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     Baûn Tin Theá Ñaïo               Soá 53 ngaøy 20-3-2016

TIN BANG OHIO
*- Thành lập Hương Đạo Fairborn, Ohio

Vào ngày 18-10-2015 tại nhà HTDP Nguyễn Ân Hồng đã có Lễ Thượng Tương dưới sự chủ lễ  của 
Hiền Huynh CTS Lê Tấn Tài, Quyền Đầu Tộc Houston Texas và Nữ CTS Phan Thị Sáu cùng với 
sự hiện diện của Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt đến từ thành phố Russellville tiểu bang Kentucky, Hiền 
Huynh HTDP Trần Văn Điều và Hiền Tỷ Nguyễn Kim Ánh đên từ thành phố Houston bang  Texas..

Sau Lễ Thượng Tượng  đã có phiên họp thành lập Hương Đạo Fairborn, Ohio và công cử Bàn Trị 
Sự Nam Nữ với kết quả như sau:

Bàn Trị Sự Nam:

        1- Chánh Trị Sự: HTDP Nguyễn Ân Hồng
2- Phó Trị Sự:     Lê Văn Hưng

3- Thông sự:     Trần Văn Thuần

Bàn Trị Sự Nữ:

        1- Chánh Trị Sự:      Ngô Thị Ngọc Huệ
      2- Phó Trị Sự:     Lê Thị Đông Phương

3- Thông sự:     Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ liên lạc:

Văn Phòng Hương Đạo Fadirborn OH
số 1978 Campus Dr, Fairborn, OH 45324,

Điện thoại: (913)416-6519

Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Bản Tin Thế Đạo xin chúc quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ trong Bàn Trị 
Sự Nam Nữ tại thành phố Fairnborn tiểu bang Ohio luôn luôn có sức khỏe dồi dào, tinh tấn trên 
đường phục vụ Đạo và nhân sinh.



                  53        Bản Tin Thế Đạo              2



                  53        Bản Tin Thế Đạo              3



                  53        Bản Tin Thế Đạo              4



                  53        Bản Tin Thế Đạo              5



                  53        Bản Tin Thế Đạo              6



                  53        Bản Tin Thế Đạo              7

Lời giới thiệu: 
Bản Tin Thế Đâo xin hân hạnh giới thiệu với đồng đạo  Giáo sư Lạp Chúc 
Nguyễn Huy nguyên là giáo sư Viện Đại học Cao Đài. Giáo sư cũng là một 
người đã nghiên cứu, đã viết và đã phát hành rất nhiều sách về tôn giáo 
Cao Đài.

Qua bài nghiên cứu Thiên thời, Địa lợi nầy, Giáo sư  Lạp Chúc Nguyễn Huy 
rất hân hạnh mong được sự góp ý của đồng đạo để nội dung trong những lần phổ biến sau nầy 
bài viết càng được hoàn thiện hoàn hảo hơn.
Trân trọng giới thiệu

Bản Tin Thế Đạo

Năm 1926 tại Nam Kỳ được đánh dấu bởi một phong trào của dân Việt ồ ạt nhập Đạo Cao Đài. Khi 
nghiên cứu phong tào này, các soạn giả tiếp cận Đạo Cao Đài thường giải thích theo quan điểm tây 
phương hoặc mác-lê và đều chỉ nhìn điều đó dưới góc độ kinh tế, xã hội, chính trị ( đói khổ, sưu cao 
thuế nặng, giai cấp thống trị đàn áp…) 

 Quan điểm Tây phương : G. Goulet, Cultes et religions de l’Indochine annamite, 1929, Saigon  nói 
đến đức tính khoan dung tôn giáo của dân Việt và truyền thống Tam Giáo nên không có đối kháng 
của tín ngưỡng tại chỗ.

Quan điểm Mác-Lê : Giàu Trần Văn Giàu, Lịch sử phát triển tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX đến 
cách mạng tháng tám, tập II,  Đạo Cao Đài phát triển là vì Tam Giáo yếu kém không đáp ứng mong 
mỏi của người dân. Tác giả cộng sản  Đặng Nghiêm Vạn, Bước đầu tìm hiểu về  đạo Cao Đài, NXB 
Khoa học Xã hội, Hà Nội. 1995  Đạo Cao Đài nhập thế hiểu tâm lý xã hội nông dân đương thời, 
và « chỉ con đường giải thoát ức chế của cuộc sống thường ngày », Nguyễn Thanh Xuân, Đạo Cao 
Đài, hai khía canhh lịch sử  và tôn giáo, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2013,tr49 thì viết  « Bị áp bức bóc 
lột, bị đói khổ, bần cùng, lại bị thất bại bế tắc trong cuộc đấu tranh chống Pháp, một bộ phận nhân 
dân Nam Bộ đã đi tìm đến với tôn giáo, tìm đến với Đạo Cao Đài ».

Giải thích phong trào người dân Nam Kỳ qui theo Đạo Cao Đài mà không phân tích 3 sự kiện đặc 
thù của Đạo là : Thiên thời, địa lợi, nhơn hòa thì thật là thiếu sót.

Thiên thời
Chính Thượng Đế theo « Thiên định » mà Khai Đạo tại Việt Nam.  Người sáng lập Đạo là Đấng vô 
hình chứ không thể nhìn như nhiều soạn giả bàn về người sáng lập như một nhà chính trị tại thế. 

Thiên thời,Địa lợi
Lạp Chúc Nguyễn Huy

Cựu Giáo Sư Viện Đại học Cao Đài
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Địa lợi

« Địa lợi » là cái nôi tín ngưỡng tiền Cao Đài. Trước khi Đạo Cao Đài khai sáng, từ thế kỷ XVII,  
ba tỉnh của  Nam Kỳ Lục Tỉnh, : Gia Định (Tây Ninh, Sài Gòn), Vĩnh Long (Mỹ Tho, Bến Tre), An 
Giang (Bạc Liêu) đã nằm trong  một cái nôi tín ngưỡng. Cái nôi có hai lớp « vernis » tín ngưỡng phủ 
lên trên nằm phục sẵn chờ Thượng Đế đến khai hóa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Việt Nam:

*- Lớp « vernis » tín ngưỡng Tam Giáo (Phật, Lão, Khổng) bao bọc tâm hồn dân Việt tự ngàn xưa,

*- Lớp « vernis » tín ngưỡng do lưu dân Hoa Kiều du nhập vào từ thế kỷ XVII : Thờ Quan Công, 
thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và cầu cơ của Ngũ Chi Minh Đạo. 

Nhơn hòa 
Khi Đạo-Đời tương đắc là lúc có thêm yếu tố nhơn hòa, là lúc nở bông hoa theo Đạo.

Về yếu tố «địa lợi » trong cái nôi tín ngưỡng tiền Cao Đài tại Nam Kỳ, các soạn giả ít nhấn mạnh 
đến yếu tố  lưu dân Hoa Kiều du nhập tín ngưỡng thờ Đức Quan Công, cầu cơ thỉnh Tiên, thờ Ngọc 
Hoàng Thượng Đế, Đức Diêu Trì Kim Mẫu… của Ngũ Chi Minh Đạo.

Lưu dân Hoa Kiều

Năm 1673, Chúa Nguyễn cho phép 3000 binh sĩ với 50 chiến thuyền của các bại tướng nhà Minh 
vào định cư ở các vùng sau. 

Binh sĩ của Trần Thượng Xuyên vào cửa biển Cần Giờ, lên đồn trú ở Bàn Lăng xứ Đồng Nai (1) lập 
chợ phố thương mại, giao thương với người Tàu, Nhật, Tây Dương, Đồ Bà… thuyền buôn tụ đông 
đảo, phong hóa từ đấy lan ra khắp vùng Giản Phố (2).

Binh sĩ Long Môn của Dương Ngạn Địch vào cửa Tiểu, cửa Đại rồi đến vùng nước ngọt ở Mỹ Tho 
và định cư ở vùng Ba Giồng (3) rất thuận lợi làm canh nông. Tiếp theo, tướng Văn Trinh dẫn binh 
sĩ của Long Môn đến đóng dinh trại ở địa phương Mỹ Tho (4). 

Cũng trong thời kỳ này, người Hoa đến quy tụ tại Hà Tiên với Mạc Cửu để giao thương với ghe 
thuyền qua lại trong vịnh Thái Lan.  

Từ thế kỷ XVI, áp lực nhân khẩu, loạn lạc đã thúc đẩy một số nông dân hoa kiều nhất là nông dân 
Tiều (5) đến định cư tại Bạc Liêu, Ba Xuyên, Cà Mau. 

Sự hình thành cái nôi tín ngưỡng tiền Cao Đài tại Nam Kỳ Lục Tỉnh bắt đầu từ những làn sóng lưu 
dân Hoa Kiều. Ngoài nếp sống tinh thần kết tinh Tam Giáo (Phật, Lão, Khổng) trong lòng người 
dân Việt, các lưu dân Hoa Kiều đã mang lại cho Nam Kỳ Lục Tỉnh tín ngưỡng thờ Quan Công, Đức 
Ngọc Hoàng Thượng Đế và cầu cơ của Ngũ Chi Minh Đạo. 

Thờ Đức Quan Công

Đức Quan Thánh Đế Quân ( Quan Công, Quan Thánh, Quan Đế, Nhân Đức Thánh Quân, Phục 
Ma Đại Đế, Thần Oai Viên Trấn, Cái Thiên Cổ Phật…) là Đệ Tam Trấn Oai Nghiêm, đại diện Đức 
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Khổng Tử, cầm quyền nho giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Trên tấm diềm trước Bát Quái Đài Tòa Thánh, tượng của Quan Thánh Đế Quân ngồi đọc sách Xuân 
Thu.

Trên Thánh Tượng Ngũ Chi thờ tại tư gia, hình Đức Quan Thánh Đế Quân ở phía trái Thiên Nhãn, 
dưới hình Đức Khổng Tử.

Ngoài nơi thờ tự, Đức Đệ Tam Trấn Oai Nghiêm còn được người dân biết đến qua truyện Tam Quốc 
và hát bội.

Để bày tỏ lòng trung nghĩa với nhà Minh như Quan Công với nhà Hậu Hán, nhiều lưu dân Hoa Kiều 
thờ Đức Quan Công trên bàn thờ chính giữa nhà. Việc sống chung đụng và hội nhập với người Việt 
nên thờ Quan Công đã đi vào tín ngưỡng người Việt và khá phổ biến tại Nam Kỳ Lục Tỉnh. Khi Đạo 
khai sáng, Đức Quan Công là một trong Tam Trấn Oai Nghiêm của Đạo Cao Đài.

Vào năm 1973, chúng tôi khảo cứu ruộng muối tại Bạc Liêu (6) nên có dịp viếng thăm nơi định cư 
của người Tiều tại Bạc Liêu. Đa số sống trên giồng đất cao (7)  trồng rãy (rau cải xanh, dưa, củ cải 
làm sái pấu…), trồng cây trái nhất là nhãn hoặc đầu vàm sông rạch làm chài lưới (đẩy sịp, đặt đăng 
nò, dăng lưới) (8), hoặc ven rừng chồi, làm ruộng muối. Tại đây, chúng tôi nhận xét thấy :

 *- hai bên cửa chính của nhiều nhà, mỗi bên viết một chữ nhựt 日 và nguyệt 月 ghép lại là 
chữ minh 明 ý nói trung nghĩa với nhà Minh theo gương của Quan Công với nhà Hậu Hán,

 *-  Tại gian giữa của căn nhà chính, đặt bàn thờ Đức Quan Công.

Năm 1974,  chúng tôi đến xã Ba Chúc, quận Tri Tôn, tỉnh An Giang để thăm viếng chùa Tam Bửu, 
tổ đình của Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa khai nguyên tại núi Tượng vào năm 1876. Tại tư gia tín đồ, sự 
thờ phượng được sắp đặt như sau.

Trước cửa nhà : bàn thờ Thông Thiên hai tầng : tầng trên thờ Chánh Đức Thiên La Thần, tầng dưới 
thờ Thổ Trạch Long Thần.

Trên bàn thờ đặt ở gian giữa trong nhà: trên cùng thờ Quan Thánh, bên dưới Phật, Thánh, Tiên; 
dưới nữa : Thập Vương, Hộ Pháp Vi Đà, Cửu Phẩm, Tam giáo… 

Thời thơ ấu, nhà dượng Ngài Ngô Văn Chiêu tại Mỹ Tho lập trang thờ Đức Quan Thánh, tụng kinh 
Minh Thánh. 

Những điều mà mọi người chúng ta đều có thể nhìn thấy như trên chứng  tỏ việc thờ phượng Tam 
Trấn Oai Nghiêm Quan Thánh của Đạo Cao Đài, thờ Phật, chư Tiên chư Thánh đã hiện diện tại 
Nam Kỳ Lục Tỉnh tạo nên yếu tố « địa lợi » cho Thượng Đế khai sáng Đạo Cao Đài năm 1926.

Ngũ Chi Minh Đạo

Một số cựu thần nhà Minh dựng nên tại Trung Hoa một mối đạo tu Tiên (tu đơn) mệnh danh là 
Minh Sư vào khoảng năm 1650 hoặc 1670. Tông phái Minh Sư thờ Tam Giáo, nhưng trọng về Lão 
Giáo, xử dụng cơ bút, tu đơn, có khoảng 50 ngôi chùa tại Việt Nam. Minh Sư chia thành ba Tông :
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Tông Đức Kế do Thái lão Vương Đạo Thâm lãnh đạo. Chùa trực thuộc: Quảng Nam Đường, Khánh 
Nam Đường (Bình Thạnh), Nam Nhã Đường (Bình Thủy, Cần Thơ), Mỹ Nam Đường (Mỹ Tho), 
Vạn Bửu Đường (Gò Công), Nam Tông Đường (Hội An), Hòa Nam Đường (Đà Nẵng), 

Tông Phổ Tế do Thái Lão sư Trần Đạo Quang lãnh đạo. Chùa trực thuộc: Linh Quang Đường (Hốc 
Môn), Long Hoa Đường (Cai Lậy), Phổ Hòa Đường (Mỹ Tho)…

Tông Hoằng Tế, Thái Lão Sư Lâm Đạo Ngươn. Chùa trực thuộc: Quang Âm Đường (TX Tân An), 
Trọng Văn Điền (Bình Điền).

Sang đến Việt Nam, để tránh bị nghi ngờ làm chính trị, Minh Sư đổi là Minh Đường (9) rồi từ Minh 
Đường các nhóm cầu cơ chia ra làm Minh Thiện, Minh Lý, Minh Tân gọi chung là Ngũ Chi Minh 
Đạo (10).  

Điểm đặc biệt đáng chú ý là tông phái chính Minh Sư chia thành các chi nhỏ hoạt động tương đối 
độc lập với nhau nhưng tất cả vẫn thờ phượng  Ngọc Hoàng Thượng Đế với « sắc thái riêng biệt 
tùy theo xu hướng mỗi chi ». Hình ảnh phân chia này không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến quan 
điểm của một số chức sắc Cao Đài đã có liên hệ với Ngũ Chi Minh Đạo như Ngài Ngô Văn Chiêu, 
Trần Đại Quang, Nguyễn Ngọc Tương… 

Năm 2014, Ban Tôn Giáo Chính Phủ công nhận tổ chức tôn giáo Minh Sư Đạo có 52 Phật Đường 
ở 18 tỉnh với 10 000 tín đồ.

Đóng góp của Ngũ Chi Minh Đạo

Vào thời kỳ đầu, Ngũ Chi Minh Đạo đóng góp rất nhiều vào Đạo Cao Đài về tín ngưỡng,  kinh kệ, 
chùa, cầu cơ. Các đóng góp  này sẽ cho chúng ta hiểu 02 sự kiện quan trọng sau 
- Sự hòa đồng nhanh chóng giữa Ngũ Chi Minh Đạo và tôn giáo Cao Đài là nhờ có liên hệ mật thiết 
về thờ phượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Diêu Trì, cầu cơ, kinh kệ… và lời tiên tri của Minh 
Sư về sự khai Đạo Cao Đài (11),
- Phân chia ra nhiều chi, nhánh theo quan điểm Ngũ Chi Minh Đạo nghĩa là các chi sửa đổi thờ 
phượng tùy nghi nhưng vẫn thờ kính một vị giáo chủ chung (Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế). Sau 
này, các hệ phái Cao Đài chịu ảnh hưởng của quan điểm này.

Điều ghi nhận là các đóng góp của Ngũ Chi Minh Đạo vừa là động cơ phát triển Đạo Cao Đài vừa 
là động cơ phân chia thành hệ phái.

Điện thờ

Chánh điện chùa Minh Sư thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Phật, 
chư Tiên (hoặc thờ tượng, hoặc bài vị, tùy nghi), tụng kinh Ngọc Hoàng Tâm Ấn, Bắc Đẩu Chơn 
Kinh, Địa Mẫu Chơn Kinh.

Chánh điện của Tam Tông Miếu (12) thuộc chi Minh Lý thờ: 

Cấp thứ nhất thờ Tam Cực : Vô Cực (Diêu Trì Kim Mẫu),Thái Cực (Ngọc Hoàng Thượng Đế), 
Hoàng Cực (Hồng Quân Lão Tổ).
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Cấp thứ nhì thờ Tam Giáo Đạo Tổ.

Cấp thứ ba thờ Tứ Đại Bồ Tát. 

Cấp thứ tư thờ Ngũ Vị Tinh Quân, 

cùng nhiều bàn thờ khác từ trong ra ngoài. 

Chùa Minh Thiện  (Thanh An Tự) tức Đàn Minh Thiện thờ Đức Quan Thánh Đế Quân, tụng Minh 
Thánh Kinh, nhưng tại đây cũng có rất nhiều tượng chư Bồ Tát, Phật Tổ... 

Ngôi Cao Tân Đàn của chi Minh Tân thờ đủ bài vị: Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Ngọc Hoàng 
Thượng Đế, và chư Tiên, Phật, có thêm bàn thờ Đức Lê Sơn Thánh Mẫu. 

Kinh kệ

Một số bài Kinh nhật tụng của Đạo Cao Đài có gốc từ Minh Sư như Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế 
(13), bài Khai Kinh (14), bài Niệm Hương (15) và ba bài xưng tụng Tam Giáo Đạo Tổ (16). 

Chùa trở thành Thánh Thất

Minh Sư có gần 100 ngôi chùa với cả chục ngàn tín đồ và nhiều ngôi chùa đã trở thành Thánh Thất 
Cao Đài tại Nam Kỳ Lục Tỉnh (17).
Tại Sài Gòn, vào ngày mùng 6 tháng 10 năm Bính Dần, toàn thể nam nữ tín đồ Minh Tân qui tụ về 
chùa cùng làm lễ Minh Thệ nhập môn vào Đạo Cao Đài. Từ đây Tam Giáo Điện Minh Tân trở thành 
một thánh thất của Đạo Cao Đài.  Một số chùa ở Sài Gòn trở thành thánh thất như Từ Vân Tự-thánh 
thất Từ Vân, Vạn Quốc Tự…

Tại Cà Mau, bổn đạo chùa Minh Sư hiến chùa cho Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang lập 
thành thánh thất Ngọc Phước  là thánh thất đầu tiên của Minh Chơn Đạo (khánh thành năm 1928, 
nay thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu)
Khi sáng lập phái Tiên Thiên tại Cần Giuộc, Đầu Sư Lê Văn Lịch thừa hưởng Vĩnh Nguyên Tự của 
Minh Đường lập năm 1908 do thân phụ của ông là Lê Đạo Long để lại. Vĩnh Nguyên Tự nay là một 
ngôi thánh thất của Đạo Cao Đài, tên Minh Đường không còn nghe nói nữa. Thanh An Tự của chi 
Minh Thiện trở thành thánh thất ở Thủ Đầu Một.

Năm 1924 qua 1925, Đàn Minh Tân đã hình thành thâu nhận rất nhiều tín đồ vùng Khánh Hội. Vào 
ngày mùng 6 tháng 10 năm Bính Dần, toàn thể nam nữ tín đồ Minh Tân qui tụ về chùa cùng làm 
lễ Minh Thệ nhập môn vào Đạo Cao Đài. Từ đây Minh Tân trở thành một thánh thất của Đạo Cao 
Đài. Sau khi lập thành Tam Giáo Điện Minh Tân, cách thức thờ phượng vẫn giữ nguyên như trước 
(lúc nầy đã qui nhập về Cao Đài), chỉ thêm Thánh Tượng Thiên Nhãn đặt phía trên cao.
Việc truyền Đạo ra miền Trung được sự giúp đỡ tích cực của Minh Sư như tín đồ của Minh Sư nhập 
Đạo Cao Đài. Chùa Minh Sư tại Quảng Nam trở thành thánh thất như: Đồng Chơn Tự- thánh thất 
Tịnh Thanh Quang, Tam Giáo Tự-thánh thất Trung An, Đức Nguyên Tự-thánh thất Trung Nguyên, 
Giác Tế Đường-thánh thất Hưng Đông, Hòa An Tự-thánh thất Trung Hòa,
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Cầu cơ và chức sắc Cao Đài

Buổi đầu thông công với các Đấng thiêng liêng, quí Ngài Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao 
Hoài Sang dùng phương pháp xây bàn theo sách Pháp. Cũng như nhóm chấp bút của Ngài Ngô Văn 
Chiêu, Ơn Trên đã ban lệnh cho quí Ngài chuyển qua sử dụng Đại Ngọc cơ của Minh Sư cho được 
nghiêm túc và thông linh hơn. Từ năm 1918, phong trào cầu cơ đã lan tràn ra khắp nơi trong toàn 
quốc. Tại Sài Gòn, lập Đàn cầu cơ thỉnh Tiên ở chùa Ngọc Hoàng (Đakao) và Miểu Nổi (Gò Vấp).  
Tại vài ngôi chùa Minh Sư, một số chức sắc đã đến học cầu cơ thỉnh Tiên Phật. Cho nên, sau ngày 
khai Đạo, Minh Sư và một số chức sắc Cao Đài đã có liên hệ mật thiết với nhau như các vị sau. 

Ông Phan Văn Tý, một vị trong Ban Cai quản Đàn Minh Thiện là bạn Ngài Cao Quỳnh Cư, lại ở 
gần nhà, đã  hướng dẫn nhị vị Phạm Công Tắc và Cao Quỳnh Cư phò Đại Ngọc Cơ thuần thục.  

Trước khi gia nhập Đạo Cao Đài, Ngài Trần Đạo Quang là Thái Lão Sư cầm đầu chi Minh Sư ở Việt 
Nam, cộng tác với Minh Chơn Lý rồi lập hệ phái Minh Chơn Đạo.

Ông Nguyễn Văn Ca vâng theo Cơ bút (18) của ông Trương Kế An (hiệu là Tuyết Vân Mặc Khách 
thuộc Minh Thiện ở Rạch Giả) mà sửa đổi thờ phượng, lễ nghi khác biệt với tôn giáo gốc. 

Năm 1920, Ngài Nguyễn Ngọc Tương, Quyền Đầu Sư Thượng Tương Thanh lãnh đạo Ban Chỉnh 
Đạo có tiếp xúc với tông phái Minh Sư và sau này lập hệ phái Ban Chỉnh Đạo..

Tóm lại, chính nhờ có địa lợi tức cái nôi tín ngưỡng tiềm ẩn đạo Cao Đài  ở Nam Kỳ Lục Tỉnh mà, 
khi đạo Cao Đài phổ độ Lục Tỉnh, số tín đồ quy về rất mau lẹ và đông đảo. Và cũng chính trong cái 
nôi này mà hình ảnh phân chi của Ngũ Chi Minh Đạo đã gây ấn tượng chia phân hệ phái trong suy 
nghĩ của một số chức sắc sau này về việc phân chia thành chi độc lập, sửa đổi thờ phượng tùy nghi 
theo xu hướng của mỗi chi nhưng vẫn giữ thờ phượng Ngọc Hoàng Thượng Đế.   

Ghi chú
(1) Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Nha Văn Hóa, quyển trung, Sài Gòn,  tr. 9-10

(2) Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, Nha Văn Hóa, quyển trung, Sài Gòn,  tr. 9-10

(3) Ngày nay là Tân Hiệp, Tân Lý Tây, Bến Tranh (Định Tường).

(4) Trịnh Hoài Đức, Gia Định…sđd, quyển hạ, tr.119.

(5) Người phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông đến định cư đông đảo nên có câu :
 Bạc Liêu nước chảy lờ đờ,
 Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.

(6) Nguyễn Huy, Huỳnh Tư, Les marais salants de la province de Bạc Liêu, Société des Études 
indochinoises, T.XLIX. 1974

(7) Giồng là dải duyên hải xưa, người Tiều gọi là lếng nghĩa là rồng vì tin vào phong thủy, long 
mạch; đầu rồng quay phía  bắc
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(8) Trên bãi bùn lớn ở Bạc Liêu, mỗi lần thủy triều xuống, tôm cá ăn từng bày dầy đặc ở lằn nước 
từ 0, 5m ra sâu 4m.

(9) Minh Đường là một phân nhánh của Minh Sư. Danh hiệu Minh Đường được tìm thấy trong 
TNHT;  Ơn Trên đều dùng tên Minh Đường để chỉ Vĩnh Nguyên Tự. Và do tôn chỉ, pháp tu, kinh 
kệ, phẩm trật,.... của chư vị Lão Sư Minh Đường tại Vĩnh Nguyên Tự đều không khác Minh Sư. 

(10) Bốn chi này hợp với chi Minh Sư trở thành Ngũ Chi Minh Đạo.

Minh Đường lập năm 1908, có cơ sở là Vĩnh Nguyên Tự tại Cần Giuộc do ông Lê Đạo Long (thân 
phụ của Đầu Sư Lê Văn Lịch, đồng sáng lập phái Tiên Thiên)

Minh Lý hình thành năm 1924 do những người cầu cơ tại nhà ông Âu Minh Chánh (Minh hương) 
chủ trương dùng kinh sách và cầu cơ bằng chữ quốc ngữ, Ngày 2-2-1927,  Minh Lý môn sanh khai 
buổi cúng đầu tiên tại chùa mới được Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng ban hiệu chùa là Tam Tông 
Miếu tại xóm Bàn Cờ (82 Cao Thắng Sài Gòn) và Bát Nhã Tịnh tại Vũng Tàu 

Minh Thiện: Từ trước năm 1915, một nhóm nhân sĩ thường họp mặt tại chùa Quan Đế (Thanh An 
Tự), thị xã Thủ Dầu Một (nay trên đường Hùng Vương) để cầu cơ thỉnh Tiên theo Minh Sư (phò 
Đại Ngọc cơ)  rồi do ông Trần Hiển Vinh lập ra một chi mới là Minh Thiện.  

Minh Tân. Trong Ngũ Chi Minh đạo, Minh Tân được lập cuối cùng, sau các Chi khác. Năm 1923, 
Ông Lê Minh Khá lập chi Minh Tân và xây Tam Giáo Điện Minh Tân hiện tại cạnh bên phải số 221 
Bến Vân Đồn, để chuyển Cao Thâm Đàn ở Trảng Bàng về đây, lập thành ngôi Cao Tân Đàn.

(11) Chi Minh Sư đã tiên tri sự xuất hiện Đạo Cao Đài viết trên bìa sách Kinh :

 Cao như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng,
	 Đài tai Nam phương Đạo thống truyền.

Ở miền Tam Quan, Bình Định, trong kinh nhật tụng của phái Minh Sư có câu :
 Con cầu Phật Tổ Như Lai,
 Con cầu cho thấu Cao	Đài	Tiên	Ông

Đó là lý do khi Đạo Cao Đài truyền ra Trung Việt  được đông đảo tín đồ Minh Sư nhập môn vì cùng 
thờ Tam Giáo là dùng cơ bút Ngũ Chi Minh Đạo.

(12) Tam nghĩa là ba, chữ Tông là Tông Tổ, là gốc chánh. Miếu là đền thờ. Chỗ hiệp ba tông (Tam 
giáo đồng nguyên, Tam tài nhứt thể) đem về một mối gọi là qui nguyên. Trụ sở của Đạo Minh Lý 
đặt tại chùa Tam Tông Miếu, số 82 đường Cao Thắng, Sài Gòn

(13) Do Đại Tiên Lữ Đồng Tân ban cho vào khoảng năm 1891 tại Trung Hoa

(14) Năm 1925, Đức Lữ Tổ giáng cơ tại Chi Minh Lý diễn nôm bài Kinh

(15) Năm 1925, Đức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ tại Chi Minh Lý (Tam Tông Miếu) dịch bài 
Phần Hương Chú từ chữ  hán sang chữ nôm

(16) Kinh Phật Giáo, Kinh Tiên Giáo, Kinh Nho Giáo do Đấng Thiêng Liêng ban cho ở chùa Hàn 
Sơn Tự, nơi Cô Tô   Thành  tại Trung Hoa
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(17) Năm 2014, Minh Sư Đạo được công nhận là một tôn giáo có 52 Phật đường và 10 000 tín đồ

(18) Cơ bút của Minh Chơn Lý dạy như sau:”Thầy xuống lập đạo có một mình Thầy hiệp với hai 
Chưởng quản, một là Lê Văn Ðược làm chức Hiệp Thiên Ðài (hồn) của Ðạo, là bậc Chơn như có 
Phật Hàng Long hiệp mới thành chánh vị Tam Tôn chủ tam hồn, đội áo Khai Thiên (12 thước vải 
trắng) đứng trên ngọc ỷ, phía trước mặt kế bên án có ông Cửu Trùng Ðài Nguyễn Văn Ca là xác 
của Ðạo. Ðạo có một xác một hồn mà thôi. Cửu Trùng Ðài nhờ chuyển kiếp 9 lần mới hiệp cùng 
Phật An Thiên nên Thánh danh kêu là Bửu An Thiên 18 ăm, trong thời gian ấy chịu trả vay nhiều 
nỗi. Còn ai bày ra Hiệp Thiên Ðài, Cửu Trùng Ðài là hồn ma xác quỉ, đó là giả dối.”
(Trích trong Ðuốc Chơn Lý số 51 trang 97)

  

Bản đồ hành chánh Nam Kỳ Lục Tỉnh (1856)
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Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo 
QUYỀN NĂNG CỦA NỀN TÔN GIÁO.

Tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 3 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 12-2-1948) 
 
Trong ba ngày xuân, Bần Ðạo ước mong nước Cam Lộ của Chí Tôn chan rưới đặng rửa tâm hồn của 
mấy em, phục sinh trở lại. Nay Bần Ðạo xin thuyết minh quyền năng của nền tôn giáo.

Cả chủng loại, loài người và vật loại, chúng ta quan sát ngoại thể thấy loài người và vạn vật phải 
ở chung hiệp cùng nhau, gọi là xã hội mới sống được. Chúng ta thấy trước mặt nhiều vật loại sống 
đặng như ong, kiến, cũng nhờ tổ chức xã hội, giống thú mà còn biết chung hiệp từ đoàn thể tức 
nhiên có tinh thần xã hội. Loài người cốt yếu sống cũng phải có xã hội. Lại nữa, nếu chúng ta tìm 
chơn lý của Phật giáo thì thấy Chí Tôn đã phú thác cho loài người làm chúa vạn vật. Ngài để tinh 
thần của loài người cao trọng, tức nhiên cho người có khối linh vĩ đại, trọng hệ hơn, đủ phương thể 
làm tròn trách vụ đối với vạn vật, tức Ngài định cho ta làm chủ xã hội vạn linh.

Làm trách vụ tức nhiên có tinh thần cảm xúc mà cảm xúc tức nhiên sanh tình. Tình là luật thiên 
nhiên của Chí Tôn. Tình phân ra hai vở chánh, nơi cõi phàm thì có luật định giới hạn, chúng ta thấy 
tạo luật pháp xã hội, hiển nhiên nơi cửa Hư Linh cũng có đặc quyền, nên cũng phải có khuôn luật là 
Thiên điều. Có nhiều vị Phật cầm vững quyền thưởng phạt ấy, gọi là nhơn quả, vay trả, hễ nên thì 
thưởng, còn hư phải thường, luật định như thế rất nên công bình chánh đáng.

Vì có khuôn khổ luật pháp do quyền Thiêng Liêng của Chí Tôn định, bằng chẳng vậy dữ cũng như 
hiền, lành cũng như ác, hỗn độn cả tinh thần của Chí Linh, tổng số không mực thước, không căn 
đề, không cội rễ.

Ấy vậy Ðạo cốt yếu tạo khối tình ái tâm lý của loài người, biết mình là phần tử của xã hội, phải làm 
điều gì cho xã hội nhờ.

Gia đình là một phần nhỏ trong xã hội, nếu biết gìn giữ thân thể, tôn trọng danh giá cha mẹ, anh em 
thảng có đứa du côn không kể gia pháp, làm rối loạn gia đình thì kẻ đó ai cũng muốn bỏ, muốn đưa 
ra khỏi gia đình tông tổ. Sợ e gia đình nào mực thước, thảng có điều vô phúc ấy sẽ xử đứa làm nhục 
đó, hình phạt nặng nề hơn kẻ tha nhơn. 

Càn khôn là đại gia đình, cửa Ðạo cũng vậy, xã hội cũng vậy, là một gia đình có cha mẹ, bà con, 
như một tông tộc vậy.

Lớn hơn gia đình là một quốc gia, là một gia đình lớn, gồm cả các gia đình tổng hợp lại, chiều theo 
một khuôn luật do quyền năng của Ðạo giáo tức đại gia đình.

Ta lần lượt đi đến toàn nhơn loại hiệp lại thành Ðại gia đình.

Con người sanh ra phải biết trách vụ của mình, trong tiểu gia đình hay đại gia đình cũng vậy. Người 
ở gia đình chỉ xưng mình là con, vì cớ Jésus Christ chỉ xưng mình là con của Người (le fils de 
l'homme).
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                                                            Ôi! Chỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá trị của nó thế nào? Văn minh Nho giáo hiểu 
giá trị làm người ấy khó khăn lắm, khó mà minh biện được: "Vi nhơn nan, vi nhơn nan" (làm người 
khó, làm người khó). Tố tố vi nhơn nan (làm người rất nên là khó).

Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia đình là khó khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ 
được gia đình, tức là chúa gia đình đó; mình là người mà nâng đỡ được quốc vận, là chúa của quốc 
gia. Giờ ta thử hỏi: Một nền tôn giáo đem tâm lý loài người hiệp một lại là một điều đứng trên cái 
mức đại gia đình đó. Làm người chủ xứng đáng của gia đình đã là khó, làm người chủ xứng đáng của 
quốc gia lại càng khó, rồi làm người chủ xứng đáng của một nền tôn giáo không phải dễ. Hễ làm chủ được 
xứng đáng, thì đối với nhơn quả, ta chỉ có nhơn mà không còn quả nữa. Người đã đem thân nầy ra làm chúa 
gia đình, không còn là mình nữa mà là bậc tiền bối; người đáng là người chủ của một nước là bực Thánh 
nhơn, người đáng là người chủ một tôn giáo ấy là vị Phật.

Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một tôn giáo nào được gọi là chánh giáo, thì tôn giáo đó phải đủ 
yếu điểm tạo nên người chủ của nó đặng dìu đỡ các phần tử của Ðạo ấy, đủ hạnh kiểm, đủ quyền 
năng. Phải cao thượng hơn sự thường tình, đi cho vững trên con đường hằng sống mới xứng đáng 
là chủ của Ðại gia đình Càn Khôn Võ Trụ. Cả phương pháp không mực thước quyền hành để đạt 
đến địa vị chúa một tôn giáo thì không phải chánh đạo. Ta đã thấy gì? Ðạo Cao Ðài có không? Ta 
suy xét coi: Có hẳn. Nếu con đường ấy, kẻ nào cố gắng thì nên người làm chúa nền tôn giáo của Chí 
Tôn đã tạo sẵn, có mực thước, chuẩn thằng, phép tắc, để cho người ấy lập nên địa vị.
 

QUYỀN NĂNG CỦA NỀN TÔN GIÁO. (tiếp theo)
Tại Ðền Thánh, ngày 4 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 13-2-1948) 

Ðêm hôm qua bị đèn tắt, nên chưa kết luận thể pháp. Nay Bần Ðạo thuyết hơi dài một chút, xin cả 
thảy có mõi chân đừng phiền.

Ðêm hôm qua, Bần Ðạo đã dìu dắt các bạn, các em, các con, đi trên con đường tầm kiếm triết lý 
một nền Tôn giáo. Cả nhơn loại đều học làm chúa toàn cả gia đình, được làm chủ một tiểu gia đình, 
tức là một tông tộc là một vị hiền tại thế rồi, được làm chủ một đại gia đình là Quốc gia, là một vị 
Thánh nhơn, được làm chủ một số Quốc gia hiệp lại như Hiệp Chúng Quốc tại Mỹ Châu như Wash-
ington,... chẳng hạn, là một vị Tiên, được làm chủ tối đại gia đình tức nhiên làm chủ toàn thiên hạ, 
một nền tôn giáo là một vị Phật. Thể pháp của Ðạo Cao Ðài có khuôn khổ tập cho nhơn loại đi đến 
mục đích trong luật pháp của một nền chánh giáo.

Kế đây, Bần Ðạo xin thuyết về bí pháp. Vả chăng Chí Tôn sanh chúng ta là người, cho chúng ta là 
người, cho chúng ta nhứt điểm linh quang tạo hình ảnh mỗi cá nhân. Ngài định phận sự tối trọng yếu 
của Ngài và cầu chúng ta thật hành cho ra thiệt tướng, nghĩa là: Làm thế nào đặng làm chúa vạn vật 
hữu vi cho Ngài. Hễ giao phận sự thì buộc phải đảm nhiệm luật pháp cũng như sai ai thế hình ảnh 
cho mình đến nơi nào, làm phận sự gì cần đưa chương trình đặng thi thố ra sao cho thành đạt. Trong 
chương trình có phương pháp hành vi, tức nhiên luật pháp của Ðức Chí Tôn muốn buộc loài người 
đạt đức làm chúa vạn vật, định pháp vô hình tức nhiên định Thiên điều. Thiên điều là luật, còn pháp 
là quyền năng thưởng phạt nhơn quả. Không lạ gì, chúng ta thấy thế thường, con người không làm 
thì không có nên hư, còn lãnh trách vụ thì nên hư đặng thất. Nên hư đặng thất của con người là một 
tấn tuồng nơi mặt thế. Ta nhận thấy mang thi hài, xác thịt, khối chơn linh chịu mờ ám, chỉ biết sống 
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phải hiểu nghĩa vụ mình, không phải sống đặng thừa hưởng, từ khi lọt lòng mẹ thì đã mang một mối 
nợ trần. Hễ mắc nợ thì phải trả, mà trả cho ai? Khởi trả cho gia đình trước. Ai là người làm trọn đạo 
gia đình cũng khó lắm rồi, biết bao nhiêu trở lực, quả kiếp trước tái diễn lại, phải vay trả kiếp sau. 
Vay vay, trả trả, chẳng khác anh lái buôn kia trong đường đi. Muốn học làm chúa vạn vật cũng phải 
nhiều đường lối gay trở khó khăn.

Nếu Bần Ðạo không vi chủ đặng đè nén con vật nầy, chỉ biết sống như con vật thì đã quên hẳn mình 
là gì, chẳng cần luận, đương nhiên nhơn loại lâm vào cảnh vay trả như anh lái buôn bị gian lận 
nhiều nên bán lỗ, ấy là nhơn. Ði chuyến khác nữa may mua rẻ bán được mắc thì được lời. Lời lỗ là 
con buôn nơi trường đời. Ta thấy giờ nào chúng ta chẳng còn buôn lấy lời cho chúng ta hưởng mà 
là buôn cho Ông chủ hảng hưởng, ngày ấy chúng ta không sợ lỗ lời. Nhơn quả cũng thế, ngày giờ 
nào ta chẳng còn là ta mà còn trong gia tộc ta, ngày giờ nào ta chẳng còn là ta mà sống cho nhơn 
loại, ngày ấy là ngày giải thoát.

Mình không vay hỏi ai, mình chỉ cho mượn thì mình ắt giàu. Ngày giờ nào mà lời lỗ mình không 
chịu trách nhiệm chỉ sống về nghề nghiệp của mình mà thôi, thì mình ắt không ăn thua chi với ai tất 
cả. Ðức Chí Tôn cũng thế, ngày giờ nào con cái của Ngài lấy hiếu đối với Ngài, nuôi nhơn loại về 
tinh thần và vật chất đó là cơ quan đạt đạo, chúng ta cho vay mà không thiếu, ấy là ta tự giải thoát.

Ta thử hỏi cả bí pháp của Ðạo Cao Ðài có như vậy chăng? Có chớ! Kìa cái Cửu Trùng Thiên Chí 
Tôn đem phô bày tại mặt thế nầy đối với Cửu phẩm Thần, Tiên, không còn ai chối đặng, ai đi trọn 
thì được giải thoát. Ngôi Giáo Tông môi giới hay thiệt? Chính	Anh	Cả	chúng	ta	đã	ngồi	được.	Ai	
làm	được	vậy	chăng?	Làm	được	chớ! Nếu có kẻ nói mắc lo gia đình, không thể lo Ðạo được là phi 
lý. Ðạo là trường học đạt đại gia đình, Ðạo	là	trường	thi	lập	vị,	sao	lại	làm	không	được?	Tại	làm	
biếng	học!	Học	đặng	hành. Nên	hư	do	tại	mình,	không	phải	do	Chí	Tôn	và	cũng	không	phải	
tại	Ðạo. Tôn giáo nào không đạt được Cửu phẩm Thần, Tiên dưới thế nầy, thì trên Cửu Thiên kia 
không hề đạt vị được. Ấy vậy, về mặt bí pháp Ðạo Cao Ðài là rõ ràng một nền chánh giáo của Chí 
Tôn vậy.
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CHÚC MỪNG
Nhận được hồng thiệp của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn 
Đăng Khích (Trưởng Nhiệm Thanh Sát Ban Thế Đạo Hải 
Ngoại) và phu nhân là Hiền Tỷ Huỳnh Thị Huệ ngụ tại 
thành phố San Jose, CA , báo tin lễ Vu Quy của con là:

 NGUYỄN NGỌC DAO
Thứ Nữ

Sánh duyên cùng:

NGUYỄN TRÍ HIẾU KEVIN 
Thứ Nam

Con của Ông Bà Nguyễn Một & Hoàng Thị Linh, cư ngụ 
tại thành phố San Jose, California.
Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9.00 giờ sáng ngày Thứ 
Bảy 2 tháng 4 năm 2016 tại tư gia tại thành phố San Jose, 
California.
Chúng tôi xin chung vui cùng hai họ và chúc Cô Dâu Chú 
Rễ:

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
Ban Thế Đạo Bắc CA & Ban Thế Đạo Nam CA, Ban Thế 
Đạo Texas & Ban Thế Đạo Úc Châu
Ban Đại Diện BTĐHN @ các Bang WA & OR, @ bang 
LA, @ bang GA, @ bang VA và vùng phụ cận.
Ban Đại Diện BTĐHN @ Pháp, @ Đức và @ Canada.


