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Thông Báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Bản Tin Thế Đạo trân trọng kính gởi Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 		
của Ban Thế Đạo Hải Ngoại đến:

		

*- Quý Chức Sắc Ban Thế Đạo.
*- Quý Chức Sắc, Chức Việc BTS trong các Thánh Thất, các Cơ Sở Hành Chánh Đạo.
*- Quý Chức Sắc, Chức việc trong các Ban Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu, các Cơ Sở
Phước Thiện.
*- Quý Huynh Tỷ Đệ Muội trong Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại.
*- Quý Đồng Đạo và Thân hữu,
như nơi trang 2 - trang 6 như sau:
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Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 7 năm Quí Tỵ (1953)
Ðêm nay Bần Ðạo giảng Luật Thương yêu, Quyền Công Chánh của Ðức
Chí Tôn đã đến ký Hòa Ước với chúng ta, để cả chơn truyền trong tâm
hồn của ta.
Bần Ðạo giảng về Luật Thương yêu và Quyền Công Chánh đối với lẽ
sống hiện tại của nhơn loại: Chúng ta đã ngó thấy, cả toàn thể nhơn loại
trên mặt địa cầu nầy, các dân tộc, các quốc gia liệt cường bị đảo lộn rối
loạn, nhơn loại không được hưởng thái bình của Ðức Chí Tôn hứa hẹn là
do nơi khuôn luật thương yêu và quyền công chánh không có hiện tượng
tại thế nầy.
“Nhơn tâm chi linh” tâm con người ta bao giờ cũng vọng niệm thay đổi và
theo luật định thiên nhiên của họ. Họ muốn dung hòa cả tâm lý nhơn loại nhứt là hạng thượng lưu
trí thức của nhơn loại đã đặt quá nhiều luật pháp, quá nhiều quyền hành mà hễ càng đào tạo nhiều
luật pháp và nhiều quyền hành chừng nào thì nhơn loại càng ly loạn nhiều chừng nấy, ở các nước
giờ phút nầy cả nền chánh trị toàn thể nhơn loại bị đảo lộn. Họ muốn Đức THƯỢNG ĐẾ & Sự
Hình Thành Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) tìm cái giải pháp làm cho dung hòa tâm lý đặng
đem cái hòa bình thiệt hiện.
Hại thay! Họ đã tìm tàng không biết bao nhiêu phương pháp, họ định không biết bao nhiêu luật lệ
mà không kết liễu gì hết. Bởi có các luật lệ ấy tùng theo luật tương đối nó vẫn mâu thuẩn nhau mà
thôi, mặt luật duy nhứt là mặt luật thương yêu mà thiên hạ quên lững, thiên hạ đã bỏ nó.
Hại thay! Bỏ nó thì nhơn tâm không có căn bản, không có chuẩn thằng mực thước. Chúng ta thử
nghĩ, trong một gia đình nếu khuôn luật thương yêu ấy không có thì chồng không thuận vợ, vợ
chẳng thuận chồng, con không thuận cha, cha chẳng thuận con, tôi không thuận chúa, chúa chẳng
thuận tôi. Hỏi ta lấy cái tối thiểu luận ra cái tối đại kia. Trong gia đình ta chỉ dụng cái gia nghiêm
mà thôi, gia nghiêm là khuôn luật thương yêu trong gia đình, nếu ai đi ngoài vòng luật ấy thì không
được, gia nghiêm buộc họ phải tùng theo khuôn luật thương yêu ấy mà thôi.
Chúng ta thử hỏi? Một bằng cớ hiển nhiên con ta không phải lớn hơn ta mà tới chừng khuôn luật
thương yêu bắt buộc ta tùng theo khuôn khổ thiên nhiên của nó.
Ngộ nghĩnh thay! Con ta đủ quyền sai khiến ta vì tình thương yêu lợi dụng ta được mà thôi. Chúng
ta thử lấy cái tối thiểu ấy so sánh với cái tối đại, cả nhơn loại nếu mất luật thương yêu thì đem sự
sống của nhơn loại đến chỗ tương tàn tương sát giết hại lẫn nhau, làm cho mặt địa cầu nầy phải
chinh nghiêng, làm cho tâm lý nhơn loại đảo điên.
Chúng ta đã ngó thấy chán chường, thiên hạ đã nói tìm hòa bình mà trong hòa bình ấy luật thương
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yêu không có hiện diện, không có kết liễu hình tướng được thì họ chỉ mò trăng nơi đáy biển mà thôi.
Cái khuôn luật thương yêu nó làm mực thước cho chúng ta đặng định quyền công chánh trong một
gia đình, nếu vợ không công chánh với chồng, chồng không công chánh với vợ thì gia đình không
thể gì hòa đặng. Vua không công chánh với tôi, tôi không công chánh với vua, không lấy tâm não
làm mực thước thì trong nước không có hòa đặng. Nhơn loại, cả toàn thể không có công chánh đối
đãi với nhau thì nhơn loại ly loạn mãi thôi, chẳng hề khi nào hưởng được cái hạnh phúc hòa bình.
Ấy vậy khuôn luật của Ðức Chí Tôn để trong cửa Ðạo là khuôn Luật Thương Yêu và cái
quyền hành Công Chánh.
Giờ phút nào nhơn loại biết lợi dụng mặt luật và quyền năng ấy mới đem cái hạnh phúc hòa
bình cho nhơn loại tương lai tới đây, bằng chẳng vậy thì cái nạn tương tàn tương sát vẫn tiếp
tục mãi thôi.

Hồng Ân của Đức Chí Tôn và Quyền Thương Yêu vô tận của Ngài
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðại Ðồng Xã Mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần (1950)
(Ðáp Từ Lể Chúc Thọ ĐHP Tại Đại Đồng Xã)
Trước khi mở lời đặng cám ơn cả toàn thể con cái Ðức Chí Tôn nam nữ lưỡng phái và Thánh
Thể của Ngài tức nhiên Hội Thánh, Bần Ðạo xin nghiêng mình chào các nước lân bang đã
có tình thân hữu cho các vị lãnh sự Sứ Thần đến dự cuộc lễ nầy, Bần Ðạo xin để lời cảm tạ
thâm tình ấy.
Thưa cùng Hội Thánh, mấy em nam nữ lưỡng phái nhứt là đám thanh niên đồng ấu; những
lời của Bần Ðạo nói ra đây cốt yếu để vào óc các em hơn hết. Sáu mươi mốt tuổi
tưởng
như các người mà đặng hưởng hạnh phúc vô biên ấy; Bần Ðạo tưởng có lẽ Bần Ðạo đây
cũng đứng một trong các người ấy.
Hơn nữa là hai mươi bốn năm qua Bần Ðạo không hề tưởng tượng được một cái hồng ân vô
đối của Ðức Chí Tôn đã chan rưới cho giống nòi Việt Thường. Nay giữa hồi nhơn tâm điên
đảo, quyền hành tinh thần đạo đức điêu linh, tâm hồn loài người thống khổ vì thiếu phương
an ủi, ta đã ngó thấy nhiều lẽ bất công của xã hội diễn ra trước mắt, nhiều tấn tuồng đau thảm
không thể tả ra bằng ngôn ngữ đặng! Bần Ðạo chỉ nói rằng trong thời buổi hổn độn cả nhơn
luân của nhơn loại bị sập đổ; Ðức Chí Tôn đến, Ngài đến với một phương pháp đơn giản tạo
nền Chơn Giáo của Ngài. Bần Ðạo nhớ lại buổi Ngài mới đến, Ngài xin với mấy vị Tông Ðồ
ba món báu gọi là Tam Bửu.
Là xác thịt.
Là trí não.
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Là linh hồn hay phách của mọi người hiến dâng cho Ngài, đặng Ngài làm cơ quan 		
cứu thế độ đời.
Hồi buổi nọ chúng ta chưa hiểu nghĩa lý là gì? Biết bao nhiêu kẻ, biết bao tín đồ đã để dấu
hỏi Ðức Chí Tôn đến xin ba món báu đặng tạo quyền gì kia chớ?
Thưa cùng toàn thể con cái của Ðức Chí Tôn, Ngài lấy trong một số ít của Thánh Ðức Ngài
tạo cho thành tướng một khối thương yêu vô tận. Có một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên
hơn hết là từ thử đến giờ nhơn sanh đã hiểu quyền năng vô đối của quyền lực thương yêu,
nhưng họ chưa hiểu biết thống nhứt cả khối thương yêu ấy đặng làm phương cứu thế độ đời,
hay là làm phương châm tạo hạnh phúc cho kiếp sanh của họ. Trái ngược lại họ chỉ thống
hiệp tinh thần thù hận, oán ghét làm cho mặt địa cầu nầy biết mấy phen đẫm máu, nhơn loại
tương tàn tương sát với nhau là vì họ bội tín của họ, biết thù hận hơn là thống hiệp thương
yêu.
Bần Ðạo ngày nay đứng đây xin thú thật rằng: Mấy em toàn thể con cái Ðức Chí Tôn đừng
có tưởng rằng tới ngày nay Qua mới hưởng được cái hạnh phúc của mấy em đã trải ra trước
mắt đây, mà Bần Ðạo hưởng hạnh phúc trước ngày Ðức Chí Tôn hiệp mấy em lại làm Thánh
Thể của Ngài, trong khối yêu thương vô tận của Ngài tạo dựng nên một đại gia đình Thiêng
Liêng mà từ thử đến giờ mặt địa cầu nầy chưa có.
Mấy em đã ngó thấy có bạn, có cha, có anh có em, có thân bằng cố hữu, có chủng tộc, thiên
hạ dưới thế gian nầy chưa hề tưởng tượng giá trị nó được. Gia tộc hiện hữu đã có nó, mất
còn tại đây. Còn gia tộc Thiêng Liêng trong đại gia đình mấy em nó vẫn trường tồn mãi mãi
bất tiêu bất diệt, mấy em suy nghĩ điều ấy, kẻ nào hưởng giá trị ấy mới có hiểu cái mùi vị cao
siêu của nó; cái ơn ban thưởng của Ðức Chí Tôn nó còn giá trị và quí trọng hơn nữa.
Mấy em là Qua, Qua là mấy em, nam nữ cũng vậy; cả thảy mặt địa cầu nầy giờ nào nhơn
loại biết hiệp với nhau làm cho thành tựu cái gia tộc tại mặt thế nầy là đại gia đình Thiêng
Liêng đó vậy. Giờ ấy cần yếu cho nhơn loại phải có và hiện tượng cho thành tựu mới đặng.
Nếu không làm thiệt hiện ra đặng thì cái hòa bình hạnh phúc trong đại đồng thế giới chẳng
hề khi nào kết liễu đặng.
Cây cờ cứu thế Ðức Chí Tôn, nó đã hiện tượng một cái quyền Thiêng Liêng vĩ đại giờ
phút nầy và còn tới nữa, thật quyền năng vô đối của nó là quyền năng thương yêu vô
tận của mình đó vậy.
Ngày giờ nào toàn thể nhơn loại biết thương yêu với nhau như lời Ðức Chí Tôn đã dạy thì
giờ ấy là hạnh phúc cho nhơn loại đã đoạt đặng. Chúng ta đã ngó thấy những điều Ðức Chí
Tôn đến nói không phải là mới vì trước kia có hai Ðấng đã làm:
Ðấng thứ Nhứt: Là Ðấng mỗi bữa mang Bình Bát Vu đi hành khất xin ăn, đem về Cấp Cô
Ðộc Viên, nuôi những kẻ đói khổ là Ðức Phật Thích Ca đó vậy.
Ðấng thứ Nhì: Là Ðấng bẻ từ miếng bánh mì, chia từ miếng cá, cho đến mảnh áo Tam Tinh
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của Ngài cũng lột cho kẻ rách, Ðấng ấy là Jésus Christ.
Bần Ðạo nói quả quyết hai vị Giáo Chủ đã làm nên nền tảng tinh thần đạo đức cõi Á Ðông
và Âu Châu là hai nền Phật Giáo và Công Giáo. Nếu đã được thi thố như thế ấy, lưu lại cho
đời một khối vĩ đại là do năng lực yêu thương của Ðấng ấy. Ấy vậy không chi mới mẻ hết.
Cây cờ cứu khổ của Ðạo Cao Ðài là thương yêu mà thôi, sau nữa là quyền công chánh.
Nếu thi hành hai điều ấy được thì mới đem hòa bình thực hiện nơi mặt địa cầu nầy
được.
Bần Ðạo xin để lời cám ơn toàn thể Hội Thánh nam nữ cùng các con đồng ấu đã làm vẻ vang
kiếp sanh của Bần Ðạo, làm cho Bần Ðạo hưởng được mùi vị thâm thúy về yêu thương của
toàn thể con cái Ðức Chí Tôn đó vậy.
HẾT

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
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VÀI HÌNH ẢNH LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG THIÊN NHÃN
THÁNH THẤT NASHVILLE BANG TN - USA NGÀY 22-4-2019
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TÂM THƯ CỦA THÁNH THẤT NASHVILLE
BANG TENNESSEE - USA NGÀY 22-5-2019
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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

Số 134				

Bản Tin Thế Đạo ngày 2-6-2019

16

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.
Thanh Trúc
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