
đính kèm) thì sẽ thấy toàn bộ các Cơ Quan Hành Chảnh, Phước 
Thiện... trực thuộc hai ĐÀI HTĐ và CTĐ từ trung ương tới địa 
phương đều bị giải thể! Nói khác hơn là các cơ quan của Đạo 
đều bị khai tử khi Đạo Lịnh có hiệu lực. 
          ĐẠO LỊNH 01 có hiệu lực ngay kể từ ngày ký. Nghĩa là 
sau khi Ba Ngài (Bảo Đạo, Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư) đặt 
bút ký xong thì không còn Ba Chánh Phối Sư, không còn Cửu 
Viện và hành chánh Châu-Tộc (điều 8 - trang 11- Đạo Lịnh) 

          Như vậy theo điều 9 Đạo Lịnh thì không còn một cơ quan 
nào có chức năng để ban hành kể cả người đem ra khỏi bàn giấy 
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cũng không có (điều 1 và Điều 8 đã triệt tiêu điều 9- trang 11-
Đạo Lịnh) 

          Đây là ý Trời: Quý Ngài (Bảo Đạo và Thượng-Ngọc Đầu 
Sư) ký ĐẠO LỊNH 01 cho ra đời để đáp ứng theo đòi hỏi không 
thể làm khác hơn của Nghị Quyết 297 của Nhà Nước cùng với 
sự đòi hỏi (vô lý) của nhân dân ngoại Đạo. Tuy nhiên Quý Ngài 
đã khéo léo không cho Đạo Lịnh được ban hành vì không một ai 
đủ tư cách để ban hành!  
 
          Vậy mà nó vẫn được ban hành đến toàn Đạo cả nước, ai 
đó đã làm thay cho các cơ quan đã bị khai tử nơi điều 9 Đạo 
Lịnh?? Đây là một sự vi phạm Pháp Luật Đại Đạo nghiêm 
trọng! Đồng Đạo ai cũng thấy nhưng không được quyền lên 
tiếng mà bị buộc phải cúi đầu chấp nhận! Đó là Đạo nạn để thử 
thách tấm lòng chư môn đệ của Chí Tôn. 
          HĐCQ đã ra đời một cách bất hợp pháp từ một văn bản do 
các cơ quan đã bị khai tử tại điều 9 Đạo Lịnh ban hành. 
          Nhà nước thì tuyên bố không can thiệp vào chuyện Đạo! 
Việc vi phạm nầy chỉ có thể xử lý hồi tố bằng pháp luật Đạo mà 
thôi. Đây là trách nhiệm của Hiệp Thiên Đài! 
          Vì vậy, nếu HĐCQ (nay nâng cấp lên Hội Thánh) tự nhận 
là hậu nhân của ĐĐTKPĐ TòaThánh TâyNinh thì nên tự mình 
sửa sai những việc làm vi phạm Pháp Luật từ trước đến nay 
bằng văn bản và chịu cho HTĐ minh tra xét xử! 
          Nếu HĐCQ (nay nâng cấp lên Hội Thánh) cho là mình 
hợp pháp tức không nhận mình là hậu nhân của ĐĐTKPĐ thì 
nên ra ngoài tự lập riêng cơ sở Tôn Giáo của mình! 
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http://huongdaoflorida.com/timhieucoso.html 
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NHỮNG SAI TRÁI CỦA CÁI GỌI LÀ 

THÔNG TRI SỐ 01/91.HT.TT 

Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016) 

****** 

          Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016) Hội Thánh Cao Đài 
Tây Ninh (Hội Thánh mới lập theo HC.1997) có đăng Thông Tri 
số 01/91.HT.TT. lên facebook Thông Tin Hội Thánh cũng như 
trên website chính thức của Hội Thánh này 
(http://caodai.com.vn/vn/news-detail/thong-tri-hoi-thanh-ve-
viec-gay-roi-tai-bao-an-duong-tri-hue-cung.html) 

          Nội dung bài viết nầy chỉ phân tích những sai trái của 
Thông Tri nói trên cho đồng Đạo nhận thấy để có cái nhìn khách 
quan: 

          Câu hỏi đầu tiên của chư Tín hữu đặt ra cho Hội Thánh 
(Cao Đài 1997) là tại sao cho đến ngày 11 tháng 04 năm 2016 
(05-03-Bính Thân) tức một tuần sau khi lễ An Vị Phật Cốt Thất 
Nương hoàn tất, Thông Tri nầy mới ra đời? 

          Đồng Đạo khắp nơi thắc mắc tại sao Hội Thánh không ra 
Thông Tri này sớm hơn hay chí ít là phải trước ngày 29-02-Bính 
Thân để chặn đứng việc làm của Báo Ân Đường nếu cảm thấy 
việc làm đó là vi phạm pháp luật, đồng thời cũng cho nhơn sanh 
khắp nơi hiểu được mà không đến tham dự với con số rất lớn 
như vậy? Phải chăng Hội Thánh muốn gài bẫy nhơn sanh bằng 
cách lập lờ “không đúng cũng không sai” để rồi số nhơn sanh đi 
dự đông đảo nầy bị chụp cái mũ là Khối Nhơn Sanh Bảo Thủ 
Chơn Truyền mà áp dụng đệ nhứt hình để tuyên án TRỤC 
XUẤT? 
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          Hay Hội Thánh (Cao Đài 1997) ra Thông Tri nguội như 
vậy để rửa mặt rửa mày lấy lại uy tín đã mất vì nhơn sanh đi dự 
Lễ An Vị Phật Cốt Thất Nương quá đông? 

NHỮNG CÁI SAI CƠ BẢN CỦA THÔNG TRI 01/91-HT-TT 
ngày 11-04-2016 như sau: 

I/- SAI VỀ HÌNH THỨC: 

          1-/ Thông Tri với tiêu đề : Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh 
Tây Ninh kính gởi:…v.v. Nhưng người ký Thông Tri không phải 
là Hội Thánh mà là những người khác… còn Chưởng Quản Hội 
Thánh chỉ PHÊ CHUẨN rồi ký tên đóng dấu đề danh là Đầu Sư 
THƯỢNG TÁM THANH. Các Ông Bà: Côn, Thưởng, Đắt đã 
mạo danh Hội Thánh rõ ràng. 

           Phải chi cái nêu đề của Thông Tri ghi là CỬU TRÙNG 
ĐÀI kính gởi.v.v. thì các Chánh Phối Sư ký tên và Chưởng Quản 
phê chuẩn trên là chính xác! 

 
          2/- Thông Tri không ghi một câu tham chiếu nào trong 
Luật Pháp Đạo ban quyền hành cho ba Chánh Phối Sư và Đầu 
Sư để đủ quyền ký Văn Thư của Đạo như Hội Thánh ĐĐTKPĐ 
đã từng làm trước đây. 

          Càng lộ rõ thiếu sót khi không chiếu văn thư nào cho phép 
ông Thưởng đã là Q. Ngọc CPS lại ký tên chỗ Thượng Chánh 
Phối Sư? Như vậy thật vô cùng bất hợp pháp. 

          3/- Theo nội dung Thông Tri cho thấy, Hội Thánh (Cao 
Đài 1997) làm việc thẳng với Báo Ân Đường - Trí Huệ Cung và 
với nhơn sanh chứ không chiếu theo một phúc sự nào của thuộc 
cấp. 
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          Đây là cái sai trái vô cùng nghiêm trọng mà với tư cách 
lãnh đạo một Tôn Giáo không nên có. Nên chăng quý ngài nên 
học lại lớp hạnh đường để tránh các sơ xuất không đáng có. 

II/- SAI VỀ NỘI DUNG: 

          1-/ Nội dung Thông Tri cho thấy các sai sót như sau: 

           Hội Thánh làm việc dựa trên lời đồn đại của đồng đạo: “ 
Được tin của đồng đạo, vào ngày…” chứ không dựa trên phúc 
sự chánh thức. 

“ Được tin trên, Hội Thánh đã ủy nhiệm Ban Đại Diện Hội 
thánh Tỉnh Tây Ninh… đến khuyên nhủ trong phạm vi tôn giáo” 

          2-/ Hội Thánh (Cao Đài 1997) làm việc trên cơ sở lệnh 
miệng chớ không có văn bản ủy quyền, ủy nhiệm nào, vì vậy 
phía Báo Ân Đường có ý kiến yêu cầu phải có văn bản thượng 
cấp thì Báo Ân Đường sẽ bàn giao số hài cốt, nhưng Ban Đại 
Diện Hội Thánh ngoài cái khuê bài thì không có cái gì chứng tỏ 
là nhận lịnh từ Hội Thánh cả. 

          3/- Hội Thánh (Cao Đài 1997) đã thông tri bỏ sót một vấn 
đề vô cùng quan trọng là ngày 25-02-Bính Thân Ông Thọ đem 
lực lượng Đạo Tỳ ở các nơi khác và Thuyền Bát Nhã đến Báo 
Ân Đường để giành giựt hài cốt, nhưng Báo Ân Đường hứa giao 
nếu có văn bản. Nhưng cho đến nay Hội thánh không có văn bản 
nào. Tại sao Hội Thánh (Cao Đài 1997) lại cố tình quên đưa việc 
này vô Thông Tri, để làm giảm nhẹ sự khuyết điểm của mình 
chăng? 

          4/- Cách làm việc của Hội Thánh (Cao Đài 1997) lúc nào 
cũng sợ để lại bằng chứng nên một tờ giấy ra lịnh bàn giao hài 
cốt cũng không dám ký. 
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          Ngày 27-02-Bính Thân có một Ông Đạo mang khuê bài 
màu đỏ không biết tên (mà Thông Tri nói là Ban Đại Diện Hội 
Thánh) đến Báo Ân Đường cũng bằng lịnh miệng, có nghĩa là 
ông này có hành vi mờ ám, nên đồng Đạo mới đóng cửa cổng để 
tránh những điều đáng tiếc. Thông Tri lại cố tình bỏ qua một 
chi tiết vô cùng quan trọng là nhóm bên ngoài mang khuê bài 
xanh đỏ đem kềm để cắt cửa cổng. Đây là việc làm không khác 
gì những tên “Người nách thước kẻ tay đao, Đầu trâu mặt ngựa 
ào ào như sôi...” (Nguyễn Du.) 

          5/- Thông Tri nói: “Trí Huệ Cung thuộc phạm vi của Họ 
Đạo xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành..” 

          Đây là một sự trắng trợn công khai không biết luật 
Đạo của Hội Thánh (Cao Đài 1997). 

          Từ xưa đến nay Ba Cung trong đó có Trí Huệ Cung là trực 
thuộc Hiệp Thiên Đài, vậy mà Hội Thánh (Cao Đài 1997) dám 
nói là thuộc phạm vi Họ Đạo… Không còn biết dùng lời lẽ gì 
phù hợp nhứt để diễn tả cho đúng sự dốt nát này.! 

          6/- Vấn đề: Đệ Nhứt Hình: “TRỤC XUẤT”. 

          Các Ông Bà ký tên và phê chuẩn Thông Tri đã mù quáng 
mà leo lộn xe của Hiệp Thiên Đài. Thập Hình của Đức Lý là 
thuộc chương Tòa Đạo, đấy là chuyên trách của Hiệp Thiên Đài 
nằm trong ĐẠO LUẬT MẬU DẦN. Pháp Chánh Truyền giao 
việc xử đoán cho Hiệp Thiên Đài. 
 
          Nếu phải đem đệ nhứt hình ra áp dụng thì chỉ có duy nhứt 
Hiệp Thiên Đài mới có quyền. Và việc cần đem ra xử lý trong 
Đạo hiện nay là việc lập Hiến Chương (1997) ngoài Pháp Chánh 
Truyền để lập thêm một tôn giáo mới trong khi Hiến Chương 
của Đại Đạo từ thử vẫn còn nguyên chưa có lịnh nào tuyên bố 
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hủy bỏ; và nhứt là việc cầu phong cầu thăng phạm Pháp Chánh 
Truyền từ năm 1999 đến nay, đều vi phạm luật pháp Đại Đạo. 

          Các Ông Bà ký Thông Tri, phê chuẩn Thông Tri và ban 
hành Thông Tri đều không có đủ tư cách viện dẫn Thập Hình 
của Đạo Luật Mậu Dần ra mà hình phạt nhân sanh. Vì đó là 
Đạo Luật của Hội Thánh Lưỡng Đài chứ không phải Đạo 
Luật của cái Hội Thánh duy nhứt nhập cục chống Trời hiện 
nay! 

III/- KẾT LUẬN: 

          Với các phân tích kể trên, Thông Tri 01/91.HT.TT 
ngày 11-04-2016 có quá nhiều sai sót về hình thức lẫn nội 
dung nên không có giá trị gì cả.  
 

Đôi hàng nhận xét kính gởi Quý Đồng Đạo! 

Minh Thuy Đoan 
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___________________________________ 

PHẦN MỘ ÔNG THƯỢNG TÁM THANH 
MỘT CHI TIẾT BỊ BỎ QUÊN TRONG KẾ HOẠCH. 

Điền Lạc 

NGUYỄN THÀNH TÁM đã chánh thức lên phẩm Đầu Sư. Mọi 
dự kiến trong kế hoạch đều được thực hiện trọn vẹn và như ý: 

- Hội Thánh duy nhứt cho hai Đài Hiệp Thiên Cửu Trùng đã 
có trong Hiến Chương khởi lập Cao Đài Tây Ninh mới năm 
1997, nhưng không có chức Chưởng Quản Hội Thánh mà để cho 
Hội Đồng Chưởng Quản thường trực, vì Ông Thượng Tám lúc 
đó chỉ là Giáo Sư. Hiệp Thiên Đài thì đặt dưới sự điều khiển của 
Cửu Trùng Đài. Hồn bị xác dìu dẫn. 

- Hiến Chương 2002, Hội Thánh duy nhứt cho hai Đài Hiệp 
Thiên Cửu Trùng vẫn có đó nhưng cũng không có Chưởng 
Quản Hội Thánh, vì Ông Thượng Tám chỉ mới có Phối Sư. Hiệp 
Thiên Đài cũng bị dưới sự điều khiển của Cửu Trùng Đài. 

- Hiến Chương 2007, Ông Thượng Tám lên Đầu Sư, như vậy là 
có thể lập chức Chưởng Quản Hội Thánh cho hai Đài Hiệp 
Thiên và Cửu Trùng được rồi. Lần này Hiệp Thiên Đài vẫn bị 
dưới sự điều khiển của Cửu Trùng Đài. 

- Cái chức Chưởng Quản Hội Thánh Hai Đài đã được sắm sẵn 
dành cho riêng Ông Thượng Tám. Người nắm đủ hai quyền 
Hiệp Thiên và Cửu Trùng phải là Ông Thượng Tám mà thôi. Khi 
có đủ hai quyền này thì Ông Thượng Tám bằng ngang quyền 
Trời. v.v. 

          Đó là tất cả dự tính tạo người đều được thực hiện trọn vẹn. 
Duy nhứt có một điều mà kế hoạch tạo Ông Thượng Tám bị bỏ 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		98	

 

quên, hay cố tình không nhớ là khi Ông Tám chết sẽ chôn ở 
đâu? 

Có bốn (4) kịch bản sau đây, thấy kịch bản nào cũng không thể 
làm được: 

1- Đưa Liên Đài cố Đầu Sư Thượng Sáng Thanh trong Tháp 
Thượng Đầu Sư ra ngoài thiêu, rồi để Liên Đài Ông Tám vô: 
Điều này chắc chắn không được, vì không ai đủ quyền hạn và 
tiêu chuẩn làm việc đó ngoài Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. 
Nếu cường điệu làm thì nhơn sanh sẽ nổi loạn! 

2- Xây một Bửu Tháp mới kề bên ba Tháp cũ, sơn màu xanh đề 
chữ Thượng dành cho Ông Tám: Điều này cũng không được. 
Luật pháp không cho phép vì từ xưa đến nay, nơi đó chỉ có ba 
Tháp Đầu Sư: Thái, Thượng, Ngọc không thể có cái thứ tư. Nếu 
bất chấp dư luận mà làm như vậy thì lộ nét phàm thấy rõ ràng sẽ 
bị Lịch Sử lên án và cười chê đời đời. 

3- Xây Bửu Tháp nơi khác thì không còn thể thống gì làm cho 
mất mặt một phẩm Đầu Sư. 

4- Xây kim tỉnh làm mộ trong Thái Bình Cực Lạc: Không được, 
vì Thượng Tám là Đầu Sư. Trong Thái Bình không có khu đất 
nào cho Đầu Sư, không lẽ chôn chung với phẩm Phối Sư? Vả lại 
nếu chôn như vậy sẽ làm nản lòng các Ông Phối Sư thừa kế sắp 
lên chức. Các Ông này biết mình không tài bằng Ông Tám, mà 
công cán như Ông Tám còn phải chịu vùi sâu xuống ba tấc đất 
thay! 

5- Còn một cách duy nhứt, khả thi, mà không vi phạm bất cứ 
điều gì như đã kể ở 4 kịch bản trên: 

          Đó là HỎA THIÊU. Vì chỉ có Hỏa Thiêu mới sạch hết 
tội chướng oan gia và tội phá Pháp Chánh Truyền mà 
Thượng Tám đã làm.  
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Nay xin hiến kế. 

Điền Lạc 

http://huongdaoflorida.com/phanmo.html 
____________________________  

 
TẤM LÒNG CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI 

về LỄ KỶ NIỆM ĐỨC HỘ PHÁP 10-4 

Điền Lạc 

 
 
          Để bày tỏ lòng tôn kính Đức Tôn Sư Hộ Pháp, chư Chức 
Sắc Hiệp Thiên Đài đã tạm thời bỏ qua những bất đồng để lo 
cho đại nghiệp Đạo, đã cử người đại diện đến Văn Phòng Ngọc 
Chánh Phối Sư để bàn về việc hành lễ kỷ niệm Đức Hộ Pháp qui 
Thiên mồng 10 tháng tư sắp tới. Nhưng mọi cố gắng của Chức 
Sắc Hiệp Thiên Đài đã bị phía Cữu Trùng Đài thẳng thừng bác 
bỏ!  

          Điều nầy chứng minh rằng Cửu Trùng Đài đã thật sự tẩy 
chay Hiệp Thiên Đài! Thật sự điều hành cơ Đạo không bằng 
Luật Pháp! Chắc đồng Đạo đã thấy rõ ràng rồi! 
 
          Thái độ nầy của Cửu Trùng Đài chẳng những không làm 
mất HTĐ mà trái lại là một bằng chứng của sự chia rẻ, bất tuân 
Luật Pháp, bất kính với Người đã từ không dựng nên nền Đại 
Đạo khi cúng kỷ niệm Đức Hộ Pháp mà không có Hiệp Thiên 
Đài tham dự!  

          Hiệp Thiên Đài vẫn làm bổn phận bảo thủ Chơn Truyền! 
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          Chư Huynh Tỷ Đệ Muội gần xa hãy xem Thông Báo của 
Hiền Huynh Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân (dưới đây) để 
công bằng phán xét: 

                   - Ai là người vì Đạo, ai là người phá Đạo? 

                   - Ai là người thực hiện Bác Ái - Công Bình, ai là 
người gây thù hận?  

          Đến mồng 10 tháng Tư đến đây Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 
vẫn hành lễ Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp ở một nơi khác! Trong khi 
đó Cửu Trùng Đài vẫn miễn cưỡng cúng tế lễ nầy mà không có 
Hiệp Thiên Đài chứng dự! 

          Mong HTĐM hãy minh tâm phán xét!  

Điền Lạc  
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Dưới đây là bài viết "CƠ CHUYỂN THẾ" của tác giả Người 
Đạo Trung Kiên diễn tả nỗi lòng của mình - mà thực ra cũng là 
nỗi lòng của hàng triệu tín đồ Cao Đài TTTN - khi nhìn thấy 
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cảnh nền Đạo chinh nghiêng do "tà quyền lộng hành, quyền đời 
xâm phạm phá tan luật pháp Đạo, cơ quan đặc trách luật pháp 
Đạo bị đóng cửa, Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lui về Phạm môn ẩn 
thân để lo Đạo cũng không còn quyền hành. Thật là nỗi đau 
thương chưa từng có trong cửa Đạo (!)": 
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http://huongdaoflorida.com/tamlong.html 
____________________________ 

 
Tại sao người ta khom lưng? 

Ngô Nhân Dụng 
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          Sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama rời Việt Nam, 
trên mạng Internet có người đem hai bức hình ra so sánh. Bức 
hình thứ nhất chụp ngày 25 Tháng Năm, một ông “quan nhỏ" 
bước ra khỏi xe hơi, trong lúc mặt đường ngập lụt. Một anh 
quân hầu vội vác chiếc ghế tới cửa xe cho quan bước lên, rồi 
một anh khác khom lưng cõng ông vào bậc thềm, cách cửa xe 
hai mét. Bức hình thứ hai chụp trước đó, cảnh ông Obama đang 
ở Việt Nam, tay cầm dù che cho hai nhân viên cùng bước với 
mình sau khi xuống máy bay gặp trận mưa lớn. 

          Một công dân mạng bình phẩm: “Không cần phải nói 
nhiều, hai tấm hình này cũng đủ nói lên bản chất của hai chế 
độ.” 
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          Không sống dưới chế độ độc tài thì không thể hiểu tại sao 
anh quân hầu lại sẵn sàng khom lưng cõng ông “quan nhà 
báo.” Tại sao ông quan làm báo lại sẵn sàng cưỡi lên lưng 
người ta để bảo vệ đôi giầy của mình? Tại sao người ta cư xử 
với nhau với những phản ứng tự nhiên như vậy? Ðây chắc phải 
là một cảnh bình thường, trong đời sống hàng ngày. Cậu lính 
hầu thấy quan đang lo sợ ướt giầy, ướt gấu quần, thì đưa lưng ra 
cõng. Phản ứng tự nhiên, vì xưa nay cậu đã quen hầu các quan 
rồi. Ông quan thấy có đứa đưa lưng ra cõng thì ung dung cưỡi 
lên lưng người ta, không thắc mắc gì cả. Sau này ông kể, “sự 
việc diễn ra khá nhanh, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì...” Ðúng 
ra, việc diễn ra nhanh hay chậm thì chắc ông cũng không thấy 
cần phải nghĩ gì cả. Ông cử động theo thói quen hàng ngay. Dù 
sao ông cũng biết xấu hổ khi bức hình lan truyền trên mạng, nên 
tìm cách giải thích, rằng vì ông già cả nên được anh quân hầu trẻ 
tuổi cõng. Chưa đầy 60 tuổi đã thấy mình già, nhưng nếu ông 
không quyền, không chức, thì có anh chị nào xin cõng hay 
không? 

          Chúng ta không cần nêu danh tính, in chân dung của ông 
quan và anh quân hầu trong câu chuyện này. Vì thực ra họ đều 
“ngay tình,” chỉ “phản ứng tự nhiên.” Họ không suy nghĩ gì khi 
khom lưng xuống hoặc cưỡi lên lưng đồng loại. Họ không cảm 
thấy hành động của mình có ý nghĩa nào về đạo đức cá nhân 
hay đạo đức xã hội. Cuộc sống trong chế độ Cộng Sản đã tạo ra 
kiểu hành vi, thái độ này, người trên thì vênh vang hưởng thụ, 
thằng dưới thì khúm núm xun xoe. Nền văn minh xã hội chủ 
nghĩa sản xuất ra các hoạt cảnh bình thường như thế, bởi vì 
người ta sống như thế từ lâu, đã thành tập quán rồi. Thằng dưới 
phải khúm núm, sợ hãi thằng trên. Thằng trên coi thằng dưới 
như “gia nhân, đầy tớ.” 

          Những chữ “gia nhân, đầy tớ” tôi mới thấy trong cuốn 
“Lời Ai Ðiếu,” hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải, Người Việt 
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xuất bản. Ông Khải đã làm việc nhiều năm cho các đài truyền 
hình của Cộng Sản. Trong một đoạn, ông thuật lại mấy câu 
chuyện nghe cô em họ nói; cô đã từng phục vụ các quan Bộ 
Chính Trị trong các buổi họp. Cô kể rằng, “Khi họp Bộ Chính 
Trị, Bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường Chinh, Võ Nguyên 
Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không ai dám ngẩng đầu lên, 
không ai dám nói nửa lời.” Và ông Lê Duẩn, tổng bí thư đảng 
Cộng Sản, “mắng mỏ người khác như mắng gia nhân, đầy tớ.” 
Ông Lê Phú Khải lại kể một lần Võ Nguyên Giáp mặc trào phục 
oai nghi, đi xe hơi có tài xế lái, đến dự một buổi họp quan trọng. 
Lê Duẩn trông thấy, bảo, “Anh không được dự.” Thế là ông đại 
tướng quay đầu lủi thủi lên xe ra về. 

          Cung cách cư xử từ trên đã như vậy, xuống dưới không 
thay đổi, mức sợ hãi có thể còn tăng cường độ. Bác Sĩ Tôn Thất 
Tùng được coi là y sĩ có uy tín nhất miền Bắc. Một vị tướng 
cảnh sát, từng làm thứ trưởng Bộ Công An, đã chứng kiến cảnh 
ông bác sĩ “quá lo sợ, mồ hôi vã ra như tắm.” Chỉ vì ông phải ra 
làm chứng trong một vụ nghi án. Hai phe Bộ Công An đánh 
nhau, bên nói nạn nhân bị giết, các thủ phạm đã bị đưa ra tòa, 
kết án, còn bên kia cố chứng minh người đó tự tử. Bác Sĩ Tôn 
Thất Tùng biết rằng nếu phát biểu ý kiến trái với phe công an 
mạnh thì không biết sự nghiệp và cả cuộc đời của mình sẽ ra 
sao! Là người ngoài, ông đâu biết phe nào mạnh hơn? Ông Tùng 
rút khăn trong túi ra lau mồ hôi, rút theo mấy gói bột ngọt, đánh 
rơi cả xuống đất. Thấy ông Tùng run quá, vị tướng cảnh sát cúi 
nhặt mấy gói “mì chính,” để lại trong túi cho ông, để ông còn 
cho vào tô khi đi ăn phở. Ông cho biết, Bác Sĩ Tùng phải thuộc 
hạng sang lắm (trong chế độ xã hội chủ nghĩa) mới có thứ bột 
ngọt này cất trong túi. Ông Tùng run, nhưng đủ bình tĩnh, khôn 
ngoan, không cho ý kiến nào cả. Chắc ông đã quyết định theo kế 
thoát thân đó trước khi dự buổi thẩm tra, vậy mà vẫn còn sợ, 
run, toát mồ hôi. Mà Bác Sĩ Tùng không thuộc hàng dân thấp cổ 
bé họng. 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		108	

 

  

 

  



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		109	

 

          Thói quen sợ hãi người có quyền, có thế đã lan tràn. 
Xuống dưới nữa thì chúng ta mới thấy, cảnh anh quân hầu khom 
lưng cõng ông tổng biên tập một tạp chí của hội nhà báo. Làm 
chức tổng biên tập mà oai quyền đến thế sao? Người sống tự do 
quen không thể nào hiểu nổi lý do nào khiến con người khom 
lưng cõng nhau như vậy! Thời tôi sống ở Montréal, Canada, một 
bữa tôi đến trường đứa con út học, ngồi chờ để gặp các thầy, cô 
giáo; ngày hôm đó các thầy cô phải tiếp các phụ huynh. Ðang 
ngồi đọc báo chờ, thấy một người đến ngồi cùng băng ghế, tôi 
ngẩng lên, rồi vội cười chào. Ông ta lễ phép chào lại. Phụ huynh 
mới tới đó là Luật Sư Pierre Trudeau, người làm thủ tướng nước 
Canada mấy lần. Năm đó hình như đảng ông mới thất cử, nhưng 
vài năm sau ông lại trở về ngồi ghế thủ tướng. 

          Tại sao trong một nước tự do dân chủ thì ông thủ tướng 
hay anh dân thường đều tự coi họ bình đẳng như nhau? Tại sao 
trong xã hội Cộng Sản thì thói đội trên đạp dưới trở thành căn 
bệnh kinh niên, nặng nề như vậy? 

          Tất cả là do môi trường tạo ra. Trong chế độ độc tài đảng 
trị, thì các quan trên, dù chỉ đứng hạng nhì, hạng ba trong một 
hội nhà báo, khi được đảng Cộng Sản tin dùng là đủ thấy mình 
có quyền thế, coi những kẻ dưới mình như gia nhân, tôi tớ. 
Trong chế độ dân chủ, muốn làm thủ tướng hay tổng thống thì 
phải được dân bỏ phiếu, được dân ủy quyền. Cho nên có người 
nhận xét về hai bức hình, hình người cõng người và hình ông 
Obama che dù cho nhân viên, “Chúng cho thấy sự khác biệt: 
Một bên là đảng cử, một bên do dân bầu.” 

          Chính guồng máy dân chủ làm cho mọi người sống bình 
đẳng, một cách tự nhiên. Cái guồng máy đó chạy trong đời sống 
xã hội, thế là ai cũng cư xử, hành động theo quy luật dân chủ. 
Cứ như thế, sau một thế hệ, cùng lắm là hai thế hệ, ai cũng thấy 
mình không thua kém những kẻ có chức có quyền. Và những kẻ 
có quyền chức cũng thấy mình chẳng hơn gì đám dân ngoài phố. 
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Nhất là các nhà chính trị. Họ phải chật vật đi xin phiếu của dân, 
xin dân bỏ phiếu cho mình. Họ phải tìm mọi cách chứng tỏ là 
mình gần với dân, thông cảm dân, vì mình không khác gì những 
người đi bỏ phiếu. 

          Người Việt Nam ở Mỹ nhìn cảnh ông tổng thống của họ 
đi ăn bún chả, ngồi trên cái ghế đẩu, xắn tay áo cầm chai bia mà 
tu, không ai ngạc nhiên cả. Ông ta đứng trú mưa dưới mái nhà 
tôn cái quán chông chênh bên đường ở huyện Từ Liêm, lại mời 
cô chủ và các khách hàng ra chụp hình với mình. Cũng không 
người Mỹ nào coi là chuyện lạ lùng. Nhiều người còn hỏi: Ủa 
cái ông Obama này, ổng tính tranh cử lần nữa hay sao? Bà con 
mình ở Hà Nội hay Sài Gòn đâu có quyền đi bỏ phiếu bầu tổng 
thống Mỹ? 

          Những gì ông Obama đã quen làm ở Mỹ, cách ông ta cư 
xử với dân Mỹ, ông ta chỉ làm giống hệt như vậy khi tới nước 
Việt Nam. Một là coi mình với người khác đều ngang hàng, bình 
đẳng. Hai là có cơ hội là bày tỏ tình thân thiện với mọi người. 
Nghĩ một cách tự nhiên, làm cũng tự nhiên như thế. Thái độ và 
hành vi này đã trở thành loại “bản năng thứ hai” của những 
người làm chính trị trong các xã hội dân chủ tự do. Họ được 
huấn tập trong guồng máy dân chủ. 

          Vì vậy, sau khi ông Obama đi rồi, một người ở Sài Gòn 
viết trên mạng “những ấn tượng ông để lại trên mảnh đất chữ S 
này thì mãi mãi còn.” Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, 24 tuổi, nói 
với nhà báo: “Tôi muốn nước tôi có một người lãnh đạo như 
ông Obama.” Ông Nguyễn Quang Chơn viết trên blog của 
mình: “Ông Obama. Tôi kính mến, quí trọng và muốn được học 
tập ông... đối với người dân Việt, cái mà ông Obama đem đến 
chính là phong cách của ông, con người của ông...” Phải nói, 
mọi người dân Việt Nam đều khao khát những người cầm 
quyền ở nước mình cũng biết cư xử với dân như một ông 
tổng thống Mỹ. 
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          Ông Obama có biệt tài khi nói trước đám đông mà khiến 
cho mọi người đều cảm thấy ông ta nói với chính mình. Ông đã 
trổ tài này khi nhắc đến Lý Thường Kiệt, rồi kết luận với “của 
tin, chút này” của Nguyễn Du. Ông ta có thói quen thổ lộ những 
kinh nghiệm và tâm tình mà người khác có thể chia sẻ ngay lập 
tức. Ngày hôm qua, tới Hirosima, nơi bom nguyên tử Mỹ đã giết 
140 ngàn người Nhật, ông đã làm nhiều người rơi lệ khi nhắc 
đến những đứa trẻ lúc chết còn sững sờ không hiểu chuyện gì 
đang xảy ra. Nghĩ đến những em bé chết oan vì tội lỗi của người 
lớn, ai cũng nhận được bản thông điệp hòa bình này. 

          Giống như vậy, tôi đã từng đọc bài thi sĩ Hữu Loan kể cha 
mẹ vợ ông bị đấu tố trong cải cách ruộng đất. Các cụ bị chôn 
sống đứng, nhô đầu trên mặt đất, rồi người ta cho kéo cầy đi 
qua. Nghĩ đến cảnh đó đủ rợn người. Nhưng gần đây tôi còn 
rùng mình hơn, khi đọc một đoạn hồi ký về cuộc Cách Mạng 
Văn Hóa của Trung Cộng; nhân năm nay là 50 năm kỷ niệm 
thảm họa đó. Một nhân chứng kể ở tỉnh Sơn Tây người ta đem 
chôn sống một bà già và đứa cháu. Nhân chứng kể nghe thấy 
tiếng đứa bé kêu khóc: “Bà ơi, cát chui vào mắt con đau quá!” 
Rồi nghe tiếng bà trả lời: “Lát nữa sẽ hết đau, con ạ.” {Đọc chỉ 
hai câu đối thoại của hai bà cháu, tôi không cầm được nước 
mắt. Già rồi, lẫm cẩm chăng!- BBT}. 

          Tại sao con người có thể tàn ác với nhau như thế? Chế độ 
Cộng Sản đã thay đổi con người, tạo ra những hành vi chúng ta 
không hiểu nổi. Tàn ác cực độ. Hoặc hèn hạ kinh khủng. 

          Muốn cứu con người, phải chấm dứt chế độ đó. 

Ngô Nhân Dụng 

Nguồn www.nguoi-viet.com 

(*) Hình được sưu tầm từ các trang mạng cá nhân (facebook) 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		112	

 

 http://huongdaoflorida.com/taisaonguoita.html 
_________________________________________  

 
THỦ PHẠM THẬT SỰ ĐẬP PHÁ  

TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP  
TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG VÀ PHNOM-PÊNH LÀ AI? 

Điền Lạc 

          Những sự việc gần đây xảy ra trong cửa Đạo Cao Đài Tây 
Ninh khiến cho nhơn sanh vô cùng lo lắng: Bức tượng Đức Hộ 
Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường nội ô Tòa Thánh Tây 
Ninh bị đập phá dưới sự canh giữ nghiêm nhặt của Bảo vệ. Thủ 
phạm cho đến nay vẫn chưa bị bắt và bức tượng Đức Hộ Pháp 
bằng đá trắng tại nền của Liên Đài ĐHP ở Thánh Thất Phnom-
Pênh cũng bị đập. Thủ phạm bị bắt giam nhưng đến ngày ra Tòa 
thì được thả. Thực hư chuyện này thật nhiều bí ẩn không thể giải 
thích được. Tuy nhiên, đọc bài thi của Đức Lý Giáo Tông ta mới 
thấy Thiên Điều thật công bằng, mải lông mũi kim cũng không 
qua lọt: 

“..Chánh trực kinh oai loài giả dối, 
Công bình vùa sức kẻ chơn thành. 
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn, 

Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình". 
                                                         Lý Giáo Tông. 

          Hai tên giang hồ Võ Đông Giang và Nguyễn Ngọc Lam 
đập phá bức tượng Đức Hộ Pháp tại Phnom Pênh bị bắt sau đó 
được thả tự do cho thấy thủ phạm chánh thức là một người khác 
đang đứng đằng sau. Vì hai tên này chỉ là người làm thuê lấy 
tiền. 
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          Thật vậy, các cơ quan chức năng đang truy tìm thủ phạm 
đập phá cả hai bức tượng của Đức Hộ Pháp, một tại Tòa Thánh 
Tây Ninh, một tại Phnom-Pênh thì thủ phạm đột nhiên xuất 
hiện. Một người mà đồng đạo không bao giờ ngờ tới…. 

          Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ông Đầu Sư Thượng Tám 
Thanh đã ký Văn Thơ số 01/91/HT-VT gởi Bộ Trưởng Bộ Lễ 
Nghi Tôn Giáo Vương Quốc Campuchia xác nhận: 

“Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tại các Thánh Thất trong 
nước hoặc ngoài nước thống nhứt chỉ thờ biểu tượng Thiên 
Nhãn (Con Mắt) còn các Đấng Thiêng Liêng thờ thì viết Bằng 
chữ Nho.” (xem ảnh Văn Thơ) 

          Như vậy đã rõ thủ phạm chánh ra lịnh đập phá Tượng Đức 
Hộ Pháp ban phép lành tại Hộ Pháp Đường và tại Kim Biên đã 
xuất đầu lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thành Tám có tên Đạo là 
Đầu Sư Thượng Tám Thanh (ĐS.TTT). 

          Tại sao ta có thể khẳng định được điều đó? Đây là bằng 
chứng: ĐS.TTT đã phủ nhận việc thờ tượng cốt trong Đạo Cao 
Đài nên cần phải đập bỏ. 

          Với ý nghĩa trong lời xác nhận trên đây, thì việc đập phá 
bức tượng ngọc thạch Đức Hộ Pháp ban phép lành tại Thánh 
Thất Cao Đài Tây Ninh số 284 đường Mao-Sênh-Tong Thành 
Phố Phnom Pênh là phù hợp với nội dung Văn Thơ số 
01/91/HT-VT của Nguyễn Thành Tám. 

          Nhờ văn thơ này gởi đến Chánh Phủ Hoàng Gia 
Campuchia nên hai tên đập phá tượng ngày 22-09-2015 bị MP 
hoàng gia bắt đã được thả tự do. Tiếp tục sau khi bức tượng dù 
bị đập gãy tay vẫn được an vị tại nền tháp Liên Đài khiến cho kế 
hoạch của ĐS.TTT bị gãy. Ông Võ Quang Minh lại được chỉ 
đạo phải làm đơn xin chánh quyền hoàng gia hủy bỏ văn thơ cho 
phép đã cấp ( Công Văn số 583/14 ngày 17-10-2014). 
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          Câu nói lập lờ nước đôi trong Văn Thơ 01/91/HT-VT, 
ĐS.TTT đã tung một quả mù làm cho dư luận đồng Đạo và xã 
hội hoang mang cho là việc làm đập phá tượng của ĐS.TTT có 
tội hay không? 

          Thật ra thì hai khái niệm “thờ cúng” và “kỷ niệm” hoàn 
toàn khác nhau. Ông ĐS.TTT cố tình đem khái niệm thờ cúng đi 
giải thích việc dựng tượng cốt kỷ niệm để chạy tội với nhơn 
sanh. Tại Tòa Thánh, các Thánh Thất địa phương trong cả nước 
cũng vẫn có tượng cốt -nằm ngoài ngôi Bát Quá Đài - như: 
Tượng Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh trên Thất Đầu Xà 
nơi Bán Nguyệt ngũ Lôi Đài, tượng Đức Di Lặc trên Phi Tưởng 
Đài, Tam Thế Phật nơi nóc Bát Quái Đài, Ông Thiện, Ông Ác, 
Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh nơi 
mặt trước Tòa Thánh, tượng Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Ngài Sa Nặc 
tại sân Đại Đồng Xã v.v… 

          Một sự thật phủ phàng và nhục nhã không thể kể xiết cho 
người gọi là đứng đầu Hội Thánh của ĐS.TTT là mảnh đất di 
sản của Đạo do Đức Hộ Pháp tạo dựng hợp pháp tại Phnom 
Pênh là 10.800m2 để lại cho đời sau thì nay chỉ còn 600m2 do 
HĐCQ bán trong thời có pháp nhân lập được nên phàm giáo. 
Với 600m2 này ĐS.TTT cũng nhẫn tâm bán luôn. Vì còn kẹt có 
bức tượng Đức Hộ Pháp ban phép lành được Hoàng Gia cấp 
phép xây dựng hợp pháp đang an vị tại đó không bàn giao cho 
người mua được, nên bằng mọi cách phải di dời bức tượng ra 
khỏi nơi ấy.v.v… 

          Ngẫm lại mà đau lòng: Thế hệ sau không tạo thêm để mở 
rộng Đại Đạo ra thế giới thì cũng phải có trách nhiệm gìn giữ 
cho nguyên vẹn. Qui mô đã không mở rộng được nay lại còn thu 
hẹp lại, vậy mà gọi là “Phổ Độ Chúng Sanh” sao? Đây là một 
hành vi diễn tiến phá Đạo. Đồng Đạo hãy coi như đây là một tội 
phạm chưa được khởi tố theo hình luật của Đạo. Trước đây, 
chuyện bán hơn 5 (năm) mẫu đất Đạo tại khu Thánh Thất Dĩ-An 
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Bình-Dương do Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Khưu Kim Ngọc 
(không con cháu) hiến cho Hội Thánh cũng được ĐS. TTT làm 
diễn ra trót lọt. 

          Vấn đề đập phá Tượng Hộ Pháp ban phép lành ta thấy 
được tiến hành ở cả hai nơi trong thời gian cách nhau không xa; 
Đó là ngay tại Hộ Pháp Đường nằm trong khuông viên nội ô 
Tòa Thánh ngay trước mắt cái gọi là văn phòng Hội Thánh, có 
được lực lượng bảo vệ cẩn mật nhưng cũng bị đập. Kẻ gian đập 
phá này chưa bị bắt dù thời gian trôi qua gần cả năm nay. Không 
lẽ lực lượng an ninh của mình dở hơn của Campuchia? Không 
dở, nhưng chưa bắt vì có nguyên nhân nhạy cảm riêng. Ví dù có 
bắt được quả tang thì cũng được thả ra như hai tên Võ Đông 
Giang và Nguyễn Ngọc Lam ở Phnom Pênh. 

          Việc đập phá ở cả hai nơi đều an toàn, không một ai bị trị 
tội, vì cái văn thơ số 01/91/HT-VT làm bình phong che chở. Mỗi 
nơi có một ý nghĩa riêng. Ở Campuchia thì có thể ĐS.TTT ngụy 
biện đổ cho việc đã trót lỡ bán mặt bằng, nhưng trên phần đất 
còn kẹt công trình bức tượng nằm trong đó không giao cho 
người mua được phải chịu bồi thường nếu có Tòa án Campuchia 
phán quyết. Chuyện ra Tòa, Chưởng Quản ĐS.TTT chẳng muốn 
chút nào nên phải đi bằng con đường khác vận động cho chánh 
quyền hoàng gia hủy bỏ quyết định đã cấp cho Đạo xây dựng 
Tượng. 

          Còn việc đập tượng ở Hộ Pháp Đường giải thích thế nào? 
Chắc chắn ĐS.TTT không đập tượng để bán đất Hộ Pháp Đường 
lấy tiền như ở Phnom Pênh. ĐS.TTT bán một thứ khác quan 
trọng hơn, quí báu hơn, đắt giá hơn mà không thể có tiền là mua 
được. Đó là Đức Tin của nhơn sanh về sự huyền diệu của Chí 
Tôn và Tôn Sư Hộ Pháp. Người tín hữu Cao Đài luôn đặt niềm 
tin mãnh liệt vào sự anh linh và công bình của cây Gián Ma Sử 
của Đức Hộ Pháp mà không dám làm việc trái Đạo phạm luật 
pháp. ĐS.TTT đã lợi dụng tâm lý này để khiến cho nhơn sanh 
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thấy rằng, sau việc đập tượng ở Hộ Pháp Đường không một ai bị 
hình phạt gì hết, như vậy là Đức Hộ Pháp nay không còn linh 
thiêng nữa!!! 

          ĐS.TTT lợi dụng sự hiểu biết chưa hoàn hảo của nhơn 
sanh về sự huyền diệu của cây Gián Ma Xử mới hành động khờ 
khạo như vậy. Các bức tượng đều được đúc bằng đá, cát, xi 
măng cốt thép thì không thể trừng trị được ai. Đức Hộ Pháp 
càng không trừng trị người vì sự ích kỷ nóng giận, nhứt là 
những ai bất kính với mình, mà Ngài trừng trị bằng Thiên Điều. 
Thể xác có thể an toàn, nhưng linh hồn thì sẽ bị tiêu tan ra tro 
bụi. “Dầu qua dương pháp, Luật hành Diêm Vương” (Kinh Sám 
Hối). Đây là một hành vi phá Đạo khủng khiếp lớn hơn cả việc 
đập tượng cốt ở Campuchia nữa. Đồng Đạo hãy sáng suốt nhận 
định mà củng cố giữ vững đức tin của mình!          

          Trong diễn văn ngày 15 tháng 8 năm Quý Dậu, với tựa đề 
Khuê Bài Thiêng Liêng Chi Vị, Đức Hộ Pháp có chỉ rõ: “muốn 
phá Đạo không gì hay bằng phá luật pháp của Đạo”. Hội Đồng 
Chưởng Quản đã lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng của nhà nước, 
tự ý thành lập Hiến Chương xin cấp pháp nhân cho Đạo ngoài 
Pháp Chánh Truyền để đẩy con thuyền Đại Đạo vào Bàng Môn 
Tả Đạo. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm phá Đạo mà 
HĐCQ đã không ngần ngại thực hiện. 

          Nếu nhìn các sự kiện riêng lẻ thì người Đạo không hình 
dung nổi ý đồ thâm độc của HĐCQ. Nhưng khi xâu chuỗi lại các 
sự kiện mới thấy hết ý nghĩa khủng khiếp của nhóm người đứng 
đầu cái gọi là Hội Thánh hiện nay. Họ phá Đạo có Kế Hoạch và 
chiến lược rõ ràng. Đến đây, người tín hữu là môn đệ Cao Đài 
Ngọc Đế ai cũng có thể đặt câu hỏi: 

          -Tại sao nếu luật Đạo đã qui định không thờ tượng cốt thì 
HĐCQ có thể công khai đập tượng này bỏ giữa công cộng, lại 
phải đập lén lút? 
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          -Tại sao, việc đập phá bức tượng thành công (gãy hai 
khủy tay), rồi còn phải làm đơn xin chánh quyền hoàng gia hủy 
bỏ quyết định cho phép? Họ sợ cái gì? 

          -Tại sao thủ phạm bị bắt được rồi thì được thả tự do không 
bị xét xử??? 

          -Tại sao đồng đạo đến Thánh Thất làm công quả gìn giữ 
của công thì bị ĐS.TTT trong văn thơ số 01/91/HT-VT cho rằng 
đến chiếm Thánh Thất? Không lẽ cả Thánh Thất này chỉ có một 
mình Ông Võ Quang Minh là được ở, vì có lịnh bổ nhiệm? 
Ngoài ra thì không được? 

          Câu giải đáp rất dễ dàng: là vì họ muốn bán tất cả vật chất 
lẫn tinh thần liên quan đến Đức Hộ Pháp nhưng còn sợ tai tiếng 
nên phải ném đá giấu tay. Không lẽ đến giờ phút này họ vẫn còn 
xem Đức Hộ Pháp là một tội nhân như bản án Cao Đài đề ra? 

          Văn thơ 01/91/HT-VT là một văn bản thuyết phục nhứt 
cho thấy sự tự thú tội của Đầu Sư Thượng Tám Thanh. 

          Trên đây là những bằng chứng đầy đủ, rõ ràng không thể 
tranh cải cho thấy can phạm chính là Nguyễn Thành Tám 
(Chưởng Quản Hội Thánh), và chiến lược phá Đạo như thế nào 
của ông ấy. 

“Chánh trực kinh oai loài giả dối, Công bình vùa sức kẻ chơn 
thành.” 

          Chúng ta là những môn đệ trung thành tuyệt đối với Đạo 
không một ý tà tây luôn tin rằng sự việc lần hồi sẽ sáng tỏ 
thêm. Chúng ta đừng im lặng nữa! Đừng biết mà không dám 
nói! Đừng nói câu ai làm trật người đó chịu, mình không 
làm thì thôi. Đây là câu nói thiếu trách nhiệm với chính 
mình khi lập thệ là; “giữ dạ vô tư, dù cha mẹ anh em vợ con 
cũng đồng nhứt luật…”. Im lặng là đồng lõa với tội lỗi, là tội 
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đồ Đại Đạo, là thiếu trách nhiệm với Chí Tôn với Tam Giáo 
Tam Trấn đã để đánh mất Đạo Trời không để cho nhơn 
sanh thế hệ sau này tu học. Đạo Cao Đài không phải chỉ phổ 
độ cho thế hệ hiện nay mà phổ độ cho cả nhiều nghìn thế hệ 
chưa được sinh ra sau này cho đến khi thế giới được đại đồng, 
mọi người được sống trong xã hội của Luật Thương Yêu và 
Quyền Công Chánh. 

          Đức Hộ Pháp nơi cõi Thiêng Liêng sẽ vùa giúp cho chúng 
ta. Bộ Trưởng Tối Cao về Lễ Nghi và Tôn Giáo Hoàng Gia 
Campuchia sẽ không bao giờ hủy bỏ văn thư số 583/14 ngày 17-
10-2014 đã cho phép đồng Đạo dựng tượng kỷ niệm Đức Hộ 
Pháp vì thấy trong Văn thư của ĐS.TTT đầy giả dối và ngụy 
biện. Những hình ảnh tượng cốt đã có tại Tòa Thánh và các 
Thánh Thất trong và ngoài nước được đồng Đạo cung cấp cho 
ngành chức năng Hoàng Gia đã chứng minh sự giả dối của Vị 
Đứng đầu Hội Thánh hiện nay. Chúng ta hãy chia sẻ gánh nặng 
gian lao tinh thần và vật chất của đồng đạo ở Kim Biên đã dốc 
chí gìn giữ cội nguồn của Đạo do Đức Hộ Pháp để lại. 

          Hằng ngày đi ngang hay vào lễ bái trong Tòa Thánh Tây 
Ninh, nhìn thấy các bức tượng như: Tượng Hộ Pháp, Thượng 
Phẩm, Thượng Sanh nơi Thất Đầu Xà Bán Nguyệt Ngũ Lôi Đài, 
tượng Đức Di Lặc trên Phi Tưởng Đài, Tam Thế Phật nơi nóc 
Bát Quái Đài, Ông Thiện, Ông Ác, Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, 
nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh nơi mặt trước Tòa Thánh, tượng 
Thái Tử Sĩ Đạt Ta và Ngài Sa Nặc tại sân Đại Đồng Xã v.v. 
chúng ta thật vô cùng ái ngại lo âu: Rồi đây những bức tượng 
này sẽ bị đập lúc nào không biết?? ĐS.TTT đã khẳng định rồi, 
Đạo Cao Đài Tây Ninh không thờ tượng cốt thì việc đập phá chỉ 
còn là chuyện thời gian mà thôi. 

          Chư đạo tâm có lòng vì Đạo vì Thầy thì nên chung tay 
nhau để mắt gìn giữ. Cả cơ ngơi vật chất của Đạo đang có, giao 
trong tay người tự xưng có pháp nhân này gìn giữ chẳng khác 
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nào giao trứng cho Ác vậy. Ta hãy ghi nhận tất cả những hành vi 
tà-vạy của những người có chức quyền cao trong Đạo Cao Đài 
Tòa Thánh Tây Ninh hiện nay để một ngày kia có đủ tư liệu 
khởi tố các bị can ra Tòa Đạo đúng theo luật pháp khi Hội 
Thánh Lưỡng Đài lên nắm quyền Đạo. 

Tòa Thánh, ngày 9-6-Bính Thân (12-07-2016) 
ĐIỀN LẠC 

* Bài viết trên thể hiện văn phong và cách nhìn riêng của tác 
giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ban Biên Tập. 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		120	

 

    



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		121	

 

 

  

http://huongdaoflorida.com/thupham.html 

_________________________________  

 
TÌM HIỂU CHỮ TRUNG 

TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 

(Nhân ngày Vía Đức QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN) 

An Bùi 
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          Còn một tuần lễ nữa là đến ngày Vía ĐỨC QUAN 
THÁNH ĐẾ QUÂN (24 tháng 6 âm lịch hàng năm). Chúng ta 
tìm hiểu vì sao mà Đức Quan Thánh Đế Quân được Đức Chí 
Tôn chọn giao giữ trọng trách trong Tam Trấn Oai Nghiêm của 
Tam Kỳ Phổ Độ? 
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         Đức Quan Thánh Đế Quân là một tấm gương Trung Cang 
Nghĩa Khí. Ngài được nhơn sanh tín ngưỡng thờ kính lâu đời. 
Ngay từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đổ chưa được khai sáng thì 
trong dân gian đã có thờ Đức Quan Thánh với hình ảnh của Ông 
độ mạng rồi. 

         Đức Hộ Pháp giảng về Đức Quan Thánh Đế Quân như 
sau: 

         “…Một vị Hiển Thánh đời Hớn, thời Tam Quốc, ngày nay 
đạt phẩm vị đến Tam Trấn Oai Nghiêm trong nền Chánh Giáo 
của Ðức Chí Tôn, sự vinh hiển cao trọng đó ta thấy giá trị vô 
đối. Với một Ðấng Thiêng Liêng mà lập được vị mình một cách 
oai quyền vinh hiển ta thường thấy rất ít, thảng có chăng trong 
nước Việt Nam ta Ngài Trần Hưng Ðạo gọi có thể đương đầu 
với Ngài được mảy may chút ít mà thôi, chớ phần đông từ thử 
đến giờ kể cả các nước Á Ðông này hiếm có. Vậy, ta nên khảo 
cứu coi Ngài làm thế nào để đạt được Thiên vị vinh diệu đặc 
biệt dường ấy…”. 

         “ … Hớn Thọ Ðình Hầu Quan Vân Trường buổi nọ là một 
vị tướng của Thục tức của Lưu Bị. Ta thấy đại nghĩa của Ngài 
trung can nghĩa khí của Ngài nhứt là về bằng hữu chi giao, tình 
nghĩa đối với bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta dân tộc 
Việt Nam hằng chịu ảnh hưởng văn hóa của Nho Tông, chưa có 
được người nào đã giống như Ngài vậy. Tâm trung nghĩa chẳng 
vì sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; nghĩa chẳng vì bạn buổi 
khổ não truân chuyên mà phụ rẫy tình nhau; trung và nghĩa ấy 
hi hữu. Nói đến chí khí của Ngài, Bần Ðạo tưởng luận không 
hết: Ngài bất sát hạ mã chi nhơn. Truyện sách lưu lại rằng Ngài 
suýt bị Hạ Hầu Ðôn giết vì nó biết cái sở yếu của Ngài mà lợi 
dụng, nếu không Trương Liêu đến cứu. Mỗi phen Ngài trở cây 
Yểm Nguyệt Thanh Long Ðao định vớt nhà nớ, thì nhà nớ nhảy 
xuống ngựa, chí khí đó thế gian hi hữu. Hỏi Ngài lập chí với bộ 
sách Xuân Thu mà thôi. Người sau có tặng cho Ngài đôi liễn: 
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"Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn; Trung đồng nhựt nguyệt nghĩa 
đồng thiên". 

Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách ấy, lúc nào cũng đọc 
lấy tinh thần của sách suy luận làm tinh thần của mình...”. (trích 
Thuyết Đạo ĐHP ngày 24-6-Mậu Tý (30-7-1948) Q.II) 

         Với đức tính Trung và Nghĩa đó của Ngài, Đức Quan 
Thánh Đế Quân được Đức Chí Tôn giao trọng trách trong Tam 
Kỳ Phổ Độ với nhiệm vụ Tam Trấn Oai Nghiêm thay mặt cho 
Tam Giáo để giáo hóa nhơn sanh. 

         Đức Chí Tôn muốn dạy cho môn đệ của Người biết Trung 
và biết Nghĩa. Vì sợ theo thời gian bị phai mờ rồi quên đi, nên 
Người mới buộc chư môn đệ phải lập minh thệ. 

         Trích Thánh Ngôn Đức Chí Tôn (9 Aout 1926, 1 tháng 7 
năm Bính Dần (Giờ Ngọ): 

“…Quỉ-Vương đến trước Bạch-Ngọc-Kinh xin hành xác và thử 
thách các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp 
Tam-Thập-Lục-Ðộng toan hại các con; nên Thầy sai Quan-
Thánh và Quan Âm đến gìn-giữ các con, nhưng phần đông chưa 
lập Minh-Thệ nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn 
nhìn nhận…”. 

          Lời minh thệ do chính Đức Chí Tôn dạy như sau: 

“Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế chẳng đổi dạ đổi lòng, 
hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai 
thì Thiên tru Địa lục”. 

         Lời minh thệ này người tín hữu nào cũng biết, Hội Thánh 
cũng đã có văn bản giải nghĩa đầy đủ nên không nhắc lại. 

         Trong lời Minh Thệ có đoạn đáng chú ý:“…Như sau có 
lòng hai…” nghĩa là con người có thay lòng đổi dạ thì đã trở 
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thành kẻ bất trung. Khi dạy lời Minh Thệ này, Đức Chí Tôn 
cũng đã dự trù có Bàng Môn Tả Đạo noi chức thiên cung đem 
nhiều danh lợi quyền ám nhãn mê hoặc chư môn đệ của Ngài bỏ 
con đường về với Ngài. Buộc nhơn sanh lập minh thệ là Đức Chí 
Tôn muốn dạy cho chư môn đệ chữ Trung và chữ Nghĩa đó vậy. 

         Cái khảo dượt hiện nay đẩy các môn đệ của Chí Tôn vô 
con đường bất Trung, bất Nghĩa tinh vi vô cùng. Họ mượn 
chước Thiên Cung lập thành Hội Thánh (quỉ vị) với phẩm 
tước trong PCT nên khiến nhơn sanh khi trao trọn đức tin và 
chữ Trung cho người khác mà không hay biết, cứ đinh ninh 
mình đã trọn trung với Hội Thánh, trọn hiếu với Chí Tôn và 
Phật Mẫu. Ôi thật đau lòng! 

         Có một điều mà nhơn sanh chưa phát hiện. Họ chỉ dám 
mượn phẩm tước Cửu Trùng Đài chứ không dám mượn phẩm 
tước của Hiệp Thiên Đài để phong mới. Tuy nhiên cũng vẫn có 
một vài vị Chức Sắc HTĐ đã được thiên phong từ trước, do 
danh lợi quyền nên cúi đầu nhận phẩm phàm thăng (đây là một 
sự lăng mạ Thánh Thể HTĐ, chơn thần đã để cho thể xác sai 
khiến). Tất cả đã bị thiên điều hình phạt. Cái chết của bốn vị 
Chức Sắc HTĐ phàm thăng là bằng chứng cho sự ứng nghiệm 
lời minh thệ “…như sau có lòng hai thì thiên tru địa lục…” 

         Khi một môn đệ Chí Tôn quyết định lập hồ sơ hiến thân 
trọn đời cho cái Đạo canh cải ngoài Pháp Chánh Truyền là họ 
đã chọn con đường bất trung của họ. Nhưng đa số nhơn sanh 
do không hiểu biết trọn vẹn mà trao nhầm đức tin cho chúa quỉ 
thì đây là một sự tội nghiệp vô cùng. 

         Khi đã lỡ nhầm lẫn mà giao Đức Tin cho người không 
được Chí Tôn lựa chọn, thì coi như ta lập công không dâng lên 
cho Chí Tôn, mà dâng cho kẻ khác. Kẻ này là ai? Họ chính là 
giám khảo chấm bài cho các con cái Chí Tôn coi có thuộc bài 
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Chí Tôn dạy hay không. Đó là Lucifer bên Tây Âu, hay là Kim 
Quang Sứ trong Đạo Cao Đài đó vậy. 

         Do không hiểu biết, người ta không trao đức tin cho Chí 
Tôn mà nhầm trao cho kẻ khác thì họ bị tội gì hay không? Trước 
tiên, theo Lời Minh Thệ thì họ đã vi phạm câu “Thiên Tru Địa 
Lục”. Linh hồn của họ sẽ không được Tam Giáo Tam Trấn thân 
cận che chở, dìu dắt, cứu giúp. Có nghĩa là họ không được 
hưởng sự Ân Xá trong lần khai Đạo kỳ ba này. Khi thoát xác, họ 
sẽ không được Cửu Vị Nữ Phật đưa đường dẫn lối lên Cửu 
Trùng Thiên để về với Chí Tôn Từ Phụ. 

         Chữ TRUNG trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nó quan 
trọng dường ấy. Nó rất dễ làm, nhưng khó giữ. Vì Kim Quang 
Sứ lúc nào cũng đem Danh-Lợi-Quyền để khảo dượt và dụ dỗ ta. 
Ta tự nguyện theo chúng, chứ chúng không hề ép ta. Nếu sớm 
nhận thức được sự nhầm lẫn, thì ta nên quay đầu về sám hối cầu 
xin chí Tôn tha thứ cho lập công trở lại với Chí Tôn, Chí Tôn sẽ 
thương người biết nhìn nhận lỗi lầm mà quay đầu. Có nhiều 
người còn phân vân vì chưa rõ. 

         Đạo Cao Đài của Chí Tôn và Cao Đài ngoài Pháp Chánh 
Truyền sao mà giống nhau quá làm sao phân biệt nên nhắm mắt 
tự an ủi, giải thích: Ai làm trật thì người ta chịu mình không làm 
thì thôi, vì tâm động thì Thầy hay! Đây là một lời giải thích hết 
sức tùy tiện và ngụy biện. Mình đi theo kẻ cướp, tuy không làm 
ăn cướp nhưng cũng không thoát tội. Mình giải thích như vậy 
hoặc có ai giải thích như vậy để dụ mình xa lánh nền chánh giáo 
của Chí Tôn, thì thật là tai hại. 

         Xin mách nhỏ: Theo Pháp Chánh Truyền, phần quyền hạn 
Đầu Sư Và Chưởng Pháp, mỗi tờ giấy chi chi mà không có đủ 
ba ấn tín của Đầu Sư hoặc Chưởng Pháp thì không đặng phép thi 
hành. Quay lại lịch sử, cái thông báo cho cầu phong, cầu thăng 
sau năm 1997 và sau này chỉ được ký và đóng có một con dấu 
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duy nhứt (của HĐCQ). Như vậy khi thi hành các thông báo này 
thì ta đã bỏ Pháp Chánh Truyền, tức là đã thất thệ! Dĩ nhiên là ta 
đã mất Trung. 

         Đến đây, thì ta có quyền quyết định cho chính linh hồn 
chúng ta là tùng những người bất trung đó hay tùng những 
người đã dày công gìn giữ bồi đắp sự nghiệp Đạo? 

         Có những vị đầy đủ hiểu biết, học vấn cao siêu, miệng 
tuyên bố không tùng phàm giáo, nhưng lại có lời lẽ kích bác, 
trích điểm những người đã dày công bảo vệ chơn truyền Luật 
Pháp Đạo bằng những lời lẽ rất khó nghe để nhơn tâm hoang 
mang xao động mà hoài nghi. Đây là những tên tội đồ của Đại 
Đạo! Đây là những người đáng ngại hơn là người lập Bàng 
Môn Tả Đạo. Nạn nồi da xáo thịt làm Chí Tôn đau lòng đổ lụy.  

Xin trích dẫn bài thi đầy bi lụy của Chí Tôn: 

Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào 
Các con đau, Thầy há vui sao? 
Còn lời còn dạy chim chung tổ 
Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rã tàu. 
Xét quấy lo tròn nhơn đức trước, 
Độ đời mới vẹn nghĩa nhân sau 
Thương nhau phải lúc chung vai gánh. 
Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu. 

Xin trích Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà 
qui chánh. Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930- TNHT QII) như 
sau: 

“Quan-Thánh Ðế-Quân 

Hỉ chư Ðạo-hữu,  
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Nền Ðạo chưa lập thành, mà bên trong, thì người biếng trau 
thánh-chất, nơi ngoài, người lại muốn kêu-nài so-đo với các 
Ðấng Thiêng-liêng, đặng làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng.  
Thời thế đã đổi-dời, họa Thiên-điều hầu kế cận; từ Nam chí Bắc, 
khắp Ðông qua Tây, thỉnh-thoảng trường náo-nhiệt khởi động, 
diệt tàn kẻ vô Ðạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh Thiêng-
liêng, mà không sớm tỉnh-hồn, thì mảnh tro-bụi kia, chẳng khỏi 
chịu hình đòi lúc. Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn 
mê-muội ám-mờ, đem mảnh trí cỏn-con kia, chống kình với 
khuôn-linh Tạo-hóa. Muốn học mùi Ðạo, mà lại kèo-nài giao-
kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ-bi cũng khó 
chiều theo được.  
Các Ðấng Thiêng-liêng xưa kia khổ-hạnh, công-cán thế nào mới 
được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín-thành 
đáng noi dấu hay sao? Ðời mộng-ảo này, sự còn mất như bọt 
nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện-niệm, 
thì một mai mới tránh khỏi bẫy vô-thường của quỉ-vương đương 
giành xé. Tánh kiêu-căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn 
thân-hình hồn-phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá 
gắng nhớ bài này: 

Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình, 
Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.  
Hòn ngọc khó đem trau thánh-chất, 
Cân vàng khôn lấy nện chày kình.  
Phước Trời gieo sẵn còn giao kết,  
Lợi thế chưa nên xúm giựt-giành. 
Thời cuộc tuần hườn tai-ách khởi, 
Liệu mà xông-lướt liệu đua tranh. 

Các Ðạo-hữu Thiên-phong nên giảng bài này cho chúng-sanh.  
Thăng” 

         Sắp đến ngày Vía Đức Quan Thánh Đế Quân, tôi xin nhắc 
lại câu thuyết của Đức Hộ Pháp đã trích ở đầu bài viết: 
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“Tâm trung nghĩa chẳng vì sang mà theo Tào, chỉ chuộng Hớn; 
nghĩa chẳng vì bạn buổi khổ não truân chuyên mà phụ rẫy tình 
nhau”. 

         Hiện nay, cơ Đạo đã xoay chuyển ngày càng quyết liệt để 
lập lại trật tự kỷ cương luật pháp Đại Đạo do Hiệp Thiên Đài 
lãnh phần trọng trách. Nếu vì một nguyên nhân riêng không thể 
vùa giúp Hiệp Thiên Đài làm phận sự thì cũng chớ nên tìm cách 
lung lạc nhơn sanh xa lánh bằng những lời lẽ hoa mỹ là bảo vệ 
thanh danh Hội Thánh. Chúng ta hãy mạnh dạn chung tay vào 
HTĐ để đóng góp sức lực, trí tuệ để lập lại trật tự kỷ cương Đại 
Đạo. Quý Chức Sắc HTĐ sẽ mạnh dạn giao cho quý HTĐM nào 
có tài trí, đầy đủ đức hạnh để gánh vác cơ Đạo của Chí Tôn này. 

         Cầu nguyện Đức Quan Thánh Đế Quân dùng huyền diệu 
thiêng phù hộ cho chư môn đệ Chí Tôn đủ sức đủ tài để làm tròn 
nhiệm vụ bảo thủ chơn truyền. 

Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. 
         Nay kính. 

Ngày 17-06-Bính Thân (20-07-2016) 

An Bùi 

http://huongdaoflorida.com/timhieuchutrung.html 

________________________________________  
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MỘT TRỌNG TRÁCH CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI. 

(Cảm nhận sau khi đọc THÔNG BẠCH 

của vị Quản Văn Phòng HTĐ) 

Bùi Thanh An 

       Cơ Đạo canh cải hiện nay sắp đến hồi kết thúc. Nhưng Hội 
Thánh do Ông Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản vẫn cứ khư 
khư không chịu nhìn nhận mình đã đưa Đạo đi ngoài Giáo Pháp 
Chơn Truyền. Đã vậy, lại cố tình đóng cửa Văn Phòng HTĐ để 
gây khó khăn cho Cơ Quan bảo thủ luật pháp Đạo. Nhưng cũng 
có lúc Hội Thánh do Ông Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản lại 
rất cần đến HTĐ như kỳ Đại Lễ Hội Yến sắp đến mà không dám 
hở môi nói một lời mời Chức Sắc HTĐ vào làm nhiệm vụ. 

       Vì trách nhiệm đối với đối với Diêu Trì Cung, nên quý 
Chức Sắc HTĐ đã gởi THÔNG BẠCH đến cho Đạo Huynh 
Nguyễn Thành Tám. 

        BẠCH THƯ của Quý Chức Sắc Hiệp Thiên Đài (ĐĐTKPĐ-
TTTN) là một sự lựa chọn hết sức mềm dẻo, thông minh, hiền 
hòa và cương quyết. Người đọc nếu thiếu suy gẫm thì dễ ngộ 
nhận cho là HTĐ bỏ cuộc, là HTĐ vào hợp tác với Hội Thánh 
mới. v.v.. 

       Phật Mẫu là mẹ chung của toàn cả chúng sanh. Hội Yến 
Diêu Trì Cung là một ân huệ Phật Mẫu ban chung cho cả con cái 
của Người. Nhơn sanh có quyền được hưởng. 

       - Nếu HTĐ cứng rắn không vào Báo Ân Từ thiết lễ Hội Yến 
DTC  vì cho đó là của Phàm Giáo thì là HTĐ bỏ Phật 
Mẫu. Nhưng thiết lễ Hội Yến Diêu Trì Cung là trách nhiệm duy 
nhứt mà chỉ có HTĐ mới có quyền và bổn phận phải làm. 
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       Trong trường hợp này: 

       * Nếu HTĐ gởi Thông Bạch cho Đầu Sư Thượng Tám 
Thanh thì đó là một sự cúi đầu hợp tác. 

       * Nhưng HTĐ đã gởi Thông Bạch cho một người có Đạo 
(Đạo Huynh) tên Nguyễn Thành Tám, thì đủ thấy sự cương 
quyết của HTĐ vẫn trước sau như một xem cái giáo pháp hiện 
nay của phái Cao Đài Tây Ninh là Bàng Môn Tả Đạo (như 
thông báo số 3 HTĐ). 

       * Bản Thông Bạch đã gởi đến cho toàn Đạo thấy một sự 
kiên quyết, một niềm tin tuyệt đối của HTĐ. Nhưng ngược lại 
cũng đã gởi cho Hội Thánh Phái Cao Đài Tây Ninh (HT-PCĐ-
TN) một hòn than nóng đỏ rực không thể bỏ cũng không thể 
nhận. 

       “Nếu im lặng không trả lời cho Hiệp Thiên Đài thì HT-
PCĐ-TN tự tố cáo mình trước nhơn sanh là đóng cửa Văn 
Phòng HTĐ đúng là phế bỏ Đài Hiệp Thiên của Đạo. Nếu trả 
lời bằng văn bản cho HTĐ thì đã cúi đầu nhìn nhận mình là một 
Hệ Phái (Chi Phái) Cao Đài, điều mà 40 năm qua HĐCQ luôn 
cố ý che dấu”. (ý của facebook Vân Lê) 

       Xin Kính chúc Quý Chức Sắc HTĐ được dồi dào sức khỏe 
để làm nhiệm vụ bảo thủ luật pháp Đại Đạo. 

Nay kính. 

Thánh Địa, ngày 6 tháng 8 năm Bính Thân 

BÙI THANH AN 

http://huongdaoflorida.com/mottrongtrach.html 

________________________________  
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THƠ ỦNG HỘ THÔNG BẠCH 

CỦA HIỀN HUYNH QUẢN VĂN PHÒNG HTĐ 

Nguyễn Minh Hiệp 

      Thắm thoát mà một mùa Trung Thu Hội Yến mới lại sắp về 
với mọi tín đồ Cao Đài. 

      Là một Chức Sắc chân chính luôn ưu tư cho sự thịnh suy của 
cơ Đạo, hiền huynh Truyền Trạng Quản Văn Phòng HTĐ vừa 
có một bản Thông Bạch gởi cho Ông Nguyễn Thành Tám (phái 
Cao Đài Tây Ninh) đồng thời có gởi tường cho Ban Tôn Giáo 
Tỉnh Tây Ninh và đồng Đạo trong ngoài nước. 

      Mục đích là hỏi thăm về việc tổ chức Đại Lễ Hội Yến Diêu 
Trì Cung năm nay (Bính Thân-2016) như thế nào? 

      Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay Bản Thông Bạch 
chắc hẳn đã đến được vớí mọi người Cao Đài trên thế giới. Chắc 
chắn sẽ có những quan điểm không giống nhau: đồng tình và 
phản đối.  

      Những người lãnh đạo phái Cao Đài Tây Ninh sẽ xử sự ra 
sao? 

      Riêng cá nhân tôi hoàn toàn tán thành với bước đi đầu tiên 
tự tin và chững chạc trên đường đòi Đạo lại cho nhơn sanh của 
Hiền huynh Truyền Trạng Quản Văn Phòng HTĐ. Tôi luôn 
trông chờ những bước tiếp theo đầy ngoạn mục.  

      Đôi dòng ngắn ngủi để nói lên quan điểm cá nhân. Xin Quý 
đồng Đạo thông cảm.  
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Thánh Địa, ngày 6 tháng 8 Bính Thân (6/9/2016) 

NGUYỄN MINH HIỆP 

- - - - - ooOoo - - - - - 

       Đôi dòng ghi thêm: 

      Xin cảm ơn nhị vị hiền huynh Bùi Thanh An và Nguyễn 
Minh Hiệp đã kịp thời gởi đến Ban Biên Tập Diễn Đàn Về 
Nguồn những cảm nhận và ủng hộ nội dung Bản Thông 
Bạch của hiền huynh Quản Văn Phòng Hiệp Thiên Đài gởi đến 
ông Nguyễn Thành Tám. (Xem lại Bản Thông Bạch này tại 
đây). Thiển nghĩ, đây không chỉ là những suy cảm cá nhân riêng 
rẻ mà chắc chắn sẽ được sự đồng cảm của đa số những đồng đạo 
có nhận xét và suy nghĩ chính chắn - những người đã từng trăn 
trở thật lòng vì sự tồn vong của Đạo nghiệp, vì những khó khăn 
vô vàn của Hiệp Thiên Đài trong từng bước khôi phục Đạo 
quyền. 

      Thông Bạch ghi: " Kính gởi Đạo huynh Nguyễn Thành Tám, 
Chưởng quản Hội Thánh phái Cao Đài Tây Ninh" và yêu cầu trả 
lời bằng văn bản, đã tạo cho ông Nguyễn Thành Tám thế tiến 
thoái lưỡng nan: 

      - Nếu gởi văn bản trả lời thì vô hình trung, trước nhơn 
sanh, ông đã chấp nhận phẩm Đầu Sư của ông là giả và ông 
đang chưởng quản một Chi phái Cao Đài. 

      -Nếu ông không trả lời thì, cộng với việc đóng cửa Văn 
Phòng Hiệp Thiên Đài, chứng tỏ ông là người độc tài độc tôn, đã 
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chiếm quyền Hiệp Thiên Đài, đã coi thường và vi phạm nghiêm 
trọng nền Chánh Pháp của Chí Tôn. 

      Còn nhiều điều sâu sắc nữa mà Bản Thông Bạch hàm ý. 
Chúng ta chờ xem những bước đi kế tiếp của Hiệp Thiên Đài. 

      Mong rằng một vài đồng đạo, vì nóng lòng cho cơ Đạo nên 
có những lời lẽ không được khiêm tốn với Hiệp Thiên Đài, nên 
suy cho cùng nghĩ cho cạn trước khi phát biểu, đặc biệt là những 
lời lẽ trên facebook cá nhân. 

      Kính, 

      Nhất Nguyên. 

http://huongdaoflorida.com/thoungho.html 

__________________________________ 

 
THÔNG BẠCH  

CỦA QUẢN VĂN PHÒNG HIỆP THIÊN ĐÀI 

(V/v Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 15-8-Bính Thân) 
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Ý KIẾN VỀ TÌNH HÌNH 

DIỄN BIẾN ĐẠO SỰ HẢI NGOẠI  HIỆN NAY 

Hiền Tài Hồ Xưa 

                                                                                          

VIỆC PHÂN PHÁT PHẨM VỊ BAN THẾ ĐẠO 

1- HỘI THÁNH THÀNH LẬP BAN THẾ ĐẠO VÀ QUYỀN 
BAN PHẨM CẤP:  

Chiếu theo Thánh ý của Đức Lý Giáo Tông trong đàn cơ 
ngày mùng 3 tháng 12 năm Quý Tỵ (DL: 7-1-1954) và Thánh 
giáo của Đức Hộ Pháp ngày mùng 9 tháng 2 năm Ất Tỵ (1965), 
Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, Chưởng Quản Hiệp Thiên 
Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh đã ban hành Thánh Lịnh số 01-TL 
ngày 28 tháng 2 năm Ất Tỵ (DL: 30-3-1965) cho phép thành 
lập BAN THẾ ĐẠO để thu dụng nhân tài có đạo đức và có 
thiện tâm muốn giúp Hội Thánh điểm tô Đại nghiệp Đạo, đồng 
thời cũng có dịp dìu độ các nguyên nhân nhập trường công quả 
và được mang phẩm vinh dự “Hiền Tài”. Theo Bản Qui Điều và 
Nội Luật của BAN THẾ ĐẠO thì tổ chức của Ban Thế Đạo đặt 
trực thuộc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài (CHI THẾ) về mặt Luật 
Pháp, Chơn Truyền và hành sự trực tiếp với Hội Thánh Cửu 
Trùng Đài về mặt chuyên môn. Tại Trung Ương Tòa Thánh Tây 
Ninh có Ban Thế Đạo Trung Ương và tại địa phương tỉnh, thành 
phố cũng như ở hải ngoại có Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Ban 
Thế Đạo Địa Phương. Tại Hải ngoại và Địa phương, Ban Thế 
Đạo phải chịu trực tiếp nhận lệnh từ Ban Thế Đạo Trung Ương 
và giao tiếp với Hành Chánh Đạo như Trấn Đạo, Châu Đạo hay 
Tộc Đạo trợ giúp Đạo về mặt phổ truyền giáo lý, giúp đỡ Đạo 
trong mọi hoàn cảnh.   
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Trãi nhận rất nhiều gian nan, khó khăn, thử thách, kể cả bị 
áp lực vu khống, nhưng BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI vẫn đã 
được thành lập qua Đại Hội Hiền Tài Hải Ngoại tổ chức tại 
thành phố San Jose, Tiểu bang California-Hoa Kỳ, ngày 23 và 
24-12-1995. Thành công đó là nhờ sự giúp đỡ của 2 vị Giáo 
Hữu Thượng Màng Thanh và Thượng Ngọc Thanh, cùng công 
lao tất các vị Hiền Tài, các vị Chức việc các Cơ sở Đạo, Thanh 
Niên Đại Đạo cùng đồng đạo các nơi tại hải ngoại.   

Nhưng những diễn tiến ngày nay, sinh hoạt BAN THẾ 
ĐẠO HẢI NGOẠI đã làm thất vọng tất cả các Hiền Tài, các cơ 
sở Đạo và đồng đạo khắp các nơi.  

Như quý Huynh Tỷ, Đệ Muội đã biết: Về phẩm cấp, theo 
Luật Đạo Cao Đài, chức sắc Ban Thế Đạo bao gồm có 4 cấp 
phẩm từ thấp đến cao là: Hiền Tài, Quốc Sĩ, Đại Phu và Phu 
Tử.  

Cấp Hiền Tài được xếp trên phẩm Lễ sanh, dưới Giáo Hữu 
theo trật tự thứ bậc khi vào bái lễ Thầy, có thể cầu phong lên 
Giáo Hữu.  

Quốc Sĩ khi chầu lễ giữ vị trí trên Giáo Hữu, dưới Giáo Sư, 
cầu phong Giáo Sư.  

Đại Phu thì được xếp trên Giáo Sư dưới Phối Sư, cầu 
phong lên Phối Sư.  

Phu Tử được xếp trên Phối Sư dưới Đầu Sư, cầu phong lên 
Đầu Sư. 

Người làm đơn xin vào hàng phẩm Hiền Tài sau khi hội đủ 
điều kiện, có hai vị Giáo Hữu hay tương đương bảo đảm về 
hạnh đức giới thiệu sẽ được Hội Thánh Hiệp Thiên Đài Trung 
Ương quyết định công nhận bằng Thánh Lịnh và phải qua lễ tấn 
phong minh thệ tại Đền Thánh, xin hứa trước Thiêng liêng là 
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tuyệt đối tuân hành mọi mệnh lệnh của Hội Thánh, tôn trọng 
Tân luật, PCT và các Thánh lịnh của HT/CĐTTTN, tuân theo 
Nội Luật của Ban Thế Đạo, mới được chính thức trở thành Hiền 
Tài.  

Riêng ba phẩm Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử là do chính 
Đức Lý Giáo Tông lập ra. Muốn được thu nhận vào 3 phẩm nầy, 
đương đơn phải có hai chức sắc trên phẩm, nghĩa là từ hàng 
Giáo Sư hay tương đương trở lên bảo đảm chịu trách nhiệm về 
tác phong đạo đức của ứng viên. Sau khi được Hội Thánh Hiệp 
Thiên Đài tuyển chọn đã có đủ điều kiện, còn phải bắt 
buộc dâng lên quyền Thiêng liêng phán định mới được, vì 
các phẩm trên tương đương với hàng Thánh vị. (Điều chót, 
Chương I, Bản Qui Điều/Nội Luật của Ban Thế Đạo ngày 28-2 
Ất Tỵ; 30-3-1965). Luật lệ đã ghi rõ ràng, minh bạch thì người 
tín đồ nào trung thành với Đạo cũng phải tuyệt đối tuân theo, 
giữ gìn một cách trân trọng.  

Trong lịch sử thành lập Ban Thế Đạo chưa có ai mang 
các phẩm vị trên Hiền Tài, ngoại trừ một vị hữu công với Đạo 
và đời, sau khi chết được đặc ân của Hội Thánh, trình với 
Thiêng liêng chấp thuận. Đó là trường hợp Cố Trung Tướng 
Trình Minh Thế, đã được phong Quốc Sĩ, là vị Quốc Sĩ duy 
nhất. Tiểu đệ cũng được biết: Chính Cụ Đề Đốc Trần Văn Chơn, 
vị Tư Lịnh Hải Quân VNCH trước năm 1975, một vị tín đồ 
trung kiên, lâu năm của Đạo, có đức hạnh mẫu mực, được sự 
kính trọng của mọi người, đã làm đơn, được sự giới thiệu tiến cử 
của hai vị Chức sắc hàng phẩm Bảo Học Quân và Phối sư xin 
vào hàng phẩm Quốc Sĩ, để có dịp phục vụ cho Đạo. Cụ được 
Hội Thánh duyệt xét nhưng vì chưa trình Đức Lý chuẩn phê thì 
xảy ra biến cố 30-4-1975 nên chưa được nhận phẩm chính thức. 
Điều nầy cho thấy phẩm vị Quốc Sĩ, Đại Phu, Phu Tử là phẩm vị 
rất cao trọng, tương đương với hàng Thánh, phải do Thiêng 
liêng tuyển chọn mới được.  
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2- THỰC TRẠNG ĐANG DIỄN RA NGÀY NAY:  

Ngày nay, các phẩm vị của Ban Thế Đạo, là các phẩm vị 
cao trọng do Hội Thánh và Thiêng liêng lựa chọn như 
phẩm Quốc Sĩ, đang bị xem nhẹ rẽ rún, đến độ vài cá nhân dám 
tự đem ban phát, trao tặng cho người khác, nài nỉ đến đổi có 
người phải quyết liệt từ chối. Lại có người không phải tín đồ 
Đạo Cao Đài, bị nài ép quá, cuối cùng phải miễn cưỡng nhận lấy 
xem như một hình phạt với lý do là vì “nhận như một sự sám hối 
lỗi lầm đã qua”. Hay như ý kiến một vị Hiền Tài khi nhận Quốc 
Sĩ đã phân bày: “Tôi nhận phẩm Quốc sĩ vì tôi muốn đồng cam 
cộng khổ với các Quốc Sĩ khác trong búa rìu dư luận chặt 
chém sau này”. Vậy thật sự không phải muốn xả thân phục vụ 
cho Đạo, cũng không cần theo luật là phải do Hội Thánh ân ban 
và Ơn Trên chấp thuận sao? Khó tin quá!  

Phẩm vị vinh dự, cao quý của Đạo ngày nay đã trở thành 
một món hàng kém cõi, đem cho mà có người cũng không 
nhận. Thật không ai có thể tưởng tượng nỗi có người mang sắc 
áo Hiền Tài của Đạo lại dám xem thường sắc lệnh của Bề Trên, 
nhứt là vượt cả quyền của Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ và Đức Tôn Sư Phạm Hộ Pháp mà tín đồ trung kiên lúc 
nào chúng ta cũng phải tạc dạ kính trọng. Cầu hiền để giúp cho 
Đạo là việc rất cần thiết, nhưng phải tuân hành theo luật Đạo, 
tuân lệnh của Ơn Trên lại tối cần thiết hơn nữa. Và người có cái 
tâm hiền đức mới thật sự cảm thấy vui vẻ hãnh diện khi nhận 
phẩm vị xứng đáng đó vì hợp luật Đạo được người khác kính nể. 
Phẩm vị lúc đó mới chính danh, mới sáng chói, được kính 
trọng.  

Các bạn trẻ, có tài cao và có tâm đạo muốn giúp đạo để phổ 
biến mối Đạo Trời cho nhơn sanh bá tánh là vì thấy các người 
điều hành cơ sở, tổ chức Đạo có tánh thuần đức độ, uy tín, biết 
tuân giữ Luật Đạo và quyền hạn của Hội Thánh. Họ kính nể, từ 
đó mới tham gia, theo bước đàn chú đàn bác, chứ các em cháu 
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đó đâu cần gì các phẩm tước hư ảo, không có giá trị về luật Đạo, 
không do Hội Thánh ban cấp, không được các Cơ sở Đạo công 
nhận thì đem gắn đeo vào ngực thử hỏi có giá trị chi? Người tài 
trí, có chút suy nghĩ chín chắn thì có ham thích gì những thứ đó 
đâu, có dám mặc khi cúng không?  

Hãy nhìn các bạn trẻ đoàn viên Đại Đạo Thanh Niên Hội 
của chúng ta kìa! Hầu hết các em đều là con nhà Đạo, có tài học 
vấn rất cao, rất nhiệt tình với tiền đồ của Đạo đã không ngại khó 
nhọc, đem tài trí, kinh nghiệm của tuổi trẻ, chỉ mang màu áo tuổi 
trẻ Cao Đài đơn sơ thanh bạch, vô tư, nhưng đã góp bao công 
sức làm rạng danh nền Đạo cả chục năm qua. Các em nào có đòi 
hỏi, yêu cầu, mơ mộng mang áo mão gì to lớn đâu! Đồng đạo 
của chúng ta rất hãnh diện vì các em trong thời gian qua, hy 
vọng đó là những hạt mầm nẩy nở những đóa hoa tươi thắm 
thơm tho trong vườn hoa Đại Đạo ở thời gian tới.  

Tại sao chúng ta không làm tấm gương sáng, tốt, chân, 
thiện, nhu, hòa, trung kiên, thành tín với Đạo cho các em noi 
theo mà phục vụ Đạo, Đời để chu toàn trách nhiệm với Thầy 
Mẹ, cho xứng đáng là một người con của Đức Cao Đài Thượng 
Đế và Bà Mẹ Phật Mẫu Diêu Trì? Quí vị Hiền Tài cao niên, đa 
số ở tuổi sắp phủi nợ trần, tạo ra chi các phép bùa hư hư, phẩm 
vị ảo ảo, bóp méo luật lệ, làm sai lệch, gây ô uế tấm lòng trong 
sạch của các em trẻ Cao Đài. Tôi không sao tin và hiểu nổi việc 
làm bất chấp Luật Đạo của quý vị. Đạo không phải như vậy và 
cũng không cho phép ai làm như vậy.       

Toàn đạo hãy chờ xem HỘI THÁNH GIẢ với tổ chức 
CTĐ và HTĐ tự biên tự diễn, ban phát phẩm vị hờ, vô giá trị có 
được ai thừa nhận, tôn trọng không? Và khi họ chết, có tổ chức 
Hành Chánh Đạo nào dám hành lễ tang theo phẩm vị giả tạo nầy 
để qua mặt cả Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng không? Nên 
biết thêm: ngay cả các tổ chức và chức vụ người đứng đầu các tổ 
chức trên cũng vẫn chưa có chính thức được Hội Thánh chấp 
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nhận ban cho Thánh lịnh thì họ căn cứ vào đâu, lấy quyền hạn 
pháp lý hợp lệ nào của Cao Đài mà ban phẩm tước cho người 
khác, ký tên đóng dấu, y như Thánh lịnh thật vậy?  

  - Luật nào cho phép một Hiền Tài ban phẩm cho một Quốc Sĩ 
là cấp cao hơn mình? 

Muốn cho có đôi bông tai hột xoàn lòe loẹt đi dự lễ cưới để 
chưng diện, lại đeo toàn là hột xoàn giả, khi người ta phát hiện 
ra biết được (dễ thôi) thì sẽ cười chê, sẽ phải xấu hổ đến cở nào! 
Người sĩ diện có ai muốn đeo phẩm cấp giả, vô giá trị kia chứ?  

Còn muốn đi dự Hội nghi tôn giáo, được xưng danh Chức 
sắc cao phẩm của Cao Đài để nở mày nở mặt với các tôn giáo 
bạn? Tôn giáo bạn sẽ biết rõ đó không phải là phẩm của Hội 
Thánh Cao Đài chính thức ân tứ ban cho, mà chỉ do mình tự 
lượm gắn lên thì họ sẽ nghĩ thế nào? Danh dự của Đạo Cao Đài 
quí vị để nơi đâu? 

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến bản tin ngoài đời: Ban 
Giám Khảo cuộc thi tuyển lựa Hoa hậu năm 2012 phát hiện một 
thí sinh là hàng giả: một chàng con trai giả gái, đội tóc giả, 
răng giả, đeo bông giả, bơm ngực giả, gắn mông giả đi thi, đã 
bị loại ra khỏi cuộc thi. Khán giả xem ai cũng cười ngã nghiêng, 
ngã ngữa.  

    Mặt khác: 

  - Trên hàng trăm Hiền Tài tại Hải Ngoại mà chỉ có 12 vị có 
mặt tham dự Đại Hội lại dám quyết định những việc quan trọng 
kinh thiên động địa, vượt qua hàng rào Luật Đạo cho phép, còn 
soán đoạt cả quyền hạn tối cao của Hội Thánh?  

 - Ban Thế Đạo thuộc chi THẾ của HIỆP THIÊN ĐÀI là thuộc 
Đời lại dám cả gan lập ra Hội Thánh và lên nắm luôn quyền Hội 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		149	

 

Thánh, đứng đầu luôn cả Cửu Trùng Đài, Cơ Quan Hiệp Thiên 
Đài.   

 - Chúng tôi thấy trong bản báo cáo quý tổ chức mới “CAO ĐÀI 
HẢI NGOẠI” thiếu ghi chú: Tuân theo Bát Đạo Nghị Định 
năm 1934 và Thánh lịnh nào của Hội Thánh thừa nhận BAN 
THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI. Như vậy là thiếu văn bản gốc từ Hội 
Thánh ban quyền cho mình, làm sao lại căn cứ vào đó mà ban 
cho người khác.   

3- KẾT LUẬN:   

Tiểu đệ xin bổ túc: Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có ghi 
rõ lời Thầy dạy: “Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp 
Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương đã khởi khuấy phá Chơn đạo, đến 
danh Ta nó còn mượn, duy Ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi. 
Lại còn hiểu rõ rằng, Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ mầu 
nhiệm, hiệp Tam thập lục Động đổi gọi Tam thập lục Thiên, các 
tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả 
đạo”.  

Vì lẽ ấy, trong nội dung Nghị định thứ 8 (Bát Đạo Nghị 
Định) do Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp lập ra ngày 
15 tháng 7 năm Giáp Tuất (DL: 25/8/1934) có ghi rõ: 
        “Những Chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 
làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh thì 
cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải 
định quyết là BÀNG MÔN TẢ ĐẠO”.   

        Trong Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông về phần Phạm 
Pháp có qui định rõ: kẻ nào ngã theo Bàng môn Tả đạo sẽ bị tội 
và bị trục xuất ra khỏi cửa Đạo Cao Đài. 

         Nguyên văn như sau: 

                                              PHẠM PHÁP: 
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 “Đệ nhứt hình: 1- Không tuân Pháp Chánh Truyền và Đạo 
Nghị Định. 

                           2- Phản loạn chơn truyền. 

                           3- Chia phe phân phái và lập Tả đạo Bàng 
môn. 

        Những vị nào phạm các điều trên đây thì khép vào tội thứ 
nhứt trong Thập hình của Đức Lý Giáo Tông, nghĩa là: Trục 
xuất.” 

        (Trích Bát Đạo Nghị định 25-8-1934)  

Và Đức Chí Tôn cũng đã nhắc nhở toàn thể con con cái của 
Ngài là phải luôn luôn bám giữ cái gốc Đạo để khỏi sa chơn vào 
hố sâu của sự cám dỗ mà trở thành tay sai của Quỉ Vương. Lơ là 
với Luật Đạo, xa rời Chánh gốc là tức khắc sẽ bị Quỉ 
Vương (hay Quỷ Sứ: QS) chụp lấy, lôi kéo đi liền theo Bàng 
môn Tả đạo ngay.   

Vâng theo lời răn trong lời Minh Thệ Nhập Môn vào Đạo, 
trong Tứ Đại Điều Qui và Ngũ Giới Cấm, tiểu đệ xin ghi nhận 
mấy điều trên đây, không có tâm ý chỉ trích, phê bình cá nhân 
bất cứ ai, mà chỉ có mục tiêu duy nhứt là chân tình nhắc nhở các 
người bạn đạo thân yêu, các vị Hiền Tài rất hữu duyên mang 
phù hiệu chính danh của Đạo: Hãy tuyệt đối tuân giữ Tân Luật, 
Pháp Chánh Truyền, các Đạo lịnh của Hội Thánh, trong đó có 
Bát Đạo Nghị Định năm 1934 của Đức Lý Giáo Tông và Bản 
Qui điều, Nội luật của Ban Thế Đạo mà chúng ta đã quì trước 
Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng tại Tổ đình Tòa Thánh Tây 
Ninh tuyên thệ sẽ tuyệt đối tuân theo. Hãy cùng nhau nhắc giữ 
cái TÂM thật chặc.  

     Xin hãy trọn tâm gìn giữ phẩm cấp Hiền Tài cao quý của 
Hội Thánh. 
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     Xin ghi nhớ giùm tiểu đệ: Hôm nay, tiểu đệ có nhắc nhở 
quý vị và các bạn đạo là PHẢI TÔN TRỌNG và GÌN GIỮ 
LUẬT LỆ CAO ĐÀI.   

    Đừng làm Chức sắc GIẢ, lập ra HỘI THÁNH GIẢ mà 
mang đại tội.  

    Kính xin thông cảm và xin kính chào.   

    San Jose, California ngày 01-10-2016 

�       Hiền Tài Hồ văn Xưa . 
- Khóa 5 Ban Thế Đạo T.Ư/TTTN – 1972. 

- Ủy viên kế hoạch Ban Tổ chức Đại Hội thành lập Ban 
Thế Đạo Hải ngoại 1995.  

http://huongdaoflorida.com/ykienvetinhhinh.html 
______________________________  

BẢN KIẾN NGHỊ THÙ HẬN 

Suy nghĩ về thông báo số 06/TB 
ngày 2-9-Bính Thân của BĐH-THC 

Phạm Công Bình 

Nếu ai có một chút suy nghĩ thôi cũng thấy Bản Kiến Nghị 
và Thông Báo số 06/TB ngày 2-9-Bính Thân (đính kèm bên 
dưới) của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung (BĐH-THC) hiện nay 
mà không thể nhịn cười vì đó là do một người thiểu năng trí tuệ 
viết ra. 

     Xin có đôi lời nhận xét kính hiến đến Quý Đồng Đạo đọc để 
cười vui thư giản đôi chút! 

     Về BẢN KIẾN NGHỊ: 
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     1/- Bản Kiến Nghị bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ngành Gia của 
Ông Nguyễn Hoàng Hồng để đề cử Ông Phạm Thành Siêu thay 
thế lại có chữ ký của chính Ông Q. Trưởng Ngành Gia Phạm 
Thành Siêu. Vậy khi chưa có Bảng Kiến Nghị thì trong BĐH-
THC đã có hai Trưởng Ngành Gia rồi! Hay và lạ thiệt! Ha! Ha! 

     2/- Muốn loại Ông Hồng ra khỏi BĐH-THC thì tuyệt đối 
không nên có chữ ký của hai Ông Trịnh Thanh Quang và Phạm 
Thành Siêu mới đúng. Vậy là Ông P.T. Siêu “Quyền Trưởng 
Ngành Gia” không có lịnh bổ nhiệm (bất hợp pháp) đảo chánh 
chứ không phải thay thế Ông Nguyễn Hoàng Hồng Trưởng 
Ngành Gia chính thức có lịnh bổ nhiệm của HTĐ. Ông Trịnh 
Thanh Quan không thể vừa là người đề nghị vừa là người ra 
quyết định bãi nhiệm! Như vậy là là một sự trả thù cá nhân chứ 
không phải làm việc Đạo. Con cháu của Phạm Môn ngày nay 
biến chất như vậy đó sao? Ha! Ha! 

     3/- Trong Bảng Kiến Nghị nói Ông Nguyễn Hoàng Hồng vi 
phạm kỷ luật Phạm Môn mà không nói rõ vi phạm điều nào của 
nội qui và không có vi bằng làm việc hay góp ý! Đây là một sự 
vu khống trắng trợn. Ha! Ha! 

     VỀ THÔNG BÁO. 

     1/- Không căn cứ vào bất cứ văn bản nào của Hội Thánh 
HTĐ, Hội Thánh Phước Thiện… Chỉ căn cứ vào “phiên họp sơ 
bộ” và “Bảng Kiến Nghị” yêu cầu bãi chức Ông Hồng. Đây là 
làm việc không có pháp luật gọi là vô pháp vô thiên của xã hội 
đen. Ha! Ha! 

 

     2/- Căn cứ “lời phê của vị Trưởng Ban Điều Hành trong 
Bảng Kiến Nghị…”. Lời phê này phê vào cái văn bản gì? Ai xin 
gì mà phê? Các Ông ký tên kiến nghị (10 người) đã lật đổ hay 
chiếm quyền của Ông Trưởng Ban Điều Hành Trí Huệ Cung 
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một cách vô tư không thương tiếc!!! Đây không còn là thương 
yêu theo Tôn chỉ của người tu chơn nữa! Ha! Ha! 

 

     3/ Ví dầu, có ủy quyền XLTV là thật, thì nhiệm vụ chỉ xử lý 
những vụ việc bình thường. Ai cho phép một vị XLTV quyết 
định bãi chức một người có lịnh bổ nhiệm và được chính thức 
lưu giữ lại khi người đó xin nghỉ? (Xem Đơn của Ông Hồng). 
Đúng là loạn hết!!! Ha! Ha! 

 

4/- Thông Báo (số 06/TB ngày 2 tháng 9 Bính Thân) là  tên của 
một Văn Thư. Nhưng cuối cùng thì: “NÊN : Ban Điều Hành Trí 
Huệ Cung ra Quyết Định..”. Từ Thông Báo biến thành Quyết 
Định! Hay thiệt! Ha! Ha! 

 

     5/- “Thông Báo biến thành Quyết Định” lại chẳng buộc ai 
phải thi hành cả! mà chỉ hăm dọa cấm và xúi người ta xa lánh 
Ông Nguyễn Hoàng Hông mà thôi! Vậy Thông Báo này có giá 
trị với Ông Hồng không? Dĩ nhiên là không! Đây là cách làm 
việc của BĐH-THC đấy ư? Ha! Ha! 

 

     Kết Luận: Ông Nguyễn Hoàng Hồng đã xin nghỉ nhiệm vì 
sức khỏe, nhưng được Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên động 
viên lưu giữ lại. Điều này chứng minh Ông Nguyễn Hoàng 
Hồng là người được tín nhiệm rất cao (xem Đơn Xin Từ Nhiệm 
và lời phê của Cải Trạng Lê Minh Khuyên bên dưới). Mười 
người ký tên đòi bãi nhiệm Ông N.H.Hồng lúc đó Ông Khuyên 
không chọn được người nào, có nghĩa là bất tài! 
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     Quyết định không có hiệu lực chấp hành, vậy xin Ông 
Nguyễn Hoàng Hồng cố gắng cười một câu cho có sức khỏe, rồi 
tiếp tục công việc được bổ nhiệm xem ai sẽ cưỡng chế Ông ra 
khỏi Báo Ân Đường? 

Trí Huệ Cung, ngày 5 tháng 9 Bính Thân! 

Một Đệ Tử Phạm Môn 

PHẠM CÔNG BÌNH 
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http://huongdaoflorida.com/bankiennghithuhan.html 
_______________________________  

Ý KIẾN VỀ ĐẠI HỘI PHONG PHẨM MỚI Ở 
HOUSTON (TX) 

(Một tín đồ CĐ/TTTN - TEXAS, USA) 

Kính gởi quý Huynh Tỷ,  

       Trước hết về luật công cử chức sắc Cửu Trùng Đài theo 
Pháp ChánhTruyền:  

       Mấy hôm nay nghe quý Huynh bàn tán về những sự kiện 
sắp xảy ra chung quanh Đại hội Cơ Quan Đại Diện và Ban Thế 
Đạo sắp tổ chức nơi Thánh Thất Houston, Texas. Tôi cũng xin 
đóng góp vài ý kiến: 

      Khi hàng phẩm chức sắc khuyết một vị thì tất cả Chức sắc 
phẩm thấp hơn kế đó họp lại và công cử ra một vị để điền 
khuyết. 

       Thí dụ: như phẩm Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, Pháp 
Chánh Truyền quy định: 

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, thì 
nhờ có cả Lễ Sanh xúm nhau công cử". 

          CHÚ GIẢI: Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, thì nhờ có cả Lễ 
Sanh xúm nhau công cử, phép chia thăm cũng cứ theo luật 
thường tình. Nếu có bằng nhau, người nào hạnh đức nhiều thì 
cho đắc cử. Sự công cử ấy phải tại nơi Tòa Thánh, trước mặt 
Hội Thánh Cửu Trùng Đài, có Hiệp Thiên Đài chứng kiến 
mới đặng. 

(Trích PCT, trang 292) 
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          Xem vậy việc công cử có luật pháp nghiêm nhặt: 

          Phải tất cả chư vị Lễ Sanh chớ không phải một phần Lễ 
Sanh mà có giá trị (các phẩm khác cũng như vậy). Phải họp 
nhau công cử nơi Tòa Thánh. Trước mặt Hội Thánh CTĐ và 
phải có HTĐ chứng kiến. 

Ngoài ra Pháp Chánh Truyền, đoạn đầu luật công cử còn quy 
định: 

CHÚ GIẢI: Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều phải 
thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa 
mục hoặc bởi công cử. 

Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, giữ lẽ 
công bình cho khỏi điều tư vị, lại còn có phương thế hỏi Đức 
Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị hay 
chăng? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông 
cùng Thầy mới đặng.(Trích PCT, trang 291) 

Câu cuối cùng rất quan trọng, nghĩa là dầu công cử thế nào sau 
cùng cũng phải có cơ bút HTĐ trình lên Đức Lý Giáo Tông 
hoặc Đức Chí Tôn phê chuẩn mới đặng.  

          Tại sao từ ngày Khai Đạo đến khi Hội Thánh bị giải thể 
(1979) Hội Thánh không áp dụng thể thức công cử chức sắc 
CTĐ theo Pháp Chánh Truyền?  

          Lý do dễ hiểu là vì: trong thời gian nầy cấp số chức sắc 
không khi nào đầy đủ cả, như chưa bao giờ có đủ 3000 vị Giáo 
Hữu, 72 vị Gíáo Sư, 36 vị Phối Sư,. . . 

Và nguyên tắc căn bản mà Hội Thánh áp dụng để thăng phẩm 
chức sắc là phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công 
nhận .(Xem  Chánh Trị Đạo, Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, 
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phần Trách vụ và quyền hạn Hội Nhơn Sanh, trang 15-xuất bản 
năm Giáp Dần-1974). 

          Trước tiên, Hội Thánh  ra thông tri có đợt cầu phong, cầu 
thăng, ai có đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ về Hội Thánh CTĐ, kế đó 
HTĐ sẽ minh tra mỗi vị, sau đó đưa ra Hội Nhơn Sanh duyệt 
xét, (lẽ ra trình lên Thượng Hội, nhưng Thượng Hội không có 
đủ chức sắc) nên Hội Thánh duyệt xét lần cuối rồi trình lên Đức 
Lý Giáo Tông định vị.  

          Riêng trong Ban Thế Đạo, Quy Điều và Nội Luật không 
có quy định thể thức công cử , mà chỉ có chọn lọc và tấn phong 
như sau: 

*Phương thức chọn lọc và phong vị:  

a) - Hàng phẩm Hiền Tài do Hội Thánh Hiệp Thiên Đài chọn 
lọc và tấn phong. 

b) - Các hàng phẩm QUỐC SĨ, ÐẠI PHU và PHU TỬ do Hội 
Thánh Hiệp Thiên Đài tuyển chọn và dâng lên quyền Thiêng 
Liêng phán định. (Trích Quy Điều BTĐ) 

        Như vậy, chỉ có Hội Thánh HTĐ mới có quyền tuyển 
chọn Hiền Tài, có nghĩa là phải do phiên họp của Hội Thánh 
HTĐ quyết định chớ một vài chức sắc HTĐ cũng không hợp lệ. 

        Còn hàng Quốc Sĩ trở lên phải do Hội Thánh HTĐ chọn 
và dâng lên Quyền Thiêng Liêng phán định.        

          Từ ngày thành lập Các Đấng rất ưu ái ban cho chư vị Hiền 
tài Ban Thế Đạo nhiều ân huệ như đợt cầu phong đặc biệt vào 
năm 1972. Lúc đó vì bên CTĐ đang cần thêm chức sắc hành đạo 
nên Đức Lý giáng cơ kêu gọi những vị Hiền tài nào tự nguyện 
phế đời hành đạo, Đức Ngài sẽ đặc cách ân phong. Kết quả 
trong đàn cơ ngày Rằm tháng 11 năm Tân Hợi (1/1972) Đức Lý 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		162	

 

đã ban ân cho chư vị Hiền tài cầu phong gồm: 2 vị thăng phẩm 
Phối Sư, 4 vị Giáo Sư và 20 vị Giáo Hữu. 

       Và một trường hợp khác là vị Hiền Tài Hồ Ngọc Ẩn đã lập 
được công nghiệp xứng đáng nên Đức Hộ Pháp về khen thưởng 
và Ngài giới thiệu lên Đức Lý Giáo Tông và Đức Lý đã phong 
cho vị Hiền Tài nầy lên phẩm Giáo Hữu phái Thái (Đàn cơ ngày 
21-01-1967).  

         Xem vậy, chúng ta lập công hành đạo thế nào các Đấng 
đều biết và sẽ không bỏ sót chúng ta đâu mà sợ. 

        Còn nói cần phải có phẩm tước mới lập công được thì điều 
đó không hẳn, như các vị Phạm Môn cũng đâu có phẩm tước gì 
vẫn đoạt vị xứng đáng. Chúng ta cũng cần phân biệt phẩm tước 
với chức vụ, chư vị Hiền tài cũng có thể đảm nhận nhiều chức 
vụ quan trọng hành chánh đạo: Quyền Đầu Tộc, Quyền Khâm 
Châu, Quyền Khâm Trấn, . . . Các chức vụ trong Cơ Quan Đại 
Diện chẳng hạn, miễn là được sự tín nhiệm của nhơn sanh. 
Chúng ta làm cho tốt các nhiệm vụ Đồng Đạo giao phó cũng là 
quí lắm rồi.    

          Riêng về Cơ Quan Đại Diện với nhiệm vụ: 

        - Điều hợp việc hành đạo nơi Hải ngoại sao cho đi trong 
khuôn viên luật pháp chơn truyền Đạo Đạo. Phổ biến những tài 
liệu, văn kiện của Hội Thánh từ thử để các điạ phương tham 
chiếu áp dụng. 

        - Là diễn đàn chung để thảo luận việc Đạo, đúc kết những ý 
tưởng hay mà các nơi dùng làm khuôn mẫu hành đạo. 
        - Hỗ trợ hành chánh đạo địa phương khi cần. 
        - In ấn nghiên cứu kinh sách Đạo. 
        - Phát triển, truyền bá giáo lý Đạo. 
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          Tóm lại, là Cơ Quan Đại Diện là cơ chế vẫn hữu ích cho 
Cơ Đạo Hải Ngoại nếu mà mình thực thi cho đúng chức năng 
của nó. Vậy chúng ta nên duy trì và củng cố thêm để hoạt động 
sao cho hữu hiệu hơn, tích cực hơn chớ đừng vẽ vời mà mất 
lòng tin của nhơn sanh và sẽ mất tất cả. 

         Trầm trọng hơn nữa là việc công cử hàng phẩm Chức 
sắc thuộc về Thánh Thể mà không đúng theo Pháp Chánh 
Truyền thì gọi là phạm Pháp Chánh Truyền chớ không thể 
nói là đi sát Pháp Chánh Truyền. 

       Nếu biết sai mà còn làm là chúng ta cũng vi phạm lời 
Mimh thệ vì không gìn luật lệ Cao Đài đó vậy. 

       Nay xin đóng góp ý kiến. 
Một tín đồ CĐ/TTTN (TEXAS, USA) 

http://huongdaoflorida.com/ykienvedaihoi.html 

______________________________________  

BỨC  TÂM  THƯ 

Đoàn Minh Thùy 

 

     Kính gởi: Ban Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại 

     Lời đầu tiên, chúng tôi kính gởi đến "quí Ngài" lời chúc sức 
khỏe! 

     Các anh em đồng Đạo chúng tôi trong nước đã được đọc Bản 
Thông Báo số 01/VP/CĐHN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của hai 
"Quốc Sĩ" Trịnh Quốc Thế và "Quốc Sĩ" Nguyễn Ngọc Dũ lập 
tại Houston, Hoa Kỳ. 
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     Sở dĩ chúng tôi viết Bức Tâm Thư này là vì Thông Báo của 
quý Ngài để danh Đạo là ĐĐTKPĐ-TÒA THÁNH TÂY NINH 
nên có một số điều chưa hiểu rõ khiến chúng tôi có thể nhầm lẫn 
quý Ngài ra Thông Báo với tư cách nào, một trong ba tình 
huống như sau: 

     1=/ Quý Ngài viết Thông Báo này với tư cách Cao Đài Hải 
Ngoại hoàn toàn độc lập với Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Hoàng 
Thượng Đế trong nước? 

     2=/ Quý Ngài viết Thông Báo này với tư cách của Ban Đại 
Diện hay hoặc thừa kế sự nghiệp Hội Thánh Ngoại Giáo nhưng 
trực thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay? (hiến chương 
1997) 

     3=/ Quý Ngài viết Thông Báo này với tư cách của Hội Thánh 
Ngoại Giáo trực thuộc Hội Thánh Lưỡng Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh do Chí Tôn thành lập và Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị 
Hữu Hình Đài? 

     Nếu Quý Ngài viết Thông Báo với trường hợp 1 và 2 thì 
chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến, vì điều đó xảy ra ở bên trời 
Tây và cách xa quê nhà nửa vòng trái đất, nên có thể không cần 
đọc tiếp phần sau. 

     Chúng tôi viết Tâm Thư này gởi đến quý Ngài khi Quý Ngài 
trong tư cách của trường hợp thứ ba mà thôi, vì chúng ta còn là 
anh em cùng chung lo sự nghiệp của Chí Tôn để phổ độ tất cả 
chúng sanh. 

     Kính nhị vị Hiền Huynh Hiền Tài Trịnh Quốc Thế và 
Nguyễn Ngọc Dũ! Chúng tôi chỉ biết hai Ngài là Hiền Tài của 
Hội Thánh phong phẩm. 
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     Cơ Đạo của Chí Tôn khai sáng để phổ độ tất cả chúng sanh 
đã gặp cơn thử thách rất lớn gọi là đại khảo từ sau năm 1979 khi 
Đạo Lịnh 01 ra đời. 

     Nhớ trước đây, cơ phổ độ của Chí Tôn mở rộng cho tất cả 
chư môn đệ tạo công lập vị. Đó là lúc đạo pháp còn hanh thông. 
Ai cũng có cơ hội lập công theo khả năng của mình. Thậm chí 
người dốt chữ đến mấy cũng lập được đại công và đắc Thánh. 

     “Đạo cao nhứt xích ma cao nhứt trượng…”. Sự khảo đảo của 
quỉ vương ngày càng cao theo sự tấn hóa đạo đức tinh thần của 
môn đệ. Thành ra, những Chức Sắc già nua ít chữ nghĩa không 
thể đảm đương việc đối phó với sự xảo quyệt của thế thời. Vì 
thế Hội Thánh thành lập Ban Thế Đạo để cầu Hiền Tài giúp 
Đạo. 

     Đồng đạo rất mừng. vì từ đó trong cửa Đạo có các bậc hiền 
có tài có học vị và quyền hạn ngoài đời như quý Ngài giúp sức. 

     Sau biến cố 1975, đa số nếu không nói là hầu hết tất cả Chức 
Sắc Ban Thế Đạo mang phẩm Hiền Tài đều lần lượt định cư ở 
hải ngoại, để có được tiếng nói độc lập tự do giúp Đạo. Sự đóng 
góp của quý Hiền Tài hải ngoại về cho Đại Đạo trong nước lúc 
đó cũng không ít. Cho đến khi cái cơ chế Thường Trực Hội 
Thánh duy nhứt cả hai Đài là Hội Đồng Chưởng Quản tự lập 
Hiến Chương biến thành một Hệ Phái Cao Đài mới không còn 
tôn trọng luật pháp chơn truyền của Đạo nữa, thì Quý Hiền Tài 
hải ngoại lại không mặn mà giúp đỡ cho đạo sự trong nước để 
lấy lại Đạo quyền. 

     Ở hải ngoại, quý Ngài có nhóm thì đã kích việc làm của Hiệp 
Thiên Đài, có nhóm thì thành lập Hội Thánh Cao Đài Hải Ngoại 
với đầy đủ hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Quý Ngài đã rất 
cân nhắc nên không xưng là Chưởng Quản mà chỉ xưng là Chủ 
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Trưởng. Danh từ tuy có khác nhưng nhiệm vụ và quyền hành thì 
vẫn y như là một vị Chưởng Quản vậy. 

     Cũng với ý nghĩa vai trò trong trường hợp thứ ba: Đạo Cao 
Đài của Chí Tôn Ngọc Đế thì lúc nào cũng lấy luật pháp làm 
trọng. Không dựa vào thế lực của đời bên tả cũng như bên hữu 
để làm sức mạnh của Đạo. 

     Lập trường của quý Chức Sắc Hiệp Thiên Đài từ ngày mùng 
2 tháng 9 năm Ất Mùi là chủ trương độc lập với Cửu Trùng 
Đài đúng với Pháp Chánh Truyền và Nội Luật HTĐ, bất bạo 
động, phải trên thuận lòng Trời dưới thuận nhân tâm. Đối nội 
lấy Luật Pháp của Đạo làm kim chỉ nam. Đối ngoại lấy sự hài 
hòa với nhà cầm quyền đất nước làm nguyên tắc. Dù cho nhà 
nước sở tại của một đất nước có cực đoan đến đâu chúng ta 
không thể canh cải Luật Pháp của Đạo và đánh mất niềm hòa 
khí giữa Đạo và Đời. Sự lèo lái nền Đạo Cao Đài trong đất nước 
tự do có thể khác hơn Đạo Cao Đài trong đất nước với quốc giáo 
là Phật Giáo, quốc giáo là Công Giáo, với quốc giáo là Hồi Giáo 
hoặc với nhà nước theo chủ nghĩa Max-Lê duy vật biện chứng. 
Tuy khác về phần giao tế, nhưng Luật Pháp của Đạo thì bất di 
bất dịch không thể canh cải. 

     Nhìn lại Bản Thông Báo của quí Ngài, anh em trong nước rất 
đau lòng. Quyền đời nơi quý Ngài đang sinh sống không khó 
khăn, nhưng tại sao quý Ngài lại mạnh dạn thay đổi Pháp 
Chánh Truyền và luật pháp của Đạo? Với cơ cấu Hội Thánh 
Cao Đài Hải Ngoại hoàn chỉnh này, nếu mai kia Nhà Nước Việt 
Nam trả lại chủ quyền thật sự và tuyệt đối cho Đạo, thì quý Ngài 
có về tiếp quản để điều hành nền Đạo của Chí Tôn không? 

     Đó là câu hỏi mà đồng Đạo đang lo lắng đặt ra. Việc làm của 
quý Ngài có khác gì hơn cái Hệ Phái Cao Đài Tây Ninh ngoài 
luật pháp chơn truyền trong nước hiện nay? Chúng tôi vô cùng 
đắn đo tìm hiểu không biết quý Ngài tổ chức thành Hội Thánh 
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đủ hai Đài ở hải ngoại để làm gì nữa? Nhưng có một điều chắc 
chắn là nhơn sanh sẽ không phục tùng cho bất cứ hệ phái nào 
mang tên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà không do mạng lịnh của 
Hội Thánh theo như Đạo Nghị Định Thứ Tám đã dạy. Điều này 
Quý Ngài biết rất rõ! 

Trong lúc cơ Đạo đang rối ren gặp nhiều khó khăn, Đạo đang 
cần những người có tài và hiền giúp đỡ. Phải chi quý Ngài ở hải 
ngoại giúp sức bằng tinh thần thôi cũng khiến Đạo được sớm 
hanh thông. 

     Phân tích luật pháp cho quý Ngài hiểu là một chuyện quá dư 
thừa nên chúng tôi nào dám. Quý Ngài là những bậc Hiền Tài 
được Hội Thánh chấm chọn, đủ sức tự độ mình, đủ sức giúp cho 
Hội Thánh làm tròn sứ mạng. Đồng Đạo không mong ước gì 
hơn là nhận được sự đóng góp tinh thần của quý Ngài nơi hải 
ngoại, nhưng quý ngài đã không làm! Quý Ngài đã lập nên một 
Đạo Cao Đài riêng. Vì vậy quý Ngài không nên dùng các danh 
từ của Hội Thánh Cao Đài Ngọc Đế như Tân Luật, Pháp Chánh 
Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Hiến chương ĐĐTKPĐ năm 1965 
để cho nhơn sanh nuôi hy vọng ảo! 

     Nếu có thể, quý Ngài có thể đừng để danh hiệu ĐĐTKPĐ 
Tòa Thánh Tây Ninh khiến nhơn sanh rất dễ hiểu nhầm mục 
đích của quý Ngài. Nên chăng, quý Ngài có thể dùng danh hiệu 
ĐĐTKPĐ-CAO ĐÀI HẢI NGOẠI hoặc ĐĐTKPĐ Tòa Thánh 
Houston … 

     Một khi mang danh ĐĐTKPĐ Tòa Thánh Tây Ninh thì dứt 
khoát phải tùng Pháp Chánh Truyền và các Luật lệ khác. Càng 
không được lập thêm một Hội Thánh nào khác như hệ phái Cao 
Đài Tây Ninh trong nước hiện nay đã làm. 

     Lời thật mất lòng, mong Quý Ngài hiểu cho nỗi lo lắng của 
Quý Chức Sắc, Chức Việc và đồng Đạo trong nước mà bỏ qua 
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nếu có điều chi khó chịu. Những điều được trình bày trên đây là 
cả một tâm huyết của anh em chúng tôi. Mong quý Hiền huynh 
Hiền Tài suy nghĩ lại và sớm thông báo vô hiệu hóa Hội 
Thánh Cao Đài Hải Ngoại mới vừa thành lập ngày 3-4 tháng 9 
vừa qua tại Houston. 

     Cuối cùng, anh em chúng tôi kính chúc sức khỏe quý 
Ngài, chúc quý Ngài có "dũng cảm lớn hơn lúc thành lập Hội 
Thánh hải ngoại" để sớm trở về với đại gia đình Cao Đài chính 
thống do Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế thành lập. 

Nay kính 

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 8 tháng 9 năm Bính Thân 

ĐOÀN MINH THÙY 

http://huongdaoflorida.com/buctamthugoicaodaihaingoai.html 

_________________________________________  
 

THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG 
Trước Lâm 

  
Kính gởi: Quí Ngài Quốc Sĩ Tân Khoa cùng quí vị Hiền 

Tài Tân Phong nơi Hải Ngoại. 
Đồng kính gởi: Quí Chức Sắc Thiên Phong Lão Thành, 

Quí Chức Việc, Đồng Đạo lưỡng phái trong và ngoài nước. 
 

        Thưa Quí Ngài và quí vị, 
  
        Thời gian kéo dài tuổi đời chồng chất khiến cho người ta 
không còn kiên nhẫn lập chí tu thân đành phải hiệp nhau “mở 
đường mới mà đi” mặc dù con đường ấy có đúng với lẽ Đạo hay 
không, không cần biết miễn sao tranh thủ, phấn đấu kịp thời để 
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có danh với thiên hạ, không khéo thời cuộc thay đổi, đành chịu 
mai một hay sao?!! 
  
        Một lời thề sắt đá: “Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao 
Đài…” thế mà có những việc không nằm trong luật Đạo mà vẫn 
cố làm cho bằng được. 
  

Công danh đã lụy biết bao người, 
Nhiều kẻ nay còn ý dễ ngươi. 
Ham hết lợi danh mang thất đức, 
Thờ chung danh lợi hết gần Trời! 

  
        Quí vị làm sao quên cái cảnh bỏ nước ra đi, thập tử nhất 
sanh mới đến được vùng đất hứa. Không lẽ nào ngủ quên được 
ư? Xưa Ngô Phù Sai nếm mật nằm gai, mỗi sáng bước ra gặp 
tên lính quèn gác ngõ kêu tên: “Phù Sai! Ngươi chẳng nhớ kẻ đã 
giết cha ngươi sao?” Phù Sai đáp: “Vâng, tôi chẳng dám quên”. 
        Nguyễn Phi Khanh bị quân Tàu bắt trói dẫn đi không hẹn 
ngày về, Nguyễn Trãi còn thơ chỉ theo cha khóc lóc, người quay 
lại nói nhỏ với con: “Con hãy về lo trả thù cho cha và rửa hận 
cho nước, cứ theo cha khóc lóc như thói nữ nhi thì có lợi ích 
gì?”. Nguyễn Trãi đành lau nước mắt nhìn cha lần cuối 
cùng…!!! 
         Hoàn cảnh chúng ta, đất nước ở trong vòng Bắc thuộc, 
Đạo pháp suy vi tà quyền cướp đoạt, lẽ nào ta chỉ lo cũng cố 
thân danh của ta sao? 
  

Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình, 
Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh. 
Hòn ngọc khó đem trau thánh chất, 
Cân vàng khôn lấy nện chày kình. 
Phước Trời gieo sẵn còn giao kết, 
Lợi thế chưa nên xúm giựt giành. 
Thời cuộc tuần hườn tai ách khởi, 
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Liệu mà xông lướt liệu đua tranh. 
                              Quan Thánh Đế Quân 

  
        Bấy lâu chúng tôi đã đặt hết niềm tin nơi quí vị Hiền Tài 
dạn dày kinh nghiệm, dốc hết tâm lực để đào tạo đàn con, đàn 
cháu đủ đức, đủ tài đảm đương gánh nặng cứu Đạo trợ đời trong 
cơ chuyển thế hầu đáp lại phần nào kỳ vọng của Đức Giáo Chủ 
khi cất bước ra đi: 
  

Khuất mắt khôn nhìn nước rẽ hai, 
Nên cam chịu khổ tự lưu đày. 
Biên thùy binh cách còn đe dọa, 
Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay. 
Trị loạn những nhờ người dị chủng, 
An dân lại cậy kẻ tay ngoài. 
Cơ đồ muốn có ngày vinh hiển, 
Cứu nước toàn dân phải trổ tài. 

  
        Thưa quí ngài và quí vị,  
        Ở quê nhà, suốt mấy mươi năm qua trong cảnh con vắng 
cha, gà lạc mẹ. Một số người Đạo đã mù quáng trong cái danh, 
quyền, lợi lộc nhẫn tâm kết hợp, hậu thuẫn cho tà quyền để tiêu 
diệt Đạo, tha hồ phong phẩm, thăng chức, cho có đủ nhân lực 
phá hoại Đạo Trời, noi chước Thiên Cung lập thành quỉ vị, cướp 
trọn Đạo Quyền. Còn quí vị ở ngoài này, đất nước tự do rộng 
đường day trở cũng bôn ba không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ 
quyền năng Thiêng Liêng cùng Thánh Thể Đức Chí Tôn. Quí vị 
quên rằng chính Đức Giáo Tông đang cầm quyền tại thế: "Thái 
Bạch Kim Tinh đương trị thế, Trường Canh Trích Tử đến thăm 
trần…". 
        Quí vị đã tự phong, tự thăng một số Chức Sắc Ban Thế Đạo 
để làm cái gì đây? Bọn phàm giáo giả Đạo Bàn Môn đã dựa thế 
lực quyền đời để phong thưởng, còn quí vị đây có khác gì 
đâu! Rõ ràng lươn không thua lịch. 
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        Xưa kia tướng họ Trịnh tận trung báo quốc, vào sanh ra tử 
đến cuối đời thân cát bụi trả về cát bụi mới được Quyền Chí Tôn 
truy phong vào hàng Quốc Sĩ và thờ cúng tại Báo Quốc Từ. 

Trễ bước qua sông chẳng kịp đò, 
Chí cao khéo định khỏi phiền lo. 
Anh hùng trị thế chưa an thế, 
Chỉ tiếc mày râu chẳng vẹn trò! 

  
        Dù cho một vị Cái Thiên Cổ Phật đi nữa mà không có 
mạng lịnh Chí Tôn được quyền phong thưởng trong buổi Tam 
Kỳ Phổ Độ này cũng không được phép phong thưởng. 
  
        Nhà cầm quyền CSVN đã thẳng tay tàn hại Đạo Cao Đài 
bằng những hành động áp lực cụ thể nhưng quí vị lại cố tình làm 
ngơ, lại cho rằng Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh không 
còn nữa! Thật tế HTĐ không còn chỗ dung thân đã gần 40 năm 
nay nhưng bản chất của Chức Sắc HTĐ dù bất cứ nơi nào và bất 
cứ lúc nào cũng canh cánh bên lòng về sự sống còn của nền Đại 
Đạo, bằng chứng qua những trang mạng toàn cầu và sự hy sinh 
của Thừa Sử Lê Quang Tấn, Giám Đạo Trần Thanh Danh… 
  
        Nội một việc quí vị đã xác nhận là HTĐ Tòa Thánh Tây 
Ninh không còn nữa đủ chứng tỏ quí vị đã đồng tình, kết hợp với 
nhà cầm quyền CSVN để tiêu diệt Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh trước tình cảnh Đạo hiện thời không sao chối cải được! 
  
        Luật pháp nào cho phép quí vị thành lập HTĐ hải ngoại và 
Cửu Trùng Đài hải ngoại trong lúc Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 
quốc nội không hề hay biết. Có phải quí vị cố tạo ra một luồng 
gió mới để rồi móc nối, kết hợp với nhà cầm quyền CSVN cho 
xuôi chèo mát mái như Trần Quang Cảnh với Cơ Quan Truyền 
Giáo Hải Ngoại là một bằng chứng cụ thể. Một việc làm lộng 
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hành và vi hiến. Đại Từ Phụ cùng các Đấng Trọn Lành nơi Bát 
Quái Đài soi xét việc làm của quí vị. 
        Hãy tỉnh mộng và ngừng tay, đừng tiếp tục tạo những 
vết nhơ nơi trang sử Đạo Trời! 
  
        Đời mộng ảo này, sự mất còn như bọt nước mây bay. Thân 
phàm, mắt thịt nếu không nhờ ánh Thiêng Liêng dìu dắt thì khó 
mà đi cho cùng bước Đạo. Khuôn vàng thước ngọc không muốn 
tùng theo mà lại muốn nghinh ngang Trời Đất cho thỏa lòng dục 
vọng vô bờ! Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê 
muội, ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia, chống kình với khuôn 
linh Tạo Hóa…!! 
  

Bước Đạo lần chơn một dạ thành, 
Xu trần chớ luyến lợi cùng danh. 
Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ, 
Tránh mối oan khiên chớ buột mình. 

  
     Xin lỗi vì tôi đã làm phiền lòng quí vị. 
  
     Trân trọng kính chào,  

Sài Gòn, ngày 06-09-Bính Thân. 
(Dl:06/10/2016) 

Trước Lâm 

http://huongdaoflorida.com/thoithetaoanhhung.html 

____________________________________________  

Tìm hiểu Lời Tiên Tri  

của Đức Lý Giáo Tông: "Tám là người của Lão, ngày 
sau có chỗ dùng" 
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ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH SẼ LÀM GÌ? 

NGUYỄN  MINH THIỆN 

 

"Biết đâu, ngày cuối đời, Ông Tám sẽ hoặc là tuyên bố vô hiệu 
hóa như Ông Hiểu đã làm, hay nhẹ nhàng hơn, Ông để lại di 
chúc tương tự như một Văn Tịch Pháp kể lại mọi việc đúng sai 
đã làm v.v... chỉ xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của 
Ông mà thôi. Một khi Ông từ chối Đầu Sư đời phong thì chừng 
ấy những phẩm tước do Ông ban cho có còn hay không? Những 
người này sẽ nghĩ thế nào?".[Tác giả có cách nhìn tỉnh táo và 
sâu sắc. Đồng đạo nào dự định cầu phong năm 2017 nên đọc kỹ 
bài này]. 

Nguyễn Minh Thiện  

     Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng 
Thượng Đế khai sáng tại Việt Nam để phổ độ tất cả chúng sanh, 
tức toàn thể nhơn loại trên thế giới. Để làm được việc trọng đại 
đó, ĐỨC CHÍ TÔN đã lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN. Đức Chí 
Tôn cho nhơn sanh quyền rộng rãi là tự lập luật để tu. Luật ấy 
do nhơn sanh lập dâng lên được thiêng liêng phê chuẩn. Vì thế 
luật tu của Đạo Cao Đài đã trở thành Thiên luật, trên thuận lòng 
Trời dưới thuận nhơn tâm. 

     Luật do nhơn sanh lập thì không lý gì nhơn sanh lại không 
chấp hành? Tân Luật có thể thay đổi theo thời gian do trình độ 
tấn hóa của xã hội, nhưng Pháp (Pháp Chánh Truyền) thì bất di 
bất dịch không thể điều chỉnh, thay đổi hay hủy bỏ. Từng giai 
đoạn nhứt định của thế gian, các Đấng đã thấy trước tất cả 
những khó khăn sẽ xảy ra và đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho 
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những ai sẽ làm gì và làm thế nào vào lúc nào v.v... Tất cả được 
thiên thơ định sẵn. 

    Có một điều chắc chắn Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên 
Phật không bao giờ thay đổi hay hủy bỏ Pháp Chánh Truyền. 
Chỉ có vậy Đạo mới kéo dài được thất ức niên. 

     Tùy theo sự biến chuyển của hoàn cảnh đời nên Chí Tôn 
cũng nới lỏng theo như câu: “Lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh” là 
vậy!. Biết trước đất nước Việt Nam sẽ có giai đoạn rơi vào chủ 
nghĩa Max-Lênin duy vật biện chứng nắm chánh quyền. Một khi 
rơi vào tình huống này thì nền Đạo của Chí Tôn sẽ bị xáo trộn 
khó đứng vững nếu không có sự sắp xếp và lèo lái từ trước của 
Các Đấng Thiêng Liêng. 

     Điểm qua lịch sử Đạo giai đoạn hậu 1975, Quý Thời Quân 
lần lượt qui Thiên hết. Tại sao? Đây là Thiên ý không muốn 
phần xác của Quý Ngài ấy bị nằm trong vòng thúc phược của 
thế tục mà ảnh hưởng đến Thiên phẩm. Sau cùng là Ngài Bảo 
Đạo Hồ Tấn Khoa. Trọng trách của Ngài là bảo vệ Đạo. Có lẽ 
vậy mà Ngài nhận lãnh chức Bảo Đạo nơi hữu hình thay thế cho 
ngài Ca Bảo Đạo chăng? Ngài  đã tùng theo thời thế mà ký Đạo 
Lịnh 01 giải thể hành chánh Đạo. (ý nghĩa này sẽ được bàn 
trong một chuyên đề khác) 

     Các Chức Sắc Đại Thiên Phong CTĐ cao cấp lần lượt qui 
Thiên.  Hiện tại, nếu Ông Thượng Tám Thanh không thăng 
phẩm Đầu Sư thì cũng là phẩm Giáo Sư, một Chức sắc Thiên 
Phong lớn nhứt còn lại. Về hữu hình cũng đáng là Anh Cả của 
Nhơn Sanh! Ngoài Ông Thượng Tám Thanh dù là Giáo Sư hay 
Đầu Sư thì không ai khác có thể nắm được quyền Chưởng Quản 
Cửu Trùng Đài cả! Không phải ngẫu nhiên mà các nhiệm kỳ Hội 
Trưởng HĐCQ từ sau Đạo Lịnh 01 đều rất ngắn, riêng Ông 
Thượng Tám Thanh là người đảm nhận lâu nhứt, nhiều nhiệm 
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kỳ nhứt. Đó có phải là người Đức Lý đang bảo vệ để làm nhiệm 
vụ của Người? 

     Đi sâu tìm hiểu, thì thấy Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh 
xuất thân từ một Đầu Phòng Văn khoa mục. 

     Trong quá trình hành Đạo Ông từng làm việc tại Văn Phòng 
Đức Thượng Sanh, văn phòng Ngài Hiến Pháp, cuối cùng là văn 
phòng Ngài Khai Đạo. Tức là thân cận và học hỏi với cả ba 
nhiệm kỳ Chưởng Quản HTĐ. Nên Giáo Sư Thượng Tám Thanh 
chắc chắn là người am tường lý Đạo, hiểu thông luật pháp Đạo 
hơn ai hết. 

     Giáo Sư Thượng Tám Thanh đã nhiều lần xin phong phẩm 
bên HTĐ nhưng Đức Lý Giáo Tông không thuận. Ngài 
nói: “Tám là người của Lão để ngày sau có chỗ dùng”. Câu 
nói này vô cùng ý nghĩa không ai có thể hiểu hết. Nên mỗi 
người giải thích một kiểu.. 

     Đức Lý sẽ dùng Ông Thượng Tám Thanh thế nào? Khó 
mà biết được! 

     Có một điều ngộ nghĩnh mà ít ai nghĩ tới đó là, Ông Thượng 
Tám Thanh từ khi còn là Đầu Phòng Văn Khoa Mục cho đến 
sau khi được phong phẩm Lễ Sanh đã nhiều lần xin qua phẩm 
tước của Hiệp Thiên Đài nhưng không được. (đã trích) 

     Nhiều trường hợp tương tự, Ông Thái Hiểu Thanh Q. Thái 
Chánh Phối Sư cũng được Đức Lý Giáo Tông rút từ Truyền 
Trạng HTĐ qua CTĐ. Tại sao? Làm sao mà biết được Thiên ý 
của Đức Lý?! 

     Trường hợp Ông Lê Minh Khuyên có khác hơn, cũng từ 
Đầu Phòng Văn Khoa Mục cầu phong vào phẩm Lễ Sanh CTĐ 
nhưng Đức Lý phong phẩm Sĩ Tải HTĐ (Đức Lý lại nài Đức Hộ 
Pháp ban phẩm Sĩ Tải HTĐ). Thật là một sự mầu nhiệm. Đức 
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Lý đã gởi người của CTĐ qua phẩm HTĐ. Mục đích là chi? 
Thật khó mà hiểu cho hết được! Tóm lại ai cũng thấy rõ Đức Lý 
Giáo Tông đã chọn ba con người này để làm nhiệm vụ của 
Ngài?  

      Đức Lý dạy: “Đừng thấy buổi Đạo chinh nghiêng mà buộc 
Lão phải tùng đời”. Đạo Cao Đài Ngọc Đế do Đức Lý Giáo 
Tông hành quyền thì không thể tùng Đời, nhưng một hệ phái 
Cao Đài Tây Ninh thì có thể tùng. Nên việc Ông Giáo Sư 
Thượng Tám Thanh lập Hiến Chương dựng nên Hệ Phái Cao 
Đài Tây Ninh giả để tùng đời cho qua giai đoạn khó khăn thì 
không ảnh hưởng gì đến Thiên Đạo, có phải đã có sự đồng ý của 
Đức Lý Giáo Tông chăng? Do thế, trên vai Ông Thượng Tám 
Thanh gánh hai nhiệm vụ quan trọng: một nền Thiên Đạo được 
Đức Lý Giáo Tông giao cho bảo vệ phần hữu hình, và một hệ 
phái Cao Đài Tây Ninh giả tạm để đối phó cho qua mắt quyền 
đời. 

     Đức Hộ Pháp đã cho một bài thi như sau: (Họa bài của Ông 
Thái Đến Thanh) 

“Đáng làm môn đệ mới lưu truyền 
Những kẻ bội sư uổng kiếp duyên. 
Đắc thế khua môi đồ phản ác, 
Thất thời kín miệng mới hi hiền 
Phướn Linh tế chúng chưa nên Pháp 
Dùng Gậy Xử Ma mới có Quyền. 
Áo mão đầy rừng trơ mắt khỉ! 
Đụng đầu tà, Thánh mới kêu Thiên. 

Bài thi với nội dung rõ ràng ai cũng hiểu. Bài thi có ý nghĩa 
vừa răn dạy cũng vừa là một lời tiên tri. Tiên tri như thế nào ai 
cũng có thể suy gẫm biết được! 
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Xin thuật lại một số sự kiện trong Đạo mà mọi người đều 
biết để giúp cho tuổi trẻ Đại Đạo hiểu sâu thêm: 

     1-/ Ông Thái Hiểu Thanh Q. Thái Chánh Phối Sư ngày cuối 
đời đã ký tờ vô hiệu hóa toàn bộ chữ ký của mình để cho cái cơ 
chế Đạo mới do Ông tham gia ký tên lập thành bị đặt vào tình 
trạng không có giá trị pháp lý nữa! 

     2-/ Ông Lê Minh Khuyên một chức sắc cầu phong CTĐ được 
Đức Lý phong phẩm HTĐ, đương quyền Phó Chưởng Quản Hội 
Thánh đặc trách Pháp Luật, ngày gần cuối đời đã ký cái văn thư 
số 024/87 ngày 21-8-Nhâm Thìn tuyên bố và khẳng định cái Hội 
Thánh hiện nay là  một tổ chức ngoài giáo pháp chơn truyền cho 
nhơn sanh thức tỉnh. 

     Tướng soái của Đức Lý Giáo Tông đã thật sự làm nhiệm vụ 
của Ngài!!! 

     Vì hoàn cảnh khách quan buộc các ông phải làm để hài lòng 
người cầm quyền. Người già sắp chết không sợ nguy hiểm, cuối 
cùng việc làm của các Ông đều bị các Ông tự vô hiệu . Đó là để 
thử thách chấm chọn tức là  làm giáo khảo cuộc thi cho môn 
đệ của Chí Tôn vậy, nhơn sanh thấy việc này mà không suy 
gẩm thì thiệt là uổng!. Ba người do đức Lý chọn thì cả hai đã 
làm rồi mà chúng ta ai cũng thấy. Vậy còn người thứ ba là Ông 
Thượng Tám Thanh sẽ làm gì? Khó mà biết trước! 

     Có một điều mà ai cũng biết là: Chức Sắc do Đức Lý phong 
phẩm thì không ai có thể lấy lại được ngoài Đức Lý và Tòa Tam 
Giáo Đạo. Nhưng Chức Sắc do chính Ông Thượng Tám Thanh 
phong thì đương nhiên Ông Tám có thể và có quyền phế bỏ 
được là điều hiển nhiên. Ông Tám có làm thế không? Làm sao 
biết được! Điều ai cũng thấy là Ông Thượng Tám Thanh cũng 
biết sợ Thiên Điều hình phạt như bao con người khác!  Biết đâu, 
ngày cuối đời, Ông Tám sẽ hoặc là tuyên bố vô hiệu hóa như 
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Ông Hiểu đã làm hay nhẹ nhàng hơn Ông để lại di chúc tương 
tự như một Văn Tịch Pháp kể lại mọi việc đúng sai đã làm v.v... 
chỉ xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của Ông mà thôi. 
Một khi Ông từ chối Đầu Sư đời phong thì chừng ấy những 
phẩm tước do Ông ban cho có còn hay không? Những người 
này  sẽ nghĩ thế nào? Một góc độ khác, chắc chắn toàn Đạo sẽ 
tôn Ông là một đại anh hùng của Đạo. Năm triệu nhơn sanh tín 
đồ trong nước và khắp nơi trên thế giới chắc chắn sẽ bái phục 
Ông vô cùng. Có thể lắm chứ! 

     Vì thấy nhơn sanh quá ham phẩm tước mà không suy xét gì 
hết, cứ nhắm mắt tin bừa tin lún, nên Ông Thượng Tám Thanh 
công khai cho thử luôn là: đóng cửa văn phòng HTĐ để xem 
nhơn sanh phản ứng thế nào? Cho một phẩm CTĐ do Ông 
phong chiếm hết quyền của HTĐ trong các kỳ Đại Lễ ở Tòa 
Thánh, trong Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung…một cách lộ liễu 
không che dấu để nhơn sanh thấy mà thức tỉnh. Nhưng hình như 
sự nhận thức của nhơn sanh còn bị lòng ham danh lợi che lấp 
quá sâu! Trong thâm tâm Ông Thượng Tám Thanh cảm thấy rất 
đau lòng! Có thể lắm chứ!! 

      Như trên đã nói Ông được Đức Lý cho  phép mượn phẩm 
Đầu Sư để đối phó với cơ đời lập cái công bảo vệ và phát triển 
phần hữu hình của Đạo. Khi về với thiêng liêng thì chỉ giữ đúng 
phẩm vị của mình! Chừng ấy, có thể Đức Lý sẽ ban thưởng 
riêng cho Ông!!! 

     Bài thi của Đức Hộ Pháp ra đời vào thập niên 1950 thế kỷ 
trước. Lúc đó nội ô không có một con khỉ nào! Một sự trùng hợp 
đến tuyệt vời, kỳ lạ! Ai đã thả khỉ vào nuôi? Sao không thả thứ 
khác? Hay là khỉ tự ngoài vào rừng thiên nhiên ở?  Nếu thật vậy 
thì thấy cái tiên tri của Hộ Pháp càng phi phàm! Cái này nói lên 
điều gì? 
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     Không lẽ chuyện máng áo mão cho lũ khỉ nhìn là Đức Hộ 
Pháp đã thấy từ hơn nửa thế kỷ trước? Từ thử đến nay lời tiên tri 
nào của Hộ Pháp đều ứng hiện cả! Muốn tránh thì chỉ có cách 
một là ta phải sửa sai hành xử theo chơn pháp thì mọi việc sẽ ổn, 
hai là người có trách nhiệm hiện nay nên bắt khỉ đem trả về 
rừng, để tránh cái tiên tri của Đức Hộ Pháp sẽ ứng hiện!! 

      Ngày xưa vào thập niên 40 thế kỷ trước, Ông Giáo Văn đóng 
đinh trong rừng thiên nhiên nói là để cho Chức Sắc máng áo 
mão. Lúc đó còn nhỏ, tôi hiểu như vầy: Sau khi chầu lễ Chí Tôn 
trong Đền Thánh xong, bước ra ngoài áo mão đẫm mồ hôi nên 
vào rừng máng lên đó cho khô và nghỉ mát luôn, vậy thôi! Ngày 
nay thì đinh trong đó chắc không còn. Người ta rào khu rừng 
thiên nhiên lại có lẽ với dụng ý đừng cho Chức Sắc vào máng áo 
theo tiên tri của Giáo Văn chăng? Thì ngộ thay, hàng rào xung 
quanh rừng thiên nhiên lại được làm bằng song sắt cách đều 
nhau. Song sắt này không lẽ lại thay thế cho số đinh của Giáo 
Văn khi xưa? Khó mà hiểu! 

     Có một điều không thể chối cải vì ai cũng biết chắc, dù thăng 
hay không thăng thì Ông Thượng Tám Thanh cũng là người 
đứng đầu hữu hình tức có thể xem là Anh Cả của nhơn sanh tại 
thế, là người xứng đáng nhận, vừa làm nhiệm khảo dượt nhơn 
sanh sau 50 năm học Đạo. Anh Cả là danh từ trong Pháp Chánh 
Truyền chỉ dùng riêng cho phẩm Giáo Tông. Ngày xưa Đức Lý 
giao phần hữu hình tức quyền hành Giáo Tông cho Ngài Đầu Sư 
Thượng Trung Nhựt để phổ độ chúng sanh lập vị. Phẩm tước lúc 
đó vẫn do Đức Lý nơi thiêng liêng phong. Ngày nay, do 
câu “Tám là người của Lão ngày sau có chỗ dùng” ta có thể 
hiểu tương tự như vậy chăng? 

     Ông Thượng Tám chỉ là phẩm Giáo Sư, uy tín không nhiều, 
nếu thay mặt Đức Lý phong phẩm sẽ không thử thách được hết 
lòng trung thành của Chư Chức Sắc Chức Việc và Đồng Đạo. 
Nên Ông Thượng Tám có lẽ được mặc khải phải lên phẩm Đầu 
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Sư sẽ đầy đủ uy quyền để mạnh dạn phong cho nhiều kẻ ham 
phẩm tước, ham quyền chăng? “Mượn thế toan phương giác 
thế” là đây!? 

     Nhờ vậy, cơ Đạo đã được tạm ổn định. Nhà nước Việt Nam 
đã  hài lòng là cải tạo tôn giáo Cao Đài thành công, nên công 
nhận trong quốc nội có Đạo Cao Đài là điều mà có lẽ cả Thiêng 
Liêng và phàm trần đều mong muốn. Thiêng Liêng, mà nhứt là 
Đức Lý thì hẳn nhiên không công nhận các phẩm tước không 
phải do Ngài phong. Một ngày nào đó Ông Thượng Tám Thanh 
tự hủy bỏ cái chức Đầu Sư mà chỉ giữ lại cái phẩm Giáo Sư cho 
mình thôi! Có thể lắm chứ! Nếu chuyện Ông Giáo Sư Thượng 
Tám Thanh làm nhiệm vụ của Đức Lý sẽ ký một văn bản vô 
hiệu hóa như Ông Thái Hiểu đã làm trước đây thì những Chức 
Sắc do chính Ông Tám phong sau này sẽ chẳng còn phẩm gì! Áo 
mão lỡ làng trơ mắt khỉ là đây sao? Ông Thượng Tám Thanh 
năm nay cũng đã cao tuổi, chắc chắn sẽ cũng phải quay về nơi 
mà Ông đã xuất phát. Tại Sao Ông Thượng Tám phải gạt nhơn 
sanh? Không gạt nhơn sanh bao giờ đâu! Nhiều lần Ông có nói 
rõ phải chiếu y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà làm. Văn 
bản nào Ông cũng nói vậy. Nhơn sanh nếu ham chức thì Ông 
phong cho, lại phong dễ dàng. Đó là việc làm của Đức Lý giao 
cho Ông để thử thách nhơn sanh có giữ lời minh thệ hay 
không?? 

     Ngay cả Đại Tiên Kim Quang Sứ cũng còn không gạt nhơn 
sanh nữa là người của Đức Lý! Ông KQS cho bài thi công khai 
cho người đời hiểu biết chứ không úp mở: 

“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 đoan miệng thế 
Treo gươm phong huệ giục phồn hoa 
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Lấy chơn đổi giả tô Thiên vị 
Thắng bại phàm tâm khá liệu à!”  

     Nơi cõi thiêng liêng, cả Đức Hộ Pháp và Đức Lý đều không 
muốn Đạo Trời bị canh cải! Việc canh cải nầy Đức Lý ngó lơ 
cho Ông Thượng Tám và Ông đã làm được để đem hài hòa với 
quyền đời, như Ngài Bảo Đạo đã nói trong Bức Tâm 
Thư… Những ai vì ham chức quyền, quên lời Minh Thệ mà cầu 
xin phong phàm phẩm sẽ bị rơi vào tình huống bi đát là đi ngoài 
giáo pháp!!! Kẻ ấy sẽ mang tội lòng hai, còn Ngài Thượng Tám 
thì có đại công: Thời gian đầu thì giữ Đạo hữu hình cho còn, cái 
công giai đoạn sau thì vô hiệu hóa chữ ký để làm rõ mặt những 
kẻ dối tu đồng thời để giữ Đạo vô vi cho Chí Tôn? Có thể lắm 
chứ! 

     Các bằng hữu có đồng ý câu tiên tri của Đức Lý “..Ngày sau 
có chỗ dùng” theo hướng này chăng? 

     Người ta thường nói hay trù ẻo Ông Thượng Tám là sẽ bị 
Gián Ma Xử của Hộ Pháp trừng trị, nhưng sự thật là Ông làm 
nhiệm vụ của Đức Lý hoàn thành thì chắc chắn là Hộ Pháp sẽ 
khen. Chỉ tội nghiệp cho nhơn sanh vì ham phẩm tước mà phạm 
thệ!!! 

     Bài thi Đức Hộ Pháp cho Ông Nguyễn Văn Kiết: 
“Khua động Gián Ma thử chánh tà 
Biệt phân Thánh Thể với thây ma 
Luyến trần thất thệ cam đành chịu 
Đừng hận Thiên Điều chớ trách ta”. 
                                      ĐHP 

      Điều này sẽ ứng vào câu: “Những kẻ bội sư uổng kiếp 
duyên!!”. Ôi làm sao mà biết được! Ai cũng có lời minh thệ thì 
ráng giữ! Đừng dựa vào sự bảo chứng hay bảo kê của Ông 
Thượng Tám Thanh mà hồn xác phạm tội. 
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     Chúng ta là người có tín ngưỡng, thì tất nhiên chúng ta thấy 
Đức Lý và Đức Hộ Pháp đã tiên tri không hề sai. Tại chúng ta 
không tìm hiểu mà thôi. Người có đức độ không ham danh lợi 
quyền thì không bao giờ ham cái ảo! Đức Hộ Pháp đã nói, các 
con đến ngã ba đường nếu không biết đường đi thì đứng đó chờ 
Thầy chớ đừng ai nói gì cũng nghe coi chừng xuống phong đô 
cả lủ, không lẽ lại đến rồi sao? 

     Ông Giáo Sư Thượng Tám và các vị Chức Sắc Lớn hiện nay 
đều do Đức Lý phong lại đang làm nhiệm vụ của Đức Lý và Hộ 
Pháp giao cho nên sẽ không hình phạt, chắc chắn! Quý Ông 
không có tội nhưng ta làm theo quý Ông là có tội mới thật là 
một điều kỳ lạ! Đây là một sự thử thách và chấm chọn công 
bằng.  

“Luật điều Cổ Phật không chừa tội. 
Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình. 
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn. 
Biết vậy nên khuyên cẩn thận mình!” 
                           Lý Giáo Tông! 

     Kết luận: qua tìm hiểu như trên, chúng ta một môn đồ hữu 
thệ tự mỗi người có một cái kết luận và lựa chọn riêng cho 
mình! Người viết không nhằm đả phá hay ám chỉ một điều gì nơi 
đây! Tự mình biết cuộc đời mình là giả tạm, muốn về với Chí 
Tôn cái cần là thực hiện Tam Lập chứ không phải phẩm tước. 

Kính chia sẻ đến tất cả chư huynh tỷ đệ muội một vài phút 
thư giản khi đọc bài viết để chọn cho mình cách tu hành đúng 
nhứt theo chơn Pháp. Nếu có điều chi mạo phạm xin vui lòng 
lượng thứ. Đa tạ.  

Thánh Địa Tây Ninh ngày 6 tháng 9 Bính Thân 

NGUYỄN  MINH THIỆN 
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http://huongdaoflorida.com/timhieuloitientri.html 

____________________________________   

 
TÂM THƯ XÁC ĐỊNH QUAN ĐIỂM 

của Hiền Tài Lê Văn Năm 

 

     Kính bạch Hội Thánh, 

     Kính thưa Quý Chức Sắc, Chức Việc, 

     Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội đồng môn,  

 ( Kính thông qua Hiền Huynh Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo 
Nam California)  

     Như Quý Huynh Tỷ Đệ Muội (HTĐM) biết Tân Luật Pháp 
Chánh Truyền, các Đạo Luật, Quy Điều Nội Luật BTĐ..., tiểu 
đệ xin miễn ghi ra đây (chiếu...).  

     Xin nêu thẳng quan điểm của mình về các cơ chế vừa được 
Đại Hội Cao Đài tại Houston, TX ngày 3-4/9/2016, thành lập 
Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và tân phong phẩm Quốc Sĩ và 
Hiền Tài cho HT Chánh vị và HTDP:  

     1/- Không nhìn nhận danh xưng, chức vụ, phẩm vị do Đại 
Hội, nhất là do Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã thành lập và tân 
phong cho các vị nêu trên, vì không đúng theo Tân Luật, Pháp 
Chánh Truyền và Quy Điều Nội Luật/Ban Thế Đạo của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Tất cả chỉ vì tham danh, 
tiếm vị, vi phạm Luật Thiên Điều do Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo 
Tông, Đức Hộ Pháp và Hội Thánh tiền khai đã thành lập và ban 
hành.  
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     2/- Một cơ chế, tổ chức, Hội Thánh lập riêng, không do Hội 
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh và không 
thông qua quyền thiêng liêng (cơ bút) hoặc do quyền đời (chính 
quyền, mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ.v.v...) hay một số chức 
sắc dù Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, nhất là Ban Thế Đạo, 
xem như là "chi phái", nếu không nói là "bàng môn tả đạo".  

     3/- Các Hiền Tài chánh vị hay dự phong (dự tuyển đúng hơn) 
xin chớ nôn nóng được tân phong phẩm vị mà không qua sự 
chọn lọc và tấn phong của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và quyền 
thiêng liêng phán định. Công quả của quý vị sẽ không bị mất 
phần khi về bái mạng Đức Chí Tôn và các Đấng trọn lành nơi 
cõi thiêng liêng hằng sống. Đức Chí Tôn đã hứa trước:  

Đài vân Quan võ để phong Thần, 
Còn của Thầy đây để nhắc cân. 
Muôn đức ngàn lành không sót một, 
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. 
                                        TNHT/QI/TVĐD. 

     4/- Xin quý HTĐM đồng môn, các cơ sở Đạo, Thánh Thất... 
hãy đồng mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình để bảo thủ Tân 
Luật Pháp Chánh Truyền hầu ngăn chặn đồ mưu của kẻ gian tà 
mong phá hoại Chơn truyền của ĐĐTKPĐ, dẫn dắt nhơn sanh 
xa dần Chánh giáo, đi vào Phàm giáo mà phạm Thiên Điều, phải 
đọa tam đồ bất năng thoát tục.  

     Kính mong Chư Quý HTĐM đồng môn thẩm xét. 

     Kính cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban dồi dào 
hồng ân cho Quý Huynh Tỷ Đệ Muội.  

Trân trọng kính chào,  

Hiền Tài Lê văn Năm 
(Oct 11/2016) 
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           (*) Chúng tôi nhận TÂM THƯ của HT Lê văn Năm do Hiền Tài Lâm 
Hoàng Minh chuyển đến. Đã trình bày lại, giữ y nguyên văn. 

http://huongdaoflorida.com/tamthuxacdinhquandiem.html 
______________________________________  

NHẬN ĐỊNH VỀ VĂN BẢN LỊCH SỬ: 

"Thông Báo ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân 
(2/10/2016)" 

của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 

Phạm Thanh Bình 

    Ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân, Quý Chức Sắc Hiệp Thiên 
Đài đã ban hành một Thông Báo gởi đến toàn thể Chức Sắc, 
Chức Việc và Đồng Đạo trong nước cũng như hải ngoại. Đồng 
thời kính tường đến các cơ quan chuyên trách nhà nước về Tôn 
Giáo Trung Ương và Tỉnh Tây Ninh. 

     Nội dung bản Thông Báo tóm lược đầy đủ những sai trái của 
hệ phái Cao Đài Tây Ninh đã làm từ khi được nhà nước ban cho 
quyền lập Hiến Chương để cấp pháp nhân. 

     Nhà nước ta vẫn trước sau như một là khẳng định “quyền tự 
do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của công 
dân”. Vừa qua từ ngày 9 đến 20 tháng 8  năm Bính Thân (dl 9-
20-2016) Ban Tôn Giáo Trung Ương và các vị Chức sắc đứng 
đầu các tôn giáo lớn ở Việt Nam như Phật Giáo, Công Giáo, 
Cao Đài Giáo v.v… đã sang Hoa Kỳ làm công tác thân thiện với 
các giới chức chuyên trách về tôn giáo của Mỹ Quốc để chứng 
tỏ nước ta thật sự có tự do tín ngưỡng. Riêng Ông Chưởng Quản 
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cũng đi xác nhận với chánh phủ 
Hoa Kỳ và thế giới rằng Cao Đài Tây Ninh được tự do tín 
ngưỡng. 
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     Vậy tại sao Luật Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ trên 
trung ương Tòa Thánh xuống đến tận cơ sở tất cả đều canh 
cải? Rồi nhiều Chức Sắc hiện tại lại đổ thừa cho hoàn cảnh 
sống trong đất nước Việt Nam thì phải chấp hành luật và lịnh 
của nhà nước Việt Nam qua những bài viết trên diễn đàn 
caodai.net của tác giả Sỹ Ny, Tín đồ Già, Lê văn Tâm....hay trên 
trang cá nhân như Nguyễn Kiến Sử v.v.... đều nói như thế. 

     Như vậy cái nào là thật? Việt Nam có tự do tín ngưỡng là 
thật, hay sống trong một đất nước phải nghe theo lịnh nhà nước 
là thật? Nhà nước có nhúng tay vào nội bộ tôn giáo Cao Đài để 
buộc như thế không, mà các chức sắc lớn lại đổ thừa là lịnh của 
nhà nước phải tuân theo??? 

     Cái đó để mọi người tự hiểu và tự trả lời!!! Riêng tôi thì tin 
tưởng nhà nước Việt Nam không nói dối. Tập Quyền Lãnh Đạo 
Của Đầu Sư Tám (TQLĐ.ĐSTÁM) tự mình lập nên một tôn giáo 
mới theo ý riêng với luật pháp canh cải rồi mượn lịnh đổ thừa 
phải nghe lời của nhà nước là một sự vu khống nói xấu nhà 
nước Việt nam. Những tác giả có lý luận này là những người cố 
ý đưa hình ảnh sai lệch để thế giới nghĩ xấu về đất nước ta! 

     - Có một điều TQLĐ.ĐSTÁM canh cải chơn truyền, không 
tuân theo Pháp Chánh Truyền là có thật. 

     - Xin Pháp nhân rồi lại tự mình xé nát cái Hiến 
Chương như trích dẫn trong thông báo 2-9 Bính Thân là có thật. 

     -  Hiệp Thiên Đài được qui định rõ trong Hiến Chương từ lúc 
còn là HĐCQ đến khi được nâng lên thành Hội Thánh là có thật. 

     - Vậy mà TQLĐ.ĐSTÁM lại đi đóng cửa văn phòng HTĐ và 
đuổi các chức sắc HTĐ ra khỏi văn phòng HTĐ là có thật! 

     Tất cả những cái này TQLĐ.ĐSTÁM phải chịu trách 
nhiệm trước toàn Đạo chớ đừng đổ thừa cho ai cả. 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		187	

 

     Đồng Đạo khôn ngoan của Cao Đài Ngọc Đế nếu đã tin vào 
những ngụy biện của các tác giả trên thì hãy dừng lại! Hãy nhìn 
nhà nước Việt Nam bằng một hình ảnh thân thiện, như  mục 
đích việc đi công tác thân thiện Mỹ quốc vừa qua. Đừng để các 
ý đồ xấu ly gián nhà nước và tôn giáo. 

     Ngày 2 tháng 9 năm Bính Thân đánh dấu một năm ngày các 
Chức Sắc HTĐ làm nhiệm vụ. 

     Năm trước, ngày 2 tháng 9 năm Ất Mùi, các Chức sắc HTĐ 
đã hội nghị công cử được vị Quyền Chưởng Quản v.v… thì đã 
có biết bao người đem ra trích điểm. Đặc biệt nhứt là Hiền Tài 
Nguyễn Thanh Liêm đã nặng lời với với các chức sắc HTĐ và 
đặc biệt bất kính với ngài Q. Chưởng Quản HTĐ. Trang mạng 
hoithanhphuquyen.org hải ngoại do HT Liêm làm chủ đã nhiều 
lần đòi Ngài Cải Trạng vô hiệu hóa phiên họp 2 tháng 9 năm Ất 
Mùi với lý do bịa đặt là: Ông Cải Trạng được bầu lên Q. 
Chưởng Quản để làm bù nhìn, các Chức sắc HTĐ đã chia rẽ nội 
bộ trầm trọng, chỉ do một số người thao túng v.v. và v.v… 

     Hôm nay, Thông Báo ngày 2 tháng 9 Bính Thân ra đời để 
làm cáo trạng cho các tội lỗi của Tập Quyền Lãnh Đạo Của 
Đầu Sư Tám đã làm. Cũng là bằng chứng cho hiện tại và lưu lại 
mãi mãi về sau đến thất ức niên! Để thời gian lâu dài, các thế hệ 
trước qua đời, các thế hệ kế thừa sẽ không biết những sai trái mà 
TQLĐ.ĐSTÁM đã làm! 

     Thông Báo ra đời ngoài việc là bản cáo trạng nói lên các sai 
trái pháp luật của Tập Quyền Lãnh Đạo còn chứng tỏ cho nhơn 
sanh và các cá nhân chống đối HTĐ thấy rõ ba điều: 

     (1) Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ vẫn luôn làm phận sự của 
mình. Với cương vị của một vị Q. Chưởng Quản, Ngài  chỉ ký 
tên vào các vấn để lớn cho cả nền Đại Đạo, các vấn đề có tính 
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tiểu tiết không cần thiết phải có chữ ký của vị cao nhứt trong 
HTĐ. 

     (2) Sau một năm  hành xử phận sự trong hoàn cảnh khó khăn 
do  TQLĐ.ĐS TÁM gây nên, các Chức sắc buổi ban đầu ký 
công cử vị Q. Chưởng Quản, thì nay cũng có mặt đầy đủ để ký 
vào bản cáo trạng  này. Chứng tỏ các Chức sắc HTĐ luôn đòan 
kết trên dưới một lòng. 

     (3) Các Chức sắc HTĐ đã khẳng định quyết tâm và lập 
trường trước sau như một của HTĐ vẫn không thay đổi là ôn 
hòa  bất bạo động để lập lại trật tự kỷ cương luật pháp Đại Đạo. 
Không vì danh lợi quyền mua chuộc, không vì gian nan nguy 
hiểm bị hù dọa mà ngã lòng thối chí. Tức Quý Chức Sắc Hiệp 
Thiên Đài luôn muốn cả luật Pháp nhà nước và luật pháp Đạo 
đều được thi hành nghiêm chỉnh mới xứng câu sống tốt đời đẹp 
Đạo. 

     Kết Luận: 

     Chức sắc HTĐ đã làm nhiệm vụ của Đức Chí Tôn và Đức Hộ 
Pháp giao phó một cách kiên nhẫn và quyết tâm. Kế sách? Như 
một số người xấu miệng xấu mồm trích điểm là để dành cho kẻ 
làm chánh trị. Người tu hành chỉ tùng theo Luật Pháp Đạo mà 
hành sự. Những người đã nặng lời với Ngài Q.Chưởng Quản 
HTĐ chắc không còn cách nào để bôi nhọ nữa. Đến đây, quí vị 
nên ngừng gieo lời xấu là vừa, đừng gây thêm ác cảm cho đồng 
đạo nữa. 

     Việc trước mắt, và lâu dài, chư đồng Đạo cần làm là thi hành 
ngay tức khắc bản Thông Báo ngày 2 tháng 9 Bính Thân là gìn 
giữ Luật Pháp của Đạo (chứ không tùng lịnh chức sắc) như lời 
Minh Thệ đã hứa. Thế hệ này không làm được thì thế hệ kế thừa 
nối tiếp. 
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     Cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu các Đấng 
Thiêng Liêng, Đức Hộ Pháp Thiên Tôn ban ân lành cho Ngài Q. 
Chưởng Quản và Quý Chức Sắc HTĐ được đầy đủ sức khỏe để 
bảo vệ nền Đạo chơn thật của  Đức Chí Tôn cho tất cả chúng 
sanh cả thế giới chung hưởng. 

Nay kính. 

Ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân (12/10/2016) 

Phạm Thanh Bình. 

http://huongdaoflorida.com/nhandinhvevanbanlichsu.html 

________________________________________  

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
Cửu thập nhứt niên 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

TÂM   THƯ 

     Kính gởi: Quí Ngài Quốc Sĩ và Hiền Tài tự phong trong 
nhóm CAO ĐÀI HẢI NGOẠI. 

     Tôi là một tín hữu của Đạo CAO ĐÀI xin có một vài ý gởi 
đến cho Quí Ngài. 

     Thật ra tôi phải suy nghĩ đắn đo thật nhiều về việc làm của 
Quí Ngài trong hai ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2016 để tìm ra ý tốt 
nhứt về Cơ Quan Cao Đài Hải Ngoại mà các vị đã tạo ra. 

Nhưng sau cùng thấy rằng: 
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    (1) Căn cứ vào Pháp Chánh Truyền thì Quí Ngài không nằm 
trong khoản nào; có nghĩa là Quí Ngài chưa phải là Chức sắc 
HTĐ hay CTĐ. 

     (2) Căn cứ vào bản qui điều Ban Thế Đạo thì cũng không 
đúng vào đâu. Khi Quí Ngài tấn phong Hiền Tài lên Quốc Sĩ và 
cả Hiền Tài Dự Phong lên chánh vị. 

     (3) Căn cứ Thánh lịnh 257 của Đức Tôn Sư HỘ PHÁP để 
phục vụ cho Đạo Pháp thì Quí Ngài thực hiện cũng chưa đúng. 
Vì với nhóm người như vậy chưa đủ tư cách để thành lập cơ 
quan HTĐ và CTĐ. 

     Nghĩ vì cơ Đạo của Đức Chí Tôn hiện tại nhơn sanh đang 
phải chịu trong cơn đại khảo cả 40 năm nay. Biết bao chức sắc 
và tín đồ trung kiên phải đương đầu trước một cường quyền lắm 
khi phải vào tù ra khám và bị hành xử thiếu nhân tính đủ điều; 
nhưng vẫn kiên tâm quyết bảo vệ nền chánh giáo của Đức Chí 
Tôn. 

     Riêng Quí Ngài ở nơi phương trời tự do có đủ điều kiện về 
vật chất lẫn tinh thần hay nói đúng hơn là có điều kiện địa lợi 
lại không chung tâm hiệp sức cùng đồng đạo trong nước để lo 
cho nền Đạo của Đức Chí Tôn trước cảnh bị qui phàm. 

     Hiện chức sắc trong Đạo vẫn còn, đến chức việc và một số 
tín hữu phải ngày đêm trăn trở để lo bảo vệ nền chánh giáo. 
Nhứt là cơ quan HTĐ dưới quyền Chưởng Quản của Trưởng 
huynh Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt. Vì Đức Chí Tôn có dạy: “ 
Đạo còn thì HTĐ vẫn còn” mà Quí Ngài thành lập 2 cơ quan 
HTĐ và CTĐ Hải Ngoại không cần xin ý kiến của một ai.  

     Quí Ngài vẫn căn cứ: 
      - Pháp Chánh Truyền 
     - Thánh Lịnh 257 
     - Bản Quy Điều Ban Thế Đạo 
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     Tôi nghĩ Quí Ngài hành xử không khác gì Đạo Huynh 
Nguyễn Thành Tám; cũng chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh 
Truyền, mà không thực hiện, cốt là để lừa gạt nhơn sanh và 
những người thiếu hiểu Đạo. 

     Hồi tưởng lại từ ngày 28-2 Ất Tỵ (1965) Đức Thượng Sanh 
thành lập BTĐ đến nay. Nhân tài BTĐ không ít, vậy mà Quí 
Ngài lo cho đại nghiệp của Đạo được những gì???....... Nói 
như vậy không có nghĩa là tôi đã phụ công của một vài vị như 
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng.v.v…. 

     Nếu căn cứ vào Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lý Giáo Tông 
và Đức Hộ Pháp ký ban hành hay Sắc lịnh 638 của Đức Hộ 
Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài thì Quí Ngài thuộc thành 
phần nào????.... Có phải là Bàng Môn tả Đạo không? 

     Kính thưa Quí Ngài, 

     Với một tâm tư luôn canh cánh âu lo cho vận mệnh của nền 
Đạo Cao Đài và với hoài cảm là bạn đồng sanh. Tôi xin nêu lên 
những ý như trên rất mong Quí Ngài suy xét lại để rồi có hướng 
đi đúng đắn hơn. Vì tôi biết rằng Quí Ngài có đủ trình độ kiến 
thức mới xin vào cơ quan BTĐ. 

     Trên đây là lời chân thành của một môn đệ Đức Chí Tôn chớ 
không có ý bài bác mong rằng Quí Ngài thông cảm và hiểu cho. 

     Sau cùng tôi xin thành tâm nguyện cầu hai Đấng Phụ Mẫu 
Vạn Linh ban ân lành cho Quí Ngài được thanh tâm thường lạc 
để cùng huynh đệ trong cửa Đạo lo bảo tồn nền chánh giáo của 
Đức Chí Tôn. 

Nay kính 
Thánh địa Tây Ninh, ngày 10 tháng 09 năm Bính Thân 

(10-10-2016) 
Hà Thế Nêu 
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http://huongdaoflorida.com/tamthugoicoadaihaingoai.html 

______________________________________  

CHỪNG NÀO ĐẾN TỊCH ĐẠO "ĐẠO TÂM"? 

Nguyễn Minh Hiệp 

       Lời thưa thêm: 

      - Xin cảm ơn Đạo Huynh Nguyễn Minh Hiệp và các Huynh, 
Đệ khác đã đóng góp bài vở vô cùng giá trị nhằm giúp sức cho 
Hiệp Thiên Đài trên con đường phục hưng chánh pháp; cũng 
như giúp cho đồng đạo hiểu rõ và sâu hơn nhiều vấn đề của 
Đạo, chẳng hạn như vấn đề Tịch đạo Đạo Tâm trong bài viết 
này mà một số người do không hiểu thấu hoặc cố tình đánh tráo 
khái niệm với dụng ý xấu. 

        Ngoài ra, bài viết quí Huynh, Đệ cũng làm cho Diễn Đàn 
của chúng ta ngày một phong phú hơn, đạo vị hơn, và mang đầy 
đủ tính chất của một Diễn Đàn của Đạo, vì Đạo. 

       - Nhân đây cũng xin thưa là, trên tinh thần mong muốn phổ 
biến rộng rãi những bài viết trên Diễn Đàn Về Nguồn đến đồng 
đạo khắp nơi, BBT cùng các tác giả vô cùng hoan hỉ khi được 
đồng đạo chia sẻ rộng rãi bằng email hoặc trên các trang mạng 
khác, nhưng xin vui lòng ghi ra nguồn từ 
huongdaoflorida.com để tránh sự lẫn lộn như đã xảy ra gần 
đây. Xin đa tạ.  Nhất Nguyên. 

- - - ooOoo - - - 
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Cơ Đạo của Chí Tôn biến chuyển khôn ngừng! Sự biến 
chuyển này là những bài học dạy các môn đệ cái tâm biết tự gìn 
giữ Đạo đồng thời  cũng là một nấc thang giúp nhơn sanh leo lên 
mức trên của Con  Đường Tấn Hóa. Cụ Phan Bội Châu một 
chơn linh tri Thiên Đạo nói một câu rất chân lý: “Ví phỏng 
đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Có 
vượt qua được chông gai thử thách mới xứng anh hùng hào kiệt. 
Trong Đạo cũng vậy. 

       Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn có tiên tri là 
sau Tịch Đạo Thanh Hương là đến Tịch đạo Đạo Tâm và nhiều 
Tịch Đạo khác nữa. Dù cho Tịch Đạo có thay đổi, nhưng Pháp 
Chánh Truyền vẫn bất di bất dịch cho đến thất ức niên. Mà 
Pháp Chánh Truyền còn tồn tại thì Đạo Cao Đài của Chí Tôn 
Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn còn phải có đủ Hội Thánh Lưỡng 
Đài. 

       Cửu Trùng Đài có thể mất hoặc thay đổi những hình thức 
khác vì đó phần xác. Nhưng Hiệp Thiên Đài thì vĩnh cửu 
trường tồn. Vậy mới xứng với câu: “Đạo còn thì Hiệp Thiên 
Đài còn” là vậy. 

       Thế mà có một số người không biết hiểu Đạo đến mức nào 
khi mạnh miệng tuyên bố trên trang mạng hải ngoại : “NẾU 
KHÔNG CÓ PHIÊN HỌP NÀY (phiên họp ngày 2 tháng 9 Ất 
Mùi để công cử Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài) THÌ HỘI 
THÁNH VẪN PHỤC HƯNG, TỊCH ĐẠO ĐẠO TÂM VẪN 
KHAI MỞ, ĐỂ DÌU DẮT NHƠN SANH VÀO ĐỜI THÁNH 
ĐỨC” (!) 

       Họ đã khẳng định Hội Thánh không có Hiệp Thiên Đài vẫn 
phục hưng. Hội Thánh không có Hiệp Thiên Đài (chính là Hội 
Thánh mới hiện nay tại Tây Ninh) đã phục hưng lâu rồi gần 40 
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năm qua rồi! Đó là mục đích cuối cùng của những tay phản Đạo 
mong muốn; còn những ai ủng hộ Hiệp Thiên Đài phục hưng 
Đạo pháp thì bị họ dùng lời lẽ thậm tệ không phải của kẻ tu hành 
để chửi bới. 

       Trong một đất nước lấy chủ nghĩa Duy Vật biện chứng làm 
căn bản thì việc phổ độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều cam go. 
Nên mỗi giai đoạn phổ độ Đức Chí Tôn thay đổi một hình thức 
khác do một vị Giáo Tông mới đảm trách. 

Bài Thi: 
Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh, 
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành. 
Ám muội thì nhiều mưu trí ít, 
Đường Tiên chẳng bước, đọa thì đành. 
           (TNHT-Thi văn dạy Đạo Q. I trang 116) 

       Thầy đã nói rõ rồi, “Đường Tiên chẳng bước, đọa thì đành”. 
Đường Tiên là đường nào? Nếu không phải con đường tùng 
Thiên Luật? 

       Đức Hộ Pháp đã giảng: “Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh” chỉ 
có Ông Trời mới làm được. Người phàm chỉ biết làm theo sự 
phân định của Thiêng Liêng tức là tùng theo Pháp Chánh 
Truyền mà làm nhiệm vụ. 

       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: 

        “…Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế tục cũng 
không muốn chừa bỏ…Áo dà cũng muốn mặc, giày Đạo cũng 
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muốn mang, muốn đứng trước cả nhân sinh, để cho họ biết 
mình hướng đạo. Đường Tiên cũng lấp lững, 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 Chí 
Tôn muốn nói đến kẻ vào Đạo mà không có tâm. 

       Đạo tâm và Tịch Đạo "Đạo Tâm" hoàn toàn khác nhau. 
Trong “Tịch Đạo Tâm” con người có đạo tâm là hiển nhiên, 
nhưng trong “Tịch Thanh Hương” hay nhiều Tịch Đạo khác 
trong tương lai, con người vẫn phải có đạo tâm mới tấn hóa trên 
đường thiện. Nếu đạo tâm mỏng thì sẽ tấn hóa chậm hoặc đôi 
khi thoái hóa không chừng. 

       Đừng thấy cơ Đạo biến chuyển, canh cải, bị nhơn sanh than 
oán, về co cụm tư gia giữ Đạo rồi vội cho đó là tịch Đạo Tâm ra 
đời. Tịch Đạo Đạo Tâm vẫn phải có Hội Thánh Lưỡng Đài. Vẫn 
phải có Hội Thánh Cửu Trùng Đài để phổ độ, và Hội Thánh 
Hiệp Thiên Đài để Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền. Chuyển 
sang tịch Đạo Tâm phải có Thiên Ý và nhơn ý đồng thuận. Có 
nghĩa phải được từ chính những Thiên Phong của Thanh Hương 
Tịch gầy dựng được Chí Tôn phù trợ. Nếu nghĩ rằng, Thầy sẽ 
lập một Tịch Đạo Tâm hoàn toàn mới rồi giao cho Giáo Tông 
mới giống như đã làm hồi thời kỳ đầu khai Đạo 1925-1926 bắt 
đầu từ số không huấn luyện đồng tử v.v… là một điều không 
thể. Những ai tin tưởng vào Tịch Đạo Tâm do Chí Tôn lập sẵn 
rồi giao cho nhơn sanh nên suy nghĩ lại xem có phải như thế 
không? 

       Trong bản thân cá nhân một con người cũng vậy, đạo tâm 
có sẵn Trời cho vốn không nhiều. Nhờ tiếp xúc, học tập, nghe 
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giảng, và trải qua một thời kỳ thiệt hành công quả tam lập có 
tiếng có công (có Thanh, có Hương) mới phát triển đạo tâm. 

       Muốn có Tịch Đạo Tâm, điều cần yếu phải có trước nhứt là 
Hội Thánh của Chí Tôn thành lập để điều hành cơ Đạo. 

        Trong một bài viết trước đây, Huynh Đoàn Minh Thùy đã 
đưa ra một số phương cách để phục quyền Đại Đạo, chẳng hạn: 

       1-/ Đức Chí Tôn sẽ đích thân tái lập lại quyền Đạo rồi giao 
cho Hội Thánh và nhơn sanh. 

       2-/ Các Chức sắc, Chức việc và đồng đạo hải ngoại thành 
lập Hội Thánh Lưỡng Đài để về tiếp quản Đạo quyền và cơ ngơi 
của Đạo. 

       3/- Các Chức sắc, Chức việc và đồng đạo trong nước thành 
lập Hội Thánh để chờ ngày tiếp quản Đạo quyền và cơ ngơi của 
Đạo. 

       4/- Hiệp Thiên Đài làm nhiệm vụ ôn hòa dựa trên pháp luật 
của Đạo và pháp nhân được nhà nước công nhận để từng bước 
tu chỉnh hiến chương trở về đúng y theo Pháp Chánh Truyền. 

       5/- Chừng nào đến đâu hay đến đó, chuyện của Ông Trời để 
Ông Trời lo... (trích bài viết Những phương pháp khả thi..của 
ĐMT). 

       Huynh Đoàn Minh Thùy đã phân tích đầy đủ sự khả khi và 
bất khả thi của từng tường hợp cụ thể (mời xem bài viết này tại 
đây) 

       Đạo Cao Đài có chơn thần là Hiệp Thiên Đài (bán vô vi, 
bán hữu hình) mà các Tôn Giáo trước đây không có. Nhờ Đài 
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Hiệp Thiên làm nơi Thầy ngự để cầm quyền thiêng mối Đạọ để 
tránh khỏi giáng trần mang xác phàm giáo Đạo. Đến Tịch Đạo 
Tâm, môn đệ của Chí Tôn vẫn phải gìn Luật Lệ Cao Đài. Và gìn 
tam lập như những gì mà chư tín hữu đã làm khi còn Tịch Đạo 
Thanh Hương đã làm. Nhưng lúc ấy con người Thánh Đức hơn, 
nghe Thiện, làm Thiện và dạy Thiện bằng cả trái tim tức bẳng cả 
tấm lòng. Trong tịch Thanh Hương con người nghe Thiện, làm 
Thiện và dạy Thiện nhằm mục đích phô diễn bên ngoài để cảm 
hóa mọi người biết mà làm theo tức có thanh và có hương. 

       So với trước đây, lúc luật pháp Đạo được thi hành nghiêm 
chỉnh thì hiện nay con người  đã tấn hóa vật chất và trí lự, 
nhưng lại bị thoái hóa đạo đức tinh thần. Với môi tường như 
vậy thì làm sao có chỗ cho một xã hội Đạo Tâm ? 

       Tịch Đạo Tâm sẽ ra đời khi tâm hồn con người nặng nhơn 
nghĩa thương yêu hơn nặng danh lợi và quyền thế. Để trở lại 
được cái không khí đạo đức hồi thập niên 1970 thế kỷ trước phải 
cần một đoạn đường rất dài cả không gian lẫn thời gian. 

       Quyền Hiệp Thiên Đài bị cướp thì coi như cổ xe của Đại 
Đạo bị đứt phanh không thể kìm hãm nhơn sanh lao vào vật chất 
ích kỷ hẹp hòi. Muốn xe dừng lại trên đường tuột dốc, thì trước 
tiên phải trả lại chiếc phanh, ấy là quyền hạn và nhiệm vụ của 
Hiệp Thiên Đài. 

       Việc trả lại quyền cho Hiệp Thiên Đài khó hay dễ? Rất 
khó mà cũng rất dễ! 

       - Khó là vì khi kẻ ham danh lợi quyền chiếm được cổ xe thì 
không ai dại gì mà tự nguyện trả lại. Hiệp Thiên Đài với sự phù 
hộ của Thiêng Liêng cộng với sự nhẫn nại mềm dẻo được sự 
lãnh đạo tài tình của vị Chưởng Quản sẽ dễ dàng lấy lại trong 
hòa bình thương yêu và công chánh! 
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      - Dễ là mặt tác dụng ngược lại do nhơn sanh thi hành. Nếu 
nhơn sanh chịu từ bỏ cổ xe đứt phanh kia mà đi bộ, tự nhiên 
chiếc xe sẽ dừng lại vì xe không có ai cung cấp nhiên liệu nên 
dù có sơn phết đẹp máy móc hiện đại đến đâu khi không có 
nhiên liệu thì tài xế không thể cho xe lăn bánh. 

       Nhơn sanh hãy tự mình quyết định là trước mắt phải làm gì 
và sẽ làm gì để cho Lời Tiên Tri của Đức Lý Giáo Tông trong 
bài tìm hiểu của Đạo Huynh Nguyễn Minh Thiện thành hiện 
thực. (Xem lại bài này tại đây). 

       Nếu để ý sẽ thấy Hội Thánh mới hiện nay đang có kế hoạch 
dời đàn khỉ ra khỏi nội Ô Tòa Thánh về vườn quốc Gia Xa Mát 
đủ chứng tỏ cho nhơn sanh thấy, Hội Thánh này rất sợ câu “Áo 
mão đầy rừng trơ mắt khỉ” sẽ thật sự xảy ra. Trong thực tế đàn 
khỉ dù còn hay không ở rừng thiên nhiên thì việc máng áo mão 
vẫn phải xảy ra! Câu “Áo mão đầy rừng trơ mắt khỉ” thường ít 
ai hiểu nghĩa bóng mà chỉ hiểu theo nghĩa đen. Câu này phải 
được hiểu “Khỉ” là ám chỉ những người ưa leo trèo nhảy nhót 
chuyền cành, bắt chước hành vi của con người một cách vô 
thức. Không phải chức sắc có áo mão treo vào rừng thiên nhiên 
mới trơ mắt khỉ mà chính là những áo mão này họ tự cởi bỏ vì 
thấy mình không xứng nên có một câu khác “Áo mão lỡ làng 
biết máng đâu?” 

       Nhắc đến đây tôi lại thấy lo âu cho Đạo Huynh Nguyễn 
Thành Tám. Theo bài tìm hiểu lời tiên tri của Đức Lý Giáo Tông 
của Đạo huynh  Nguyễn Minh Thiện thì mọi việc xảy ra không 
ai ngờ được. Ông Thái Hiểu Thanh không hề nói gì khi tuyên bố 
vô hiệu hoá chữ ký. Ông Lê Minh Khuyên không nói gì trước 
khi ký Văn thư 024/87. Cả hai để xảy ra thật bất ngờ đối với 
Chức Sắc Chức Việc và Tín Đồ Cao Đài. Với bài tìm hiểu và 
phân tích của Đạo huynh Nguyễn Minh Thiện cho thấy một 
trường hợp tương tự có thể xảy ra. Với tính đa nghi Tào Tháo 
trong giấc mơ có thể chém bay đầu một ai đó. Mong rằng Đạo 
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Huynh Nguyễn Thành Tám không phải là nạn nhân của lưỡi 
gươm vô tình của Tào Tháo để nhằm vô hiệu hóa hai câu tiên tri 
trên!!! 

      Ngày nào con người có đủ tiếng vang và mùi hương (Thanh 
& Hương) bay khắp thế giới, làm cứu sinh cho nhơn loại khâm 
phục thì ngày ấy mới có cơ hội Đức Chí Tôn ban cho Tịch Đạo 
Đạo Tâm. Một tịch Đạo Tâm không thể có được trong môi 
trường loạn hàng thất thứ, pháp luật không phân minh, trọng 
quyền hơn trọng đức! 

       Kết luận: 

       - Muốn có Tịch Đạo mới (Đạo Tâm), thì phải hoàn thành 
tịch Đạo cũ (Thanh Hương). Tức nhơn loại đã tấn hóa thêm lên 
một nấc thang thánh thiện. Tịch Đạo Tâm ra đời thì Tịch Thanh 
Hương phải chấm dứt nhiệm vụ. 
       - Tịch Đạo Tâm kế thừa chớ không thay thế, song song, hay 
lật đổ Tịch Thanh Hương như mọi người vẫn tưởng. 
       - Muốn chuyển qua được Tịch Đạo Tâm con người trước 
hết phải biết tự giác chấp hành Đạo pháp. Muốn được vậy thì 
không thể không có vai trò của Hiệp Thiên Đài. Nếu phủ nhận 
vai trò của của HTĐ thì cổ xe Đại Đạo sẽ phải tuột dốc một 
cách tăng tốc đến tận đáy vực thẳm mới dừng thì lúc đó kẻ hành 
giả ngồi trên xe không còn cơ hội sống sót! Nói một cách khác 
sẽ không có Tịch Đạo Tâm nếu không có Hiệp Thiên Đài. 

       Đôi điều xin cống hiến đến chư huynh tỷ đệ muội và quý 
bậc cao minh suy gẩm. 

Nay kính, 

Thánh Địa, ngày 18 tháng 9 năm Bính Thân 
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(dl 18-10-2016) 
NGUYỄN MINH HIỆP 

 

http://huongdaoflorida.com/chungnaodentichdao.html 

____________________________________________  

VÔ VI NHI VÔ BẤT VI 

Lê Công Chánh 

       Tôi mượn câu nói của Lão Tử: "Vô vi nhi vô bất vi" trong 
Đạo Đức Kinh để làm tựa cho bài viết này nhằm giải đáp cho 
một số người đang cố ý trích điểm quý Chức Sắc Hiệp Thiên 
Đài. 

       Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, theo mẹ đi ra tỉnh. Tôi được bác 
tài xế xếp cho ngồi ghế trước nhìn phong cảnh lúc xe chạy tôi 
mừng lắm. Xe chạy rất êm trên con đường thẳng tắp. Mơ mơ 
màng màng, tôi không có cảm giác xe đạng chạy mà chính hàng 
trụ đèn và hàng cây  bên đường nối đuôi nhau chạy ngược về 
phía tôi. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, quả nhiên là xe đang chạy tới. Dĩ 
nhiên trụ đèn không thể chạy được. Tôi rất thích thú với cảm 
giác nhìn hàng trụ đèn chạy ngược về mình… Hôm sau, tôi hỏi 
Thầy giáo, hiện tượng kỳ lạ này thì Thầy tôi đáp đó gọi là sự 
“vận động biểu kiến”. (movement apparent). 

       Hiện tượng này, ít ai có cơ hội gặp! Nói rõ hơn, vận động 
biểu kiến là không vận động (hàng cây, trụ điện..) mà thấy 
như  có vận động, hay ngược lại thấy không vận động (ngồi trên 
xe thấy xe đứng yên) mà thật sự có vận động. Lợi dụng ảo giác 
của sự vận động biểu kiến các nhà làm phim đã tạo cảnh một 
chiếc xe đang chạy, mặc dù nó nằm yên trên sân khấu. Phía sau 
xe, người ta tạo một bức tranh vẽ hàng cây và trụ đèn cho di 
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chuyển ngược chiều với xe. Người xem có cảm giác xe đang 
chạy tới. Tốc độ nhanh hay chậm là do người ta cho bức tranh di 
chuyển nhanh hay chậm v.v. 

       Trong cuộc đời thường của xã hội. Bất bạo động là một bạo 
động biểu kiến. Cái này trong cuộc sống mọi người đều biết áp 
dụng. Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài đã tận 
dụng phương thức này trong Đạo Cao Đài của Chí Tôn Ngọc 
Hoàng Thượng Đế. Đức Ngài đã dạy người Đạo không được 
bạo động. Làm được như vậy sẽ không ai khép ta tội gây rối 
loạn. Nếu ai không hiểu được cái khái niệm khoa học tâm lý tối 
thiểu này thì sẽ không thấy được việc làm của trọng đại của 
Ngài Q. Chưởng Quản và Quý Chức sắc HTĐ hiện nay. 

       Có nhiều bằng hữu hỏi tôi: Thấy các Chức sắc HTĐ bầu cử 
lên vị Q. Chưởng Quản rồi chẳng thấy làm gì cả ngoài ký mấy 
cái Thông Báo… Cái đó ai làm mà chẳng được?? 

       Thật là một điều thú vị! Tôi không trả lời là HTĐ có làm 
đấy chứ, mà hỏi lại: Nếu không làm gì sao Hội Thánh mới của 
Ông N.T.T. phải lo sợ? Phải đem lực lượng đến hành hung tại 
Báo Ân Đường? Phải nhờ CA đến gặp riêng CS-HTĐ vận động 
di dời tro cốt? Phải áp lực các thành viên Ban Điều Hành Trí 
Huệ Cung lật đổ Trưởng Ngành Gia? Phải dùng biện pháp đuổi 
quý CS-HTĐ không cho vào cúng? v.v… 

       Đứng bên ngoài, có một số đồng Đạo thấy giống như Quý 
Chức sắc HTĐ không làm gì cả. Việc này có khác gì như những 
người ngồi trên xe (như tôi lúc còn bé) thấy xe đứng yên trong 
khi hàng cây và trụ đèn chạy ngược lại? 

       Ai hiểu được ý nghĩa sự vận động biểu kiến này thì sẽ tâm 
phục khẩu phục là HTĐ đã và đang làm rất nhiều việc. 

       Luôn dịp tôi cũng xin giải đáp một số ý mà các bằng hữu 
thắc mắc. 
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       1/- Câu phán xét của dư luận, nếu nói “Hội Thánh hiện nay 
đã canh cải luật pháp nên chỉ là Bàng Môn Tả Đạo” thì sẽ bị 
khép vào tội gây chia rẽ nội bộ do các thế lực thù địch xúi 
giục. Nhưng cũng câu nói ấy do CS-HTĐ lập thành văn bản thì 
nó đã thành phán quyết mang tính pháp lý. Không ai có thể chụp 
mũ được. 

       2/- Việc Đạo là chung của mọi tín đồ hữu thệ, chứ không 
phải là việc riêng của Quý Chức sắc HTĐ! Nhận thấy đa số có 
tâm lý đứng chờ xem HTĐ đã làm gì để lấy lại Đạo quyền? Rồi 
mới quyết định có ủng hộ hay không? Đây là cách xử sự của 
những môn đệ vô cảm! Tâm lý của những người thờ ơ trước 
hoàn cảnh Đạo hiện nay là thế. Họ không quan tâm, ai dẫn dắt 
Đạo cũng được! Không cần biết có đúng luật pháp hay không? 
Nhắm mắt tin bừa tin lún. Đây là một hành động mà Đức Hộ 
Pháp than rằng: “Ai nói gì cũng nghe. Coi chừng xuống phong 
đô cả lủ!”. 

       3/- Bàng quan bên ngoài, một số người không nhìn thấy 
cách làm của Quý Chức sắc HTĐ rồi vội kết luận như vậy. Họ 
cho Ngài Q. Chưởng Quản có mặt để làm bù nhìn mà nặng lời sỉ 
vả rồi đòi vô hiệu hóa chức vụ Q. Chưởng Quản HTĐ. Quý 
đồng Đạo ấy làm sao biết được là Ngài Q. Chưởng Quản đã lo 
lắng gấp nhiều lần các CS-HTĐ tiểu cấp. Mỗi việc đều được 
thông qua, thỉnh ý kiến Ngài tất cả. Được sự đồng ý của Ngài 
mới dám thi hành. 

       Những văn bản có tính lịch sử cho cả nền Đại Đạo đều có 
chữ ký của Ngài Q. Chưởng Quản HTĐ. Đó là tôi muốn nhắc 
đến các Thông Báo của Chức sắc HTĐ mà đặc biệt là Thông 
Báo đề ngày 2 tháng 9 Bính Thân (2-10-2016) và Thông Báo 
ngày 18-9-Binh Thân (18-10-2016) vừa qua. 

       Sau một năm, (2-9-Ất Mùi đến 2 - 9 Bính Thân) những sự 
kiện trong Đạo xảy ra rất nhiều. Biến cố có lúc tưởng chừng như 
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tuyệt vọng nhưng mọi việc đều được mở lối thoát hanh thông. 
Vì thế , ngày 2 tháng 9 Bính Thân, Thông Báo của Chức Sắc 
Hiệp Thiên Đài được ban hành dưới sự chỉ dạy của Q. Chưởng 
Quản Hiệp Thiên Đài. Rồi ngày 18-9-Bính Thân (18-10-
2016) Thông Báo không nhìn nhận Hội Thánh Hải Ngoại của 
Ban Thế Đạo hải ngoại lập. Ngài Q. Chưởng Quản đã ký vào 
hai văn bản lịch sử này. Đây là một minh chứng hùng hồn nhứt 
trả lời cho những ai tìm cách xuyên tạc việc làm của Ngài Q. 
Chưởng Quản HTĐ. 

       Suốt một năm qua, những thành công và việc làm có kết quả 
lớn của quý Chức Sắc HTĐ ai cũng rõ. Những việc này được 
nêu đầy đủ trong bài viết “Kỷ niệm một năm ngày Hiệp Thiên 
Đài tái thủ phận sự” của tác giả Điền Lạc nên xin miễn nhắc lại. 

       Chỉ xin nhấn mạnh hai điều: 

       -/ Phái Cao Đài Tây Ninh bất chấp sự phản đối của nhơn 
sanh công khai cướp quyền hành Lễ Hội Yến sai pháp luật. 

       -/ Và, một điều thô bạo ngược đời chưa từng có trong lịch 
sử tôn giáo đông-tây kim-cổ lại có tại Tòa Thánh Tây Ninh là 
việc đuổi người Đạo đi cúng dù biết đó CS/HTĐ của Đại Đạo. 

       Tất cả các sự kiện trên được Ngài Quyền Chưởng Quản 
HTĐ dạy lập Thông Báo (2-9 - Bính Thân) để minh định lại lập 
trường của Chức sắc HTĐ - cơ quan Bảo Thủ Luật Pháp Chơn 
Truyền. 

       Dù bất cứ hoàn cảnh nào, không gian nào, thời gian nào 
cũng làm trách nhiệm với Đạo và với nhơn sanh một cách tận 
tụy. Điều này nói lên:  

- Đạo còn là HTĐ vẫn còn. 
- Nhơn sanh phạm luật thì HTĐ cùng chung gánh chịu.  
- Mặt khác, Thông Báo cho thấy một HTĐ dù bất cứ khó 

khăn nào vẫn: 
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* Luôn giữ tôn ti trật tự, không loạn hàng thất thứ. 
* Cùng chung một ý chí. 
* Chức nào việc nấy không chồng chéo nhau. 
* Những vấn đề không quan trọng thì xin ý kiến để 

làm.v.v… 
 

       Đó là nhờ sự lãnh đạo nhân hậu và tài tình của Ngài Quyền 
Chưởng Quản HTĐ. 

       Cho đến nay, Thông Báo của HTĐ ngày 2-9-Bính Thân của 
Chức sắc HTĐ đã chứng minh một cách hùng hồn không cần 
minh giải. 

       Một vị Chức sắc HTĐ cao tuổi tâm sự: Chức sắc HTĐ dưới 
sự chỉ dạy của Quyền Chưởng Quản HTĐ là phải làm hết phận 
sự bảo thủ luật pháp chơn truyền. Tất cả những văn kiện đã 
đang và sẽ làm phải được lưu giữ và ghi vào đạo sử để làm bằng 
chứng một cách trung thực. Thế hệ sau này và nhiều thế hệ sau 
nữa của HTĐ lấy đó làm luận cứ và luận chứng cho những khúc 
quanh của nền Đại Đạo nếu có. Như vậy mới có thể bảo thủ 
Luật Pháp nền ĐĐTKPĐ và cũng để cho nhơn sanh xem đó mà 
giữ gìn câu minh thệ. 

       Những thành công nhờ vào hành động vũ phu vô đạo đức 
cậy dựa thế lực nó chỉ tồn tại nhứt thời rồi tàn lụn. Chỉ có đức 
tin, đạo đức, công lý và thiên lý mới có được thành công vĩnh 
cửu. 

       KẾT LUẬN: 

       Đọc hết Thông Báo mới thấy được cái sự quyết tâm lo lắng 
của Quý Chức sắc HTĐ. Quý Ngài muốn nhơn sanh giữ lời 
Minh Thệ là chánh yếu. Thất thệ là phạm Thiên Điều thì hình 
phạt đã dành sẵn. Hiện nay có rất nhiều tín đồ rất đau khổ vì bị 
người ta buộc mình phải thất thệ. Muốn gìn luật lệ thì luật lệ bị 
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canh cải. Muốn tự mình giữ luật có sẵn của Chí Tôn thì bị hành 
hung, vu khống cho là chống đối v.v. Đó là sự mất công bằng 
lớn nhứt trong cửa Đại Đạo. 

       Ôi! tùng theo Luật Pháp của Đạo cũng thiệt là khó. Vì vậy 
Quý Chức Sắc HTĐ khẳng định giữ gìn nền Đạo chơn thật của 
Chí Tôn cho chúng sanh  tu học bằng cách làm tròn phận sự bảo 
thủ chơn truyền. 

Thánh Địa, Tây Ninh ngày 22 tháng 09 Bính Thân. 

LÊ CÔNG CHÁNH 

http://huongdaoflorida.com/vovinhivobatvi.html 

____________________________________  

VĂN PHÒNG HTĐ ĐANG BỊ ĐÓNG HAY MỞ? 

Đóng khi nào và mở lúc nào? 

Nguyễn Minh Thiện 

Sơ Lược: Chúng tôi đã giới thiệu đến độc giả bài "Tìm Hiểu Lời 
Tiên Tri Của Đức Lý Giáo Tông" của đạo huynh Nguyễn Minh 
Thiện. Bằng một bút pháp tinh tế, tác giả đã tạo ra những phản 
đề bất ngờ và thú vị trên từng sự kiện có thực, đã và đang xảy ra 
trong cửa Đạo. Tác giả đã xâu chuỗi những sự kiện này lại bằng 
một góc nhìn mới lạ và sắc sảo, tạo cho người đọc một cảm giác 
huyền nhiệm mang tính mặc định của các Đấng Thiêng Liêng 
trong từng sự kiện trải dài trong thời gian đã qua, đến hôm nay 
và sẽ còn ứng hiện trong ngày mai. 

             Chúng tôi gọi góc nhìn lạ lẫm này bằng một cái tên trìu 
mến là góc-nhìn-nguyễn-minh-thiện, kết hợp cùng những cây 
viết sắc sảo khác trên Diễn Đàn như Đoàn Minh Thùy, Điền 
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Lạc, An Bùi, Nguyễn Minh Hiệp, Bùi Thanh An, Phạm Thanh 
Bình, v.v..., đã có một tác động tích cực trong cách nhìn của 
đồng đạo để chọn ra một con đường, một hướng đi khi muốn trở 
về cùng Đại Từ Phụ. Chính tác động tích cực này đã tạo sự bất 
an trong Hội Thánh mới. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi 
thấy xuất hiện những bài viết của những người dấu tên, chỉ lấy 
những cái tên giả như Tín Đồ Già, Sỷ Ny... hay mới đây là 
Người Viết Sử đăng trên trang mạng caodai.net.vn (được xem 
như trang tuyên truyền cho Hội Thánh mới) với lời lẽ của những 
người phẫn nộ đến mức hằn hộc vì cùng lý nên có cách nói lấy 
được, vô pháp vô thiên mà lẽ ra một người tu hành nên tránh. 

            Xin giới thiệu bài viết mới này của tác giả Nguyễn Minh 
Thiện với góc-nhìn-nguyễn-minh-thiện đầy thú vị đến đồng đạo 
gần xa. 

            NHẤT NGUYÊN 

o o o O o o o 

Tâm Thư gởi Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm Ban Quản Trị Diễn 
Đàn Hội Thánh Phục Quyền và toàn thể bằng hữu gần xa. 

       Tôi tên Nguyễn Minh Thiện hiện ở tại Châu Thành Thánh 
Địa Tòa Thánh Tây Ninh, có được đọc các bài viết của quý Diễn 
Đàn trên trang mạng hoithanhphucquyen.org. Quý huynh nhắc 
đi nhắc lại vấn đề  là: “Nếu không có phiên họp công cử ngày 
mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (2015) thì Nguyễn Thành Tám đã 
không đóng cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài. ” (trích nguyên 
văn) và quý huynh cũng nhắc đi nhắc lại  nhiều lần câu chức sắc 
HTĐ nợ Hội Thánh và Nhơn Sanh: “ĐÂY LÀ MÓN NỢ MÀ 
CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NGÀY NAY ĐÃ VAY CỦA HỘI 
THÁNH VÀ NHƠN SANH” (trích nguyên văn). 
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       Trước khi tâm sự xin quý Diễn Đàn cho phép tôi gọi quý 
huynh bằng anh để giảm bớt sự khách sáo và chúng ta có dịp 
gần gũi hơn. 

       Anh Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm và quý Anh trên diễn 
đàn HTPQ,  xin quý anh cho phép tôi làm bạn với các anh. Qua 
bài viết trên Diễn Đàn tôi thấy các anh cũng đang ray rức cho 
Cơ Đạo hiện nay và cũng muốn Hội Thánh sớm phục quyền như 
tôi vậy… 

       Tôi xin đi vào vấn đề: 

       1/- Theo quý anh thì Văn Phòng Hiệp Thiên Đài (VP-HTĐ) 
bị đóng cửa lúc nào? 

       2/- Và cũng theo quý anh đã khẳng định, thì Ngài Đầu Sư 
Thượng Tám Thanh ( ĐS-TTT) đang đóng cửa VP-HTĐ phải 
không? 

       Xin lỗi quý anh, tôi không thể gọi như quý anh cho Đạo 
Cao Đài Tây Ninh hiện nay là Chi Phái của Nguyễn Thành Tám 
được. Nhưng cũng không phản đối cách gọi đó. Dù thế nào thì 
Ông cũng là Giáo Sư Thiên Phong Nguyễn Thành Tám đang 
làm nhiệm vụ Đức Lý Giáo Tông giao phó. 

       VP-HTĐ đã bị đóng cửa khi nào? Và ai đóng cửa? Theo tôi 
thấy chắc quý anh thừa biết, mọi người đều biết và biết nhiều 
hơn tôi. Nhưng tại sao quý anh lại cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần 
rồi qui món nợ đó cho CS-HTĐ bằng cách định quyết do phiên 
họp mùng 2 tháng 9 Ất Mùi của CS-HTĐ thì Ngài ĐS-TTTmới 
đóng cửa VP-HTĐ. Rồi từ đấy gán  đây là món nợ mà HTĐ đã 
vay của Hội Thánh và Nhơn Sanh. Quý anh cố tình nhắc đi nhắc 
lại sự việc trên với ý gì? Và có ray rứt lắm không? Mất VP-HTĐ 
các anh tức giận và trăn trở lắm phải không? Vì hiểu quý anh 
đang suy nghĩ như thế tôi xin mạnh dạn tâm sự với quý anh. 
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       1-/ Như quý anh đã nói, Ông Nguyễn Thành Tám lập một 
Chi Phái Cao Đài mới tại Tây Ninh chiếm tất cả cơ sở thờ tự lập 
Hiến Chương tự phong thăng thưởng ngoài Pháp Chánh Truyền. 
Xin đặt câu hỏi: toàn bộ cơ sở thờ tự Chi Phái Ông Nguyễn 
Thành Tám chiếm hết, có còn cái nào trong Nội Ô họ chừa cho 
Hội Thánh không? Vậy họ đóng cửa bớt những cái họ chiếm là 
tốt chứ, như thế sẽ khỏi hư hao tài sản của Nhơn Sanh của Hội 
Thánh. Phải chi có một quyền lực nào làm cho Ông ĐS-
TTT đóng cửa hết các cơ sở trong Nội Ô thì là một điều tuyệt 
vời phải không? Vì họ là chi phái thì không có quyền lấy những 
gì của Nhơn Sanh, của Hội Thánh. Các văn phòng, ngôi thờ tự 
của Hội Thánh Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh 
họ đều không có quyền trưng dụng được.. 

       Tôi nghĩ với lập trường muốn Hội Thánh của Chí Tôn được 
phục quyền, khi họ đóng cửa hết, không sử dụng tài sản của 
Nhơn Sanh của Hội Thánh ĐĐTKPĐ các huynh phải vui chứ 
phải không? 

       Nói hết ý là như thế. Chớ nếu họ mở cửa VP-HTĐ biết đâu 
có một ông  CS-HTĐ  tham danh, chác lợi, lấn lướt câu quyền, 
rồi họ lại tiếp tục làm công việc giống như cái thời của Ông Lê 
Minh Khuyên Phó Chưởng Quản Đặc Trách Pháp Luật thì bổn 
cũ soạn lại nhơn sanh phải chờ thêm nửa thế kỷ nữa mà 
chớ. Lúc đó quý anh không đau lòng sao? Tội cho nhơn sanh 
quá phải không quý anh? 

       Nói vậy chứ không vị CS-HTĐ nào dám đâu. Trong quá 
khứ có vài vị CS-HTĐ đã xé rào Pháp Luật chấp nhận thăng 
phẩm: 

       - Truyền Trạng Dương Liên Thanh lên Thừa Sử. 

       - Truyền Trạng Nguyễn Văn Cánh thăng tới Giám Đạo. 

       - Sĩ Tải Đỗ Quang Hanh thăng tới Thừa Sử 
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       - Truyền Trạng Lê Minh Thơ thăng tới Giám Đạo. 

       HĐCQ trước đây đã nhìn xa, tạo mầm cho có người thay thế 
Ông Lê Minh Khuyên khi cần. Nhưng tạo mầm bao nhiêu thì bị 
héo bấy nhiêu. Mầm chưa xài được thì đã khuất bóng đi 
rồi. Điều này lạ quá, khiến ai cũng phải suy gẫm, mà CS-HTĐ 
càng phải suy gẫm nhiều hơn. 

       Quay lại vấn đề VP-HTĐ bị đóng cửa, thật sự tôi biết quý 
anh đã hiểu vấn đề này rất rõ có điều quý anh không nói ra đó 
thôi… 

       Tôi sẽ nói thay cho quý anh, VP-HTĐ đã bị đóng cửa trước 
đây 40 năm từ khi Đạo Lịnh 01 được ban hành. Nhơn sanh đã bị 
mà mắt bởi cái Hiệp Thiên Đài giả do ông Lê Minh Khuyên làm 
Phó Hội Trưởng HĐCQ và sau đó là  Phó Chưởng Quản Hội 
Thánh Đặc Trách Pháp Luật đảm trách để tạo cho cái Hội Thánh 
của Ngài ĐS-TTT lớn mạnh, để chứng dự thăng phong hàng 
nghìn Chức Sắc tạo thành cái cơ chế Đạo hiện nay. 

       Với quý anh thì vì ngày 2-9-Ất Mùi do CS-HTĐ họp công 
cử vị Q.CQ-HTĐ làm cho Ngài ĐS-TTTđóng cửa VP-HTĐ. 
Còn tôi, Ngài ĐS-TTT đã chuyển sang bước mở cửa HTĐ thật 
của Chí Tôn. Vì Ngài là một Chức Sắc Thiên Phong (đàn cơ tại 
cung đạo năm 1973), và Ngài đã làm việc tại VP-CQ.HTĐ qua 
ba thời Chưởng Quản HTĐ: Đức Thượng Sanh, Ngài Hiến 
Pháp, Ngài Khai Đạo…Ngài Đầu Sư biết rõ Hiệp Thiên Đài 
quan trọng như thế nào trong cửa Đạo. Ngài cũng biết rõ VP-
HTĐ đã bị đóng cửa từ khi Đạo Lịnh 01 ban hành. Ngài là 
người được Đức Lý Giáo Tông chọn. Trong thời điểm đó Chức 
Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng rất nhiều và còn cao phẩm vị hơn 
Ngài rất nhiều mà chỉ Ngài và một vài vị khác được chọn. Tôi 
rất tin tưởng cách làm sâu sắc của Ngài. 
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       2-/Theo tôi, Ngài ĐS-TTT đã không đóng cửa VP-HTĐ vì 
VP-HTĐ có được mở cửa bao giờ đâu sau ngày ban hành Đạo 
Lịnh 01? Nay Ngài đã chánh thức mở cửa VP-HTĐ. Tôi có 
suy nghĩ khác với quý anh chỗ đó. Ngài muốn nhơn sanh thấy 
một cách rõ ràng những sự canh cải để tự mình giữ được luật 
pháp và lời minh thệ. Khi nhơn sanh hiểu được, tự mình gìn giữ 
được luật pháp thì mỗi người là một thành viên của HTĐ! 

       Tôi chứng minh điều này. 

       Không cho CS-HTĐ thủ Phướn Thượng Phẩm, thủ Phướn 
Thượng Sanh. Cầm cờ Hộ Đàn Pháp Quân, Ngài ĐS-TTT đã 
không dấu diếm mà muốn công khai để cho nhơn sanh thấy cái 
Hiệp Thiên Đài thời kỳ ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên là của 
Hội Thánh giả mị tín đồ. Để cho nhơn sanh phân biệt với HTĐ 
của ngày 2 tháng 9 Ất mùi là HTĐ của  ĐĐTKPĐ. Nếu ông Đầu 
Sư Tám để cho mọi việc được làm tiếp tục như thời Ông Lê 
Minh Khuyên thì làm sao nhơn sanh phân biệt? Giả sử, ngày 
Rằm tháng bảy năm Ất Mùi, Ông ĐS-TTT chấp nhận văn thư 
của Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên để cho Ông Truyền Trạng 
Nguyễn Cẩm Luân, Ông Sĩ Tải Đỗ Văn Minh làm nhiệm vụ 
cúng Đại Đàn Tại Đền Thánh thì cho đến nay mọi việc diễn ra 
êm xuôi. Việc làm đó rất dễ, ai cũng làm được. Không chừng 
Ngài được tôn trọng hơn. Cơ hội cho Ngài mở khoa thi tuyển 
Luật Sự để tạo mầm cho HTĐ phù hợp với Hiến Chương 2007 
tạo một HTĐ giả lâu dài mà Ngài không làm. Ngài không lừa 
dối nhơn sanh, chấp nhận sự phê phán hiện nay. Như vậy là 
Ngài vì cơ Đạo,vì nhơn sanh hơn cả bản thân của mình. Và như 
thế làm gì có buổi công cử Q.CQ-HTĐ 2 tháng 9 Ất Mùi? Làm 
gì có những Thông Báo lịch sử của CS-HTĐ? Cơ Đạo hiện nay 
sẽ đâu vào đấy nối tiếp mãi cái HTĐ giả trong Đạo Lịnh 01, các 
bản Hiến Chương 1997… và 2007 thì nhơn sanh phải lâm vào 
cảnh nhơn tâm bất nhứt như trước đây 40 năm cho đến nay biết 
chừng nào mới hết tình trạng đó. Ngài ĐS-TTT đã không muốn 
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như vậy nên mới phủ nhận lời ủy thác của Ông Lê Minh Khuyên 
để đánh thức suy nghĩ của toàn cả nhơn sanh đó! 

       Thấy chưa đủ, nên Ngài ĐS-TTT còn làm cho hành  Lễ Hội 
Yến Diêu Trì Cung  năm nay khác với ba mươi năm trước tức là 
không có HTĐ giả ở thời Ông Lê Minh Khuyên. Ngài ĐS-
TTT chọn ngày Đại Lễ này để có mặt đầy đủ đồng Đạo khắp 
nơi thấy rõ hơn bao giờ hết. Đây là một thông điệp quan trọng 
mà Ngài ĐS-TTT muốn gởi đến cho toàn thể tín đồ Cao Đài 
Ngọc Đế. Như một lời nhắc nhở nhơn sanh hãy chọn một hướng 
đi đúng khỏi bị lầm như thời kỳ trước nữa. Mỗi văn thư nào 
Ngài ĐS-TTT đều chiếu y Tân Luật Pháp Chánh Truyền là có ý 
như thế! 

       Trong tình huống hiện nay Ngài không thể ra một Bạch Thư 
nói rõ tại sao Ngài làm thế? Có thể Ngài sẽ làm vào phút cuối 
của cuộc đời mình chăng? Còn những vấn đề quan trọng khác 
nữa, chưa biết Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh sẽ làm như thế 
nào? Tôi tin tưởng mọi việc làm của Ngài đều có sự chỉ dạy của 
Đức Lý. Không có cách gì diễn tả màu trắng rõ bằng đem màu 
đen để kế bên màu trắng, màu đen sẽ làm nổi bậc màu 
trắng. ĐS-TTT đã làm như thế chăng? 

       Nhưng theo tôi thì rất là mầu nhiệm… 

       Với những phân tích trên đây, tôi khẳng định Ngài Đầu Sư 
Thượng Tám Thanh đang mở cửa VP-HTĐ khắp mọi nơi. Mở 
cửa VP-HTĐ trong từng tâm hồn của mỗi nhơn sanh. Để cho 
nhơn sanh biết gìn giữ câu minh thệ. Cũng nhờ những sự việc 
của Ngài Đầu Sư ĐS-TTT đã làm mà có các Thông Báo của 
CS-HTĐ đã đến tận tay nhơn sanh hiện nay. Nhờ đó nhơn sanh 
hiểu ra sự việc 40 năm nay của Cơ Đạo một cách tường tận bằng 
bút tích và cũng nhờ thế nhơn sanh mới hiểu rõ trách nhiệm của 
CS-HTĐ.  HTĐ không phải để đứng làm chứng bắt banh vàng 
xanh đỏ và trấn thần áo mão lập thệ v.v… khiến một số nhơn 
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sanh nghe nói có HTĐ thì họ vô cùng tin tưởng vào xin phong 
hay thăng cấp; mà HTĐ phải bảo thủ Luật Pháp chơn truyền 
của Đạo. 

       Tôi cảm giác có một sự phối hợp vô hình một cách nhịp 
nhàng giữa Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh và Quý CS-HTĐ 
từ những việc làm sai Pháp không đúng lẽ Đạo của phái HT 
mới. Để cho CS-HTĐ có những thuận lợi ra những Thông Báo 
1,2,3 và gần đây nhứt là Thông Báo ngày 2-9-Bính Thân. Như 
thế, Ngài có công rất lớn vùa sức giúp HTĐ phục hồi cơ Đạo 
không vì quyền lợi riêng, chấp nhận bị dư luận phê phán cá nhân 
Ngài để cho cơ Đạo của Đức Chí Tôn tỏa sáng . Theo tôi biết là 
Ngài và Quý CS-HTĐ rất thân thiện và gần gũi rất nhiều năm tại 
Văn Phòng HTĐ. Họ rất hiểu nhau. 

       Mặt khác, Ngài Đầu Sư đã thấy chán ngán những hành tàng 
của quý Chức Sắc bổ đi các địa phương! Qua dư luận của nhơn 
sanh hiện nay, Ngài thấy rõ hơn ta tưởng. Nên Ngài phải đóng 
cánh cửa gỗ của VP-HTĐ giả mà Ông Lê Minh Khuyên đã sử 
dụng  để mở cánh cửa Hiệp Thiên Đài thiêng liêng của Đại Đạo 
đó vậy. 

       Đôi điều tâm sự với quý anh để học hỏi thêm nơi quý anh. 
Nếu có điều gì khác quan điểm hoặc lở lời trong câu văn nào đó 
bất kính với quý anh, xin quý anh thông cảm bỏ qua cho. 

Thánh địa, ngày 1 tháng 10 năm Bính Thân 

NGUYỄN MINH THIỆN 

http://huongdaoflorida.com/vanphongHTD%20dang.html 

___________________________________ 
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NGÔN NGỮ VÀ NHÂN CÁCH 

Dương Xuân Minh 

       Gần đây dư luận rất quan tâm thấy Đài Truyền Hình VTV 
có nhắc đi nhắc lại nhiều lần cụm từ “THÔNG TIN BẨN” về vụ 
nước mắm sản xuất truyền thống bị cơ quan Hội Bảo Vệ Người 
Tiêu Dùng Vinastas chụp mũ vu khống có Arsen gây thiệt hại 
nặng nề cho ngành sản xuất nước mắm trong nước với ý đồ cạnh 
tranh không lành mạnh. Tôi thấy đau lòng nên viết bài viết này 
tạm đặt tựa đề như trên. 

       Tôi là thanh niên thế hệ 8X. Tôi có một công việc làm thu 
nhập ổn định nên không quan tâm đến vấn đề gì khác hơn là 
nhân cách con người, vì tôi là người làm công việc đào tạo mầm 
non cho tương lai đất nước. 

       Hằng ngày lướt qua trên mạng internet, thấy mạng xã hội và 
truyền thông hiện nay đang bùng nổ những cách phát ngôn vô 
trách nhiệm, thiếu văn hóa. Những phát biểu này thật không thể 
diễn tả nỗi bằng danh từ gì cho phù hợp nhứt?? (tôi tạm mượn 
tên “ngôn phong bẩn” bắt chước từ “thông-tin-bẩn”. Từ đó tôi 
mới nhận thấy một vấn đề, cho dù một con người có được thành 
đạt, kiến thức rộng, học vị cao phẩm tước lớn chưa hẳn là có 
nhân cách tốt (ngôn phong sạch). Ngược lại, một người với điều 
kiện khiêm nhường nhưng việc làm, phát ngôn, xử sự có ý thức 
trách nhiệm hướng xã hội về chân-thiện-mỹ lại được sự quý mến 
của xã hội nhiều hơn. Đó là những người có nhân cách. 

       Nhân cách con người được hình thành bằng nhiều thứ, 
trong đó không thể thiếu yếu tố ngôn ngữ, đạo đức lối sống, 
v.v… Trước khi ra vành móng ngựa ai dám phê phán Ông cán 
bộ A, B nào đó là không có nhân cách? Nhưng khi đứng trước 
cơ quan pháp luật thì ai xem là Ông A, B đó có nhân cách?  
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       Từ đấy, tôi quyết định không đọc những thông tin trên các 
mạng xã hội mà chuyển sang tìm đọc các trang chính thống để 
bồi dưỡng kiến thức và học hỏi điều hay, lẽ đẹp. 

       Trong phạm vị bài viết này tôi chỉ đặc biệt tìm hiểu nhân 
cách con người thể hiện qua ngôn ngữ. 

       Như đã nói vì chán ngán cho cái ngôn ngữ bát nháo hiện 
nay trên các trang mạng xã hội, tôi chuyển sang đọc các mạng 
Tôn Giáo, tìm nơi đó những điều tốt đẹp học hỏi, thư giản để 
nhơn rộng cho học sinh thơ ngây của tôi! 

       Tôi tình cờ gặp được các đường dẫn trên trang 
caodai.net.vn. Tôi tò mò vào đọc để biết thêm. Vì Ông bà cha 
mẹ tôi là người Đạo Cao Đài TTTN. Nhưng than ôi! Khi vào 
đọc nội dung tôi mới vỡ lẽ! Dụi mắt nhìn lại địa chỉ trang mạng 
để xác định mình không vô nhầm lẫn trang không phải của Đạo? 

       Cụ thể hôm ấy (cũng khá lâu) tôi đọc được bài viết về bài: 
“NHỮNG TẦM NHÌN CỦA KẺ QUÁNG GÀ” của tác giả Tín 
đồ quèn… Tôi cảm thấy một sự phẫn nộ dữ dội trong bài viết 
này để phê phán có tính ác cảm bài “Những Tầm Nhìn ” của tác 
giả Phạm Thanh Bình. Lần theo địa chỉ được ghi sẵn, tôi mở 
tranghuongdaoflorida… nơi bài “ Những Tầm Nhìn” được đăng. 
Tôi đọc kỹ hết cả hai bài viết của cả hai phía. 

       Vì chán ngán cho cái sự thô lỗ trên mạng xã hội nên tôi khi 
đọc một bài viết nào cũng ưu tiên tập trung chú ý đến hình thức 
ngôn ngữ, ngôn phong trước, rồi sau đó thì phân tích tiếp nội 
dung và quan điểm nếu thấy cần. 

       Vì vậy, tôi không chú ý đến nội dung lý luận của cả hai bên, 
nên xin miễn nhận xét, nhận định tính chân lý của nội dung các 
bài viết mà chỉ chú ý đến ngôn phong của hai bài viết. 
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       Điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là trang mạng 
caodai.net.vn chắc chắn là một trang web lớn của một tôn giáo 
lớn lại có những bài viết với các ngôn từ rất lạ tôi xin dùng cụm 
từ “không-phải-của-người-tu-hành” để gọi nhóm ngôn từ này! 

       Cùng một bài viết có tên “Những Tầm Nhìn” ấy của PTB 
mà có đến ba bài viết phản đối dùng cùng một ngôn phong trên 
cùng một trang mạng.Tôi xin tạm trích một số câu để dẫn 
chứng: 

       1/- Bài 1 của caodai.net.vn: “NHÌN NHỮNG TẦM NHÌN 
CỦA PHẠM THANH BÌNH” tác giả Phạm Công Nghĩa 
 
       Trích:  

- “bộc lộ những ngóc ngách tăm tối của tri thức” 
- “sự mù mịt” 
- “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”  
- “cha căng chú kiết” 
- “lý luận hàm hồ, lòi cái dốt nát của ông” 
- “lặn thật sâu, trốn thật kỹ” 
- “mới chường mặt vỗ ngực tự xưng” 
- “Ngài Cải Trạng trong lúc thần thái mơ hồ vì bệnh nặng” 
- “đang có luận điệu và hành vi chống Cộng” 
- “sự phát ngôn láo xược của Trần Anh Dũng giống hệt bọn 

trẻ con” 
- “Cớ sao có mắt mà cũng như mù như thế” 
- “con ngựa non háo đá” 
- “Phạm Thanh Bình phô diễn cái “sự ngu dại” của mình” 
- “vận dụng Thánh ngôn để phục vụ theo tà ý” 
- “những ý kiến tà quái” 
- “Là Đấng nào mà đại ngôn như vậy!?” 
- “lại lên tiếng “giục loạn” 

       2/- Bài 2 của caodai.net.vn: “NHỮNG TẦM NHÌN CỦA KẺ 
QUÁNG GÀ” - Tín đồ quèn. 
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Trích: 
- “những kẻ phá đạo, làm theo thế lực hải ngoại” 
- “đưa chánh trị vào cửa Đạo để tạo cho cơ Đạo hỗn loạn để 

thực hiện ý đồ chánh trị”. 
- “là bọn chống đối” 
- “vì bọn tự cho” 
- “sách động” 
- “chỉ là bù nhìn” 
- “ném sọt rác” 
- “Chức sắc HTĐ tu tại gia có xứng đáng được nghe lời dạy 

nầy không?” 
- “một tài năng còn quá ngu muội”. 
- “ông PTB chỉ là của kẻ quáng gà” 

3/- Bài 3 của caodai.net.vn: “PHẠM THANH BÌNH có thấy 
“Những Tầm Nhìn” dưới đây chưa ??- tác giả Tùy Duyên Cao 
Hải Đăng. 

       Trích: 
- “chỉ biết a dua chống đối” 
- “phát ngôn ngông tự đại” 
- “Ông chỉ nằm trong cái rọ hiểu..” 
- “Bôi mặt đá nhau” 
- “loại người hai mặt” 
- “tầm nhìn của một thiển cận” 

       Tôi giật mình vội đọc qua Bài “Những Tầm Nhìn” của trang 
huongdaoflorida để xem Ông Phạm Thanh Bình là ai mà bị 
nguyền rủa nặng lời như thế?  

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi vào đọc, không tìm thấy có 
từ nào vô lễ hay thô lỗ của bài viết này xuất hiện cả. 
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Tìm hiểu thêm: trang huongdaoflorida là của một tổ chức 
tôn giáo cấp nhỏ của một địa phương cấp xã hay tương đương. 
Nhưng caodai.net.vn là trang web lớn của một nền Đạo lớn. 

 Tôi suy nghĩ, nhân cách của hai trang mạng đã được tạo 
nên bởi những tác giả của hai trang ấy có ngôn phong ngôn từ 
như thế nào làm nên. Cũng có thể do sự thiếu tuyển chọn, biên 
tập của Trưởng Ban Quản Trị trang mà caodai.net.vn có nét đặc 
thù riêng ấy?  

       Tôi đưa tất cả bốn bài viết cho các bạn hữu của tôi xem để 
thử lấy ý kiến khách quan cá nhân. Các bạn tôi đọc xong cũng 
thấy ngán ngẩm như tôi, cũng đồng ý là có cảm tình với văn vẻ 
ngôn phong của trang florida hơn. Và chúng rất ngại làm quen 
với ngôn phong như của trang caodai.net.vn. Đọc qua các bài 
viết ấy xong thấy rất mệt, bạn tôi nói vậy. Bạn tôi khuyên, với tư 
cách nghề nghiệp của mày, mày chớ nên để cho các ngôn phong 
bẩn làm ảnh hưởng mà có hại cho thế hệ mầm non mày đang 
vun trồng! Tôi cảm ơn và ghi nhận lời khuyên chân tình ấy! 
Chúng còn nói thêm, dự định sẽ đi qui y vào Đạo Cao Đài, 
nhưng gặp cái ngôn phong và nộ khí này thấy sao còn tệ hơn các 
trang mạng xã hội mà dư luận phê phán nên quyết định thôi 
vậy. Tôi rất lo cho cái môi trường ngôn-phong-bẩn đang tràn 
lan hiện nay làm đầu độc các em thơ!!!  

       Hôm nay, rảnh rỗi bàn chuyện phím không liên quan đến 
mình. Thật là một chuyện thị phi!!! Từ đấy tôi mới rút ra được 
kinh nghiệm cho bản thân mình. Có thể mình chưa thành đạt, có 
thể mình có ít tài, có thể mình không có học vị cao… vì những 
thứ này đòi hỏi hoàn cảnh, điều kiện khách quan khó khăn. 
Nhưng trong lãnh vực ngôn ngữ, không đòi hỏi chúng ta phải 
đầu tư một khoản tiền nào cả mà vẫn có thể có được một ngôn 
phong êm dịu vui đẹp và nhã nhặn. Không cần vốn mà có được 
một món hàng quí được nhiều cảm tình của xung quanh và xã 
hội thì tại sao ta không làm được? 
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       Tôi còn nhớ một mẫu chuyện nhỏ trong sách Đắc Nhân 
Tâm cụ Nguyễn Hiến Lê dịch giả có viết: “Muốn cho con ngựa 
uống nước, ta phải làm cho nó khát nước thì tự nhiên nó uống, 
chứ dắt nó xuống sông đè đầu nó xuống nước ngập tới mắt thì 
nó vẫn không uống”. 

       Vì vậy mà tôi chú tâm cố gắng rèn luyện dạng ngôn ngữ 
thuyết phục hơn là ngôn ngữ chửi mắng! Chửi mắng người 
chẳng những không có kết quả gì mà nó càng bộc lộ cái thô lỗ 
của mình làm cho người đời xa lánh. Mất nhiều hơn được. 

       Nhớ cũng lâu lắm rồi, xem quảng cáo một món hàng gì đó 
trên vô tuyến không nhớ rõ, trong đó có câu: “Có thể bạn không 
cao, nhưng khiến người khác phải ngước nhìn.” Tôi rất tâm đắc 
câu quảng cáo này. 

       Xin tạm dừng bài viết, nếu có gì mạo phạm mong quý hai 
trang mạng vui lòng bỏ qua cho một đứa trẻ chưa kinh nghiệm! 
Xin đa tạ. 

Thành phố HCM, Ngày 10 tháng 11 năm 2016 
DƯƠNG XUÂN MINH. 

http://huongdaoflorida.com/ngonnguvanhancach.html 

_________________________________________________  

NHỮNG ĐẠI CÔNG BẢO VỆ 

ĐẠO CHÂN THẬT CỦA CHÍ TÔN 

Lê Công Chánh 

       Sau một thời gian dài theo dõi những bài viết chính luận và 
phản luận trên các trang mạng có liên quan đến Cao Đài Tây 
Ninh. Tôi chợt phát hiện ra một số điều thú vị. Nay xin ghi  lại 
cống hiến đến chư bằng hữu gần xa để suy gẫm: 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		219	

 

       Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) gọi ngắn là Đạo Cao 
Đài buổi ban sơ chỉ có một. Danh hiệu Đạo trong khoảng 10 
năm đầu trên các văn bản chỉ để Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và 
niên đạo, không để thêm Tòa Thánh Tây Ninh. Từ khi có các hệ 
phái Cao Đài khác ra đời cũng lấy danh hiệu ĐĐTKPĐ. Sợ nhơn 
sanh nhầm lẫn tin theo nên Hội Thánh sau nầy mới để thêm câu 
Tòa Thánh Tây Ninh để phân biệt với các phái Cao Đài khác. 

       Đạo khai tà khởi là như vậy đó. Tức là có Đạo Cao Đài của 
Chí Tôn khai sáng thì có Đạo Cao Đài không phải của Chí Tôn 
tùng theo để gạt gẩm nhơn sanh, vì nó dạy tu hành ngoài Pháp 
Chánh Truyền không được luật pháp Đạo nhìn nhận là của Chí 
Tôn (Đạo Nghị Định thứ 8). Có nhiều người cố tình luyến lái 
câu Thánh Ngôn “Đạo khai tà khởi” theo một nghĩa khác có lợi 
cho riêng nhóm họ và không có lợi cho cả chúng sanh. Điều đó 
không quan trọng. Vì nhơn sanh ngày nay rất khôn ngoan. Họ đã 
được dạy dỗ để biết “..gìn luật lệ cao Đài như sau có lòng hai 
thì thiên tru địa lục”. Cái quan trọng là Đạo của Chí Tôn được 
gìn giữ để phổ độ chúng sanh đến thất ức niên thì không thể đi 
ngoài luật pháp chơn truyền mà bền vững được. 

       Nói đến Đạo Cao Đài của Ngọc Đế thì không thể không nói 
đến bộ luật căn bản của Đạo như là một Hiến Pháp cang tính bất 
di bất dịch, đó là PHÁP CHÁNH TRUYỀN (PCT). 

       Dù có giỏi lý luận, nguy biện như thế nào thì người tín đồ 
khôn ngoan của Đức Cao Đài cũng phân biệt được Đạo Cao Đài 
của Chí Tôn và Đạo Cao Đài không phải của Chí Tôn nhờ căn 
cứ vào bộ pháp luật căn bản PCT. Đạo Cao Đài không còn tùng 
PCT dù có ở tại Tây Ninh (chi chi cũng tại Tây Ninh T.N) thì 
nhơn sanh cũng biết đó là Đạo mạo danh, không phải là Đạo 
mà Chí Tôn mong muốn truyền dạy. 

       Tưởng cũng nên cung cấp thêm một ý để nhơn sanh dễ phân 
biệt. Đó là sự khác biệt hai khái niệm Đạo Cao Đài và Tôn 
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Giáo Cao Đài. Đạo là chuẩn mực chân lý tuyệt đối của Đấng 
Tạo Đoan. Đạo là nguồn sanh ra trời đất, sau đó sanh ra con 
người nên Đạo không hề bị mất. Cái nầy nhơn sanh không cần 
bảo vệ. Tôn giáo là công trình của các vị giáo chủ lập ra để dẫn 
dắt con người về với Đạo. Vì qua nhiều thời gian tôn giáo có thể 
đi lạc hướng mà về không đến với Đạo của Chí Tôn. Cái này 
(tôn giáo) nhơn sanh phải bảo vệ. Nếu không bảo vệ được cho 
tất cả nhơn sanh thì cũng ít nhứt cũng biết bảo vệ chính mình. 
Danh từ bảo vệ Đạo của Chí Tôn trên tựa bài đó là tôi muốn đề 
cập đến Tôn Giáo Cao Đài. Bảo vệ Đạo không phải bảo vệ cái 
xác Đạo mà bảo vệ cái hồn Đạo là pháp và luật của Đạo. Khi 
luật pháp tôn giáo Cao Đài bị canh cải thì sẽ lạc đường về cội 
Đạo. Ứng với câu Thánh ngôn. “công có công mà thưởng 
chẳng hề có thưởng” (TNHT). hay “tu hữu công mà đắc quả 
thì không có” (TNHT). 

       Các tôn giáo Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ đã rơi vào trường 
hợp này. Nên nay Đức Chí Tôn phải khai Đạo lập giáo kỳ ba. 
Người đã lập chánh thể, ban PHÁP CHÁNH TRUYỀN để làm 
khuôn vàng thước ngọc cho nhơn sanh tu học tìm về được với 
Chí Tôn Từ Phụ. 

       Những giai đoạn lịch sử khác nhau, Đạo bị phá khuấy khác 
nhau nên có những bậc vĩ nhân đứng ra bảo vệ Đạo bằng những 
cách thức khác nhau. Những cách thức này chỉ tạm thời cho qua 
cơn sóng gió rồi sau đó phải trở về Đạo Chơn Thật của Chí Tôn 
trên căn bản PHÁP CHÁNH TRUYỀN. 

       Qua lịch sử Đạo, ta biết được những sự kiện rối loạn chính 
đã được các vĩ nhân bảo vệ Đạo như sau: (nếu còn quý cao minh 
nào có đầy đủ sử liệu xin bổ sung thêm): 

       1/- Trường hợp Ngài Thái Chánh Phối Sư Thái Khí Thanh: 
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       "Sau khi Nhựt Bổn đầu hàng đồng minh. Quân Pháp trở lại 
có ý định trả thù và tiêu diệt các tổ chức mà trước đây theo Nhựt 
đảo chánh Pháp. Pháp tấn công vào Tòa Thánh (từ cửa Hòa 
Viện). Giáo Sư Thái Khí Thái Thanh lấy cẩm nang của Đức Hộ 
Pháp ra đọc thấy Đức Hộ Pháp dặn khi có chuyện hỗn loạn khói 
lửa thì đem lá cờ Tàu (Trung Hoa Dân Quốc) treo nơi ban công 
Tòa Thánh thì Tòa Thánh sẽ được yên ổn. 

       Bà tư Hương Hiếu và bà Tám Hương Nhiều đang có mặt tại 
đó ngăn cản không cho GS Khị treo cờ Tàu vì cho rằng đây là 
cờ của đồng minh chớ không phải cờ Đạo. Hai bà lôi kéo GS 
Khị nhứt định không cho Ông Khị treo cờ Tàu nơi ấy. 

       Quân pháp bắn phá dữ dội, bổn đạo bị thương đổ máu, có 
hai Bảo Thể bị tử thương. Hai bà thấy vậy sợ, chạy về Báo Ân 
Từ. Lúc bấy giờ Ông Khị mới treo được lá cờ Tàu lên Ban 
Công. 

       Quan ba Pháp chỉ huy trận đánh thấy cờ Tàu, ra lịnh ngưng 
bắn kéo quân từ cửa Hòa Viện vào Tòa Thánh. Lúc đó Ông Khị 
mặc Thiên phục Giáo Sư lấy cẩm nang thơ đưa cho  tên quan ba 
Pháp. Xem xong Ông ta trả thơ lại rồi kéo quân ra khỏi Tòa 
Thánh.” (nhựt ký đạo sử- HT Hồng). Việc cắm cờ Trung Hoa 
Dân Quốc lên nóc Tòa Thánh. Lúc đó người Đạo cũng nóng 
lòng không hiểu nên có ý cũng trách móc sao Ông Giáo Sư Khị 
lại dám đem một cây cờ khác mà cắm trên nóc của Tòa Thánh 
của Đạo. 

       Sau khi cứu được Tòa Thánh khỏi bị quân Pháp tàn phá thì 
Ông Phối Sư Thái Khí Thanh mau lẹ trả về cho Đạo. Ông không 
vin vào đó ôm luôn cơ ngơi của Đạo mà cho đó là do công của 
Ông. Cẩm nang thơ của Đức Hộ Pháp là giấy bán Tòa Thánh 
cho một chức sắc Người Hoa (GS Thái Khí Thanh) 

       2/- Trường hợp Đức Thượng Sanh: 
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       Đức Thượng Sanh về tiếp quản Đạo quyền sau khi Đức Hộ 
Pháp đi Kiêm Biên do bị chánh quyền Ngô Đình Diệm khủng 
bố, buộc Đức Thượng Sanh truất phế Đức Hộ Pháp. Lúc đó có 
nhiều người không thông hiểu, lên án Đức Thượng Sanh phản 
Hộ Pháp. Trích Vi Bằng ngày số 02/VB ngày 28-3-1957 được 
toàn cả Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Phước Thiện đồng tâm 
quyết nghị  như sau: 

       1-/ Không thừa nhận và không chịu trách nhiệm về các hoạt 
động chánh trị của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. 

     2-/ Kể từ nay chấm dứt mọi liên lạc giữa Nam Vang và Tòa 
Thánh Tây ninh. 

     3-/ Tất cả mạng lịnh chi và chỉ thị của Đức Hộ Pháp Phạm 
Công Tắc ở ngoại bang đưa về đều coi không có hiệu quả đối 
với Hội Thánh Tây Ninh về mặt chánh trị. 

     4-/ Hoàn toàn tín nhiệm Ngài Thượng Sanh cầm giềng mối 
Đạo và Thời Quân của Hiệp Thiên Đài để điều khiển Đạo. 

Từ Hàn: 

Giáo Hữu Ngọc Triệu Thanh 

Giáo Hữu Ngọc Nhượn Thanh 

Giáo Hữu Ngọc Giáp Thanh 

Chủ Tọa: 

Tiếp Đạo 

CAO ĐỨC TRỌNG 

  
       Nội dung vi bằng kể trên đã đánh lừa được sự nghi ngờ của 
Ngô Đình Diệm về mặt đối ngoại, nên Đạo được yên. Nhưng về 
đối nội, đồng Đạo lo lắng là Đức Thượng Sanh đã chống lại 
ĐHP. Trong số đó có thân mẫu của Ngài là Bà Đầu Sư Hồ 
Hương Lự (khi còn phẩm nữ CPS). Đức Thượng Sanh không nỡ 
để mẹ già hiểu lầm lo lắng mà hại cho sức khỏe nên đã nói thật 
với bà, nguyên văn: “Mẹ yên tâm, không ai hiểu Thượng Sanh 
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bằng Hộ Pháp, lại không ai hiểu Hộ Pháp bằng Thượng Sanh” 
nên bà Nữ CPS yên tâm ủng hộ Đức Thượng Sanh. Cái tiếng 
Đức Thượng Sanh truất phế ĐHP đã làm cho nhơn sanh lúc ấy 
hoang mang lo lắng vô cùng nên có nhiều vị không tuân hành 
lịnh Đức Thượng Sanh. 

       Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ 1963, tất cả cơ ngơi 
và quyền Đạo đều được trả về nguyên thủy cho Đạo. Đức Hộ 
Pháp vẫn luôn được Đức Thượng Sanh tôn vinh kính trọng. 
Đồng Đạo mới vỡ lẽ và kính trọng Ngài tuyệt đối là một vị cứu 
tinh của Đạo. 

       3/- Trường hợp Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa ban hành Đạo 
Lịnh 01 giải thể Hành Chánh Đạo cho vừa lòng các nghị quyết 
của chánh quyền Trung Ương và tỉnh Tây Ninh. Việc làm đó là 
để cứu xác Đạo và cứu nhơn sanh khỏi phạm Thiên Điều trong 
thời kỳ quân quản. Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa không coi đó là 
cái công mà ôm luôn nền Đạo cho riêng mình. Ngày xưa Đức 
Chúa Jesus chịu hình phạt của quyền đời đóng đinh trên thánh 
giá là để cứu cho nhơn loại thoát nạn vậy. Nhưng rất tiếc ngài 
Bảo Đạo qui thiên quá sớm trong thời kỳ quân quản đang cầm 
quyền. Ngày nay thời kỳ quân quản bị sụp đổ, nhường lại cho 
thời kỳ Dân Chủ Pháp Trị. Nếu còn sanh tiền, thì Ngài Bảo 
Đạo hiện tại cũng phải làm như hai trường hợp của PS Thái Khí 
Thanh và Đức Thượng Sanh. 

       4/- Trường hợp gay cấn nhứt xảy ra vào thời Ông Phối sư 
Thượng Thơ Thanh làm Hội Thưởng HĐCQ và sau này là ông 
Giáo Sư Thượng Tám Thanh kế thừa, lập Hiến Chương 1997, 
mà nhiều người cho là lập chi phái. Nếu còn sống thì Ngài 
Thượng Thơ Thanh cũng không để cho Đạo bị thất chơn truyền 
mãi đến thất ức niên. Nếu việc can thiệp vào nội bộ Đạo của thời 
kỳ quân quản còn tồn tại đến hôm nay thì việc làm hậu Hiến 
Chương 1997 cũng là một trường hợp để cứu cái xác Đạo của 
Chí Tôn. Người thừa kế Hiến Chương ngoài PCT là Ông Giáo 
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Sư Thượng Tám Thanh. Ông có một trong hai hướng phải thực 
hiện: Nếu Ông vì Đạo vì Thầy thì Ông cũng sẽ trả lại cái Đạo 
chơn thật cho Chí Tôn như quý tiền bối đã làm. Nếu Ông vì cá 
nhân mình thì Ông ôm luôn cơ Đạo và tự thỏa mãn cho đó món 
đồ Ông xí được.… Nhơn sanh đã nghĩ tốt về Ông, đã không nghĩ 
Ông Thượng Tám Thanh có tánh tham lam như vậy! Ông 
Nguyễn Minh Thiện đã suy nghĩ tốt về Ông nên tin tưởng chỉ 
chờ thời cơ chín muồi để trả lại cái Đạo chơn thật cho Chí Tôn. 

       Đức Hộ Pháp đã giao phó cho GS Thái Khị Thanh, Thượng 
Sanh, hai vị đã làm xong sứ mạng. Tương tự, Đức Lý Giáo Tông 
giao phó cho Ông Thượng Tám Thanh, Ông cũng phải làm xong 
sứ mạng! 

       Một điều vô cùng lý thú mà không ai để ý. Ông Phối Sư 
Thượng Thơ do hoàn cảnh đành chịu phàm thăng Đầu Sư!!! Đến 
ngày ra cơ quan nhận quyết định thì bị đột tử! Thiêng Liêng đã 
triệu hồi Ông! Không để cho Ông phải lụy quyền đời. Nhưng 
Ông Tám thì khác,  nhận Đầu Sư phàm mà vẫn không sao, đủ 
thấy Ông được Đức Lý che chở để cho Ông làm cho xong việc 
mà Đức Lý đã tiên tri từ trước?! 

        Nghĩ về một góc độ khác, giả sử Đạo Cao Đài hiện nay 
được lớn mạnh khắp cả thế giới như nhiều người kể công, 
nhưng tu hành ngoài Pháp Chánh Truyền thì có khác gì các Tôn 
Giáo lớn của nhị kỳ đang phát triển hiện nay? Vậy có ích gì cho 
cơ phổ độ mà Chí Tôn mong muốn? Nếu công nhận điều đó thì 
Thầy đâu cần khai Tam Kỳ Phổ Độ làm chi cho mệt?! 

       5/- Trường hợp hiện nay nhiều Cây Bút trên các trang 
mạng chính thống của Cao Đài Tây Ninh có pháp nhân trong 
nước. Với sức mạnh ngôn ngữ thiên về quyền lực cơ bắp, thiếu 
đạo đức cũng có thể xem là đang làm công việc bảo vệ Đạo 
chơn thật của Chí Tôn nhưng trên một lãnh vực khác, màu sắc 
khác và phạm trù khác bằng hình thức phản lực. Nhiệm vụ của 
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các cây bút này là đem cái ngôn phong “phi đạo đức” sao cho 
càng nhiều nhơn sanh ghê tởm xa lánh cái Đạo ngoài PCT để 
tìm về cái Đạo chơn thật. Công của các tác giả này nằm ở phạm 
trù đó. 

       Xin tóm lược như sau: Đạo Cao Đài Tây Ninh sau khi biến 
thành phàm giáo ngoài PCT bằng Hiến Chương tự lập, tự nâng 
cấp được nhà nước Việt Nam công nhận thì các vụ thúc phược 
như hồi thời quân quản thập niên 80-90 thế kỷ 20 không còn 
nữa. Nhơn sanh hiện được hưởng phần hữu hình, nhưng mất 
trắng phần vô vi do đi ngoài luật pháp. Hiện nay thập niên 20 
của thế kỷ 21, hội nhập quốc tế được phát triển. Nhà nước Việt 
Nam cũng đã mở thoáng cho Đạo hoạt động. Việc trả lại Đạo 
chơn thật của Chí Tôn là chuyện hẳn nhiên. Nhơn sanh phải lên 
tiếng đòi nếu người đứng đầu giáo hội không biết tự giác điều 
chỉnh lại. Những cây bút (quyền lực cơ bắp) này vì sợ mất 
quyền lợi sau khi Đạo lập lại được trật tự kỷ cương. Họ cố ý 
xuyên tạc luyến lái ngụy biện giải thích. Họ mạnh mẽ trút nộ khí 
lên những bài viết mang tính chân thật bằng những ngôn từ khó 
nghe mà gần đây trên facbook cá nhân và trang diễn đàn Trinh 
Nữ (trinhnu.net) có một bạn trẻ nhận định trong bài viết “NGÔN 
NGỮ VÀ NHÂN CÁCH” xem đó là “ngôn phong bẩn”. 

       Những cây bút này càng nóng giận, càng thô lỗ, càng chửi 
bới thì càng làm nhơn sanh xa lánh mà tìm về cái Đạo chơn thật 
của Chí Tôn hơn. Đây là một cách giúp cho nhơn sanh thấy rõ 
nhứt bằng cách đem cái đen đặt kế bên làm nổi bật cái trắng 
(góc-nhìn-nguyễn-minh-thiện). Nói theo động-lực-học các bài 
viết này chính là những cây đòn bẩy. Càng nhận đầu này xuống 
(dùng lời thô lỗ) thì đầu kia (Đạo chân thật) càng được nâng cao 
lên. Một hình ảnh khác, nó giống là những chùm cây, biển báo 
hố sụp trên đường cho khách lưu thông né tránh. Tất cả điều này 
đã được các Đấng thiêng liêng lập trình sẵn. Theo thiển kiến và 
cũng đã học được từ góc-nhìn-nguyễn-minh-thiện là nhờ những 
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cây bút thô lỗ này làm cho nhơn sanh thức tỉnh mà xa lánh Đạo 
giả dối để tìm về Đạo chân thật là một dạng cứu nguy cho chư 
Đạo tâm khỏi nhầm lẫn. Riêng cá nhân tôi cũng nghiêng mình 
cảm ơn quý bút. Mong quý bút hãy chửi thật mạnh, chửi 
thật nhiều hơn nữa!!! 

       Kết Luận: 

       Các trường hợp 1,2,3 là bảo vệ người ngoan đạo giữ Đạo. 
Trường hợp 4 và 5 là bảo vệ người Đạo chậm thấy bằng cách 
giúp cho họ hiểu Đạo qua hai hình ảnh đối nghịch nhau mà chọn 
cách xa lánh cái đạo giả dối ngoài chơn pháp. Mỗi cách có một ý 
nghĩa và phương pháp thực hành khác nhau. Tôi rất tâm đắc với 
góc nhìn mà Nguyễn Minh Thiện đã trình bày. Từ đấy tôi mới 
hiểu dược cặn kẽ sự mầu nhiệm của Đạo Trời. 

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 Bính Thân 
Mừng Đạo bước qua  Cửu Thập Nhị Niên 

LÊ CÔNG CHÁNH 

http://huongdaoflorida.com/nhungdaicongbao.html 

______________________________________  

 

MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ 

LÀM THỨC TỈNH TÍN ĐỒ ĐẠI ĐẠO 

của CAO ĐÀI TÂY NINH (MỚI) 

Nguyễn Thanh Mười 
 

        Caodai.net.vn đã viết: 
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       “Đạo Cao Đài kéo dài Thất ức niên thì PCT phải sửa đổi 
cho phù hợp với hoàn cảnh của tùy thời kỳ, chớ không thể bất 
di dịch……PCT của Đạo Cao Đài tuy là một Hiến Pháp cương 
tính cũng phải tuân qui luật đó”(1) 

       “trong PCT chỉ đề cập đến Tam giáo là Nho, Lão, Thích 
giáo là những tôn giáo gần gũi với sự hiểu biết của người Việt 
Nam, thật ra trong hoàn vũ có rất nhiều tôn giáo qui dưới hình 
thức Tam giáo, mà vì sống bế tỏa, người Việt Nam không biết 
được, nên PCT không đề cập tới.”(1) 
 
        “Như vậy PCT phải thay đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. 
Chỉ có điều cần nhớ, PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, 
không dễ sửa đổi, mà phải qua một số điều kiện qui định chặc 
chẽ. Một trong những điều kiện đó là chỉ có ĐCT mới có quyền 
sửa đổi PCT.”(1) 

       Tôi không tranh luận đúng sai các quan điểm này vì những 
phát biểu này là tiếng nói đại diện cho một Hệ Phái Cao Đài 
hoàn toàn khác với Cao Đài của Ngọc Đế. Đó là quyền tự do 
xây dựng tôn chỉ của một tôn giáo. Tôi tạm gọi Cao-Đài-Không-
Pháp-Chánh-Truyền. Xin trích giới thiệu lại các ý này đến Quý 
Chức Sắc, Chức Việc và đồng Đạo trong ngoài nước đọc để suy 
gẫm, tìm hiểu và lựa chọn. 

       Nhưng dù sao, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn trang 
caodai.net.vn đã minh bạch rõ quan niệm mới về Pháp Chánh 
Truyền của Đạo Cao Đài hiện tại qua bài viết của Ông Võ Văn 
Tùng. Trái hẳn với quan niệm đã được Đức Chí Tôn dạy từ khi 
khai Đạo. Lời minh thị này giúp cho nhơn sanh nhận định rõ 
đang trước ngả ba đường của Đạo Pháp. Trước mặt có hai nẻo 
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đường tu hành phải lựa chọn: Một là Cao Đài Tây Ninh có Pháp 
Chánh Truyền bất di bất dịch do Trời ban cho. Và một nẻo 
khác là Cao Đài Tây Ninh Mới có Pháp Chánh Truyền phải 
thay đổi cho phù hợp với thời đại. 

       Tôi không biết ông Võ Văn Tùng là ai nhưng chắc chắn 
Ông phải là một Chức sắc lớn trong Đạo nên bài viết của Ông 
được Ban Quản Trị trang biên tập chọn đăng. Nhưng tôi biết 
caodai.net.vn là trang web chính của Đạo Cao Đài Tây Ninh 
(Xin thuyết minh rõ thêm để tránh nhầm lẫn: Đạo Cao Đài tại 
Tây Ninh có hai lập trường: Một luôn tùng Pháp Chánh Truyền 
và một khác không tùng Pháp Chánh Truyền tạm gọi là Cao Đài 
Tây Ninh Mới). Những bài viết trên trang caodai.net.vn là của 
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Mới. 

       Kính quý Ông caodai.net.vn, 

       Tôi là một tín đồ quèn của Đạo Cao Đài TTTN đang ở 
Thánh Địa, gia đình có bốn đời học đạo lập công bồi đức dưới 
sự chỉ dạy của Hội Thánh Lưỡng Đài, của quý chức sắc Thiên 
Phong và của tổ phụ truyền lại. Kinh sách Cao Đài tôi cũng có 
nghiên cứu và học hỏi. Không dám tự hào đọc hết nhưng quyển 
Pháp Chánh Truyền thì tôi đọc không biết bao nhiêu lần. Tìm 
mãi không thấy hai ý chánh của quý Ông mà tôi trích từ đầu bài 
viết. Mong quý caodai.net.vn vui lòng chỉ giúp các ý đã trích ấy 
nằm nơi nào trong PCT? 

       Tôi xin tóm lược nội dung PCT truyền. 

       1/ Pháp Chánh truyền chỉ qui định phẩm trật, quyền hạn 
và đạo phục cho từng phẩm vị nam nữ trong Đạo. 
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       2/ Pháp Chánh Truyền qui định thật chặt chẽ và chi tiết việc 
công cử và thọ phong phẩm tước của Chức Sắc Cửu Trùng Đài 
từ Giáo Tông xuống đến Chức Việc Chánh, Phó, Thông Sự. 
Riêng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thì những phẩm tước được Chí 
Tôn định sẵn từ Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh đến 
Thập Nhị Thời Quân là hết. 

       Sau này Hiệp Thiên Đài được bổ sung bằng Hiến Pháp Hiệp 
Thiên Đài. Trong Hiến Pháp HTĐ không qui định cầu phong 
hay cầu thăng phẩm tước HTĐ. Nhưng cho phép Chức Sắc 
phẩm nhỏ có thể nắm quyền lên trên nếu thiếu Chức Sắc phẩm 
lớn. Đặc biệt Hiến Pháp HTĐ không qui định Chưởng Quản 
HTĐ chỉ dành cho Thập Nhị Thời Quân như nhiều ý kiến thường 
nói. Sau Hiến Pháp HTĐ, Thánh Lịnh 257 do Đức Hộ Pháp 
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài ký, cho phép chung toàn Đạo 
không phân biệt Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài hay Phước 
Thiện nếu thiếu phẩm lớn trên thì phẩm nhỏ kế tiếp  đến tận đạo 
hữu cũng có trách nhiệm gánh vác lo cho Đạo. 

       3/ Trong Pháp Chánh Truyền không có dạy giáo lý. Nên 
không có nói Qui Tam Giáo Hiệp Nhứt Ngũ Chi. Tôn chỉ này 
được nói một nơi khác không phải trong Pháp Chánh Truyền. 
Chỉ có vậy thôi. 

       Từ trước đến nay, nhơn sanh có sự ngộ nhận rất lớn mà 
không có manh mối nào để phân biệt. Cao Đài mới thường dùng 
câu chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền giống như Cao Đài 
của Chí Tôn. Nay thì đã rõ rồi. Cao Đài Mới khẳng định Pháp 
Chánh Truyền không có giá trị vĩnh viễn như Pháp Chánh 
Truyền của Chí Tôn ban cho là một bằng chứng chứng minh lời 
của Cải Trạng Lê Minh Khuyên “..ngoài giáo pháp chơn 
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truyền..” trong văn thơ số 024/87-HTĐ.VT ngày 21-8-Nhâm 
Thìn (2012) là đúng. 

       Trong thực tế, Cao Đài Tây Ninh Mới đã không đợi đến sau 
này mới thay đổi. Họ đã thật sự thay đổi Pháp Chánh Truyền về 
phần công cử và thọ phong. Khi chưa có sự phê chuẩn của Chí 
Tôn đã tự mình soạn Hiến Chương 1997. Tuy miệng nói: 

       “PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ sửa đổi, 
mà phải qua một số điều kiện qui định chặc chẽ. Một trong 
những điều kiện đó là chỉ có ĐCT mới có quyền sửa đổi PCT.” 

       Nhưng họ đã tự sửa đổi từ 20 năm qua rồi. Phải chăng họ đã 
quá quyền qua mặt Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế? 
Mọi người có thể tự mình nhìn thấy và trả lời câu hỏi này! 

       Sẵn đây, tôi cũng xin mạn phép trình bày thêm khái 
niệm Hiến Pháp cang tính. Cụm từ này được Ngài Khai Pháp 
Trần Duy Nghĩa dùng để giải thích ý nghĩa của Pháp Chánh 
Truyền trong quyển CHÁNH TRỊ ĐẠO. Trên thế giới mỗi quốc 
gia đều có một Hiến Pháp nhưng chưa có một quốc gia nào có 
hiến pháp cang tính cả. 

       Hiến Pháp thế tục của một quốc gia do con người lập nên. 
Con người là một thực thể hạn chế trong xã hội vì vậy sự hiểu 
biết còn lẩn quẩn hạn hẹp không thể thấy hết tiến trình tấn hóa 
của xã hội. Hiến Pháp và pháp luật thế gian không tiên liệu 
trước được những gì sẽ xảy đến nên phải dùng cách bổ sung tức 
là tu chính Hiến Pháp. Tôi xin nhấn mạnh là tu chính chứ không 
sửa đổi. Ở Mỹ có những Tu Chính Án (được đánh số v.v…) 
Hiến Pháp Hoa Kỳ từ lập quốc đến nay gần 400 năm thì vẫn y 
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như vậy bất di bất dịch, các Tu Chính Án chỉ đính vào chứ 
không thay đổi Hiến Pháp. Còn nhiều quốc gia tiên tiến khác 
nữa trên thế giới đều có cách tu chính khác nhau. 

       Hiến Pháp do Quốc Hội Lập Hiến thành lập. Nhiệm vụ của 
Quốc Hội Lập Hiến sau khi biểu quyết và ban hành xong Hiến 
Pháp thì hết nhiệm vụ và giải tán. Mọi sửa đổi Hiến Pháp chỉ có 
thể thực hiện được do Quốc Hội Lập Hiến mà thôi. Muốn có 
Quốc Hội Lập Hiến thì toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc Hội 
Lập Hiến riêng. Việc bầu cử một Quốc Hội chuyên trách lập 
hiến là một điều vô cùng gay go phức tạp mang ý nghĩa cương 
tính nhưng cũng có thể làm được. Vì là sản phẩm của con người. 

       Pháp Chánh Truyền không phải của con người mà do 
Thượng Đế thành lập và ban cho nên không thể nói Thượng Đế 
không thấy hết nên sau này phải sửa đổi cho phù hợp với sự tấn 
hóa của xã hội. Đó là một tư tưởng mới có ý lờn dễ xem thường 
Chí Tôn. Pháp Chánh Truyền không có một điều khoản hay một 
ý nhỏ nào cho phép thay đổi. Vậy mà con người của Cao Đài 
Mới lại dám nghĩ tới!! Ôi quá hãi kinh!! Chỉ riêng cái Hiến 
Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lập năm 1965 có điều cho 
phép thay đổi, mà cũng không thể làm được thì nói gì đến thay 
đổi Pháp Chánh Truyền. (sẽ nói phần sau). 

       Trong Lời Tựa của quyển Pháp Chánh Truyền có ghi: 

       “ Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh cho Đạo tức là lập chủ 
quyền cho Đạo đó vậy. Nếu ai có tinh thần xây dựng nền Đạo 
thì tất nhiên phải tôn trọng chủ quyền đó.” Tức là tôn trọng 
Pháp Chánh Truyền. Mọi câu nói kể công lo cho Đạo bằng cách 
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không tôn trọng Pháp Chánh Truyền là một sự giả dối vô cùng 
ngụy biện đó vậy. 

       Một ý thật ngộ nghĩnh mà caodai.net.vn nói: “PCT là một 
bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ sửa đổi, mà phải qua một 
số điều kiện qui định chặc chẽ. Một trong những điều kiện đó là 
chỉ có ĐCT mới có quyền sửa đổi PCT.” 

       Chí Tôn có muốn sửa đổi đi nữa thì phải qua cơ bút mới 
thực hiện được. Nhà nước Việt Nam đã cấm cơ bút. Thì càng 
không bao giờ có chuyện thay đổi Pháp Chánh Truyền. Ôi thật 
là huyền diệu. Sự thay đổi mà Cao Đài Mới nhắc đến chỉ được 
thực hiện bằng cách duy nhứt là không tuân hành Pháp Chánh 
Truyền mà thôi. 

       Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm 1965. Có nhiều 
người hiểu sai rồi luôn miệng cho là Hiến Chương của chế độ 
cũ… Người Đạo chân chính chịu tìm tòi thì không tin như vậy. 
Chánh Quyền dù ở bất cứ chế độ nào cũng không thể, không 
rảnh, cũng không dám soạn Hiến Chương cho một Tôn Giáo. 
Nếu quả thật một nơi nào trên thế giới có quốc gia soạn Hiến 
Chương cho Đạo thì danh từ Tôn Giáo nhà nước (Religion 
governementalism) là không oan chút nào rồi. Thực ra Chánh 
Quyền chỉ dựa trên cơ sở Hiến Chương của Đạo mà ban hành 
quyết định công nhận. Chánh Quyền Nguyễn Văn Thiệu ngày 
trước thì dựa trên Hiến Chương Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh 
lập do ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước Quyền Chưởng Quản Hiệp 
Thiên Đài và Ngài Đầu Sư Cửu Trùng Đài Thượng Sáng Thanh 
ký tên mà ra Sắc Lịnh số 03 năm 1965, Ông Chủ Tịch Ủy Ban 
Lãnh Đạo Quốc Gia ký lúc đó là Nguyễn Văn Thiệu ký tên. 
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       Chánh Quyền Cách Mạng ngày nay cũng vậy đã không làm 
Hiến Chương cho Đạo Cao Đài TTTN mà chỉ dựa trên Hiến 
Chương HĐCQ lập do Ông Hội Trưởng HĐCQ Phối Sư Thượng 
Thơ Thanh ký tên mà công nhận bằng quyết định số 10 ngày 9-
5-1997 của Ban Tôn Giáo chánh phủ lúc đó là Ông Vũ Gia 
Tham ký. Nếu còn ai đó dám mạnh miệng nói rằng Hiến 
Chương Cao Đài hiện nay là của nhà nước Cách Mạng lập nên 
phải cúi đầu tuân theo là một sự phỉ bang chánh quyền đương 
thời lên dư luận quốc tế. Những người này cố tình gây mâu 
thuẫn làm mất đoàn kết  giữa Chánh quyền và tín đồ Đạo Cao 
Đài. Có thể mượn cái danh từ của ngành thông tin Việt Nam 
thường nói để qui cho  họ là “thế lực thù địch chống phá nhà 
nước ta” một tội không thể dung tha đó vậy. 

       Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm 1965 có qui 
định việc sửa đổi Hiến Chương nơi điều 26 như sau: “ Hiến 
Chương này có thể sửa đổi do Hội Thánh thành lập Hiến 
Chương này bằng đa số 2/3 Chức Sắc Hội Thánh sau khi 
được Chí Tôn phê chuẩn”. Đọc điều này ai cũng thấy Hội 
Thánh đã khẳng định phải có Chí Tôn phê chuẩn mới được thay 
đổi. 

       Khi nói đến Chí Tôn phê chuẩn thì phải hiểu ngay là phải 
có cơ bút. Mà cơ bút đã bị cấm thì Hiến Chương 1965 của Đạo 
sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi nên đã trở thành Hiến Chương 
Cang Tính. Hiến Chương chưa được thay đổi thì vẫn còn hiệu 
lực chấp hành. Người ta muốn thay đổi chỉ còn một cách duy 
nhứt bằng cách không tùng Hiến Chương đó đi lập một HC mới 
mà thôi. 
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       Tôn Giáo được thiết kế theo Hiến Chương mới thành lập, 
khi Hiến Chương cũ còn hiệu lực chỉ có thể định quyết theo hai 
ý: 

       1/- Hoặc là : Đạo canh cải chơn truyền. 

       2/- Hoặc là : Đạo mới, không phải là kế thừa của mối Đạo 
đã có từ trước. 

       Đa số đồng Đạo có cùng câu hỏi muốn biết có đúng như các 
tác giả viết trên caodai.net.vn: “Hiến Chương xin pháp nhân 
1997 và các Hiến Chương thay đổi sau này là của nhà nước, 
nên phải chấp hành?” Yêu cầu Hội Thánh Mới hiện nay công 
bố câu trả lời minh bạch cho nhơn sanh được biết bằng văn 
thơ chánh thức. Và công bố trên trang caodai.net.vn và các 
trang khác của Hội Thánh để tránh cho nhơn sanh nhầm lẫn khi 
lựa chọn con đường để học Đạo. Sự nhầm lẫn nhập nhằng kéo 
dài đã quá lâu (20 năm) rồi. 

       Nếu Quí Ngài im lặng không đáp thì mặc nhiên công nhận 
là nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng không can thiệp vào nội 
bộ của tôn giáo. Việc canh cải này là do chủ quan của Quí Ông 
gây nên. Xin Quí Ngài đừng viện dẫn ý nghĩa sống trong đất 
nước phải tùng lịnh của nhà nước đó. 

       Ý kết: Nguyên tắc của Pháp Chánh Truyền dù một dấu 
phẩy cũng không thay đổi đã được thấm vào đức tin và nếp nghĩ 
của mọi tín đồ Cao Đài. Nay Cao Đài Mới lại có ý tưởng Pháp 
Chánh Truyền phải được sửa đổi. Xin nhường lại cho nhơn sanh 
phán xét và chất vấn quý Lãnh Đạo trước thềm Đại Hội Nhơn 
Sanh năm 2017 sắp diễn ra. 
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Long Hoa, ngày 25 tháng 11 năm Bính Thân. 

NGUYỄN THANH MƯỜI 
 

http://huongdaoflorida.com/motbimatduoc.html 

  (1):Trích đoạn 5 bài viết ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG KHẲNG 
ĐỊNH: “TÁM LÀ NGƯỜI CỦA LÃO”. Xem lại bài này tại 
đây. 

ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG KHẲNG ĐỊNH: “ TÁM LÀ NGƯỜI 
CỦA LÃO” - Võ Văn Tùng – Hòa Thành – Tây Ninh 

 
Theo ông Nguyễn Minh Thiện, đây là lời tiên tri của Đức Lý 
Giáo Tông. Đối chiếu câu nầy với đàn cơ ngày 5 tháng 12 năm 
Tân Sửu (dl 10/01/62), lúc đó, Hội Thánh HTĐ xin cho Lễ Sanh 
Thượng Tám Thanh được chuyển sang Sĩ Tải HTĐ, đã được 
Đức Lý Giáo Tông giáng cơ chỉ dạy: “Trường hợp của Thượng 
Tám Thanh, không thể chấp thuận, đương sự cứ ở bên Cửu 
Trùng Đài, với chức vị hiện hữu, sau có chỗ dùng”.  

Trong bài “Tìm hiểu lời tiên tri của Đưc Lý Giáo Tông” ngày 6 
tháng 9 năm Bính Thân, Ông Nguyễn Minh Thiện (NMT) đã 
nêu ra lời Đức Lý đã dạy: “Tám là người của Lão, ngày sau có 
chỗ dùng”, và ông công nhận Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh 
là người do Đức Lý Giáo Tông chọn. 

Tôi cũng phải nể phục tính thẳng thẳng của ông NMT, và ngôn 
ngữ tuy có phần lắc léo, xuyên tạc, vo tròn bóp méo sự thật, 
nhưng rất lịch sự của ông đối với Ngài Đầu Sư Thượng Tám 
Thanh, trong khi nhiều người có Đạo và có học thức cao lại 
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dùng ngôn từ đường phố sỉ vả Vị lãnh đạo một tôn giáo. Tuy 
nhiên, dù ông nói ra những điều mà tôi nghĩ là từ sự chân thật 
của ông, nhưng tôi không đồng ý với ông vì quan điểm của ông 
không thực tế, móc ngoéo nói xa nói gần nhằm khích động đồng 
đạo chống Hội Thánh. Tôi xin trình bày như sau: 

1/Trường hợp Ngài Đầu sư phải ở CTĐ là do Thiên ý. 
Ông NMT trung thực nhắc lại Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh 
xuất thân là Đầu phòng văn của quí Vị Đại Thiên phong là Đức 
Thượng Sanh, Ngài Hiến Pháp và Ngài Khai Đạo, rồi sau đó 
được thăng phẩm Lễ sanh, nhưng khi Hội Thánh xin cho Ngài 
Thượng Tám Thanh qua HTĐ thì không được Đức Lý Giáo 
Tông chấp thuận, với lời dạy “ở yên chức vụ hiện hữu, ngày 
sau có chỗ dùng”. Đây là thiên ý và là một sự huyền diệu của 
Thiêng liêng định sẵn cho vai trò của Ngài Đầu sư Thượng 
Tám Thanh sau nầy. Đức Lý Giáo Tông đã chọn Ngài Đầu sư 
Thượng Tám Thanh, bằng cớ là, theo ông NMT nhận xét, Ngài 
Đầu sư lãnh đạo Hội Thánh trong thời gian dài, trong khi các Vị 
khác chỉ ở tại vị trong thời gian ngắn, như vậy vai trò của Ngài 
rất quan trọng vai trò lãnh đạo Hội Thánh, và trong cương vị đó, 
quyết định của Ngài Đầu sư là quyết định của Đức Lý Giáo 
Tông. 

Nhưng ông NMT lại mâu thuẫn khi bảo rằng phẩm trật của Ngài 
Đầu sư là Giáo sư Thiên phong  nên khi qui vị, Ngài Đầu sư 
phải trở về phẩm thực sự là Giáo sư. Do đó, theo ông NMT, 
“Đức Lý không công nhận phẩm trật do Ngài Đầu sư phong”  vì 
phẩm Đầu sư không phải do Đức Lý phong, nên trước khi qui 
vị Ngài Đầu sư phải vô hiệu hóa hết các việc mình đã làm, và 
trở về phẩm vị Giáo sư . Như vậy có nghĩa là những chức sắc 
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thế phong sau năm 1975 sẽ bị xóa bỏ hết sau khi Ngài Đầu sư 
qui vị. Điều nầy lại mâu thuẫn với cơ bút của Đức Lý Giáo 
Tông, tức Ngài Đầu sư thừa hành mạng lệnh của Đức Lý Giáo 
Tông. Chính Ngài Đầu sư cũng không có quyền “vô hiệu hóa 
các chữ ký của Ngài lúc tại chức” vì như vậy là “phá Đạo”, là 
đắc tội với Thiêng Liêng, trực tiếp là Đức Lý Giáo Tông, vì 
Ngài đã định sẵn vai trò của Ngài Đầu sư Thượng Tám Thánh 
lúc còn là Lễ sanh. Ngoài ra, phẩm trật của chức sắc thế phong 
là do nhơn sanh địa phương bầu ra và Đại Hội Nhơn sanh công 
nhận và được đưa ra trước Cung đạo trình với Thiêng liêng, chớ 
không phải do Ngài Đầu sư muốn phong cho ai thì phong, nên 
việc hủy bỏ các chức sắc thế phong là đi ngược lại ý nguyện của 
Nhơn sanh và sự chuẩn nhận của Thiêng Liêng. 

2/Trường hợp Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên phải ở HTĐ 
là do Thiên ý. 

Ông NMT cũng trung thực nhắc lại trường hợp của Ngài Cải 
Trạng Lê Minh Khuyên thì ngược lại. Ngài Cải Trạng Lê Minh 
Khuyên vốn xuất thân là Đầu phòng văn, xin thăng phẩm Lễ 
sanh không được Đức Lý Giáo Tông chấp thuận, lại được Ngài 
phong Sĩ Tãi HTĐ. Đức Lý Giáo Tông lại còn nài nĩ với Đức 
Hộ Pháp ưng thuận việc đó. Đây cũng là thiên ý. Vì Ngài Cải 
Trạng Lê Minh Khuyên sau nầy có nhiệm vụ phụ giúp Ngài Đầu 
sư Thượng Tám Thanh đảm nhận vai trò Phó Chưởng quản Hội 
Thánh, chớ không chống đối Hội Thánh như Ngài Cải Trạng 
Nguyễn Minh Nhựt. Tuy nhiên Ngài Cải Trạng LMK đã không 
thực tâm với Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh, và có những 
hành động tréo ngoe. Chẳng hạn, trong văn thư số 024/87 ngày 
6/10/12, có lẽ Ngài đã bị ảnh hưởng của nhóm chức sắc HTĐ, 
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muốn HTĐ giữ vai trò lãnh đạo Hội Thánh như HC 1965 thời 
VNCH, nên tuyên bố: ”Đại hội tổ chức việc cầu phong cầu 
thăng kỳ nầy , chức sắc HTĐ chúng tôi không có chức năng, và 
nhiệm vụ gì đối với tổ chức ngoài giáo pháp chơn truyền của 
ĐĐTKPĐ, tức không tôn trọng Pháp luật của Hội Thánh đã 
thực hiện qua các kỳ Đại hội trước đây”. Theo đó, vì cho rằng 
Hội Thánh hiện nay ngoài giáo pháp, nên Ngài Cải Trạng LMK 
tuyên bố chức sắc HTĐ không dự cuộc cầu phong cầu thăng. 

Tuy văn thư 024/87 của Ngài Cải Trạng không có hiệu quả phá 
hoại cơ Đạo, vì có tính cục bộ, nhưng trái lại có hậu quả đối với 
chức sắc HTĐ là không có cầu phong cầu thăng đối với chức sắc 
HTĐ, nên hàng phẩm của chức sắc HTĐ từ lâu vẫn như cũ. Nếu 
Ngài Cải Trạng LMK qua HTĐ cũng là do Thiên ý, tại sao Ngài 
không đồng quan điểm với Ngài Đầu sư để xây dựng Đạo? Theo 
tôi việc nầy cũng do Thiên ý, vì như Thầy đã dạy “Thầy làm ra 
mặt các con coi”. Vì Ngài Đầu sư nhân nhượng để cho Ngài Cải 
Trạng LMK hành xử rộng rãi quyền hành Hội Thánh HTĐ, nên 
gây ngộ nhận là Hội Thánh HTĐ vẫn còn, mà theo HC 2007 chỉ 
có một Hội Thánh duy nhất là Cửu Trùng Đài, mọi việc phải 
tùng lịnh Ngài Đầu sư, nhưng Ngài Cải Trạng đã vượt quyền ra 
văn thư 024/87, rồi biết mình sống không lâu, Ngài lại vô hiệu 
tất cả chữ ký của Ngài lúc còn tại chức. Chính vì cách hành xử 
của Ngài Cải Trạng LMK đã dẫn dắt chức sắc HTĐ ngầm chống 
đối Hội Thánh, lúc Ngài còn sanh tiền, và bùng nổ sau khi Ngài 
qui vị. Cụ thể là chức sắc HTĐ tự ý bầu Ngài Cải Trạng Nguyễn 
Minh Nhựt làm Q. Chưởng Quản HTĐ, mà đáng lý ra lúc trước 
năm 1975, phải là một Vị Thời quân HTĐ, để đòi quyền lãnh 
đạo Hội Thánh, mà đàng sau là đám “làm loạn” tự gọi là “Khối 
Nhơn sanh”. Cái gai trong da thịt đã lồi ra, phải nhổ bỏ đi, nếu 
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không sẽ nhiễm độc toàn thân. Đây là lý do Ngài Đầu sư đóng 
cửa Văn phòng HTĐ. Theo tôi, đây cũng là dịp Ngài Đầu sư 
mạnh dạng loại trừ tất cả chức sắc HTĐ chống đối, không còn 
phận sự gì trong Đạo, và tạo lập chức sắc HTĐ mới, khởi đầu là 
phẩm Luật sự, để đảm nhận bảo vệ luật Pháp Đạo. Phải cứng rắn 
áp dụng HC 2007 để điều hành cơ Đạo đang rối rắm trong giai 
đoạn hiện nay. Hành động của Ngài không chỉ giữ yên cho Đạo 
trong hiện tại mà còn đặt nền móng cho tương lai, thoát khỏi 
vòng lẩn quẩn của vấn đề tranh luận về “Hiệp Thiên Đài”. 
Chuyện chống đối Hội Thánh chỉ trên bờ môi chót lưỡi của bọn 
phá Đạo, như nước chảy qua cầu, đồng đạo đã nhàm chán. 
Không thể để một thiểu số vài chục người theo xúi giục của một 
thế lực ở hải ngoại đưa 5 triệu tín đồ vào quỹ đạo của họ. 

3/Nền Đạo chinh nghiêng là do Thiên định (Thánh giáo 
mùng 9 tháng 2 năm Tân Mùi-26-4-31- TNHT). 

Đây là cơ Trời mà ĐCT đã nói trước. Thiêng liêng do đó cũng 
dạy trước ”Lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh”, tức là tìm phương 
thức độ nhơn sanh trong thời Đạo chinh nghiêng chớ không phải 
vì đòi hỏi ”Thiên phong chức sắc”, trông chờ một tương lai 
không đến, mà để Đạo tàn lụi dần. Tôi rất đồng ý với lời ông 
NMT víết:” Các Đấng đã thấy trước tất cả những khó khăn đã 
xảy ra và đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho những ai sẽ làm gì và 
thế nào vv...Tất cả được Thiên thơ định sẵn”. Chức sắc thế 
phong là phương thức đáp ứng với tình thế. Như vậy cũng do 
Thiên ý. Sao có người lại bảo là tà quyền, là “Hội Thánh giả”. 
Những bọn làm loạn đòi chiếm quyền Hội Thánh có phục hồi cơ 
Đạo như năm 1926 được không? Vấn đề đã là Thiên cơ thì 
người Tín đồ Cao Đài chúng ta phải chịu đựng để vượt qua. Vả 
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lại đây là những “bài thi” mà ĐCT khảo hạch con cái của 
Người, như Thánh giáo “Trường đời đem thử gan anh tuấn, 
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh hiền”. Như vậy Hội Thánh thế 
phong chỉ là giai đoạn đối phó với hoàn cảnh, để rồi sẽ trở lại 
như thời lập Đạo chớ không phải kéo dài vĩnh viễn, vì như vậy 
Đạo Cao Đài không còn là Đạo của ĐCT lập ra. Do đó Đức Lý 
Giáo Tông dạy:”Lão để mắt coi cái công bình phàm của chư 
hiền hữu giữa Tòa Tam Giáo là dường nào? Lão lại còn lấy 
công bình Thiêng liêng mà để phương cho mỗi vị tội nhơn cải 
tội lấy mình, ấy là thể lòng Từ bi của ĐCT. Bằng chẳng, thì 
Lão đã hạ cơ trục xuất hết thảy; chư hiền hữu đừng tưởng 
lầm rằng vì Đạo chinh nghiêng mà buộc Lão phải tùng đời; ấy 
là lời tuyên ngôn của Lão đã hứa quyết”( Thánh giáo ngày 
mùng 1-8-1931- Tân Mùi –TNHT). 
Tôi đồng ý với ông NMT khi bảo Cao Đài TTTN tùng đời cho 
qua giai đoạn khó khăn hiện nay, còn Đức Lý Giáo Tông thì 
không tùng đời. Ngài không tùng đời có nghĩa là Ngài sẽ để ý 
công bình Thiêng liêng, có thể trục xuất hết thảy, và dẫn dắt cơ 
Đạo trở lại như xưa, chớ không bỏ mặc cho Đạo theo phàm giáo, 
do đó Ngài đã chọn Ngài Đầu sư tạm thay Ngài lãnh đạo cơ Đạo 
tại thế trong giai đoạn hiện nay. Nhưng tôi không đồng ý với 
ông NMT về việc các vị Thời quân Đại Thiên Phong lần lượt 
qui tiên hết để khỏi rơi vào phàm giáo. Suy nghĩ như vậy là đi 
quá xa. Đời người có số, đâu phải vì biến cố đạo sự mà phải ra 
đi, tức là trốn tránh trách nhiệm Thiêng liêng. Theo tôi, Ngài 
Đầu sư là người được Đức Lý Giáo Tông chọn, vì bản tánh của 
Ngài phù hợp với vị trí lãnh đạo Hội Thánh hiện nay. Theo tôi 
trong giai đoạn hiện nay, cơ Đạo phải có một vị lãnh đạo sáng 
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suốt, cương trực, thẳng thắng đối phó với mọi tình khuấy phá cơ 
Đạo của “Kim quang sứ”, trong và ngoài Đạo. 

4/Tôi không đồng ý với ông NMT khi ông cho rằng 2 câu thơ 
của ĐHP trong bài thơ khoán thủ là lời tiên tri về việc 
những chức sắc thế phong sau năm 1975 sẽ trả áo mảo :”Áo 
mão đầy rừng trơ mắt khỉ, Đụng đầu tà chánh mới kêu 
Thiên”. 

Bài thơ nầy làm vào những năm 1950 lúc đó không có chức sắc 
thế phong, làm sao có việc tiên tri chức sắc thế phong sẽ trả áo 
mão. Bảo rằng Đức Ngài tiên tri thì quả là “vá víu ” cố tình lừa 
gạt dư luận, dẫn dắt đồng đạo chán nản tham dự Đại Hội Nhơn 
sanh 2017. 

Chúng ta cần để ý tình hình cơ Đạo trong những năm đầu lập 
Đạo. Nhơn sanh nhập môn Đạo Cao Đài rất đông, ai cũng mong 
muốn được vào hàng phẩm Thiên phong, nhưng chỉ vì danh hơn 
là vì Đạo. Chính Đức Thanh sơn Đạo sĩ (tức Đức Trạng Trình 
Nguyễn Bỉnh Khiêm) phải giáng cơ nhận xét: “ Chức sắc trọng 
quyền hơn trọng Đạo, Nhơn sanh lo cốt chẳng lo bì”. Cho 
nên ĐCT cũng phải dạy rằng:”Các con! Phần nhiều chư môn 
đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên phong là 
gì? Thầy để lời cho các con biết rằng, nhiều Thánh Tiên Phật 
xuống phàm , nếu căn quả tiền khiên không mấy trọng hệ , 
nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bợn nhiều, thì 
dầu không Thiên phong, hễ gắng công thiện niệm, thì địa vị 
cũng đạt hồi đặng. Thiên phong là để cho các bậc Thánh, 
Tiên, Phật lìa trần, phải lắm dày công cùng sanh chúng mới 
mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ, Thầy lấy Từ bi 
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phong Tịch, nhưng các chức sắc, nếu vì áo mão hơn đạo đức 
thì tội chất bằng hai” (Thánh giáo ngày 17/9/27-TNHT). 

Bài thơ khoán thủ của ĐHP không ngoài việc dạy cho Tín đồ 
theo như Thánh giáo nói trên. 

Ông Giáo Văn vào thập niên 40 nếu có đóng đinh ở Rừng Thiên 
nhiên đâu phải là biết trước các chức sắc Thế phong sau này sẽ 
trả áo mão, vì lúc đó đâu có chức sắc thế phong, mà là có thái độ 
bất mãn với các chức sắc đua nhau xin thiên phong chỉ vì hám 
danh, chớ không phải vì Đạo. Ông NMT đã đi quá xa thực tế 
việc làm của ông Giáo Văn rồi đó, cố uốn nắn việc ông Giáo 
Văn với việc chức sắc Thế phong trả áo mão sau nầy (hơn 70 
năm sau), và cố tình méo mó việc xây hàng rào song sắt có mũi 
nhọn là ứng với tiên tri chức sắc treo áo mão. Mục đích ông 
NMT méo mó sự thật chỉ để làm nản lòng đồng đạo cầu phong 
năm 2017. 

 
5/ Tôi không đồng ý với ông NMT rằng Pháp Chánh Truyền 
không bao giờ sửa đổi. 

Ông viết: “Tân luật (Luật)có thể thay đổi tùy thời gian do trình 
độ tiến hóa của xã hội, nhưng Pháp Chánh Truyền (Pháp) thì 
bất di dịch không thể điều chỉnh....... Có một điều chắc chắn 
ĐCT và Chư Thần Thánh Tiên Phật không bao giờ thay đổi hay 
hủy bỏ PCT. Chỉ có vậy, Đạo mới kéo dài Thất ức niên”. Lẽ dĩ 
nhiên, Luật Đạo có thể thay đổi bất cứ lúc nào tuỳ theo sự tiến 
hóa của nhơn sanh. Nhưng PCT là bản Hiến Pháp của Đạo Cao 
Đài, lẽ dĩ nhiên bất di bất dịch, khó sửa đổi, nhưng việc nầy chỉ 
trong một thời gian nào đó chớ không phải vĩnh viễn. Đạo Cao 
Đài kéo dài Thất ức niên thì PCT phải sửa đổi cho phù hợp với 
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hoàn cảnh của tùy thời kỳ, chớ không thể bất di dịch. Thật tế, 
ngoài đời, bản Hiến Pháp các nước trên thế giới theo thời gian 
có khi hàng mấy trăm năm, đều phải tu chỉnh cho hợp với hoàn 
cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, khoa học của nước đó 
ngày càng phát triển, mà các nhà làm luật không dự đoán trước 
được. PCT của Đạo Cao Đài tuy là một Hiến Pháp cương tính 
cũng phải tuân qui luật đó. PCT do ĐCT lập ra lúc mới lập Đạo, 
trong lúc đất nước còn nghèo nàn lạc hậu, trong vòng thống trị 
của ngoại bang, sống xa cách với xã hội bên ngoài, dân trí thấp 
kém, kinh tế bế tỏa, xã hội phong kiến lạc hậu, trọng nam khinh 
nữ...nên Đức Chí Tôn chỉ nói một số ít điều cần thiết phù hợp 
với hoàn cảnh Việt Nam và kiến thức của dân Việt Nam lúc đó. 
Ngày nay, các nước giao tiếp dễ dàng, mau chóng qua phương 
tiện vi tính và giao thông tối tân, kinh tế trở nên toàn cầu hóa, 
khoa học tiến bộ vượt bực, sẽ đi đến Khoa học không gian và 
liên hành tinh, dân trí mở mang, giáo dục phát triển cao độ, xã 
hội biến đổi nhiều do ảnh hưởng của các nước văn minh, văn 
hóa Viêt Nam pha trộn với văn hóa các nước, tôn giáo trở nên 
toàn cầu hóa...cho nên Đạo Cao Đài cũng sẽ ứng hiện với những 
gì ĐCT dạy là toàn cầu hóa, chớ không bế tỏa trong một nước 
Việt Nam bé nhỏ. Cụ thể, trong PCT chỉ đề cập đến Tam giáo là 
Nho, Lão, Thích giáo là những tôn giáo gần gũi với sự hiểu biết 
của người Việt Nam, thật ra trong hoàn vũ có rất nhiều tôn giáo 
qui dưới hình thức Tam giáo, mà vì sống bế tỏa, người Việt 
Nam không biết được, nên PCT không đề cập tới. 

Một trường hợp thực tế khác là PCT từ trước chỉ thu hẹp trong 
một nước Việt Nam nhỏ bé nghèo nàn lạc hậu, sau nầy phải thay 
đổi cho phù hợp với khuynh hướng toàn cầu hóa và và trình độ 
văn minh tiến bộ của nhân loại. Thí dụ điển hình là theo Thánh 
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giáo, 3000 Giáo Hữu sẽ chia ra khắp sắc dân trên thế giới chớ 
đâu riêng gì Việt Nam. Các hàng Giáo phẩm như Giáo Tông, 
Chưởng Pháp, Đầu sư, Thập nhị Thời quân, Thập nhị Bảo quân, 
Chức sắc Ban Thế Đạo...sẽ có nhiều Vị thuộc các sắc dân khác 
đảm nhận. 
Như vậy PCT phải thay đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Chỉ có 
điều cần nhớ, PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ 
sửa đổi, mà phải qua một số điều kiện qui định chặc chẽ. Một 
trong những điều kiện đó là chỉ có ĐCT mới có quyền sửa đổi 
PCT. 

Võ Văn Tùng- Hòa Thành – Tây Ninh. 16/11/16. 

http://caodai.net.vn/diendan/showthread.php?833-
%C4%91%E1%BB%A9c-l%C3%BD-gi%C3%A1o-
t%C3%B4ng-kh%E1%BA%B3ng-%C4%91%E1%BB%8Bnh-
%E2%80%9C-t%C3%A1m-l%C3%A0-
ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-
l%C3%A3o%E2%80%9D&p=2136#post2136 

__________________________________________   

TÌM HIỂU CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA 

THÔNG TRI 001/HT/TT ngày 16/01 Kỷ Mùi 

 (12-2-1979) & 

ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi  

(01-03-1979) 
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     Lời Dẫn: 

     Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 ban hành vào năm 1979. Lúc 
đó tôi còn rất trẻ chưa tìm hiểu Đạo nên không biết mức độ 
nguy hại của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 đối với Cơ Đạo của 
Đức Chí Tôn. Nhưng tôi cũng cảm nhận được sự vô cùng đau 
khổ của tất cả Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ Cao Đài khi 
Thông Tri và Đạo Lịnh này ban hành. 

     Vào thời điểm sau khi học tập bản-án đạo-cao-đài, do đó bị 
áp lực tinh thần từ nhiều phía làm cho tâm lý nhơn sanh cúi đầu 
im lặng. Lúc đó Chức Sắc Đại Thiên Phong còn nhiều và C.S 
Thiên Phong từ hàng Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư, và các phẩm 
khác của HTĐ, PT còn rất nhiều. Họ âm  thầm  tủi nhục với nỗi 
đau nhìn cơ Đạo bị giải thể. Chỉ có một số rất ít vị thỏa mãn và 
không có gì trăn trở khi nhìn thấy một hệ thống Chánh Trị Đạo 
hoàn chỉnh bị tan rã chỉ còn một Hội Đồng gồm có: một 
Chưởng Quản, một Phó Chưởng Quản, Từ Hàn, Phó Từ Hàng 
và 8 Hội Viên với danh xưng HĐCQ của Hội Thánh ĐĐTKPĐ 
thay mặt cho chức sắc HTĐ, CS-CTĐ. 

     Tôi cũng không ngoại lệ, âm thầm đọc đi đọc lại nhiều lần 
cái Thông Tri và Đạo Lịnh đó. Như một giấc mơ, có lúc không 
dám nghĩ đây là sự thật, và không bao giờ quên được lời kể của 
một vị chức sắc cao cấp lớn tuổi thuật lại lời Ông Thừa Sử 
Trương Ngọc Anh đã gần 40 năm nay mà tưởng chừng như mới 
hôm qua vậy. Ông TS Anh nói:“Tôi là cha đẻ ra cái Đạo Lịnh 
01. Ở nhiệm kỳ đầu Bảo Đạo HTĐ làm Hội Trưởng, Đầu Sư 
Cữu Trùng Đài làm Hội Phó. Vậy ở nhiệm kỳ sau thì HĐCQ 
phải gọi tôi là Ông Nội và cứ thế nối tiếp…” với âm giọng vô 
cùng tự đắc và coi đó là đại công mà ông đã đạt được trong một 
kiếp sanh. 

     Cũng từ Đạo Lịnh 01 đó qua nhiều nhiệm kỳ của HĐCQ  và 
nay đổi danh xưng là Hội Thánh (theoHC 2007) đã thâu quyền 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		246	

 

chức hay trục xuất biết bao nhiêu Chức Sắc, Chức Việc và Tín 
Đồ trung kiên. Chỉ với một cái tội: “không biết thức thời” không 
biết ứng dụng câu: “ gặp thời thế, thế thời phải thế!” như bao 
nhiêu vị CS thức thời và nay cũng là CS cấp cao (như đại thiên 
phong) vậy. 

     Cho đến hôm nay, Đạo Lịnh 01 cả nhà nước và người Đạo 
đều không muốn nhắc lại. Vì đây là một vết thương ô nhục. 
Nhưng vẫn còn đâu đó một số người cố tình nhắc đi nhắc lại 
hoàn cảnh lịch sử, các nghị quyết của tỉnh và trung ương lúc ấy 
đẩy đưa đến sự ra đời của Đạo Lịnh 01, rồi cho đó là thiên điều, 
đó là mạng lịnh của nhà nước phải thi hành. Trong khi giá trị 
thật của Đạo Lịnh 01 đã đi vào một nơi khác, một ý nghiã khác. 
Thời gian hiệu lực đã hết từ lâu. 

     Hôm nay bất ngờ được một người bạn cho tôi xem bài viết 
của một “bạn trẻ tài năng” đã nhìn thấy rõ và phân tích tính 
pháp lý của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01, tôi như được một 
liều thuốc hồi sinh. Bạn đã phân tích một cách khoa học nhận 
xét chính xác vô tư về nội dung và tính pháp lý của các văn bản. 
Điều này sẽ giải tỏa tất cả bức xúc cho những ai trăn trở 
và  thất chí vì Đạo Lịnh gây ra. Đồng thời cũng phá tan ảo vọng 
dựa vào Đạo Lịnh 01 làm chỗ dựa để biện minh sự việc. 

     Vì thế tôi xin giới thiệu bài viết: “Tìm Hiểu Cơ Sở Pháp Lý 
của Thông Tri 001 Và Đạo Lịnh 01” đến quí đồng Đạo 
trong  và ngoài nước xem và chiêm nghiệm. 

Tây Ninh, 15 tháng 10 Bính Thân 

                                                      LÊ CÔNG CHÁNH 

oooooOooooo 

       Tôi là một tín đồ Cao Đài được sanh ra sau ngày Thông Tri 
và Đạo Lịnh ra đời 
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       Tôi không có chút ấn tượng gì về sự khác biệt giữa các nghi 
lễ, hành chánh và cách thức tu học của hai  thời kỳ: Hội Thánh 
cầm quyền Đạo và thời kỳ Hội Đồng Chưởng Quản cầm quyền 
Đạo. 

       Tôi tạm lấy mốc 12 tháng 2 năm 1979 làm ranh giới để 
nhận định. 

       Trên 30 năm nay, các Chức Sắc lớn trong Đạo đã ký và ban 
hành hai văn kiện kể trên (THÔNG TRI 001/HT/TT ngày 16/01 
Kỷ Mùi (12-2-1979), và ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐLngày 04-02-Kỷ 
Mùi (01-03-1979) với phẩm vị  của Thiên Phong. Mọi người cúi 
đầu thi hành vì cho đó là Thiên Thơ định vậy, chỉ biết đau lòng 
dù cho có thấy đó là đi ngược lại Luật Pháp Chơn Truyền của 
Đạo. 

       Tuy nhiên, với tuổi 30, tôi cũng hiểu biết được chút ít về 
Luật Pháp. Từ Luật Quốc Tế đến Luật Quốc Nội, và ngay cả 
Luật Pháp của Đạo. Nên tôi quyết tâm đọc thật kỹ 2 văn kiện 
Lịch sử nầy trong  cửa Đạo, để làm cơ sở cho đức tin của mình. 

       Có rất nhiều khía cạnh cần tìm hiểu (như Ngôn Từ, Lý 
Luận, và Pháp Lý v.v.) Tôi xin lần lượt trình bày sự hiểu biết 
của mình để chia sẻ với các bạn Đạo đồng trang lứa và đồng thời 
cũng để thỉnh giáo Quí Chức Sắc, chức việc cao niên có mặt 
trong thời điểm sự kiện 1979 xảy ra. Đó là những nhân chứng 
sống của lịch sử để mong nhận được sự chỉ giáo cho tận tường:  

       1-/ VỀ NGÔN TỪ: 

       Đọc qua các Thánh Lịnh  của Hội Thánh từ trước và sau 
ngày 16/01 Kỷ Mùi (12-2-1979) : Tôi thấy có hai loại ngôn 
phong khác biệt rõ rệt thậm chí đối lập nhau hoàn toàn. (một bên 
là thương yêu , một bên là thù hận) 
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       - Nếu không đọc phần đầu nêu đề và phần cuối ký tên và 
ban hành của Thông Tri 001 mà chỉ đọc nội dung thôi thì không 
ai nghĩ rằng đây là một văn bản của người tu hành. Cụ thể như 
những câu: “bọn đế quốc ”, “bọn phản động ”, “hãy đề cao 
cảnh giác bọn xấu”, “lời tuyên truyền xuyên tạc ”, “Toàn đạo 
hãy mạnh dạn phát hiện hành động của chúng để chánh quyền 
kịp thời xử lý. “một số người cầm đầu trong đạo buổi trước”, 
“suy nghĩ nông nổi đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, 
do một số người cầm đầu trong đạo trước đây đã gieo rắc luồng 
tư tưởng phản cách mạng và đầu độc chúng ta.”. v.v. Đó là 
những ngôn từ dao to búa lớn không có sự thương yêu mà đầy 
thù hận. 

       2-/ VỀ LÝ LUẬN: 

       Có những lý luận vì nóng giận và nói quá tắt mà tác giả 
Thông Tri nầy lại đem đầu lấp vào đuôi, lộn xộn không sao hiểu 
nỗi lịch sử được. Cụ thể như: 

       -“Đức Chí Tôn đến hoằng khai nền Đại Đạo trong hoàn 
cảnh nước nhà còn sống dưới chế độ phong kiến và bị trị của 
thực dân Pháp, phát xít Nhựt và Đế quốc Mỹ”. 

       Nhận xét: Năm 1926, thì lúc đó trên đất nước Việt nam chỉ 
có chánh quyền thuộc địa Pháp, Chứ không hề có Phát xít Nhựt 
và Đế Quốc Mỹ. 

       -“đó cũng là chỗ sơ hở thuận lợi cho bọn đế quốc đưa 
người của chúng lồng vào tôn giáo, để khống chế lèo lái con 
thuyền đạo lần hồi đi vào âm mưu xâm lược của chúng”. 

       Nhận xét: Nền Đạo Cao Đài từ lúc khai mở đã làm cho nhà 
cầm quyền Pháp khó chịu và luôn tìm cách triệt hạ: mà đỉnh cao 
nhứt là bắt Đức Hộ Pháp và nhiều Chức Sắc đi đày ở 
Madagasca. Chánh quyền Ngô Đình Diệm thì khủng bố đến nỗi 
Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang Miên quốc, và buộc cả chức 
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sắc phải lập thệ chống lại Đức Hộ Pháp, thì làm gì có chuyện 
lồng người vào Tôn Giáo? 

       -“Đặc biệt là chúng thông qua một số người cầm đầu trong 
đạo buổi trước mà chúng đã lôi cuốn được với mưu đồ tách rời 
một bộ phận dân tộc có tôn giáo ra khỏi cộng đồng dân tộc 
Việt Nam ”. 

       Nhận xét: Luật Đạo dạy rõ, một tín đồ của Đạo cũng là một 
công dân của đất nước nên phải làm tròn nghĩa vụ công dân .v.v. 
Chứ không hề tách rời như Thông Tri đã nói. 

       -“căn cứ vào bản án và nguyện vọng chánh đáng của các 
tầng lớp nhân dân, trong đó có quần chúng tín đồ Chức việc và 
Chức sắc, đồng thanh quyết nghị cho HỘI THÁNH phải chấn 
chỉnh nền đạo trở nên một tôn giáo thuần túy và trong sạch”. 

       Nhận xét: Nhà nước đã ban hành chính sách tự do tín 
ngưỡng và tự do không tín ngưỡng là quá công bằng hợp lý, như 
vậy mọi công dân kể cả người có Đạo nếu thấy không phù hợp 
với ý mình thì có quyền ly khai không tin tưởng, sao lại nhọc 
công họp ra quyết nghị cho Hội Thánh phải chấn chỉnh nền đạo, 
để Hội Thánh“tích cực đáp ứng theo nguyện vọng chánh đáng 
của nhân dân” ? và sau khi chấn chỉnh xong rồi những người 
nầy có nhập môn vào làm môn đệ mà  hành Đạo hay không?  

       3-/ VỀ PHÁP LÝ: 

       Có những điểm cần lưu ý sau đây: 

       THÔNG TRI 001/HT/TT  ký và ban hành ngày 16/01 Kỷ 
Mùi (12-2-1979) của HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH 
TÂY NINH: 

       Vậy xin hỏi HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY 
NINH được thành lập hồi nào, cấp nào thành lập, và Thánh Lịnh 
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nào của Hội Thánh? Vì trước đó Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh chỉ có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, 
Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà thôi. 

       Thông Tri 001 có câu: 

       1-/“Nền đạo CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH chỉ có một 
Hội Thánh duy nhứt là HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ 
ĐỘ, bao gồm Hiệp Thiên Đài nhiệm vụ bảo vệ luật pháp chơn 
truyền của đạo, Cửu Trùng Đài nhiệm vụ giáo hóa và phổ độ 
cúng sanh trên đường đạo và đường đời.” 

       Như vậy ngay thời điểm đặt bút ký Thông Tri 12-2-1979 
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH chưa được 
khai sanh và người ký văn kiện nầy là Ba Chánh Phối Sư, Nữ 
Chánh Phối Sư và được Chưởng Quản HTĐ và CTĐ phê chuẩn. 
Như vậy, đến ngày 12-2-1979 HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA 
THÁNH TÂY NINH mới được khai sanh. Còn Tác giả Thông 
Tri 001 đã quá nôn nóng mà quên để tiêu đề của Đạo từ thử như: 
Tòa Nội Chánh, hay Cửu Trùng Đài v.v. bên góc trái thì nhân 
sanh sẽ tuyệt đối tin tưởng vì không thấy cái sự vô lý của nó: 
“HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH ” được đặt 
tên trước khi sanh ra đời. 

       2-/ “Từ đây, tòa Nội Chánh, Cửu Viện Hành Chánh, Phước 
Thiện Nam Nữ, Pháp Chánh, Phổ Tế, các Hội Thánh các cơ 
quan trực thuộc của đạo, từ Trung Ương đến địa phương, đều 
được giải thể” 

       Thông Tri 001 được Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Cửu 
Trùng Đài phê chuẩn thì câu nầy đã được thành luật rồi, sau khi 
ký xong thì các cơ quan như: “tòa Nội Chánh, Cửu Viện Hành 
Chánh, Phước Thiện Nam Nữ, Pháp Chánh, Phổ Tế, các Hội 
Thánh các cơ quan trực thuộc của đạo, từ Trung Ương đến địa 
phương” không còn tồn tại nữa, do đó hai Thượng Thống Lại 
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Viện CTĐ và Phước Thiện là những xác chết đã bị khai tử thì 
làm sao ban hành được Thông Tri nầy chứ? Một Thông Tri quan 
trọng như vậy mà do hai hồn ma ban hành thì làm gì có giá trị?? 

       -Và sau khi đặt bút phê chuẩn Thông Tri 001 thì ngay cả cơ 
quan Tối Cao của hai Đài cũng không còn tồn tại. Nói rõ hơn : 
Không còn Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, cũng không 
còn 2 vị Đầu Sư CTĐ nữa. Phải chi Thông Tri 001 đừng nóng 
vội mà nói thêm một câu “Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên 
Đài, 2 vị Đầu Sư CTĐ ” còn tiếp tục hành quyền thì Đạo Lịnh 
01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) sẽ được hai người 
còn quyền ký, như vậy mới hợp pháp hợp lý.  

       ĐẠO LỊNH 01/HT/ĐL ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) 
do Bảo Đạo Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và hai Đầu Sư CTĐ 
ký. Trên nguyên tắc, đó là của Hội Thánh Lưỡng Đài có nghĩa là 
Quyền Chí Tôn tại thế thì không còn gì để dị nghị. Nhưng Bậc 
Cao của Hội Thánh Lưỡng Đài đã bị Thông Tri phủ nhận hay 
khai tử rồi thì không thể ban hành Đạo Lịnh 001 được. Và bốn 
Chánh Phối Sư Nam Nữ, Cơ Quan Phước Thiện Nam Nữ  và 
Lại Viện CTĐ và PT cũng không còn tồn tại thì làm sao ban 
hành ra cho toàn Đạo chứ? Kể cả đem văn bản này ra khỏi văn 
phòng cũng không có người. 

       Phải chi Đạo Lịnh 001  nầy ra đời trước Thông Tri, thì mọi 
việc sẽ ổn rồi, không còn một chút sơ hở nào hết. Đằng nầy vì 
quá nôn nóng, mà Thông Tri là của một cấp nhỏ (của Các Chánh 
Phối Sư) lại vội vàng khai tử tất cả các Cơ Quan Đạo. Làm cho 
tất cả nền Đạo đều bị vô hiệu hóa, Đây là một sự may mắn cho 
nhơn sanh cho nên dù cho có hàng ngàn Đạo Lịnh ký sau Thông 
Tri cũng không có giá trị gì. Thật là huyền diệu, thật là huyền 
diệu! 

       Đây là Thiên ý: Người soạn Thông Tri và người ký Thông 
Tri đều bị quyền Thiêng Liêng ám nhãn vì cái ý đồ diệt Đạo( của 
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Chí Tôn) để không còn thấy cái khuyết điểm của mình. Đây là 
một sự phù hộ của Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng 
Liêng để cứu con cái của người và cũng để thử thách nhơn sanh 
xem có còn nhớ lời Minh Thệ của mình không? Hay đợi đến khi 
hấp hối mới “Xét câu Minh Thệ gởi mình cõi thăng”. Lúc đó dù 
có thấy bị phạm thệ thì cũng không còn sửa sai kịp nữa. Xét xâu 
minh thệ phải được làm hằng ngày lúc còn tỉnh táo và sức khỏe 
mới được. 

       Tôi là một môn đệ của Chí Tôn, sanh sau đẻ muộn cũng 
nhận thấy hai văn bản Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 đều không 
có giá trị, HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH 
không phải vô tình mà đánh số 001 và 01 cho hai văn bản nầy 
đâu. Vì đó là những văn bản đầu tiên của HỘI THÁNH CAO 
ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH. Hai văn bản nầy chỉ là hai văn 
bản đảo chánh lật đổ Hội Thánh Lưỡng Đài của Chí Tôn lập mà 
thôi. 

       Từ nay, hay mãi mãi về sau tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh đã 
thấm nhuần tư tưởng: “ Vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh” cũng phải thấy sự bất công trong cửa Đạo Cao Đài tại 
Tây Ninh mà trả lại Công Bằng cho người tín đồ của Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. 

       Hội Đồng Chưởng Quản ra đời từ một văn bản bất hợp pháp 
như đã phân tích trên đây phải trả lại những gì đã cưỡng bách 
chiếm đoạt của Đạo. Dù sau nầy Hội Đồng Chưởng Quản có lập 
được nên Hội Thánh thì cũng không thể gạt gẫm được con cái 
của Chí Tôn. Vì Hội Thánh chỉ duy nhứt có Chí Tôn lập mà 
thôi. Mà là phải Hội Thánh Lưỡng Đài phân lập mới khỏi đưa 
chúng sanh vào sự ép chế đau khổ. 

Thánh Địa, ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Thìn (2012) 

Hậu bối Vô Danh Tiểu Tốt 
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==================================== 

       Hậu bối xin trích sau đây bức thơ của Cải Trạng Lê Minh 
Khuyên đương kim Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật của 
HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN  người đã gắn bó với Hội Đồng 
Chưởng Quản 33 năm qua  để chứng minh cho những điều tôi 
phân tách trên đay là chính xác, Ông Lê Minh Khuyên đã phát 
biểu: 

  

HIỆP THIÊN 
ĐÀI 

Văn phòng 

Số:024/87-
HTĐ.VT 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập thất niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

============================= 

  

Cải trạng LÊ MINH KHUYÊN 

Phó Chưởng Quản Hội Thánh 

ĐH.Cơ Quan Pháp Luật Đạo.. . . .  . 

       Đại Hội Tổ chức việc cầu phong cầu thăng kỳ nầy, Chức 
sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng và nhiệm vụ 
gì với tổ chức ngoài giáo pháp Chơn Truyền của ĐẠI ĐẠO TAM 
KỲ PHỔ ĐỘ Tòa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trọng Pháp 
Luật Đạo của Hội Thánh đã thực hiện qua các kỳ Đại Hội trước 
đây. 

       Trân trọng, kính gởi đến Quý Đạo huynh, Đạo tỷ một ý kiến 
nhỏ để Quý Huynh , Tỷ am tường. 

Nay kính 
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Tòa Thánh, ngày 21 tháng 8 Nhâm Thìn. 

(dl 06-10-2012) 

(ký tên) 

Đồng kính gởi: 

Ban Giám Đốc Sở NỘI VỤ kiêm 

TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO TÂY NINH 

“để kính tường” 

http://huongdaoflorida.com/timhieucosophaply.html 

  

CẢM NHẬN VỀ CHÂN LÝ ĐẠO CAO ĐÀI 

Nguyễn Bàu Đồn 

  

        Tôi là một tín đồ trẻ tuổi của Đạo Cao Đài. Được sanh ra 
trong một gia đình ba đời theo Đạo Cao Đài. Ông Nội tôi chức 
Chánh Trị Sự trước năm 1975. Thân phụ tôi làm Lễ Vụ cho 
Thánh Thất trước 1975 đến năm 2012. Còn bản thân tôi văn hóa 
không hết cấp hai, nhưng trong tâm tôi bao giờ cũng quan tâm 
đến nền Đạo. 

        Trong cơ Đạo hôm nay có rất nhiều bài viết bình luận về 
việc đúng sai Luật Pháp Chơn Truyền của Đức Chí Tôn chỉ dựa 
trên lý luận mà không dựa trên kinh luật. Tôi đã được có dịp đọc 
nhiều bài viết trên trang mạng như caodai.net.vn, 
hoithanhphucquyen.org, huongdaoflorida.com … thấy ai cũng 
nói mình làm đúng Luật Pháp Chí Tôn. 
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        Theo tôi nghĩ, muốn nói đúng sai thì phải căn cứ vào Tân 
Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Thánh Ngôn 
Hiệp Tuyển và các Thánh Lịnh của Chưởng Quản Nhị Hữu 
Hình Đài. 

        Trong bài viết này, tôi muốn nói lên những gì mà tôi đã 
được học qua trong các Luật và Lịnh vừa kể trên. Nay xin ghi 
lại: 

          Pháp Chánh Truyền: 

         Quyền Hành Giáo Tông: 

 “Hộ Pháp hỏi: "Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh 
Giáo Gia Tô Thầy truyền tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông trọn 
quyền về phần hồn và phần xác; Người nhờ nương quyền hành 
cao trọng đó, Đạo Thánh mới có thế lực hữu hình như vậy. Đến 
ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần 
hồn đi, thì con sợ e cho Người không đủ quyền lực mà độ rỗi 
chúng sanh chăng?" 

Thầy đáp:" Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì 
nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng 
quyền cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại 
nắm quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu 
lòn cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành 
quí hóa ấy, Thầy tưởng vì thương mà cho các con, nào dè nó là 
một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. 

Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến 
làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì 
chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt 
thống. 

Kẻ nào đã nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng 
Liêng, thì là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc 
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chiếm quyền chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh chẳng 
phương nào thoát khỏi vòng áp chế. 

                Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác 
và phần hồn (nghĩa là Đạo và Đời) thì "HIỆP THIÊN ĐÀI" lập 
ra chẳng là vô ích lắm sao con? "CỬU TRÙNG ĐÀI" là Đời 
"HIỆP THIÊN ĐÀI" là Đạo, Đạo không Đời không sức, Đời 
không Đạo không quyền: Sức quyền tương đắc mới mong tạo 
thời cải thế, ấy là phương hay cho các con liên hiệp cùng nhau, 
chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn Thánh Giáo của Thầy 
cho khỏi trở nên phàm giáo”” 

        Đạo nghị định thứ sáu: 

        Nghị Định: 

“Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều đình 
Hiến Pháp, sửa trị Đài mình cho hiệp Pháp Chánh Truyền nên 
đồng ký tờ này mà ước hẹn”. 

       Trong cơ Đạo hiện nay, những ai cho rằng lập Hội Thánh 
Thống Nhứt là đúng thì nghĩ gì qua đoạn Pháp Chánh Truyền và 
Đạo Nghị Định Thứ Sáu này: 

             Quyền Hành Chưởng Pháp: 

“PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Ba ấn phải có trên mỗi 
luật mới đặng thi hành. 

CHÚ GIẢI: Bất câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đã 
đặng hai vị Chưởng Pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một, thì cũng 
không đặng phép ban hành; nghĩa là: trên Giáo Tông không 
đặng phép thị nhận; dưới Đầu Sư không đặng phép thi hành.” 

QUYỀN HÀNH ĐẦU SƯ 
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PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Đầu Sư có quyền cai trị 
phần Đạo và phần Đời của chư Môn Đệ "CHÍ TÔN". 

CHÚ GIẢI: Đây Thầy dùng chữ "phần Đạo" và "phần 
Đời" đặng định quyền hành của Đầu Sư, thì là Đầu Sư có trọn 
quyền về phần Chánh Trị của Cửu Trùng Đài và phần luật lệ 
của Hiệp Thiên Đài. Vậy thì người đặng quyền thay mặt cho 
Giáo Tông và Hộ Pháp trước mặt nhơn sanh. Hễ thay quyền cho 
Giáo Tông và Hộ Pháp, tức là người của Cửu Trùng Đài và 
Hiệp Thiên Đài; bởi vậy buộc Đầu Sư phải tùng quyền cả hai 
mà hành chánh, chẳng đặng phép tự ý riêng mình mà thi thố 
điều chi không có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy.” 

QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi minh thệ rồi, Đầu Sư 
đặng cầm quyền luôn cả và Chánh Trị cùng Luật Lệ . 

Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày 
15-10-Quí Dậu (1933) có đoạn: 

“Kỳ dư khi nào Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh phản khắc 
cùng nhau làm nền Đạo chinh nghiêng nguy hiểm thì Đầu Sư 
mới đặng thống quyền nắm Đạo Pháp thi hành chánh trị (Quyền 
thống nhứt phải có đủ quyền vạn linh và quyền chí tôn hiệp 
đồng ban cho mới đặng)” 

Vậy những ai cho rằng Đầu Sư đặng cầm quyền thống 
nhứt, vậy có được quyền Chí Tôn và Quyền Vạn Linh ban cho 
hay không? 

Quyền hành Chánh Phối Sư: 

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Ba vị Chánh Phối Sư đặng 
phép thế quyền cho Đầu  Sư, song không đặng quyền cầu phá 
luật lệ". 
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CHÚ GIẢI: Hễ trái mạng lịnh Thiêng Liêng, sửa cải 
luật lệ mà hành sự, hoặc thêm, hoặc bớt, thì là phạm phép Thiên 
Điều làm cho Thánh Giáo trở nên Phàm Giáo. Nhơn sanh là 
Phàm, Hội Thánh là Thánh, nếu không Hội Thánh phê chuẩn thì 
những điều chi sửa cải bởi Chánh Phối Sư, thì tất cả đều là 
phàm, mà hễ phàm thì khó mong lập vị Thánh cho đặng. Bởi cớ 
ấy nên Thầy không cho Chánh Phối Sư lập luật; ấy cũng là cơ 
mầu nhiệm, diệt phàm của Đạo vậy. 

LUẬT CÔNG CỬ CỦA CHỨC SẮC CỬU TRÙNG ĐÀI (Nam 
Phái và Nữ Phái)  

CHÚ GIẢI: Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Nữ, đều 
phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi 
khoa mục hoặc bởi công cử. 

Nên khi công cử phải có mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, 
giữ lẽ công bình cho khỏi điều tư vị, lại còn có phương thế hỏi 
Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có phải chánh vị 
hay chăng? nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông 
cùng Thầy mới đặng. 

Thánh giáo ngày 22 tháng 8 năm Đinh Mão 1927, Đức 
Cao Đài Ngọc Đế định rằng : “Phải có Lý Giáo Tông tiến cử 
Thầy mới nhậm phong nghe à”. 

Trích Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo Đạo 19-4 năm 
Giáp Tý 1984: 

“Việc cầu phong cầu thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút 
quyền thiêng liêng quyết định mà nay lại do chánh quyền chấp 
thuận trước, như vậy Đạo Cao Đài mất hết ý nghĩa thiêng liêng 
của nó và trở thành một tổ chức của phàm trần. Vì lẽ đó nên 
trong bản phúc sự chung niên kỳ đó Đệ Tử có trình rằng “Nghị 
Quyết 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là sợi xích- thằng trói buộc 
Đạo Cao Đài một cách chặt chẽ không phương cựa quậy, và từ 
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đó đến nay, Đệ Tử và Ngọc Đầu Sư Cữu Trùng Đài đồng ý 
ngưng các cuộc cầu phong cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng 
cao quý phẩm tước của Chức Sắc và không chịu đặt Tôn Giáo 
Cao Đài quý trọng do Thượng Đế lập thành dưới quyền phàm 
tục””. 

Vậy những ai cho rằng chức sắc hôm nay là chức sắc 
Thiên Phong thì những người này  nghĩ gì qua đoạn Pháp Chánh 
Truyền, Thánh Giáo 22-8-Đinh Mão và Văn Tịch Pháp của Ngài 
Hồ bảo Đạo? 

Thánh Giáo Đức Lý Đại Tiên ngày 18-5 Tân Mão: 

“Chư hiền hữu đừng tưởng lầm rằng vì Đạo chinh 
nghiêng mà buộc Lão phải tùng đời. Ấy là lời tuyên ngôn của 
Lão đã hứa quyết.” 

Thánh giáo Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
ngày 03-5 Quý Dậu: 

“Vậy các Luật Pháp của Đức Chí Tôn đã đào tạo đều 
hữu ích cho cơ quan hành động cho nền chánh giáo của người, 
một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng, hễ tùng thì Đạo thành còn 
nghịch thì Đạo diệt. 

Cả Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật, 
chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền Hội Thánh” 

Vậy những ai cho rằng trong thời buổi nào phải tùng 
theo thời buổi đó thì nghĩ gì qua hai đoạn Thánh Giáo này? 

Thánh Thơ 168/HP-HN ngày 01 tháng 10 năm Bình 
Thân (dl 3-11-1956) của Đấng Tôn Sư Hộ Pháp từ Nam Vang 
gởi về cho Hội Thánh có đoạn: 

“Bần Đạo cấm không có một vị Chức Sắc nào đủ quyền 
sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài. Chờ bần đạo trở về Việt Nam 
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định liệu. Hãy chờ đến ngày nào có một Hội Thánh đầy đủ uy 
quyền hiệp cùng Nhơn Sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa đổi mới 
hợp pháp. Bằng không cả con cái Đức Chí Tôn bất tuân không 
thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó đặng 
bảo tồn mối Đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. 
Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó chớ không phải ai nói cũng 
nghe vâng, vâng, dạ, dạ… đi theo như thế đó là theo xuống 
phong đô cả lũ đó nghe” 

Thánh  Giáo ngày 9 tháng 1 năm canh ngọ: 

“Đại Lễ Tòa Thánh chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy 
trước đây thì khá biết rằng có tà quái chứng mà thôi nghe” 

Vậy những ai cho rằng sự thay đổi nghi lễ ngày hôm nay 
là đúng thì nghĩ gì qua đoạn Thánh Giáo ngày 9-1- Canh Ngọ và 
Thánh thơ 168 của Đức Tôn Sư Hộ Pháp? 

Phần cuối bài viết xin trich ra các bài thi của Đại Tiên 
Kim Quang Sứ và của Đức Lý Dại Tiên và bài thơ của Tôn Sư 
Hộ Pháp. 

BÀI THI CỦA ĐẠI TIÊN KIM QUANG SỨ 

Cữu phẩm Thần Tiên nễ mặt ta. 

Thích Ca dầu trọng khó giao hòa 

Cửa Kinh Bạch Ngọc thường lui tới 

Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà 

Chỉ đá hóa vàng đoan miệng thế 

Treo gươm phong huệ giục phồn hoa 

Đổi chơn thay giả tô Thiên vị 
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Thắng bại phàm tâm liệu thế à ! 

  

BÀI THI CỦA ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN  

Màn Trời đã vẹt ngút mây trương. 

Bước tới đài hoa thấy tỏ tường. 

Ngọc sáng Non Côn đà gặp nẽo 

Lối mòn Động Bích chớ lầm đường. 

Chánh tà đôi nẽo tua tầm chước 

Hư thiệt muôn phần gắng định phương. 

Mê tỉnh chuông khua phân biệt tiếng. 

Rừng thiền nô nức loáng mùi hương. 

  

BÀI THI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP  

     Ngày nay mấy chú làm hài. 

Diễn tuồng San Hậu thương thay nịnh thần 

     Hỡi ai là Đổng Kim Lân 

Tay bồng ấu chúa mà lần qua truông. 

     Nhắc lại mà tôi thêm buồn, 

Đời nào cũng vậy luôn giống đời. 

     Đến nay tôi nói ít lời, 
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Đạo thành nháy mắt ai thời có hay. 

     Trung thành chịu đắng chịu cay 

Đinh Lăng họ Tạ lên ngai mấy hồi. 

     Để cho nó hát cho rồi. 

Mãn tuồng Họ Tạ đến hồi Bàng Quyên, 

     Trung thành cũng chẳng đặng yên. 

Bàng Quyên mãn lớp Thần Tiên ra đời. 

      Chớ nên bàn luận nhiều lời. 

Phải lo chuẩn bị kịp thời ứng khoa 

     Cận ngày Đại Hội Long Hoa. 

Thần Tiên giáng thế quỉ ma lộn nhào. 

     Bây giờ ma quỉ nhập trào. 

Chuyển Cây Ma Xử vàng thau phân rành. 

  

Xin trích ra hai đoạn văn trong bài giáng cơ của  Ngài Thời 
Quân Tiếp Đạo cho bà Thân Mẫu Nữ Đầu Sư Hương Lự và hai 
em Cao Hoài Sang và bà Hương Cường. 

“ Mẹ ôi! Một lời nói sai với Ngự Mã cũng bị đọa, huống 
chi sửa cải chơn truyền, tội trọng là dường nào.” 

“ Em! Những di tích chi của Thiên Quân phải cố giữ đừng 
sửa đổi mà phạm tội Thiên điều như tội của qua đã làm.” 
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Đây là bài học cho vạn linh hồn, xe trước đổ, xe sau phải 
tránh,  dầu sao cũng phải cẩn thận và tôn kính trên bước đường 
đạo hạnh. Bằng chẳng, lọt vào kế sâu cũng uổng kiếp sanh may 
duyên ngộ đạo.” 

Thánh Địa, ngày 15 tháng 10 Bính Thân (2016) 

TÍN ĐỒ TRẺ TUỔI BÀU ĐỒN 

http://huongdaoflorida.com/camnhanvechanly.html 

================================== 
NỖI ĐAU THẦM KÍN 

TRONG TÂM HỒN NGƯỜI LÃNH ĐẠO! 

Ngài Đầu Sư phải làm gì trước thực trạng? 

Lê Thiện Tâm      

  

       “…làm Phụ Thống Hòa Viện trung ương của tôn giáo 
Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải biết lừa dối người, 
phải biết che giấu sự thật, phải biết làm thất nhân tâm, phải 
biết làm cho thêm thù bớt bạn, phải biết trấn áp người có thiện 
tâm thiện chí..”    Trên đây là trích một đoạn trong Tờ Trình của 
một chức sắc gởi đến Hội Thánh hiện nay và Lãnh Đạo Hòa 
Viện… Nhưng mọi việc đều im lặng. 

       Sự im lặng của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh sau bao 
nhiêu năm lãnh đạo Hội Thánh trước những sự thật đã và đang 
diễn ra từ Trung Ương đến Địa Phương trong cơ cấu Hành 
Chánh Đạo của Hội Thánh hiện nay. Từ Cửu Viện cho đến tận 
các Tổ Nghi Lễ, Họ Đạo xa xôi, không nơi nào mà không xảy ra 
dẫy đầy những thảm trạng, những việc làm ngược đạo đức. Nếu 
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không muốn nói là có một bộ phận lớn Chức Việc Chức Sắc 
đang tàng ẩn trong guồng máy từ Trung Ương đến Địa 
Phương  chỉ lấy chuyện lập thệ nhập môn làm bình phong hình 
thức. Họ đang phục vụ cho một mục đích và một lý tưởng không 
phải Chí Tôn dạy và mong muốn. 

       Trong họ đã học hai giáo trình khi hành đạo: 

       1/ Giáo Trình tại Hạnh Đường của Hội Thánh đã được soạn 
thảo và kiểm duyệt. 

       2/ Giáo trình ngoài Hạnh Đường không phải của Đạo Cao 
Đài, không dựa trên Giáo Lý, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, 
Luật Thương Yêu-Quyền Công Chánh làm căn bản. Họ được 
học riêng không phải tại giảng đường. Họ được ngấm ngầm 
chọn lựa để làm ngược lại với tinh thần đạo đức và nguyện vọng 
của nhơn sanh. 

       Vì thế mà cơ Đạo luôn luôn bất ổn trong suốt 40 năm qua 
sau cái Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 ban hành. 

       Không thể biện minh rằng, quý vị lãnh đạo Hội Thánh hiện 
nay không nhìn thấy! Có thấy nhưng cách xử lý thì đến giờ vẫn 
im lặng!! Vậy mà nhiều trang mạng cũng như nhiều cây bút đã 
không tiếc lời ca tụng là mối Đạo ngày nay vươn lên tầm thế 
giới….Mục đích để bơm hơi cho bộ phận lớn này mang những 
tư tưởng độc hại nghịch Đạo gieo rắc khắp nơi từ quốc nội đến 
quốc ngoại, cố ý làm sai tôn chỉ của Thầy là Luật Thương Yêu 
và Quyền Công Chánh. Chọn lựa để phong và thăng cho bộ 
phận này có chức, có quyền có lực để đánh phá tôn chỉ cao cả 
của Đạo Trời tan ra thành manh mún. Kết cuộc dẫn đến thành 
một tổ chức phàm trần, trục lợi cầu danh để vinh thân phì da 
hay phục vụ cho một mục đích riêng tư nào đó.! 

       Xin trích một đoạn Thánh Giáo ngày 9-1-Canh Ngọ (7-2-
1930) của Chí Tôn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		265	

 

       “… Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang, 
muốn đứng trước cả nhân-sinh, để cho họ biết mình hướng-đạo. 
Ðường Tiên cũng lấp-lửng, nguồn Thánh cũng toan vào, mà 
thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh Ðạo 
mà tạo danh mình, vô Thánh-Ðiện mà hơi tà còn phưởng-phất. 
Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa cáo bầy, 
bụng trống lỗng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại. Ôi! lốt Ðạo, 
lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây, chẳng còn biết làm sao đem 
Thánh-Giáo vào tay chúng nó được.          

       Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng, biết 
có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội nguyệt, 
mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giậu lá, bần hàn 
chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn-nhơ, mới 
có thể lập ngôi cho mình đặng, có đâu lấy của lấn nhân, mượn 
quyền xua đức, kẻ chân-thành lánh mặt, đứa tà-mị áp vào, rồi 
cúm-núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ chánh-giáo…” 
TNHT Q.II trang 68-69 ấn bản 1970.         

       Trước tiến trình hủy diệt tôn chỉ Đạo một cách thâm độc 
nghiệt ngã. Tại sao Ngài Đầu Sư và quý vị lãnh đạo khác vẫn 
yên lặng? Hay chưa đến lúc? 

       Để hiểu rõ vấn đề vừa nêu trên  đồng thời góp nhặt những ý 
tưởng và tư liệu làm hành trang đến với Đại Hội Nhơn Sanh 
năm 2017 là một đại hội lịch sử, bứt phá đẩy lùi những bóng đen 
trong cửa Đạo còn tồn đọng sau 40 năm nay! 

       Nhìn vào tư cách và Đạo Đức của người lãnh đạo trong 
Cữu Viện như trong tờ tường trình đính kèm, quý Chức-
Việc là Nghị-Viên trong tương lai có còn tâm huyết muốn 
cầu phong để chung tay vào giúp cho Đạo Trời mau tiêu 
vong không? 
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       Mời quý đồng đạo gần xa trong và ngoài nước tường lãm 
một sự việc ở cơ quan Hòa Viện. Và còn rất nhiều trong Cữu 
Viện của Hội Thánh hiện nay từ từ cũng được phơi bày với nhơn 
sanh: Đó là Bản Tường Trình của Lễ Sanh Ngọc Lập Thanh một 
thành viên trong Ban Trật Tự Nội Ô trình lên Lãnh Đạo Hội 
Thánh để biết sự thật chủ trương và cách hành Đạo mấy năm 
qua của chức sắc trực thuộc Hòa Viện. Tờ Trình này chắc chắn 
đã bị ém nhẹm. Cơ Quan Pháp Luật của Cải Trạng Lê Minh 
Khuyên cũng không hay biết nên không thấy có ý kiến giải 
quyết gì. Đến nay thì Ông Ngọc Lập Thanh đã nghĩ việc còn 
Phụ Thống Hòa Viện thì vẫn còn tại vị và thăng chức!!! 

Thánh Địa, ngày 24 tháng 11 năm Bính Thân 

Lê Thiện Tâm 

----------o o o o O o o o o----------- 
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http://huongdaoflorida.com/noidauthamkin.html 

======================= 

SỰ BÍ MẬT của THÔNG TRI 001 và 

ĐẠO LỊNH 01 (năm Kỷ Mùi 1979): 

 Đã đến lúc cần phải giải mã.  

Nguyễn Hữu Chơn 

  

       Tôi tên Nguyễn  Hữu Chơn, hiện ngụ tại Châu Thành 
Thánh Địa. 

       Lời nói đầu tiên của tôi là vô cùng biết ơn người bạn trẻ tài 
năng với bút danh “VÔ DANH TIỂU TỐT”. Bạn đã phân tích 
nội dung và tính pháp lý của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 năm 
Kỷ Mùi (1979) một cách khoa học, vô tư với tinh thần trong 
sáng chưa nhuộm màu danh, lợi, quyền, trong cửa Đạo. Đạo 
Lịnh 01 đó đã làm cho biết bao tín đồ đau khổ và thất chí hết 
cuộc đời, trong đó có tôi. Tôi cũng không quên lời cảm ơn hiền 
huynh Lê Công Chánh đã giới thiệu cho tôi được xem và biết về 
bài phân tích của người bạn trẻ nói trên. 

       Thưa Chư bằng hữu đồng môn! 

       Cho tôi sơ lược những diễn tiến Đạo sự trước và ngay thời 
điểm ban hành Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 (TT. 001 và ĐL. 
01). 
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       Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ban hành trong hoàn cảnh 
cực kỳ khó khăn của cơ Đạo. Vào lúc đó: Tín đồ, Chức Việc, 
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, Ban 
Thế Đạo ai có chứng kiến mọi diễn biến mới cảm nhận được hết 
sự cay đắng, đau khổ, lo âu, sợ sệt không bút mực nào ghi lại hết 
hay kể bằng lời hết được… 

       Thưa chư bằng hữu, 

       Sau khi chư Chức Sắc và Chức Việc vừa học xong “Bản Án 
Cao Đài” với nội dung lên án các vị tiền bối đã có công khai 
sáng một mối Đạo Trời thì Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ban 
hành. Vấn đề này tưởng cũng không nên nhắc lại vì rất nhạy 
cảm. Nhưng do có liên quan đến hoàn cảnh ra đời Thông 
Tri  001 và Đạo Lịnh 01, nên tôi sơ lược qua một vài đại nét để 
chư huynh tỷ đệ muội dễ cảm nhận hơn… 

       Sau khi học xong Bản Án Cao Đài,  mỗi cá nhân phải làm 
một bài viết kết quả thu hoạch nộp cho quí vị giảng dạy. 

       Liền sau lúc đó, chính là thời gian ban hành Thông Tri  001. 
Phần lớn tâm trạng Tín Đồ, Chức Việc, Chức Sắc còn đang rất 
lo âu không biết bản  thu hoạch cá nhân nộp lên bề trên có bị 
đánh giá chưa thông suốt hay không..., thì Thông Tri  001  được 
ban hành. Chư Chức sắc, Chức việc chưa hết bàng hoàng về nội 
dung Thông Tri thì sau đó Đạo Lịnh 01 được tiếp tục ban hành ( 
tức sau Thông Tri 001 chỉ 18  ngày). 

       Nội dung Thông Tri  001 và Đạo Lịnh 01 ngày nay ai cũng 
biết không cần nhắc lại (xin coi lại nguyên văn thì rõ hơn). 

       Vấn đề chúng ta tìm hiểu ở đây là: 
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       1/  Về ngôn từ của TT. 001 và ĐL. 01 

       2/  Về lý luận của TT. 001 và ĐL. 01 

       3/  Về pháp lý của TT. 001 và ĐL. 01. 

       Tất cả các mục trên này đã được người bạn trẻ "Vô Danh 
Tiểu Tốt" phân tích một cách kỹ lưỡng, rõ ràng và rành 
mạch  trong bài viết TÌM HIỂU CƠ SỞ PHÁP LÝ .. của 
mình. Đọc lại bài viết này tại đây. 

       Sau đây tôi xin bày tỏ một vài ý nhỏ cùng tâm sự  và trao 
đổi với quí đồng đạo để cùng suy ngẫm thêm: 

       Nghĩ vì mối Đạo Trời khai mở ở thời kỳ hạ ngươn này là để 
độ 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị và độ các bậc nhơn 
sanh  tấn hóa lập công bồi đức tiêu quả tiền khiên để giải thoát 
kiếp luân hồi. Ngoài ra còn tạo nơi thế gian này (địa cầu 68) một 
Xã Hội Thánh Đức thuần lương, không còn cảnh tranh danh 
đoạt lợi, mạnh được yếu thua tàn hại lẫn nhau,  mà khắp trên 
toàn cầu diễn ra hằng ngày hằng giờ, giữa cá nhân với cá nhân, 
giữa nhóm này với nhóm khác, sự tàn hại hơn nữa là giữa quốc 
gia này với quốc gia khác.…. Rồi chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho 
quả địa cầu 68 này trong tương lai??… 

       Quay lại thực tại, từ ngày Đạo Lịnh 01 ban hành, gần 40 
năm thi hành biết bao nhiêu điều trắc trở xảy ra trong cửa Đạo 
làm cho nhơn tâm  rối loạn, chia phe phân phái tìm mưu sâu 
chước độc mà tàn hại lẫn nhau. Bài học thương yêu của Thầy bị 
xem nhẹ, còn sự thù hận thì nuôi nấng trưởng dưỡng, luật pháp 
Đạo bị xem thường, thay vào việc lấy đức hạnh nêu gương cảm 
hóa là việc dựa thế lực trấn áp đồng môn. Chúng ta ai cũng thấy 
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nhưng không thể nói ra. (xem bài “Những nỗi đau thầm 
kín..” của Lê Thiện Tâm). 

       Thế mà có một số quí Ngài chức cao phẩm lớn cứ ôm chặt 
cái Đạo Lịnh 01 với lý luận việc Ngài Bảo Đạo và Nhị Vị Đầu 
Sư ký tên nên cho rằng vì hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng 
hiệp nhứt như là quyền Chí Tôn tại thế nên gọi Đạo Lịnh 01 là 
Thiên điều. 

       Quí Ngài cứ lập luận giải thích như vậy là vì quí Ngài có 
đức tin quá lớn hay quí Ngài nói như vậy với mục đích gì khác 
chăng? 

       Nếu quí Ngài chịu khó nhìn nỗi đau khổ của hai vị Q. 
Chưởng Quản hai Đài và coi lại tính pháp lý của Thông Tri Và 
Đạo Lịnh 01 như thế nào chắc quý Ngài không còn tâm trạng ca 
tụng Đạo Lịnh và Thông tri ấy nữa! 

       Nếu đức tin của quí Ngài có lớn như vậy thì tại sao không 
nghĩ thêm một chút nữa là quý Chức Sắc Đại Thiên Phong đã 
thấy cái TT. 001 và ĐL. 01 không có tác dụng gì đến nền Đại 
Đạo và chư tín đồ nên bí mật ký tên để cho thế hệ mai sau giải 
ra chỗ vô lý đó. Hay sự mầu nhiệm của các Đấng Thiêng Liêng 
làm cho người soạn văn bản không thấy sự phi lý để đến ngày 
nay có người chỉ rõ chăng.? 

       Nếu gọi Đạo Lịnh 01 là Thiên Điều thì tại sao lại trái với 
nhơn tâm, làm cho huynh đệ tương tàn, thân thương nhứt trở lại 
đối nghịch nhau? Trong một gia đình vợ-chồng, cha-con cũng vì 
cái Đạo Lịnh 01 mà ly tán có nhiều ý nghĩ khác nhau, mâu thuẫn 
nhau, thậm tệ hơn là không còn nhìn nhau. Đau khổ hơn nữa là 
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đến ngày cuối của cuộc đời cũng không đến thắp cho nhau một 
nén hương, dâng một lời cầu nguyện  xin Thiêng Liêng ban ân 
lành tha tội cho người quá cố mà ngược lại không chừng còn trù 
ẻo cho xuống phong đô hay thanh tịnh đại hải chúng nào đó, xác 
người quá cố vào chôn trong nghĩa địa cũng không yên !!!… 

       Những sự việc tôi vừa kể đó xảy ra hằng ngày, hằng giờ ở 
mọi địa phương và ngay cả Trung Ương Thánh Địa cũng có. Tôi 
nói như thế có quá không hay đó là sự thật? 

       Cái hại của Đạo Lịnh 01 là như thế đó!!! 

       Vì thế, tôi xin gởi hết tâm tư đến các bạn Đạo gần xa và 
nhất là bạn Đạo trẻ tuổi. Các bạn chưa vướng vào danh, lợi, 
quyền trong cửa Đạo nên nhận định của các bạn Đạo còn trẻ rất 
vô tư và trung thực. Cơ Đạo có được hanh thông hay không, có 
đạt được Bác Ái và Công Bằng hay không một phần lớn là nhờ 
chính các bạn. Cuối cùng xin gởi đến quý đồng môn nhứt là các 
bạn Đạo còn trẻ ý nghĩ của tôi: 

       */ Tuổi Đạo bảy trăm nghìn (700.000) năm thì Pháp Chánh 
Truyền cũng phải giữ bảy trăm nghìn năm (bất di bất dịch). 

       */ Đạo Lịnh 01 đã ban hành gần 40 năm mà vẫn không chịu 
thấy sự sai trái đó thì dù cho 100 năm, 500 năm hay 1.000 đi 
chăng nữa ý quyết phải xóa Đạo Lịnh 01 cũng vẫn phải làm vì 
đó là nền móng có hại cho Đạo. Thời gian một nghìn năm  chờ 
đợi đó chỉ là khoảng khắc trong hừng đông của tuổi đạo 
700.000 năm. Vẫn không có gì muộn. 

       */ Nếu thế hệ này làm không được thì thế hệ kế, thế hệ kế 
tiếp và mãi mãi không bao giờ được mòn mỏi và lãng quên. 
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       */ Tóm lược sự BÍ MẬT và GIẢI MÃ của Thông Tri 001 và 
Đạo Lịnh 01: 

       - THÔNG TRI số:001/HT/TT ký ngày 16 tháng 01 Kỷ 
Mùi (12-2-1979). Nội dụng:  

       “Từ đây Tòa Nội Chánh, Cửu Viện,Hành Chánh Phước 
Thiện, Pháp Chánh Phổ Tế, Các Hội Thánh Các Cơ Quan 
Thường Trực Của Đạo từ trung ương đến địa phương đều được 
giải thể. Và thành lập Hội Đồng Chưởng Quản gồm: 

       1 Chưởng Quản, 1 Phó Chưởng Quản,1 Từ Hàng,1 Phó Từ 
Hàng, 8 Hội Viên”.   

       Cả Chức Sắc của Đại Đạo chỉ còn lại 12 người có nhiệm vụ 
và quyền hạn với tên gọi hoàn toàn mới có nhiệm vụ gìn giữ tài 
sản để chờ bàn giao cho nhà nước. (T.T 001) 

       Vậy thì tất cả các vị Chức Sắc phẩm vị thì còn nhưng quyền 
hạn thì không còn, vì cơ cấu Hành Chánh Đạo bị giải thể từ 
trung ương đến địa phương. 

       Thông Tri này có hiệu lực từ ngày ký ban hành của Thượng 
Thống Lại Viện CTĐ và Thượng Thống Phước Thiện. Ngày ban 
hành có hiệu lực 24-1-Kỷ Mùi. 

       - ĐẠO LỊNH số:01/HT/ĐL  ký ngày 04 tháng 2 Kỷ Mùi 
(01-03-1979) tức sau Thông Tri 001 18 ngày. Nội dung: 

       “Điều  thứ 9: Chư vị Q. Thái Thượng Ngọc Chánh Phối sư, 
Q Nữ Chánh Phối Sư, Q Chưởng Quản Pháp Chánh HTĐ, 
Chưởng Quản Phước Thiện nam nữ tùy nhiệm vụ mà thi hành 
và ban hành Đạo Lịnh này”. 
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       Thật  là vô lý !!! 

        Thông Tri 001/HT/TT đã giải thể toàn bộ cơ cấu Hành 
Chánh Đạo trước đây 18 ngày. Quyền hạn của Hội Thánh.Hiệp 
Thiên Đài, Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Phước Thiện 
không còn. Tất cả các cơ quan của Đạo, Tòa Nội Chánh, Cữu 
Viện, Hội Thánh HT, CT, PT không còn thì làm gì có quyền hạn 
và trách nhiệm để ký tên Đạo Lịnh 01 và làm gì có cơ quan nào 
ban hành -Bí mật là chỗ này (bí mật thứ nhứt). 

       - Trích thêm Thông Tri 001: 

       “Vậy Hội Thánh ban hành Thông Tri này, Chức Sắc đương 
quyền hành Đạo ở các cơ quan Đạo, tạm thời phải tiếp tục 
nhiệm vụ tại chỗ cho đến khi có lịnh mới, không được tự ý rời bỏ 
phận sự làm bại hoại và mất mát tài sản của Đạo, phải giữ gìn 
chu đáo cho đến khi chuyển qua nhà nước” 

       Đoạn văn này người tín hữu có quyền hỏi Hội Thánh rằng 
tại sao tài sản của Đạo không để cho Đạo sử dụng mà phải 
chuyển tài sản của Đạo cho nhà nước? Thông Tri đã cho thấy ý 
của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh muốn cái gì? Câu “tạm thời 
phải tiếp tục nhiệm vụ tại chỗ” cho thấy Thông Tri  có hiệu lực 
ngay tức khắc. Vì sợ mất tài sản khi đồng Đạo chấp hành sự giải 
thể nên buộc các Chức Sắc phải ở lại tiếp tục nhiệm vụ giữ 
gìn để bàn giao chớ không phải tiếp tục nhiệm vụ hành 
quyền. Bí mật là chỗ này (bí mật thứ hai) 

       Cái Đạo Lịnh 01 bị cái Thông Tri 001 vô hiệu hóa từ 
trước, và cái Thông Tri do một tổ chức ngoài PCT của 
ĐĐTKPĐ ban hành nên: 
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       Thông Tri 001/HT/TT và Đạo Linh/01/HT/ĐL không có 
tác dụng gì với Đạo Cao Đài và với tín đồ Cao Đài -Giải mã 
là chỗ này- 

       Một khi giá trị pháp lý của Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 
được giải mã là không có thì sự ra đời của Hiến Chương 1997 là 
việc bất hợp pháp. Hoàn cảnh đất nước lúc đó ai cũng biết là 
không thể làm gì được vì thế và lực của HĐCQ quá mạnh. Bao 
nhiêu ý kiến lên tiếng phản đối về Hiến Chương đều bị HĐCQ 
trục xuất hết. 

       Đến nay thì hoàn cảnh đất nước đã khác, hội nhập quốc 
tế đã tiến triển. Thì Hội Thánh đương quyền là hậu thân của 
HĐCQ phải đối thoại với Đồng Đạo về sự bất hợp pháp của 
mình. Đồng Đạo chờ sự giải thích của Hội Thánh để quyết 
định có nên dự Đại Hội Nhơn Sanh cầu phong, cầu thăng 
năm 2017 hay không? 

       Để kết thúc bài viết, xin chép bài thơ trong Thi Văn Dạy 
Đạo (TNHT) để chúng ta cùng chiêm nghiệm: 

Cười khan mà khóc bởi thương bây 

Chẳng mất một con nghiệt cả bầy. 

Biết phận già không chờ chống gậy 

Nương theo con dại mới ra vầy. 

      Cuối cùng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn trên Chí Tôn, Phật 
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho toàn thể con cái 
của người được nhiều phúc lành, đạo tâm sáng suốt để làm tròn 
trách nhiệm và sứ mạng của Chí Tôn giao cho đem lại đại đồng 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		279	

 

thế giới trên thuận Thiên Điều dưới thuận nhân tâm để mọi 
người được sồng trong Bác Ái Công Bằng của  Thầy ban cho 
Đại Đạo. 

Nay kính bút. 

Tây ninh, ngày 01 tháng 12 Bính Thân 

Nguyễn  Hữu Chơn 

http://huongdaoflorida.com/subimatcuathongtri.html 

============================ 

NHỮNG VĂN BẢN PHÁ HẠI 

ĐẠO CAO ĐÀI CỦA CHÍ TÔN 

NÊN BỎ HAY TIẾP TỤC THI HÀNH? 

Nguyễn Minh Hiệp 

  

       Con xa cha, vợ xa chồng, anh xa em, thận tộc ruột rà xa 
nhau, Chức Sắc và Đạo Hữu nghịch lẫn nhau không còn nhìn 
nhau như con một Cha, thậm chí còn dùng cả bạo lực hoặc ngôn 
ngữ khó nghe để giải quyết tâm lý bất đồng. Những sự kiện có 
thật này xảy ra hằng ngày hằng giờ trong Cao Đài Tây Ninh  hai 
mươi năm qua từ khi Hiến Chương 1997 ra đời và liên tiếp 
nhiều lần được sửa đổi. Tại sao vậy? 

       Đây là một sự thật đau lòng! Tiếng chuông cảnh tỉnh  phải 
được gióng lên để ngăn chặn sự nồi da xáo thịt trong Đại Đạo 
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hiện nay. Tại sao có các tình trạng trên trong Đạo Cao Đài Tây 
Ninh? Rất dễ hiểu, vì Đạo Cao Đài của Chí Tôn thì dạy thương 
yêu và công bình tùng luật lệ. Còn Đạo Cao Đài của Hiến 
Chương 1997 (và sau này được nâng cấp) thì trái lại dạy phải 
tùng lịnh Bề trên. Lịnh và Luật hiện nay thì luôn có phản khắc 
nhau. Cho nên dù là cùng chung một Đạo, mà người tùng Luật 
và người tùng Lịnh luôn có sự mâu thuẫn là vậy. 

       Từ ngày  Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 (năm Kỷ Mùi 
1979) ra đời giải thể Hội Thánh, chư Chức Sắc và Tín Đồ Cao 
Đài như con xa cha, như gà lạc mẹ. Nền Đạo được tạo dựng 
bằng luật pháp lấy yêu thương, bác ái và công bình của Chí Tôn 
làm phương châm hành Đạo đã bị thay đổi bằng một nền Đạo 
của quyền lực trị. Đứng trước cái cảnh tang thương thê thảm đó 
ai cũng thấy đau lòng nhưng bị thúc thủ vì bất lực. Tất cả chỉ 
còn biết cúi đầu chấp nhận hoặc không chấp nhận trong tâm 
riêng của mọi người. Đa số chư tín đồ hiện nay đang sống trong 
tâm trạng lo âu tuy khẩu phục nhưng tâm không phục, ngay cả 
trong hàng Chức sắc của Hiến Chương 1997 lớn cũng có sự bất 
nhứt đó! Lúc nào cũng mong muốn cơ Đạo được hanh thông, tất 
cả được trên thuận dưới hòa nhưng muốn mà không được. Vì 
nếu Đạo bình yên sẽ lớn mạnh, một bộ phận nhỏ có uy quyền 
không muốn như vậy. Vấn đề nan giải đó không biết đến ngày 
nào mới tái lập xây dựng được trở lại? 

       Đến nay thì gần 40 năm qua, cái Thông Tri 001 và Đạo 
Lịnh 01 (năm Kỷ Mùi 1979) đó đã được nhiều chuyên gia chứng 
minh là vô hiệu lực, không có giá trị chấp hành vì vi phạm 
nguyên tắc pháp lý do bị cưỡng chế ban hành. Xem những bài 
viết sau: 
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       1/ Văn Thư 024/87 (06-10-2012) của Cải Trạng Lê Minh 
Khuyên. 

       2/ Tìm hiểu cơ sở pháp lý của Thông Tri và Đạo Lịnh 01. 

       3/ Một bí mật được tiết lộ gây chấn động nền Đại Đạo. 

       4/ Sự bí mật của THÔNG TRI 001 và ĐẠO LỊNH 01 (năm 
Kỷ Mùi 1979) đã đến lúc cần phải giải mã …và nhiều văn bản 
khác… 

       Không lẽ khi đã thấy sự sai trái vô lý của Thông Tri và Đạo 
Lịnh nói trên tàn hại khủng khiếp cho nền Đạo chân thật của Chí 
Tôn ban cho nhơn loại rõ ràng như vậy mà con cái Chí Tôn vẫn 
tiếp tục chịu đau thảm ôm cái căn bịnh ung thư di căn mà cho là 
vinh quang, cho là đại công rồi cứ tiếp tục thi hành? 

       Hủy bỏ Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 (năm Kỷ Mùi 1979) 
như là cắt bỏ cái ung thư đó để diệt mất cái tàn hại, một món 
tiên dược đơn giản ít tốn kém để trị lành bịnh của Đạo, đem lại 
hòa bình trật tự trong Đại Đạo tại sao ta không chịu uống? Đó là 
trách nhiệm và quyền của Đạo, quyền của Vạn Linh. Chúng ta 
có quyền làm và phải làm chứ không phải chờ ai làm thay cho 
chúng ta. Chúng ta được Luật Pháp nhà nước cho phép là tự do 
tín ngưỡng tại sao không làm? Càng kéo dài sự hiện hữu của 
Thông Tri và Đạo Lịnh 01 thì nền Đạo của Chí Tôn càng bất ổn. 

       Để hiểu rõ hơn nền Đạo chơn thật của Chí Tôn bị khủng 
hoảng như thế nào xin tường thuật lại bối cảnh trong giai đoạn 
ra đời Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 : 
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       -/ Sau khi cả Chức Sắc, Chức Việc và đồng Đạo bị tập trung 
học tập Bản Án Cao Đài. (Một bản Án không phải của một 
phiên tòa nào xét xử !). 

       -/ Thông Tri 001 bất ngờ ra đời giải thể tất cả các cơ cấu 
Hành Chánh Đạo, có hiệu lực ngay tức khắc. Nhưng vì sợ tài 
sản của Đạo bị thất thoát nên Thông Tri buộc các Chức Sắc có 
trách nhiệm tại cơ sở phải ở lại giữ gìn tài sản cho tốt để bàn 
giao cho nhà nước. Sau đó 18 ngày thì Đạo Lịnh 01 tiếp tục ra 
đời,  cũng lập lại sự giải thể và qui định chỉ còn lại 12 người 
trong tổ chức chuyển tiếp có tên Hội Đồng Chưởng Quản để 
điều hành nhiệm vụ bàn giao. 

       Đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã thình lình đổ xuống như 
một trận động đất làm sụp đổ cả một hệ thống Hành Chánh Đạo 
mà Thầy và các Đấng Thiêng Liêng đã dày công gầy dựng từ lúc 
Đạo còn sơ khai để cơ Đạo không loạn hàng thất thứ và chặt chẽ 
độ khắp năm châu. Vì thế biết bao nhiêu người lên tiếng lý luận 
bàn bạc đều bị triệt hạ, tù đày hoặc trục xuất ra khỏi Đạo để 
không còn có tiếng nói được nữa. 

       Chỉ 12  người trong HĐCQ làm nhiệm vụ bàn giao. Liên 
tiếp ba bốn nhiệm kỳ thì làm sao có được cái Đại Hội Hội Thánh 
nào để soạn Hiến Chương của Đạo? Nhưng trong hoàn cảnh 
khốn khó đó Hiến Chương xin pháp nhân năm Đinh Sửu (1997) 
vẫn có và một tôn giáo mới ra đời được nhà nước công nhận 
tính pháp lý. Chư chức sắc chức việc và đạo hữu nào muốn theo 
tôn giáo mới thì phải xin hợp thức hóa, đổi lại Sớ Cầu Đạo 
mới. Xin đặt câu hỏi: Hiến Chương này từ đâu mà có? Hành 
Chánh Đạo và Hội Thánh đều bị tước hết quyền hành thì chắc 
chắn không phải là người soạn hiến chương này! 
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       Ai soạn ra Hiến Chương sao không soạn dựa trên Pháp 
Chánh Truyền mà soạn một Hiến Chương hoàn toàn trái ngược? 
Lúc đó quyền tự do tín ngưỡng vẫn được nhà nước triệt để công 
nhận sao chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Đây là một vết thương đau 
lòng nhưng chúng ta tạm thời để qua một bên không bàn tới. Chỉ 
bàn nội dung của Hiến Chương sau nhiều lần sửa đổi mà thôi: 

       -/ Từ một Hội Thánh Lưỡng Đài của Đại Đạo biến thành 
một Hội Thánh chung cho cả Chức Sắc không phân biệt lớn nhỏ 
đồng đẳng, đồng quyền cho các Chức Sắc Hiệp Thiên, Cữu 
Trùng, Phước Thiện. Sự đánh đồng này có dáng dấp giống như 
là một hội đồng nhân dân không phân biệt lớn nhỏ tôn ti trật tự. 
Hội Thánh duy nhứt này chỉ có tên mà không có thật. Các thành 
viên của Hội Thánh chỉ có ý kiến trong Đại hội Hội Thánh mà 
thôi. Nhưng thực tế Đại Hội thì chưa lần nào được triệu tập. 

       -/ Từ một Hiệp Thiên Đài để giữ gìn Luật Pháp biến thành 
một Cơ Quan Pháp Luật cho đủ thủ tục để ký tên trục xuất và kỷ 
luật đồng Đạo và Chức Sắc không hợp tác, ngoài ra không làm 
bất cứ một việc nào gọi là gìn giữ luật pháp cả. 

       -/ Trong Đạo Cao Đài phải có đủ ba Hội Lập Quyền Vạn 
Linh. Năm 2007 đến nay có Hội Thánh mới được lập còn Hội 
Nhơn Sanh đâu? Thượng Hội đâu? Hội Thánh làm thay luôn?? 

Thử hỏi những cái đau thương của vết thương lớn như vậy trong 
Đại Đạo, chư Chức Sắc và Đồng Đạo có lương tâm sao lại cứ 
tiếp tục ôm giữ? Sao chúng ta không hủy bỏ để cho Chức Sắc và 
Tín đồ thông hiểu nhau, huynh đệ thương yêu nhau, vợ chồng, 
cha con không còn nghịch lẫn nhau? 
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       Tôi không bình luận cũng không phân biệt khái niệm Thiên 
Phong hay Phàm Phong ở đây. Cơ bút bị cấm bởi cả Hội Thánh 
và Nhà nước thì ta không còn cách nào khác. Nhưng phàm 
phong không có nghĩa là phải bỏ luật pháp. Cái đáng nói là chỗ 
này. Ai bắt chúng ta phải bỏ? Không một ai cả. Phàm phong mà 
vẫn giữ gìn luật pháp kỷ cương Đại Đạo thì mới thật sự là làm 
nhiệm vụ của Chí Tôn. Nếu hủy bỏ luật pháp là làm nhiệm vụ 
của Chúa Quỉ. Chúng ta trong cái khó đã có sáng kiến để áp 
dụng các phương pháp thế phong thăng thưởng cho Chức Sắc 
được, sao lại không chịu có sáng kiến tùng Luật Pháp để cho 
hàng triệu tín đồ phải phạm thệ? Ai có tâm giữ gìn luật lệ thì bị 
gán cho là bọn này bọn nọ, kể cả danh từ bọn bị thế lực thù địch 
xúi giục cũng được vu khống vào…Đây là một đại công hay đại 
ác? Đạo Cao Đài lớn mạnh ra toàn thế giới để cứu chúng 
sanh  thoát đọa luân hồi hay xô chúng sanh vào đường thất thệ 
đại nghịch bất đạo, đặng hưởng cảnh tận đọa tam đồ bất năng 
thoát tục? 

       Tín đồ phản đối Chức Sắc hiện nay là vì cái hành tàng 
không tùng luật pháp chứ không phải vì cái danh hiệu phàm 
phong. Nếu phàm phong mà vẫn giữ gìn trật tự kỷ cương Luật 
Pháp Chơn Truyền thì là một đại ân nhân của nhơn sanh vậy. 
Ngày xưa, các vị Đại Thiên Phong như Thượng Tương Thanh, 
Ngọc Trang Thanh, khi đã vi phạm Pháp Chánh Truyền rồi thì 
nhơn sanh vẫn tẩy chay không chấp nhận. Quí Chức Sắc có 
trách nhiệm hiện nay nên hiểu thông chỗ này, đừng vội cho 
nhơn sanh mong có Thiên Phong mà xa lánh Phàm Phong. Đây 
chỉ là một suy nghĩ áp đặt và thành kiến; mà phải thấy rằng nhơn 
sanh xa lánh là vì hành vi phạm Pháp Chánh Truyền. 
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       Phải chi Luật Pháp nhà nước không ban cho chúng ta cái 
quyền : “Tự Do Tín Ngưỡng” thì chúng ta buộc lòng ôm cái nỗi 
đau thất Đạo tâm cũng cam. Đằng này cái quyền : “Tự Do Tín 
Ngưỡng” đã được nhà nước công nhận bằng Hiến pháp và Pháp 
Luật, được họp báo công bố rộng rãi trên trường quốc tế rồi mà 
chúng ta vẫn cứ khư khư ôm nỗi đau thảm ấy cho là vinh quang 
mãi là tại làm sao? 

       Chúng ta có nên lập một cuộc “Trưng Cầu Đạo Ý” thật tự 
do và công bằng để mọi tín đồ quyết định tiền đồ của Đại Đạo 
có còn lấy Pháp Chánh Truyền làm gốc hay không? 

       Thông Tri 001 và Đạo Lịnh 01 (năm Kỷ Mùi 1979) là tiền 
đề cho Hiến Chương phạm Pháp Chánh Truyền ra đời đã gây tàn 
hại cho Đạo, cho nhơn sanh tín đồ như thế đó. Đồng Đạo hãy tự 
mình trả lời cho mình nên tiếp tục ôm giữ hay đã đến lúc 
phải hủy bỏ? 

Thánh địa, ngày 12 tháng 12 năm Bính Thân 

NGUYỄN MINH HIỆP 

http://huongdaoflorida.com/nhungvanbanphahai.html 

======================= 

NHỮNG KẺ PHÁ LUẬT BÀY TRÒ NÓI LUẬT, 

MỘT NGHỊCH LÝ ĐANG DIỄN RA 

Đoàn Minh Thùy 
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       Ngạn ngữ Tây phương: “những kẻ phản bội luôn phải lo 
sợ mình bị phản bội” (those who betray must always fear 
betrayal).  

       Tôi là một tín đồ bình thường. Thấy sự bất bình thì vui 
miệng đóng góp vài câu cho tiêu khiển. Sự đóng góp này cũng 
không sửa đổi được cái sai cơ bản vì như nước đổ lá môn hay 
đàn khảy tai khiếm thính, nhưng dù sao cũng góp chút suy nghĩ 
để tâm sự cùng đồng đạo bằng hữu. 

       Tôi tình cờ được một bạn hữu gởi cho tôi đường dẫn đến bài 
viết của Tùy Duyên Cao Hải Đăng ở Long hoa. Trước đây đọc 
một bài viết của một người lấy tên là Đạo Tâm Chơn Pháp thuộc 
nhóm HT Cao Đài Hải Ngoại để lời trách móc có liệt kê tên Tùy 
Duyên Cao Hải Đăng là bút hiệu của ông Trần Quang Cảnh. 
Không biết tin này có chính xác không? Nếu không thì tôi xin 
lỗi vậy vì không có cách nào để biết! 

       Tùy Duyên Cao Hải Đăng có dùng cụm từ “phản bội” và 
giải thích Thánh Lịnh 257 theo hướng sai sự thật để viết bài 
phân tích về Bức Tâm Thư của Truyền Trạng HTĐ Trần Anh 
Dũng đã viết 8 tháng trước (tháng 4 Bính Thân).[ Đọc lại bài 
phân tích của Tùy Duyên CHĐ tại đây]. Tôi rất hứng thú với hai 
ý này. Nay tôi chỉ tản mạn xoay quanh vấn đề ấy thôi. Những 
điều khác trong bài viết để dư luận nhận xét. 

       Từ phản bội ai cũng biết không cần phải giải thích. Trong 
lời minh thệ của chức việc có đoạn. “… như ngày sau tôi có bội 
sư phản bạn thì chịu tận đọa tam đồ bất năng thoát tục…”. 
Với lời minh thệ này, có từ phản-bội Thầy và bạn được nói 
chung: “bội sư-phản bạn”. Sư của chúng ta là ai? 
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       Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: phẩm lớn nhứt bên Cửu 
Trùng Đài là Giáo Tông. Giáo Tông theo Pháp Chánh Truyền 
qui định là anh cả của nhơn sanh. Phẩm lớn nhứt bên Hiệp Thiên 
Đài là Hộ Pháp cũng chỉ là người gìn giữ luật pháp. Trong 
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, những bài dạy Đạo do Đức Ngọc 
Hoàng Thượng Đế giáng cơ thì xưng bằng Thầy và kêu chúng 
sanh bằng các con. Dẫn những ý này để chỉ rõ Thầy của chúng 
ta là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bạn của chúng ta là 
những người đồng tu học theo Luật Pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 
Độ. 

       Đức Chí Tôn đã ban cho Đại Đạo một bộ Luật cang tính là 
Pháp Chánh Truyền một nét không di, một lời không thêm, 
không đổi. Bội Sư là phản bội bộ luật căn bản ấy. Phản bạn là 
hãm hại những người đồng tu học cố giữ luật pháp ấy. Từ ngày 
hạ bút lập Hiến Chương ngoài Pháp Chánh Truyền, tập quyền 
lãnh đạo Cao Đài Mới hiện nay đã chọn con đường bội phản sư 
môn. Từ đây về sau tôi tạm gọi là “Hội Thánh chống Trời” 
(HTCT). Những ai không chịu đi chung con đường bội phản thì 
HTCT dùng quyền ký lịnh trục xuất đuổi ra khỏi Đạo. Phản bạn 
là như thế. Có người do không hiểu thấu, do nhầm lẫn hoặc do 
một lý do hoặc nhiệm vụ đặc biệt gì khác cùng có mặt trong 
HTCT nay quay đầu tìm về chánh pháp thì họ - HTCT - ghép 
cho người ấy là bội phản. Bội phản kẻ-bội-phản là điều chí phải, 
chí tốt đáng hoan nghinh. Bên Phật Giáo có dạy câu “quay đầu 
là bờ”. Chỉ có những kẻ hủy bỏ Pháp Chánh Truyền của Chí 
Tôn mới xứng đáng với câu bội phản! 

       Suy bụng ta ra bụng người. Họ (Tùy Duyên Cao Hải Đăng) 
nghĩ mọi người đều ham chức quyền giống như mình nên gán 
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cho TT DŨNG vì không được Cửu Trùng Đài ban chức phẩm, 
không cho suất ăn trai đường nên bội phản, thật là một dạng 
người có đầu óc suy nghĩ dơ dáy. 

      Tùy Duyên Cao Hải Đăng chắc chắn không phải là tên thật, 
người thật, nên những lời này không làm cho Tùy Duyên Cao 
Hải Đăng nhục nhã, nhưng tông môn họ biết Tùy Duyên là ai 
nên thật sự chịu nhục nhã lây. Nơi cõi hư linh, chư vị ấy rất đau 
khổ, cái Tông Đường Thiêng Liêng họ Cao của Cao Hải Đăng 
cũng chịu đau khổ vì con cháu mình dù có đổi hàng vạn cái danh 
khác ở thế gian cũng chỉ là một con người duy nhứt. 

       Thánh lịnh 257, họ (TD.CHĐ) giải thích nghĩa phụ mà cố lờ 
đi nghĩa chánh Đức Hộ Pháp muốn nói. 

       Tôi xin tóm lược để quý bằng hữu dễ hình dung: 

       Thánh lịnh 257, sau phần tiêu đề, nội dung có 4 đoạn: 

       Đoạn 1: Nhắc lại ý nghĩa Thánh thể Chí Tôn có Hội Thánh 
Anh đến Hội Thánh Em. Nên Hội Thánh của Cao Đài chẳng hề 
dứt tuyệt. 

       Đoạn 2: Quyền trên bị truất phế thì quyền dưới phải tiếp 
tục. Đây là mệnh lệnh mà Chức Sắc và tín đồ phải làm khi gặp 
Đạo nạn không nói riêng cho một trường hợp cụ thể nào. 

        Đoạn 3: “Nói cho cùng nước, chức sắc thiên phong bị bắt 
hết thì dưới này Bàn Trị Sự và tín đồ cũng thay thế”.  Câu này 
hướng dẫn cụ thể việc thi hành  ý của đoạn 1 và 2 trong Thánh 
Lịnh. 
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       Đoạn 4: nhắc nhở Chức sắc thiên phong việc phải làm trước 
khi bị bắt hết. 

       Như vậy, đọc qua Thánh lịnh 257, người ít học đến đâu 
cũng hiểu : Đức Hộ Pháp giải thích rõ ý nghĩa Thánh thể có từ 
phẩm cao nhứt đến thấp nhứt (đoạn 1), nhiệm vụ của thánh thể 
phải làm khi bị đạo nạn (đoạn 2), hướng dẫn cụ thể và cá biệt 
trong trường hợp bị Ngô Đình Diệm bắt hết thì cho phép đến 
Ban Tri Sự và tín đồ (đoạn 3), nhắc nhở dự trù sẵn sàng đối phó 
trước tình thế (đoạn 4). 

       Như vậy hai đoạn 1 và 2 là ý chánh cho mọi thời cuộc biến 
thiên. Đoạn 3 là giải thích rõ ý được dạy trong đoạn 1 và 2 vì sợ 
chư tín đồ còn do dự không biết Chức việc và tín đồ có do dự 
trong việc tiếp thay thế không vì không dám trái luật. Đoạn ba là 
đoạn mà Đức Hộ Pháp phê chuẩn sẵn các cuộc công cử sau 
này. Hội Thánh Chống Trời lúc nào cũng tìm cách bẻ cong sự 
thật cho rằng Thánh Lịnh 257 là không giá trị. Nếu Thánh Lịnh 
257 có giá trị thì mọi việc làm của HTCT thành công dã tràng 

       Việc làm của các Ông lãnh đạo Hội Thánh Mới hiện nay 
trong cửa Đạo cũng chỉ là cách vận dụng Thánh Lịnh 257 để lập 
Hội Thánh đối phó với thời cuộc. Nhưng với tham vọng nuốt 
trọn nền đạo của Chí Tôn nên sanh lòng bội phản đại nghịch hủy 
bỏ Luật Pháp tạo thành một tổ chức không kế thừa sự nghiệp 
tiền nhân. Nếu họ chiếu Thánh Lịnh 257 thì họ sẽ được hợp 
pháp 100% rồi. 

       Không ai ngoài Ngài Hiến Pháp đã đọc được nguyên văn 
Thánh Lịnh 257 bằng chữ ký của chính Đức Hộ Pháp! Chúng ta 
chỉ đọc được Thánh Lịnh này qua bản sao của Ngài Hiến Pháp 
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Trương Hữu Đức đã ký  năm 1964 sau khi chế độ Ngô Đình 
Diệm sụp đổ năm 1963 rồi. Tại sao biến cố Ngô Đình Diệm đã 
xong mà Ngài Hiến Pháp vẫn còn sao lại Thánh Lịnh để phổ 
biến? 

       Ngài đã không làm một việc vô ích khi sao và phổ biến 
Thánh Lịnh sau khi biến cố đã qua. Ngài đã tiên liệu còn nhiều 
biến cố sắp đến trong tương lai. Biến cố đó đã đến thật năm 
1979. Ngài đã làm một việc thật hữu ích cho Đại Đạo. Với cái 
câu “ … Nói cho cùng nước, Chức Sắc Thiên phong mà bị bắt 
hết đi nữa thì dưới này các Ban Tri Sự và Tín Đồ cùng công cử 
thay thế họ…”. Câu này Đức Hộ Pháp nói chung cho mọi thời 
đại cầm quyền đất nước mà sự cố Ngô Triều là một ví dụ điển 
hình, ai cũng hiểu chỉ một mình họ (Tùy Duyên Cao Hải Đăng) 
không hiểu (!). 

       Câu Tùy Duyên hỏi: “Và thật sự mối Đạo của chúng ta đã 
đến thời quyết liệt ấy chưa? Và Chức Sắc CTĐ & Ph.T đã chẳng 
còn ai chưa? Mà phải dùng đến lược BTS, Tín đồ tiếp thay!!? 
Kể cả áp dụng vào ngày 2/9/Ất Mùi tại VP/HTĐ?” 

       Thử hỏi Tùy Duyên Cao Hải Đăng: Sau Đạo Lịnh 01- 1979 
cả nền Đạo còn mấy người ngoài 12 người trong HĐCQ?. Sự 
thật này còn khủng khiếp hơn thời Ngô Đình Diệm, Đức Hộ 
Pháp đã tiên liệu nhưng chưa xảy ra. 12 người này lần lược thay 
da đổi thịt đến năm 1997 thì không một vị Chức Sắc nào còn của 
Chí Tôn cả. Xác của họ tuy còn đó nhưng được mượn để làm 
chuyện phá luật, hồn của họ thì tiêu tán không còn sáng suốt, 
còn chăng là vía dại. Sau năm 1997 thì những áo mão của các vị 
trong Đạo không thể kể là của Chí Tôn nữa. Tùy Duyên Cao Hải 
Đăng cố tình cho các phẩm tước ấy là của Chí Tôn để tiếp tục 
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lừa gạt nhơn sanh. Sự cả tin của nhơn sanh từ trước nay đã 
không còn nữa! 

       “Những kẻ phản bội luôn phải lo sợ mình bị phản bội” là 
vậy đó. 

       Chí Tôn khai mở Đạo là để cứu tất cả chúng sanh. Chúng 
sanh muốn được cứu thì chỉ có cách duy nhứt là tùng Luật Pháp 
chứ không phải chờ Chí Tôn bồng ẳm đưa lên. Không tùng luật 
thì chính bản thân của mình cũng không cứu được chứ đừng nói 
đến đi cứu ai. Vì vậy, Tôi dám đem cả sanh mạng tam-thể xác-
thân của mình trước thiêng liêng tuyên bố rằng: “Đạo thất pháp 
lan rộng đến đâu thì hại cho nhơn sanh đến đó!” 

       Đức Lý Giáo Tông có dạy, biết dăm ba chữ về đạo rồi đi 
luận nhảm bàn khùng mà phải đọa. Giải thích Thánh Lịnh 257 
như họ (Tùy Duyên Cao Hải Đăng) có phải là luận nhảm bàn 
khùng không? 

       Một bạn trẻ tên Dương Xuân Minh đang tìm hiểu Đạo để 
nhập môn đã có một lần phê phán Tùy Duyên Cao Hải Đăng đã 
dùng ngôn phong bẩn, ngẫm có hơi phạm thượng nhưng cũng 
thật là chí lý. 

       Kết luận: Việc làm và lời nói của Tổ Chức ngoài Pháp 
Chánh Truyền của tập quyền lãnh đạo hiện nay trong Cao Đài 
Tây Ninh có thể ví như là tiếng nói của một tên sen-đầm 
(gendarme) của một quốc gia có luật lái xe bên  trái đi làm việc 
ở một quốc gia có luật pháp lái xe bên phải. Những người tham 
gia giao thông giữ đúng luật lái bên phải đều bị tên cảnh sát này 
thổi còi cho là vi phạm. Đấy, vấn đề trong “Cao Đài Hiện Nay” 
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là thế đấy. Những lời giải thích, những lời nhục mạ người khác 
của họ đều chỉ vì mục đích lợi ích cho riêng nhóm canh cải chơn 
truyền mà thôi. Nhơn sanh nghe theo họ thì xuống phong đô cả 
lũ như lời tiên tri của Đức Hộ Pháp. 

       Chúng ta qui ước như sau để đọc và hiểu các bài viết trong 
“văn hóa Cao Đài 1997”: cái gì họ phê phán: đều đúng; cái gì 
họ khen ngợi đều sai. Cái gì họ chửi mắng nhục mạ đều là tuyên 
dương. Cái gì họ khen thưởng tâng bốc đều là bậy cả. 

Sài Gòn, ngày 14-12-Bính Thân 

ĐOÀN MINH THÙY 

http://huongdaoflorida.com/nhungkephaluat.html 

===================== 

HÀNH-CHÁNH-ĐẠO CỦA ĐẠO CAO ĐÀI: 

MỘT VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỀ PHÁP LÝ. 

Bùi Thanh An 

       Hôm nay ngày Rằm tháng chạp Bính Thân, tôi có đi cùng 
một số huynh tỷ đến tư gia vị Đạo hữu ở Bến-Cát Bình-Dương 
để cầu nguyện khai đàn thượng Thánh Tượng Thiên Nhãn. Buổi 
cúng không có chức sắc hay chức việc nào mặc phẩm phục. Tất 
cả chỉ mặc đạo phục thường. Thượng tượng không có dâng sớ, 
người dự cúng được gợi ý trước là cầu nguyện thỉnh an Thánh-
Tượng 

       Được biết, Vị đạo-hữu này trước đây sống ở Thánh-địa Tây 
ninh Nay vì hoàn cảnh sinh nhai đi làm công nhân ở khu công 
nghiệp Bình Dương. Nơi đó chỉ có Tổ Nghi Lễ của Họ Đạo. 
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Muốn thượng ngôi thờ Chí Tôn tại gia để cúng bái thường ngày 
nhưng không muốn liên quan đến họ. Không có Ban Tri Sự Hội 
Thánh Em hành chánh, gia đình quyết định tự mình Thượng 
Thánh tượng. Vì vậy nhờ quý đạo-tâm từ xa đến cầu nguyện. 
Thật là ý nghĩ đột phá, một chuyện đau lòng và thiệt thòi cho 
đồng đạo ở những nơi không có chức việc. Và cũng rất hoan 
nghinh tinh thần trung kiên giữ Đạo của các vị đạo hữu ấy. 

       Trước thực trạng nan giải đó, tôi viết bài tìm hiểu như sau 
có tựa đề: HÀNH CHÁNH ĐẠO CỦA ĐẠO CAO ĐÀI MỘT 
VẤN ĐỀ NAN GIẢI VỀ PHÁP LÝ để mong tìm cho được một 
phương cách khả thi giúp cho chư đồng-đạo đang cô đơn khắp 
nơi. 

  

***** 

       Đạo Cao Đài được Chí Tôn ban ân huệ khai sáng tại nước 
Việt Nam chọn Tây Ninh làm Thánh-địa làm nơi xuất phát đem 
Đạo Trời cho cả thế giới, lập một xã hội đại đồng, không phân 
biệt màu da sắc tóc ngôn ngữ khác biệt. Với tôn chỉ phổ độ tất 
cả chúng sanh nên Đạo Cao Đài nhứt thiết phải có hệ thống 
Hành-Chánh-Đạo từ Trung Ương Tòa Thánh đến tận các địa 
phương xa xôi. 

       Đạo Cao Đài có đầy đủ Pháp - Luật và hệ thống Hành-
Chánh-Đạo hoàn chỉnh để giáo dân qui thiện trong phương cách 
thuần túy tu hành. Pháp thì có Pháp-Chánh-Truyền và Đạo-
Nghị-Định. Luật thì có Tân-Luật và Đạo-Luật Mậu-Dần cùng 
các văn bản dưới luật khác… 

       Trong Pháp-Chánh-Truyền và Đạo-Nghị-Định đã qui định 
rõ ràng và chi tiết về phẩm tước, quyền hạn và nhiệm vụ của 
từng phẩm cấp cho nhiều lãnh vực khác nhau trong Đạo. 
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       Nói về Hành-Chánh-Đạo, văn bản đầu tiên ghi rõ ràng nhứt 
là Đạo-Nghị-Định thứ ba. 

       Nội dung Đạo-Nghị-Định Thứ Ba: 

       “…Điều hai:  chức sắc hành chánh các nơi chia quyền theo 
đẳng cấp như vầy: 

       Phối-Sư, phải ở tại Tòa Thánh. 

       Giáo-Sư làm đầu một Tỉnh. 

       Giáo-Hữu làm đầu một Họ. 

       Lễ-Sanh làm đầu một Quận. 

       Chánh-Trị-Sự làm đầu một Làng. 

       Phó-Tri-Sự làm đầu một xóm cùng Thông-Sự. 

       Điều ba: cả chức sắc có địa phận đặc biệt chẳng đặng qua 
khỏi ranh đất trách nhậm của mình, mà gây điều ganh lẫn….” 

       Đạo-Nghị-Định này chi tiết hóa quyền hành Chánh Trị Sự 
trong Pháp-Chánh-Truyền: “ Cấm Chánh Trị Sự không đặng 
phép lấn địa phận của người đồng phẩm, không đặng đi nơi 
khác mà hành chánh.”(PCT trang 49- ấn bản 1972). Nhận xét 
thêm, sau khi đọc nhiều lần PCT chỉ thấy có phẩm Chánh Trị Sự 
bị cấm lấn địa phận của người đồng phẩm. Các phẩm từ Lễ-
Sanh trở lên Giáo-Sư thì không thấy PCT cấm điều này. 

       Từ ngày Đạo Lịnh 01 và Thông Tri 001 ra đời, cơ cấu 
Hành-Chánh-Đạo như trên đây đều bị giải thể. Điều hai và điều 
ba của Đạo Nghị Định thứ ba cũng bị vô hiệu vì bất khả thi. Nói 
vô hiệu ở đây là nói theo nội dung văn từ Đạo Lịnh 001. Các cấp 
phân nhiệm như Đạo-Nghị-Định thứ ba trên đây không thể áp 
dụng. HĐCQ đã cưỡng chế thi hành Đạo Lịnh 001 bằng sức 
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mạnh. Nhưng nói về Luật-Pháp Đại-Đạo thì các Đạo-Nghị-Định 
và các Luật Pháp của Cao-Đài vẫn đương nhiên còn hiệu lực. 
Các tín đồ trung thành với Đạo đã gắng vượt qua mọi khó khăn 
để áp dụng  tất cả Pháp Luật Đạo đã được ban hành tùy theo 
điều kiện từng nơi. 

       Hiện Đạo-Lịnh 01 đã được nhiều chuyên gia phân tích và 
minh chứng là một văn bản vi phạm pháp-luật do chức năng của 
người ký tên, và thủ tục ban hành không hợp lệ, đó là một văn 
bản bất hợp pháp nên không có giá trị chấp hành trong cửa Đạo 
không còn lý do để tồn tại trong nền Đại Đạo. Nhưng do dùng 
sức mạnh cưỡng chế, HĐCQ đã lập được một hành-chánh-đạo 
kiểu mới với tên gọi mới, điều hành mới. v.v. cái hành chánh 
đạo kiểu mới này dựa thế lực bảo vệ nên nó lớn mạnh. Đó là 
việc riêng của họ ta không bình luận nơi đây. 

       Tuy nhiên với hiến-pháp và pháp-luật của nhà nước 
CHXHCNVN đã công nhận quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự 
do không tín ngưỡng cộng với việc HĐCQ không có giấy phép 
độc quyền thống trị tất cả tín hữu Cao Đài nói chung mà chỉ có 
quyền với những ai tùng theo luật mới của họ, nên việc gây khó 
khăn chư đồng đạo còn tùng luật-pháp chơn-truyền cũng giảm 
bớt. 

       Trong phạm vi bài này, chỉ tìm hiểu vấn đề Hành-Chánh-
Đạo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được pháp luật Đạo thành 
lập, và vẫn được đồng đạo tiếp tục thi hành một cách hợp pháp. 
Tuy nhiên, việc thi hành mỗi nơi một cách, vì mỗi nơi một hoàn 
cảnh, mỗi nơi thiếu một thứ, không nơi nào giống nơi nào. 

       Nếu nói đến Hành-Chánh-Đạo thì phải hiểu là hệ thống 
hành chánh từ trung ương đến địa phương của Đạo.  Tức là từ 
Cữu-Viện đến Bàn-Tri-Sự. Thật không may mắn cho Đạo. Các 
chức sắc phẩm lớn đến nhỏ đều bị tập trung học tập đường lối 
chính sách mới của nhà nước cách mạng. Thời gian lâu mau tùy 
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theo phẩm cấp. Sau khi học tập xong thì buộc phải ký một tờ 
cam kết với ban quản giáo … Các chức-việc cấp thấp nhứt trong 
hành-chánh-đạo cũng bị ký tờ cam kết không được mặc áo Đạo 
có phẩm trật. 

       Đất nước Việt Nam sau thời gian 40 năm giải phóng đến 
nay tạm chia ra ba giai đoạn kinh tế: giai đoạn kinh tế bao cấp, 
giai đoạn kinh tế thị trường, và giai đọan kinh tế hội nhập thế 
giới như hiện nay. 

       Giai đoạn kinh tế hội nhập, các khó khăn cho các hoạt động 
tôn giáo cũng từng bước được cởi mở. Từ thời kinh tế mở cửa, 
các nghi thức đạo sự cũng được nhẹ tay ngó lơ kiểm soát. Bàn 
Tri Sự một số nơi tái thủ phận sự. Đa số chỉ là chức việc cấp 
Hương cấp Ấp. Chức-sắc cấp Tộc và Châu Đạo thì chưa được 
cơ hội. Nên Hành-Chánh-Đạo sau khi phục hồi chỉ còn chấp vá. 

       Trong thực tế, thật tội nghiệp cho nhơn sanh. Họ bơ vơ như 
rắn không đầu, như gà mất mẹ. Đa số các địa phương đều bị tổ-
nghi-lễ một cấp nhỏ nhứt trong Hành-Chánh-Đạo-Kiểu-Mới 
hiếp đáp. Khi gia đình đạo gặp việc như tang tế sự, cầu giải bịnh 
đều không biết nhờ ai. Nơi nào may mắn còn chức-việc Hội 
Thánh em thì nơi đó nhơn sanh được diễm phúc. Tang lễ được 
thực hiện gần như trọn vẹn. Những địa phương không có Bàn 
Tri Sự thì bế tắc. Gia đình hữu sự tang gia phải làm sao? Rước 
tổ-nghi-lễ để hành lễ tang thì dứt khoát là không rồi. Vì bản 
thân Chức việc tổ nghi lễ là những người do Hiến-Chương 
ngoài Pháp-Chánh-Truyền mà có. Ngoài Pháp Chánh Truyền 
thì không được Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật công 
nhận. Những người này cầu-hồn thượng-sớ cầu-siêu thì chắc 
chắn là chư Thần Thánh Tiên Phật sẽ không độ siêu rỗi cho 
người quá cố. Vì vậy nhơn sanh vì thương thân nhân quá cố thà 
thiếu chớ không để phạm pháp. Có nhiều nơi, gia đình và đồng 
đạọ hay tin đến chung lời cầu nguyện cầu-siêu mà không có một 
phẩm cấp nào. 
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       Đứng trước tình cảnh bi đát này, một vấn đề nan giải không 
thể bỏ mặc bằng hữu và đồng đạo đau khổ. Tất cả đồng lòng 
cùng nhau giúp đỡ cho gia đình hữu sự. Hiện nay người tín hữu 
Đạo Cao Đài của Chí Tôn thường xuyên đi dự đám tang ở xa  có 
khi cách hằng trăm cây số là chuyện thường. Đến để chung lời 
cầu nguyện, tụng kinh cầu siêu cho bạn đạo qua đời là chuyện 
dễ dàng. Với phương tiện giao thông và thông tin hiện đại ngày 
nay thì mọi việc không có gì là khó khăn cả. 

       Tuy vậy, khó khăn vẫn chưa hết. Khi đến địa phương xa xôi 
có người quá cố, chuyện đầu tiên gặp phải là sự cản trở của các 
tổ-nghi-lễ của Cao- Đài-Ngoài-Pháp-Chánh-Truyền. Sự cản trở 
này là chuyện nhỏ vì người Đạo có quyền rước bất cứ ai đến lo 
tang sự cho cha mẹ mình theo luật pháp cho phép. Các giải thích 
như thế từ lâu đã bẻ gãy sự gây khó của người ngoài giáo pháp. 
Có nơi họ còn nhờ cả chánh quyền địa phương đến để gây khó 
khăn về mặt an ninh trật tự (Văn thư số 42 của đại diện Đạo 
Tỉnh Tây Ninh). Người có trách nhiệm địa phương của Cao Đài 
mới bị sự kiên quyết và đức tin của người Đạo cũng phải chùng 
bước. Các đám tang người tín hữu Cao Đài không do tổ nghi lễ 
hành sự là một sự thất bại của Cao Đài phái mới. Đó là một cây 
gai trong mắt họ. Đến giành không được, nhờ chánh quyền 
không xong, họ sang dùng cách hạ đẳng là cho côn đồ đến quấy 
phá gây mất an ninh để có cớ cho chánh quyền làm việc. 

       Đó là những cái khó khăn mà người tín hữu trung kiên, 
người tín đồ ngoan đạo phải chịu hiện nay. Nhưng tất cả đều 
vượt qua êm đẹp. 

      Tuy nhiên, còn một cái khó khăn tuy nhỏ mà rất lớn hiện nay 
gây rất nhiều hoang mang đó là việc Hành-Chánh-Đạo có bị vi 
phạm hay không được đặt ra? 
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       Để hiểu rõ thế nào về Hành-Chánh-Đạo là một vấn đề còn 
có nhiều ý kiến chưa đồng nhứt. Đây là trọng tâm mà người viết 
bài này muốn tìm hiểu và cùng tìm sự đồng thuận: 

       Trước tiên ta tham khảo luật-pháp Đạo để tìm hiểu. 

       1/- Pháp Chánh Truyền: Tất cả các phẩm đều được PCT qui 
định rõ quyền-hành và những việc phải làm. Chỉ riêng phẩm 
Chánh Trị Sự thì bị cấm lấn địa phận người đồng phẩm. 

       Điều này, theo phân tích tận tường, tuy rất nghiêm nhưng 
thấy trong đó một sự mở rộng của Chí Tôn cho con cái của 
người khi gặp khó khăn. Ý cấm đó được hiểu như sau: Nơi nào 
có người đồng phẩm thì không được qua đó hành chánh. Lúc 
Đạo bình yên địa phương nào cũng có Chức-Việc Bàn-Tri-Sự, 
nên việc cấm này rất hữu ích để gìn giữ trật tự điều hòa. Sau 
Đạo-Lịnh 01 thì có một số nơi Bàn-Tri-Sự bỏ nhiệm vụ tùng 
ngoại giáo. Trên thực tế, nơi đó hiện không có người đồng phẩm 
Chánh, Phó và Thông Sự nữa. Quý Chức việc ở địa phương lân 
cận có thể qua nơi không có chức việc để giúp đỡ gia đình các 
đạo hữu gặp hữu sự. Đây có thể không đúng với pháp Chánh 
Truyền về địa phận nhưng xét cho cùng cũng không vi phạm 
Pháp Chánh Truyền. Mới nghe qua tưởng như mâu thuẫn. 
Nhưng xét kỹ thì nơi đó là địa phương không có Bàn-Trị-Sự 
hiện tại. Mặc dù trước khi có Đạo Lịnh 01,  Hội Thánh có bổ 
nhiệm Bàn-Tri-Sự nơi ấy. Điều này để dễ hình dung, ta lấy thí 
dụ về quyền sở hữu đất đai để so sánh thì sẽ thấy rõ hơn. Nhà 
nước cấp quyền sử dụng đất cho một công dân, nhưng công dân 
này sau 20 năm không canh tác bỏ đất hoang, người lân cận có 
thể tạm mượn để canh tác cho đến khi nhà nước cấp quyền sở 
hữu cho người mới. Chắc chắn việc mượn đất canh tác này 
không bị ai khiếu nại nên cơ quan pháp luật không cần phải xét 
xử. 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		299	

 

       Tuy nhiên, sự việc này lại có một chút trục trặc với Đạo-
Nghị-Định thứ ba đã dẫn. Cụ thể tìm hiểu như sau: 

       2/- Đạo Nghị Định Thứ 3. 

       ".....Lễ-Sanh làm đầu một Quận. 

       Chánh-Trị-Sự làm đầu một Làng. 

       Phó-Tri-Sự làm đầu một xóm cùng Thông-Sự…”  

       Với nội dung này, thì phẩm Chánh-Trị-Sự chỉ làm đầu một 
Làng mà thôi, không được qua làng khác. 

       Một làng của Đạo khác hơn một làng của Đời. PCT nói về 
quyền hành Giáo Hữu như sau: “ Hễ nói mấy tỉnh nhỏ đặng, thì 
cũng nói mấy xứ nhỏ, mấy nước nhỏ đặng.”. Câu PCT này cho 
phép ta suy nghĩ cái ranh giới một làng của Đạo có thể mở rộng 
hơn một làng của đời (trường hợp ở địa phương xa xôi có làng 
chỉ một vài gia đình đạo hữu chưa hoặc không có Bàn Tri Sự, thì 
Bàn Tri Sự làng kế cũng không bị cấm qua đó hành chánh) mà 
cũng có thể hẹp hơn một làng của đời (như trường hợp ở Thánh 
địa một làng có quá đông gia đình đạo hữu  thì phải chia bớt ra 
nhiều cụm). Làm đầu một làng theo Đạo Nghị Định thứ 3 có ý 
nghĩa tượng trưng về lãnh thổ bổ nhiệm nhưng có ý nghĩa thực 
tế về số lượng tín đồ. 

      Vã lại, hiện nay Nhà nước Việt Nam chia hành chánh ra 
thành cấp tỉnh, huyện, xã. Làng không còn trong xã hội Việt 
nữa. Việc đi qua một xã khác xét về danh từ mà nói thì không bị 
khống chế danh từ “một làng” trong Đạo-Nghị-Định thứ ba. 

       Ngày xưa, lúc Hội Thánh đang cầm quyền Đạo, Đạo Nghị 
Định Thứ Ba này rất sát thực tế và được nghiêm chỉnh chấp 
hành ở các địa phương. Nhưng tại Thánh Địa thì có phần hơi 
khác. Như làng Long-Thành, làng Long-Hải, Làng Hiệp-Ninh, 
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làng Ninh-Sơn v.v. đứng đầu một làng Đạo đó không phải là chỉ 
một vị Chánh Trị Sự làm nỗi! Có làng như Long-Thành đến trên 
20 chục Chánh Trị Sự, Làng Ninh Sơn phải đến 16 vị Chánh Trị 
Sự…v.v. 

       Trong Đạo Luật Mậu Dần có chia ra làm bốn cơ quan 
chánh-trị-đạo: Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế, Tòa 
Đạo.Thiết lễ cúng tế và tang sự có phải là làm hành chánh hay 
không? Xin thưa ngay là không. Các chức-việc qua làng bên 
không phải để giáo hóa (trách nhiệm của Phó Tri Sự) cũng 
không dùng luật pháp sửa đương chấn chỉnh điều gì (Thông Sự) 
mà chỉ làm việc cúng tế có tính từ thiện. Ngay cả người ngoại 
đạo yêu cầu thì luật Đạo  vẫn cho phép làm. 

       Chúng ta không dám phê phán hay bình luận nội dung của 
Đạo Nghị Định mà chỉ cố tìm hiểu những chỗ không cấm của 
Hội Thánh mà giúp đỡ cho đồng Đạo trong tình trạng khó khăn 
hiện nay khi hữu sự. 

       Tương tự : “Lễ-Sanh làm đầu một Quận”. Ở địa phương xa 
thì áp dụng và thi hành nghiêm chỉnh. Nhưng ở Châu Thành 
Thánh Địa thì Quận Phú-Khương ngày xưa đã có đến 20 Lễ 
Sanh hành quyền trong 20 Phận Đạo. Ngày nay quận không còn 
nữa mà được nhà nước gọi là cấp huyện. 

       Nếu xét văn bản, thì các vị Lễ-Sanh và Chánh-Trị-Sự, Đầu 
Phận và Đầu Hương Đạo tại Thánh Địa này đều vi phạm Đạo 
Nghị Định thứ ba hết thảy. Tuy Pháp Lý là vậy, nhưng Thánh-
Lịnh của Hội-Thánh bổ nhiệm Đầu-Phận-Đạo và Đầu-Hương-
Đạo trong Châu-Thành Thánh-Địa là có hiệu lực vững chắc 
nhứt. Xét về lý tuy phạm mà không phạm Đạo Nghị Định. 

       Hiện nay cũng vậy, những Hương Đạo có Chức việc được 
bổ nhiệm đã phế phận. Trong khi chờ Hội Thánh bổ nhiệm mới, 
sao ta không thi ơn để giúp đỡ cho các bạn đạo đang bơ vơ trong 
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địa phương ấy. Chúng ta không mong đó là có công mà chỉ 
mong sự giúp đỡ của chúng ta không phạm pháp luật  Đạo là 
được. 

       “…Bất kỳ Chức sắc nào dù lớn nhỏ cũng vậy, khi Thông sự 
có gặp việc cần dùng gấp rút trong khi hành-chánh của Đạo thì 
buộc phải giúp đỡ..” PCT chú giải, trang 52, ấn bản 1972). Câu 
này cho phép chư chức-sắc không đang hành chánh sở tại được 
phép và có trách nhiệm giúp cho Thông Sự về hành chánh. Nếu 
giúp về hành chánh được thì sao lại không giúp về phước-thiện 
được?  

       Trong đoàn đi cầu nguyện thỉnh an Thánh Tượng hôm nay 
có mặt vài vị là chức việc đương quyền hành chánh đã không 
dám mặc phẩm phục. Các anh cho rằng địa phương Bến Cát là 
của người khác nên không dám lấn sang. Sự thật thì địa phương 
Bến Cát không có người đồng phẩm nào trấn nhậm cả. Chỉ có 
những người cũng mặc áo chức việc tương tự nhưng đang làm 
nhiệm vụ của ngoại giáo. Không lẽ ta sợ sang địa bàn họ hành lễ 
thượng tượng là phạm luật pháp của họ sao? Ta vốn đã coi họ là 
tôn giáo bạn. Việc của họ họ làm, việc của ta ta làm. Tôi cảm 
nhận được rằng cơ quan pháp luật của Đạo là Bộ Pháp Chánh 
hữu hình không bắt tội chúng ta đi phổ độ cả chúng sanh theo 
tôn chỉ của Chí Tôn đặt ra. Còn Bộ Pháp Chánh thiêng liêng nơi 
Ngọc Hư Cung sẽ rất vui vẻ khen ngợi chúng ta hơn là quở 
trách. Ta bỏ mặc nhơn sanh đang cần chúng ta nơi xa xôi hẻo 
lánh  sẽ không làm một ai vui hết ngay cả chính lòng chúng ta 
cũng buồn nữa. 

       Đến đây tôi xin tạm dừng bài tìm hiểu Hành-Chánh-Đạo 
của Đại Đạo. Đây là ý kiến riêng của cá nhân, chắc chắn sẽ còn 
nhiều điều bất cập hoặc không chính xác. Với tấm lòng lo lắng 
chung, tôi ghi lên suy nghĩ của mình. Rất mong Quý cao minh 
đóng góp ý và chỉnh sửa những điều không hợp lý để các Chức 
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Việc Hội Thánh Em làm tròn câu phổ độ trong cơn bỉ cực hiện 
nay. 

Thánh địa, ngày 15 tháng 12 năm Bính Thân. 

BÙI THANH AN 

http://huongdaoflorida.com/hanhchanhdaocua.html 

========================= 
 

Tây Ninh và những vụ cướp công khai 

Đoàn Minh Thùy 

       Gần đây xem thời sự thấy nhiều vụ cướp nổi lên khắp nơi, ở 
Tây Ninh có hai vụ nghiêm trọng. Cướp có tổ chức hẳn hoi: vụ 
cướp tiệm vàng ở Gò Dầu và cướp ở Báo Ân Đường Trí Huệ 
Cung thuộc huyện Hòa Thành. 

       Sáng nay đọc tin trên mạng thấy có vụ cướp thật táo bạo 
xảy ra ngày hôm qua, 24-12-Bính Thân, tại Báo Ân Đường Trí 
Huệ Cung, một cơ sở thờ tự của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây 
Ninh. So sánh hai vụ cướp Gò Dầu và Báo Ân Đường thấy có 
nhiều điểm giống nhau và nhiều điểm khác nhau: 

       * Giống nhau: 

       - Cả hai đều thực hiện ban ngày chứng tỏ họ không sợ nên 
không lợi dụng bóng tối. 

       - Cả hai đều có tổ chức chu đáo. 

       - Cả hai vụ cướp đều thành công, cướp được trót tọt. Kẻ 
cướp lấy được vật muốn lấy ra đi an toàn. 
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       * Khác nhau: 

       1-/ 

       - Ở Gò Dầu qui mô nhỏ chỉ 4 tên. Đi xe hai bánh. 

       - Ở Báo Ân Đường qui mô lớn lên đến gần trăm người đi 3 
xe bốn bánh. 

       2-/ 

       - Ở Gò Dầu thì cướp vàng bạc, 

       - Ở Báo Ân Đường thì cướp tro cốt. 

       3-/ 

       - Ở Gò Dầu thì kẻ cướp không đập phá camera an ninh. 

       - Ở Báo Ân Đường thì các camera đều bị phá trước khi thực 
hiện. 

       4-/ 

       - Ở Gò Dầu thì kẻ cướp chỉ lấy đồ, không đập phá tủ. 

       - Ở Báo Ân Đường kẻ cướp phải đập phá tủ mới lấy được. 

       5-/ 

        - Ở Gò Dầu sau vụ cướp thì có công an vào cuộc truy tìm 
thủ phạm. 

       - Ở Báo Ân Đường thì sau vụ cướp có Cán Bộ Xã Trường 
Hòa và các vị Chức Sắc của Đạo Cao Đài đến xem, không đặt 
vấn đề truy tìm thủ phạm cũng không lập biên bản hiện trường. 

       Nhận xét: 
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       1/- Tại sao có những khác biệt  ghê gớm như vậy tại hai 
nơi? 

       Giả Thuyết 1: Nếu cho đây là chuyện nội bộ của tôn giáo 
Cao Đài thì những tên cướp đâu cần phải dùng vũ lực, cúp điện, 
đập camera, đập tủ kính bảo vệ. Chỉ cần lãnh đạo đem lịnh 
xuống tới nơi và mở tủ đem đi nhẹ nhàng công khai trước ống 
kính ghi hình. Họ sợ gì mà phải sợ để lại dấu vết cho cơ quan 
điều tra tìm được? Giả thuyết này sai. Do đó là một vụ cướp thật 
chứ không phải là chuyện nội bộ của tôn giáo. 

       Giả Thuyết 2: Nếu cho đây là chuyện cướp thật vì sợ bị ghi 
hình như ý giả thuyết 1, thì trách nhiệm của cơ quan an ninh 
phải truy tìm bắt thủ phạm. Đằng này cơ quan công an có sẵn 
bên ngoài mà không có động thái ngăn chặn vây bắt. Giả thuyết 
này cũng không đúng, do đó đây không phải là một vụ cướp. 
Vậy nó là cái gì? 

       2-/ Tại sao vật bị cướp lại hoàn toàn khác nhau như vậy tại 
hai nơi? 

       Giả Thuyết 1 : Mục đích kẻ cướp là kiếm vật quí được tính 
bằng tiền có thể đem bán và tiêu xài cá nhân được. Nên kẻ cướp 
ở Gò Dầu thì lấy tiền bạc nữ trang có lợi cho bản thân kẻ cướp. 
Đó là vụ cướp thật. 

       Giả Thuyết 2: Nếu cho tro cốt là vật quí nên kẻ cướp nhắm 
vào. Vậy tro cốt được đánh giá thế nào trị giá bao nhiêu và bán 
cho ai? Hay lấy xong mỗi thành viên nhóm cướp chia nhau một 
ít để làm của riêng? Đáp ngay, tro cốt chắc chắn bán không ai 
mua. Chỉ trừ thân nhân đi chuộc lại. Hoặc ai đó chịu đặt hàng 
lấy tro cốt làm con tin trao đổi điều gì khác quan trọng hơn? Kẻ 
cướp không được hưởng gì trong món hàng cướp được. Không 
lẽ họ ở không làm chuyện không đâu? Công của họ chắc chắn sẽ 
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được trả bằng tiền thưởng. Giả thuyêt này có vẻ thuyết phục. 
Vậy ai là người đứng đằng sau vụ  cướp? 

       Câu hỏi này người tín đồ Cao Đài mong được kết quả 
điều tra từ cơ quan an ninh. 

       3-/ Người chịu thiệt thòi trong vụ cướp này là ai? 

       Nhà nước không bị mất gì, vụ cướp không đổ máu gây 
thương tích nên pháp luật không can thiệp trừ khi người bị hại 
khiếu nại. Hội Thánh Cao Đài không mất gì, vì Hội Thánh đã 
từng có Thông Tri cho rằng đó là tro cốt giả. Người duy nhứt 
biết giả hay thật và bị mất mát là thân nhân gia đình tro cốt. Với 
tư cách người bị hại thân nhân của tro cốt đang cư ngụ ở trong 
nước và nước ngoài sẽ làm gì ? Đó là quyền của gia đình họ. 
Dư luận hãy chờ xem họ sẽ làm gì? 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 12 năm Bính Thân 

Đoàn Minh Thùy. 

http://huongdaoflorida.com/tayninhvanhungvucuop.html 

========================== 

Tấn công BÁO ÂN ĐƯỜNG 

Mũi tên hướng về ai? Ai bị thương? 

Nguyễn Minh Hiệp 

       Sáng nay đọc trên mạng internet thấy TỜ TRÌNH của một 
người đạo có tên Đinh Văn Cư 71 tuổi ký tên và năm người 
khác cùng ký tất cả đều có mặt tại thời điểm tro cốt bị đánh 
cướp. Làm tôi suy nghĩ những điều ngộ nghĩnh như sau. Những 
câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi xin viết lên đây để quý đồng 
đạo cùng tham khảo: 
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       1-/ Việc dùng vũ lực đánh cướp tro cốt đem đi mất là hành 
động chánh hay tà? 

       - Những người vào lấy tro cốt này có sợ bị phạm luật pháp 
hay không? Chắc chắn là có. Nếu việc không gian dối thì họ đâu 
cần phá các camera an ninh ghi hình. Trong lúc đó người trách 
nhiệm chính là Ban Điều Hành không có mặt người nào để ký 
bàn giao bàn lãnh. Chỉ có mấy cụ già và phụ nữ thì làm được gì? 
Quí cụ chỉ là những người lo cúng kiến nhang khói mà thôi. 
Mấy cụ gọi điện thông báo cho Ban Điều Hành thì bị giật điện 
thoại. Hành động nầy được thực hiện công khai nhưng lén lút. 
Lấy đồ trong một cơ quan mà không có chủ cơ quan ở đó. Vậy 
họ là những kẻ tà đạo. 

       2-/ Họ lấy các thứ này để làm gì? 

       - Để bán lấy tiền? Không phải. Vì tro cốt ai mua làm gì? 

       - Để đòi tiền chuộc ? Có lý. Hành động bắt cóc tro cốt này 
để đòi tiền chuộc này là phạm pháp. Luật pháp Việt Nam sẽ xử 
lý họ khi họ đem giao dịch chuyện này. 

       - Để chọc ghẹo chơi? Không phải. Vì muốn chọc ghẹo thì 
thiếu gì nơi, thiếu gì đối tượng. Đâu cần phải động tay động 
chân xúc phạm đến phần thiêng liêng vô hình. Ngay cả người 
chết bình thường người ta còn dở nón tiễn đưa khi gặp linh cửu. 
Huống chi đây là tro cốt được khẳng định là của một vị có đại 
công tiền khai Đạo Cao Đài. 

     - Để làm áp lực với những ai có liên quan như những Chức 
Sắc Hiệp Thiên Đài chăng? Không phải! Vì Chức sắc hiệp 
Thiên Đài không phải trách nhiệm gìn giữ tro cốt. Đó là nhiệm 
vụ của Báo Ân Đường và của toàn thể nhơn sanh có tín ngưỡng. 
Có tro cốt hay không thì quí Chức Sắc Hiệp Thiên Đài vẫn làm 
việc, vẫn làm trách nhiệm của mình. Vì chức sắc HTĐ không có 
qui định hàm phong, nghĩa là không có cách tu tại gia như người 
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ta lầm tưởng. Trừ trường hợp bịnh nặng thì nghỉ dưỡng. Vả lại, 
việc đem tro cốt về Báo Ân Đường là một việc tình cờ ngẫu 
nhiên sau khi quí Ngài hội họp công cử các chức danh trong 
HTĐ. Việc lấy tro cốt để làm áp lực với HTĐ là một suy nghĩ 
nông cạn và sai lầm. Hiệp Thiên Đài là chơn thần thì không nhứt 
thiết phải có văn phòng. Như ngày xưa Đức Hộ Pháp tuy lưu 
vong sang Kim-Biên nhưng vẫn điều hành cơ đạo. 

       - Để đem về Báo Ân Từ thờ! Không bao giờ! Vì Hội Thánh 
đã có văn thơ thông báo đó là tro cốt giả thì không lý nào rước 
đồ giả đem về thờ. 

       - Để hâm nóng dư luận. Vì khá lâu Báo Ân Đường yên lặng, 
nhơn sanh có thể lãng quên. Hôm nay muốn khuấy động để kích 
thích sự phẩn nộ của nhơn sanh với kẻ gian đến cướp. Cũng có 
lý một phần. Nhưng làm vậy thì ai được lợi? Hội thánh? 
CS/HTĐ? Hay ai khác? Xét cho cùng với ý này thì CS/HTĐ có 
lợi nhứt. Nhưng quý Ông đâu cần cách  hạ tiện  vô đạo đức, thất 
lễ như vậy! 

       - Để mượn dao giết người? Theo  Tờ Trình của Ông Đinh 
Văn Cư thì thấy có người mặc áo đạo, có người mang băng đỏ 
của trật tự nội ô Tòa Thánh nên tưởng là đồng đạo đến tham 
quan hành hương, nào dè…. Khi xong chuyện rồi thì họ úp mở 
nói miệng là lịnh của Hội Thánh. Lịnh miệng hay văn bản? Ai 
mà biết được! Nói như vậy để cho dư luận nghĩ rằng Ngài Đầu 
Sư chủ mưu làm chuyện này. Nếu Ngài Đầu Sư ra lịnh thì đâu 
cần phải sợ mà phá camera. Điều này ít ai biết. Những người 
thực hiện trộm cướp tro cốt này muốn mượn dư luận kết án Ngài 
Đầu Sư Thượng Tám quá tàn nhẫn và bỉ ổi. Từ đó khơi dậy 
phong trào chống đối bất tín nhiệm Ông Đầu Sư. Với sự việc 
này thì Ông Đầu Sư sẽ bị hạ bệ vì mất tín nhiệm là chuyện dễ 
dàng. Thật sự Ngài Đầu Sư không hề ra lịnh này. Những người 
có mặt được nhận diện là Ban Đại Diện Đạo tại Tây Ninh biết rõ 
là ai ra lịnh. Hãy hỏi họ thì biết rõ. Sự việc này sẽ hoàn toàn bất 
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lợi cho Ngài Đầu Sư. Đây là một kế sách tuyệt vời mà đàn em 
Ông Thượng Tám Thanh thực hiện để hạ bệ Ông. Chắc Ông đã 
biết được ý đồ của việc làm này, và phải đối phó ra sao! 

       3-/ Hậu quả của việc đánh cướp này sẽ như thế nào? 

       Có ba hậu quả sẽ xảy ra: 

       - Làm tăng sự phẩn nộ của nhơn sanh với Hội Thánh của 
Chưởng quản Thượng Tám Thanh và ngược lại thêm cảm mến 
của nhơn sanh với quý Chức Sắc HTĐ. Vì Quý ngài luôn bị hàm 
oan và lấn áp. 

       - Thân nhân của các tro cốt đang sống ở hải ngoại, đang 
mang quốc tịch nước ngoài sẽ làm thủ tục ngoại giao yêu cầu 
thông qua hai chánh phủ để điều tra sự việc. Lúc này hậu quả sẽ 
không lường trước, khi có lịnh của chánh phủ phải làm đến nơi 
đến chốn. 

       - Xoa dịu và kết thân với CS/HTĐ. Một ngày nào đó Hội 
Thánh đem các tro cốt ấy ra trả lại cho Quí Chức Sắc HTĐ nói 
là có công tìm kiếm và làm được việc nghĩa bằng hành động anh 
hùng cứu mỹ nhân.. Song song việc ấy,  là việc lên án Ngài Đầu 
Sư Tám có hành động độc ác tàn nhẫn để yêu cầu CS/HTĐ ủng 
hộ người mới là đàn em của Đầu Sư Tám lên thay Chức Chưởng 
Quản Hội Thánh. V.v. 

      Ôi sao mà phức tạp và khó hiểu! Thôi thì trăm sự nhờ Đức 
Bà Thất Nương xoay chuyển vậy. 

Thánh Địa, ngày 25 tháng 12 Bính Thân 

Nguyễn Minh Hiệp 

http://huongdaoflorida.com/tancongbaoanduong.html 
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HỘI THÁNH (MỚI) TỔ CHỨC LỄ RƯỚC 

THÁNH CỐT THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG 
BẰNG BÚA. 

Lê Thiện Tâm 
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       Thật vô cùng bất ngờ khi thấy trên trang mạng Tờ Tường 
Trình của hiền huynh Đinh Văn Cư 71 tuổi và năm hiền tỷ cùng 
ký tên vào Tờ Trình tất cả đều tuổi cũng quá 70. Là những người 
rất tận tụy ở Báo Ân Đường về việc nhang khói thờ cúng khi 
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Thánh Cốt của Đức Bà Thất Nương DTC được tạm an vị nơi 
đây để chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định theo tinh thần 
phiên họp tại  Vạn Pháp Cung  liên quan đến ngày an vị Thánh 
cốt . 

       Đồng thời cũng đọc qua các bài viết của hai đạo huynh 
Nguyễn Minh Hiệp và Đoàn Minh Thùy làm rõ thêm vấn đề xảy 
ra tại Báo Ân Đường vào ngày 24 tháng 12 Bính Thân (2017) 
nhưng tôi cũng không thể tin là sự thật. 

       Tại sao vậy? 

       Làm sao có thể tin được khi nhìn thấy một hàng ngũ chức 
sắc mà ngài Đầu Sư đã chấm chọn lọc lừa lý lịch và điều tra 
công nghiệp đầy đủ để phong hay thăng chức hiện nay. Với cử 
chỉ và lời nói của quý chức sắc trong Hội Thánh (do ngài Đầu 
Sư đang chưởng quản) vô cùng hiền hòa và đạo đức, tôi rất 
ngưỡng mộ. Những bước đi nhẹ nhàng lời nói khiêm tốn đạo 
đức và những ánh mắt hiền từ tưởng chừng như Thần Tiên tại 
thế của quý vị trong đêm cúng đàn Đại lễ đưa Chư Thánh tại 
Đền Thánh đêm 23 rạng 24 tháng chạp năm Bính Thân, thì làm 
gì mà có thể đồng tình hành động đi đập phá trong chánh điện 
Báo Ân Đường với những hành động vũ phu tàn nhẫn đến thế? 

       Nếu không tin tưởng Đức Bà Thất Nương Diêu Trì Cung thì 
thôi. Ai tin thì để họ thờ cúng. Hoặc nếu ai đến phá thì Hội 
Thánh cũng ngăn cản không cho chớ đâu trực tiếp tới đập phá 
hay gián tiếp ra lịnh (!). 

       Vì thế, tôi đến Báo Ân Đường để tìm hiểu sự thật. Khi tiếp 
xúc với quý vị tại Báo Ân Đường và chứng kiến thực tế thì thấy 
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hiện trường xảy ra còn thậm tệ hơn tờ trình của huynh Đinh Văn 
Cư và bài viết của hai huynh Minh Hiệp và Minh Thùy. 

       Thật là chua cay, thật là đáng sợ khi nghe sáu vị có mặt kể 
lại mới biết bộ phận đánh cướp đã được tập huấn nhuần nhuyễn 
kĩ lưỡng và chuyên nghiệp… 

       -Chọn thời gian thích hợp. 

       -Bố trí người nào việc nấy: cắt điện trước, đánh phá camera 
không cho lưu hình ảnh, khống chế sáu người có mặt cướp điện 
thoại; sau đó dùng búa đập bể kiếng cường lực lấy Liên-Đài 
Thất Nương trước Bửu Điện (nội nghi). Thời gian rất ngắn là 
xong phi vụ. 

       Thôi vấn đề này để cho sáu vị đó có chứng kiến và trình bày 
sẽ rõ hơn (xem lại Bản Tường Trình của sáu vị này tại đây) Xin 
quý đồng đạo tìm hiểu đừng nghe ai nói cứ đến đó chứng kiến 
tận mắt và nghe sáu vị đó kể thì chính xác hơn. Còn việc mất tro 
cốt thì có thân nhân Đức Bà ở Sài Gòn và bên Pháp quốc họ sẽ 
thông qua đường ngoại giao tìm và đòi lại vì họ đã làm biên bản 
bàn giao cho hai ông Nguyễn Hoàng Hồng và Sĩ Tải Hà Ngọc 
Voi. Thì hai vị này phải tìm và trả lại họ và trả cho đúng tro 
thiệt, chớ trả tro gì đó không thiệt thì chưa chắc họ nhận đâu. 
Vấn đề này không cần bàn. 

       Riêng ở đây tôi thắc mắc Họ-đạo Trường Hòa hay Ban Đại 
Diện tỉnh  Đạo Tây Ninh nhận lịnh từ đâu? Chắc chắn là của Hội 
Thánh, chớ không lẽ của tổ chức nào khác sao? Thế mà dư 
luận  cho là Hội Thánh không hề hay biết. Dù có ra lịnh hay làm 
ngơ thì mọi tín đồ Cao Đài cũng hiểu đây là nhiệm vụ của Ngài 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		313	

 

Đầu Sư mà Đức Lý Giáo Tông đã chọn và giao phó cho Ngài 
trong cơ đạo hiện nay, đó cũng là một trong những việc làm gần 
cuối cuộc đời Ngài. Hay nói một cách khác là Ngài đang làm 
nước rút cho xong nhiệm vụ được giao vì đã yếu rồi và thần sắc 
cũng suy  giảm thấy rõ. 

       Có một điều được biết qua dư luận rỉ tai nhau thì Đức Lý 
dùng ngài Đầu Sư như thế nào mà trên dưới hai ngàn (2000) 
chức-sắc hiện nay không an tâm? Cách đây một năm trở về 
trước, thì quý chức sắc này ca tụng ngài Đầu Sư được Đức Lý 
chọn có thiên trách mầu nhiệm lắm. Còn bây giờ họ không 
muốn ai nhắc điều đó hay không muốn nghe điều đó. Muốn nói 
là Đức Lý hết dùng Ngài rồi. Cũng có thể dư luận mới là Đức 
Chí Tôn chọn người thay thế Ngài Đầu Sư không chừng. Chẳng 
hạn như Đức Chí Tôn chọn Ngài Thái Chánh Phối Sư. Mà Đức 
Chí Tôn lớn hơn Đức Lý nên chức sắc phải ủng hộ Ngài Thái 
Chánh Phối Sư mới đúng hơn.v.v. 

       Cũng có thể vụ đập kiếng lấy Liên-Đài ở Báo Ân Đường đổ 
trút cho Ngài Đầu Sư… rồi việc gì xảy ra…? Vì họ không an 
tâm thì Ngài khó an toàn. 

       Đón mừng Xuân Đinh Dậu xin viết đôi hàng về vụ biến cố 
ở Báo Ân Đường cuối năm Bính Thân gởi đến các bạn đạo gần 
xa để chúng ta cùng tìm hiểu những điểm yếu trọng của Đạo hầu 
cùng nhau học hỏi trao đổi và chọn đường đi đúng nhứt. Chúc 
các bạn Đạo gần xa một mùa Xuân  Đinh Dậu hạnh phúc. 

       Sau cùng tôi cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành trước hết 
cho Ngài Đầu Sư để làm phương tiện cho hành trình về nguồn. 
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Cẩn bút. 

Thánh địa, ngày 28 tháng 12 Bính Thân 

Lê Thiện Tâm. 

http://huongdaoflorida.com/hoithanhtochuc.html 

====================== 

DÙNG DỐI TRÁ VÀ GIAN XẢO  

ĐỂ CƯỚP THÁNH CỐT 

 TẬP QUYỀN LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH (MỚI) 

 ĐÃ LỘ RÕ BỘ MẶT THẬT. 

  

Lời dẫn 

       Lấy chơn thật để đối nhân xử thế với nhau ấy là chánh-đạo. 
Đạo của Chí Tôn muốn cho con cái người không ai nghịch với 
ai. Chữ hòa là bài học căn bản, nhưng phải hòa trong sự công 
bằng của luật-pháp đó là Đạo. Nếu hòa nhau bằng cách dùng 
thủ đoạn dối trá lừa đảo, lấy sức mạnh hiếp yếu, lấy đông hiếp ít 
thì không phải là chánh đạo. Môn đệ của Chí Tôn nhứt định 
không làm vì đó là chánh trị. 

       Thất nương Diêu Trì Cung có lẽ đã biết trước cuộc đánh 
cướp Thánh cốt nên đã phù hộ cho số huynh đệ gìn giữ hôm ấy 
về nhà hết làm cho cuộc cướp tro cốt của Bà được trót lọt ngoài 
sức tưởng tượng của người lên kế hoạch hết sức chu đáo vì 
không có một giọt máu phải đổ. Đó là một thắng lợi  trọn vẹn 
của chân lý và sự thương yêu. 



GÓC	NHÌN	(TÂP	1)	 Trang		315	

 

       Lấy được Thánh Cốt đem đi chẳng những mục đích không 
đạt mà trái lại còn bị phản đòn. Giờ đây Hội Thánh đang là mục 
tiêu và đề tài nguyền rủa của dư luận. Nhân tâm bị mất. Hội 
Thánh mất tất cả. Mời đồng đạo xem Đơn Khiếu Nại của những 
người yếu thế đang trực hương khói cúng tại Báo Ân Đường để 
thấy sự đạo diễn và dàn dựng gian trá của những người áo rộng 
mão cao trong Đạo hiện nay. 

Lê Công Chánh 
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Dưới đây là Vi Bằng Phiên Họp Bất Thường ngày 16-12
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http://huongdaoflorida.com/dungdoitravagianxao.html 
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