CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
PHẦN III
Chuyên Đề: " ĐẠO SỬ "
(Hướng Dẫn Viên : HT. Mai Văn Tìm)

Bài số 1:
KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ ĐẠO CAO ĐÀI
***
* Tài liệu nầy trích từ:
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Trọn Bộ, 1964-1966)
- Đại Đạo Sử Cương (HT. Trần Văn Rạng)
- Lược Sử Khai Nguyên Cao Đài Giáo (Dã Trung Tử)
Mục lục:
- Các Lời tiên tri
- Nguyên nhân thành lập Đạo
- Sự mở đường chuẩn bị
- Mục đích, cứu cánh Đại Đạo
- Tam Giáo Qui Nguyên
- Ân huệ cho Dân tộc Việt Nam

PHẦN I- CÁC LỜI TIÊN TRI CAO ĐÀI GIÁO XUẤT HIỆN
A- KINH SẤM TRUYỀN BÁO TRƯỚC CAO ĐÀI GIÁO XUẤT HIỆN.
Trong Càn khôn vũ trụ, theo Pasteur không có định luật ngẫu nhiên, mọi sự việc đều có do lai riêng
của nó. Cao Đài giáo trước khi xuất hiện cũng đã có nhiều Kinh sấm truyền báo trước.
1- Lời tiên tri trong sách Phật Tông Nguyên lý.
.Đức Thế Tôn Văn Phật đã huấn dụ: “Sau Ngài sẽ có một Đức Phật lớn hơn Ngài ra đời”
2- Lời tiên tri trong quyển Thanh Tịnh Kinh. .
“Thanh Tịnh Kinh hữu di tích. Công viên quả mãn chỉ thọ đơn thơ Thiên mạng phương khả truyền Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ”. (Kinh Thanh Tịnh có dấu tích để lại rằng: Công đầy quả đủ sẽ được lãnh thọ đơn thơ.
Người có mạng Trời khá nên truyền Đạo Tam Kỳ Phổ Độ).
3- Lời tiên tri trong quyển Vạn Pháp Qui Tông.
“Cao Đài tiên bút thi văn tự”. Trong Đạo Cao Đài mai sau này sẽ có thơ văn của chư Tiên do thần diệu
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cơ bút viết ra.
4- Chúa Jésus Christ đã phán trong Thánh kinh.
(Thesalonians I5:2): “Ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy”.
5- Sự tiên tri trong Đạo Tam Thanh.
Vào thế kỷ XV bên Trung Hoa có vị đạo sỹ tên Ngô Chi Hạc lập phái“Tam Thanh, thờ Giáo Chủ ba
Đạo lớn : Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Thích Ca. Đạo này là bước đầu tiên của nền Đại Đạo.
6- Lời tiên tri của Chi Minh Sư.
Khi nhà Thanh (Trung Hoa) chiếm ngôi nhà Minh, một số vong thần chạy sang Việt Nam và một nhóm
lên núi lập ra chi Minh sư, Minh Đường (Hai Chi trong Ngũ Chi của Đại Đạo sau này). Ngoài bìa sách
kinh của các Chi ấy có hai câu thơ:
Cao như Bắc Khuyết nhân chiêm ngưỡng,
Đài tại Nam Phương Đạo thống truyền.
Đã tiên đoán cho việc khai Đạo Cao Đài tại phương Nam nước Tàu tức Việt Nam.
7- Lời tiên tri trong”Minh Thánh Kinh linh sám: .
“Mạng hữu Cao Đài minh nguyệt chiếu”. (Danh của Đức Cao Đài sáng tỏ như trăng sáng).
8- Lời tiên tri trong sách “Ấu Học Tầm Nguyên” .
“Đầu thượng viết Cao Đài” (Trên đầu mọi người gọi là Cao Đài).
9- Lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. .
Trong quyển “Bạch Vân Am thi tập” có ghi:
Con mừng búng tít con quay,
Vù vù chong chóng gió lay trên đài.
Nhà cha cửa đóng then cài,
Ầm ầm súng dậy, hỏi người đông lân.
Hai câu đầu ám chỉ chữ “Vạn” trên nóc các Thánh Thất Đạo năm 1939-1945, cũng gọi là Đài. Biểu
hiện này trùng với hiệu đảng Đức Quốc Xã nên người Pháp ra lịnh đóng cửa các Thánh Thất, hợp ý với
2 câu sau. Rồi sau nhờ Nhật đảo chánh (1945) các Thánh Thất được mở cửa lại tức “Ầm ầm súng dậy
hỏi người đông lân”.
10- Lời tiên tri trong quyển “Giác Mê Ca”.
Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
Muôn đời còn Tử phủ nêu danh.
11- Lời tiên tri trong quyển Kinh “Tỉnh Thế Ngộ Chơn” .
Đại thiên tiên hoá hoằng chơn Đạo,
Trợ quốc cứu dân tích thiện luân.
Nam Hải Từ Hàng chân vận tế,
Tây Phương Tiếp Dẫn, Phật Đông Lâm.
(Trước khi có cuộc thay đổi lớn sẽ có một nền Đạo chân chánh xuất hiện giúp nước cứu dân, làm
điều thiện đáng khen. Biển Nam có Phật Từ Hàng đi khắp nơi để độ rỗi. Phương Tây có Phật Tiếp Dẫn
đưa người đến Đông Độ)ả.
12- Lời tiên tri trong quyển Kinh “Vạn Diệu Thiên Thư Cổ Bổn”.
Tam Giáo kim tùng cổ hoá sanh,
Tiên thiên phương hữu thi Tam Thanh
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Phật, Pháp, Nho hề quy nhứt bổn,
Tự nhiên tả Đạo thống trương tranh
Vạn ức sơn hà giai hữu thử,
Tổng quy nhất phái đắc an thành.
Xà vĩ, mã đầu khai đại hội,
Tam Kỳ hậu thế hiển phương danh.
13- Lời tiên tri tại Trung phần trước năm 1926.
Canh Dần, Mậu Dần niên
Kỷ Mão, Canh Thìn tiền
Tự nhiên Thiên phú tánh
Cao Đài tận chân truyền
Lời tiên tri trong Kinh các tu sĩ tại Trung phần theo phái Minh Sư có câu:
Con cầu Phật Tổ Như Lai,
Con cầu cho thấu Cao Đài Tiên Ông.
14- Lời tiên tri của cụ Thủ Khoa Huân.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 1913 tại Cao Lãnh (Tỉnh Kiến phong) các kỳ hào hợp tại nhà ông Lê Quang
Hiển, nhạc phụ của ông Diệp Văn Kỳ để thỉnh Tiên. Chơn linh cụ Thủ Khoa Huân có cho hai bài thơ sau:
Dung tất Cao Đài nhiệm khuất thân,
Tứ triêm đào lý nhứt môn xuân.
Cánh tân bôi bức giang san cựu,
Trừ cựu thời thiêm tuế nguyệt thân.
Cửu thập thiều quang sơ bán lục,
Nhất luân minh nguyệt vị tam phân.
Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,
Mục đỗ Cao Đài tráng chí thân.
Cụ lại thích nôm luôn:
Co dũi Cao Đài khoẻ tấm thân,
Dạo xem đào lý đượm mùa Xuân.
Giang san chẳng khác ngàn năm cũ,
Ngày tháng chờ thay một chữ tân.
Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,
Một vùng trăng rạng chửa ba phân.
Thừa nhàn cỡi hạc không trung ruỗi,
Chạm mắt Cao Đài khoẻ tấm thân.
Chữ Cao Đài được nhắc đi nhắc lại 4 lần, nhưng mãi đến năm 1927, Chức sắc đi truyền Đạo tại Cao
Lãnh, Ông Hiển đem 2 bài thơ trên ra mới rõ lẽ mầu nhiệm của nền Tân Tôn Giáo.
15- Lời tiên tri của Tào Quốc Cựu ở Miếu Nổi:
Tại Miếu Nổi (Gò Vấp) đêm 17-6-Qúi Hợi (DL. 30-7-1923) Tào Quốc Cựu giáng cơ dạy:
“Chư nhu có phước có duyên nên mới gặp Đạo ở kỳ này là kỳ thứ ba. Thiệt Chư nhu có đại căn mới
gặp trước thiên hạ đó. Hữu duyên đắc ngộ Tam Kỳ độ. Tiên Thánh điều lâm phàm mà độ kẻ Nguyên
nhân” 2
16- Lời tiên tri của Huê Quang tại chùa Ngọc Hoàng (ĐaKao):
Vào đêm 22-7-Qúi Hợi (DL. 2-9-1923), Huê Quang Đại Đế giáng đàn tại Chùa Ngọc Hoàng ở Đất Hộ
cho bài thi quán thủ như vầy :
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HUÊ phát Tam Kỳ Đạo dĩ khai,
QUANG minh tứ hướng thướng tam tài.
ĐẠI phước kêu đau thân đắc ngộ,
ĐẾ Quân giáng hạ, nhữ vô tai 3.
Câu hai tiên tri bốn phương đều kéo cờ ba màu vàng xanh đỏ (Tứ hướng thướng Tam tài).
B- HOÀN CẢNH XÃ HỘI VIỆT NAM CHUNG ĐÚC CHO NỀN TÂN TÔN GIÁO.
Đời nhà Lý, nhàTrần, Phật Giáo cực thịnh được xem như là Quốc Đạo. Trong gần 1.000 năm, từ thế
kỷ X, đến cuối thế kỷ thứ XIX, các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý Trần, Hậu Lê và Nguyễn đã dùng chữ Nho
trong các công văn, trong sự học hành, các khoa thi, và hành chánh.
Trong triều nhà Trần mở khoa thi Tam Giáo (Nho, Thích, Lão)
được gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên và được tôn sùng ngang hàng. Tinh thần Tam Giáo chẳng
những biểu lộ trong văn chương từ cú mà còn là những gì linh động được thể hiện qua mọi lề lối sinh
hoạt của dân tộc.
Tinh thần Tam Giáo đã trở thành một Ý thức hệ đơn thuần trong xã hội Việt Nam, tạo cho Dân tộc một
tinh thần bất khuất biết Lý Hoà Đồng để làm cơ giới tranh đấu. Đó là một thần trí đặc thù mà người Việt
Nam lấy làm hãnh diện. Đã bao nhiêu lần Bắc thuộc, kế đến Pháp thuộc mà phong tục Dân tộc vẫn
không mất bản sắc, bất khả đồng hoá, chính là nhờ cái thế Tam Giáo Đồng Nguyên “Thích, Nho, Lão”.
Nền văn hoá Việt Nam lại phải đương đầu với sự du nhập văn minh vật chất Tây phương, kèm Ý thức
hệ Tâm linh Thiên Chúa Giáo. Sóng gió Đạo lý đã nổi loạn, nền luân lý cổ truyền Khổng Mạnh bị lung lay,
nhưng rồi với thời gian đâu vào đấy, bước đến chỗ Hoà Đồng Tôn Giáo.
Dù Đông hay Tây, cổ kính hay tân thời đã kết tinh lại tạo thành một “Ý thức hệ tổng hợp”, dung hoà
mọi bất đồng tiểu dị trên mảnh đất nhỏ bé bất hạnh nhưng nhiều diễm phúc và Hồng ân Thiêng Liêng
này. Do đó, người ta hy vọng rằng Việt Nam sẽ là nơi Đại phục hưng Tôn Giáo trên toàn thế giới.

PHẦN II- NGUYÊN NHÂN THÀNH LẬP ĐẠO CAO ĐÀI
1- Thánh giáo dạy về nguyên nhân Đức CHÍ-TÔN đến mở Đạo Cao Đài: (Trích từ Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển)
“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc
duyệt, thì nhơn loại duy có hành Đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì Nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại
nghịch lẫn nhau; nên Thầy mới nhứt dịnh Qui Nguyên Phục Nhứt. Lại nữa, trước Thầy lại giao Chánh
Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm Giáo. Thầy lấy làm đau đớn,
hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ.
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.
Nhưng mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em
sau mà đến nơi Bồng Đảo. (TNHT, Q1,1964, trg.18).
- Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy Chánh Pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy
cũ chớ Đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc Đạo cùng chăng. Nhưng mà có một điều là Ngọc Hư
Cung bác Luật, Lôi Âm Tự phá Cổ, nên tu nhiều mà thành ít.
Vì vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á Đông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên
Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi. (TNHT, Q1,1964, trg.38).
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- Ta vì thương xót Sanh linh, mở Đạo Tam Kỳ để độ người hữu phước; nếu chẳng mau chân, ngày
giờ hầu cận, chư Tiên Phật hội Tam Giáo xin bế lại, thì dầu Ta muốn cứu vớt thêm cũng chẳng qua số
Thiên cơ đặng. (TNHT, Q1,1964, trg.71).
-Lê thứ nghe: Kỳ Hạ ngươn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có một
mà thôi. Than ôi, buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng
từ thiện ăn năn sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau, cả Quốc dân quì lụy khẩn cầu coi Trời đoái
tưởng đến chăng?
Bởi thế nên Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng có cứu vớt
Chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống, không theo, thì
chắc thế nào cũng chơi vơi nơi mé biển. (Thần Hoàng Bổn Cảnh giáng Cơ/ TNHT, Q1, 1964, trg. 80).
- Thầy đã nói Ngũ Chi Đại Đạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng
ngày càng xa Thánh Giáo mà lập ra Phàm Giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy dỗ
các con mà thôi, chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. (TNHT, Q1,1964, trg.91).
- Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người.
Trong hai ngàn năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá Đạo Người, nhưng
chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất, Tôn Chỉ của nền Thánh Giáo.
Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông Đồ.
Chiếc ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người. Giáo lý
ấy đáng lẽ phải đem lại Hòa bình và tương lai cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẻ và chiến
tranh. Bởi thế nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các con nền Hòa bình đã từng hứa hẹn.
Rồi đây Chúa Cứu Thế sẽ trở xuống sau. (Thánh giáo Đức CHÍ-TÔN nói với hai người Lang Sa hầu
đàn, TNHT, Q1,1964, trg.120)
- Đại Đạo Tam Kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên thơ hội Tam Giáo mà vớt Chúng sanh
thoát vòng ly khổ, thiệt thiệt hư hư một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên cơ mà thôi. (TNHT,
Q2,1966, trg. 14)
- Thầy lập nền Đạo nầy ra, là do nơi Thiên Thơ, lại cũng có lòng Từ Bi, để vớt cả mấy chục triệu
Nguyên nhân lớn lao, trở hồi cựu vị. (TNHT, Q2, 1966, trg.74)
2- Giải thích về nguyên nhân Thành lập Đạo Cao Đài.
Khi khai Đạo Đức Chí-Tôn đã cho biết nguyên nhân rằng:
“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh Giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc
duyệt, thì nhơn loại duy có hành Đạo nội tư phương mình mà thôi.
Còn nay thì nhân loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại
nghịch lẫn nhau; nên Thầy mới nhứt định Qui Nguyên Phục Nhứt. (TNHT, Q1,1964, trg.17)
Như vậy Đức Chí Tôn cho biết, trước đây Nhơn loại chưa tiếp xúc rộng rãi, mà chỉ liên hệ trong một
địa phương nhỏ hẹp quanh mình, nên các Đấng Giáo Chủ tùy theo trình độ của dân trí và những tội lỗi
phổ biến, những tà thuyết sai lầm của mỗi vùng, mỗi thời kỳ mà gầy Chánh Giáo, để họ dễ bề thu nạp,
cốt để giáo hóa Nhơn sanh trong địa phương của thời kỳ đó, biết điều chỉnh những sai trái lỗi lầm phổ
biến trong phạm vi của mỗi vùng mà thôi. Chứ các Đấng Giáo chủ không bao giờ đề cập hay phản kháng
đến các Tôn giáo đang khai sáng ở một phương trời khác, mà dân chúng vùng đó chưa hề biết đến.
Chắc chắn rằng Chúa Jésus chưa bao giờ nói Phật Giáo là ngoại Đạo, hoặc Đức Phật cho Thiên
Chúa Giáo là Tà Giáo, và Giáo Chủ Mohammed không bao giờ dạy Giáo đồ của Ngài xem các tượng
Phật là hình tượng phi Hồi Giáo cần phải triệt hạ bao giờ. Phải chăng Chúa và Phật chỉ ngăn cấm những
Tà thuyết mê hoặc Chúng sanh đang lưu hành trong vùng, ngay khi còn sanh tiền của Chúa hoặc Phật
mà thôi.
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Ngày nay Nhơn loại đã tiếp xúc rộng rãi với nhau, nên các Tôn Giáo cũng truyền bá đồng loạt ra khắp
thế giới, nên do những bất đồụng trong Giáo lý, Giáo luật, nên một số Tín đồ cực đoan, đã dựa vào lời
dạy của các Đấng Giáo Chủ, ứng dụng trong một vùng đất hạn hẹp cổ xưa, suy diễn ra mà chống đối lẫn
nhau, có khi rất là tàn khốc. Tỷ như hai chữ “Quốc Đạo” là ước mơ của các Đấng Giáo Chủ muốn cho
Chúng sanh trong phạm vi đất nước của Ngài, tuân theo Giáo lý, Giáo luật của Ngài, để xa lánh mọi tội
lỗi đang lưu hành quanh vùng, trong thời điểm của Ngàiù mà thôi. Nhưng ngày nay nhiều Tín đồ cực
đoan của một số Tôn giáo lại muốn cho Tôn giáo của mình chiếm vị thế độc tôn trong một đất nước có
nhiều tín ngưỡng khác nhau, do đó mà gây ra sự đối nghịch trầm trọng.
Nên lần khai Đạo nầy Đức Chí Tôn không mở một Tôn giáo mới, không có một Giáo lý khác lạ, hay
xoá bỏ những Tôn giáo đã phổ truyền trước đây, mà tái lập một sự Cứu rỗi cho toàn nhân loại lần thứ ba,
Tôn chỉ là “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt”, với mục tiêu đưa Nhân loại đến Hòa bình, Dân
chủ và Tự do, xây dựng một “Thiên Đạo Giải Thoát”, một “Thế Đạo Đại Đồng”, để vô hiệu hoá những sự
thù nghịch giữa các Tôn Giáo với nhau, hầu cho con cái của Ngài dưới thế gian biết nhìn nhau là anh em
cùng chung một Đấng Cha Lành, để cùng chung sống trong một sự Hòa bình vĩnh cửu.
3- Đức CHÍ TÔN trực tiếp lãnh đạo Hội Thánh.
Đối với các Tôn Giáo đã xuất hiện trước đây, đều theo thông lệ là do một Vị Giáo Chủ giáng trần lập
nên. Tùy theo dân trí của mỗi địa phương, mỗi thời đại mà truyền Đạo, dân chúng nơi đó nương theo
Giáo lý của Vì Giáo Chủ lập ra mà tu hành. Như thế là Đạo từ các Giáo Chủ hữu hình truyền bá, người
đời theo đó mà tìm về với Đạo.
Còn đối với Cao Đài Giáo lại do Thượng Đếâ giáng linh dùng Cơ Bút thâu nhận Đệ tử để truyền bá
Đạo Trời xuống thế gian, tức là Đạo từ Vô vi mà phổ truyền vào nhân thế, tức là Đạo tìm đến với người
đời. Đức Chí Tôn lại trực tiếp lãnh đạo Hội Thánh.
Nguyên nhân điều nầy Đức Chí Tôn đã dạy rằng:
“Trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo mà làm ra Phàm
Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt
kiếp chốn A Tỳ.
Thầy nhứt định chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.
(TNHT, Q1,1964, trg.18)
Theo Thánh Giáo trích dẫn trên đây cho chúng ta thấy rằng:
- Các Tôn Giáo trước kia do các Vì Giáo Chủ mang xác phàm nắm trọn phần hồn và phần xác con
người, ngày nay Thánh ý Đức Chí Tôn không giao Chánh Giáo cho tay phàm, để cho mối Đạo dù có lâu
ngày cũng khỏi trở nên Phàm Giáo, và không để con cái Chí Tôn khỏi bị sa vào vòng áp chế của những
nhà lãnh đạo cực đoan, khi sự cứu rỗi của Tôn Giáo đó không còn hợp với trình độ tiến hoá của nhân
loại.
Tỷ như Cựu luật của một số Tôn Giáo vẫn còn duy trì sự phân biệt giai cấp, kỳ thị tín ngưỡng, trọng
nam khinh nữ, tức là phần đông con cái Đức Chí Tôn đã bị sa vào vòng áp bức bất công.Vì thế ngày nay
Thượng Đế lại cho phép Cao Đài Giáo để Nhơn sanh tự lập Tân Luật cho phù hợp với trình độ tiến hóa
của loài người, hầu bảo đảm được quyền Bình đẳng, Tự do, Dân chủ của Chúng sanh, thực hiện lý
tưởng Huynh Đệ Đại Đồng. Trong Tam Kỳ Phổ Độ Thượng Đế còn ban cho loài người có quyền sửa đổi
Luật Lệ để phù hợp với từng giai đoạn tiến hoá của mình, đây cũng là một điều mang tính Thiên khải mới
mẻ trong sự tương quan giữa Thượng Đế và con người của Cao Đài Giáo.
- Đức Chí Tôn muốn cho con cái của Ngài dùng Cơ Bút học hỏi trực tiếp Đạo mầu bằng chính sinh
ngữ của thời đại mình, để cho dù lâu đời Chánh Giáo cũng không bị sai lạc chân truyềnù. Vì Đức Chí
Tôn đã tiên lượng rằng Cao Đài Giáo sẽ lưu truyền đến thất ức niên (700.000 năm).
- Trong hiện tại, chúng ta thấy chỉ mới trong vòng ba bốn nghìn năm, mà Kinh điển các Tôn giáo viết
bằng ngôn ngữ từ thời đại các Vì Giáo Chủ, đến nay đã trở thành cổ ngữ, ngay người Trung Quốc ngày
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nay mà đọc Kinh Dịch của Nho Giáo hoặc Đạo Đức Kinh của Lão Giáo họ không hiểu gì cả. Cũng như
thế hệ ngày nay mà đọc Kinh Thánh bằng tiếng Hébrews nào có ai hiểu. Còn việc dịch và giải nghĩa Kinh
sách của người đời sau thì mỗi dịch giả tùy theo khuynh hướng và định kiến của họ mà diễn giải, có khi
đi xa lời dạy của các Giáo Chủ, vì đó mà Chánh Giáo lâu đời sẽ bị sai lạc Chơn truyền.
- Còn một nguyên nhân chính yếu là Đức Chí Tôn, chỉ dùng Cơ Bút để quy tụ lương sanh thành lập
Hội Thánh, tượng trưng cho Thánh Thể của Ngài hầu cứu vớt quần sanh, là để tránh sự giáng trần trong
buổi Tam Kỳ Phổ Độ. Vì ngày nay sự liên hệ giữa bốn biển xem như láng giềng, thế giới chỉ là một làng
mạc nhỏ bé, nhưng con người vẫn còn phân biệt chủng tộc, kỳ thị Tôn giáo.
Do đó nếu chọn một vị Giáo Chủ thuộc sắc dân nầy, thì sắc dân khác không tùng phục. Ngay đến
biểu tượng thờ phụng Thượng Đế, Ngài cũng dạy thờ Thiên Nhãn (Con mắt) tượng trưng cho Thần Minh
tức là thờ Ngài, vì không thể có một con người thuộc một sắc dân nào có thể tượng trưng nay đủ được
hình ảnh của Thượng Đế, mà Thánh Thể của Ngài là toàn cả Vũ trụ và vạn hữu Chúng sanh, nếu thờ
Ngài bằng hình tượng một con người, thì không đủ sức thuyết phục, để cho mọi sắc dân chiêm ngưỡng.
Do đó việc thờ Thượng Đế bằng Thiên Nhãn ngoài ý nghĩa cao siêu mà con người chưa thể hiểu được,
cũng còn mang tính chất tâm lý tránh kỳ thị sắc tộâc nầy.
- Cho nên thời kỳ mở Đạo này, Đức Chí Tôn chiêu tập lương sanh của các dân tộc, lập thành Hội
Thánh, cùng Chúng sanh của các sắc dân để làm Thánh Thể củaNgài, Hội Thánh là đầu não, Chúng
sanh là tay chân máu thịt, để sự Giáo truyền không bị ngăn ngại, và cũng đúng với tiên tri của Chúa
Jésus rằng:
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con Người đầy quyền năng và vinh quang, ngự trong đám mây mà đến”
(Lc.291:25-27).

PHẦN III- SỰ MỞ ĐƯỜNG CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN
Trước khi khai sáng Cao Đài Giáo, Thượng Đế đã chuẩn bị mở lối đưa đường cho Tôn chỉ Qui Tam
Giáo Hiệp Ngũ Chi, để cho loài người biết trước. Nên Ngài đã giáng dạy như sau:
“ Thầy chưa giáng Cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu nầy
mà truyền Đạo cùng vạn quốc” (TNHT, Q1,1964, trg.57)
- Vào thế kỷ XV bên Trung Hoa có Đạo sĩ Ngô Chí Hạc lập ra Phái Tam Thanh thờ ba Giáo Chủ lớn là
Đức Thích Ca, Lão Tử và Khổng Tử.
- Vào năm 1862 tại Iran, Baha Ulla sáng lập đạo Bahai, chủ trương Tôn giáo Đại Đồng.
- Vào năm 1875 Bà Blavatsky (Nga) và Đại Tá Olcott (Mỹ) đã thành lập Hội Thông Thiên học
(Theosophy) một cơ quan Quốc tế nghiên cứu Tôn giáo với ba mục đích:
a- Gây tình Huynh Đệ Đại Đồng giữa nhân loại không phân biệt nòi giống, giai cấp, Tôn giáo, Tín
ngưỡng và nam nữ.
b- Khuyến khích nghiên cứu các Tôn giáo, Triết lý và khoa học.
c- Nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải được và những quyền năng ẩn tàng trong con
người.
Tiêu ngữ của Thông Thiên Học: “Không Tôn Giáo nào qua Chân lý”
Với phương châm đề cao tinh thần qui nhứt, và coi các Tôn giáo là những đứa con có cùng một
nguồn gốc, mục đích tạo một Thế giới Đại Đồng Huynh Đệ.
- Vào năm 1907, Hội Thần Linh Học và Thông Linh Học ở Châu Âu chủ trương dung hòa các Giáo
thuyết Á, Âu (Do Thái Giáo, Ki -Tô-Giáo, Hồi Giáo, và Nho Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo).
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- Khoảng năm Canh Thân (1920), hầu hết các Đàn Cơ tại các Đạo Minh Sư, Minh Lý, Minh Đường,
Minh Tân, Minh Thiện, tuy là mỗi Giáo phái hoạt động riêng rẽ không liên hệ với nhau, nhưng cũng đồng
loạt được các Đấng Thiêng Liêng giáng Cơ thông báo về sự xuất hiện của Kỷ Nguyên Cao Đài.
- Đạo Đại Bản (Oomoto) một Tôn Giáo khai mở vào năm 1894 tại Nhật Bản. Trong khi Đạo Cao Đài
khai mở tại Việt Nam cuối năm 1926, thì vào năm 1927 Cơ Bút của Đạo nầy cũng báo cho Tín đồ của họ
biết rằng ở Việt Nam vừa xuất hiện một Tôn giáo, mặc áo dài trắng, thờ một con mắt trái, biểu hiện của
Thái Dương Hệ, và dạy họ hãy sang Việt Nam để liên lạc tìm hiểu. Sau đo,ù vào năm 1935 Ông Isao
Deguchi lúc này Ông còn là Tín đồ được phái sang Việt Nam để liên lạc tìm hiểu về Cao Đài và ôâng
cũng đã có hội kiến với Ngài Thái Đầu sư Nguyễn Ngọc Thơ tại Bạch Vân Am ở Phú Lâm. Tới năm 1956
Ôâng Isao Deguchi đã trở thành Giáo Chủ của Đạo này, cũng có sang lại Việt Nam để dự Lễ khánh
thành đền thờ Cao Đài (Trung Hưng Bửu Tòa) ở Đà Nẳng, và cũng có đến thăm viếng Tòa Thánh Tây
Ninh. Ngoài ra nhiều Tín đồ và Chức sắc của Đạo nầy có liên lạc với Cao Đài giáo nhiều lần để tìm hiểu
Đạo.
- Vào ngày 13 tháng 11 năm 1931, Đức Thánh Cha GODWIN Trưởng lão Tổng Giáo Hội Eùglise
Gnostique Đức Quốc, đã gởi văn thư cho Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, cho biết rằng họ đã quyết định
chuẩn bị liên hợp với Cao Đài Giáo để tổ chức các Giáo hội Cao Đài tại các Quốc gia phương.
- Vào khoảng năm 1936 và 1937, Hội Thần Bí Triết học tại Đức có liên lạc với Hội Thánh Cao Đài Tây
Ninh xin cung cấp cho họ Giáo lý Đạo Cao Đài để họ nghiên cứu tìm hiểu.
Cũng do hai sự kiện liên hệ với Đức và Nhựt hoàn toàn với lý do Tôn giáo nêu trên, mà Chính quyền
thực dân Pháp lúc bây giờ nghi ngờ là liên hệ với họ vì mưu đồ chính trị, cho đến ngày nay cũng còn
những cây bút vin vào sự kiện đó mà vu khống cho Cao Đài là thân với phe phát xít Đức Nhật.
Các sự kiện tiền khải dự báo chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đạo Cao Đài nêu trên rất là nhiều, để tài
liệu được cân đối, chúng tôi chỉ nêu lên một số sự kiện tiêu biểu, chứng minh rằng sự xuất hiện của Cao
Đài là do Thiên ý, chứ không phải do sự bày đặt đùa dởn với Thần Thánh của những kẻ có phàm tâm tục
tánh.

PHẦN IV- MỤC ĐÍCH, CỨU CÁNH CỦA ĐẠI ĐẠO
(Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
- “Trời Nam may đặng một yến sáng của Đấng Đại Từ Đại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường
hắc ám, để tránh khỏi bến mê; dụng nâu sồng thế cân đai, mượn khổ tân thay chung đỉnh, lấy hạnh đức
làm nấc thang bước lên tột lừng trời, vẹt ngút mây xanh, trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu
nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm rừng xanh. Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị nầy, ấy là
một sự khó thi hành của khách phàm tục, mấy ai nong nã tìm đến cảnh Thiêng liêng, mà nhiều kẻ lại tìm
vào vực thẳm . .”. (TNHT, Q1,1964, trg.75).
- “Chư Nhu nghe:
Ta vì lòng đại từ, đại bi, vẫn lấy đức háo sanh mà dựng nên mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; tôn chỉ để
vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân hồi và nâng những kẻ
tánh đức bước vào cõi nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở nơi trần thế nầy… . .” (TNHT, Q1,1964, trg.64).
- “Thầy vẫn thường nói rằng: Thầy đến lập cho các con một nền chơn Đạo, tức là mỗi sự chi dối trá là
chẳng phải của Thầy, Thầy đến là chủ ý để dạy cả Nhơn sanh đặng Hòa bình chớ chẳng phải đến đặng
dục thêm nghịch lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự vinh hiển của các con chẳng phải nơi Thế giái
nầy. Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh Đạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và
cả Dân tộc các con, vì nơi Đạo mà đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái phẩm vị ấy do nơi đâu mà có? Là
bởi Đạo đức của các con”. (TNHT, Q1,1964, trg.77).
- “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để
dìu dắt Nhơn sanh bước lên con đường Cực lạc, tránh khỏi đọa Luân hồi và dụng Thánh tâm mà dẫn
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Dân sanh, làm cho hoàn toàn trách nhậm nặng nề của đứng làm người, về bực nhơn phẩm ở cõi trần ai
khốn đốn nay”. (TNHT, Q2,1966, trg.18)
- “Màn Trời che lấp dấu trần, Đạo Thánh dìu bước tục, cuối Hạ Ngươn biết bao đời thay đổi. Trái cầu
sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn yến sáng Thiêng Liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn
người hữu căn hầu cứu khỏi họa Thiên Điều, sẽ vì hung bạo của sanh linh mà diệt tận. Chới với biết bao
người giữa lượn sóng trầm luân mà con đường xô đẩy khách trần vào chốn đắm chìm hằng vẽ cảnh
cùng sầu cho Nhơn loại. Đường tội phước chẳng biết cân, gương dữ lành không để ý.
Triền cao, vực thẳm, rừng trước non xưa, cảnh vẫn đợi kẻ tìm về, nhưng giọng ai oán của khách lạc
đường chẳng thế vạch Trời xanh soi thấu. Nào Nhân xưa, nào Đức trước, nào sách Thánh nào lời Hiền,
trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ Đời đã rửa phai hạnh Đạo. Thế thì Nhơn loại, nếu chẳng có mối
huyền vi để nhắc chừng Tâm tánh, sẽ vì mồi danh lợi miếng đỉnh chung, mà cắn xé giựt giành giết hại lẫn
nhau cho đến buổi cùng đường, rồi vì hung bạo ấy m à cõi dinh hoàn nầy chẳng còn sót dấu cho của
nhân vật cả”. (TNHT, Q2,1966, trg.34).

PHẦN V- TAM GIÁO QUI NGUYÊN.
Trong danh hiệu “Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát “đã hàm ý sự Qui Nguyên.
- Cao Đài :Thuộc Đạo Nho vì sách Nho có câu : Đầu thượng viết Cao Đài.
- Tiên Ông : Thuộc Đạo Tiên (Phẩm chót của Tiên gia).
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát: Chỉ về Phật giáo.
1- Về hình thức: Cao Đài Giáo nhận các phần sau đây:
- Phật Giáo: Chuông trống, lễ Cầu siêu, Trai giới.
- Lão Giáo : Lễ dâng Tam Bửu: Bông, Rượu, Tr à (Tinh, Khí, Thần).
Trên Thiên Bàn có Thái Cực đăng tượng trưng ngôi Thái Cực.
- Nho giáo : Lễ nhạc, sự thờ phụng Tổ tiên và các lễ quan, hôn, tang, tế cùng Đạo ngũ thường.
- Ki-Tô-Giáo: Cách lấy dấu 3 Ngôi, đổi lại là Phật, Pháp, Tăng. Hình thức Tắm Thánh, Giải Oan. Các
Thánh Thất tương tự như Nhà Thờ.
2- Về phương diện Triết lý: Hay Hình Nhi Thượng Học, Cao Đài Giáo nhìn nhận những nguyên tắc
này của các Tôn giáo:
- Phật giáo : Luật Nhân Quả tức Nghiệp báo và Luân hồi, Bát Chánh Đạo để thoát vòng Luân hồi, Từ
bi, Bác ái, Tam Qui Ngũ Giới và Minh Tâm Kiến Tánh, Tham thiền nhập định.
- Lão giáo : Thuyết Tam Bửu, Ngũ Hành, và Phương tu luyện tâm lý, sinh lý để thoát trần, Tu tâm
luyện tánh, Vũ trụ quan và Phép Tu Tiên (Đơn).
- Nho giáo : Nhân, Trí, Dũng ; Tu thân, Tề gia, Trị quốc và Bình thiên hạ, thuyết Trung thứ (Dung),
Ngũ luân, Ngũ thường, Tồn Tâm dưỡng tánh, Sinh động nhập thế.
- Ki Tô Giáo: Lòng Bác ái, khoan dung, Đức Tin tuyệt đối để đạt Đạo
3- Phần chuyên biệt của Cao Đài Giáo.
- Việc thờ Thiên Nhãn trên Thiên Bàn có tính cách tượng trưng. Đức Chí Tôn giáng Cơ : “Nếu không
có Hư vô Chi khí thì không có Thầy. Nếu không Thầy thì không có chi trong Càn khôn vũ trụ. Còn chư
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Phật, chư Tiên, Thầy hỏi ai tạo ra các Đấng ấy, đó là Đạo”.
- Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ấn định sự tổ chức Hội Thánh, việc dùng Thiên phục ba màu
(Tam Thanh): vàng, xanh, đỏ và những Điều luật người theo Đạo phải noi giữ.
- Chuông thì gọi là Bạch Ngọc Chung và trống thì gọi là Lôi Âm Cổ. Khi có Đại Đàn thì đánh Ngọc
Hoàng Sấm.
- Việc dâng lễ phẩm chỉ có Bông, Rượu, Trà và 5 cây nhang, tuyệt đối không dùng các món nấu và
không đốt vàng mã.
- Kinh cúng nơi Thánh Thất gọi là Kinh Tứ Thời hay Kinh Thiên Đạo; Kinh cúng Vong linh người chết
thì gọi là Kinh Thế Đạo, gọi chung là Tân Kinh hay Kinh lễ.(1)
____________
Chú thích:
(1)Trích Đại Đạo Sử Cương 1(Tác giả HT.Trần van Rạng)
* Ghi chú: Theo sưu khảo thì Tân Kinh hay Kinh Lễ của Đạo Cao Đài gồm có 2 phần là Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo: Kinh Thiên Đạo chủ yếu gồm những bài kinh cúng Tứ Thời nơi Thánh Thất và Điện
Thờ Phật Mẫu và Kinh Tận độ như Kinh Giải Oan, Kinh TắmThánh, Kinh cầu siêu rỗi cho vong linh người
chết . . ; còn Kinh Thế Đạo chủ yếu là Kinh tế vong linh người chết, và Kinh đọc trong một số sinh hoạt
thường ngày như: kinh ăn cơm, đi ngủ, thức dậy, nhập hội, đi đường,..
- Hai Đại Lễ chánh là Vía Đức Chí Tôn vào mồng 9 tháng Giêng âm lịch và vía Đức Phật Mẫu vào
ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong những ngày lễ Mẹ, tất cả Tín đồ đều bình đẳng, không có áo mão phân
cấp bậc. Hai lễ này, tất cả Chức sắc hành Đạo địa phương phải về chầu Lễ nơi Toà Thánh.
- Ba Hội lập quyền Vạn Linh là:
- Hội Nhơn Sanh do các đại biểu tín đồ nhóm họp.
- Hội Thánh do các Chức Sắc họp tại Nội Điện Toà Thánh.
- Thượng Hội gồm chức sắc Đại Thiên Phong; bên Cửu Trùng Đài thì Giáo Tông và ba vị Chưởng
Pháp; ba vị Đầu Sư; bên Hiệp Thiên Đài thì Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh.
- Tòa Thánh và Thánh Thất cất phải gồm đủ ba Đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài.
Trên đây chỉ là những nét cương yếu chuyên biệt, đi sâu và còn nhiều tiểu tiết phức tạp.

PHẦN VI- ĐỨC CHÍ TÔN BAN ÂN HUỆ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM.
(Trích Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
- “Thầy có hội chư Tiên Phật lại mà thương nghị về sự lập Đạo tại Đại Nam Việt Quốc. Các con khá
nghe lời Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau; phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn hưng Đạo đức.
(TNHT, Q1,1964, trg.103).
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu Quốc tảo khai hội Niết Bàn,
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian,
Thi ân tế chúng Thiên tai tận,
Nhược thiệt nhược hư vạn đại an,
Chí bửu Nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.
(TNHT, Q1,1964, trg.105-Thi văn dạy Đạo)
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- Đạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy gần mãn. (TNHT, Q2,1966, trg.14)
- Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban thưởng một nước từ thử đến giờ hằng bị lắm cơn
thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập địa,
chưa nước nào dưới quả Địa cầu 68 nầy đặng vậy. (TNHT, Q2,1966, trg.25).
Biến chuyển Trời Nam cuộc đảo huyền,
Trả vay cho sạch vết oan khiên,
Trường đời đem thử gan anh tuấn,
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh Hiền.
Đau khổ rán gìn Nhơn Nghĩa vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ ân riêng,
Non sông Việt chủng ngày êm lặng,
Chung sức cùng nhau Đức lập Quyền.
(TNHT, Q2,1966, trg.122-TVDĐ)
Đảnh Việt chờ qua cơn bão tố,
Muôn năm tỏ rạng mối chơn truyền.
(TNHT, Q2,1966, trg.121-TVDĐ)
Đào Nguyên lại trổ trái hai lần
Ai ngỡ Việt Thường đã thấy lân.
Cung đẩu vít xa gươm Xích quỷ,
Thiềm cung mở rộng cửa hà Ngân.
Xuân Thu định vững ngôi lương tể,
Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần,
Thổi khí vĩnh sanh lau xã tắc,
Mở đường Quốc thể định phong vân.
(TNHT, Q2,1966, trg.125- TVDĐ)

:

HẾT

HT. Mai Văn Tìm

BAØI ÑOÏC THEÂM
_________
*Trích Ñaïi Ñaïo Söû Cöông, Q.1, 1970, Taùc giaû HT. Traàn vaên Raïng.

(Hoäi Thaùn h kieåm duyeät ngaøy 16 - 6 Canh Tuaát , DL.13-7-1970)

Baøi ñoïc theâm goàm hai Chöông döôùi ñaây:
- Chöông I : Khaùi quaùt veà xaõ hoäi Mieàn Nam khi Cao Ñaøi Giaùo xuaát hieän.
- Chöông III: Khaùi luaän veà Thaùnh Ñòa Cao Ñaøi vaø Toân Giaùo Cao Ñaøi.
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CHÖÔNG I
KHAÙI QUAÙT VEÀ XAÕ HOÄI MIEÀN NAM
KHI CAO ÑAØI GIAÙO XUAÁT HIEÄN

1- Mieàn Nam laø ñaát thuoäc ñòa Phaùp.
Muoán hieåu roõ Ñaïo Cao Ñaøi, ta haõy ñaët neàn Taân Toân giaùo naøy vaøo hoaøn caûnh ñaát nöôùc
khi Ñaïo khai. Theo Hoaø Öôùc Patenoâtre 1884 thì ngöôøi Phaùp khoâng coù quyeàn can thieäp vaøo
vieäc noäi trò cuûa nöôùc Vieät Nam, nhöng Ñaïi dieän Phaùp luoân luoân tìm caùch laán quyeàn Trieàu ñình
Hueá. Sau Ñaïo Duï naêm 1925 thì Vua Vieät Nam khoâng coøn moät chuùt thöïc quyeàn , chæ coøn giöõ
vieäc teá töï Trôøi ñaát vaø laêng mieáu. Trong nöôùc moïi vieäc ñeàu do ngöôøi Phaùp quyeát ñònh. Vieân
Toaøn Quyeàn laø Chuùa teå naém taát caû quyeàn haønh.
Vieân Toaøn Quyeàn do Saéc Leänh cuûa Toång Thoáng Phaùp boå nhaäm ñoùng ôû Haø Noäi ñieàu
khieån guoáng maùy chính trò, xaõ hoäi, taøi chaùnh, kinh teá caû Lieân bang Ñoâng Döông. Phuï vieäc coù
Toång thö kyù hay Phoù Toaøn Quyeàn, Toång Giaùm Ñoác caùc Nha chuyeân moân, Toång Tö Leänh vaø
Tö Leänh Haûi quan.
Baéc Kyø vaø Trung Kyø laø hai xöù baûo hoä, rieâng Nam Kyø laø ñaát thuoäc ñòa do Phaùp tröïc tieáp
cai trò. Töø naêm 1862 ñeán 1879, voõ quan phuï traùch neàn haønh chaùnh. Sau naêm 1879, vaên quan
thay theá. Phuû Thoáng Ñoác Nam Kyø ñaët taïi Saigon, do Vieân Thoáng Ñoác caàm ñaàu, phuï vieäc coù
Phoù Thoáng Ñoác, Giaùm Ñoác caùc Sôû chuyeân moân.
Hai Hoäi Ñoàng Tö Vaán laø Hoäi Ñoàng Tö Maät vaø Hoäi Ñoàng Quaûn Haït nhö oâng Leâ Vaên
Trung laø Nghò vieân Hoäi Ñoàng naøy. Nam Kyø ñöôïc chia laøm 20 Tænh tröø Ñoâ Thaønh Saigon, Chôï
lôùn : Ñöùng ñaàu moãi Tænh laø vieân Tham Bieän Phaùp vaø Phoù Tham bieän, Chuû söï caùc Phoøng
chuyeân moân vaø coâng chöùc Vieät Phaùp.
Tænh chia ra quaän do moät Quaän tröôûng ngöôøi Phaùp cai trò, moät ít quaän do Ñoác phuû Vieät
Nam phuï traùch nhö quaän Phuù Quoác do Quan phuû Ngoâ Vaên Chieâu troâng coi. Toång thì coù Cai
Toång, laøng coù Ban Hoäi Teà, ñöùng ñaàu laø Höông Caû ñeán Höông Chuû, Höông Tröôûng …1

2- Caùc taàng lôùp xaõ hoäi:
Vôùi chính saùch chia ñeå trò naøy, nhöõng vò Vua yeâu nöôùc ñeàu bò truaát pheá hoaëc bò ñaøy ra
khoûi ñaát nöôùc nhö vua Haøm Nghi, Thaønh Thaùi, Duy Taân. Giai caáp xaõ hoäi cuõng bò ñaûo loän, traät
töï môùi ñöôïc saép xeáp.

a- Giôùi tr í thöùc : Thì goàm coù nhoùm choáng Phaùp thaønh laäp caùc Maët Traän hoaëc Ñaûng nhö

Ñaûng Laäp Hieán hoaït ñoäng maïnh trong vuï baàu cöû Hoäi Ñoàng Thuoäc Ñòa (Conseil colonial)
thaønh laäp naêm 1925 do Buøi Quang Chieâu, Nguyeãn Phan Long ( Moät Tín höõu Cao Ñaøi) laõnh
1

NGUYEÃN THEÁ ANH, Vieät Nam döôùi thôøi Phaùp ñoâ hoä – Saigon 1970
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ñaïo. Ñaûng Thanh nieân xuaát hieän ôû Saigon vaøo thaùng 3 naêm 1926 phaûn ñoái vieäc Phaùp baét giam
Nguyeãn An Ninh vaø döï ñaùm tang cuï Phan Chu Trinh.
Ñaûng Phuïc Vieät ra ñôøi ngaøy 14-7-1925 xin aân xaù cho cuï Phan Boäi Chaâu. Vieät Nam Quoác Daân
Ñaûng thaønh laäp naêm 1926 do Nhöôïng Toáng vaø Nguyeãn Thaùi Hoïc gaây cuoäc khôûi nghóa ôû Yeân
Baùi. Naêm 1925, Nguyeãn Aùi Quoác laäp Thanh Nieân Caùch Maïng Ñoàng Chí Hoäi choáng Phaùp.
Chính nhöõng cuoäc noåi daäy naøy aûnh höôûng nhieàu ñeán vieäc thaønh laäp Quaân ñoäi Cao Ñaøi vaø Vieät
Nam Phuïc Quoác Hoäi.
Nhoùm thoûa hieäp: Do Phaùp ñaøo taïo töø caùc tröôøng Thuoäc ñòa, phaûi laúng laëng nghe lôøi hoï ñeå
ñöôïc vinh thaân phì da, hoï soáng caùch bieät vôùi daân chuùng nhö Hoaøng Cao Khaûi, Traàn Baù Loäc.
Trong Ñaïo Cao Ñaøi thì coù quan phuû Vöông Quan Kyø, quan phuû Ngoâ Vaên Chieâu, hai oâng naøy
raát meán Ñaïo, thöông daân, nhöng vaãn sôï Phaùp doøm ngoù.

b- Giôùi tr öôûn g giaû vaø ñieàn chuû: Toaøn laø ñaïi phuù gia, hoï coù ruoäng coø bay thaúng caùnh,

thöôøng soáng ôû Tænh, laâu laâu môùi veà laøng thaâu luùa thoùc. Coù keû aùc nhöng cuõng coù ngöôøi hieàn
nhö Baø Laâm Ngoïc Thanh laø ñaïi dieän ñieàn chuû ôû Vuõng Lieâm, ñaõ giuùp phaàn lôùn trong vieäc taïo
taùc caùc Thaùnh Thaát.

c- Giôùi tr ung löu: Goàm coù trung noâng, tieåu thöông, coâng tö chöùc. Caùc thaønh phaàn naøy

theo Ñaïo Cao Ñaøi ñoâng nhaát vaø cuõng laø nhöõng Ñeä töû ñaàu tieân cuûa neàn Taân Toân giaùo. Hoï laøm
vieäc cho Chính phuû baûo hoä laøm coâng chöùc nhö quùi OÂng Phaïm Coâng Taéc, Cao Quyønh Cö, Leâ
Vaên Trung .v..v.. vaø laøm vieäc cho caùc xí nghieäp tö nhö Cao Quyønh Dieâu. Tuy hoï laøm vieäc vôùi
ngöôøi Phaùp, nhöng ña soá ñeàu baát maõn vì hoaøn caûnh nöôùc nhaø bò ñoâ hoä. Ngaøy thaùng chæ coøn
bieát laøm baïn vôùi caây coû hoaëc ngöôøi khuaát maët, hoaëc tham gia Caùch maïng. Nhôø vaäy maø vieäc
xaây baøn (Table tournante) ñöôïc thònh haønh trong thôøi ñoù.

d- Giôùi caàn lao: Goàm coù thôï thuyeàn vaø noâng daân, ñôøi soáng cuûa hoï thaät cô cöïc, soáng

trong caùc tuùp leàu xieâu veïo. Con caùi hoï thieáu aên, thieáu maëc vaø leõ ñöông nhieân laø thaát hoïc. Kòp
khi Ñaïo Cao Ñaøi khai môû laø nguoàn cöùu tinh cuûa hoï neân xin Nhaäp Moân raát ñoâng. Bôûi theá ta
khoâng laáy laøm laï, taän trong thoân queâ saèn daõ ñeàu coù Thaùnh Thaát.

3- Vaên hoaù thôøi Phaùp thuoäc.

a- AÛn h höôûn g vaên hoïc Taây phöông: Boû Haùn hoïc, Chính quyeàn Phaùp môû tröôøng Phaùp
Vieät. Soá ngöôøi theo Taây hoïc taêng nhanh vì thaáy chöõ Quoác ngöõ vöøa deã hoïc, vöøa ñuû khaû naêng
dieãn ñaït tö töôûng. Chính oâng Tröông Vaên Traøng (Sau laø Tieáp Phaùp Chôn Quaân), thuôû nhoû theo
hoïc chöõ Haùn sau boû vaøo tröôøng Vieät Phaùp.
Tuy vaäy, Quoác vaên coøn trong thôøi kyø phoâi thai. Nhoùm Ñoâng Döông Taïp Chí, Nam Phong
Taïp Chí coá gaéng laøm cho ñöôïc trôn tru, nhöng ñeán thôøi Töï Löïc Vaên Ñoaøn môùi ñöôïc nhö ngaøy
nay. Chính vì theá maø lôøi vaên, töø ngöõ trong Thaùnh Ngoân, Kinh saùch Ñaïo thôøi Khai Ñaïo cuõng
chòu aûnh höôûng ñoù.
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b- Thô coå vaãn ñöôïc duy tr ì: Ñieàu naøy laø moät söï hieån nhieân trong caùc vaên phaåm Ñaïi

Ñaïo. Nhoùm thô môùi nhö Theá Löõ, Löu Troïng Lö khoâng traán aùp ñöôïc thô coå cuûa Taûn Ñaø, AÙ
Nam, Ñoâng Hoà. Thuaàn Ñöùc (Baûo Phaùp Chôn Quaân) laø moät Thi só ñöông thôøi chuyeân veà thô
luaät.

c- AÂm nhaïc coå vaãn coøn ñòa vò tuy bò aâm nhaïc caûi caùch cuûa giôùi treû laán aùt. Haùt boäi, caûi

löông, haùt cheøo, chaàu vaên cuùng teá vaãn ñöôïc löu haønh. Tuy coå nhaïc Vieät Nam bò haïn heïp trong
nhòp, ñieäu, theå thöùc trình baøy phöùc taïp, nhöng Cao Ñaøi giaùo duøng laøm aâm nhaïc chaùnh. Cheøo
thuyeàn laø hình thöùc haùt boäi pha haùt cheøo raát hôïp vôùi quan caûm cuûa ngöôøi Vieät Nam. OÂng Cao
Quyønh Dieâu (Sau laø Baûo Vaên Phaùp Quaân) raát raønh veà coå baûn, ñaõ chæ veõ cho caùc nhaïc coâng Boä
Leã.

d- Kieán tr uùc aûnh höôûng nhieàu Taây phöông. Naêm 1924 chính quyeàn Phaùp cho môû tröôøng

Cao Ñaúng Myõ Thuaät truyeàn baù boä moân hoäi hoaï, ñieâu khaéc, 1 Toaø Thaùnh Taây Ninh laø moät söï
toång hôïp myõ thuaät Ñoâng phöông vaø Taây phöông. Moät coâng trình vó ñaïi tieâu bieåu cho ngheä
thuaät Vieät Nam trong buoåi giao thôøi.

e- Phong tuïc thay ñoåi, nhöõng giaù trò coá höõu cuûa daân toäc Vieät Nam bò caùc tö töôûng môùi

nhö töï do caù nhaân, nam nöõ bình quyeàn ñaøn aùp. Quyeàn cuûa cha meï bò suy giaûm, thanh nieân
nam nöõ tìm caùch thoaùt ly gia ñình. Caùch phuïc söùc töø Thaønh ñeán Tænh cuõng thay ñoåi. Ñaøn oâng
caét toùc, phuï nöõ aên vaän theo loái môùi. Caùc leã nghi hoân nhaân, teá töï ñöôïc tieát giaûm.
Caùc Toân Giaùo Phaät, Laõo, Nho ñoäc toân töø caùc trieàu Leâ, Lyù, Traàn ñeán trieàu Gia Long theâm
Ñaïo Thieân Chuùa baønh tröôùng mau leï, duø bò taøn saùt vaø caám theo Ñaïo. Coù leõ döïa vaøo ñoù, nhaø
vaên hoaù Hoà Höõu Töôøng, trong loaït baøi traàm tö ñaõ nghó raèng maûnh ñaát duy nhöùt coù theå thöïc
hieän ñöôïc neàn vaên hoaù toång hôïp chính laø Vieät Nam.
Neàn vaên hoaù truyeàn thoáng cuûa ta khaùc bieät vôùi moïi neàn vaên hoaù treân theá giôùi, tinh thaàn
Tam Giaùo trôû thaønh YÙ thöùc heä cho Daân toäc, theâm vaøo YÙ thöùc heä vaên minh khoa hoïc cuûa Thieân
Chuùa Giaùo. Do ño,ù ngöôøi ta hy voïng neàn vaên hoaù Vieät Nam laø moät neàn moùng cho thôøi kyø
Phuïc Höng Toân Giaùo cuûa toaøn Theá giôùi . Muoán ñöôïc ñieàu ñoù, Vieät Nam phaûi laø moät quoác
gia ñoäc laäp, thoáng nhaát ñeå coù ñuû thôøi gian phuïc höng cô sôû vaên hoaù, maø hieän nay ba ñieàu kieän
ñeå thaønh coâng, Thieân thôøi, Ñòa lôïi, Nhaân hoaø chöa coù ñuû, chæ coù Thieân thôøi laø Ñaáng Thöôïng
Ñeá ñaõ cho khai môû moät neàn Taân Toân Giaùo naêm 1926 Qui Tam Giaùo, Hieäp Nguõ Chi.

CHÖÔNG III
KHAÙI LUAÄN VEÀ THAÙNH ÑÒA
1

LEÂ THAØNH KHOÂI, le Vieät Nam, Histoire et civilisation, Paris Les Editions du Mimut 1955
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CAO ÑAØI VAØ TOÂN GIAÙO CAO ÑAØI

1- Vò trí vaø dieän tích:
Thaùnh Ñòa Cao Ñaøi naèm veà phía Ñoâng Tænh lî Taây Ninh, Toaø Thaùnh caùch Tænh lî 5 caây
soá vaø caùch Saigon 99 caây soá veà phía Taây : Baéc giaùp nuùi Baø Ñen, Ñoâng giaùp quaän Khieâm
Hanh, Nam giaùp Vaøm Coû Ñoâng vaø Taây giaùp ranh Tænh lî. Toaø Thaùnh naèm thieân veà phía Taây
gaàn cöûa soá 2 quen goïi cöûa Hoaø Vieän.
Dieän tích 20.383 maãu. Khôûi tieân, khai phaù khu baøu Caø Na vaø saân bay. Luùc ñoù (1926) coøn
laø röøng giaø, aâm u chöôùng khí. Nöôùc heát söùc ñoäc. Thuù döõ nhö coïp, gaáu, beo .v.v.. nhieàu voâ keå.
Loaøi ngöôøi vaø loaøi thuù tranh nhau theá ñaát. Nhöõng ñòa danh nhö Baøu Coùp, Traûng Daøi, ... nghe
qua ñaõ rôïn ngöôøi.
Khu khai phaù ñaàu tieân naøy trong vuøng Caây Ba Nhaùnh goàm 96 maãu cuûa Hoäi Cöïu Chieán Só
Phaùp. Vò trí nhö sau: Baéc giaùp loä Lieân tænh 13, Ñoâng giaùp saân bay chieán löôïc cuûa Phaùp (Chöa
söû duïng), Nam giaùp Ao Hoà, Taây giaùp ñöôøng Mít Moät (Ñöôøng giaây theùp cuõng goïi laø ñöôøng treân
(Route haute) laø ñöôøng Taây Ninh ñi Saigon theo ngaõ Truoâng Mít, ñoái vôùi ñöôøng ñi Saigon baây
giôø ngaõ Giang Taân goïi laø ñöôøng döôùi (Route haute). Doïc theo ñöôøng treân buoåi tröôùc coù troàng
truï giaây theùp sôû Böu Chaùnh neân goïi laø ñöôøng giaây theùp.
Soá Tín ñoà ngaøy caøng ñoâng, Hoäi Thaùnh phaûi möôïn theâm phía Ñoâng Baéc 70 maãu, töùc khu
Nghóa ñòa giaùp ngaõ ba Suoái Ñaù. Ñeán naêm 1927 taêng theâm 11 maãu , 1932 taêng theâm 70 maãu.
Vaøo 8-9-1966, Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi ñöôïc Chính Phuû Ñeä Nhò Coäng Hoaø hôïp thöùc hoaù söû höõu
chuû 3.355 maãu. Treân thöïc teá, vuøng Thaùnh ñòa roäng ñeán 20.383 maãu, coù Ñaïo höõu quaàn tuï.
Khung caûnh röøng raäm nuùi non ñöôïm veõ maàu nhieäm. Ñaïi Nam Thoáng Nhaát Chí ghi veà nuùi
Linh Sôn : “ÔÛ phía Baéc Huyeän Taây Ninh 20 daëm, hình nuùi cao ngaát laøm traán sôn cho Tænh haït;
Taây Nam giaùp ranh giôùi Cao Mieân , löng chöøng nuùi coù Chuøa Ñaù ít ai ñi ñeán”.
Saùch Gia Ñònh Thoâng Chí cheùp : “Nuùi Baø Ñinh ñaù moïc lôûm chôûm , caây coái xanh raäm,
nöôùc ngoït raát toát, treân coù chuøa Linh Sôn, döôùi coù hoà nöôùc, röøng khe u bao la, caûnh trí nhaøn
nhaõ coù thoân laïc, ngöôøi ñoàng queâ vaø ngöôøi Moïi ôû. Nhaân daân nhôø lôïi trong nuùi, coù ñoà kim thaïch
coå quùi, ngöôøi ta ñoâi khi löôïm ñöôïc. Töông truyeàn ôû trong hoà coù thaáy caùi chieâng vaøng cuõng nhö
vieäc töù taân phuø khaùnh giang thuyû ñaécchung 1, nhöng laïi gaàn khoâng thaáy nöõa. Ñeâm naøo Trôøi
trong taïnh thaáy thuyeàn roàng bôi löôïn muùa haùt du döông, laïi coøn coù ruøa vaøng khi noåi, khi laën,
daøi moät tröôïng dö, ñoù laø linh khí chung tuï, khoâng phaûi laø vieäc quaùi ñaâu. Nuùi naøy coøn coù moät
teân nöõa laø nuùi Ñieän Baø Sôn. Naêm Töï Ñöùc thöù ba ñoåi teân Linh Sôn coù ñaëng vaøo töï ñieån”. (Ñieån
leã teá töï).

1

Khaùnh ñaù noåi leân ôû beán Töù vaø ñöôïc chuoâng trong soâng.
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2- Quaûn trò:
Toaø Thaùnh vaø Thaùnh Ñòa do Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi quaûn trò.

a-Hoäi Thaùn h Cöûu Tr uøn g Ñaøi: Coøn goïi laø Haønh Chaùnh Ñaïo döôùi coù Cöûu Vieän troâng coi moïi

vieäc.

- Phaùi Thaùi (Vaøng) chöôûng söï caùc vieän: Hoä Vieän, Löông Vieän, Coâng Vieän.
- Phaùi Thöôïng (Xanh): Hoïc Vieän, Y Vieän, Noâng Vieän.
- Phaùi Ngoïc (Ñoû) : Hoaø Vieän, Laïi Vieän, Leã Vieän.
Cöûu Truøng Ñaøi do Giaùo Toâng chöôûng quaûn, döôùi coù: Chöôûng Phaùp, Ñaàu Sö, Phoái Sö, Giaùo Sö,
Giaùo Höõu, Leã sanh, Tín ñoà.

b- Hoäi Thaùn h Hieäp Thieân Ñaøi: Laø cô quan Laäp Phaùp vaø Tö Phaùp cuûa Toaø Thaùnh, thoâng coâng

cuøng caùc Ñaáng, phuï thuoäc coù ba Chi : Chi Phaùp, Chi Ñaïo, Chi Theá.
Hieäp Thieân Ñaøi do Hoä Phaùp chöôûng quaûn, taû coù Thöôïng Sanh Chöôûng quaûn Chi Theá, höõu coù
Thöôïng Phaåm chöôûng quaûn Chi Ñaïo.
Döôùi coù Thaäp Nhò Thôøi Quaân cuõng chia laøm 3 Chi. Ngoaøi ra coù Thaäp Nhò Baûo Quaân vaø Ban
Theá Ñaïo , Chöùc saéc Hieäp Thieân Ñaøi vaø Chöùc saéc Ban Theá Ñaïo.

c- Hoäi Thaùn h Phöôùc Thieän : Laø cô quan lo veà vieäc xaõ hoäi , cöùu khoå (Corps de Chariteù).

Tröôùc laø moät Chi cuûa Hieäp Thieân Ñaøi, nay thaønh Hoäi Thaùnh nhöng vaãn döôùi quyeàn thoáng
quaûn cuûa Hieäp Thieân Ñaøi.
Chöùc saéc Phöôùc Thieän goàm 12 phaåm goïi laø Thaäp Nhò Ñaúng Caáp Thieâng Lieâng, cao nhaát laø
Phaät Töû, thaáp nhaát laø Minh Ñöùc (Ñaïo höõu).
Ñoù laø 3 Hoäi Thaùnh chính goïi chung laø Hoäi Thaùnh Cao Ñaøi chuû söï moïi vieäc töø Trung Öông ñeán
ñòa phöông.

3- Toân giaùo Cao Ñaøi:
Toân Giaùo Cao Ñaøi thoaùt thai do vieäc caàu Cô thænh Tieân ôû Phuù Quoác naêm 1920 vaø ôû
Saigon naêm 1925. Moät Toân Giaùo maëc khaûi toaøn dieän do huyeàn dieäu Thieâng Lieâng. Trong giai
ñoaïn Khai Phaùp vì môùi neân caùch teá töï, haønh söï, töø ngöõ gioáng Phaät Giaùo chaán höng
(Boudhisme reùnoveù). Veà sau daàn daàn ñuû ñuùng ñöôøng höôùng moät Toân giaùo Hoaøn caàu: Thoáng
Tam Giaùo, Hieäp Nguõ Chi. Trong taøi lieäu tham khaûo cuûa Ñaïi Hoïc Ñöôøng Mississipi, Baùc só
Quinter Lyon dòch laø The GREAT RELIGION (Ñaïi Ñaïo).
Toân giaùo Cao Ñaøi thaønh Chaùnh phaùp taïi Toaø Thaùnh Taây Ninh sau laàn laàn chia ra 12 Phaùi
Ñaïo, roài nhieàu Thaùnh Thaát töï trò. Theo thoáng keâ 1954, Toaø Thaùnh Taây Ninh vaø caùc Thaùnh
Thaát phuï thuoäc caùc Tænh : Nam, Trung, Baéc Toâng Ñaïo laø 2 trieäu röôûi, neáu keå caùc Chi phaùi leân
gaàn 4 trieäu. Vieäc Truyeàn Giaùo Haûi ngoaïi bò ngöng treä vì aûnh höôûng tình traïng chieán tranh cuûa
xöù sôû.
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1- Tam Kyø Phoå Ñoä: Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä töùc laø Ñaïi AÂn Xaù Kyø Ba (Troisieøme
Amnistie). Töø khi coù loaøi ngöôøi Ñöùc Chí Toân cho môû 3 Kyø AÂn Xaù.
a- Nhaát Kyø Phoå Ñoä: Töùc Nhöùt Thieát Long Hoa Thieân Khai Tyù Hoäi, caùc haøng Giaùo
Chuû sau ñaây ra ñôøi cöùu theá :
- Phaät Ñaïo : Nhieân Ñaêng Coå Phaät
- Tieân Ñaïo : Thaùi Thöôïng Laõo Toå
- Thaùnh Ñaïo: Vaên Tuyeân Ñeá Quaân
b- Nhò Kyø Phoå Ñoä: Töùc Nhò Thieát Long Hoa Thieân Khai Söûu Hoäi. Caùc vò sau ñaây laàn
löôït ra ñôøi :
- Phaät Ñaïo : Thích Ca
- Tieân Ñaïo : Laõo Töû
- Thaùnh Ñaïo : Khoång Töû
c- Tam Kyø Phoå Ñoä: Töùc Tam Thieát Long Hoa Thieân Khai Huyønh Ñaïo hay Daàn Hoäi do
Ñöùc Thöôïng Ñeá giaùng ñieån quang laäp Ñaïo qui hieäp caùc Toân Giaùo laïi laøm moät vaø khoâng giao
Chaùnh Giaùo cho tay ngöôøi phaøm.
Ñöùc Chí Toân choïn ba vò sau ñaây thay maët cho Tam giaùo laø Tam Traán Oai Nghieâm: Lyù Thaùi
Baïch (Tieân); Quan Theá AÂm (Phaät) vaø Quan Thaùnh Ñeá Quaân (Thaùnh).
2- Tam Giaùo Qui Nguyeân: Trong danh hieäu “Cao Ñaøi Tieân OÂng Ñaïi Boà Taùt Ma Ha Taùt
“ ñaõ haøm yù söï Qui Nguyeân.
- Cao Ñaøi : Thuoäc Ñaïo Nho vì saùch Nho coù caâu : Ñaàu thöôïng vieát Cao Ñaøi.
- Tieân oâng : Thuoäc Ñaïo Tieân (Phaåm choùt cuûa Tieân gia).
- Ñaïi Boà Taùt Ma Ha Taùt : Chæ veà Phaät giaùo.
a- Veà hình thöùc : Cao Ñaøi Giaùo nhaän caùc phaàn sau ñaây :
- Phaät Giaùo : Chuoâng troáng, leã Caàu sieâu, Trai giôùi.
- Laõo Giaùo : Leã daâng Tam Böûu ; Boâng, Röôïu, Traø (Tinh, Khí, Thaàn). Treân Thieân baøn coù
Thaùi Cöïc ñaêng töôïng tröng ngoâi Thaùi Cöïc.
- Nho giaùo : Leã nhaïc, söï thôø phuïng Toå tieân vaø caùc leã quan, hoân, tang, teá cuøng Ñaïo Nguõ
thöôøng.
- Ki-Toâ-Giaùo: Caùch laáy daáu 3 Ngoâi, ñoåi laïi laø Phaät, Phaùp, Taêng. Hình thöùc Taém Thaùnh,
Giaûi Oan. Caùc Thaùnh Thaát töông töï nhö Nhaø Thôø.
b- Veà phöông dieän Trieát lyù: Hay Hình nhi thöôïng hoïc, Cao Ñaøi Giaùo nhìn nhaän nhöõng
nguyeân taéc naøy cuûa caùc Toân giaùo:
- Phaät giaùo : Luaät Nhaân quaû töùc Nghieäp baùo vaø Luaân hoài, Baùt Chaùnh Ñaïo ñeå thoaùt voøng
luaân hoài, Töø bi, Baùc aùi, Tam Qui Nguõ Giôùi vaø Minh Taâm Kieán Taùnh, Tham thieàn Nhaäp ñònh.
- Laõo giaùo : Thuyeát Tam Böûu, Nguõ Haønh, vaø phöông tu luyeän taâm lyù, sinh lyù ñeå thoaùt
traàn, tu Taâm luyeän taùnh, Vuõ truï quan vaø Pheùp tu Tieân (Ñôn).
- Nho giaùo : Nhaân, Trí, Duõng ; Tu thaân, Teà gia, Trò quoác vaø Bình thieân haï, thuyeát Trung
thöù (Dung), Nguõ luaân, Nguõ thöôøng, Toàn taâm Döôõng taùnh, sinh ñoäng nhaäp theá.
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- Ki Toâ Giaùo: Loøng Baùc aùi, khoan dung, Ñöùc Tin tuyeät ñoái ñeå ñaït Ñaïo.
3 - Phaàn chuyeân bieät cuûa Cao Ñaøi Giaùo:
- Vieäc thôø Thieân Nhaõn treân Thieân Baøn coù tính caùch töôïng tröng. Ñöùc Chí Toân giaùng Cô :
“ Neáu khoâng coù Hö voâ Chi Khí thì khoâng coù Thaày. Neáu khoâng Thaày thì khoâng coù chi trong
Caøn khoân vuõ truï. Coøn chö Phaät, chö Tieân, Thaày hoûi ai taïo ra caùc Ñaáng aáy, ñoù laø Ñaïo”.
- Taân Luaät vaø Phaùp Chaùnh Truyeàn aán ñònh söï toå chöùc Hoäi Thaùnh, vieäc duøng Thieân phuïc
ba maøu (Tam thanh) : vaøng, xanh, ñoû vaø nhöõng Ñieàu luaät ngöôøi theo Ñaïo phaûi noi giöõ.
- Chuoâng thì goïi laø Baïch Ngoïc Chung vaø troáng thì goïi laø Loâi AÂm Coå. Khi coù Ñaïi Ñaøn thì
ñaùnh Ngoïc Hoaøng Saám.
- Vieäc daâng leã phaåm chæ coù Boâng, Röôïu, Traø vaø 5 caây nhang, tuyeät ñoái khoâng duøng caùc
moùn naáu vaø khoâng ñoát vaøng maõ.
- Kinh cuùng nôi Thaùnh Thaát goïi laø kinh Töù Thôøi hay kinh Thieân Ñaïo; kinh cuùng vong linh
ngöôøi cheát thì goïi laø kinh Theá Ñaïo, goïi chung laø Taân Kinh hay Kinh leã.
- Hai Ñaïi Leã chaùnh laø Vía Ñöùc Chí Toân vaøo moàn g 9 thaùn g Gieân g AÂm lòch vaø vía Ñöùc
Phaät Maãu vaøo ngaøy 15 thaùn g 8 AÂm lòch . Trong nhöõng ngaøy leã Meï, taát caû Tín ñoà ñeàu bình
ñaúng, khoâng coù aùo maõo phaân caáp baäc. Hai leã naøy, taát caû Chöùc saéc haønh Ñaïo ñòa phöông phaûi
veà chaàu Leã nôi Toaø Thaùnh.
- Ba Hoäi laäp quyeàn Vaïn Linh laø:
*Hoäi nhôn sanh: Do caùc ñaïi bieåu Tín ñoà nhoùm hoïp.
*Hoäi Thaùnh : Do caùc Chöùc Saéc hoïp taïi Noäi ñieän Toaø Thaùnh.
*Thöôïng Hoäi: Goàm Chöùc saéc Ñaïi Thieân Phong; beân Cöûu Truøng Ñaøi thì Giaùo Toâng vaø ba
vò Chöôûng phaùp; ba vò Ñaàu Sö; beân Hieäp Thieân Ñaøi thì Hoä Phaùp Thöôïng Phaåm, Thöôïng Sanh.
- Toaø Thaùnh vaø Thaùnh Thaát caát phaûi goàm ñuû ba Ñaøi: Baùt Quaùi Ñaøi, Hieäp Thieân Ñaøi, Cöûu
Truøng Ñaøi.
Treân ñaây chæ laø nhöõng neùt cöông yeáu chuyeân bieät, ñi saâu vaø coøn nhieàu tieåu tieát phöùc taïp.
4- Sinh hoaït: Daân vuøng Thaùnh Ñòa coù 185.000 Tín höõu (Naêm 1960) (Toaøn quaän Phuù
Khöông tröø xaõ Thaùi Hieäp Thaïnh laø Tænh lî Taây Ninh) ñöôïc meänh danh laø “Daân töù xöù”. Vì caùc
Tín höõu Cao Ñaøi do nhieàu nôi treân toaøn quoác qui tuï veà Taây Ninh, baét ñaàu töø naêm 1926, söùc
maïnh Toân giaùo giuùp toaøn Ñaïo ñaün goã , phaù röøng, laøn soùng di daân maïnh nhaát vaøo khoaûng naêm
1947-1950, töùc laø sau luùc Ñöùc Hoä Phaùp ñöôïc traû töï do.
Keá ñeán laø khoaûng 1953-1954, chieán tranh Vieät Phaùp ñeán hoài quyeát lieät. Hoï chaïy veà
Thaùnh Ñòa soáng döôùi boùng Ñaïo Kyø traùnh bò thieâu thaân vaøo caùc traän tuyeán. Vaøo naêm 19661967 maët traän mieàn Trung soâi ñoäng, caùc tænh Bình Ñònh, Quaûng Ngaõi, daân Ñaïo dôøi gia ñình veà
Toaø Thaùnh laäp nghieäp vuøng treân Vöôøn Ñieàu (Xaõ Ninh Thaïnh).
Duø laø daân töù xöù hoï khoâng ôû theo Tænh. Luùc ñaàu chöa quen phong thoå thì taù tuùc nhaø ngöôøi
cuøng xöù quen thuoäc. Sau moät thôøi gian hoï tìm ñaát soáng cho hôïp vôùi coâng vieäc laøm aên. Neân
khoù maø tìm ñöôïc moät vuøng thuaàn nhaát daân cuûa moät Tænh, maø caùc gia ñình maát huùt trong
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nghieäp Ñaïo, loøng tin veà Thöôïng Ñeá. Chæ coøn Toå Ñình laø Toaø Thaùnh, beân caïnh nieàm an uûi Toå
toâng laø nhaø thôø hoï, khoâng coù ñòa phöông.
Chín möôi phaàn traêm (90%) theo Ñaïo Cao Ñaøi laø giai caáp noâng daân hoaëc laøm ngheà lao
ñoäng. Hieän coù khuynh höôùng ñi vaøo thaønh phoá vaø phaùt trieån trong giôùi trí thöùc.
Y Phuïc caùc Tín ñoà thöôøng nhaät gioáng moïi ngöôøi daân Vieät Nam khaùc. Ngöôøi lao ñoäng vaän
quaàn aùo ngaén, ôû nôi Tænh thaønh duøng maøu traéng, ôû thoân queâ duøng maøu ñen. Döï caùc buoåi teá töï
thì maëc quaàn aùo baø ba ngoaøi choaøng aùo daøi traéng. Chöùc saéc thì maëc traøng y theo saéc phaùi.
Nhöõng ngöôøi thuoäc haøng trí thöùc, coâng chöùc, sinh vieân thì vaän aâu phuïc, nhöng khi ñaõnh leã Ñöùc
Chí Toân ñeàu maëc toaøn traéng theo leã phuïc Ñaïo.
Ngöôøi phuï nöõ coù nhieàu ñöùc taùnh toát, aûnh höôûng Nho giaùo vaø truyeàn thoáng ñaïo ñöùc, hoï lo
buoân baùn taûo taàn, caøy caáy, chòu cöïc hy sinh cho choàng con. Caùc ngöôøi con gaùi gaàn chôï buùa thì
aên vaän theo loái môùi, laøm ngheà môùi: laäp tieäm may, baùn haøng, coâng chöùc .v. v. . Hoï giaøu tröïc
giaùc, ham ñieàu ñaïo ñöùc, öa chuoäng kinh saùch Ñaïo vaø toân troïng caùc vò Laõnh ñaïo tinh thaàn.
Phaùi nam thì ñaõ tröôûng thaønh hoaëc ñaõ soáng trong chieán tranh neân coù tinh thaàn quaät khôûi,
coù lyù luaän chính trò thöôøng xuyeân. Hoï laø thaønh phaàn noøng coát xaây döïng Ñaïo vaø baûo veä Ñaïo.
Hoï coù theå lieàu cheát vì Ñaïo ñeå baûo veä danh döï Cao Ñaøi ñöôïc troøn veïn, quaù trình ñaõ chöùng toû
ñieàu ñoù. Hoï chòu khoù caïnh tranh, hoï toân suøng thaàn töôïng vaø caùc “Töôùng Trôøi”, nhöng khoù bò
lôïi duïng. Thaø cheát vôùi taám loøng trong saïch, chôù khoâng quyø laïy ñeå höôûng boång loäc maø noâ leä keû
khaùc.
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