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CÁC SỐ & TỪ VIẾT TẮT
Trong Mục Lục các số và từ viết tắt bao gồm: 6 số màu đỏ ở phần đầu mỗi tựa đề
của văn bản biểu thị cho năm, tháng và ngày văn bản được chánh thức ban hành, thí
dụ: 520220: văn bản chánh thức ban hành ngày 20 tháng 02 năm 1952. Các từ viết tắt
ở phần kế tiếp được liệt kê như dưới đây:
TL

Thánh Lịnh

TH

Thánh Huấn

TG

Thánh Giáo từ Đàn-Cơ do Đấng Thiêng-Liêng chỉ dạy.

HL

Huấn Lệnh

CTĐ

Cửu Trùng Đài

HTĐ

Hiệp Thiên Đài

HPĐ

Hộ Pháp Đường

TNC

Tòa Nội Chánh

CPS

Chánh Phối Sư

HP

Hộ-Pháp

TT

Thồn Tri

HT

Huấn Thị

BTT
NCPS
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Bức Tâm Thư
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Lời Ngỏ
Quyển “Đạo Sự Văn Thư” là tập tài liệu tổng hợp các văn kiện của
Đạo Cao-Đài bao gồm: Thánh-Giáo, Thánh-Lịnh, Thánh-Huấn, Thông-Tri,
Huấn-Từ… mà chúng tôi đã sưu tầm được trong ý hướng: bảo tồn, gìn giữ,
cùng lưu trử, nhiều như có thể được, những văn thư đã được ban hành trong
Đạo Cao-Đài vào những thập niên: [1926–1975], cùng thể hiện cụ thể phần
nào tâm nguyện: “…hiệp đồng chư Môn-đệ gìn luật-lệ CAO-ĐÀI…”.
Đây là một công trình to lớn, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian trong
việc sưu tầm và kết tập, mà khả năng bản thân của chúng tôi thì hữu hạn, nên
chúng tôi thành khẩn, cầu mong quí chư Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu, và
Đạo-Tâm cùng tham gia cộng tác chung với chúng tôi, hoặc có được tài liệu
mà vui lòng chia xẻ, xin gởi đến chúng tôi để bổ túc vào quyển tài liệu này
ngày thêm được phong phú, trọn vẹn. Do số lượng to lớn và tính chất đa dạng
của nguồn văn thư đã được ban hành, bộ sưu tập này, theo thời gian, cũng sẽ
không ngừng gia tăng, và như vậy, cũng sẽ được phân chia ra nhiều tập để tiện
việc kết tập và phổ biến. Đây là kết quả tổng hợp do công trình sưu tầm của
chư Đạo-Hữu hằng để tâm gìn giữ, bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo.
Chúng tôi mạo muội trình bày (layout) lại các Văn Thư trên khổ giấy:
215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5" x 11.0"), là khổ giấy phổ thông hiện nay,
và sấp xếp theo thứ tự thời gian được ban hành, nhằm giúp dễ dàng, tiện lợi
trong việc tra cứu, hay in ra giấy, khi cần.
Nhân đây, chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến: Ban
Quản Trị các Websites, cùng các Đạo-Hữu thành viên của nhiều tổ chức, hội
đoàn, cơ quan của Đạo, đã dày công sưu tầm, kết tập, lưu trử cùng cho phổ
biến các bản văn kiện của Đạo Cao-Đài giúp gìn giữ, bảo tồn những tài liệu
quý giá mà chư Tiền-bối Đại-Đạo đã dày công xây dựng tạo thành.
Sau cùng, vì nhận thấy số văn kiện sưu tầm được hãy còn ít ỏi, khả
năng trình bày ebook vẫn còn hạn chế, chúng tôi rất mong sự hợp tác và góp
ý của chư Đạo Hữu trong việc bổ sung các thiếu sót, chữa sai những sai lầm
về nội dung, có thể có, hoặc giúp cải tiến hình thức trình bày ngõ hầu tập Đạo
Sự Văn Thư này ngày càng được đầy đủ về nội dung, và thêm phần hoàn hảo
về hình thức trình bày. Xin vui lòng gởi tài liệu, hay ý kiến xây dựng vào địa
chỉ: tamnguyen351@live.com. Xin chân thành cảm tạ!
Trân trọng,
California, 27/06/2015
Nhóm Sưu Tầm & Kết Tập
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510527-TL34-HP: Ấn định điều kiện để được Lễ, Nhạc, Đồng Nhi và Thuyền Bác
Nhã đến tang gia hành sự.
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670330-HT1-CTD: Lễ nghi thờ phượng cúng kiến, tang lễ, phẩm trật hiến lễ Đức
Chí-Tôn
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670902-TT208-NCPS: Hỏi Đáp về nghi thức tang lễ và cúng kiến
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671127-HD1-NCPS: Hỏi Đáp về Sớ Cầu Đạo
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690404-HT04-NCPS: Hỏi Đáp về việc chứng Đàn... của Chức-Sắc ở Địa Phương
Thánh-Thất.
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700617-TT14-NCPS: Qui định về sắc phục của Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài khi dự lễ
cúng hay giao thiệp cùng đời...
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711030-HD158: Qui định về việc thờ phượng và nghi thức tại Điện-Thờ Phật-Mẫu.

20 | 

720928-BPC--: Nhăc nhở phải tuân hành luật lịnh của Hội-Thánh về việc xá ra
ngoài khi cúng ở Báo-Ân-Từ.
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721006-BTT-GSHuongTranh: về Lễ Giáng Sinh của Đức Hộ-Pháp và việc xá ra
ngoài khi cúng Phật-Mẫu.

22 | 

730903-TT11-NCPS: Qui định liên hệ đến Sớ Cầu Đạo.
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740226-VT8-NCPS: Qui định về chứng sớ của Chức-Sắc ở địa phương.
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751219-VT1-CQPT: Thính Thiện và Hành Thiện qui vị được dùng Diềm và Phủ
Quan màu đỏ.
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VĂN THƯ & NGUỒN SƯU TẦM
Quyển tài liệu Đạo Sự Văn Thư này, hình thành được, là nhờ vào đạo tâm, lòng
nhiệt thành góp công, góp sức, trong việc sưu tầm, cung cấp, phổ biến, cùng kết tập,
của chư quí Đạo-Hữu sau đây:
Văn Thư

Nguồn

TL số: 34/HP

Internet[1]

HT số: 01/HT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập[2]

TT số: 208-NCPS/TT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

HD số: 1/HD

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

HT số: 04-NCPS/HT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

TT số: 14-NCPS/TT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

VT số: 158/HĐ

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

TH số: --BPC/HTĐ

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

BTT của GS Hương Tranh

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

TT số: 11-NCPS/TT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

VT số: 8-NCPS/VT

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

VT số: 413//CQ

Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập

Văn Thư

Nguồn

[1] “Internet”, ở cột Nguồn, để chỉ Văn Thư chúng tôi đã sưu tầm trước đây đã lâu từ những Websites của nhiều tổ
chức, đoàn thể, cơ quan của Đạo, nay chúng tôi kết tập lại nhưng không nhớ rõ thuộc Website nào và do ai phổ
biến, xin chân thành cáo lỗi cùng chư Đạo-Hữu đã nhiệt tình sưu tầm và phổ biến các văn bản này.
[2] “Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập”: Văn Thư trích từ quyển Văn Kiện do Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn sưu tập.
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