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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
( Bát Thập Lục Niên )
TÒA THÁNH TÂY NINH

MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG
Trích yếu:
V/v những vị nhận phẩm “phàm phong” do “hội thánh quốc doanh” (hay Hội Đồng Chưởng Quản)
tấn phong và chỉ thị hoạt động tại Hải Ngoại.

NHẬN ĐỊNH
1. Xét rằng, “hội thánh quốc doanh” hiện nay tại Việt Nam là một tổ chức trá hình của Hội Đồng
Chưởng Quản không tùng theo đúng Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Tòa-Thánh Tây-Ninh. Theo Pháp-Chánh-Truyền, phẫm Lễ Sanh không có nhiệm vụ đi ra Hải Ngoại
để phổ thông chơn Đạo cho chức sắc, chức việc như huấn lịnh 288/86-HT-HL “Lãnh nhiệm vụ
hướng dẫn chức sắc, chức việc, và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa
Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài ”. Đây là một minh chứng
cho việc làm sai trái của “hội thánh quốc doanh” Hội Đồng Chưởng Quản. Đây đúng hơn là nhiệm
vụ của cán bộ tôn giáo vận hoạt động tại Hải Ngoại.
2. Xét rằng, phẩm phàm phong bản thân nó đã đi ngược lại với Tân-Luật Pháp-Chánh-Truyền.
3. Xét rằng, từ những kinh nghiệm đã qua cho thấy nơi nào có chức sắc phàm phong hoạt động là có
rối loạn, chia rẻ giữa đồng Đạo với nhau, tạo mất đoàn kết trong việc phụng sự Đạo Pháp tại địa
phương.

Kính bạch Hội-Thánh,
Kính Chư Chức Sắc, Chư Vị Hiền Tài,
Chư Chức Việc, Quý Đồng Đạo,
Cùng toàn thể anh chị em thanh thiếu niên Cao Đài tại Hải Ngoại,
Qua những nhận định nêu trên, Ban Chấp Hành ĐĐTNH-HN chiếu theo:
- Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh.
- Đạo Nghị Định thứ nhất của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp ban hành.

- Luật cầu phong cầu thăng trong quyển Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.

MINH ĐỊNH LẬP TRƯỜNG
Điều I: ĐĐTNH-HN tuyệt đối trung thành với Hội-Thánh Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh được
thành lập theo Hiến Chương Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh 1965 và quyết tâm
tuân thủ và bảo vệ Luật Pháp Chơn Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Điều II: ĐĐTNH-HN không công nhận "hội thánh quốc doanh" tại Việt Nam hiện nay (tức hiện
thân của Hội Đồng Chưởng Quản) là Hội-Thánh của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh TâyNinh cho nên không công nhận bất cứ "đạo lịnh", "huấn lịnh" nào mà "hội thánh quốc doanh" này
ban hành.
Điều III: ĐĐTNH-HN không công nhận bất cứ phẩm vị nào do "hội thánh quốc doanh" tại việt
nam hiện nay ấn phong (còn gọi là phàm phong).
Điều IV: Lập trường được ghi ở các Điều I, Điều II, Điều III có hiệu lực cho đến khi có văn bản
mới thay thế.

Nay KÊU GỌI
Thứ I: Các anh chị em thanh thiếu niên Cao Đài tại Hải Ngoại không tham gia bất cứ những hoạt
động hay sinh hoạt nào của những vị chức sắc phàm phong này đề xướng; trừ khi họ đã công bố trả
lại phẩm vị đó.
Thứ II: Các anh chị em thanh thiếu niên Cao Đài tại Hải Ngoại loan truyền bản Minh Định này
bằng các hình thức truyền thông, báo chí, trang mạng, email, facebook, v.v để đồng Đạo tại Hải
Ngoại luôn cảnh giác, đoàn kết ngăn chặn những truyền bá tư tưởng sai lệch với Luật Pháp Chơn
Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh.
Thứ III: Các anh chị em thanh thiếu niên Cao Đài tại Hải Ngoại không xưng phẩm phàm phong,
chỉ xưng phẩm mà vị đó có được trước năm 1975, hoặc xưng phẩm có được tại Hải Ngoại đúng theo
Luật Pháp Chơn Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh, hoặc đơn thuần xưng
là Huynh/Tỷ/Đệ/Muội.
Thứ IV: Các anh chị em Ban Chấp Hành ĐĐTNH tại địa phương ở Hải Ngoại giúp sức truyền bá
tin tức này cho quý đồng Đạo tại địa phương nhằm cảnh giác đối với các vị chức sắc phàm phong
ban hành những điều sai trái với Luật Đạo Chơn Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh
Tây-Ninh.
Thứ V: "hội thánh quốc doanh" hiện nay tại Việt Nam là cánh tay nối dài của đảng cộng sản Việt
Nam và có thể là tổ chức phi pháp nếu hoạt động tại Hải Ngoại. Cho nên nếu những ai đó hoạt động
cho tổ chức này tại Hải Ngoại có thể sẽ vi phạm luật pháp của quốc gia sở tại và có thể bị trục xuất
theo pháp luật. Nay kêu gọi chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nếu có ý định nhận phẩm làm việc cho “hội
thánh quốc doanh” hay Hội Đồng Chưởng Quản nên minh tâm suy nghĩ kỹ càng để tránh những hậu
quả tai hại về sau.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng ban cho chúng ta được
minh tâm kiến tánh, trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ, giàu nghị lực Bi-Trí-Dũng, để tầm nẽo
Chánh, lánh nẽo tà, giữ vững đức tin để vượt qua mọi thử thách, cám dỗ trên bước đường phụng sự
Đạo Pháp tại Hải Ngoại theo đúng với Luật Pháp Chơn Truyền của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ TòaThánh Tây-Ninh.
California, ngày 25 tháng 8 năm 2011
TM Ban Chấp Hành

Nguyễn Kim Thế Vinh
Hội Trưởng
=============================================================================
Đính kèm: Hai văn bản của “hội thánh quốc doanh”:
- “ Đạo lịnh” ban phẩm phàm phong số 03/86-HT-ĐL
- “ Huấn lịnh” bổ nhiệm số 288/86-HT-HL
Nơi nhận:
- Website của ĐĐTNH-HN http://www.caodaiyouth.org
- ĐĐTNH các nơi tại Hải Ngoại
- Các Cơ sở Đạo Cao Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh tại Hải Ngoại
- Tập san Thế Đạo và Qui Nguyên
- Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại http://bantin.caodaihaingoai.org
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại http://www.banthedao.org
- Châu Đạo California http://www.quinguyen.org
- Phục Quyền Hội Thánh http://www.phucquyenhoithanh.net
“Để kính tường và xin phổ biến rộng rãi”
- Hồ sơ lưu

