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I. Xuân Vạn Loại 

Xuân vạn loại mùa xuân đầy hy vọng 

Đóa hùynh xuân chớm nở trong lòng người 

Xuân của đất trời đến thật lòng tôi 

Vì ánh sáng tâm linh ngời vũ trụ!  

Xuân rộn rã, yêu kiều và tươi thắm 

Ý xuân nồng tô đậm vạn ước mơ 

Trời Việt Nam dệt lại những vần thơ 

 Xuân bất diệt, xuân hiệp hòa, xuân dân tộc 

 

Họa chiến tranh chỉ là cơn gió lốc 

Đã qua rồi trong tim óc của muôn người 

Gió tình thương lồng lộng reo vui 

Vạn vật sống vườn hoa xuân phô sắc 

Ôi thắm thiết một khối tình Nam Trung Bắc 

Cùng một lòng ngưỡng vọng đến tổ tiên 

Múi khói hương nghi ngút dậy hồn thiêng 

Dòng giống Việt cội nguồn chung trăm trứng 

 

Bốn nghìn năm lịch sữ HÙNG giữ vững 

Tánh Rồng Tiên Chí Phù Đổng vẫn không phai 

Ánh Xuân hồng rọi sáng một tương lai 

Đất Nam Việt rạng ngời muôn thế kỷ 

     Ngọc Nương 
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II.  ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ĐẠO LỄ GIAO THỪA CUỐI NĂM TÂN MÃO, ĐẦU NĂM 

NHÂM THÌN - Đền Thánh đêm 30-12 năm Tân Mão (1952) 

 

 
 

Đêm nay là đêm giao thừa, cuối năm Tân Mão bước qua đầu năm Nhâm Thìn, Bần Đạo nhớ lại năm 

Bính Dần, Đức Chí Tôn đến mở Đạo, làm lễ khai Đạo nhằm ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần tới năm 

Đinh Mão, tức nhiên cũng giờ giao thừa này, Đức Cao Thượng Phẩm và Bần Đạo phò loan, Đức Chí 

Tôn đến kêu toàn thể con cái của Ngài nam nữ, lớn nhỏ, dặn rằng: Hễ Thầy đưa cái cơ lên, các con 

chun ngang qua đặng Thầy ban ơn cho nghé! Rồi Ngài xách Bần Đạo và Cao Thượng Phẩm đứng dậy 

ra giữa Thiên Bàn đưa cơ lên, cả con cái của Ngài đều chun ngang qua, Ngài đã làm một tấn tuồng 

cảm mến mà chỉ có cây cơ không mà thôi, tấn tuồng ấy làm Bần Đạo cảm xúc quá lẽ. Hễ mỗi người 

chun ngang qua cái cơ làm như thế vuốt ve mươn trớn vậy! Hạnh phúc thay! cho những người ngộ 

đạo đã được ân đặc biệt ấy. Tiếc thay lúc đó con cái của Ngài không đông nhiều như bây giờ Bần Đạo 

tiếc chớ phải chi cả thảy toàn thể con cái của Ngài hôm nay được Ngài ban ơn như thế ấy, chỉ nghĩa 

với một phương pháp cụ thể hữu hình của Ngài, tỏ cái tình thương yêu vô tận. Tuy vẫn biết và Bần 

Đạo dám quả quyết rằng: Giờ phút này Đại Từ Phụ đã chung ở với chúng ta. Ấy vậy toàn thể con cái 
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của Ngài định tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn (Toàn thể đều thành tâm cầu nguyện) Một ông 

cha thương yêu vô tận hạnh phúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ đạo Đấng đã cầm quyền cả Càn 

Khôn Vũ Trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái chết của Càn Khôn Vũ Trụ đến chung ở chúng ta, cái 

hạnh phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi Ngài đến cầm cây linh bút đặng 

mở chơn truyền của Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có thể tưởng tượng đặng, 

và không có thể tin đặng. Ôi! Một trường ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh rẽ là thế 

nào. Trong một bài thơ Ngài than như vầy: 

 

“Cười khan mà khóc bởi thương bây, 

  Chẳng mất một con nghiệt cả bầy. 

  Biết phận già không chờ chống gậy. 

  Nương theo con dại mới ra vầy.” 

 

Thật vậy, Ngài quá thương con cái mới ra nông nỗi đó, tưởng lòng thương yêu vô tận ấy không thể gì 

ta tưởng tượng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị nồng nàn yêu ái vô biên vô tận ấy, chỉ 

“vì thương con dại mới ra vầy” câu ấy nồng nàn thấm thúy đau đớn làm sao, câu nói đó là vì thương 

con dại của Ngài, mà toàn thể anh em chúng ta có hiểu cái tiếng dại ấy là thế nào không? Bần Đạo xin 

nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus Christ đã nói hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo, vì nó được 

quyền năng của ông Cha của Thiêng Liêng kia binh vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhưng không 

phải cái dại ấy mà nó cô độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ổng thay thế cái khôn 

cho nó, hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn, những kẻ yếu hèn với những người sang cả, khi trở về 

cùng Cha của họ nơi nước Hằng Sống của Đức Chí Tôn đã dành để cho con cái đau khổ của Ngài, cái 

giá trị vẫn khác Khốn khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn, khốn khổ thay cho những kẻ áp bức, 

hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của 

Ngài tức là nhục mạ Đấng Tạo Đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp 

con của Ngài phải chịu hèn hạ khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái oai 

quyền binh vực của Ngài cho chúng nó. Ấy vậy muốn tránh khỏi chỉ có một điều thôi, phải thương 

yêu con cái của Ngài được như Ngài vậy, nếu được cái tình thương yêu vô tận tại thế này, được cái 

tình thâm yêu ái vô biên ấy là một kiếp sanh hạnh phúc của chúng ta hơn hết. Cả thảy đều tịnh tâm 

cầu nguyện cho Bần Đạo ban phước lành (Đức Hộ Pháp ban phước lành). Sang cả nơi mặt thế gian 

này, Bần Đạo nói ngày chúng ta qui rồi với một cái hòm, với một khoảnh đất, với một cái lổ mà thôi. 

Sang trọng vinh hiển mà làm gì? giàu có mà làm gì? Phải kiếm món quí báu hơn nữa là kiếm cái 

quyền Thiêng Liêng Hằng Sống của mình đấy. 

 

LỜI THUYẾT ĐẠO của Đức HỘ PHÁP năm Tân Mão (1951) do BAN ĐẠO SỬ ấn hành lần thứ 

nhứt năm Ất Mão (1975) 
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III.  CÙNG NHAU HỌC ĐẠO  

III. 1 Muïc Ñích Thaønh Laäp Ñaïo Cao Ñaøi 

Toân Giaùo Cao Ñaøi laø cuûa Thöôïng Ñeá laøm chuû. Ngaøi laø chuùa teå caøn 

khoân vuõ truï thì vieäc laøm cuûa Ngaøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa taát caû 

con caùi Ngaøi trong vaïn höõu, caû chuùng sanh vaø con ngöôøi, khoâng phaân 

bieät Ñoâng Taây Nam Baéc. Saâu hôn moät chuùt, chuùng ta thaáy hieän tình 

nhaân loaïi trong giai ñoaïn naày laø loaøi ngöôøi ñang xaâu xeù nhau vì maâu 

thuaån trong tö duy vaø giaønh giöït quyeàn lôïi vaät chaát vì coá chaáp baûn 

ngaõ: maâu thuaån  Duy Taâm vôùi Duy vaät, maâu thuaån quan ñieåm xöa vaø 

nay, maâu thuaån giöõa kinh teá thoâ sô vôùi kinh teá kyõ thuaät tieân tieán, tö 

baûn chuû nghóa vôùi xaõ hoäi chuû nghóa, maâu thuaån quan ñieåm Taây 

Phöông vôùi Ñoâng Phöông; Ñaëc bieät trong toân giaùo duø raèng ngoaøi maët 

toân giaùo naøo cuõng theå hieän toân troïng, phoái hôïp vôùi toân giaùo khaùc ñeå phaùt trieån xaõ hoäi nhöng trong 

thaâm taâm vaãn coøn coù nhieàu tín ñoà vaø giaùo hoäi toân giaùo naøy cho raèng chæ coù toân giaùo mình theo 

môùi laø chaùnh, laø chaân lyù coøn choå khaùc laø meâ tín laø taø. Söï kieän naøy vaãn coøn ñang xaûy ra. Do ñoù vì 

nhu caàu bình an haïnh phuùc cho toaøn theå nhaân loaïi Ñöùc Cao Ñaøi môûõ Ñaïo daïy loaøi ngöôøi tinh thaàn 

“Huynh Ñeä ñaïi ñoàng cuøng moät goác Thöôïng Ñeá sinh ra”, tinh thaàn hoøa ñoàng hieäp nhaát aâm döông, 

2 maët töông ñoái ñoái chieáu nhau: Voâ Höõu, ñôøi ñaïo, chaùnh taø, thieän aùc, chôn giaû, cao thaáp, hö 

thöïc.v.v ( phi kim nhi kim, phi coã nhi coã, phi kim phi coã, nhi kim nhi coã, trung dung quaùn nhöùt aáy 

laø Cao Ñaøi. Cao Ñaøi khoâng Cao Ñaøi chính thò laø Cao Ñaøi), ñoù laø tinh thần “vaïn giaùo nhöùt lyù”  

   Muoân kieáp coù ta naém chuû quyeàn 

   Vui loøng tu nieäm höôûng aân Thieân 

   Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá 

Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân. 

   ÑCT (TNHT) 

Toân giaùo naày môùi khai saùng vaøo tieàn baùn theá kyû 20, naêm 1926 taïi Tænh Taây Ninh, mieàn Nam Vieät 

Nam, veà maët tinh thaàn, tö töôûng ñaùp öùng thôøi ñaïi ngaøy nay vôùi toân chæ “Qui Nguyeân Tam Giaùo” 

(Phaät Laõo Khoång), vaø “Hieäp Nhaát Nguõ Chi” (Nhôn Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân Ñaïo, Phaät 

Ñaïo). Muïc ñích thöïc hieän cô qui nhaát trong tinh thaàn hoøa ñoàng toân giaùo, xaây döïng neàn vaên minh 

tình thöông huynh ñeä ñaïi ñoàng. 
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Toân chæ qui nguyeân phuïc nhaát ñöa con ngöôøi trôû veà goác thieân löông (töùc Thöôïng Ñeá hay laø 

löông taâm) thöïc hieän song haønh veà caû hai maët Thieân Ñaïo (Esoterism) vaø Theá Ñaïo (Exoterism) 

Veà maët Thieân Ñaïo cöùu roãi linh hoàn con ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt, töï mình vöôn leân laøm chuû laáy mình, 

hoaøn toaøn töï do, töï giaùc phuïng söï cho cô tieán hoùa thoaùt khoûi söï chi phoái cuûa duïc voïng thaát tình trong 

noäi taâm vaø thöû thaùch cuûa ngoaïi caûnh. 

Veà maët Theá Ñaïo höôùng ñeán xaây döïng moät xaõ hoäi toaøn caàu (cosmopolitan society) hoøa bình, an laïc 

trong töông lai. Hình aûnh “Ñaïi Ñoàng Xaõ” tröôùc Toøa Thaùnh cuõng laø moät daáu chæ noùi leân muïc ñích 

naày. 

Hieåu saâu saéc toân chæ muïc ñích vaø trieát lyù cuûa neàn Ñaïi Ñaïo ngöôøi tín höõu Cao Ñaøi xaùc tín vaøo töông 

lai qua lôøi tieân tri cuûa Thöôïng Ñeá “Nöôùc Vieät Nam nhoû nhen trong vaïn quoác sau laøm chuû môùi laø kyø”. 

Laøm chuû ñaây phaûi hieåu veà tinh thaàn, theå hieän qua tö töôûng bao truøm cuûa Ñaïi Ñaïo hay Thieân Ñaïo, 

töôïng hình Thieân Nhaõn laø Ñaáng Chí Toân Thaùi Cöïc sinh hoùa ra muoân loaøi vaïn vaät, laø aùnh saùng 

LÖÔNG TAÂM ngöï tri trong moãi con ngöôøi. Bieåu töôïng naøy cuõng noùi leân Taâm Phaùp laø chôn phaùp 

cuûa Ñaïi Ñaïo, laø chìa khoùa khai môû TÌNH THÖÔNG daãn daét nhaân loaïi ñeán Chaân Thieän Myõ. 

Cuõng trong yù höôùng naøy Ngaøi ñaõ tieân tri “Nam phong thöû nhöït bieán nhaân phong”, trong töông lai 

phong hoùa nhaø Nam (theo neàn vaên minh tinh thaàn cuûa Ñaïi Ñaïo) seõ laø phong hoùa cuûa nhaân loaïi. 

Neàn phong hoùa döïa treân caên baûn TÌNH THÖÔNG, HUYNH ÑEÄ ÑAÏI ÑOÀNG, sanh linh bình ñaúng, 

laáy NHAÂN NGHÓA laøm neàn taûng. 

Muïc ñích Cao Ñaøi cuõng theå hieän roõ trong Phaät Maãu Chaân Kinh 

  Kyø khai taïo nhöùt linh ñaøi (Theo ÑHP giaûng: linh ñaøi laø linh Taâm) 

  Dieät hình taø phaùp cöôøng khai ñaïi ñoàng (giaûi chaáp Töôùng khai Taâm ñaïi ñoàng) 

  Hieäp vaïn chuûng nhöùt moân ñoàng maïch (maïch tình thöông Taïo Hoùa) 

  Qui thieân löông quyeát saùch vaän truø (vaän truø quyeát saùch qui Taâm) 

  Xuaân Thu, Phaát Chu,û Baùt Vu (Ba coå phaùp cuûa Tam Giaùo) 

  Hieäp qui Tam Giaùo höõu caàu chí chôn. (qui veà chaân lyù toái thöôïng, töùc Thöôïng Ñeá) 
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Muïc ñích Cao Ñaøi theå hieän qua 2 caâu lieãn Cao Ñaøi tröôùc Coång Chaùnh 

Moân Toøa Thaùnh vaø tröôùc cöûa caùc Thaùnh Thaát. 

Cao Thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoøa Bình Daân Chuû Muïc 

Ñaøi tieàn suøng baùi Tam Kyø coäng höôûng Töï Do quyeàn 

 

Hai caâu lieãn naày noùi leân toân chæ muïc 

ñích Cao Ñaøi khai Ñaïi Ñaïo kyø ba ñem 

Hoøa Bình Haïnh Phuùc Daân Chuû Töï Do thaät söï cho nhaân loaïi. 

Cao Ñaøi quan nieäm Taân Daân Chuû vaø Töï Do thaät söï. Quan nieäm 

töï do ñuùng möùc laø con ngöôøi phaûi töï laøm chuû ñöôïc mình, thoaùt 

khoûi moïi chi phoái cuûa ngoaïi caûnh vaø noäi taâm. Laøm chuû ñöôïc mình môùi laøm chuû ñöôïc ñaát nöôùc vaø 

xaõ hoäi. Ñoù goïi laø Taân Daân Chuû. Muïc ñích Cao Ñaøi theå hieän qua hai caâu lieãn Hieäp Thieân tröôùc 

coång Hieäp Thieân Ñaøi vaø treân noùc Ñeàn thaùnh ngay töôïng Phaät Di Laïc. 

Hieäp nhaäp Cao Ñaøi baù taùnh thaäp phöông qui chaùnh quaû 

   Thieân khai Huyønh Ñaïo Nguõ Chi Tam Giaùo Hoäi Long Hoa 

Hieäp Thieân laø chôn phaùp Cao Ñaøi daãn daét chuùng sanh vaøo ñöôøng Ñaïi Ñaïo hay Taâm Ñaïo 

Ñaïi Ñaïo theå hieän tinh thaàn HOØA ÑOÀNG, khoâng nhöõng HOØA ÑOÀNG TOÂN GIAÙO, khoâng phaân bieät 

saéc toäc, maø chính yeáu laø HOØA ÑOÀNG giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI, giöõa NGÖÔØI vaø VAÏN VAÄT (töùc khai 

MOÁI ÑOÀNG MAÏCH trong vuõ truï), MÔÛ ROÄNG THEÁ GIÔÙI TÌNH THÖÔNG ñeán toaøn chuùng sanh 

vaïn loaïi. 

Huyeàn phaùp ñeå thöïc hieän söï HOØA ÑOÀNG vi dieäu ñoù laø TAÂM PHAÙP, ñöôïc theå hieän qua bieåu töôïng 

THIEÂN NHAÕN: THIEÂN NHAÕN laø TRÔØI maø cuõng laø TAÂM, TRÔØI NGÖÔØI hieäp nhaát ôû TAÂM. 

     Nhaõn thò chuû TAÂM 

       Löôõng quang Chuû teå 

Quang thò Thaàn 

Thaàn thò THIEÂN 

    THIEÂN giaû NGAÕ giaû  (trích T.N.H.T) 
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Trong Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån Thaày coù noùi “chöa phaûi hoài caùc con bieát ñaëng taïi sao veõ Thaùnh 

Töôïng con maét maø thôø Thaày”, coù nghóa phaûi ñeán moät luùc naøo ñoù, coù the å khi ñöôïc KHAI TAÂM hoaëc 

qua thôøi kyø ÑAÏO TAÂM nhaân loaïi môùi yù thöùc ñöôïc CHÔN PHAÙP cuûa ÑAÏI ÑAÏO qua bieåu töôïng ñoù. 

Thôøi kyø ÑAÏO TAÂM laø thôøi kyø QUY NGUYEÂN cuõng goïi laø QUY TAÂM, ñöa nhaân loaïi quay veà Goác 

cuûa Ñaïo phaùt huy tình thöông roäng lôùn xoùa tan moïi bieân cöông quoác gia, chuûng toäc, chính trò, toân 

giaùo... Goác cuûa Ñaïo laø TAÂM baùc aùi hay Chôn Taâm, laø nguyeân TAÙNH hay ñieåm Linh Quang cuûa 

Thöôïng Ñeá coù laøn soùng rung ñoäng cao ñoä haèng höõu trong cuøng khaép vuõ truï, vaïn vaät vaø con ngöôøi 

cuõng laø ñieåm ñoàng maïch cuûa VAÏN HÖÕU. Vì theá haønh TAÂM PHAÙP laø thöïc hieän moái töông giao 

thoâng ñoàng giöõa con ngöôøi vôùi Ñaïi Vuõ Truï taïo nguoàn sieâu naêng löïc vi dieäu voâ bieân, phaùt ra töø 

tröôøng thanh ñieån THIEÂN NHAÂN hay AÂM DÖÔNG hieäp nhaát coù taùc duïng thanh hoùa caøn khoân vuõ 

truï, chuyeån hoùa con ngöôøi vaø vaïn vaät. Trong baøi thuyeát ñaïo Ngaøy 10 Thaùng 10 Naêm Ñinh Hôïi 

(1947) Ñöùc Hoä Phaùp cuõng coù noùi ñeáùn hieäu quaû nhieäm maàu cuûa Voâ Töï Taâm Kinh qua hieän töôïng 

Chí Linh hieäp Vaïn Linh töùc qua hieän töôïng HIEÄP THIEÂN ( God communication). 

Hieåu theo Phaùp Chaùnh Truyeàn Ñaïi Ñaïo: 

Bí Phaùp Hieäp Thieân laø cöûa Hieäp Thieân Ñaøi dieäu duïng raát heä troïng cuûa Thöôïng Ñeá trong laàn môû 

Ñaïo Kyø Ba. 

HIEÄP THIEÂN laø quay veà goác baûn thieän töùc quy nguyeân, ñoái  vôùi con ngöôøi laø QUI TAÂM, chính laø 

noàng coát cuûa vaïn phaùp. Noùi caùch khaùc vaïn phaùp ñeàu laáy QUI TAÂM (quay veà TAÂM) hay HIEÄP 

THIEÂN (Hieäp nhaát vôùi Thöôïng Ñeá) laøm caên baûn. 

Toùm laïi, Ñaïi Ñaïo Kyø Ba phoå ñoä chuùng sanh qua Bí Phaùp töùc TAÂM PHAÙP hay taàng rung ñoäng ñieån 

quang sieâu löïc voâ hình do söï hieäp thoâng giöõa con ngöôøi vôùi Thöôïng Ñeá nôi TAÂM, seõ laøm cho TAÂM 

con ngöôøi töï nhieân ñöôïc phaùt saùng, hieåu bieát chính xaùc CHAÂN LYÙ, coù khaû naêng daãn daét hoï treân 

ñöôøng tu tieán: do ñoù cuõng coù theå noùi Ñaïi Ñaïo phoå truyeàn TAÂM Kinh Voâ Töï qua nguoàn soùng ñieån 

quang. Bieåu töôïng THIEÂN NHAÕN cuõng chính laø bieåu thò cuûa TAÂM PHAÙP töùc HIEÄP THIEÂN PHAÙP 

hay QUI TAÂM. Hieåu ñöôïc ñieàu naày töï nhieân chuùng ta thaáy roõ con ñöôøng Thöôïng Ñeá daãn daét nhaân 

loaïi laø qua TAÂM (cô buùt chæ laø phöông tieän buoåi ñaàu). Coù CHÔN TAÂM töùc coù THAÀY daãn daét. Cuõng 

coù theå noùi Thieân Nhaõn laø TAÂM , Ñaïi Ñaïo chính laø TAÂM ÑAÏO. Kinh saùch höõu töï ñaõ ñöôïc phoå bieán 

quaù ñaày ñuû trong nhöõng thôøi kyø tröôùc ñaây, hieäu quaû cuûa noù coù haïn. Giôø laø thôøi kyø cuûa TAÂM Kinh 

Voâ Töï keát quaû vi dieäu khoân löôøng. Thôøi kyø AÙnh Saùng Taâm Linh maàu nhieäm cuûa Ñieån Quang bieän 
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chöùng môû roäng chaân trôøi, lyù ñöông nhieân duy vaät bieän chöùng phaûi bò “giaûi theå” nhöôøng böôùc cho 

nguoàn aùnh saùng thieân löông traøn ngaäp.  

Hieän töôïng Thöôïng Ñeá giaùng traàn khai Ñaïi Ñaïo tieâu bieåu cho thôøi kyø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng quaùn 

haï taän ñoä sanh linh, Chí Linh ñeán hieäp Vaïn Linh khai môû TAÂM kinh  giuùp cho ngöôøi TU TAÂM tieáp 

nhaän nguoàn chaân lyù saùng suoát voâ cuøng, tu tieán raát nhanh vaø coøn ñoùng goùp vaøo cô Qui Nguyeân cuûa 

Ñaïi vuõ truï khai taâm chuùng sanh giuùp nhaân loaïi giaûi thoùat khoûi duïc voïng höôùng ñeán xaây döïng moät 

theá giôùi an bình. Hieåu saâu saéc CHÔN PHAÙP naøy ta môùi thaáy ñöôïc taïi sao TU TAÂM hay TU THAÂN 

laø goác ñöa ñeán TEÀ GIA, TRÒ QUOÁC, BÌNH THIEÂN HAÏ. Do ñaëc dieåm cuûa thôøi kyø THIEÂN NHAÂN 

HIEÄP NHAÁT, con ngöôøi chæ caàn haønh söù maïng VI NHAÂN thöïc hieän vieân maõn NHAÂN ÑAÏO aét ñaéc 

THIEÂN ÑAÏO, neân thôøi kyø naày cuõng goïi laø thôøi kyø “Nho Toâng chuyeån theá.” 

Keát luaän: Caøn khoân ñang chuyeån phaùp HIEÄP THIEÂN quy hieäp AÂM DÖÔNG hay THIEÂN NHAÂN 

töùc HIEÄP THIEÂN THÖÔÏNG-THIEÂN HAÏ- taïo cô QUI HOØA xaây ñôøi THAÙNH ÑÖÙC THEÁ GIÔÙI 

ÑAÏI ÑOÀNG. ÑAÏI ÑAÏO KYØ BA xuaát hieän ñeå hoaøn thaønh söù maïng ñoù. Noùi caùch khaùc, vôùi lyù töôûng 

cao ñeïp tuyeät myõ ñoù, bí nhieäm HIEÄP THIEÂN PHAÙP hay Taâm Phaùp Thieân Nhaân Hieäp Nhöùt cuûa 

ÑCT Thöôïng Ñeá trong laàn môû ñaïo kyø ba laø vi dieäu phaùp ñaùp öùng veà caû hai maët taâm linh vaø nhaân 

sinh.  

Trong TNHT, ÑCT daïy: Phaûi nhaäp Tröôøng Thi Coâng Quaû phuïng söï chuùng sanh môùi veà coõi cöïc 

laïc. ÑCT coøn xaùc ñònh: Muoán ñaéc ñaïo chæ phaûi ñi cöûa naøy maø thoâi. 

Ñoù laø lyù do, khi caùc baäc tieàn khai öu tö veà tình hình ñaát nöôùc , daân toäc bò ñoâ hoä, ÑCT cuõng haèng 

daïy: “Caùc con cöù lo tu ñi, moïi vieäc khaùc ñeå Thaày lo” 

Caùc Ngaøi muoán hoûi veà quoác söï, chính trò, ÑCT laïi höôùng daãn khai Ñaïi Ñaïo Cao Ñaøi! Ñoù laø caâu 

traû lôøi roát raùo nhaát ñeå giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc cuûa caùc Ngaøi. Hieåu saâu saéc ñieåm naøy ta môùi thaáy 

ñöôïc muïc ñích lôùn lao cuûa neàn Ñaïi Ñaïo kyø ba Ñaïi AÂn Xaù, Thöôïng Ñeá haï mình ñeán vôùi nhaân loaïi. 

Nhö vaäy ñieàu toái caàn nôi con ngöôøi laø daán thaân phuïng söï ñaïo, ñôøi vôùi Taâm chí thaønh. Thaày seõ 

chung cuøng vôùi chuùng ta, hoå trôï chuùng ta treân moïi neûo ñöôøng ñi ñeán töông lai taïo döïng xaõ hoäi 

môùi, traät töï theá giôùi môùi (New world order): Xaõ hoäi Thaùnh Ñöùc, Theá Giôùi Ñaïi Ñoàng, Hoøa Bình 

Chung Soáng, trong tinh thaàn Taân Daân Chuû vaø Töï Do thaät söï. 

Sau ñaây laø baøi thô toùm taét ñuùc keát. 
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Söù Maïng Ñaïi Ñaïo 

                          Hieäp Thieân Phaùp caøn khoân ñang vaän chuyeån 

             AÁy nguyeân nhaân xuaát hieän Ñaïo kyø ba 

                      Dòch Trung Thieân, Tieân Haäu lyù Trung Hoøa 

Cô qui hieäp Höõu Voâ, Taâm Vaät 

          Ñôøi vôùi Ñaïo, aâm döông, thanh tröôïc 

               Coøn bieät phaân khoâng thaáu ñaùo huyeàn vi 

    Thuyeát duy taâm duy vaät ñaõ loãi thì 

       Trung Dung Ñaïo kieän toaøn chaân lyù 

           Tuøy trình ñoä töøng thôøi kyø Thaày môû lôùp 

          Caùc phaân khoa nay qui moät Ñaïo Trôøi 

    Raûi ñieån laønh chuyeån khaép nôi nôi 

                Nhaønh döông lieåu nöôùc Cam loà chan röôùi 

          Qui taâm thieän, vaïn nguoàn qui moät moái 

    Hieäp Thieân Nhaân môû loái Ñaïi Ñoàng 

   Moãi nhaân hieàn töï chuû laäp Taân Daân 

          Ñôøi Thaùnh Ñöùc toaøn daân laø Thaùnh Theå 

  Cô “ giaûi theå” roõ raøng Trôøi ñaët ñeå 

       Chuyeån nhaân loaøi toaøn theå QUI TAÂM 

Môû ñöôøng Thieân Chuùa giaùng laâm 

        Thieân ñaøng taïi theá muoân daân thaùi bình. 

                                                  Ngoïc Nöông 
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III.2  NHAÄN ÑÒNH VEÀ “ÑOÁI THOAÏI LIEÂN TOÂN” 

Thieân nieân kyû môùi 2000, tinh thaàn lieân hieäp Toân giaùo trong “á Ñoái Thoaïi Lieân Toân “ laø moät nhu 

caàu phaùt trieån Taâm Linh, moät theå traïng chaân lyù kieän toaøn taát nhieân, phoái hôïp tinh thaàn vaø quyeàn 

löïc cuûa Ñaáng Toaøn Naêng dìu daét nhaân loaïi treân ñöôøng tieán hoùa ñeán vaên minh veà vaät chaát laãn tinh 

thaàn: vaên minh khoa hoïc vaät chaát hieän ñaïi keát hôïp vôùi tinh thaàn töïa vaøo söù maïng cao caû cuûa toân 

giaùo. 

Söï coäng thoâng hoøa ñoàng trong Lieân Hieäp Toân Giaùo laø nguoàn suoái Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá 

Toái Cao ban raûi trong Caøn Khoân Vuõ Truï, laø nguoàn aùnh saùng taâm linh chan hoøa toaøn nhaân loaïi. 

  Ngaøy naøo nhaân loaïi roõ coäi nguoàn 

              Cuøng chung moät maïch cuûa Tình Thöông 

Cha Trôøi ban raûi ñeàu muoân vaät 

       Ngaøy aáy Yeâu Thöông keát Ñaïi Ñoàng 

 

Qua böùc thö chuùc möøng Chö Toân Ñöùc vaø tín ñoà Phaät Giaùo nhaân Leã Phaät Ñaûn vaø môøi goïi “ cuøng 

phaùt trieån moät neàn vaên hoùa ñoái thoaïi “ cuûa Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo 

Hoaøng veà Ñoái Thoaïi Lieân Toân, chuùng toâi coù nhöõng ghi nhaän ñaëc bieät veà söï tieán boä Taâm Linh raïng 

rôõ cuûa nhaân loaïi : Phaùt huy Tình Thöông roäng lôùùn trong loøng moïi ngöôøi ñöa ñeán caûm thoâng, 

xoùa boû nhöõng dò bieät veà hình thöùc. 

Thöïc chaát, caùc Toân giaùo chæ laø nhöõng maët cuûa haït kim cöông Chaân Lyù, phaùt xuaát töø moät nguoàn chaân 

lyù duy nhaát, ñöôïc khai môû trong nhöõng thôøi kyø vaø ñòa phöông khaùc nhau. Do ñoù coù söï khaùc bieät veà 

hình thöùc, baûn chaát vaãn töø moät nguoàn Tình Thöông cuûa Thöôïng Ñeá Toái Cao maø ngöôøi theá gian 

thöôøng goïi baèng nhöõng danh töø khaùc nhau nhö : Ñöùc Chuùa, Ñöùc Phaät, Ñöùc Jehova, Ñöùc Alah, Ñöùc 

Chí Toân v.v.... 

Söï tieán boä Taâm Linh naày thích öùng vôùi thôøi ñaïi “Toaøn caàu hoùa “ vaø tinh thaàn Ñaïi Ñaïo, töùc tinh 

thaàn lieân hieäp, hoøa ñoàng Toân giaùo, xaây döïng caên nhaø chung Vuõ Truï, hoøa bình chung soáng trong 

Tình Thöông Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng. 

Söù maïng cao caû cuûa Toân Giaùo laø laõnh ñaïo tinh thaàn, cöùu ñoä theá gian neân söï lieân hieäp Toân Giaùo laø 

ñieàu toái caàn thieát ñeå mang laïi cho nhaân loaïi moät ñoùng goùp tích cöïc vôùi nhöõng thaønh quaû “hoa traùi 

maø nhaân loaïi ñaõ thu löôïm ñöôïc ñeå xaây döïng moät neàn vaên minh Tình Thöông vaø Hoøa Bình “. 
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Giai ñoaïn chia caùch, phaân bieät, ñoá kî Toân Giaùo ñaõ qua nhöôøng böôùc cho thôøi kyø “QUY NGUYEÂN 

PHUÏC NHÖÙT “caùc maët cuûa haït kim cöông chaân lyù cuøng phuïc vuï cho chaân lyù. Tinh thaàn naày giuùp 

nhaân loaïi “vöôït leân treân moïi ñöôøng loái vò kyû cuûa Chuû nghóa chuûng toäc töï toân, ñoùng kín “ñeå coù theå 

“phoái hôïp haøi hoøa veà baûn saéc caù bieät cuûa chuùng ta trong taâm tình bao dung vaø thoâng caûm toân troïng 

söï khaùc bieät cuûa keû khaùc... “ coi ñoù laø nguyeân lyù töï nhieân nhö vöôøn hoa coù ñuû loaïi hoa, hình daùng 

vaø maøu saéc khaùc nhau nhöng baûn chaát vaãn laø moät. 

YÙ nghóa “ Quy nguyeân phuïc nhöùt “ laø quay veà coäi nguoàn chaân lyù duy nhöùt, töùc quay veà Thöôïng 

Ñeá Toái Cao, taïo hoùa ra Caøn Khoân Vuõ Truï vaø Vaïn Vaät, cuõng coù theå noùi laø quay veà aùnh saùng Tình 

Thöông hay aùnh saùng Löông Taâm ñeå xaây döïng theá giôùi an bình, haïnh phuùc. 

Naêm 1999 Hoäi Ñoàng Lieân Toân, nhaân ngaøy Ñaïi Hoäi, neâu leân moät soá “phöông caùch giuùp cho coäng 

ñoàng Toân Giaùo giaùo duïc tín ñoà cuûa mình veà trau doài löông taâm...” Phöông caùch tuy khaùc nhau 

nhöng chuû yeáu vaãn laø KHAI TAÂM . Vì Taâm laø hình aûnh cuûa Thieân Löông, laø ñieåm linh quang cuûa 

Thöôïng Ñeá ban cho moãi ngöôøi. Taâm laø coäi nguoàn cuûa haïnh phuùc hay ñau khoå. Chính Ñöùc Giaùo 

Hoaøng Phao loâ II cuõng ñaõ coâng boá tröôùc haøng ngaøn giaùo daân taïi Toøa Thaùnh Vatican vaøo naêm 

2000 : “ Thieân Ñaøng, Ñòa Nguïc taïi Taâm “. Böùc aûnh Ñöùc Chuùa chæ vaøo quaû tim, yù noùi haõy quay 

vaøo Taâm. Tam Giaùo NHO, THÍCH, ÑAÏO ñeàu laáy Taâm laøm goác: 

  Phaät Giaùo daïy : Minh Taâm kieán Taùnh 

Ñaïo Giaùo daïy: Tu Taâm luyeän Taùnh 

    Nho Giaùo daïy:  Toàn Taâm döôûng Taùnh 

 

Ñaïo Cao Ñaøi thôø “Thieân Nhaõn “voùi nghóa “Nhaõn Thò Chuû Taâm “. Thieân Nhaõn laø Ñaáng Chí Toân 

Thaùi Cöïc sinh hoùa ra muoân loaøi vaïn vaät cuõng laø aùnh saùng. Löông Taâm ngöï trò trong moãi con ngöôøi: 

Taâm laø ñieåm giao caûm giöõa nhaân loaïi, cuõng nhö giöõa nhaân loaïi vaø Thöôïng ñeá neân Taâm phaùp laø 

then choát cho vaïn phaùp. Söï tieán boä veà Taâm linh cuûa nhaân loaïi trong chieàu höôùng lieân hieäp, hoøa 

ñoàng Toân Giaùo cho chuùng toâi nieàm tin töôûng vaøo töông lai theá giôùi veà moät neàn vaên minh Tình 

Thöông vaø Hoøa bình: 

  Luaät phaùp ngaøy mai Luaät Yeâu Thöông 

     Löông Taâm ñuoác saùng roïi muoân phöông 

Cöûa quyeàn Coâng Chaùnh neâu chaân lyù 

Cuoäc soáng AN HOØA goäi aùnh döông. 
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Trong tinh thaàn “Ñoái Thoaïi Lieân Toân“, caàn söï hieåu bieát laãn nhau ñeå caûm thoâng, chuùng toâi vôùi tö 

caùch laø moät tín höõu Cao Ñaøi, xin maïn pheùp coù ñoâi doøng giôùi thieäu raát sô löôïc veà Toân Giaùo môùi nay: 

Ñaïo Cao Ñaøi danh goïi Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, môùi xuaát hieän vaøo naêm 1926 taïi mieàn Nam Vieät 

Nam, veà maët hình thöùc vaø soá löôïng tín ñoà coøn raát khieâm toán; veà maët tinh thaàn, tö töôûng ñaùp öùng thôøi 

ñaïi ngaøy nay, vôùi toân chæ “Quy Tam Giaùo, Hieäp Nhaát Nguõ Chi “ (1) Muïc ñích thöïc hieän cô “quy 

nhaát” qua phöông phaùp QUI TAÂM ( khai saùng löông taâm goïi taét laø KHAi TAÂM ) theå hieän tinh thaàn 

Hoøa Ñoàng Toân Giaùo, xaây döïng neàn vaên minh Tình Thöông Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng. 

Chuùng toâi raát taâm ñaéc vôùi lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze veà Lieân Hieäp Toân Giaùo xaây 

döïng neàn vaên minh Tình Thöông vaø Hoøa Bình nhö baét gaëp ñöôïc chính linh hoàn mình. 

Chuù Thích : 

(1)  Tam Giaùo: Nho, Thích, Ñaïo. 

       Nguõ Chi: Nhaân Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân Ñaïo vaø Phaät Ñaïo. 

Quốc Sĩ Nguyeãn Ngoïc Nöông 

(Trung Taâm Nghieân Cöùu & Phaùt Huy Ñaïi Ñaïo, Houston, Texas, Hoa kyø) 

 

III.3  CẢM NGHĨ VỀ BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH 

Kính thưa các bạn. 

Chúng ta hiểu được chân lý Đại Đạo là một vấn đề nhưng nhưng áp dụng Chân Lý Đại Đạo thì phải 

cần có sự đáp ứng của Không Gian, Thời Gian, và Trình Độ Tiến Hóa của nhân loại. 

Khi Đạo mới hình thành, chúng ta nên thấy rõ Bát Đạo Nghị Định là một vấn đề cần thiết,  nó giống 

như vỏ trứng gà để bảo vệ mầm sống bên trong cho đến khi nào gà con thật sự trưởng thành thì tự nó 

khẽ mỏ thoát ra khỏi vỏ trứng. Nếu chúng ta gắp rút đập bể vỏ để cho gà con thoát ra thì thử hỏi gà 

con có thể sống được hay không? Sau đây là bài thơ tâm tình về Bát Đạo Nghị Định :  

             Cảm Nghĩ Về Bát Đạo Nghị Định 

    Hộ Pháp, Giáo Tông ấn ký rồi 

    Vững xây nền Đạo tiến lên thôi 

    Khác chi vỏ trứng nuôi mầm sống 

    Chờ lúc gà con biết khẻ mồi 

    Thông thả tự mình ra khỏi vỏ 

    Nghiểm nhiên bên MẸ sống an vui 

    Qui tâm cốt lõi cơ qui nhất 

    Ngã chấp còn mang khó kịp thời. 

               Ngọc Nương 
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Không Gian và Thời Gian mà tôi muốn nói đó là lúc Đạo Tâm được phát triển thật sự trong mỗi 

chúng ta, khi mỗi chúng ta không còn Tâm chia rẻ, phân biệt, đố kỵ, tranh trấp hơn thua. Đó là lúc 

ánh sáng chơn Tâm hiển lộ hòa hiệp với ánh sáng vô cùng của Thượng Đế (Đại Vũ Trụ) giải tan bóng 

tối của Phàm Ngã nặng mang thất tình.  

Nói cách khác Đạo Tâm đạt Thiên Nhân Hiệp Nhất có thể thực hiện theo lời Đức Chí Tôn dạy:  

    " Thương nhau phải lúc chung vai gánh 

       Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu" 
 

Tôn chỉ Đại Đạo là Quy Nguyên Hiệp Nhất (có nghĩa đưa về gốc hiệp một) nên mục đích của Bát 

Đạo Nghị Định (BĐNĐ) là ngăn chận sự tách ra từ gốc, làm phân hóa chia rẻ đố kỵ, tranh trấp quyền 

chức cao thấp, rất tai hại cho sự tạo dựng và phát triễn của Đạo nhất là trong buổi đầu mới thành lập 

(như lúc sơ khai của Đạo ở quốc nội và ở hải ngoại)  

Hiểu Đạo và áp dụng đúng thời điểm là điều cần thiết và rất quan trọng. Khi nền Đạo đã phát triển 

lớn mạnh thì con người tiến bộ thật sự về Đạo Tâm (chỉ lo phụng sự chứ không tranh chấp chức 

quyền cao thấp), tự nhiên chúng ta thoát ra vòng BĐNĐ, chung hiệp nhau hành Đạo, thật Tâm chấp 

nhận Tân Luật Pháp Chánh Truyền (TLPCT) là hiến pháp của Đạo, Tòa Thánh Tây Ninh là Tổ Đình 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ). 

Cơ khảo đảo hiện nay vấn đề xem tất cả các nhánh Đạo Cao Đài là chi phái  kể cả Tòa Thánh Tây 

Ninh, đã làm đão lộn trắng đen, hư thực, chớ sự thực không có một cây sống nào chỉ có nhánh mà 

không có gốc. Gốc hay nhánh đều cùng chung một nguồn nhựa nguyên và nhựa luyện để sống, tồn tại 

và phát triển. 

Nếu chặt hết nhánh, cây còi cọc không phát triển, còn chặt gốc thì cây sẽ chết! Điều hệ trọng là phải 

vun bồi gốc, cây mới phát triển sum sê.  

Đôi dòng tâm sự cùng các bạn Cao Đà. Cơ giải thể tước bỏ quyền chức (sau 1975) đã đưa chúng ta 

vào đường Đạo Tâm là một chuyển hướng tốt cho việc thực hiện cơ Quy Nhất. Người có Đạo Tâm 

coi phẩm chức chỉ là sự phân công trách nhiệm để hoàn thành công việc lớn của Đạo cho có kết quả, 

nếu chúng ta nhận thức được đều này thì chúng ta đã phát triển Đạo Tâm! 

Chúng ta là thành viên xây dựng và phát triển Đạo ở hải ngoại. Hy vọng chúng ta vượt qua mọi thử 

thách khó khăn để hoàn thành sứ mạng cao cả thiêng liêng. 

Ngọc Nương 

 

 

 



 
 

 
Ngày 15 Tháng 1 Năm 2020           Trang 17 
 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 005 

III.4. Questions about Life (Câu hỏi về Sự Sống)  

1. Does your religious scripture record the first appearance of life on Earth?  

Kinh thánh của bạn có ghi lại sự xuất hiện đầu tiên của sự sống trên Trái đất không? 

 

Cao Đài scripture mentioned the “Bí Pháp” of how life is created.  In the Ritual Prayer to the 

Holy Mother of all, explaining the interaction and collaboration of Yin and Yang energy is the 

energy of the creation of life. 

 

Tạo Hóa Thiên Huyền vi Thiên Hậu, 
Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì. 

Sanh quang dưỡng dục quần nhi, 

Chơn linh phối nhứt thân vi Thánh hình. 

Thiên cung xuất Vạn linh tùng pháp, 

Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh. 

Càn Khôn sản xuất hữu hình, 

Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh. 

 

2. Does your scripture explain what all creation-including Man and everything on earth-are made of? 

Kinh thánh của bạn có giải thích tất cả những gì tạo ra - bao gồm Con người và mọi thứ trên trái 

đất - được tạo thành từ đâu ra? 
 

In the Holy scripture TNHT, script about the creation of the world Thái Cực sanh Lưỡng Nghi, 

Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng sanh Bát Quái,  Bát Quái sanh ra càn khôn vũ trụ. 
 

It can be translated as The Supreme Being (God) was from One Divine Light, the only One 

Being who existed before the creation of the universe. The Divine Light then formed Yin and 

Yang energy, the first form of protons and electrons, which interacted and created billions of 

other forms of energy, expanding, exploding, and signifying the beginning of the universe 

from a chaos-unorder-no-matter-no-universe to where we are today in the galaxies…and it 

continues to expand.  
 

In the Cao Đài scripture TNHT (Feb 25th, 1926), the Supreme Being gave a powerful poem 

explaining the character of the Divine Eye, which is character of all living things on Earth. It 

also explains the character of God exists in each living being. 

 

TNHT nói về Thiên Nhãn 

Nhãn thị chủ tâm   

Lưỡng quang chủ tể   

Quang thị Thần,  

Thần thị Thiên,  

Thiên giả ngã giả 

Can be translated as 

Vision of the Eye is the center of psyche manifesting to the heart 

The Yin and Yang energy is the creator of All 

Enlightenment Light is Divinity 

Divinity is the character of God 

The divine character exists in Me 
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3. If there is a Creator, why are we unable to see the Creator? 

Nếu có một Đấng Tạo Hóa, tại sao chúng ta không thể nhìn thấy Đấng Tạo Hóa? 

Creator is always there, around us, in many different forms. Where there is a creation where there is 

Creator… 

 

We sense manifestation of God as we speak, we can sense God in the eye of a person we speak to, in the 

love of a mother, in the sound of wave, in the whisper of the forest, in all things around us, but we are in 

ignorance because we can’t recognize God, because we imaging God in a certain form and when we don’t 

see that form we tend to think we’ve never seen God. God may be unimaginable, unlimited, 

immeasurable, interminable to your psyche, but you can still sense the presence of God and when you 

don’t limit God to certain form of your limited imagination you may be able to see God everywhere that 

you eye can lay on. 

 

Chúng ta có thể cảm nhận được Đấng Tối Cao chung quanh ta, chúng ta có thể cảm nhận được Tính 

Thượng Đế trong mắt của người đang đối thoại với mình, trong Tình Thương của Mẹ, trong tiếng sóng 

biển rì rầm, trong sự thì thầm của rừng cây, trong thiên nhiên chung quanh chúng ta, nhưng nếu chúng ta 

chúng ta sống trong vô thức thì chúng ta sẽ không cảm nhận được Thiêng Liêng, không cảm nhận được sự 

hiện hữu của Đấng Thiêng Liêng.  Bởi vì chúng ta tưởng tượng Đấng Tối Cao theo một hình thể nhất định 

nào đó và khi chúng ta không thấy hình thể đó thì chúng ta có thể nghỉ là mình chưa bao giờ nhận thức 

được Thiêng Liêng.  Hình thể của Đấng Tối Cao là không giới hạn, là không đo lường theo sự suy nghỉ 

thông thường của con người nên có thể chúng ta không thể nào hình dung được Đấng Tối Cao, nhưng 

chúng ta cũng có thể cảm nhận được Đấng Tối Cao chung quanh chúng ta.  Khi tầm nhìn của chúng ta 

không giới hạn và không đặt để hình ảnh của Đấng Tối Cao theo một hình thể nhất định thì có lẽ chúng ta 

cảm nhận sự hiên diện của Đức Ngài khắp nơi mà tầm mắt của ta có thể hướng tới. 

 

4. Is there a record of the entity that governs the world? 

Có một chứng minh nào/biên chép nào/dấu hiệu nào ghi rỏ một thực thể nào mà có quyền lực quản trị thế 

giới 

The “entity” that governs the world is the Supreme Being.  It is recorded in the Holy Scripture – the 

ritual prayer to the Supreme Being 
Kinh Ngọc Hoàng: 

Đại La Thiên Đế 

Thái Cực Thánh Hoàng 

Hóa dục quần sanh 

Thống ngự vạn vật 

The ritual prayer to the Supreme Being can be translated as: 

Supreme Being of all galaxies 

The Highest Lord 

Creator of all beings 

Governor of all lives 

 

Ngọc Túy trình bày 
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IV. PHÂN ƯU  

Phân Ưu Hiền Huynh Dương Văn Ngừa - Pháp Danh Đạt Thông 

 

 

Chương Trình Tang Lễ và Thăm Viếng 

     Linh Cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 

         Thứ Tư Ngày 22 Tháng 01 Năm 2020 - 9:00AM - 12:00PM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang 

  1:00PM - 9:00PM:  Thăm Viếng 

Thứ Năm Ngày 23 Tháng 1 Năm 2020 - 9:00AM - 11:00AM: Lễ Tế Điện, Cầu Siêu  

(theo nghi thức Cao Đài) 

            1:00PM - 9:00PM: Di Quan, Hạ Huyệt 
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Phân Ưu Đạo Hữu Lê Mạnh Hùng 

 
V.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ 

Thống HTĐ 

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR 

tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625) 

2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international) 

3. Website: https://www.caodai.international/ 

4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98 

5. Email: caodai.international@gmail.com 
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