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Subject:

Fw: Tâm thư gởi các bạn trẻ

From: thidatnam@yahoo.com
To: tamdaodaotam@yahoo.com
Date: Sunday, 8 October 2017, 5:45:56 pm AEDT

Kính thưa quý chư vị quản trị Trung Tâm Học Viện Cao
Đài.
Thật là vô cùng cám ơn quý chư vị đã post Đạo Tâm Thư
gởi các bậc Phụ huynh.
Hôm nay xin quý chư vị post tiếp Đạo Tâm Thư gởi các
bạn trẻ Đại Đạo Thanh Niên Hội và các bạn không là
ĐĐTNH trên toàn thế giới.
Thưa đây là ĐạoTâm Thư vô cùng quan trọng.
Sự giúp đỡ và đóng góp của quý vị là nguồn năng lực to
lớn an ủi, khích lệ tôi để làm nhịp cầu kết hợp cùng các
bạn trẻ thực hiện thành công trong công nghiệp phổ
truyền đạo pháp bằng khóa học thuyết pháp vô cùng
trọng hệ ngày nay.
Nguyện cầu hai Đấng Từ Bi ban muôn ngàn Hồng Ân và
sức khỏe quý vị cùng trường tồn với kho tàn giáo pháp vô
cùng quý giá này.
Kính chào.
Thông Sự Thi quang Vinh
Thánh Thất Portland Oregon
503 319 2429
thidatnam@yahoo.com

----- Forwarded Message ----From: Dat Nam Thi <thidatnam@yahoo.com>
To: DAT NAM THI <thidatnam@yahoo.com>
Sent: Friday, July 14, 2017 12:20 AM
Subject: Tâm thư gởi các bạn trẻ

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
(Cửu thập nhị niên)
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Toà Thánh Tây Ninh.
ĐẠO TÂM THƯ.
Kính gởi các bạn trẻ Đại Đạo Thanh Niên Hội và
các bạn không là ĐĐTNH trên toàn thế giới.

Về tâm nguyện kêu gọi tổ chức khóa
học thuyết pháp hay thuyết đạo.
Rồi có một ngày trên nước nhỏ bé có một Đấng tối
cao của vạn loại Người dùng huyền diệu cơ bút để
sáng lập một QUỐC ĐẠO đó là ĐẠO CAO ĐÀI
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Một đại Hồng Ân
và mai duyên hữu hạnh cho nước Việt Nam hiện
hữu ngày nay.
Thưa các bạn, chiếu theo mục đích điều thứ III của
Điều Lệ Đại Đạo Thanh niên Hội là: Đào tạo nhân
tài cho xã hội trên căn bản: Đức, Trí và Thể Dục để
bảo đảm hạnh phúc chung cho nhân loại và tôn chỉ
và giáo lý Đạo Cao Đài là đem tình thương yêu và
quyền công chính của Đức Chí Tôn chan rưới cho
nhơn loại sống trong Hòa Bình và đỉnh cuối là thế
giới Đại Đồng.
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Vì tình hình đất nước cũng như đạo sự 42 năm trôi
qua con cái của Đức Chí Tôn trong và ngoài nước bị
khảo đảo vô cùng khắc nghiệt những người con
trung kiên phải đấu tranh cùng Thầy một mất một
còn mới gìn giữ được đạo Thầy đến ngày nay.Những
sự thương yêu đùm bọc anh trước em sau không
khỏi làm Thầy đau buồn tuông châu đổ lụy khi nhìn
lại thấy có sự mất mác con Thầy cũng khá. Và cũng
vì nhu cầu nhân sự có đủ khả năng đức hạnh để từ
nay đứng lên tiếp tục lãnh sứ mạng đi truyền bá Đạo
Cao Đài ra khắp năm châu và đồng thời cũng cố bảo
tồn chánh pháp các Thánh Thất địa phương theo
đúng chơn truyền.
Sau đây tôi xin thay lời mục đích và nội dung bức
Tâm Thư qua hai bài Thông Điệp hay Ngọc chỉ của
Đức Chí Tôn nhân ngày Đức Hộ Pháp quy thiên và
bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại Đền
Thánh đêm 4-3 năm Kỷ Sửu 3-3-1949 gởi đến các
bạn tại sao chúng tôi chúng ta nên tổ chức khóa học
thuyết đạo này.

Ngọc chỉ của ĐỨC CHÍ TÔN,
Rồi một hôm có tiếng gọi cấp thiết của
Đức Chí Tôn ngay trên giải non sông
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nước Việt. Và Đạo Cao Đài bừng nở.
Ngọc chỉ của thiêng liêng đã được
truyền xuống cùng nhân thế trong ngôi
đền thánh thanh bần.
Có lời phán từ Bạch Ngọc Kinh “ Ta
truyền xuống cho loài người qua con Ta
“. Lệnh truyền “ hãy thương yêu nhau
“.
Và đền thờ Ngài được cất lên, tôn
nghiêm, trang trọng.
Nhiều người đã đứng lên đáp lại lời kêu
gọi của Đức Chí Tôn phụ lực cùng con
Ngài.
Lại có lời phán từ Bạch Ngọc Kinh “
hãy đi truyền bá Giáo Lý của Ta khắp
nơi nơi ...Hãy đem ánh sáng huyền linh
tới những phương trời xa xăm … Và …
Hãy nhập thế cuộc để soi đường mở lối .
Hãy quy tụ anh em lại; tuy có nhiều con
4/20

08/10/2017

Print window

đường giải thoát, nhưng Kim Khuyết
nơi Bạch Ngọc Kinh chỉ có một mà thôi,
là nơi mà Chúa Tể Càn Khôn là Đấng
Cha Trời thống ngự. Nhưng loài người
không nghe lời phán truyền của Đức
Chí Tôn. Và máu sẽ đổ thành sông vì
thù hận, xương sẽ chất thành núi vì tị
hiềm. Lịch sử đổi thay qua bao cuộc
thăng trầm thương hải tang điền, các
triều đại lần lượt đỗ vỡ lui dần về quá
khứ. Nhưng đền thờ Ngài còn mãi mãi,
và sự tín ngưỡng tôn thờ huyền bí của
các con cái Ngài vẫn hiên ngang với sự
hy sinh bác ái: ấy cũng cơ duyên tiền
định của Thiên Thơ.
Và con Ngài Đăng Tiên. Con Ngài đã thi
hành phận sự: chịu trăm ngàn cay đắng
trãi qua bao nỗi gian lao khổ nhọc, thập
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tử nhứt sanh, nhờ đức tính đủ đầy, thủy
chung không dời đổi.
Bạch Ngọc Cung khi Đức Chí Tôn
giang tay đón chờ Người con Vĩ Đại nêu
ra sự Pháp Thể Trường Lưu.
Tín đồ đông đảo xung quanh Đền
Thánh, với đức tin sắt đá, lại vùng lên,
thiên niên vạn đại.
Nếu lòng có buồn mắt có mờ vì âm thầm
nhỏ lụy xót thương cho tình Cha Con.
Thì niềm tin và nguồn hy vọng vẫn còn
chứa chan. Ngày mai vẫn chói sáng huy
hoàng, vì Vần Hồng đã lên như ngọn
tháp Đền Thánh đang vươn lên, vươn
lên mãi mãi biểu lộ hoàn toàn trên nền
Trời đất Việt những gì huyền diệu của
Thiêng Liêng gieo rắc cho nhân loại sau
này để đem lại trọn vẹn một nguồn tin
yêu.
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Thưa các bạn,
Tại sao các bạn phải học “khoá học thuyết pháp hay
học thuyết đạo ?.
25.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh
Đêm 4 tháng 2 năm Kỷ-sửu (03-03-1949)
Trước khi giảng dục-tấn trên con đường ThiêngLiêng Hằng-Sống, Bần-Đạo có nhiều điều khuyên
nhủ về phương-pháp thuyết-pháp, thuyết-pháp tức
nhiên là thuyết Đạo.
Trót gần hai năm trường, cũng gần 2 năm BầnĐạo đã tìm phương thế cho toàn cả Thánh-Thể
của Đức Chí-Tôn thuyết-giáo, có điều trọng-yếu về
phổ-tế nhơn-sanh, cả thảy đều biết, nhờ cái thuyếtpháp mà chơn-truyền nó hiện-tượng, trọng-yếu
của chơn-truyền Đức Chí-Tôn là vậy.
Bây giờ muốn thuyết-pháp cho trúng và có đề hẳnhòi thì phải có KINH, ĐIỂN, LUẬT. Kinh là TứKinh, Điển là Ngũ-Truyện; Luật là cả luật trị-thế
từ cổ chí kim, đem ra làm cái niêm luật đặng tạo
bài thuyết-pháp của mình, phải có niêm luật của
mình, mình phải rán học, cần mẫn học, ấy là một
điều chẳng phải dễ, nhưng phải làm cho đặng thay
7/20

08/10/2017

Print window

thế ngôn-ngữ cho Đức Chí-Tôn, đem chơn truyền
của Ngài để vào tinh-thần của nhơn-loại, nếu

mình làm không đặng cũng như mình
làm cho Đức Chí-Tôn câm sao!!!. Mình
phải làm đặng thay thế ngôn-ngữ cho
Ngài, nếu mình làm không đặng thì thay
thế cho Ngài không đặng!
Từ đây về sau Bần-Đạo siết chặt lại là ngồi nghe,
hễ còn nói bậy nữa Bần-Đạo sẽ phạt nặng đa
nghe, đã gần 2 năm rồi không dung thứ nữa được.
Bần-Đạo cho hay trước có bị phạt đừng than đừng
trách, nói khó khăn gì hết, đã cho hay trước rồi
mới làm.
Trong Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống
Thưa các bạn,
Tại sao tôi đề nghị tổ chức khóa học thuyết pháp:

1- Để trau giồi giáo lý:
Qua Thông Điệp hay Ngọc Chỉ của Đức Chí Tôn
nhân ngày Quy Thiên của Đức Hộ Pháp:
Đức Chí Tôn phán từ Bạch Ngọc Kinh: hãy nhập
thế cuộc để soi đường mở lối, hãy quy tụ anh em
lại. Hãy đi truyền bá giáo lý của Ta khắp nơi nơi…
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hãy đem ánh sáng huyền linh tới những phương
trời xa xăm… hãy thương yêu nhau... cũng trong
Ngọc Chỉ, Ngài đã đón Con Ngài Đức Hộ Pháp đã
thi hành xong phận sự. Người con đã chịu trăm ngàn
cay đắng trãi qua bao nỗi gian lao khó nhọc, thập tử
nhứt sanh nhờ đức tính đủ đầy, thủy chung không
dời đổi. Cuối cùng Ngài đã về trong lời hứa trong
vòng tay trong lòng thương yêu của Đức Chí Tôn và
Phật Mẫu.
“Ngồi trông con đặng phi thường,
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”.
Ôi sung sướng nào bằng khi người con đã làm tròn
sứ mạng mà Đấng Cha Mẹ giữ đúng lời hứa. Tuy
nhiên Mẹ vẫn còn ngồi chống gậy đợi chờ vì còn có
những đứa con còn thờ ơ.
“Đỉnh chung là miếng treo gương,
Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi".
Tuy nhiên, tuy Ngài đã làm xong phận sự, Ngài Quy
Thiên nhưng Ngài đã để lại bao nỗi lo âu cho mối
Đạo:
“ Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn đời.”
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Ngày xưa Đức Phật Thích Ca từ bỏ cung vàng điện
ngọc để giải khổ. Đức Chúa Jésus vì thương yêu
nhơn loại nên phải chịu chết trên thập tự giá.
Ngày nay Đức Hộ Pháp đã nhận lãnh cờ cứu khổ do
Đức Chí Tôn giao cho để thi pháp hộ trì cứu độ
chúng sanh xây Đại Đồng thế giới nên Đức Ngài
cũng phải chịu đày.
“ Chuộc tội nhơn sanh phải chịu đày.
Xem như Thánh Chúa với Ta nay.
Cũng gương cứu chúng khuyên đời tĩnh.
Lấy đức dìu dân khỏi đọa say.
Thọ mạng Ngọc Hư xoay vũ trụ.
Cầm quyền thế giới dựng Cao Đài.
Khải ca lập lại đời Nghiêu Thuấn.
Vạn loại đồng tông đức thắng tài”.
Lời của Đức Hộ Pháp sau khi bị lưu đài về.
Và Ngài đã dạy bài thuyết đạo tại Đền Thánh: Ngài
căn dặn phải rán học, phải kiên nhẫn dù đó là việc
khó khăn chúng ta phải làm cho đặng để thay thế
ngôn ngữ của Đức Chí Tôn , đem chơn truyền của

nếu mình
làm không đặng cũng như mình làm
cho Đức Chí Tôn câm sao !!!
Ngài để vào tinh thần của nhơn loại,
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2- Học thuyết pháp:
Thưa các bạn, Đạo có Đạo pháp mà đạo pháp là
giềng mối cho con người trở về bến giác. Nhân loại
ngày nay đang sống trong thời kỳ xã hội và thế giới
đang biến loạn,khủng hoảng họ đang khao khát tìm
nơi nghe pháp TU dưỡng rữa gội tâm linh mà chúng
ta không có người thuyết pháp thì làm sao hoằng
khai Đại Đạo, phổ độ chúng sanh. Ở quốc nội đồng
đạo chúng ta đang bị thúc phược bởi chế độ, sự
truyền giảng giáo lý dường như bị bế tắc, chúng dân
đến tìm Đạo mỗi ngày một khó khăn. Cũng vì thiếu
truyền giảng Thánh Ngôn Thánh Giáo nên đức tin
đạo hữu càng ngày càng suy thoái xa rời chơn
truyền, chánh giáo. Tình trạng này kéo dài thì nền
Đạo sẽ ra sao ?. Đó là ở quốc nội.
Còn ở hải ngoại thì sao:

3- Để truyền giáo:
Mấy em nam nữ, đây rồi mấy em sẽ lãnh sứ mạng
thiêng liêng đem giọt nước Cam Lồ rưới vào tâm
hồn đau khổ của nhơn loại. Họ đang trông chờ ở
mấy em. Bần Ðạo đã hứa chắc rằng giờ phút nầy
họ đang trông đợi mấy em, nếu mấy em cố gắng
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trong sứ mạng thì họ yêu ái, kính trọng mấy em
một cách nồng nàn chơn thật.
Bần Ðạo đã làm chứng hiển nhiên trước, vì Bần
Ðạo cùng Hồ Bảo Ðạo đã nhận thấy điều ấy. May
thay ! Giờ phút nầy Ðức Chí Tôn để mỗi phần
thưởng cho con cái của Ngài, cho kiếp sống của
mấy em. Vì cớ cho nên mấy em được đứng vào
hàng Thánh Thể, Bần Ðạo chỉ mong một điều
cũng như Ðức Chí Tôn đã nói : Mấy em hưởng
hạnh phúc, mấy em cũng nên trông ngó lại 92 ức
nguyên nhân, dầu xa dầu gần, dầu trong thân
nhân hay ngoại tộc, mấy em nên tiềm tàng những
điều hay giúp họ trong đường Ðạo, để họ thoát
khỏi cảnh khổ đọa đày nầy…..
Thuyết Ðạo Q VI / tr 218
Mặc dù Đạo Cao Đài đã có mặt và được tham dự tại
Liên Hiệp Quốc và Tôn Giáo Thế Giới nhưng sự
hiểu biết của họ rất giới hạn ngay cả vài tôn giáo
bạn Việt Nam cũng hiểu sai lệch tôn chỉ và chủ
thuyết Đạo của chúng ta không những vừa thể pháp
và bí pháp mà đặc biệt về bí pháp.
“ Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
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Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc ,
Chủ quyền chơn Đạo một mình ta.”
Thưa các bạn rất thân mến,
Ở hải ngoại chúng ta có tự do có đầy đủ phương tiện
nếu chúng ta không hy sinh vịnh không có thời giờ
chúng ta làm không được thì chúng ta sẽ không bao
giờ làm được. Thử hỏi con cháu của chúng ta sẽ ra
sao ?. Kinh sách, tài liệu bằng tiếng Việt mà con
cháu không đọc được tiếng Việt không hiểu được
tiếng Việt thì làm sao hiểu được giáo lý Cao Đài,
thậm chí có anh em có con cháu không đi cúng hoặc
không đi thường xuyên thì thử hỏi !!!...
Ngay cả trong các Thánh Thất địa phương hải ngoại
của chúng ta thỉnh thoảng chỉ đọc Thánh Ngôn
Thánh giáo chớ không có người thuyết pháp. Mặc
dù sau thời cúng chúng ta đã dâng tam bửu cho
Thầy Mẹ, chúng ta cũng cần phải có một bài giảng
giáo lý bồi bổ tâm linh nuôi dưỡng đức tin cho đồng
đạo tưởng cũng rất cần không thể thiếu được.
Thầy để lời cho các con biết rằng: phần nhiều các
Giáo Hữu không biết xét trách nhiệm của mình,
con phải nhắc cho chúng nó hiểu . Mỗi Giáo Hữu
ít nữa phải thông cội rễ nền Đạo; chúng nó năng
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tìm biết Thánh Ngôn của Thầy đã dạy và thay
phiên nhau mà nói Đạo cho chư Thiện Nam Tín
Nữ hiểu. Nhiều Giáo Hữu không biết một nét chi
về việc Đạo,chư tín đồ không trông học hỏi đến
đặng, thì chức sắc còn bổ ích chi. Con phải nhắc
cho chúng nó và Hội Thánh phải hội một tháng
một kỳ mà chỉ dẫn cho nhau về việc thuyết đạo
trong mỗi Đàn, nghe.
Thầy ban ơn cho các con.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q I trang 82.
Thương thay thảm thay ngày nay không biết Chức
Sắc Thiên Phong Giáo Hữu có bao nhiêu còn bao
nhiêu !!!...
Vả Đạo phát khởi trễ một ngày, thì nhân sanh tội
lỗi cả muôn ngàn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q II trang 140
“...Thầy hỏi các con vậy chớ Chức sắc của Thầy
ban cho các con để làm gì ?.
Nếu các con phủi trần thế mà lo cho Đạo thì sao
Tòa Thánh còn thiếu tay giúp Đạo, để cho đến đổi
càng ngày càng tiều tụy, mà ra một cảnh điêu
tàn…”
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Thánh Ngôn Hiệp tuyển Q II trang 156
Hiện tại chúng ta không có đủ Chức Sắc, thì ai lãnh
phận sự này đây. Thử hỏi sự thiếu xót này của ai?,
do đâu?. 42 năm qua rồi nay chẳng lẻ chúng ta
không phương thế giải.
Đây là ước vọng và mục đích chính yếu Đạo Tâm
Thư của tôi gởi đến đề nghị các bạn trẻ Đại Đạo
Thanh Niên Hội cả trong và ngoài nước hãy cùng
nhau thực hiện cho bằng được dù sớm hay muộn dù
ít hay nhiều mà người thỏa lòng nhứt và ban ơn
công quả cho chúng ta không phải là Đức Chí Tôn
mà là Đức Hộ Pháp.
Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Mình học để biết Ðạo là Lập Ðức, nói Ðạo cho thân
tộc mình biết là Lập Công, độ toàn nhơn loại là Lập
Ngôn. Có làm đủ ba điểm đó mới về được với Ðức
Chí Tôn bằng con đường Cửu Thiên Khai Hóa.
Nhưng chúng ta nhớ rằng: hàng ngày chúng ta cúng
và cầu nguyện xin Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu tha
thứ tội tình và dâng thể xác trí não linh hồn cho Đức
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Chí Tôn Đức Phật Mẫu dùng phương nào thì dùng
thì bây giờ Ngài dùng chúng ta làm thi thể hữu hình
của Ngài là Hội Thánh là làm cơ giải thoát rồi Ngài
đem phẩm vị cho chúng ta để chúng ta định vị.
Muốn làm được như vậy là chỉ bằng học pháp
thuyết pháp và hành pháp để làm đủ trọn tam lập
hầu đền đáp phần nào ơn Thầy nghĩa Mẹ mà chớ.
Sau khoá học các bạn sẽ trở thành những kế thừa
xứng đáng của các bậc tiền phong của con cái của
Đức Chí Tôn đứng ra đảm trách trong giai đoạn vô
cùng quan trọng này.
Thưa các bạn, thanh niên là linh hồn là giường cột là
tương lai của nền Đạo và dân tộc Việt Nam mãi mãi
và mãi mãi.
Nói tóm lại, chúng ta muốn truyền Đạo chỉ có một
phương là HỌC PHÁP và THUYẾT PHÁP hay
THUYẾT ĐẠO.
Tôi hy vọng không phải khoá này chỉ có một mà
thôi mà còn nhiều khoá kế tiếp nữa. Tôi tin chắc
rằng khi các bạn bước vào khóa học các bạn hiệp
hội cùng nhau, cùng nhau học hỏi thì các bạn sẽ
thấy mầu nhiệm và huyền diệu của các Đấng Huyền
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Linh ở cùng các bạn vì chúng tôi luôn cầu nguyện
cho các bạn mà các bạn nên nhớ rằng:
“ Mỗi khi các con làm điều gì các con cầu nguyện
đến danh Thầy thì có Thầy ở bên cạnh các con”.
Thưa các bạn,
Đạo cao vô cực đạo pháp bao la tôi thành thật xin lỗi
vì tôi quá băn khoăn và lo cho tương lai nền đạo mà
khả năng và ngôn từ tôi không thể diễn đạt được nên
tôi bằng chỉ lấy những lời vàng tiếng ngọc trong
Ngọc Chỉ và Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn và trong
bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp mà gởi đến các bạn
mong các bạn thông cảm hiểu giùm và dung thứ
cho…
Kính cầu Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu ban nhiều
Hồng Ân và trí não quang minh tinh thần mẫn huệ
đến với các bạn.
Trân trọng kính mến chào trong tình thương yêu của
Hai Đấng.
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Portland Oregon ngày 30/5/2017.
Thi Quang Vinh.
Mọi liên lạc: thidatnam@yahoo.com
Điện thoại: 503 319 2429
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Địa chỉ: 10975 SW Walnut St
Tigard, OR 97223
Rất mong sự hồi đáp và ý kiến của các bạn. Dĩ nhiên
khóa học rất hoan nghênh chào mời tất cả các bạn
trong nước và các bạn khắp nơi trên thế giới đến
tham dự. Trong thư hồi đáp xin các bạn trả lời:
Yes, đồng ý đây là khóa học cần thiết.
No, không cần thiết.
Other, Và những ý kiến khác.
Đặc biệt khóa học này không phân biệt chức vụ
chức việc. Đã ghi danh thì tất cả đồng là khóa
sinh. Trong suốt khóa học đồng danh xưng trong
tình anh chị em Huynh Tỷ Đệ Muội.
Điều rất quan trọng xin các bạn bình chọn địa
điểm và thời gian bắt đầu ngày khai mạc khóa
học̣ để ban tổ chức xúc tiến chương trình.
Thời gian khóa học ít nhứt 5 ngày. Các bạn là khóa
sinh chỉ chuẩn bị hành trang đồng phục, đạo phục,
tài liệu kinh sách, đề tài “ ruột “mà các bạn sẽ trình
bày trong khóa học. Khóa học rất hoan nghênh các
bạn tham khảo trình bày thuyết trình bằng Anh ngữ.
Ban tổ chức sẽ lo tất cả.
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1- Ban ngoại vụ lo ghi danh, tiếp đón khóa sinh, an
ninh vòng ngoài khóa học.
2- Ban nội vụ lo tài liệu kinh sách để đáp ứng nhu
cầu đề tài cho khóa sinh tham khảo trong suốt khóa
học, lo an ninh nội quy vòng trong khóa học.
3- Ban ẩm thực lo thức ăn đầy đủ từ khi khai mạc
đến khi bế mạc khóa học.
4- Ban kỹ thuật lo trang trí lớp học, có screen màn
ảnh để khóa sinh trình bày đề tài của mình. Mỗi bạn
cần mang theo laptop và phương tiện thuyết trình đề
tài của mình. Ban kỹ thuật sẽ quay phim chụp ảnh
ghi lại tất cả hình ảnh thời gian thuyết pháp và sinh
hoạt của khóa sinh trong lớp học từ khi khai mạc
đến ngày cuối để lưu làm tài liệu học tập kinh
nghiệm sau này.
Khóa học hoan nghênh các bạn cho xin lưu giữ các
bài vở trình bày học tập thuyết pháp của các bạn.
Xin các bạn chuẩn bị tinh thần. Là khóa sinh các
bạn sẽ nội trú trong suốt khóa học. Mọi nhu cầu cần
thiết ban nội ngoại vụ, ban kỹ thuật, ban ẩm thực sẽ
phục vục cho các bạn tất cả.
Trong suốt thời gian khóa học các bạn chỉ lo học
pháp và thuyết pháp đúng với tinh thần nội dung
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tâm thư gởi đến các bạn.
Chắc chắn còn nhiều chi tiết sẽ bổ sung thêm.
Tôi luôn cầu nguyện Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu
Đức Hộ Pháp ban Hồng Ân cho khóa học chúng ta.
Tôi tin rằng sau khóa học thuyết pháp này các bạn
sẽ có kinh nghiệm và thay đổi mới trong tự tin và
đức tin và xứng đáng đem về một niềm tin yêu một
nguồn sinh khí mới cho Thánh Thất của các bạn.
Kính chúc.
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.
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