NÊN HAY KHÔNG NÊN KIỆN TRẦN QUANG CẢNH RA TOÀ VỀ DANH XƯNG
ĐĐTKPĐTTTN?

Kính gởi:
- Toàn thể quý đồng đạo trong và ngoài nước
- Đặc biệt, kính gởi đến quý Hiền Tài, các Bàn Tri Sự ở các Thánh thất
và toàn thể đồng đạo ở tiểu bang California.
- Đồng kính gởi Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng
Kính thưa toàn thể quý vị,
Chúng tôi rất vui khi nhận được thư của một tín đồ Cao Đài xưng
là "Bần sĩ" trong bài viết "TÂM THƯ KÍNH GỞI ĐỒNG ĐẠO TRONG
VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ VIỆC KIỆN TRẦN QUANG CẢNH DÙNG
DANH XƯNG ĐĐTKPĐTTTN" vì đã lên tiếng nói đồng quan điểm với
chúng tôi, rằng" Chuyện như vậy không cần thiết phải làm rùm beng
lên trong khi vẫn có cách giải quyết khác, cũng đạt hiệu quả nhưng
nhẹ nhàng hơn. Bài viết phân tích rõ ràng về nguồn gốc, mục đích của
sự việc, do một vài cá nhân cố tình kích động để hưởng lợi về mặt này
hay mặt khác và qua đó, gởi lời cảnh tỉnh đến đồng đạo hầu tránh
những thiệt hại về vật chất hay công sức cống hiến một cách thiếu tỉnh
táo.
Có một vài kẻ hạ tiện đã hồ đồ suy diễn vô căn cứ khi không có lấy
một lời phản biện nào để phân tích đúng sai của tác giả qua bài viết,
lại cho rằng bài viết đó có dính líu đến chúng tôi. Nếu được vậy, chúng
tôi xin HÂN HẠNH ĐÓN NHẬN, vì được vinh dự là người đầy đủ BI, TRÍ,
DŨNG hiếm hoi, đã chia sẻ tình thương yêu bằng lý trí sáng suốt qua
những lời nhận xét thẳng thắn với đồng đạo "tâm thành nhưng trí
vụng" (lời "Bần sĩ") qua bài viết này.
Nhân đây, chúng tôi xin nêu lên quan điểm về việc NÊN HAY KHÔNG
NÊN KIỆN TRẦN QUANG CẢNH (TQC) RA TOÀ dưới góc độ ĐẠO LÝ LÀM
NGƯỜI và GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO, cùng NHIỆM VỤ BẢO VỆ UY DANH
ĐỨC THƯỢNG ĐẾ của tín đồ Cao Đài.
1- CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ trước sự CẦU CHỨNG DANH XƯNG
của Trần Quang Cảnh?
Theo chúng tôi, chúng ta viết một THƯ THÔNG BÁO gửi các cơ quan
hữu trách, từ tiểu bang California đến Liên bang Hoa Kỳ, nội dung đại
ý là: Chúng tôi đã cầu chứng từ 40 năm trước, khi thành lập
những Thánh Thất đầu tiên cho đến tận sau này, ở Hoa Kỳ, đều

dưới danh hiệu ĐĐTKPĐTTTN. Gần đây, một tổ chức tôn giáo
mới thành lập ở Việt Nam có tín đồ tại Hoa Kỳ đã cầu chứng với
chính quyền Liên Bang cũng với danh xưng như vậy, nên chúng
tôi minh định rằng, đó là một tổ chức riêng rẽ, không liên quan
gì đến chúng tôi. Bên cạnh đó, phân tích cho chính phủ Hoa Kỳ thấy
rằng, danh xưng ĐĐTKPĐ là của Đức Thượng Đế nên không một cá
nhân hay tổ chức tôn giáo nào được sử dụng làm danh xưng riêng, và
yêu cầu tổ chức đó thay đổi danh xưng khác (thẩm quyền giải quyết
thuộc chính phủ). Lá đơn này, chủ yếu là do các Thánh Thất ở
California ký tên, đính kèm giấy phép thành lập, vì văn phòng của tổ
chức Trần Quang Cảnh đặt ở California. Đơn giản vậy, không cần phải
làm rùm beng và vận động tiền bạc khốn khó của nhơn sanh để đi kiện
tụng mà vẫn đạt được mục tiêu chính yếu là VÔ HIỆU HOÁ MỌI MƯU
ĐỒ THỐNG LÃNH CÁC THÁNH THẤT CỦA TQC (nếu có). Vậy là chúng
ta đã thành công trong việc tự bảo vệ tính độc lập và mọi hoạt động
của TÔN GIÁO mình, ngăn ngừa ý đồ bất chánh cuả Trần Quang Cảnh
(nếu có).
Về mặt thực tế, cho đến giờ phút này, KHÔNG CÓ DẤU HIỆU HAY
BẰNG CHỨNG NÀO CHỨNG TỎ TRẦN QUANG CẢNH CÓ Ý ĐỒ GỒM
THÂU CÁC THÁNH THẤT, BẮT BUỘC PHẢI QUY TÙNG TỔ CHỨC CHÍNH
TRỊ ĐỘI LỚP TÔN GIÁO CAO ĐÀI TÂY NINH DO NGUYỄN THÀNH TÁM
CẦM ĐẦU, NẾU MUỐN TỒN TẠI, như một số người tự suy luận, vì nếu
có ý đồ như vậy, 3 năm qua đã quá đủ thời gian để Trần Quang Cảnh
thực hiện.
Hơn nữa, về mặt lý lẽ mà nói, trong bản khai CẦU CHỨNG
(TRADEMARK - Không nên bóp méo thành "THƯƠNG HIỆU", một sự
GÁN GHÉP ĐẦY SỈ NHỤC cho Đạo Cao Đài, nói chung) ngày
03/02/2015, ở mục "Goods and Services - Tài vật và dịch vụ" (tạm
hiểu là "lãnh vực cầu chứng hoạt động"), Trần Quang Cảnh đã kê khai
cầu chứng như sau (theo bản dịch của Tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng): "Tổ chức và điều hành những bài diễn thuyết, lớp học,
hội thảo và họp chuyên đề về tôn giáo Cao Đài; dịch vụ giáo dục,
ví dụ như thực hiện những buổi hội họp chuyên đề, hội nghị và
hội thảo trong phạm vi tôn giáo Cao Đài và phổ biến những tài
liệu liên quan". Rõ ràng rằng, hoạt động tôn giáo TQC xin cầu chứng
chỉ thuần tuý là TRUYỀN BÁ VỀ TÔN GIÁO CAO ĐÀI, chứ đâu có
chức năng ĐỘC QUYỀN DANH HIỆU ĐỂ BUỘC TẤT CẢ CÁC THÁNH
THẤT Ở HOA KỲ PHẢI GỞ BẢNG "ĐĐTKPĐTTTN" NẾU KHÔNG PHỤC
TÙNG! Và nếu có việc như vậy xảy ra thì toàn thể tín đồ Cao Đài ở Hoa
Kỳ có thể nào làm thinh "chịu phép" trong khi các Thánh Thất đã cầu
chứng danh xưng này trước TQC mấy mươi năm? Đừng TỰ SUY DIỄN
và nâng cao quyền hạn của TQC một cách dễ dàng như vây!

Chúng tôi tin rằng, khi nhận THƯ THÔNG BÁO đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ
nghiên cứu và có biện pháp điều chỉnh cho hợp lý, HAY ÍT NHẤT LÀ
KHÔNG HỖ TRỢ CHO TQC "GỞ BẢNG HIỆU" TẤT CẢ CÁC THÁNH THẤT
Ở HOA KỲ VÌ ĐIỀU VÔ LÝ NÀY. Người Mỹ không thể thấu đáo ngôn ngữ
Việt Nam lẫn nội tình của Đạo Cao Đài - một tôn giáo chưa được biết
đến nhiều - nên không lường trước được những rắc rối có thể phát sinh,
như chúng ta đã lên tiếng trình bày và khẳng định rõ ràng vai trò "tiền
bối", cùng vị trí độc lập của chúng ta. Một chính phủ đứng đầu thế giới
về nền dân chủ, công bằng và tôn trọng nhân quyền như Hoa Kỳ sẽ
KHÔNG BAO GIỜ bênh vực kẻ sanh sau đẻ muộn, thuộc hàng con cháu
lại trở thành "tổ tiên" của dòng tộc được (vô cùng nghịch lý, giống như
kẻ được sanh ra vào năm 1890 mà dám xưng là "Cha già dân tộc Việt
Nam" vậy)!
- Đặt trường hợp, nếu Trần Quang Cảnh, bằng lý lẽ nào đó, vẫn giữ
xưng danh "Ông Trời" mà không ảnh hưởng gì đến quyền lợi tín
ngưỡng của chúng ta thì đó là việc của TQC. TQC sẽ chịu trách nhiệm
trước Toà Tam Giáo và quyền phán xét thuộc về các Đấng Thiêng
Liêng, nên chúng ta không cần thiết phải rầm rộ vận động kiện tụng ở
xã hội loài người. Bên cạnh đó, về mặt tín ngưỡng, chúng ta có nhớ
đến lời tiên liệu của Đức Chí Tôn: "Danh ta nó còn mượn...", và còn tin
tưởng câu "Chủ quyền Chơn Đạo một mình ta!"?
2- NÊN HAY KHÔNG NÊN KIỆN TRẦN QUANG CẢNH RA TOÀ VÀ
LỢI-HẠI RA SAO?
Theo đạo đức xã hội, chỉ có những người con BẤT HIẾU mới "dựng
dậy" cha mẹ quá vãng của mình, đem ra toà cho người khác phán xét
về "TỘI" CÓ CỦA ĐỂ LẠI CHO CON vì mục đích tranh giành tài sản với
anh em trong gia đình. Có "đẹp mặt" với mọi người lắm không, hay sẽ
bị xã hội cười chê, và đã làm tổn thương vong linh cha mẹ, trong khi
mình vẫn có cách khác để vô hiệu hoá ý đồ của người anh em bất
nghĩa đó, bảo vệ được quyền lợi của mình và danh dự gia đình? Về mặt
tâm linh, điều chắc chắn là người anh em đó sẽ phải chịu tội lỗi trước
tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Như thế mới là thể hiện lòng hiếu kính và nhớ
ơn cha mẹ đã để lại di sản cho mình thụ hưởng, mới xứng đáng với
ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI!
Nhìn lại, chuyện kiện tụng như vậy có lợi cho ai? Trước mắt là tốn tiền
cho toà án, luật sư... và nhất là LÀM LỢI CHO NGƯỜI KHÁC vì đã giúp
họ thoả mãn quyền lợi trên phương diện nào đó qua việc gợi ý hay hỗ
trợ kiện tụng. Đặc biệt, nếu họ là người CÓ TIỀN SỬ "ĂN CẮP" hay là
tên CƯỚP GIẬT, LỪA ĐẢO lại càng khốn, vì làm sao có được tấm lòng
VÔ VỊ LỢI hay đầu óc LƯƠNG THIỆN trong những con người như vậy?

Vì thế, chúng ta cần sáng suốt trong suy nghĩ, đừng vì cả nể hay cực
đoan, hiếu thắng mà nghe lời kích động, bất phân lợi hại, không nghĩ
đến việc đánh mất lương tâm và danh dự gia đình, đặc biệt làm tổn
thương hương hồn cha mẹ.
Chuyện đời là như vậy, chuyện đạo càng không thể, vì Đức Chí Tôn là
đấng tối thượng trong Càn khôn Vũ trụ nên chúng ta KHÔNG ĐƯỢC
PHÉP mang Ngài ra cho loài người ở địa cầu 68 nhỏ nhoi này phán xét
để tranh chấp với đối tượng mà chúng ta đã liệt vào hàng BÀNG MÔN
TẢ ĐẠO, là loài MA QUỶ, không xứng đáng để hơn thua đối với giới tu
hành chân chính như chúng ta!
Về mặt đức tin, có phải chúng ta đã MẤT NIỀM TIN VỚI ĐỨC CHÍ TÔN
vì sợ rằng Trần Quang Cảnh làm được việc tự do tác oai tác quái soán
ngôi, tước đoạt danh xưng của Ngài trước sự bất lực của Đức Lý Giáo
Tông và Đức Hộ Pháp, cùng các chư Phật, Tiên, Thánh, Thần?
Về mặt danh dự, nếu đem so sánh, TẢ ĐẠO BÀNG MÔN Trần Quang
Cảnh sau 3 năm sở hữu danh xưng như vậy mà vẫn chưa đưa chúng ta
ra toà để thoả mãn "ý đồ"; còn chúng ta lại chủ động làm việc ấy trước,
chỉ ngay khi phát hiện sự việc cách nay một vài tháng (bài kêu gọi kiện
tụng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trên Mạch Sống mới, có tựa
đề "Đạo Cao Đài: danh xưng bị biến thành thương hiệu", phát hành
ngày 26/3/2018) thì chúng ta tự hạ mình xuống thứ bậc nào và có
đáng hỗ thẹn không khi phải ngẩng đầu nhìn kẻ "ăn cắp" đáng học hỏi
như vậy?
Tóm lại, việc kiện tụng Trần Quang Cảnh về danh xưng, như
chúng tôi đã phân tích, là HÀNH VI VÔ ĐẠO, PHẠM GIỚI-QUY
(Ngũ giới cấm và Tứ đại điều quy), là mang TRỌNG TỘI VỚI
ĐỨC CHÍ TÔN, nên cần phải sáng suốt nhận định, tránh sa đà trước
khi quá muộn.
- Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng,
Trước tiên, chúng tôi xin tri ân sự quan tâm của ông đối với Đạo Cao
Đài của chúng tôi. Là người ngoại đạo và có học thức cao, có lẽ ông sẽ
cân nhắc lợi hại và thấu hiểu tinh thần đạo đức mà Thánh Hiền đã
truyền dạy cho tín đồ Cao Đài trong việc kiện tụng này. Bên cạnh đó,
nhân gian Việt Nam có câu "VÔ PHÚC ĐÁO TỤNG ĐÌNH", thì không
lẽ nào, vì mục đích giúp đỡ "VÔ VỊ LỢI" mà ông lại dẫn dắt Đạo Cao
Đài của chúng tôi vào vòng VÔ PHÚC, trong khi vẫn còn có cách tạo
HỮU PHÚC khác cho riêng ông?
- QUY: Trong "Tứ Đại Điều Quy" dành cho tín đồ Cao Đài, điều 4 đã

quy định (trích): "Đừng thấy đồng đạo tranh đua, ngồi mà xem
không để lời hòa giải...". Như vậy, khi có việc đồng đạo bất hoà,
trách nhiệm của tín đồ là phải tìm mọi cách để HOÀ GIẢI hay HOÁ
GIẢI, chứ Hội Thánh đâu có dạy tín đồ phải đi thưa kiện hay xúi giục
kiện tụng!
- GIỚI: Trong "Ngũ giới cấm", điều thứ Năm (BẤT VỌNG NGỮ) đã dạy
giữ giới như sau (trích):"...CẤM.... xúi giục người hờn giận, kiện
thưa xa cách...".
Bên cạnh đó, Kinh Sám Hối của Đạo Cao Đài cũng đã răn đe về hình
phạt cho kẻ BÀY NGƯỜI THƯA KIỆN sau khi mãn phần, như sau:
"Nhiều thứ rắn mặt mày dữ tợn
Ngóng cổ trông mắt trợn dòm người
Gặp thây nuốt sống ăn tươi
Vì bày thưa kiện, móc bươi, xúi lời"
Vì thế, chúng tôi mong rằng ông sẽ suy nghĩ lại sau khi đọc những lời
trần tình này của chúng tôi mà thay đổi, có biện pháp hỗ trợ thích hợp
với đạo đức của người tín đồ Cao Đài theo khuôn phép giáo luật. Theo
chúng tôi, với khả năng, ông nên hỗ trợ chúng tôi giải quyết sự việc
bằng biện pháp HÀNH CHÁNH, trước khi sử dụng biện pháp TƯ
PHÁP (khi phải buộc lòng). Nếu được vậy thì ông đã tạo công cao đức
dày khi cứu vớt một số ít tín đồ Cao Đài, vì nôn nóng nên suy nghĩ
chưa thấu đáo, khỏi phải chịu tội trước luật Thiên Điều (đây là việc làm
HỮU PHÚC cho ông). Ân đức này, chúng tôi xin tạc dạ, khắc tâm và
chắc chắn ông sẽ hưởng được hồng ân từ các Đấng Thiêng Liêng - theo
tín ngưỡng của ông - phò trợ.
Có thể là ông sẽ cho là chúng tôi thụ động trong việc phản
kháng TQC chăng? - Xin thưa để ông được rõ: Chính chúng tôi đã
chủ trương, phát động và trực tiếp vận động sự hỗ trợ của Cộng đồng
Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản Nam Cali nhằm bẻ gãy âm mưu tổ chức
Đại hội Nhơn Sanh do TQC thực hiện tại Nam Cali vào năm 2017 đạt
thành công, khiến TQC phải bỏ chạy, không dám thực hiện đúng theo
tinh thần đã thông báo rộng rãi trước đó bằng văn bản. Như vậy, tuỳ
theo sự việc mà chúng tôi có đối sách thích hợp, có cân nhắc lợi hại để
đạt kết quả tối ưu chứ không phải việc nào cũng cần phản ứng mạnh,
nhất là việc kiện tụng thấp thoáng màu sắc chính trị và trái đạo lý như
việc này.
- Kính thưa quý Hiền Tài, các Bàn Tri Sự, cùng tín đồ Cao Đài ở
California,

Như chúng tôi vừa trình bày, trách nhiệm chủ yếu trong việc ngăn
chận mưu đồ thống lãnh các Thánh Thất của Trần Quang Cảnh (nếu có)
thuộc về quý huynh tỷ. Nếu chúng ta không có biện pháp tự bảo vệ
theo lẽ công bằng, ngăn ngừa xâm hại tín ngưỡng là một khiếm
khuyết lớn. Và mục tiêu hàng đầu là chúng ta bảo toàn tính độc lập
trong mọi sinh hoạt của tôn giáo chúng ta, dựa trên nền tảng NHÂN
ĐẠO và THIÊN ĐẠO.
- Kính các đồng đạo còn đang say sưa trong việc kiện tụng,
Mong rằng, quý huynh tỷ bình tâm, tỉnh trí nhìn kỹ vấn đề mà DỪNG
LẠI việc tiếp tay vận động thưa kiện (đồng phạm với XÚI GIỤC) qua
việc lấy chữ ký và tiền bạc của nhơn sanh, để không VI PHẠM GIỚIQUY và phải chịu ĐẠI TỘI BẤT HIẾU trước Đức Chí Tôn, cùng nhận
lãnh những hình phạt đau thảm sau này. Hãy nhìn lại, qua việc kiện
tụng này, AI LÀ NGƯỜI CHỊU THIỆT THÒI và AI LÀ NGƯỜI CÓ LỢI? Và
nhỡ như kết quả không như ý thì uy tín và danh dự của quý huynh tỷ
sẽ như thế nào?
- Kính thưa toàn thể quý Hiền Tài, các Bàn Tri Sự, và đồng đạo
trên toàn Hoa Kỳ,
Chúng ta hãy hợp sức cùng đồng đạo ờ California, bằng cách: Các chức
sắc Hiền Tài cùng Bàn Tri Sự và tín đồ Cao Đài ở mỗi tiểu bang đều
nên gởi THƯ THÔNG BÁO đến chính quyền Liên Bang (đính kèm giấy
phép thành lập của các Thánh Thất), để góp phần khẳng định vị trí
tiền bối và sự độc lập của chúng ta trước danh xưng cầu chứng sanh
sau đẻ muộn của Trần Quang Cảnh.
Vài ý chân thành, kính mong được quan tâm và tiến hành đạt hiệu quả.
Nay kính.
Ngày 14/5/2018.
Thay mặt Ban Quản Trị Diễn đàn Hội Thánh Phục Quyền.
Chủ nhiệm
Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm

