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QUAN ĐIỂM
Trích Yếu: V/v Bài tham luận "Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo" và
Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8
Ngày 4 tháng 9, 2016 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Thân
Tại Thánh Thất Houston, 841 South Breeze, Houston Texas
Kính gửi:
- H/H Tổng Quản Nhiệm BTĐ-HN HT Nguyễn Ngọc Dũ
- Quý Huynh/Tỷ Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại
- Quý Ban Tổ Chức và Quý Đồng Đạo
Kính thưa quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ,
Nhiều đệ-muội trong Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoai đã đọc được bài tham luận “Trở
về nguồn theo dòng chính của Đạo” của H/Tỷ HT Nguyễn Ngọc Nương được gởi qua kênh email. Chúng
đệ-muội có lời tâm huyết kính gởi đến quý Huynh Tỷ.
Để tổ chức được Đại Hội lớn như thế này, BTC đã không quản ngại những khó khăn cả về không gian và
thời gian, dốc hết công sức để chu đáo chuẩn bị trong suốt thời gian dài. Thật là quý báo thay! Và chúng đệmuội rất trân trọng những đóng góp to lớn cho nền Đạo tại Hải Ngoại của tất cả chư Huynh Tỷ với sứ mạng
cao cả thiêng liêng trong việc bảo vệ luật pháp Chơn Truyền của Đạo và trợ giúp phát triển Đạo tại Hải
Ngoại trong khuôn khổ Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, Thánh Ngôn Thánh Giáo, và đặc
biệt là Quy-Điều và Nội Luật Ban Thế Đạo mà Ban Thế Đạo Hải Ngoại kế thừa và tiếp bước.
ĐĐTNH-HN được thành lập nhằm tiếp nối các Trưởng Huynh để thực hiện tôn chỉ mục đích của ĐĐTNH:
 Đoàn-kết chặt-chẽ các từng lớp thanh-niên của Đạo thành một khối vững-chắc để phục-vụ nhơn-loại.
 Gây tình tương-thân tương-ái, trao-đổi văn-hóa, kiến-thức và kinh-nghiệm giữa các đoàn-thể thanhniên tôn-giáo trên thế-giới; thể-hiện tình-thương vạn-loại đúng theo tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ.
 Đào-tạo nhân-tài cho xã-hội trên căn-bản: Đức, Trí và Thể-Dục để bảo-đảm hạnh-phúc chung cho
nhân-loại.
 Duy-trì, bảo-vệ và phát-triển văn-hóa truyền-thống Việt-Nam.
 Quyết-tâm giữ-vững nền Tân-Pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, bảo-vệ tự-do tín-ngưỡng và tôntrọng các nền tôn-giáo, tiến tới một thế-giới đại-đồng duy nhất trong Bảo-Sanh, Nhân-Nghĩa và
Công-Bằng.
Thành quả đạt được rất khiêm tốn qua hơn 15 năm hoạt động vì còn non trẻ và tiếp nhận rất giới hạn kiến
thức thâm sâu huyên bác của Đạo. Cụ thể như từng bước củng cố tổ chức ĐĐTNH-HN vững chắc; thành lập
thêm các ĐĐTNH tại những nơi có Thánh Thất, kiến tạo website http://www.caodaiyouth.org, vận động
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thành lập các lớp Việt Ngữ, tổ chức các trại huấn luyện Huynh Trưởng nhằm đào tạo lực lượng nồng cốt
vững chắc để tiếp bước các bậc đàng anh chị đi trước, v.v Chúng đệ-muội rất cần sự trợ giúp của các bậc
Trưởng Huynh Hiền Tài Ban Thế Đạo ngỏ hầu có thể giúp phát triển ĐĐTNH-HN theo đúng đường hướng
luật pháp chơn truyền của Đạo.
Thật vậy, các bậc Tiền Khai, các Trưởng Huynh của chúng ta đã nhìn thấy được rằng, Đạo phát triển được
rất cần có những thế hệ tiếp nối, thế hệ kế thừa để tiếp tục công cuộc phát dương quảng đại nền Tân Tôn
Giáo. Chúng ta tại Hải Ngoại, để đào tạo thế hệ tiếp nối đủ năng lực để tiếp tục công việc của các Trưởng
Huynh, chúng ta phải có những chương trình giúp mỗi người tín đồ nâng cao kiến thúc và trình độ hiểu biết
Giáo Lý Cao Đài và đặc biệt là Giáo Lý cho thế hệ trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ với tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai.
Quan trọng không kém, những chương trình giáo lý đào tạo Chức Việc cũng cần phải có để cung cấp nhân sự
cho Hành Chánh Đạo tại địa phương.
Kính thưa Quý Huynh Tỷ, tất cả những mục tiêu trên có thể thực hiện được dựa trên những gì đã sẵn có
trong Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Thánh Giáo,... nếu mỗi chúng ta thấu đáo và vận dụng
những điều đã được chỉ dạy mà không cần phải hình thành thêm những tổ chức ngoại vi đi ngoài luật pháp
Chơn Truyền của Đạo.
Nhớ câu minh thệ mà mỗi tín đồ Cao Đài đều đã từng thệ qua:
“Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài”
Hiệp đồng chư môn đệ, liên giao hành đạo một cách hòa ái tương kính lẫn nhau giữa các Cơ Sở Đạo, giữa
các Cơ Quan Đạo, vượt qua những trở ngại dị biệt ở mỗi địa phương để cùng nhau chăm lo thế hệ tương lai
hoằng dương Đạo Pháp, phổ độ nhơn sanh. Thánh Ngôn Đức Chí Tôn có dạy rằng:
“Chẵng quản đồng tông mới một nhà
Cùng nhau một Đạo tức cùng cha
Nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ HÒA”
Và Đức Chí Tôn có dạy rằng:
“Lễ hiến trân trọng nhất mà các con dâng cho Thầy là sự Hòa thuận”
Chúng đệ-muội luôn hằng mong đợi một ngày gần đây nền Đạo tại Hải Ngoại sẽ thực hiện được điều mà
Thầy dạy dỗ.
Nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng ban cho tất cả 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 luật pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Kính chúc quý Chức Sắc
Hiền Tài BTĐ và HTDP BTĐ-HN, quý Quan Khách, quý Chức Việc, quý Đạo Hữu, và bữu quyến hưởng
mùa Lễ Labor Day của Hoa Kỳ thật an vui và hạnh phúc.
California, ngày 31 tháng 8 năm 2016
T.M. Ban Chấp Hành

hotanphuoc
Hội Trưởng, Hồ Tấn Phước
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