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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn Đọc gần xa.   

 

Tập San Ban Thế Đạo xin kính chúc quí vị Happy Thanksgiving và hưởng đầy hồng ân của Đức Chí 

Tôn trong Ngày Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo. 

 

Nhân Ngày Kỷ Niêm Khai Minh Đại Đạo chúng tôi muốn trình bày đến bạn đọc vấn đề chơn truyền 

Đại Đạo qua bài viết ở Chương I và một số tin tức từ các Thánh Thất, một vài suy gẩm về sự thử thách 

của nền Dân Chủ Hoa Kỳ - ở Chương II.  Trong Chương III - chương trình cùng nhau học Đạo, chúng 

tôi xin trình bày sự Chứng Nghiệm Lời Tiên Tri của Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, và bài phát 

biểu về nguồn gốc Đạo Đức trong Đao Cao Đài tại World Alliance of Religions Peace Office (WARP) 

qua zoom meeting. 

 
 

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền 

tin theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả đó. 

Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site https://www.caodai.international/.  

Mong quí vị thưởng thức các thông tin và chúc an lành! 
 

 

Tập San  Ban Thế Đạo Kính Bút! 

  

https://www.caodai.international/
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I.1  Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo - Hướng về Chơn Truyền  

 

Toàn thể Tín Đồ Cao Đài Hải Ngoại xin hân hoan đón mừng Ngày Kỷ Niệm Khai Minh Đại 

Đạo, chúng ta đã đi qua Năm Đạo 95 và bước vào Năm Đạo 96, và chỉ còn 4 năm nữa là Đạo Cao 

Đài được tròn 100 Năm.  Khi đó mong toàn thể tín đồ Cao Đài khắp nơi trên thế giới, trong nước 

ngoài nước, đón chào dấu mốc lịch sử 100 năm của Đạo Cao Đài.  Năm 2024, Cao Đài Hải Ngoại 

sẽ tiến hành tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Đạo Thứ 100 Khai Minh Đại Đạo, và có lẻ là tất cả 

chúng ta, nhà nhà người người tín đồ Cao Đài đều sẽ đón mừng Ngày Lễ trọng đại này. 

 

Nhìn về lịch sữ, Khai Minh Đại Đạo là ngày chính thức Khai Đạo tại Từ Lâm Tự chùa Gò Kén 

Tây Ninh vào Ngày Rằm Tháng 10 Năm Bính Dần (1926) (dl: 19-11-1926) là Ngày khai mở nền 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho toàn thể nhân loại đến 700,000 ngàn năm, mà chúng ta là những 

đứa con được sanh ra và nhập môn vào Đạo trong vòng 100 năm đầu tiên của nền Tôn Giáo Cao 

Đài trên quả địa cầu này. Mà cũng thật hảnh diện thay là Đạo Cao Đài được ra đời tại Đất Nước 

Việt Nam, tại Thánh Địa Tây Ninh, nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta và cũng là tổ tiên của con 

cháu chúng ta, con cháu Cao Đài Hải Ngoại. Một nền Văn Minh Đại Đạo, kể cả Nhân Sinh 

Quan, Vũ Trụ Quan, các học thuyết tôn giáo bao gồm cả Tam Giáo và Ngũ Chi…bao gồm học 

thuyết từ Cổ Chí Kim… từ thuyết Nho Giáo, Thánh Giáo, Thần Giáo, Tiên Giáo, rồi đến Phật 

Giáo, bao gồm cả thuyết Bát Hồn Vận Chuyển đến các qui luật Âm Dương, Luật Tự Nhiên, và 

Luật Thiêng Liêng.  Đó là cả một kho tàng học hỏi, cả một chơn truyền của Đấng Chí Tôn. 

 

Chơn Truyền của Ngài xuyên qua không gian, thời gian... mạnh hơn tất cả...thông qua tất cả... 

cao hơn tất cả, trong suốt nhưng đầy huyền bí …...mà chúng ta học mãi vẫn có thể chưa thấu 

triệt được chơn truyền... và chính vì sự bất hũ, bất di, bất diệt, không biên giới...với giá trị thật 

sự đó... Chơn Truyền có đầy sức mạnh quyền uy trãi rộng toàn cầu. 

 

Chơn Truyền của nền Chân Lý Đại Đạo vững mạnh dường đó cao siêu dường đó, nó không cần 

chúng ta hô hào bảo vệ nó, mà cần chúng ta nên dùng năng lực của mình để trao dồi và học hỏi 

Chơn Truyền.  Cùng một lời dạy của Đấng Chí Tôn, Ông Nguyễn Văn A có thể hiểu Chơn 

Truyền theo nét vẽ đẹp của Chữ A, và Ông Nguyễn Văn B có thể hiểu Chơn Truyền theo nét vẽ 

đẹp của Chữ B...Giống như bốn người mù nhận định sự hiểu biết của mình về con voi qua sự sờ 

mó con voi...nếu Ông A muốn bảo vệ Chơn Truyền thì chẳng qua Ông A chỉ bảo vệ chơn truyền 

vỏn vẹn qua sự hiểu biết của ông về Chơn Truyền qua Chử A mà thôi... hay Ông B...Ông C...Ông 

D...đều như vậy… 

 

Thử đặt vấn đề …Có ai trên đời này dám vỗ ngực xưng tên là mình hiểu ý Đấng Tối Cao 

100%...vì sự hiểu biết của từng cá nhân là có giới hạn và sự hiểu biết của từng cá nhân là chưa 

chắc đúng 100% thì mỗi cá nhân chúng ta không cần phải "bảo vệ chơn truyền"...Khi chúng ta hô 

hào bảo vệ Chơn Truyền thì thật ra chúng ta hô hào bảo vệ chính kiến...ý thức hệ...của một cá 
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nhân, một nhóm, hay một tổ chức nào đó mà thôi.. . rồi dễ dàng tạo ra sự cải vã với những người 

khác không cùng chính kiến...chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào sự bất đồng chính kiến và dẫn đến sự 

chia rẽ....thay vì chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi để tạo nên sự đoàn kết...  

 

Chúng ta cần trao đổi và học hỏi lẫn nhau, giúp đở lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. 

 

Điều chắc chắn rằng, việc mà Đấng Cha Trời muốn chúng ta làm… là làm sao học hỏi và trao đổi 

để hiểu lời dạy và sự hướng dẫn của Ngài… Cái độc đáo của Đức Chí Tôn là mỗi lời dạy của 

Ngài truyền xuống...thật đơn giản...nhưng lại thật cao siêu...mỗi người ở mỗi tầng lớp...mỗi trình 

độ khác nhau đều tự nghỉ rằng mình hiểu chân lý (lời dạy của Ngài)...ai cũng nghỉ mình đúng 

nhưng không ai hiểu giống ai...điều đó không quan trọng đối với Ngài...vì đứa 5 tuổi hiểu theo lứa 

5 tuổi, đứa 10,000 tuổi (tuổi chu kỳ xuống thế gian học Đạo) hiểu theo đứa 10,000 tuổi... Đối với 

Ngài  sự hiểu biết đúng hay sai của từng cá nhân là không quan trọng ... vì làm sao Ngài có thể 

bắt 1 đứa con nít hiểu biết Chân Lý giống như 1 người lớn được …điều quan trọng là Ngài tạo 

được Đức Tin...Đức Tin mãnh liệt vào Đức Chí Tôn...và chính Đức Tin đó thúc đẫy cá nhân đó 

học Đạo... và tìm hiểu nguyên bản của mình là ai, tìm hiểu cái tiểu vũ trụ trong cá nhân mình và 

cái Đại Vũ Trụ ở xung quan mình và từ đó tin vào Đấng Tối Cao hiện hữu ở khắp nơi, ở nhiều 

hình thái khác nhau trong khắp càn khôn vũ trụ... 

Có lẻ rằng Tôn giáo Cao Đài đã và đang chuyển mình một cách mạnh mẽ, sự chuyển mình đó 

sẽ làm cho tín đồ Cao Đài không tránh khỏi những cơn gió lốc, những thử thách mãnh liệt ....cũng 

vì đó mà con người có thể học hỏi vượt bực, nhưng cũng vì đó mà con người cũng có thể rơi rớt 

hoặc không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn... Cơn gió lốc đó cuốn con người quay vòng vòng trong 

cơn lốc cũng như đang quay vòng tròn trong lòng giếng. 

Mỗi người chúng ta có hai con đường chọn... có thể cam tâm an phận nằm trong lòng giếng để sự 

luẩn quẩn đó kiềm chế mình... nhưng chúng ta cũng có thể thoát ra vòng luẩn quẩn đó bằng 

cách bò lên cao ra khỏi miệng giếng, thấy được sự bao la đẹp đẽ phóng khoáng của bầu trời....  

Mà muốn có sức mạnh để trèo lên miệng giếng hay muốn có khả năng để thoát khỏi cơn lốc “luẩn 

quẩn” đó thì chúng ta phải trao dồi học hỏi Bi, Trí, Dũng, thực thi Bác Ái và Công Bình, và sống 

trong Trung Dung (Live in Balance) 

Hy vọng mỗi người Tín Đồ Cao Đài chúng ta từ từ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó và thấy rằng 

thế giới ngày nay vô cùng tiến bộ...Quá trình học đạo càng ngày càng cao.  Đức Chí Tôn đã thấy 

con cái của Ngài đã trưởng thành đủ để tự chập chững bước đi...Ngài không còn xuống nắm tay 

các con của Ngài (qua cầu cơ dạy Đạo từng bước một)  mà Ngài hướng dẫn chúng ta qua ánh 

sáng Tâm Linh, qua Hiệp Thiên Đài tại Tâm...sự tiến bộ của thế giới ngày nay đã chứng minh là 

các con cái của Đức Chí Tôn đã đủ tự bước đi dù có té cũng nên bước tới còn hơn là đứng dậm 

chân tay chổ...Và khi ta đã bước một bước rồi thì bước thứ hai sẽ không khó khăn như bước 

đầu...Hãy lạc quan lên, không khó như mình nghỉ đâu...và tình thế cũng không bi quan như mình 

nghỉ đâu...khi mình đã đến gần miệng giếng thì cũng đã thấy bầu trời được chút chút rồi.... 
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Trong Thánh ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn đã có dạy: 

“Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời 

tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy cái 

vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai Ðạo cho các con cũng 

là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn 

để ý chịu nhọc vì Ðạo, Thầy lại có nói rằng: Ngày nào các con còn trông thấy một đều bất 

bình ở đời nầy, thì Ðạo chưa thành vậy.“ 

Đức Chí Tôn đã rất tự tin là con cái của Ngài đã có thể TỰ ĐI, thì tại sao mình không tự tin vào 

chính mình và tin vào con người.  
 

 
Ngọc Túy 
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TIN TỨC 

❖  
 
 

  (I.2) 

 
       Từ Các Thánh Thất Cao Đài 
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I.2   Tin tức từ các Thánh Thất 

 

❖ Thánh Thất Paris 

Vì tình hình đại dịch Covid-19 bọc phát mạnh nên Thánh Thất Paris tổ chức lễ kỷ niệm 

Ngài Đức Quyền Giáo Tông Qui Thiên và Ngày Khai Minh Đại Đạo trong tin thần nội bộ 

theo qui định của Quốc gia. 

 

❖ Thánh Thất Houston  

Tổ chức cúng Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo vào Chủ Nhật 29 Tháng 11 Năm 

2020. 

 

❖ Hương Đạo Berlin  

Sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo vào Ngày Rằm Tháng 10 Canh Tý (DL 

29/11/20) theo qui định của Quốc gia trong tình hình đại dịch Covid-19 hiện nay. 

 

❖ Thánh Thất New Orleans 
 

▪ Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo 

Mỗi năm vào Ngày Khai Minh Đại Đạo Thánh Thất New Orleans tổ chức tiệc mừng rất 

trọng thể có sự tham dự của Các Tôn giáo bạn và Đồng hương khoản 500 người. 

Nhưng năm nay 2020 vì tình hình bệnh dịch Covid-19 nên Thánh Thất chỉ tổ chức theo 

nghi lễ tôn giáo và một tiệc chay đơn giản trong nội bộ vào Ngày Rằm Tháng 10. 

 

▪ Cơn Bảo Zeta: 

Vào những ngày cuối Tháng 10 Năm 2020 một cơn bảo nhiệt đới thứ 5 đã vào tiểu 

bang Louisiana trong thời khoảng 2 tháng. Bảo Zeta là một trong những cơn bảo với 

sức gió lên 120 miles/1giờ (200km/giờ). Lần nầy bảo Zeta vào thẳng thành phố New 

Orleans. Một ngày trước bảo (27/10/2020) các cư dân vùng ven biển đã tản cư tìm 

những nơi an toàn tránh nguy hiểm tánh mạng, trong khi đó các gia đình tín đồ Cao Đài 

và thân hữu cũng bồng gánh nhau về tạp trú tại Thánh Thất New Orleans cầu mong 

được sự che chở của Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng. 

 

Lúc 4 giờ chiều Thứ Tư Ngày 28/10/2020 cơn bảo Zeta mang theo cơn gió mạnh nhất 

trong năm đáp vào bờ và bắt đầu làm hư hại các cột điện, hằng triệu cư dân bị mất điện, 
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rồi lần lượt đi qua các thành phố và cũng đến New Orleans. Các gia đình đang trú ngụ 

trong ngôi Thánh Thất vững chắc kể lại rằng sức gió thật đáng sợ gần như muốn vở 

tung ngôi Thánh Đường của chúng ta. Mọi người cùng nhau cầu nguyện. Nhưng một 

may mắn lạ thường cơn giông chỉ thoáng qua trong 50 phút rồi trời trong mây tạnh như 

không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người thoát qua nguy hiểm. 

Về thiệt hại: 

• Thánh Thất bình yên 

• Cổng Tam Quan: Cổ Pháp bị bay mất 

• Điện Thờ Phập Mẫu: Mái ngói hoàn toàn hư hại 

• Vườn cây ăn trái: một trăm cây chuối hoàn toàn ngã liệt 

• Vườn Cam quýt (xem hình ảnh) 

 

Tổng cộng thiệt hại đến khoản $10,000 (Mười Ngàn US Dollars)  
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II.1 The Challenges of Democracy 
 

Democracy, by some definitions, is defined as a government in which supreme power is invested in 

the people, and exercised by them directly or indirectly through representation.  

 
Democracy is a system of government with four key elements: 

 

- A system for selecting the government through free and fair elections 

- Active participation of the people, as citizens, in politics and in civic life 

- Protection of human rights of all citizens 

- A rule of law where is no one above the laws, in which the laws and procedures apply 

equally to all citizens. 

 
In Vietnam and many other non-democratic countries, the tyrannical government uses techniques to 

control people, the Press, spread lies repeatedly, and suppress democracy. In those countries,  it 

would take decades or sometimes more than a century to change an incumbent government, and when 

it did change, there would be bloodshed, civil wars, revolutions, and tens of thousands or even 100s 

of thousands people dead. There was no such thing as a peaceful transition of power in those 

countries.   

 
When I came to U.S 28 years ago, I realized the most beautiful but powerful thing on earth is the true 

beauty of democracy.  With its democratic process, it allows the people the ability to change the 

government every 4 years with a peaceful transition of power.  That is the true beauty of democracy. 

But my observations of the current America in the year of 2020 surprised me. I feel like living in a 

tyrannical government again, a chaotic democracy which is now so fragile and needs protection from 

the patriotic people. Democracy is worthy to fight for! 

 

From my experience, I realized the Vietnamese communities in the U.S and other Western countries 
were always in chaos .  They have been fighting to bring democracy to Vietnam but their democratic 

process with no strong constitution failed terribly. They fell into the communist political deceptions 

in which the communists sent their spies to instigate the Vietnamese people/parties to attack each 

other, by accusing each other for being or supporting communists. Who benefits when people are 

labeling each other as Communists?  Of course, the Communists! As a result, the Vietnamese 

communities in U.S are in a chaotic and distrustful society.  The communities are broken into small 

pieces with no leadership. 

 

In the most basic definition, the foundation of democracy is the safe, free, and fair elections backed 

by a strong constitution.  Without a free and fair election, democracy collapses.  The American 

election system is the most respected system in the world, that makes American democracy strong, 

and this country strong, but, now, in the year of 2020,  it is fragile and more than ever;  it is on the 

verge of collapse as it is being attacked OR being corrupted. Which one?   
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1. Is the American election system being viciously attacked by President Trump who has the 

highest power on land and number of his Republican allies?  

2. Or it is a fraudulent election process corrupted by the Democrats?   

 
If the latter is true, which means the U.S election system is collapsed to its core, as it is vulnerable to 

corruption at the national level, and the court system must have seen tremendous proven evidence of 

a corrupted system with widespread frauds that costed the incumbent President of the United States 

an election.  However, President Trump and his legal teams have not been able to provide a single 

piece of evidence to the Courts that are led by local and federal Republican judges, or to the 

Republican leaders of the election process. The President’s legal teams were not even able to submit 

litigations of fraud or prosecuted any particular person who committed frauds.  Instead they provided 

baseless complaints and speculation of wrong doings without merits, and it seems the legal team did 
not know the election state laws…Thus almost or all of the legal cases were thrown out by the judges 

who allowed the states to continue to certify their votes for the assumed President-elect Biden. 

 

It seemed as if democracy won, as its constitution was protected by judges and leaders and thus stood 

up against vicious attacks by the highest power on land from the office of the Presidency …which 

meant the election was proven that it was a free, fair and secured election with integrity. The question 

is, why President Trump and his legal team, who has no legal concrete evidence that can prove 
widespread fraudulent election, still broadcasted to the whole world on national televisions that 

supported him and social media outlets (Twitter, Facebook, YouTube) that the election process was 

full of corruptions, frauds, and conspiracies. Why the President of the United States viciously 

attacked his own country’s election system and attacked the country’s democracy process that he and 

his party governed?... To serve his ego? to hang on to his power by destroying democracy?  to use the 

country as a tool for his vengeance against the “democrats”,  who he treated as his “enemies”, not as 

Americans? to perform stress tests to American democracy?... 

 
If President Donald Trump tries to hang on to his power in a losing election, he has no other way but 

to challenge the American democracy by attacking its foundation: the election system. First, President 

Trump knew he could not control the press in this country, he suppressed any mainstream media who 

spoke of any news or truths that was not beneficial to him, then used social media to spread lies, to 

create a culture of distrust, to embed doubts into society, to challenge democracy by attacking the 

legitimacy of the election, and to deliver rhetoric that divides the country… Even though this same 

election gave him more than 73 million votes, which was far more than the number of votes that he 

had to win the election 2016, he blamed it was a fraudulent election.   He failed completely in Courts, 
and the U.S constitution stood strong! But the most dangerous thing he did was successfully created 

doubts in the American society, that now millions of American Republicans believe the President and 

no longer trust the integrity of the election and he created an American culture that the people tend to 

blame each other’s political opponents of being communists.  When Americans start labeling each 
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other communists that is America in chaos. That is the most dangerous thing that is happening in 

America. 

 

Ladies and Gentlemen, either  you believe in #1 or #2, American democracy is under attack, by 

President Donald Trump and his Republican allies OR by the corrupted Democrats.  Democracy is 
very fragile and more than ever is on the verge of collapse.  Are you willing to educate yourself the 

Truth or be a victim of lies and deceptions? Are you willing to fight for and protect democracy that 

our ancestors have fought so hard and died for?  Are you willing to find out which one is true, #1 or 

#2?   

 

Don’t be a victim of lies, manipulations, and political deceptions!  

 

Bài Viết được phỏng dịch sang Tiếng Việt sau đây 
 

Sự Thử Thách của Nền Dân Chủ 

 

Một thể chế Dân Chủ thường được định nghĩa là một thể chế chính quyền mà trong đó những quyền 

lực chủ chốt được đầu tư vào dân, được thực thi bởi dân qua các cuộc bầu cử, có thể là trực tiếp hay 

gián tiếp qua các cơ quan đại diện cho dân.  Một chính quyền với thể chế dân chủ thường có 4 yếu tố 

như sau: 
 

‐ Một hệ thống chính quyền được dân chọn lựa thông qua các cuộc bầu cữ một cách công bằng 

và không bị bất cứ áp luật chính trị nào. 

‐ Tất cả công dân trong nước đều được tham gia bầu cữ. 

‐ Nhân quyền cho mỗi công dân đều được bảo vệ. 
‐ Mỗi công dân đều phải qua hệ thống luật như nhau, không ai được hay bị đối xử ngoại lệ. 

 

Ở Việt Nam và các xứ không có nền dân chủ, với chính sách độc tài, kỷ thuật thống trị dân, là kiềm 

hãm hệ thống truyền thông, liên tục truyền bá những điều không đúng sự thật, và hạn chế quyền dân 

chủ.  Trong các quốc gia này, khi người dân muốn thay đổi một chính quyền có khi phải chờ mấy 

chục năm, có khi cả 100 năm, mà mỗi khi thay đổi là phải qua một cuộc cách mạng, đấu tranh đổ 

máu, cuộc nội chiến với hàng ngàn, có khi hàng trăm ngàn người tử nạn.  Các nước theo chính sách 

độc tài, không bao giờ có một sự thay đổi chính quyền một cách hòa bình . Nhưng với một xứ tự do 
với nền dân chủ tuyệt vời như Hoa Kỳ, mỗi 4 năm một lần, người dân có thể thay đổi chính quyền 

một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử toàn quốc. Đó là cái tuyệt hảo của nền dân chủ đúng 

nghĩa. Nhưng cho dù nền dân chủ có tuyệt hảo như thế nào đi nữa nó cũng có thể bị dễ vở như trứng 

mỏng nếu nó không đuợc bảo vệ bởi những người yêu nước, sẳn sàng hy sinh để bảo vệ nó. 
 

Từ kinh nghiệm bản thân, Tôi nhận thấy được các cộng đồng người Việt ở Mỹ cà các nước Tây 

Phương, luôn luôn ở trong tình thế hổn loạn và phân tán một cách trầm trọng.  Tất cả các cộng đồng 

người Việt đều muốn đấu tranh cho Dân Chủ và muốn đưa Thể Chế Dân Chủ vào Việt Nam, nhưng 

vì họ không có một Hiếp Pháp vững mạnh họ bị sa bẫy vào các mánh khoé chính trị của  Cộng Sản 
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một cách dễ dàng, khi Cộng Sản gởi tình báo lồng vào cộng đồng Người Việt để kích thích Người 

Việt lên án nhau là Cộng Sản, đẩy người cùng lý tưởng đấu tranh qua chiến tuyến của Cộng Sản. Như 

vậy ai là người thủ lợi.  Dĩ nhiên là Cộng Sản. Và kết quả là, tất cả cộng đồng Người Việt Hải Ngoại 

bi hổn loạn, bị phân tán, không ai tin tưởng vào ai và vì thế không thể có sự lảnh đạo. 
 

Cái nồng cốt căn bản của nên dân chủ là tổ chức một hệ thống bầu cử một cách đúng đắn, công bình, 
chính trực và với một hiến pháp vững chắc.  Nếu không có được một cuộc bầu cử công bình và chính 

trực thì nền dân chủ bị sụp đổ.  Hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ là một hệ thống được nể nang nhất 

trên nhất thế giới nhất là do sự chính trực của nó, vì thế nền dân chủ của Hoa Kỳ mạnh nhất thế giới, 

và vnó trở thành một quốc gia mạnh nhất thế giới. Nhưng hiện nay, năm 2020, nó như một vỏ trứng 

sắp bể và có thể bị sụp đổ vì: một là nó đang bị tấn công dữ dội hay là nó đã bị đồi bại bởi có sự gian 

lận. Quí vị thử nghỉ xem nó là trường hợp nào? 
 

1. Có phải hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ đang bị tấn công, bị thử thách dữ dội bởi một quyền lực 

tối cao của Nước Mỹ - đương kim Tổng Thống Donald Trump và những vây cánh của Ông 
bên phía Đảng Cộng Hòa? 

2. Hoặc là, có phải hệ thống bầu cử đã bị sự gian lận của người phía Đảng Dân Chủ chi phối? 
 

Nếu điều 2 là sự thật, thì tòa án của Mỹ phải được các Luật Sư phía bên Tổng Thống Trump đưa ra 

thật nhiều bằng chứng cụ thể chứng minh có sự gian lận lan rộng khắp 4-5 tiểu bang Nước Mỹ, nhưng 

đằng này phía Ông Trump không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào, dù nhỏ cũng không có, mà 

chỉ đưa ra những nguỵ biện và phàn nàn về các luật bầu cử.  Họ cũng không đưa tố cáo là có gian lận 

của bất cứ người nào hay tổ chức nào hay vật chứng nào trước tòa án mà chỉ tố cáo qua diễn đàn công 

luận, qua TV, báo chí, và tất cả những dữ kiện mà họ đưa ra đều không đuợc tòa án (do các thẩm 

phán bên Đảng Cộng Hòa) chấp nhận là đúng pháp lý, và tòa án cũng phán rằng phía luật sư Ông 

Trump không nắm rỏ những thủ tục bầu cử của Tiểu Bang. 
 

Vì thế, gần như tất cả các vụ thưa kiện (hơn 30 vụ) của Tổng Thống Trump đều bị các thẩm phán (các 

thẩm phán thuộc Đảng Cộng Hòa) không chấp nhận và loại bỏ, và  họ chấp thuận cho các tiểu bang 

vẫn tiến hành hợp thức hóa và lập công chứng kết quả bầu cử cho Tổng Thống Đắc Cử Biden. 
 

Như vậy nếu Thể Chế Dân Chủ đã thắng và được bảo vệ bởi Tòa Án và Hiếp Pháp Hoa Kỳ nó đã 

chống chọi nổi sự tấn công dữ dội của người đang có quyền lực tối cao nhất Hoa Kỳ, như vậy chứng 

tỏ là cuộc bầu cữ không có gian lận, mà nó đã giử được sự công bình và chính trực...Như vậy tại sao, 

Tổng Thống Trump không có bằng chứng cụ thể nhưng lại vu khống cho Đảng Dân Chủ là đã có âm 

mưu gian lận trong hệ thống bầu cữ trên 4-5 tiểu bang và họ đã đưa ra những chứng cứ giả trên các 

họp báo trên Đài TV toàn quốc và các truyền thông truyền tin trên mạng, tố cáo hệ thống bầu cử ở các 

Tiểu Bang là đồi bại và gian lận.  Vấn đề đặt ra là, tại sao một vị đương kim tồng thống, có một số 

luật sư lừng danh, mà không xét duyệt được những chứng cứ  không có giá trị pháp lý mà lại dám 

đứng ra buộc tội dữ dội hệ thống bầu cữ  Hoa Kỳ đánh thẳng vào nền dân chủ (democratic process) 
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Hoa Kỳ... Họ làm chuyện đó chẳng lẻ để phục vụ bản ngã ngạo mạn của Tổng Thống Trump? hay 

Tổng Thống Trump bằng mọi giá phải giử lại quyền lực kể cả việc đạp đổ và làm mất uy tín nền dân 

chủ Hoa Kỳ? hay là Tổng Thống Trump dùng Nước Mỹ làm công cụ để trả thù riêng đối với những 

người bên Đảng Dân Chủ… hay là đây là một stress test vào nền dân chủ Hoa Kỳ mà Tổng Thống 

Trump muốn thực hiện 
 

Nếu Tổng Thống Trump muốn vẫn giử vững quyền lực trong khi Ông đã thua trong cuộc bầu cữ, thì 

điều trước tiên mà Tổng Thống Trump làm là vô hiệu hóa  những Đài Truyền Thông Truyền Tin nào 

mà đưa ra các tin tức bất lợi cho Ông ta, bằng cách kêu gọi toàn dân đừng tin vào những đài truyền 

thông truyền tin chính thức, và hướng dẫn mọi người chỉ nên nghe vào những đài truyền thông do 

Ông chỉ định, rồi Ông ta dùng social media (Twitter, Facebook, YouTube) để đưa ra những thông tin 

không đúng sự thật, đánh thẳng vào nền dân chủ của Mỹ bằng cách tạo sự nghi ngờ là cuộc bầu cử 

2020 gian lận, không chính trực.  Tổng Thống Trump đưa ra những phát ngôn có tính cách chia rẻ 

lòng dân, kích thích sự tức giận của dân về "sự thiếu chính trực của cuộc bầu cử" cho dù trong cuộc 

bầu cử này Ông đã được số phiếu bầu của hơn 73 triệu dân Hoa Kỳ, rất nhiều hơn so với số phiếu mà 

Ông đã thắng cử Tổng Thống  trong cuộc bầu cử 2016...  President Trump đã thất bại trên các Tòa Án 

Tiểu Bang và Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ. Nhưng một điều vô cùng nguy hiểm là Ông ta thắng lợi lớn 

về vấn đề tạo mối hoang mang và nghi ngờ trong lòng người dân Mỹ đối với hệ thống bầu cử và hơn 

nữa đã tạo nên một xã hội hổn loạn làm cho dân Hoa Kỳ hiện nay chụp mũ lẫn nhau phía đối lập là 

Cộng Sản. Khi điều đó xảy ra thì đó là lúc Hoa Kỳ đã lâm vào tình trạng hổn loạn. Và đó là điều rất 

nguy hiểm cho nền dân chủ Hoa Kỳ. 
 

Quí vị kính mến! cho dù là vấn đề #1 kể trên hay vấn đề #2 kể trên là sự thật, cái nào cũng đều là tai 

hại rất lớn cho nền dân chủ Hoa Kỳ, dù là lý do gì, hoặc là bởi Tông Thống Donald Trump và những 

vây cánh của Ông ta phía bên Cộng Hòa đặt điều gian dối vu oan hệ thống bầu cử là gian lận để xoá 

bỏ kết qua bầu cử bất lợi cho ông ta, hay là sự gian lận của Đảng Dân Chủ và chính quyền địa phương 

để đưa Biden lên làm Tổng thống. Cả hai lý do trên điều làm nền dân chủ Hoa Kỳ tổn hại nặng 

nề.  Dù quí vị ủng hộ bất cứ phe nào đi nữa, quí vị có sẳn sàng muốn tìm hiểu sự thật hay quí vị 

muốn trở thành nạn nhân của sự lừa dối? Quí vị có sẳn lòng bảo vệ sự chính trực của nền dân chủ 

mà tổ tiên chúng ta đã đổ máu xây dựng nên?  Quí vị có muốn tìm hiểu cái nào là sự thật:  #1 hay #2? 
 

Mong quí vị đừng để mình là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt và những tin tức không đúng sự 

thật! 

 

Ngọc Túy 
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CHỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI 

ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM - CAO QUỲNH CƯ 
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III.1 Chứng Nghiệm Lời Tiên Tri - Đức Cao Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư 

 

   “AÙm ñoä Traàn Thöông buoåi haäu lai 

   Hieäp Thieân Thaùnh Ñòa tuyeån nhaân taøi 

   Gioàng Hoàng noi daáu daàu thoaùt aùch 

   Nhôø ñaùm khueâ moân veïn goùt haøi”. 

Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm 

 

 

Boán caâu thô treân cuûa Ñöùc Thöôïng Phaåm Cao Quyønh Cö. 

Ñöùc Ngaøi laø ngöôøi ñaàu tieân cuøng Ñöùc Hoä Phaùp xaây baøn chaáp cô ñöôïc Thöôïng Ñeá giaùng cô khai 

môû neàn Ñaïi Ñaïo (1926). Theo Phaåm Vò Thieâng Lieâng, Thöôïng Phaåm chuû veà Ñaïo, Hoä Phaùp chuû 

veà Phaùp. Ñöùc Thöôïng Phaåm qui tieân ngaøy 1 thaùng 3 naêm Kyû Tî (1929), Ñaïi Ñaïo naêm thöù tö. 

Söï ra ñi quaù sôùm cuûa Ñöùc Ngaøi cho thaáy moät phaàn naøo Cô Ñaïo chæ môû maøn cho Cô Phaùp. 

Noäi dung baøi thô cuûa Ñöùc Ngaøi haøm yù saâu xa veà Ñaïo Phaùp neân maõi sau khi lên non hành pháp 

coù chöùng nghieäm chuùng toâi môùi caûm hieåu ñöôïc. 

 

Caâu 1: “AÙm ñoä Traàn Thöông buoåi haäu lai.” 

Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm cho bieát sau naøy Cô Ñaïo ñi theo ñöôøng Traàn Thöông (aùm chæ con ñöôøng 

Bí Phaùp). Ñuùng nhö lôøi Ñöùc Hoä Phaùp cho bieát khi môùi khai Ñaïo: “Thaày môû Theå Phaùp tröôùc, môû 

Bí Phaùp sau”. Theå Phaùp môû ñöôøng cho con ñöôøng Bí Phaùp chính yeáu sau nay - hai chöõ “ AÙM 

ÑOÄ” Traàn Thöông noùi leân yù nghóa "ngaàm hoå trô ï". Noùi caùch khaùc, thôøi kyø Thanh Höông mô ûmaøn 

cho thôøi kyø troïng yeáu cuûa Ñaïi Ñaïo laø thôøi kyø Ñaïo Taâm sau naày. Vaán ñeà ñaët ra ôû ñaây “Haäu Lai” 

laø luùc naøo, laøm cho ngöôøi Ñaïo hoang mang thaéc maéc!...  
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Chuùng toâi caûm nhaän saâu saéc söï chæ daãn cuûa Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm qua 4 caâu thô treân nhö moät 

lôøi tieân tri veà thôøi cuoäc Ñaïo laãn Ñôøi.  

“AÙm ñoä Traàn Thöông” naèm trong saùch löôïc “Minh Tu Saïn Ñaïo AÙm Ñoä Traàn Thöông” do 

Tröông Löông Quaân Sö cuûa Löu Bang thöïc hieän ôû Bao Trung (trong truyeän Haùn Sôû Tranh 

Huøng). Saïn Ñaïo laø con ñöôøng raát daøi baéc caàu baèng caây ngang qua caùc ñeøo nuùi, cuõng laø con 

ñöôøng lôùn ñoäc nhaát ñeå ra vaøo Bao Trung tröôùc ñaây; sau khi ruùt quaân vaøo Bao Trung aån naùo 

Tröông Löông cho ñoát con ñöôøng naøy vì sôï Sôû Baù Vöông (Haïng Voõ) cho quaân ñuoåi theo gieát 

Haùn Vöông (Löu Bang). Traàn Thöông laø loái moøn nhoû heïp ñi taét, ít ngöôøi bieát. Muoán söûa laïi con 

ñöôøng Saïn Ñaïo cuõng phaûi maát moät thôøi gian maáy möôi naêm, lôïi duïng ñieåm naøy Tröông Löông 

thöïc hieän keá saùch “Minh Tu Saïn Ñaïo AÙm Ñoä Traàn Thöông”, töùc laø keá saùch chính trò duøng taâm 

lyù chieán giaû boä moät maët cho quaân ra söûa laïi con ñöôøng Saïn Ñaïo che maét ñoái phöông ñeå hoï 

khoâng phoøng bò, maët khaùc aâm thaàm keùo binh baèng con ñöôøng taét laø ñöôøng Traàn Thöông, baát 

ngôø ñaùnh tan quaân ñòch ñaït ñöôïc chieán thaéng hoaøn toaøn. Thaät vaäy, keå töø 1975 trôû veà sau ( töùc 

trong voøng 25 naêm cuoái theá kyû 20 ) voâ vi chuyeån cô Giaûi Theå, QUI TAÂM gaây taùc ñoäng maïnh 

ñeán taâm linh nhaân loaïi laøm thay ñoåi baát ngôø cuoäc chieán ñang trong tình traïng raát caêng thaúng 

cuûa Theá Giôùi ( tröôùc 1989 ) . Ñoù phaûi chaêng laø duïng TAÂM PHAÙP thöïc hieän baát chieán töï nhieân 

thaønh !. Quan saùt kyõ thôøi cuoäc trong giai ñoaïn naày ta seõ thaáy roõ ñieàu ñoù. 

Traàn Thöông ôû ñaây Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm muoán aùm chæ con ñöôøng taét Bí Phaùp töùc TAÂM 

PHAÙP hay QUI TAÂM. Saïn Ñaïo laø con ñöôøng Theå Phaùp. Cô Ñaïo bò giaûi theå ví nhö ñöôøng Saïn 

Ñaïo bò ñoát. Neáu ñöôøng Saïn Ñaïo khoâng bò ñoát chaéc chaén ít ngöôøi chòu ñi con ñöôøng Traàn Thöông. 

Noùi caùch khaùc neáu Cô Ñaïo khoâng bò giaûi theå coù leõ ít ngöôøi chòu QUI TAÂM. Phaàn lôùn chaïy theo 

hình danh saéc töôùng beân ngoaøi. Thôøi kyø naøy neáu khoâng chòu QUI TAÂM trau doài taâm ñöùc maø chæ 

baùm vaøo danh lôïi hay aùo maõo chöùc quyeàn seõ bò thieâu ñoát, nhaát laø haøng Thaùnh Theå cuûa Thaày 

hay haøng giaùo phaåm trong Toân giaùo (Böùc Taâm Thö ngaøy 7/5 NT-(1982) cuûa Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo 

cuõng coù nhaéc nhôû ñieàu naøy). Quan saùt thöïc teá xaõ hoäi sau khi cô Ñaïo bò Giaûi Theå, chuùng ta caøng 

thaáy roõ hôn söï “raû theå” cuûa toân giaùo neáu khoâng chuyeån qua Taâm Ñaïo. Taâm Ñaïo laø con 

ñöôøng Bí Phaùp caên baûn vaø chuû yeáu cuûa neàn Ñaïi Ñaïo. Chính theá, Cô Taâm laø ñöôøng ñi cuûa ÑAÏI 

ÑAÏO. Cô buùt vaø Phaùp Taâm goïi taét laø Cô Taâm bieåu thò hai thôøi kyø cuûa Theå Phaùp vaø Bí Phaùp 

Thöôïng Ñeá môû Ñaïo kyø ba, coù theå noùi laø chu kyø cuûa ÑAÏO PHAÙP; Cô vaø Taâm laø hai phöông caùch 

maàu nhieäm phoái hoïp Thieân Nhaân, laøm ñieåm töïa ñeå Ngaøi ñeán vôùi chuùng sanh. 
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CÔ  TAÂM 

   Dieäu huyeàn Cô buùt môû Thieân Thô 

   Daãn daét quaàn sinh buoåi maäp môø 

   Caáp phaåm Thieân aân ban troïng traùch 

   Taïo hình Thaùnh Theå naém huyeàn cô 

   Naêm möôi naêm chaún hoaèng cô “ÑAÏO” 

   Nguõ thaäp nieân dö “PHAÙP” phaát côø 

   Cô beá, Taâm khai thôøi Ñaát daäy 

   PHAÙP TAÂM maàu nhieäm theá khoân ngôø. 

       Ngoïc Nöông 

 

Buoåi ban ñaàu duøng huyeàn dieäu cô buùt khai cô laäp Ñaïo taïo hình Thaùnh Theå, aân phong chöùc saéc, 

laäp Taân Luaät Phaùp Chaùnh Truyeàn vaø ban raûi Thaùnh Ngoân Thaùnh Giaùo. 

Sau 50 naêm hoaèng Ñaïo (1926 – 1975) cô buùt bò beá, cô Ñaïo bò “giaûi theå” chuyeån sang thôøi kyø 

Bí Phaùp hay TAÂM PHAÙP (töùc thôøi kyø ÑAÏO TAÂM nhö böùc Taâm Thö ngaøy 7/5/ N.T. (29/06/1982) 

Ngaøi Hoà Baûo Ñaïo ñaõ coâng boá). Lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm öùng vaøo thôøi kyø naøy  theå 

hieän ñuùng nhö lôøi daïy cuûa Ñöùc Chí Toân buoåi ban ñaàu laäp Ñaïo: “Thaày môû Theå Phaùp roài môùi môû 

Bí Phaùp”. Cuõng coù theå noùi “Minh Tu Saïn Ñaïo AÙm Ñoä Traàn Thöông” laø keá saùch duïng Theå Phaùp 

laøm cô hoã trôï cho Bí Phaùp: Kyø ba Thaày môû neàn Taân Toân Giaùo qui hieäp Tam Giaùo, Nguõ Chi muïc 

ñích ñöa ñeán con ñöôøng Ñaïi Ñaïo. Ñaïi Ñaïo laø con ñöôøng Bí Phaùp thöïc hieän TAÂM PHAÙP hay 

QUI TAÂM, ñaây môùi laø con ñöôøng troïng yeáu cuõng laø con ñöôøng “taét” ñöa ñeán thaønh coâng hoaøn 

toaøn veà caû hai maët TAÂM LINH vaø NHAÂN SINH. 

THIEÂN NHAÕN laø bieåu töôïng cuûa THAÀY maø cuõng laø TAÂM. Bieåu töôïng naày cho thaáy kyø ba Thaày 

môû Ñaïi Ñaïo laáy TAÂM PHAÙP laøm noàng coát thöïc hieän söù maïng Qui Nhaát. Söù maïng naày thöïc hieän 

theo keá saùch Thaày ñaõ ñònh: Thaày môû Theå Phaùp tröôùc Bí Phaùp sau. Ñieàu naày coù nghóa sau 1975 

Cô Ñaïo  môùí chuyeån Qui TAÂM ñoàng nhòp vôùi cô Huy Ñoäng Taâm Linh cuûa Ñaïi Vuõ Truï. Khoa 

hoïc vuõ truï chöùng minh cöù vaøo khoaûng 25 naêm cuoái moãi theá kyû thöôøng coù nhöõng bieán chuyeån 

lôùn gaây aûnh höôûng cho chu kyø hay theá kyû keá tieáp. Theá giôùi thaät söï ñang chuyeån raàm raäp vaøo 

cuoái theá kyû 20 veà caû hai maët Ñaïo laãn Ñôøi. 

Thôøi kyø naày cuõng ñuùng nhö lôøi tieân tri cuûa Caùc Ñaáng: 
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  “Chöøng naøo Ñaát daäy Trôøi thay xaùc,  

    Chö Phaät Thaùnh Tieân xuoáng ôû traàn.” 

 

Thôøi Ñaát daäy laø thôøi kyø ÑAÏO TAÂM, Huyønh Ñaïo hay Ñaïo Vaøng ra ñôøi. Theo dòch lyù maøu vaøng 

thuoäc Thoå, Thoå laø Ñaát töùc laø Meï, thôøi kyø Ñaïo TAÂM do Meï laõnh ñaïo, laø thôøi kyø Bí Phaùp cuûa 

Ñaïi Ñaïo. 

    “Ngoïc Hö ñònh pheùp cuûng nhieàu 

           Phaùi vaøng meï laõnh daét dìu treû thô” 

    (Phaät Maãu Chôn Kinh) 

Hoäi Thaùnh laø Thaùnh theå cuûa Thaày. Giaûi theå Hoäi Thaùnh laø Trôøi ñoåi xaùc, ñaây laø daáu chæ noùi leân 

thôøi kyø naày nhöõng toå chöùc goïi laø Hoäi Thaùnh, Giaùo Hoäi, hoaëc “Hoäi Thaùnh em” khoù laøm troøn 

traùch nhieäm, thaäm chí seõ bò “giaûi theå”neáu khoâng chuyeån qua Taâm Ñaïo. 

Chö Phaät Thaùnh Tieân xuoáng ôû traàn: Caùc Ñaáng seõ ñeán nôi TAÂM daãn daét chuùng sanh. Coù Chôn 

TAÂM töùc coù Thaày ngöï nôi mình. Moãi ngöôøi phaûi laáy chôn TAÂM haønh ñaïo. Thôøi kyø Bí Phaùp, 

cöûa Hieäp Thieân ñöôïc chuyeån vaøo TAÂM, töùc Hieäp Thieân Ñaøi nôi Thaày ngöï laø ôû TAÂM. Trong 

tröôøng hôïp naày “Thieân Phong” hay “Theá Phong” khoâng khaùc gì nhau. Hieåu ñöôïc ñieàu naày ta 

caøng thaáy roõ “Cô Taâm” laø ñöôøng ñi cuûa Ñaïi Ñaïo. Noùi caùch khaùc, “Thieân Phong” qua cô buùt 

trong Thôøi Kyø Theå Phaùp, “Theá Phong” qua chôn TAÂM toaøn ñaïo trong Thôøi Kyø Bí Phaùp töùc 

Thôøi Kyø Ñaïo TAÂM, aùp duïng tinh thaàn TAÂN DAÂN CHUÛ cuûa Ñaïi Ñaïo. Ngöôïc laïi, moïi söï laïm 

duïng tinh thaàn DAÂN CHUÛ vôùi TAØ TAÂM hoaëc coù Möu Ñoà khoâng theå goïi laø “Theá Phong” hay 

“Thöïc Thi Daân Chuû” ñöôïc. Söï laïm duïng tinh thaàn DAÂN CHUÛ hay laïm duïng CÔ BUÙT vôùi chuû 

kieán cuûa PHAØM TAÂM keát quaû ñeàu khoâng ñuùng vaø tai haïi nhö nhau. Ngöôøi ñaïo caàn saùng suoát 

phaân ñònh roõ ñieàu naøy.  

Theo Phaùp Chaùnh Truyeàn, caùc chöùc saéc ñeàu phaûi chòu theo luaät coâng cöû, kyø dö Thaày giaùng cô 

phong thöôûng cho ai môùi ra khoûi luaät, hoaëc chöùc saéc thoï phong bôûi cô buùt hoaëc bôûi khoa muïc 

hoaëc bôûi coâng cöû. Ngay caû chöùc vò Giaùo Toâng cuõng do toaøn ñaïo töø Chöùc Saéc ñeán Tín ñoà baàu cöû 

töùc do “Theá Phong”. Nhö vaäy THEÁ PHONG laø baàu cöû, coâng cöû theo tinh thaàn TAÂN DAÂN CHUÛ 

cuûa ÑAÏI DAOÏ theå hieän roõ neùt trong Taân Luaät, Phaùp Chaùnh Truyeàn. 

Khi moïi ngöôøi chòu QUI TAÂM, ranh giôùi Toân Giaùo seõ khoâng coøn nöõa. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa 

TAÂM ÑAÏO chính laø ÑAÏI ÑAÏO. QUI TAÂM laø con ñöôøng bí Phaùp ÑI TAÉT cuûa ÑAÏI ÑAÏO, chính 
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laø Ñöôøng Traàn Thöông Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm muoán nhaéc nhôû chuùng ta phaûi ñi sau khi Hoäi 

Thaùnh bò giaûi theå. 

 

Caâu 2: “Hieäp Thieân Thaùnh Ñòa tuyeån nhaân taøi” 

Caâu naày noùi leân vai troø cuûa Hieäp Thieân Ñaïi Ñeá trong Thôøi Kyø Bí Phaùp daãn ñoä dìu daét nguyeân 

caên. “Hieäp Thieân” cuõng laø Bí Phaùp thöïc hieän cô Qui Nguyeân hieäp nhaát AÂM DÖÔNG, ÑÔØI 

ÑAÏO, TRÔØI vaø NGÖÔØI töùc Hieäp Thieân Thöôïng – Thieân Haï. 

Noùi caùch khaùc “HIEÄP THIEÂN” cuõng chính laø TAÂM PHAÙP noàng coát cuûa ÑAÏI ÑAÏO laøm ñuoác 

saùng daãn daét nhaân loaïi treân ñöôøng tu tieán laäp coâng boài ñöùc.  

Caâu 2 ngoaøi yù nghóa veà Bí Phaùp coøn bieåu hieän söï kieän höõu hình dieãn ra trong thôøi kyø chuyeån 

sang Bí Phaùp hay Ñaïo Taâm: Sau khi cô Ñaïo bò “giaûi theå” naêm 1979, ñoàng ñaïo hoang mang nhö 

ñöùng tröôùc ngaû ba ñöôøng. Hieäp Thieân Ñaïi Ñeá Quan Thaùnh Ñeá Quaân duøng huyeàn dieäu thieâng 

lieâng taù ñieån quy tuï nguyeân caên, giaûng daïy chaân lyù Ñaïi Ñaïo töùc TAÂM ÑAÏO (1981) vaø dìu daét 

leân non (taïi Thaùnh Ñòa TTTN) HAØNH PHAÙP KHAI TAÂM, coù linh ñieån Nam Thieân vaø Hoä Phaùp 

chöùng ñaøn ( 19/4 Nhuaàn/NT nhaèm ngaøy 10/06/1982). 

Chuùng toâi laø moät phaàn töû trong nhoùm anh em ÑAÏO TAÂM ñöôïc Ñöùc Hieäp Thieân daãn daét. Neân 

qua chöùng nghieäm thöïc tieån, keát hôïp vôùi lôøi tieân tri cuûa Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm, cuøng lôøi daïy 

cuûa Ñöùc Chí Toân vaø caùc Ñaáng, chuùng toâi caûm nhaän ñöôïc cuoäc HAØNH PHAÙP KHAI TAÂM (1982) 

do Ñöùc Hieäp Thieân ñieàu ñoäng taïïi Thaùnh ÑòaTTTN laø söï kieän tieâu bieåu öùng hôïp vôùi thôøi kyø Huy 

Ñoâïng Taâm Linh cuûa Ñaïi Vuõ Truï. Vaõ laïi, sau naày chuùng toâi cuõng ñöôïc bieát Ñöùc Meï Maria duøng 

pheùp laï xuaát hieän ôû Medjugorie/ Yugoslavia/ Nam Tö, sau ñoù taùi xuaát hieän nhieàu laàn trong 

nhieàu naêm, khaån khoaûn keâu goïi nhaân loaïi haõy trôû veà vôùi Thieân Chuùa. Trôû veà vôùi Thieân Chuùa 

cuõng coù nghóa laø quay veà Taâm Linh hay QUI TAÂM. Söï kieän naày cuõng baét ñaàu xaûy ra töø naêm 

1981 trôû ñi töùc ñoàng thôøi vôùi cuoäc Huy Ñoâng HAØNH PHAÙP KHAI TAÂM (1982) cuûa Ñöùc HIEÄP 

THIEÂN taïi Thaùnh ÑòaTTTN.  

Ngoaøi ra, ñoái vôùi baûn theå con ngöôøi hay tieåu vuõ truï, Thaùnh Ñòa laø Thaùnh taâm, Caâu 2 cuõng coù 

nghóa: Thôøi Kyø Bí Phaùp hay Thôøi Kyø Ñaïo Taâm, tuyeån choïn nhaân taøi qua THAÙNH TAÂM (töùc 

xaây ñöôïc cöûa Hieäp Thieân nôi Taâm). Ñaây môùi laø then choát treân ñöôøng daán thaân haønh ñaïo hoaëc 

tuyeån choïn nhaân taøi phuïng söï Ñaïo, Ñôøi. 
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Caâu 3: “Gioàng Hoàng noi daáu daàu thoaùt aùch”. 

Gioáng Laïc Hoàng noi daáu con ñöôøng Ñaïi Ñaïo thöïc hieän HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay TAÂM PHAÙP, 

töùc QUI TAÂM, ñoàng ñieäu vôùi CÔ QUI NGUYEÂN cuûa Ñaïi Vuõ Truï, seõ ñöa nhaân loaïi thoaùt khoûi 

aùch naïn cuûa chieán tranh tieán ñeán theá giôùi HOØA BÌNH, töï trong moãi ngöôøi giaûi tröø caùi aùch cuûa 

phaøm ngaõ xaây ñôøi THAÙNH ÑÖÙC. Caâu 3 cuõng noùi leân hieäu quaû cuûa thôøi kyø Bí Phaùp chuyeån khai 

Taâm Ñaïo, cöùu nhaân loaïi khoûi aùch naïn chieán tranh huûy dieät. Söï kieän naøy cho ta hieåu: “Ñaïo phaùt 

treã moät ngaøy laø moät ngaøy haïi nhôn sanh” (TNHT). 

Thôøi gian sau naêm 1981, trong khi noái böôùc Ñöùc Hieäp Thieân leân nuùi haønh phaùp, anh em ÑAÏO 

TAÂM ñöôïc Hieäp Thieân Ñaïi Ñeá Quan Thaùnh Ñeá Quaân cho bieát: Chuyeån phaùp KHAI TAÂM laø 

con ñöôøng môû ngoû taâm linh ñeå nhaân loaïi thoaùt ñöôïc aùch naïn chieán tranh nguyeân töû. Khai nhaân 

TAÂM laø goác ñeå con ngöôøi thöùc giaùc töï giaûi vuõ khí chieán tranh. Duø luùc ñoù ñaõ ñöôïc Thieâng Lieâng 

chæ daãn nhöng toaøn theå chuùng toâi khoâng theå naøo thaáu hieåu hoaëc ñoaùn ñöôïc söï vieäc seõ xaûy ra. 

Quaû thöïc khoâng theå ngôø, nhìn laïi töø sau 1975 vôùi hieän töôïng “giaûi theå” chuyeån qui TAÂM vaø caùc 

cuoäc HAØNH PHAÙP KHAI TAÂM töø 1981, 1982... do quyeàn naêng thieâng lieâng vaän chuyeån ñoàng 

nhòp vôùi cô Huy ñoäng taâm linh cuûa Ñaïi vuõ Truï, theá giôùi baét ñaàu chuyeån raàm raäp dieãn ra moät 

cuoäc thay ñoåi lôùn lao baát ngôø laøm moïi ngöôøi söõng soát (1979 – 1991). YÙ thöùc heä Coäng Saûn bò 

suïp ñoå töø Ba Lan chuyeån sang caùc nöôùc Ñoâng AÂu (1989) traûi daøi ñeán Lieân Soâ (25/12/1991) vaø 

chieán tranh laïnh keát thuùc (1989 – 1990). 

Coù phaûi chaêng ñaây laø bieåu hieän söï thöùc giaùc löông taâm cuûa nhaân loaïi do hieäu quaû taùc ñoäng cuûa 

caùc cuoäc Huy Ñoäng Taâm Linh, HAØNH PHAÙP KHAI TAÂM. Laøn soùng töø tröôøng thanh ñieån coäng 

hieäp giöõa quyeàn naêng thieâng lieâng vaø con ngöôøi laø laøn soùng töø ñieån AÂM DÖÔNG hieäp nhaát taïo 

nguoàn sieâu naêng löïc voâ bieân ñuû söùc hoùa giaûi caùc laøn soùng tö töôûng traàn tröôïc, thanh hoùa caøn 

khoân vuõ truï, caûi hoùa con ngöôøi vaø vaïn vaät. Cuoäc Huy Ñoäng Taâm Linh khai taâm nhaân loaïi coù theå 

coù taùc ñoäng ñeán taâm linh cuûa nhöõng nhaø laõnh ñaïo coù traùch nhieäm treân theá giôùi, xoay chuyeån 

theá côø traùnh cho nhaân loaïi cuoäc thaûm saùt kinh hoàn cuûa chieán tranh nguyeân töû. 

Taâm chuyeån höôùng cho ñôøi giaûi giôùi 

   Côø nghóa nhaân phaùt khôûi leân roài 

   Chuyeån raàm raäp khaép nôi nôi 

   Ai ngôø hieäu quaû “tu chôi” laï thöôøng 

    Giôø theá giôùi treân ñöôøng qui hieäp 
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   Giaûi töø töø quaû nghieäp binh ñao 

   Nhöõng ai ngaên ngoû ñaáp haøo 

   Ngöôïc doøng tieán hoùa khoù vaøo Long Hoa. 

       Ngoïc Nöông 

 

Khi thieân cô ñaõ öùng, thì vuõ löïc chæ laø phuï thuoäc. Khi con ngöôøi ñöôïc khai TAÂM thì chieán tranh 

seõ khoâng coøn lyù do toàn taïi. Ñaïi chieán theá giôùi ñöôïc phaù giaûi. Caùc chính saùch ñoäc taøi voâ nhaân, 

Thöïc Daân, Ñeá Quoác v.v. noùi chung laø nhöõng aùc tröôïc cuõng nhö phaøm ngaõ cuûa con ngöôøi daàn 

daàn bò tieâu tröø. AÙnh saùng cuûa löông taâm caøng ngaøy caøng lan roäng, boùng toái cuûa phaøm ngaõ phaûi 

caøng ngaøy caøng lui daàn, neáu khoâng cuõng seõ bò thieâu ñoát. 

Toùm laïi, con ñöôøng Ñaïi Ñaïo laø con ñöôøng Bí Phaùp linh dieäu khai saùng löông taâm, giaûi tröø caùi 

aùch phaøm ngaõ cuûa moïi ngöôøi vì noù laø nguyeân nhaân cuûa tranh chaáp haän thuø ñöa ñeán cheùm gieát, 

chieán tranh, gaây tang thöông khoùc haïi cho gia ñình vaø xaõ hoäi. Caên cöù vaøo phöông thöùc toå chöùc 

neàn Ñaïi Ñaïo, thöïc hieän TAÂM Phaùp laø môû cöûa Hieäp Thieân daãn daét nhaân loaïi ñeán bæ ngaïn, giaûi 

thoaùt. 

 

Caâu 4: “Nhôø ñaùm khueâ moân veïn goùt haøi” 

Nhö treân ñaõ noùi, thôøi kyø Bí Phaùp hay TAÂM PHAÙP laø thôøi kyø ÑAÏO TAÂM do MEÏ thieâng lieâng 

laõnh ñaïo. 

  “Ngoïc Hö ñònh pheùp cuõng nhieàu 

  Phaùi Vaøng Meï laõnh daét dìu treû thô” 

     (Kinh Phaät Maãu) 

Phaùi Vaøng yù noùi Huyønh Ñaïo hay ÑAÏO TAÂM. Thôøi kyø naày MEÏ naém quyeàn chuyeån phaùp thöïc 

hieän cô “Qui Thieân Löông” ñöa nhaân loaïi quay veà vôùi TÌNH THÖÔNG BAO LA cuûa MEÏ töùc 

TÌNH THÖÔNG VOÂ TAÄN cuûa Thöôïng Ñeá ñeå taïo cô QUI HOØA. 

  “Hieäp vaïn chuûng nhöùt moân ñoàng maïch 

  Qui thieân löông queùt saïch vaän truø” (Phaät Maãu Chôn Kinh) 
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Caâu “boán” haøm yù nhaán maïnh thôøi kyø “TÌNH THÖÔNG CUÛA MEÏ” daãn ñaïo laøm ñuoác saùng cho 

nhaân loaïi. Tình thöông “bao la nhö bieån Thaùi Bình” naày ñöôïc khai saùng trong moãi ngöôøi meï ôû 

theá gian 

Noùi caùch toång quaùt, Ñaïi Ñaïo phoå truyeàn TAÂM PHAÙP laøm phaùt trieån “TÌNH THÖÔNG ROÄNG 

LÔÙN” trong moãi con ngöôøi: bieát QUEÂN MÌNH LO CHO NGÖÔØI phaùt xuaát töø trong gia ñình 

ñeán xaõ hoäi, ñaát nöôùc, nhaân loaïi vaø caû chuùng sanh vaïn loaïi, khoâng phaân bieät toân giaùo maøu da 

saéc toùc, ñaúng caáp, phaåm chaát, thaäm chí thöông yeâu keû haïi mình, nhö Meï vaãn thöông yeâu caùc 

con keå caû nhöõng ñöùa con ngoå nghòch, baát hieáu … 

Thöïc haønh Nhaân ñaïo roát raùo laø con ñöôøng TU TAÉT ñi ñeán Thieân ñaïo. PHAÙP TAÂM cuûa MEÏ chæ 

coù TÌNH THÖÔNG vaø PHUÏNG SÖÏ tuøy duyeân öùng haønh khoâng phaân bieät ñoái töôïng. 

 Caâu 4 ngoaøi yù nghóa TÌNH MEÏ laø aùnh saùng soi ñöôøng coøn bieåu hieän söï kieän höõu hình dieãn ra 

trong thôøi kyø Huy Ñoäng Taâm Linh: Hieän töôïng Theresa vaø Diana, hai ngöôøi nöõ thaàn töôïng cuûa 

Tình Thöông xaûy ra vaøo cuoái theá kyû (1997). Phaûi chaêng ñaây laø baøi hoïc Tình Thöông cuûa theá 

giôùi maø nhôø “ ñaùm khueâ moân veïn goùt haøi “? Söï kieän naày noùi le ân vai troø laõnh ñaïo Tình Thöông 

cuûa phuï nöõ! 

Tình Thöông laø caên baûn cuûa TAÂM PHAÙP coù naêng löïc maàu nhieäm phaùt ra töø tröôøng thanh ñieån 

trong khoâng gian voâ taän taïo coâng ñöùc voâ löôïng (ngöôøi nhaän khoâng bieát ai cho, ngöôøi cho khoâng 

bieát ai nhaän). Ñaây laø phöông taän ñoä vi dieäu baèng laøn soùng ñieån quang khoâng qua hình thöùc, vaên 

töï, ngoân ngöõ. Hieåu ñöôïc laøn soùng rung ñoäng cao ñoä cuûa Tình Thöông coù theå coäng hieäp vôùi 

nguoàn soùng thanh cao cuûa vuõ truï taêng gia nguoàn naêng löïc thanh hoùa, ta môùi caûm ñöôïc söï maàu 

nhieäm cuûa Phaùp Taâm. 

TAÂM PHAÙP chính laø TÒNH BÌNH BÖÛU PHAÙP ban raûi gioït nöôùc nhaønh döông taùc ñoäng vaøo 

ñieåm Linh Quang töø vaät chaát, thaûo moäc, thuù caàm ñeán con ngöôøi höõu hình hay voâ hình. Do ñoù 

chæ coù con ñöôøng Bí Phaùp töùc TAÂM PHAÙP hay Ñaïo Taâm môùi coù theå taän ñoä ñöôïc caû Baùt Hoàn 

(caây coû, caàm thuù v.v.). 

 

KEÁT LUAÄN: Con ñöôøng Bí Phaùp “Qui taâm” hay “Ñaïo Taâm” Thieâng Lieâng ñaõ vaïch saün trong 

buoåi ñaàu khai Ñaïo, keá saùch “Minh Tu Saïn Ñaïo AÙm Ñoä Traàn Thöông” chaéc chaén coù hieäu 

nghieäm cho thôøi kyø naày. Chuùng ta moãi ngöôøi moät cô duyeân cöù nöông theo ñoù maø ñi. Ngöôøi tín 
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höõu Ñaïi Ñaïo khoâng theå thieân VOÂ hay thieân HÖÕU maø phaûi VOÂ HÖÕU song haønh, tuy nhieân töøng 

thôøi vò phaûi thích öùng vôùi chu kyø vaän chuyeån cuûa Thieân Cô. Ñoù môùi laø saùng suoát haønh ñaïo. 

   

   Höôùng Ñi 

Giöõa luùc gian nan ba ngaû ñöôøng 

  Nhôù lôøi Thaày daën: Ñaïo laø “THÖÔNG” 

  Xa thô chuùng ñaåy con ñöøng caûn 

  Xaûy vieäc chi chi Thaày chuû tröông 

  Loái bí ngoài chôø Thaày ñeán röôùc 

  Taâm sen Thaày ngöï saùng hôn göông  

  Roõ raøng yù phaùp Thaày Tieân daïy 

  Chæ loái Huyønh Ñình höôûng thieän löông. 

                                            

                                                  * * *   

 

                      Ñaïo Ñôøi töông ñaéc lyù aâm döông 

  Dòch bieán thònh suy aáy leõ thöôøng 

  Vaän khöù hieàn nhaân quaân töû aån 

  Thôùi lai ñoà ñieáu thaát phu tröông 

  Taøi cao xoay chuyeån nöông thôøi theá 

  Chí caû quay nhìn khaép boán phöông 

  Chôn phaùp kyø ba ñang daãn tieán 

  ÑAÏO TAÂM thôøi vò keá THANH HÖÔNG. 

      Ngoïc Nöông 
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NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

 

❖  

 

(III.2) 
 

 

The Origin of Righteousness 

presented @ World Alliance of Religions Peace meeting 

Nov 21st, 2020 

 

Nguồn Gốc Phẩm Chất  Đạo Đức Cao Đài 

Được trình bày tại Buổi Họp Tôn Giáo Thế Giới cho Hòa Bình 

Ngày 21 Tháng 11 Năm 2020 
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III.2  The Origin of Righteousness (Nguồn gốc phẩm chất  Đạo Đức) 
 

1. How does your religious scripture define righteousness? 

(Trong Kinh Điển, Thánh Ngôn, Thánh Giáo có định nghĩa như thế nào về phẩm 

chất đạo đức?) 
 

The Cao Đài Religion defines the moral compass of righteousness based on 

Confucianism 

✓ Cao Đài followers Apply the Law of Love and Justice – It means - The act of 

Love must always be in unison with the act of Justice.  And understand the Law 

of Balance that leads to Live Life in Balance. 

 

Cao Đài dạy Nhân Đạo theo Nho Giáo và Tín Đồ Cao Đài áp dụng LUẬT YÊU 

THƯƠNG và QUYỀN CÔNG CHÁNH, và LUẬT CÂN BẰNG. Tín Đồ Cao 

Đài phải thực thi Bác Ái và Công Bình trong mọi hành động và sống theo thuyết 

Trung Dung. 
 

✓ The Moral compass that leans toward men (Tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho đàn 

ông: Tam Cang - Ngũ Thường) 

▪ The 3 - Duty of Honor (Tam Cang):  

- Duty to the Country/Authority (Quân Thần Cang) 

- Duty to Parent/Ancestor (Phụ Tử Cang) 

- Duty to Spouse/Family (Phu Thê Cang) 

▪ The 5 - Core Value (Ngũ Thường):  

Humanity (Nhân), Dignity (Nghĩa), Respect (Lễ), Wisdom (Trí), and 

Integrity (Tín). 
 

✓ The Moral compass that leans toward women (Tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho 

đàn bà: Tam Tùng - Tứ Đức) 

▪ The 3-Moral Obligation (Tam Tùng) 

- When you are young, oblige to parents (Tại gia tùng Phụ) 

- When you are married, oblige to spouse/family (Xuất giá tùng Phu) 

- When your husband die, oblige to children (Phu tử tùng Tử) 

▪ The 4 - Virtue (Tứ Đức) 

Work with Ethics (Công), Sophisticated in Beauty (Dung), Grace in 

Speaking (Ngôn), Elegant in Behavior (Hạnh) 
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✓ The 4-Great Commandment (Tứ Đại Điều Qui) 

▪ 1st commandment: respect people higher in stature, compassion for people 

lower in stature, treat all with respect, and take accountability/responsibility 
 

Điều I: Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. 

Lấy lễ hòa người.  Lỡ lầm lỗi phải ăn năn chịu thiệt. 
 

▪ 2nd Commandment: do not brag; do not be arrogant; be selfless and serve 

others; help others with the way of life – The Đạo; do not hold vengeance; do 

not hinder talent 
 

Điều II: Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp 

người nên Đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền. 
 

▪ 3rd commandment: be transparent in money; do not borrow if you can’t pay 

back; be polite to the superiors; mentor the inferiors with love, respect, and 

dignity; listen and learn from lesser with humility and appreciation. 
 

Điều III: Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với 

trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm 

cung. 
 

▪ 4th commandment: have integrity in character, don’t show respect in one’s 

presence but then slenderize in their absence; be a peace maker for conflicts 

between fellow believers; don’t take public good to serve personal interest; do 

not let personal interests jeopardize the greater good. Respect Laws and 

Orders. Do not use personal influence to sway authority and disgrace 

subordinates. Do not use authoritative power to suppress talent. 
 

Điều IV: Trước mặt sau lưng cũng đồng một bực, đừng kính trước rồi khi sau. 

Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy 

chung làm riêng, đừng vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng 

lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Đừng cậy quyền mà yểm tài người. 
 

✓  The 5-Prohibition (Ngũ Giới Cấm) 

▪ do not kill (cấm sát sanh) 

▪ do not steal (cấm trộm cắp) 

▪ do not commit adultery (cấm tà dâm) 

▪ do not be intoxicated (cấm ruợu chè) 

▪ do not lie that causes grievances to others (cắm dối trá) 
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2. What are the qualifications of a righteous believer? 

‐ follow the Cao Đài moral compass 

‐ continuous improvement the capacity of Love, Wisdom, and Courage. 

‐ have absolute faith in God 
 

(Một người phải có những tiêu chuẩn đạo đức gì mới gọi là một tín đồ có đức hạnh?) 

- sống theo tiêu chuẩn Đạo Đức của Đạo 

- tiếp tục thăng tiến Bi, Trí, Dũng 

- có Đức Tin tuyệt đối vào Đấng Thượng Đế 
 

3. Is righteousness achievable? 
 

The level of righteousness goes parallel with the level of enlightenment.  The more righteous 

you are, the more enlightened you will be.  The act of righteousness is continuing to be better 

or worse as your level of Love, Wisdom, and Courage is continuing to improve or decline.  

The Wheel of Life Development never stops rolling forward; if you roll against its direction, 

you will be knocked out and left behind; if you roll forward with it, you will advance. The 

level of achievement is all up to you. One thing you must know is “human consciousness” 

is limitless and boundless, as it is evolved from one life to another until your 

consciousness reaches the level of total awareness; that is when you are united with God to 

perform the Job of Creation and Govern. 
 

Người Tín Đồ có thể đạt đến tiêu chuẩn Đạo Đức kể trên được không?) 
 

Trình độ tiến hoá về Đạo Đức của một người Tín Đồ nó đi song hành với trình độ tâm linh 

của người đó.  Trình độ Đạo Đức càng cao thì trình độ tiến hoà tâm linh càng cao. Tinh thần 

Đạo Đức của một Tín Đồ càng ngày càng tiến bộ hay càng ngày càng thụt lùi là tùy thuộc 

vào khả năng Bi, Trí, Dũng tiến hóa hay thụt lùi của Tín Đồ đó. Bánh xe tiến hoá của vũ trụ 

không bao giờ dừng bánh; nếu chúng ta đi ngược dòng Bánh Xe Tiến Hóa thì chúng ta sẽ bị 

đào thải và chậm tiến; nhưng nếu chúng ta đi cùng chiều với Bánh Xe Tiến Hóa thì chúng 

ta sẽ tiến bộ vượt bực. Và sự tiến hóa đó lên cao hay xuống thấp hoàn toàn là do chính bản 

thân chúng ta làm ra.  Nhưng một điều mà mỗi người chúng ta cần biết là khả năng tư duy 

hay trình độ tâm linh của con người là hoàn toàn không có giới hạn, nó sẽ tiếp tục phát triễn 

từ đới này sang đời khác cho tới khi mỗi người chúng ta Ngộ Đạo mốt cách hoàn toàn thông 

suốt thì lúc đó chúng ta được trở về với Đức Chí Tôn và cùng với Ngài tiếp tục công việc 

sáng tạo và vận hành vũ trụ. 
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IV. PHÂN ƯU 

 
IV.1 Phân Ưu Cố Lễ Sanh Hàm Phong HƯƠNG LANG 
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IV.2  Phân Ưu Cố Phó Tri Sự LÊ THIỆN THÀNH 
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V.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

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

Thống HTĐ 

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

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

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

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

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

5. Email: caodai.international@gmail.com 

mailto:caodai.international@gmail.com

