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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 135 ngaøy 13-6-2019
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
              ( Cửu thập tam niên)
            Tòa Thánh Tây Ninh
            -------------------------

      Ban Thế Đạo Hải Ngoại
      3076 Oakbridge Dr
      San Jose, CA 95121

Số 39/VP/QĐ/BTĐHN                 

     Ban Thế Đạo Hải Ngoại,      

  *- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

 *- Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (1932),

 *- Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và   
 Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Bổ Túc ngày 27-2-Ất Tỵ (29-3-1965,

 *- Chiếu Thánh Lịnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo   
 và ban hành Qui Điều  của Ban nầy được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo  
 đêm mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),

 *- Chiếu các Huấn Lịnh (Thánh Lịnh, Huấn Lịnh, Thuyết Đạo . . . ) của Đức Hộ Pháp đặc  
 biệt là Thánh Lịnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị   
 Hữu Hình  Đài,

 *- Chiếu các Quyết Định của Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 ngày 4-9-2016 tại   
 Thánh Thất Cao Đài Houston Texas,

  *- Nhận định rằng, sau 2 năm hoạt động chung với hệ thống Cửu Trùng Đài, Ban Pháp   
 Chánh Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International):  

 - Hệ thống Cửu Trùng Đài, Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại sinh hoạt chưa thể hiện   
 lập trường và phương hướng hoạt động của Cao Đài Hải Ngoại và Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
 như tinh thần Đại Hội 3 Cao Đài Hải Ngoại  và Đại hội 8 Hải Ngoại tháng 9 năm 2016 tại  
 Thánh Thất Houston Texas.

 - Hệ thống Cửu Trùng Đài Hải Ngoại và Ban Pháp Chánh Cao Đài Hải Ngoại không định  
 vị được vai trò của mình nên nhiều việc dẫm chân lên nhau tạo nên mất đoàn kết.    

  *- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu  
 nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,

 *- Sau khi tham khảo và được sự đồng thuận của Hội Đồng Cố Vấn,    
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
              ( Cửu thập tứ niên)
            Tòa Thánh Tây Ninh
            -------------------------

      Ban Thế Đạo Hải Ngoại
      3076 Oakbridge Dr
      San Jose, CA 95121

Số 43/VP/QĐ/BTĐHN                                                                                   

                 Ban Thế Đạo Hải Ngoại,     

 *- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

 *- Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thân   
 (1932),

 *- Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Thìn (20-2-1964) và   
 Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài Bổ Túc ngày 27-2-Ất Tỵ (29-3-1965),

 *- Chiếu Thánh Lịnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo   
 và ban hành Qui Điều  của Ban nầy được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo  
 đêm mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),

 *- Chiếu các Huấn Lịnh (Thánh Lịnh, Huấn Lịnh, Thuyết Đạo . . . ) của Đức Hộ Pháp đặc  
 biệt là Thánh Lịnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị   
 Hữu Hình Đài,

 *- Chiếu Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN  của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Ban Thế   
 Đạo Hải Ngoại hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International)

 *- Chiếu Quyết Định số 42/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại  
 về việc cử nhiệm Các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương tại Hoa   
 Kỳ, tại Âu châu và tại Úc Châu,

 *- Chiếu Thư Mời Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài  
 Houston Texas ngày 31-8-2019 của HT Trịnh Ngọc Túy, 

 *- Chiếu thông báo ngày 1 tháng 6 năm 2019 của Văn Phòng Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại  
 tại Âu Châu.

 *- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu  
 nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,

 *- Chiếu Quyết Định của phiên họp ngày 7 tháng 6 năm 2019 gồm có Hội Đồng Cố Vấn   
 và Ban Quản Nhiệm/BTĐHN cùng các Ban Đại Diện BTĐHN tại các địa phương ở   
 Hoa Kỳ và ở Úc Châu,
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QUYẾT ĐỊNH
Điều thứ nhứt: Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại

1- Nay giải tán Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 2016-2019.

2- Nay cử nhiệm một Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành phần như sau 

 Tổng Quản Nhiệm:    Quốc Sĩ  Nguyễn Ngọc Dũ
 Đệ I Phó Tổng Quản Nhiệm: Quốc sĩ   Nguyễn Thanh Bình
 Đệ II Phó Tổng Quản Nhiệm: Quốc Sĩ  Bùi Đông Phương
 Trưởng Nhiệm Thanh Sát:  Hiền Tài  Nguyễn Đăng Khích.

3- Nhiệm vụ Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại  nầy như sau:

 3.1- Tiếp tục điều hành các hoạt động của Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong việc củng cố, phát  
 triển Đạo.
 3.2- Tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9.

Thời gian hoạt động của Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo nầy tối đa là Một năm kể từ ngày ký Quyết 
Định nầy.

Điều thứ hai: Các Ban Đại Diện tại các địa phương

1- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu Châu:

1.1 Nay công bố  HT Nguyễn Chí Hiền không còn giữ nhiệm vụ Trưởng Ban và HT Nguyễn Thị 
Như Trúc (Marie Nguyễn) không còn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Ban Đại Diện/Ban Thế Đạo 
Hải Ngoại tại Âu châu nữa.

1.2 Nay cử nhiệm HT Huỳnh Tâm giữ nhiệm vụ Quyền Đại Diện/Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Âu 
Châu

2- Các Ban Đại Diện hoặc Đại Diện / Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Úc Châu, tại Hoa Kỳ (tại 
Bắc CA bang California), tại bang Ohio, tại bang GA, tại vùng New England và các bang MI, 
NY, NJ, PA 

Các vị Quốc Sĩ, Hiền Tài được cử nhiệm Cố Vấn, Trưởng Ban Đại Diện, Phó Trưởng Ban Đại Diện 
hoặc Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại trong các Ban Đại Diện nêu trên theo Quyết Định số 42/
VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại không thay đổi. 

Điều thứ ba: Nhiệm vụ các Ban Đại Diện/ Đại Diện/ Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa 
phương:

Tổng quát, các Ban Đại Diện/ Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương có nhiệm vụ:

1*- Liên lạc với các cơ sở Đạo tại địa phương và hợp tác trong các vấn đề xã hội, phước thiện, 
đạo sự như quan hôn tang tế . . .vv . . . . .  

2*- Phát huy tinh thần tương thân tương ái với  các cơ sở Đạo và các tổ chức tôn giáo bạn tại địa 
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Yếu mềm mà vẫn bất bại:
Tư tưởng của Lão Tử về Nước

                                                                          (Thanh Trúc) 

Tư tưởng của Lão Tử là thuận theo tự nhiên, sử dụng cái nhu hòa khéo léo để xử thế, cũng 
giống như nước vậy, luôn yếu mềm mà vẫn có thể làm mòn đá núi.

Vào thời kỳ thoái trào của lễ giáo cuối thời Xuân Thu, để giữ cho tâm hồn tĩnh lặng, Lão Tử đã rời 
xa thế tục, gửi gắm tâm tình nơi núi non, cảm nhận cái tinh khiết và mênh mông bát ngát của thiên 
thiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người. Dòng chảy lưu động, biến hóa không ngừng của 
nước đã khơi dậy cảm hứng tâm linh của nhà hiền triết, trở thành nơi để ông gửi gắm tâm tư và sự 
tỉnh thức của mình. Trí tuệ và tư tưởng triết học của Lão Tử có sự liên hệ rất lớn với nước trong tự 
nhiên, chúng ta còn có thể gọi nó là sự thức tỉnh của “thủy tính”.

(Ảnh minh họa: panoramio.com) 

Sự thức tỉnh của “thủy tính”
Khổng Tử nói: “Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo sơn”. Kẻ thông đạt đạo lý thì yêu thích cái lưu 
động không ngừng của nước. Người nhân an nhiên thi hành đạo lý nên yêu thích cái vững vàng bất 
dịch của núi. Lão Tử yêu thích nước, vì nước gần với đạo.

Nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng tính bền bỉ lại khiến nước có thể làm mòn đá bởi dòng 
chảy của mình. Đá có mạnh đến đâu cũng sẽ bị nước mềm yếu chinh phục. Vì thế Lão Tử nhận 
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định: “Trên thế gian không có thứ gì yếu mềm như nước, nhưng lại không có thứ mạnh mẽ nào có 
thể thắng được.” Từ đó, ông cũng cho rằng mềm dẻo là phương cách tồn tại nên có của con người: 
“mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng đều biết rõ.” Sự mềm dẻo của Lão Tử chính 
là nói về quan niệm xử thế rộng rãi lạc quan, xem thường cái mạnh.

(Ảnh minh họa: pcwallart.com) 

Nước chảy chỗ thấp, an phận, không tranh giành. Vì không tranh giành nên cũng không thất bại. 
Đồng thời, nước lại thân thiện với vạn vất, giúp vạn vật phồn vinh, cho nên được vạn vật yêu thích. 
Con người cũng vậy, cần khiêm tốn, nhường nhịn, khéo léo, hết sức giúp đỡ người khác, tránh 
việc tranh giành, đừng mang tâm lý thắng thua. Đó chính là “thượng thiện nhược thủy”.

Lão Tử chủ trương: “Người thiện, thì ta thiện; người không thiện, ta vẫn cứ thiện, đó chính là 
thiện”. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi 
trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất 
phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Lão Tử đã đúc kết khái quát nguyên tắc xử thế của ông như sau: “Ta cầm giữ ba bảo vật; một là từ 
ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với thiên hạ.” Theo ông, con đường đời của chúng ta gian nan 
gập ghềnh, thế sự khó mà dự liệu, nhưng một người chỉ cần giữ được “thủy tính” thì sẽ có thể vượt 
qua một cách nhẹ nhàng, hiểu được cái đẹp và lạc quan trong cuộc sống.

Nước chảy chỗ thấp

Dù đã rời xa triều đình nhưng Lão Tử vẫn luôn suy tư về triều đình và xã hội. Nhờ bản tính hài hòa 
của nước, Lão Tử đã nhìn ra được cái tai hại của việc cai trị chính trị nói chung.

Bản tính của nước là tìm đến sự phẳng lặng, đây chính là lẽ trời tự nhiên. Lão Tử cho rằng lẽ trời 
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giống như cây cung vậy, “đầu trên hướng xưống dưới, đầu dưới hướng lên trên”, tức là “chỗ bị 
thiếu dù chỗ khác có thừa cũng không bù lại được”, xã hội lúc bấy rõ ràng là thừa mứa mà lại thiếu 
cân bằng. Vì lẽ này, Lão Tử chủ trương để người ở trên phải dùng tâm thế rộng lượng và bao dung 
để thực hiện công bằng. Tuân theo tính chất của nước, đi tìm sự điều chỉnh thì tự nhiên sẽ có được 
hiệu quả xã hội tốt.

(Ảnh minh họa: volcano.oregonstate.edu) 
Tỷ như sông và biển đều hình thành từ nước, thế nhưng tại sao sông lại chảy ra biển, biển đón lấy 
nước sông? Lão Tử cho rằng đó là bởi vì biển nằm ở phía dưới các con sông, “vì ở chỗ thấp, nên 
làm vua trăm thung lũng”. Từ điều này Lão Tử cho rằng người cầm quyền muốn quy phục lòng 
dân, thì nhất định phải chịu hạ mình, trước mặt người dân thì lời nói phải khiêm tốn, suy nghĩ trước 
sau, hay còn gọi là “chịu ở nơi thấp”, “chịu lánh phía sau”, từ đó mà khiến cho “thiên hạ vui vẻ 
mà không phiền lòng”, tạo thành cục diện bình ổn trăm sông ra biển, vạn dân nghe theo. Lão Tử 
nói, “hạ mình để cho vừa lòng dân”, lý lẽ này về bản chất là giống với phong thái của ông.

Nước làm lợi cho vạn vật

Nước thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, nhưng đối với vạn vật thì nước “sinh ra mà không sở hữu, làm 
mà không kể công, giúp phát triển mà không đòi làm chủ” đây mới là đức tính cao nhất. Theo 
cách nhìn của Lão Tử, người ở nơi cao phải trị quốc hiểu dân giống như nước làm lợi cho vạn vật 
vậy. Đối với người dân, phải tạo ra cái lợi nhưng không sở hữu, ủng hộ sự phát triển mà không được 
cố ý trở thành người làm chủ. Người dân có được lợi ích mà lại không biết đến sự tồn tại của người 
cho mình lợi ích đó. Ông cho rằng đây mới là cảnh giới cao nhất của người ở trên. Hay còn gọi là 
“Thái thượng, bất tri hữu chi; Kì thứ, thân chi dự chi”, người làm vua giỏi là dân không biết là có 
vua; thấp hơn thì dân quý dân tin.
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Dùng cách công bằng ngay thẳng và thái độ khiêm nhường hòa nhã để trị quốc hiểu dân chính là đi 
theo quy luật tự nhiên của nước. Lão Tử cho rằng, người cầm quyền mà tuân theo lẽ trời này, luôn 
đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, kiên trì giữ vững cái đẹp của những đức tính rộng lượng, bao 
dung, công bằng, khiêm tốn thì ắt sẽ trở thành “bách dung vương” như biển lớn đón lấy trăm sông.

(Ảnh minh họa: weknowyourdreams.com) 

Lão Tử có cách tư duy hiểu biết về đặc tính sâu xa của nước, phần lớn đã ảnh hưởng đến các nhà tư 
tưởng sau này. Như “Binh pháp Tôn Tử” có chỉ ra “Binh hình tượng thủy”; Tuân Tử lại nhận định 
vua và dân thường là “Thuyền thủy chi dụ”, ý chỉ người dân có thể giúp vua lập nên triều chính, 
cũng có thể đứng lên lật đổ triều đình. Người trước xem trọng quy luật và linh hoạt trong sự vận 
động của nước, người sau lại xem trọng sức mạnh không thể xem thường của nước. Cả hai nhà tư 
tưởng đều tìm ra được lý lẽ sâu sắc từ tính chất tự nhiên của nước, phát huy sự độc đáo đối với triết 
lý về tính chất của nước của Lão Tử.

Lão Tử quan sát tính tất yếu của tự nhiên bằng tâm tình bình lặng, ông tìm ra được phương thức 
xử thế nhẹ nhàng và không tranh giành từ tính chất của nước, biết được đạo trị quốc công bằng và 
khiêm nhường, phỏng đoán sự sinh trưởng của vạn vật. Lão Tử dùng nước để bồi dưỡng thêm tinh 
thần chân chính của con người, để nước có được hàm nghĩa văn hóa sâu sắc, đồng thời hình thành 
nên trí tuệ rộng lớn bao la. 1

Thanh Trúc

1- Bài nầy được đăng tải lần thứ nhì. Lần trước đăng tải ở Bản Tin Thế Đạo số 134 ngày 2-6-2019. 
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HỌC LÀM NGƯỜI 
(Đức Đạt Lai Đạt Ma) 

Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không 
cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý 
của tôi là lòng tốt. 
Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! 

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi 
lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản 
thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm 
lớn. 

2. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất 
mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn 

còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu 
dài được. 

3. Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một 
bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng 
trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. 

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm.
Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm 
sao có thể hòa bình được? 

5. Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng 
nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng 
nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được! 

6. Thứ sáu, “học cảm động”. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời 
mấy mươi năm của tôi,có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng 
rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động. 

7. Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể 
khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó 
cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. 

 Ra đi ta có được gì ?
 Ra đời hai tay trắng 
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 Lìa đời trắng hai tay. 
 Sao mãi nhặt cho đầy.
 Túi đời như mây bay. 
 (Dalai Lama)

Tất cả chân lý đều ở trong cuộc sống này, khi sống với tham sân si thì đó là luân hồi đau khổ, khi 
đoạn tận tham sân si thì đó là Niết-bàn tịch tịnh. Vậy bài học là thấy ra đâu là đau khổ, đâu là Niết-
bàn và nguyên nhân của nó ngay trong chính mình và cuộc sống chứ không phải cố gắng cho những 
ảo tưởng ở tương lai… Lắng nghe, quan sát lại chính mình trong tương giao với cuộc sống, sẽ thấy 
ra (vipassati) mọi chân lý mà chư Phật đã chứng ngộ. 

“ Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của đàn bà là phẩn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm 
là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của bậc 
hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát.” 

Phần lớn chúng ta khổ vì muốn được thường, lạc, ngã mà không thấy vô thường, khổ, vô ngã trong 
vạn pháp. Trong vô thường mà muốn thường hằng, trong khổ đau mà muốn hạnh phúc, trong vô 
ngã mà muốn đó là ta, của ta và tự ngã của ta: Đây được gọi là những điên đảo tưởng. Mọi sự mọi 
vật do duyên sinh đều có biến đổi, có thành hoại, có sinh diêt. Do đó ai muốn chúng thường còn thì 
tự chuốc lấy khổ đau. Ví dụ như hoa Mai có nở có tàn nhưng ai muốn hoa Mai nở mãi không tàn 
thì sẽ khổ đau thất vọng . 

Mọi sự mọi vật do ái dục + vô minh, tức tham-sân + si chi phối trong các hành động tạo tác mà đưa 
đến sầu khổ. Ví dụ như đời người có sinh, già, đau, chết nhưng ai tham sống sợ chết thì sẽ khổ đau 
phiền muộn 

Mọi sự mọi vật vốn vận hành theo quy luật tự nhiên của chúng, còn ý niệm “ta, của ta, tự ngã của 
ta” được gán ghép vào đó chỉ là ảo tưởng. Và chính ảo tưởng này đem lại khổ sầu. Ví dụ như mắt 
thấy mà cho là “ta thấy”, tai nghe mà cho là “ta nghe”… rồi “đây là con ta”, “đây là tài sản của 
ta”… nên mới khổ. 

Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới chung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính 
mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ” 

“Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. 
Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay”. 

Hãy thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 
Thiên Đàng, Cực Lạc, chỉ là cách gọi tên thôi. Phật giáo, Thiên Chúa giáo chỉ là hệ thống tổ chức 
Tôn giáo và Giáo lý thôi. Trên thực tế Chân Lý vẫn là một đối với người đã giác ngộ. (Giống như 
người miền Trung gọi là củ sắn thì người miền Nam gọi là củ mì, còn người nào ăn củ đó rồi thì 
mới thấy chỉ là một củ thôi …) 

Khi còn tranh cãi nhau về cách lập ngôn hay còn chấp giữ hệ thống lý thuyết riêng của mình thì vẫn 
còn chưa thấy Chân Lý… Chính ý niệm của con người chia cắt manh mún Sự Thật thành cái của 
tôi và của anh mà thôi. 
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Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét 
một kẻ kém ta? Nhận thức rằng “ Vạn vật đồng nhất ”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, vì họ không 
hiểu biết, không ý thức hành động của mình, vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng 
vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật 
đều có sự sống, đều có Thượng đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến 
muôn loài. 

Có hai cách biết: Một là cái biết thực tính (paramattha), hai là cái biết chế định (paññatti) với khái 
niệm. 

Khi biết thực tính thì không qua khái niệm và không phản ứng tạo tác (không làm: vô vi, hoặc làm 
mà không tạo tác: duy tác). 

Khi biết chế định với khái niệm thì có hai cách: Một là làm thiện theo nhu cầu cần thiết, hai là làm 
bất thiện theo tà kiến và tham ái. 

Vì vậy, thấy biết chân thật là chính, còn làm hay không là một động lực tất yếu từ sự thấy biết này. 
Sống với đạo Phật: 

– Nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp; đừng nói những lời ác, 
xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. 

– Nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện 
tri thức; đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”. 

Trí tuệ không để bản ngã xen vào chấp thủ của các tư kiến, sự vận hành của các Pháp được gọi là 
Minh. Chỉ có Minh mới chấm dứt được toàn bộ tiến trình của bản ngã trói buộc con người, làm cho 
con người bị động trong vòng luân hồi sinh tử. 

“Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác 
bao nhiêu. 
– Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô. 
– Anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”. 
– Trong lành là tuyệt đỉnh của Giới. 
– Tĩnh lặng là tuyệt đỉnh của Định. 
– Sáng suốt là tuyệt đỉnh của Tuệ. 

Thực ra, chỉ có buông xả mới đạt được tuyệt đỉnh của Giới Định Tuệ mà thôi… 
“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe  được 
tiếng lòng người khác. Ví như trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh 
chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. 
Vì thế, nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ 
chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.” 

Hãy tin vào tất cả nhưng cũng đừng tin vào điều gì cả, hay nói chính xác hơn là đừng bám víu vào 
bất cứ điều gì. Tin vào mọi sự, mọi người, mọi vật… vì tất cả điều gì đến với mình đều có nhân 
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duyên với mình, đều là bài học giúp mình học ra cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái chân cái giả… 
Do đó phải biết ơn và phải học cho thật nhiệt tình, tận tâm và chuyên chú… chứ không nên chểnh 
mảng. 

Nhưng phải cẩn thận, đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, dính mắc là trói buộc, trói 
buộc là đau khổ, là không còn thong dong tự tại… 

“Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, Nó đến từ chính hành động của bạn… 

Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim 
và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt  (source from karma / Dalai Latma ) 
… Tất cả những điều đơn giản nói trên, chúng ta tuần tự phát tâm theo đuổi, học hỏi và chia sẻ, thì 
không cần phải nhọc công gây quỹ xây chùa chiền cho to bự nguy nga. Đức Phật chưa bao giờ kêu 
gọi bất cứ sư sãi nào cố gắng kiếm tiền xây chùa to, bự, nguy nga, mà tâm hồn thì trống lỏng, mắc 
phải thêm nhiều tham sân si hỷ nộ ái ố… Ấy không gọi là U Minh thì gọi là gì?!  Hãy đơn giản hóa 
cuộc sống, và phát triển lòng từ bi ! 

| Phan Nguyên Luân  thực hiện 
( Nhận được qua Internet)

      THÔNG BÁO
   Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo     
   (phát hành 3 tháng 1 số) xin thông báo:

   *- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh Hoạt Đạo - 
   Chúc mừng - Phân Ưu,

   *- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự

   Xin vui lòng gởi email về chúng tôi banthedao@comcast.net,     
   chúng tôi rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.

   Trân trọng

   Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

    
        ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
              BẢN TIN THẾ ĐẠO
                    TẬP SAN THẾ ĐẠO
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Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị
(QS Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình)

Ban Thế Đạo được thành lập bởi Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông. Hai Quyền Giáo Tông và  Hộ 
Pháp là Quyền Chí Tôn tại Thế hay Quyền Chí Linh. Như vậy thể theo Thiên Ý thì Ban Thế Đạo 
được gián tiếp thành lập bởi Đức Chí Tôn (1965).

Qui Điều Ban Thế Đạo (1965), Chương I, ghi là: “Chức Sắc trong Ban Thế Đạo có nhiệm vụ độ 
ĐỜI nâng ÐẠO trực thuộc Hiệp Thiên Đài “CHI THẾ” về mặt Chơn Truyền và Luật Pháp”.

Ban Thế Đạo có 4 phẩm trật: Hiền Tài, Quốc Sĩ, Ðại Phu và Phu Tử.

Sự hiểu biết và tuân thủ Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo Cao Đài trong hoàn cảnh bi thảm hiện 
nay (lấy Đời chế Đạo, lấy Đạo chia rẽ Đạo), hơn lúc nào hết, rất ư là hệ trọng, cần thiết, chẳng 
những giúp giữ vững bước đường theo lẽ chánh tu hành của mỗi đạo hữu, nói riêng, mà còn đảm 
bảo sự trường tồn, hưng thịnh, phát triển của cơ Đạo kéo dài đến Thất Ức Niên, nói chung, theo như 
lời khẳng định của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm: 

“Phàm Pháp Luật lập thành, đều tùy sở dụng, buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ 
đại, đông tây tuơng thân tương ái. Bởi cớ mà Luật Pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo 
phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Luật Pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho 
đặng; cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ”.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) hoạt động theo Qui Điều Ban Thế Đạo, theo luật Yêu Thương 
của Đức Chí Tôn, sẵn sàng tương thân tương trợ các cơ sở Đạo (Hành Chánh Đạo, Phước Thiện, 
v.v.v…) một khi được yêu cầu.

Lập trường Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) đã ghi rõ bên trên,tất cả chúng ta phải ủng hộ theo 
đó để hoạt động. BTĐHN được thành lập chiêu hiền, đải sĩ vào Đạo với các phẩm chức sắc Hiền 
Tài, Quốc Sĩ. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng với sự trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng để phát triển 
nền Đại Đạo. BTĐHN hoạt động dựa theo “lập trường” là cái “la bàn” định hướng BTĐHN và 
không một sức mạnh nào lay chuyển hay phá hoại được.

Hơn 40 năm qua, chỉ có BTĐHN đã và đang tiếp tục đem nhân tài vào giúp Đạo (các vị Hiền Tài Dự 
Phong, Hiền Tài, Quốc Sĩ). Một sự không may mắn là số lớn chức sắc BTĐHN (trước năm 1975) 
đã không hoạt động trong BTĐHN vì nhiều lý do khác nhau. Một số hoạt động lẻ tẻ theo đướng 
hướng “cá nhân” (viết sách, các học giả, etc.), một số vì lý do sức khỏe, một số chỉ trích (nay gần 
như không còn nữa), một số hình như “không màng tới”, một vài vị đã từ chức (Hiền Tài, Quốc 
Sĩ), v.v.... Một vài vị trong các nhóm trên nầy chỉ chờ cơ hội đến là “đánh trống, dọng chuông”, 
tìm cách thay đổi đường hướng, canh tân BTĐHN. Điều nầy rất là nguy hiểm và chúng ta phải suy 
nghĩ cẩn thận, hoạt động theo đúng lập trường BTĐHN để tránh “xáo trộn”. Thử hỏi các vị nầy có 
vào giúp được gì trong chương trình “chiêu hiền, đãi sĩ» của BTĐHN trong nhiều năm qua không?. 
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Tuy nhiên BTĐHN lúc nào cũng nghĩ đến các vị Hiền Tài nầy và rất là thành tâm mong họ về hoạt 
động với BTĐHN. Thêm vào đó, BTĐHN tìm đủ cách để giúp đở các thế hệ trẻ, nhất là con cháu 
nhà Đạo, giúp họ lập vị và nhận ra đường đi để cùng “đồng hành” trên đường phổ độ Đạo của Đức 
Chí Tôn.

Làm sao các tín đồ, các vị học thức bậc Tiến Sĩ hay tương đương “lập vị” trong Ban Thế Đạo ở 
phẩm bậc cao trọng như Quốc Sĩ khi mà các chức sắc Đại Thiêng Phong Hộ Pháp, Thượng Phẩm, 
Thượng Sanh, Giáo Tông ở “vô vi”? Hội Thánh hữu hình và Cơ Bút không còn nữa?.Chúng ta cần 
phải học để thấu triệt các lời dạy trong Thánh Ngôn để cùng nhau “lập vị” cho thế hế trẻ.

Đàn Cơ ở Cung Đạo,đêm mùng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971), Đức Chí Tôn (ĐCT) dạy:

“Hôm nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến khuyên các con nên để tâm lực vào sự xây dựng nền 
Đạo cho kịp thời kẻo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị tướng soái lớn đã về thiêng liêng, đó cũng 
vì thiêng liêng định đặng thử coi các con có làm nên trò gì chăng?

Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy 
nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao?”

(Ghi chú: Thượng Sanh là Chưởng Quản Chi Thế Hiệp Thiên Đài, dưới có Bảo Thế, Hiến Thế, Khai 
Thế và Tiếp Thế; Ban Thế Đạo thuộc Chi Thế Hiệp Thiên Đài). 

Đức Hộ Pháp nói với ông Đinh Công Trứ, Cai Quản trường Qui Thiện (Đinh Hợi, 1947) như sau: 
“Em biết cây Cờ Trắng trương nó lên để làm gì? Biểu hiện ấy có phải để cứu nhân lọai không?. Chỉ 
một ngày kia, Thượng Sanh ra mặt Đời là cây Cờ Cứu Thế...” và ... “Cây Cờ Trắng dùng để khi 
nước nhà nòi giống ta xô xát, cốt nhục tương tàn khốc liệt, vô phương cứu chữa, thì ngày ấy là giá 
trị của nó.”Thượng Sanh có sứ mạng tạo Thế và chuyển Thế.

Đức Chí Tôn dạy “Thầy nói cho các con nghe: nếu kẻ nào biết hiểu Thánh Ngôn của Thầy nơi 
miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo Tà 
Quái.” 

Vai trò của chức sắc Ban Thế Đạo là không thể nào “đo lường hay dự đoán tại Hữu Hình nầy được” 
vì vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của chức sắc trong BTĐ là là một sự phối hợp toàn mỹ huyền 
diệu giửa “Hửu Hình và Vô Hình - giửa Đời và Đạo” để phát triển nền Đại Đạo. Vai trò nầy “nặng 
nề” lắm, chức sắc BTĐ phải tự LậpVị ở hửu hình, thế nào cho xứng đáng cùng phẩm định và đạt 
Thiên Vị ngày về với Đức Chí Tôn.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm nhơn tước phải phù hạp với 
hàng phẩm Thiên Tước, …Dầu một vị Ðại La Thiên Ðế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại 
địa vị đặng”.

Đức Lý Giáo Tông dạy: “một trong hai hướng chính để chư hiền phát huy là xây dựng nền 
tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp thế giới nhân loại”. 
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo dạy:“…Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia 
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trong đó cũng có vị Phật, Tiên giáng thế nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó, …Vậy, ngày giờ 
nào chúng ta đủ quyền để giáo hóa đàn em sau nầy đặng vào địa vị, tức nhiên chúng ta đã trọn 
Ðạo đối với Đức Chí Tôn”.

Làm sao tín đồ Cao Đài hành Đạo để đạt được địa vị cao quí trong Đạo (từ Nhơn Tước lập vị cho 
phù hợp với phẩm Thiên Tước) mà Đức Chí Tôn, Đức Lý Giáo Tông, Đức Hộ Pháp dạy bên trên? 
Câu trả lời thì rất là rõ ràng và dễ dàng thôi.

Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: “có đạo đức để bước lên hàng Tiên Phật mà trở thành Thầy”: 

Tu hành là học làm trời , 
Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian.

Ngó qua, nhìn lại, không cần phải tìm kiếm đâu xa vì Đức Chí Tôn đã đã lo liệu trước. Ngài để lại 
cho nhân sanh Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn và các Luật Đạo để con cái Ngài theo đó mà hành 
Đạo đến Thất Ức Niên. Thêm vào đó, Ban Thế Đạo cũng do Đức Chí Tôn gián tiếp thành lập qua 
Hộ Pháp và Giáo Tông (hai quyền Hộ Pháp và Giáo Tông là quyền Chí Linh), nhận lảnh vai trò và 
trách nhiệm Thiêng Liêng như ghi bên trên.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại nếu KHÔNG “cầu hiền, đãi sĩ”, mời nhân tài, các vị học thức vào phẩm 
Hiền Tài, Quốc Sĩ để phát triển Đạo, thì làm sao:

-Chúng ta xây dựng nền tảng giáo lý theo kịp trình độ văn minh khoa học hiện đại để phổ độ khắp 
thế giới nhân loại (Đức Lý Giáo Tông dạy).

-Các nhân tài học thức trẻ “lập vị”, như Đức Hộ Pháp dạy “sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, 
Tiên giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó.

-Các em “lập vị” ở hửu hình để xứng đáng với với Thiên Vị ở vô vi như Thánh Giáo Đức Chí Tôn 
dạy: “Thầy nói cho các con biết: hàng phẩm nhơn tước phải phù hạp với hàng phẩm Thiên Tước, 
…”. 

Thánh Giáo của Đức Chí Tôn, lời Đức Hộ Pháp và Đức Lý Giáo Tông dạy bên trên, hiện tại chính 
là “sứ mạng” của các vị chức sắc BTĐHN. Nếu BTĐHN không lo “đem nhân tài” vào giúp Đạo, 
chức sắc BTĐNH không lo “lập vị” các Hiền Tài, Quốc Sĩ cho thế hệ trẻ, thì ai làm và nhận 
lãnh trách nhiệm“Thiêng Liêng cao trọng” nầy?.

Mai nầy, khi tất cả các vị Hiền Tài trước năm 1975 ra đi, nếu KHÔNG còn các vị Hiền Tài, Quốc 
Sĩ trong BTĐHN thì cơ đạo sẽ đi về đâu? Chắc quý anh thừa biết câu trả lời? Và chúng ta làm sao 
trả lời với Đức Chi Tôn khi về “vô vi”.

Đành rằng “chiếc áo không làm nên thầy tu”và “phẩm tước không định giá con người” cả về mặt 
Đạo cũng như Đời, Đức Chí Tôn đã nói “phẩm tước Thầy cho mượn để hành Đạo, giữ đúng phận 
cùng chăng là do sở hành, cái phẩm tước khi trở về Thiêng Liêng ban cho mới thực sự vĩnh cửu”.

Đa số các tổ chức Hành Chánh Đạo (HCĐ) Cao Đài ở hải ngoại, các Thánh Thất, Hương Đạo đều 



       

                    Số 135    Bản Tin Thế Đạo ngày 13-6-2019                23

do các vị Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự (phẩm vị Nhơn Thần) lãnh Đạo thì làm sao họ lập vị 
vào các phẩm vị Thánh, Tiên ở vô vi như Đức Hộ Pháp dạy bên trên. 

Đức Chi Tôn cũng dạy là “các con là Thần, Thánh, Tiên, Phật….”, Thầy nói cho các con biết: “hàng 
phẩm nhơn tước phải phù hạp với hàng phẩm Thiên Tước”. Như vậy nếu Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
KHÔNG “lập vị” cho thế hệ trẻ ở phẩm “nhân tước” (Hiền Tài, Quốc Sĩ), rồi giúp đỡ các em tự lập 
vị để đạt phẩm vị Thiên Tước, thì Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã KHÔNG thi hành lời dạy của Đức 
Chí Tôn.

Về phẩm Quốc Sĩ trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN), một số Hiền Tài bảo là phải do Thiên 
Phong? do Giáo Tông định vị. Thiên Phong do Đức Lý Giáo Tông định vị, điều nầy đúng trước năm 
1975. Sau 1975, Đạo Cao Đài đã đi vào Tịch Đạo Đạo Tâm, Hội Thánh không còn, cơ bút không 
còn được dùng trong việc thiên phong các chức sắc nửa. BTĐHN sẽ phải làm sao để phổ truyền 
Đạo?. Không lẻ chờ một vị Giáo Tông mới quyết định? Học và nghiên cứu Thánh Ngôn, Pháp 
Chánh Truyền, các Luật Đạo, thì câu trả lời rất rõ, thuộc về quý anh.

Nhớ lời Đức Chí Tôn dạy “Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, 
rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho 
mai một hay sao?”.

Bởi lẽ, Đại Hội lần thứ 8 BTĐHN đã đi vào hành động cụ thể duy trì và phát triển lá cờ chi Thế của 
Đức Thượng Sanh bằng 2 quyết định quan trọng:

1. Củng cố nhân sự để đưa các bậc nguyên nhân vào trường thi công qủa: đưa các HTDP đã nhập 
vào BTĐ từ 15 năm trước vào vị trí xứng đáng của họ thành Hiền Tài và công cử phẩm Quốc Sĩ 
(hầu hết là những vị HT có đại công và có học vị bậc Tiến sĩ)

2. Tuyển chọn các phẩm trật trong BTĐ, cụ thể là nhắm vào các phẩm Hiền Tài và Quốc Sĩ.

Đây là nhiệm vụThiêng Liêng, tối quan trong trọng của Ban Thế Đạo Hải Ngoại (BTĐHN) “lập vị 
các bậc trí thức Hiền Tài, Quốc Sĩ”. Tương lai, các vị Hiền Tài, Quốc Sỉ sẻ theo lời dạy của Đức 
Chí Tôn, cùng nhau đem các “bậc thượng sanh” tại thế với phẩm vị cao hơn Quốc Sĩ vào giúp Đạo 
(các vị với Tiên Phật phẩm vị ở vô vi).

Đức Chí Tôn dạy: Thầy vui muốn cho các con thuận HÒA cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy 
rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy. Đức Chí Tôn có giảng về chử Hòa:

Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Đạo tức một Cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ HÒA

Bất cứ ai cũng biết rằng chữ “Hòa” là quý, nhưng rồi trong xã hội vẫn đầy dẫy sự xung đột phân 
hóa. Ngay trong lãnh vực tôn giáo cũng phân chia ra nhiều “nhóm” kích bác chống đối lẫn nhau,  
điều nầy có lẻ là do Thiên cơ khảo đảo thử thách. Nhưng thật ra thì cũng do sự bất Hòa mà ra.
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Ai cũng biết Hòa là quý, mà bởi từ đâu và do ai dẫn đến sự bất Hòa chia rẻ nầy, Đức Chí Tôn đã 
khẳng định rằng:

“Mặt nhựt hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Đấng Cao Đài.
Cũng con cũng cái đồng môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai”

Như vậy Đức Chí Tôn đã xác nhận rằng sự mất đoàn kết đưa đến phân chia là do từ con người, chứ 
không phải là do Thiên ý. Vì Thượng Đế tạo ra con người là một hữu thể tự do, Ngài ban cho con 
người có quyền quyết định lấy số phận của mình, đoàn kết hay chia rẻ là do mình lựa chọn, Ngài 
duy chỉ vì thương yêu nên ân cần dạy bảo mà thôi.

Vài hàng viết về Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị, một vai tròThiêng Liêng cao trọng, cần thiết của 
BTĐHN trên con đường phát triển Đạo đến Thất Ức Niên.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban Hồng Ân đến tất các vị 
chức sắc trong Ban Thế Đạo để cùng nhau chung lo phát triển Đạo. 

Tài Liệu Để Tham Khảo:

Ghi chú thêm: Ban Thế Đạo là cơ quan thuộc về phần Đời bắt nguồn từ cửa Đạo,thành lập làm dây 
nối liền cho Đạo Đời tương đắc tương liên, ngõ hầu tạo lập một đời sống thanh bình cho nhơn loại 
trong thời chuyển thế. Nhiệm vụ Ban Thế Đạo là tuân Thế Luật của Đạo, đem công đức và giáo 
lý hướng dẫn nhơn sanh trở về nguồn cội Đạo, tô điểm cho nền Đại Đạo mỗi ngày một thêm huy 
hoàng. Khi đắc phong vào hàng Thánh (phế đời hành Đạo, phẩm Giáo Hửu, phẩm vị Thánh) rồi thì 
không còn phận sự trong Ban Thế Đạo nữa và phải tuân y trọn vẹn Tân Luật và Pháp Chánh Truyền. 
Bản Quy Điều Ban Thế Đạo có thể bổ sung hay điều chỉnh tùy nhu cầu tiến hóa của nhơn sanh.
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Trân Trọng,

Midland MI, June 6, 2019
QS  TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngoại.




