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LỜI GIỚI THIỆU 
 

 

Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn Đọc gần xa! 

 

Hằng năm vào Ngày 15 Tháng 10 Âm Lịch toàn thể Tín Đồ Cao Đài làm lễ kỷ niệm Ngày Khai Minh Đại 

Đạo. Trong Tập San này chúng tôi trích lược bài viết về Lược Sử Khai Minh Đại Đạo qua sách Đạo Lý 

Thuyết Minh của soạn giả/tác giả Dã Trung Tử nói về các giai đoạn lịch sữ từ sự tiền khai, thành lập, và 

phát triễn Đạo Cao Đài qua sự mở đường chỉ dẫn đích thân từ Đức Chí Tôn cũng như những nguyên nhân 

mà Đức Ngài sáng lập Đạo Cao Đài và những ân sũng mà Ngài ban cho bác môn đồ trong thời kỳ tiềm ẩn 

của Đạo. 

 

Thêm vào đó là 2 bài Nghị luận cùng nhau học Đạo với chủ đề Mục Đích Thành Lập Đạo Cao Đài và Kỷ 

Niệm Lên Non Hành Pháp Khai Tâm của Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế và Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Nương. 

 

Trong phần Chương I của Tập San, chúng tôi đăng các thông báo và tin tức 1. Tâm Thư Kêu Gọi từ Thánh 

Thất Cao Đài Houston, 2. Văn Thư Thông Báo - Thánh Thất Boston, 3. Vi Bằng Công Cử Chức Việc - 

Thánh Thất Boston, 4. Tin tức từ Đại Hội Hoà Bình Tôn Giáo Thành Phố Los Angeles - Tháng 9 Năm 

2022, và cuối cùng là 5. Vài Hình Ảnh và Cảm Xúc Khi Tham Quan Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa Thánh 

vào Tháng 9 Năm 2022 của HT Trịnh Ngọc Tuý. 

 

Và sau cùng là sự phân ưu của Cố Đạo Hữu Nguyễn Thị Phụng và Cố Hiền Tài Nguyễn Kim Huê. 

 

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền tin 

theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả đó. Tập San 

Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site https://www.caodai.international/.  Mong quí vị 

thưởng thức các thông tin và chúc an lành! 

 

 

Tập San Ban Thế Đạo Kính Bút!  

https://www.caodai.international/
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CHƯƠNG I 

Thông Báo và Tin Tức 

❖  

   (I.1) 
Tâm Thư Kêu Gọi từ Thánh Thất Houston 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu Thập Bát Niên) 

TÒA THÁNH TÂY NINH 

*** 

Cao Đài Hải Ngoại 

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas  
8415 S. Breeze Dr. Houston Texas 77071 

 

Tâm Thư Kêu Gọi Đồng Đạo Chung Tay Góp Sức  

Bảo Trì và Phát Triển Thánh Thất Cao Đài Houston 

 

Kính thưa toàn thể Quý Chức Sắc, Chức Việc cùng tín đồ Cao Đài Houston Texas, 
 

Chúng ta được thiêng liêng ân chuẩn, từ một đất nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu được qua an cư lập 

nghiệp trên một đại quốc văn minh Hoa Kỳ, mỗi người mang theo trong mình tâm nguyện góp hết sức 

hèn phát triển nền Đại Đạo tại xứ người. Chúng ta như những em bé đang bắt đầu tập đi, từng bước 

từng bước một gầy dựng cơ Đạo hải ngoại.  Thánh Thất Cao Đài Houston (TTCĐ) từ đó mà được xây 

dựng nên.  Lễ An Vị (năm 2013) và Lễ Khánh Thành (năm 2015) mang lại niềm hảnh diện cho tín đồ 

Cao Đài tại Thành Phố Houston Texas. 
 

Nhưng sau khi xây dựng xong, thì TTCĐ Houston hứng chịu bao nhiêu làn sóng bảo táp phong ba.  

Một số tín đồ trung kiêng vì kém sức khoẻ phải từ việc Đạo, Cô CTS Đỗ Thi Inh, Cô CTS Phan Thị 

Đào, đã đệ đơn từ chức CTS và xin rút chân ra khỏi Hội Đống Quản Trị (Board of Directors), không 

còn tham gia vào việc đạo sự và hành chánh từ năm 2018.  Bác CTS Phạm Văn Soi cũng đệ đơn từ 

chức với lý do kém sức khoẻ từ năm 2018, và anh Lý Quốc Thái cũng từ chức HĐQT qua email từ 

Tháng 3 Năm 2015 và từ đó không còn tham gia đạo sự. 
 

TTCĐ Houston mất đi các tín đồ, cộng thêm vào đó là có lời đồn gây hàm oan, gây chia rẽ giửa đồng 

đạo. Lời đồn cho rằng ban lảnh đạo TTCĐ sau khi đã xây dựng thành công thì xua đuổi các tín đồ trung 

kiêng "Vắt Chanh Bỏ Vỏ".  Vì những lời đồn oan nghiệt đó và để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin 

kèm hình ảnh các đơn từ chức của các vị kể trên đính kèm. 
 

Kính thưa các bằng hữu Tín đồ Cao Đài,  
 

Các vị có thấu hiểu rằng, sau khi Thánh Thất xây dựng xong, chúng tôi mang món nợ nhà bank lên đến 

$600,000 Mỹ Kim, cộng thêm tiền bảo trì, bảo quản, chúng tôi phải nai lưng ra trả chí phí và nợ 

khoảng $8,500 Dollars hàng tháng.  Chúng ta quá ít người, Đạo Cao Đài còn quá nghèo, hiểu biết về 

đời sống ở nước người còn giới hạn, TTCĐ cần từng giọt mồ hôi, giọt nước mắt của từng tín đồ trung 

kiên. Chuyện xây dựng, bảo trỉ, bảo quản, và phát triển Thánh Thất là không bao giờ chấm dứt cho tới 

700,000 năm sau, thì làm gì có chuyện "Vắt Chanh Bỏ Vỏ". 
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Thêm vào sự mất mát đó là đại nạn Covid-19 ảnh hưởng toàn nhân loại.  Tín đồ Cao Đài cũng bị ảnh 

hưởng ít nhiều, nhưng TTCĐ Houston thì bị ảnh hưởng trầm trọng.  Vì thiếu sự đóng góp và giúp sức 

của đồng đạo, trong tình trạng lúc đó TTCĐ Houston trên đà bị bankruptcy và có thể bị nhà bank chíếm 

làm sở hữu.  
 

Lúc đó chúng tôi thiếu người trầm trọng, bị gièm xe oan ức đủ điều nên chúng tôi cũng không biết nếu 

bankruptcy thật sự xảy ra, thì đồng đạo Cao Đài sẽ vui hay buồn?!  Cũng may là chúng tôi vận động 

được các con, cháu, dâu, rể của tôi (dù có theo Đạo Cao Đài hay không), đã trút toàn lực về tài chánh 

cho TTCĐ mượn tiền không có tiền lời và cũng không cần phải trả nợ trong vòng 3-4 năm, và các cháu 

đã bỏ thời gian và công sức bảo vệ Thánh Thất.  Đây là Hồng Ân mà ơn trên đã ra tay giúp đở TT thoát 

khỏi cơn nạn Bankruptcy. 
 

Thánh Thất rất cần những tấm lòng và bày tay đóng góp của quí vị dù nhỏ bé đến đâu cũng là những 

viên gạch quí giá góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà của Đấng Cha Trời, để ngôi Tam Bửu được 

ngày càng tỏa ánh sáng Đại Đạo.  Từng viên gạch nhỏ đã tạo nên chánh điện uy nga, cũng như nhiều 

hạt cát trắng sẽ tạo nên một bờ biễn tuyệt đẹp.  Mỗi tấm lòng cùng hòa vào một khối sẽ tạo nên sức 

mạnh tinh thần có thể đủ mạnh đề hòa vào sức mạnh thiêng liêng làm nên nghiệp lớn phát triễn Đại 

Đạo không những cho con cháu sanh ra và lớn lên ở Mỹ mà cả cho các chủng tộc khác. 
 

Xin trích lại 2 câu trong Đàn cơ tại Đền Thánh, đêm 26-4-Đinh Dậu (dl 25-5-1957), lúc 21 giờ 
 

Thương nhau phải lúc chung vai gánh, 

Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu. 
 

Tất cả chúng ta đều biết, những hoài bảo lớn lao đó bắt nguồn từ mỗi một người chúng ta, bắt đầu từ 

mỗi cái tâm trong sáng của mỗi chúng ta, những người có cơ duyên với Đạo Cao Đài trong 100 năm 

đầu tiên Lịch Sử Đạo. 

 

Nay Kính! 

Ngày 8 Tháng 11 Năm 2022 

TM BTC - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Quyền Đầu Tộc Quốc Sĩ Trịnh Quốc Thế 
 

 

Chú thích: 

File đính kèm các Đơn Từ Chức trong các trang tới 
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File đính kèm 1 
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File đính kèm 2 
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File đính kèm 3 
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File đính kèm 4 
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Thông Báo và Tin Tức 

❖  

   (I.2) 
 

Văn Thư Thông Báo - Thánh Thất Boston 
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Thông Báo và Tin Tức 

❖  

   (I.3) 
 

             Vi Bằng Công Cử Chức Việc - Thánh Thất Boston 
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Thông Báo và Tin Tức 

❖  

   (I.4) 
 

Đại Hội Hòa Bình Tôn Giáo 

Peace Summit 

Los Angenles - Sept 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo - Ngày 08 Tháng 11 Năm 2022 DL - Ngày 15 Tháng 10 Năm Nhâm Dần                     Trang 15 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 020 

 

Sau hơn 2 năm ngừng trệ bởi nạn dịch Covid-19, HWPL (Heavenly Culture World Peace Restoration of 

Lights) hoạt động trở lại và tổ chức kỷ niệm Đại Hội Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới Châu Mỹ lần thứ 8 tại 

vùng lân cận thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California. Đây là lần đầu tiên sau cơn đại dịch đại hội 

được tổ chức dù không hoành tráng như trước kia nhưng những người tham dự cũng lên đến trên dưới 1 

ngàn người với sự tham dự đại biểu khắp nơi từ Agentina, Brazil, Mexico, và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ 

trong đó có U.S Senator Bob Archleta, President of UNA-USA Honorable Ike M.I. Khanmisani, Odino 

Faccia (Nobel Peace Prize Nominee), và các đại biểu từ các tôn giáo trong đó có Hiền Tài Ngọc Túy từ Cao 

Đài. 
 

Đại Hội nhấn mạnh tầm quan trọng về v/đ thể chế hóa hòa bình thế giới (Peace as an Institution), đưa việc 

giáo dục hòa bình vào nên giáo dục chính thống (Peace education as a mainstream education), và kêu gọi 

Liên Hiệp Quốc chấp nhận các điều khoản trong kỳ yếu Tuyên bố Hòa bình và Chấm dứt Chiến tranh 

(Declaration of Peace and Cessation of War - DPCW).  Đại Hội kêu gọi sự cộng tác của tất cả các tôn giáo, 

vì khi các Tôn Giáo hướng đến đoàn kết, thì chiến tranh sẽ chấm dứt và hòa bình thế gian sẽ đạt được. Đây 

là Thiên Ý và cũng là mục đích của Tôn Giáo trong suốt 6,000 năm qua. 
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Các nhà lãnh đạo Tôn Giáo là những người đại diện Tôn Giáo, là đại diện các văn hóa truyền thống tâm 

linh, sinh ra trong thế hệ hôm nay đều phải có bổn phận tranh đấu cho việc chấm dứt chiến tranh, và kiến 

tạo hòa bình, sẽ và phải cùng hiệp nhất bằng việc thể hiện đoàn kết tôn giáo dưới MỘT Đấng Cha Trời và 

đó là cách kiến tạo hòa bình và cũng là trách nhiệm của thế hệ chúng ta. 
 

HWPL được sự ủng hộ từ rất nhiều Nhgị Sĩ tiểu bang California. Ca Sĩ và cũng là người được bầu vào giải 

Hòa Bình Nobel 2022 Odino Faccia hát các bài hát ca tụng hoà bình làm hội trường vô cùng sống động với 

đấy tính cảm xúc tràn đầy nụ cười của từng người tham gia.  Không khí hoà bình như lên tận 9 tầng mây 

hòa vào thiêng liêng tràn ngập năng lượng phước lành ban bố từ trên, tâm hồn mọi người phấn chấn với 

niềm vui từ trong tim nhẹ nhàng và khó tả.  Ngọc Túy rất cảm động được cơ hội nhận hưởng được cảm xúc 

thiêng liêng này. 
 

 
Ngọc Túy tường thuật - Ngày 24 Tháng 9 Năm 2022 
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Thông Báo và Tin Tức 

❖  

   (I.5) 
 

Tham Quan Hội Yến Diêu Trì Cung 

Tòa Thánh Tây Ninh 

Tháng 9 Năm 2022 
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Năm nay, chúng tôi có dịp về thăm quê hương vào dịp may nhằm ngày Lễ Hội Yến Diêu Trì 

Cung tại Tòa Thánh Tây Ninh. Vừa cảm động, vừa cảm thấy mình may mắn, vừa vui mừng 

thấy cả trăm ngàn người về Tòa Thánh mừng Ngày Lễ Mẹ.  Các con của Mẹ cúng Lễ Cha trong 

mưa, cúng Lễ Mẹ với cả đầy hoa và đầy tấm lòng, trong lòng chúng tôi đầy cảm xúc không diễn 

tả nổi.  Tôi xin ghi lại những hình ảnh thân thương chia xẻ cùng bà con. 
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Có thể nói có trên chục ngàn người tham gia cúng 12h khuya, cúng trong mưa, dưới Hồng Ân 

của Cha 
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Tình Mẹ chan rưới Hồng Ân cho các con.  Chúng con ngưỡng mộ Mẹ, vâng lời Mẹ, hòa vào 

tình thương yên của Mẹ và cả chúng sanh. 
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          CHƯƠNG II 

❖  

    (II.1) 

 
             LƯỢC SỬ KHAI NGUYÊN ĐẠO CAO-ĐÀI 
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LƯỢC SỬ KHAI NGUYÊN ĐẠO CAO-ĐÀI 

 
Đạo Cao-Đài là một tôn-giáo do Đức Chí-tôn Ngọc-Hoàng Thượng-

Đế khai-sáng ở Việt-nam từ năm 1926, có danh-xưng là Đại-Đạo 

Tam-Kỳ Phổ-Độ, gọi tắt là Đạo Cao-Đài, có nghĩa là một nền Đạo 

lớn cứu-rổi nhân-loại lần thứ ba. Khi vừa khai mở thì đã phát-triển 

nhanh-chóng, đến nay đã có hơn năm triệu tín-đồ, trên khắp thế-giới, 

là do Thiên-ý an-bài và Thiên-cơ vận-chuyển, chứ không phải do ý 

muốn của phàm-tâm, hoặc do những việc làm tình-cờ, lộng giả thành 

chơn, như một vài người đã lầm-tưởng và xuyên-tạc. 

 

Trong tiểu-luận này chỉ nêu lên những nét sơ-lượt về Cao-Đài, từ khi khai-phát cho đến nay, tuy qua 

bao nhiêu sóng gió vùi-dập hải-hùng, nhưng con thuyền cứu-độ vẫn cập nhiều bến đổ vinh-quang. Cội 

Đạo đã có một sức sống hào-hùng, không những đâm rễ sâu vào lòng đất vững-vàng trên Thánh-địa 

Việt-nam, mà còn đang đâm chồi nẩy lộc tỏa bóng ra Năm-Châu Bốn-Bể. Sự-kiện nầy, cho chúng ta 

càng thêm tin-tưởng rằng không có một sức mạnh, một quyền-lực nào của trần-gian, có thể chống-phá 

nỗi sức mạnh của Cội-Nguồn Đạo-Đức siêu-linh. 
 

    CÁC TIÊN-KHẢI VỀ CAO-ĐÀI 
Sự ra đời của Đạo Cao-Đài cũng đã được các tiên-khải dự-ngôn bởi nhiều tôn-giáo đã được Thượng-Đế 

khai-sáng trước đây: 

Khi Đức Thế-tôn Thích-Ca sắp viên-tịch đã dự-ngôn rằng: 
 

“Ta chẳng phải vị Phật đầu-tiên hay vị Phật cuối cùng, mà sau Ta vào thời-kỳ cuối cùng của đạo-pháp 

(mạt-pháp) sẽ có một Đấng lớn hơn Ta xuất-hiện, Đấng Chí-Thánh Đại-giác độc-nhất vô-song, cực-kỳ 

cao-thượng. Đấng Chúa-Tể cả Thần Thánh và nhân-loại. Đấng đó sẽ phổ-truyền một nền Đạo vinh-

diệu lúc sơ-khai, vinh-diệu lúc thịnh-hành và vinh-diệu cả buổi chung cuộc.” 
 

Tiên-khải nầy đã được chép trong Phật-tông nguyên-lý. Đến khi khai Đạo Cao-Đài Đức Thích-Ca đã 

giáng cơ nhắc lại với các môn-đồ Phật-tử như sau: 
 

“Tam-Kỳ Phổ-Độ hoằng-khai, nơi Tây-phương Cực-lạc và Ngọc-Hư-Cung mật-chiếu đã truyền siêu-

rỗi chúng-sanh. Trong Phật-tông nguyên-lý đã cho biết trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng-đồ không 

kiếm chơn-lý mà hiểu” (TNHT/Q1/19/giòng 24-27) 
 

Chúa Jésus cũng đã dự-ngôn trong hai nghìn năm Chúa sẽ tái-lâm, và khuyên con chiên của Ngài hãy 

nhận biết những điềm báo trước: 
 

“Chừng đó sẽ có những điềm trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Các quyền-lực trên trời bị lay 

chuyển. Dưới đất muôn dân sẽ lo-lắng hoang-mang trước cảnh biển gào song thét, hải-hùng đón nhận 

những tai-ương giáng xuống địa cầu. Bấy giờ thiên-hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh-

quang ngự trong đám mây mà đến. “ 
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Chúa cũng khuyên mọi dân-sự của Ngài hãy tỉnh thức, cầu-nguyện và chờ-đón ngày giờ Chúa đến một 

cách bất thần: 

“Ngày ấy đến một cách bất thần, như mẻ lưới chụp xuống trên mọi dân cư khắp trên mặt đất „ 

“Một cách bất thần như kẻ trộm ban đêm. Lúc ấy tai-họa sẽ thình-lình ập xuống cho mọi kẻ tội lỗi “. 
 

Đạo Minh-Sư ở Trung-hoa khoản nâm 1650 vào cuối nhà Minh đầu Nhà Thanh cũng có câu sấm-

truyền có đề-cập đến Cao-Đài: 
 

           “CAO như Bắc-khuyết nhân chiêm-ngưỡng, 

             ĐÀI tại Nam phương đạo thống truyền. “ 
 

Câu nầy đã tiên-báo cho việc khai-sáng Đạo Cao-Đài ở phương nam Trung-hoa. Bởi các tiên-tri nầy, 

mà khi Đạo mới khai, đa-số Chức-sắc và tín-đồ Đạo Minh-sư đã nhập -môn vào Cao-Đài. 
 

Trong Minh Thánh kinh linh sám (còn gọi là Kinh Ông Quan-Thánh Đế-Quân) có câu: 

            “Mạng hữu Cao-Đài minh nguyệt chiếu” (Uy danh của Đức Cao-Đài sáng tỏ như trăng soi) 
 

Trong Thanh-tịnh kinh của Lão giáo có câu tiên-tri: 

        “Công viên quả mãn chỉ thọ đơn thơ. 

         Thiên-mạmg phương khả truyền Đai-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ.” 

         (Công quả đủ đầy sẽ đươc thọ lãnh Đơn-thơ. 

          Người có thiên-mạng khá nên truyền bá Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ). 
 

Giáo-sư Tiến-sĩ Sergei Blagov (Nga) trong tác-phẩm The Caodai: A new Religious Movement (Đạo 

Cao-Đài: một tôn-giáo mới) cũng đã sưu-tập các câu đề-cập đến những tiên-khải của Cao-Đài như: 
 

“Những đặc-tính Cao-Đài được tìm thấy trong bản tiếng Trung quốc của Hội Thánh-kinh Anh-quồc và 

nước ngoài” (The characters Cao-Đài could be found in the Chinese edition of the British and Foreign 

Biblical Society) 
 

   SỰ MỞ ĐƯỜNG CHUẨN-BỊ CỦA ĐỨC CHÍ-TÔN 
 

Trước khi khai-sáng Đạo Cao-Đài, Thượng-Đế đã chuẩn-bị mở lối đưa đường cho Tôn-chỉ Quy Tam-

giáo Hiệp Ngũ-chi, để cho loài người biết trước. Nên Ngài đã giáng dạy như sau: 
 

“Thầy chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền-diệu nầy 

mà truyền đạo cùng vạn quốc” (TNHT/Q1/trang 51/Ấn bản Nhâm-tý/1972), 
 

− Vào thế kỷ XV bên Trung-hoa có Đạo-sĩ Ngô-Chí-Hạc lập ra Phái Tam-Thanh thờ ba Giáo-chủ 

lớn là Đức Thích-ca, Lão-Tử và Khổng-Tử. 

− Vào năm 1862 tại Iran, Baha Ulla sáng lập đạo Bahai, chủ-trương tôn-giáo Đại-đồng. 

− Vào năm 1875 Bà Blavatsky (Nga) và Đại-tá Olcott (Mỹ) đã thành-lập Hội Thông-Thiên-học 

(Theosophy) một cơ-quan quốc-tế nghiên cứu Tôn-giáo với ba mục-đích: 
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a. Gây tình huynh-đệ đại-đồng giữa nhân-loại không phân-biệt nòi-giống, giai-cấp, tôn-giáo, tín-

ngưỡng và nam nữ. 

b. Khuyến-khích nghiên-cứu các tôn-giáo, triết-lý và khoa-học. 

c. Nghiên-cứu những định-luật thiên-nhiên chưa giải được và những quyền-năng ẩn-tàng trong con 

người 

Tiêu-ngữ của Thông-Thiên-Học: 

             “Không tôn-giáo nào qua chân-lý” 
 

Với phương-châm đề cao tinh-thần quy-nhứt, và coi các tôn-giáo là những đứa con có cùng một nguồn-

gốc, mục-đích tạo một thế-giới đại-đồng huynh-đệ. 

− Vào năm 1907 Hội Thần-linh-học và Thông-linh-học ở Châu Âu chủ-trương dung-hòa các giáo-

thuyết Á, Âu (Do-Thái-giáo, Ki-tô-giáo, Hồi-giáo, và Nho-giáo, Lão-giáo, Phật-giáo). 

− Khoản năm Canh-thân (1920) hầu hết các đàn cơ tại các Đạo Minh-sư, Minh-lý, Minh-đường, 

Minh-tân, Minh-thiện, tuy là mỗi giáo-phái hoạt-động riêng rẻ không liên-hệ với nhau, nhưng 

cũng đồng loạt được các Đấng Thiêng-liêng giáng cơ thông-báo về sự xuất-hiện của Kỷ-nguyên 

Cao-Đài. 

− Đạo Đại-Bản (Oomoto) một tôn-giáo khai mở vào năm 1894 tại Nhật-bản. Trong khi Đạo Cao-

Đài khai mở tại Việt-nam cuối năm 1926, thì vào năm 1927 cơ-bút của Đạo nầy cũng báo cho 

tín-đồ của họ biết rằng ở Việt-nam vừa xuất-hiện một tôn-giáo, mặc áo dài trắng, thờ một con 

mắt trái, biểu-hiện của thái-dương-hệ, và dạy họ hãy sang Việt-nam để liên-lạc tìm-hiểu. Sau đó 

vào năm 1935 Ông Isao Deguchi lúc này Ông còn là tín-đồ được phái sang Việt-nam để liên-lạc 

tìm hiểu về Cao-Đài và ông cũng đã có hội-kiến với Ngài Thái Đầu-sư Nguyễn-Ngoc-Thơ tại 

Bạch-Vân-am ở Phú-lâm. Tới năm 1956 Ông Isao Deguchi đã trở thành Giáo-chủ của Đạo này, 

cũng có sang lại Việt-nam để dự Lễ khánh-thành đền thờ Cao-Đài (Trung-Hưng Bửu-Tòa) ở Đà-

nẳng, và cũng có đến thăm viếng Tòa-Thánh Tây-ninh. Ngoài ra nhiều tín-đồ và chức-sắc của 

Đạo nầy có liên-lạc với Đạo Cao-Đài nhiều lần để tìm hiểu Đạo-lý. 

− Vào ngày 13 tháng 11 năm 1931 Đức Thánh Cha GODWIN Trưởng lão Tổng Giáo-hội Eglise 

Gnostique Đức-quốc, đã gởi văn-thư cho Hội-Thánh Cao-Đài Tây-ninh, cho biết rằng họ đã 

quyết-định chuẩn-bị liên-hợp với Đạo Cao-Đài để tổ-chức các Giáo-hội Cao-Đài tại các quốc-

gia phương Tây. 

− Vào khoản năm 1936 và 1937 Hội Thần-bí Triết-học tại Đức có liên-lạc với Hội-Thánh Cao-Đài 

Tây-ninh xin cung-cấp cho họ giáo-lý Đạo Cao-Đài để họ nghiên-cứu tìm-hiểu. 

Cũng do hai sự-kiện liên-hệ với Đức và Nhựt hoàn-toàn với lý-do Tôn-giáo nêu trên, mà chính-quyền 

thực-dân Pháp lúc bây giờ nghi-ngờ là liên-hệ với họ vì mưu-đồ chính-trị, cho đến ngày nay cũng còn 

những cây-bút vin vào sự-kiện đó mà vu-khống cho Cao-Đài là thân với phe phát-xít Đức Nhật. 
 

Các sự-kiện tiền-khải dự-báo chuẩn-bị cho sự xuất-hiện của Đạo Cao-Đài nêu trên rất là nhiều, để tài-

liệu được cân-đối, chúng tôi chỉ nêu lên một số sự-kiện tiêu-biểu, chứng-minh rằng sự xuất-hiện của 
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Cao-Đài là do Thiên-ý, chứ không phải do sự bày đặt đùa dởn với Thần Thánh của những kẻ có phàm-

tâm tục-tánh. 

 

 

   NGUYÊN-NHÂN KHAI-SÁNG ĐẠO CAO-ĐÀI 
 

Khi khai-đạo Đức Chí-tôn đã cho biết nguyên-nhân rằng: 

“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ-chi Đại-đạo là Nhơn-Đạo, Thần-Đạo, Thánh-Đạo, Tiên-Đạo, Phật-

Đạo. Tùy theo phong-hóa của nhân-loại mà gầy chánh-giáo, là vì khi trước Càn vô đác khán, Khôn vô 

đắc duyệt, thì nhơn-loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. 

Còn nay thì nhân-loại đã hiệp-đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà, nhơn-loại 

nghịch lẫn nhau; nên Thầy mới nhứt-định quy-nguyên phục nhứt. “ (TNHT/QI/trang 16/giòng 5-16) 
 

Như vậy Đức Chí-Tôn cho biết, trước đây nhơn-loại chưa tiếp-xúc rộng-rãi, mà chỉ liên-hệ trong một 

địa-phương nhỏ hẹp quanh mình, nên các Đấng Giáo-chủ tùy theo trình-độ của dân-trí và những tội-lỗi 

phổ-biến, những tà-thuyết sai lầm của mỗi vùng, mỗi thời-kỳ mà gầy chánh-giáo, để họ dễ bề thu nạp, 

cốt để giáo-hóa nhơn-sanh trong địa-phương của thời kỳ đó, biết điều-chỉnh những sai-trái lỗi-lầm phổ-

biến trong phạm-vi của mỗi vùng mà thôi. Chứ các Đấng Giáo-chủ không bao giờ đề-cập hay phản-

kháng đến các tôn-giáo đang khai-sáng ở một phương trời khác, mà dân-chúng vùng đó chưa hề biết 

đền. Chắc-chắn rằng Chúa Jésus chưa bao giờ nói Phật-giáo là ngoại đạo, hoặc Đức Phật cho Thiên-

chúa-giáo là tà-giáo, và Giáo-chủ Mohammed không bao giờ dạy giáo-đồ của Ngài xem các tượng Phật 

là hình tượng phi Hồi-giáo cần phải triệt hạ bao giờ. Phải chăng Chúa và Phật chỉ ngăn cấm những tà 

thuyết mê hoặc chúng sanh đang lưu-hành trong vùng, ngay khi còn sanh-tiền của Chúa hoặc Phật mà 

thôi. 
 

Ngày nay nhơn-loại đã tiếp-xúc rộng-rãi với nhau, nên các Tôn-giáo cũng truyền-bá đồng-loạt ra khắp 

thế-giới, nên do những bất-đồng trong giáo-lý, giáo-luật, nên một số tín-đồ cực-đoan, đã dựa vào lời 

dạy của các Đấng Giáo-chủ, ứng dụng trong một vùng đất hạn-hẹp cổ xưa, suy diễn ra mà chống-đối 

lẫn nhau, có khi rất là tàn-khốc. Tỷ như hai chữ “Quốc Đạo” là ước mơ của các Đấng Giáo-chủ muốn 

cho chúng-sanh trong phạm-vi đất nước của Ngài, tuân theo giáo- lý giáo-luật của Ngài, để xa lánh mọi 

tội lỗi đang lưu-hành quanh vùng, trong thời-điểm của Ngài mà thôi. Nhưng ngày nay nhiều tín-đồ cực 

đoan của một số tôn-giáo lại muốn cho tôn giáo của mình chiếm vị thế độc tôn trong một đất nước có 

nhiều tín-ngưỡng khác nhau, do đó mà gây ra sự đối nghịch trầm-trọng. 

Nên lần khai Đạo nầy Đức Chí-Tôn không mở một tôn-giáo mới, không có một giáo-lý khác lạ, hay 

xoá bỏ những Tôn-giáo đã phổ-truyền trước đây, mà tái-lập một sự Cứu-rỗi cho toàn nhân-loại lần thứ 

ba, tôn-chỉ là Tam-giáo quy-nguyên, Ngũ-chi phục-nhứt, với mục-tiêu đưa nhân-loại đến hòa-bình, 

dân-chủ và tự-do, xây-dựng một Thiên-Đạo Giải-thoát, một Thế-Đạo Đại-đồng, để vô-hiệu-hoá những 

sự thù nghịch giữa các tôn-giáo với nhau, hầu cho con cái của Ngài dưới thế-gian biết nhìn nhau là anh 

em cùng chung một Đấng Cha Lành, để cùng chung sống trong một sự hòa-bình vĩnh-cửu. 
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ĐỨC CHÍ-TÔN TRỰC-TIẾP LÃNH-ĐẠO HỘI-THÁNH 
 

Đối với các Tôn-giáo đã xuất-hiện trước đây, đều theo thông-lệ là do một Vị Giáo-chủ giáng-trần lập 

nên. Tùy theo dân-trí của mỗi địa-phương, mỗi thời-đại mà truyền Đạo, dân-chúng nơi đó nương theo 

giáo-lý của Vì Giáo-chủ lập ra mà tu-hành.  Như thế là Đạo từ các Giáo-chủ hửu-hình truyền-bá, người 

đời theo đó mà tìm về với Đạo. Còn đối với Đạo Cao-Đài lại do Thượng-Đế giáng-linh dùng cơ-bút 

thâu-nhận đệ-tử để truyền-bá Đạo Trời xuống thế-gian, tức là Đạo từ vô-vi mà phổ-truyền vào nhân-

thế, tức là Đạo tìm đến với người đời. Đức Chí-Tôn lại trực-tiếp lãnh-đạo Hội-Thánh. 

Nguyên-nhân điều nầy Đức Chí-Tôn đã dạy rằng: 
 

“Trước Thầy giao Chánh-giáo cho tay phám, càng ngày lại càng xa Thánh-giáo mà làm ra Phàm-giáo. 

Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhân-loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp 

chốn A-tỳ. 

Thầy nhứt-định chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chán-giáo cho tay phàm nữa. 

“(TNHT/Q.1/tr.18) 
 

Theo Thánh-giáo trích dẫn trên đây cho chúng ta thấy rằng: 

− Các Tôn-giáo trước kia do các Vì Giáo-chủ mang xác-phàm nắm trọn phần hồn và phần xác con 

người, ngày nay Thánh-ý Đức Chí-Tôn không giao chánh-giáo cho tay phàm, để cho mối Đạo 

dù có lâu ngày cũng khỏi trở nên phàm-giáo, và không để con-cái Chí-Tôn khỏi bị sa vào vòng 

áp-chế của những nhà lãnh-đạo cực-đoan, khi sự cứu-rỗi của tôn-giáo đó không còn hợp với 

trình-độ tiến-hoá của nhân-loại. Tỷ như cựu-luật của một số tôn-giáo vẫn còn duy-trì sự phân-

biệt giai-cấp, kỳ-thị tín-ngưỡng, trọng nam khinh nữ, tức là phần đông con cái Đức Chí-Tôn đã 

bị sa vào vòng áp-bức bấc công.Vì thế ngày nay Thượng-Đế lại cho phép Đạo Cao-Đài  để 

nhơn-sanh tự lập Tân-luật cho phù-hợp với trình-độ tiến-hóa của loài người, hầu bảo-đảm được 

quyền bình-đẳng, tự-do, dân-chủ của chúng-sanh, thực-hiện lý-tưởng huynh-đệ đại-đồng. Trong 

Tam-Kỳ Phổ-Độ Thượng-Đế còn ban cho loài người có quyền sửa đổi Luật-lệ để phù-hợp với 

từng giai-đoạn tiến-hoá của mình, đây cũng là một điều mang tính Thiên-khải mới-mẻ trong sự 

tương-quan giữa Thượng-Đế và Con người của Đạo Cao-Đài. 

− Đức Chí-Tôn muốn cho con cái của Ngài dùng cơ-bút học hỏi trực-tiếp đạo-mầu bằng chính 

sinh-ngữ của thời-đại minh, để cho dù lâu đời chánh-giáo cũng không bị sai-lạc chân-truyền. Vì 

Đức Chí-Tôn đã tiên-lương rằng Đạo Cao-Đài sẽ lưu-truyền đến thất ức niên (700.000 năm). 

Trong hiện-tại chúng ta thấy chỉ mới trong vòng ba bốn nghìn năm, mà kinh-điển các tôn-giáo 

viết bằng ngôn-ngữ từ thời-đại các Vị Giáo-chủ, đến nay đã trở thành cổ-ngữ, ngay người 

Trung-quốc ngày nay mà đọc Kinh Dịch của Nho-giáo hoặc Đạo-Đức-kinh của Lão-giáo họ 

không hiểu gì cả. Cũng như thế-hệ ngày nay mà đọc Kinh Thánh bằng tiếng “Hebrew” nào có ai 

hiểu. Còn việc dịch và giải-nghĩa kinh sách của người đời sau thì mỗi dịch-giả tùy theo khuynh-

hướng và định-kiến của họ mà diễn-giải, có khi đi xa lời dạy của các Giáo-chủ, vì đó mà chánh-

giáo lâu đời sẽ bị sai lạc chơn-truyền. 
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− Còn một nguyên-nhân chính-yếu là Đức Chí-Tôn, chỉ dùng cơ-bút để quy-tụ lương-sanh thành-

lập Hội-Thánh, tượng-trưng cho Thánh-thể của Ngài hầu cứu vớt quần-sanh, là để tránh sự 

giáng-trần trong buổi Tam-kỳ Phổ-Độ. Vì ngày nay sự liên-hệ giữa bốn biển xem như láng-

giềng, thế-giới chỉ là một làng mạc nhỏ bé, nhưng con người vẫn còn phân-biệt chủng-tộc, kỳ-

thị tôn-giáo. Do đó nếu chọn một vị Giáo-chủ thuộc sắc dân nầy, thì sắc dân khác không tùng-

phục. Ngay đến biểu-tượng thờ-phụng Thượng-Đế, Ngài cũng dạy thờ Thiên-nhãn (con mắt) 

tượng-trưng cho thần-minh tức là thờ Ngài, vì không thể có một con người thuộc một sắc dân 

nào có thể tượng-trưng đầy-đủ được hình-ảnh của Thượng-Đế, mà Thánh-thể của Ngài là toàn 

cả Vũ-trụ và vạn-hửu chúng-sanh, nếu thờ Ngài bằng hình-tượng một con người, thì không đủ 

sức thuyết-phục, để cho mọi sắc dân chiêm-ngưỡng. Do đó việc thờ Thượng-Đế bằng Thiên-

nhãn ngoài ý nghĩa cao-siêu mà con người chưa thể hiểu được, cũng còn mang tính-chất tâm-lý 

tránh kỳ-thị sắc-tộc nầy. 

Cho nên thời-kỳ mở đạo này, Đức Chí-Tôn chiêu-tập lương-sanh của các dân-tộc, lập thành Hội-

Thánh, cùng chúng-sanh của các sắc dân để làm Thánh-thể của Ngài, Hội-Thánh là đầu nảo, chúng-

sanh là tay chân máu thịt, để sự giáo-truyền không bị ngăn-ngại, và cũng đúng với tiên-tri của Chúa 

Jésus rằng: 
 

“Bấy giờ thiên-hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền-năng và vinh-quang, ngự trong đám mây mà đến” 

 

 

  GIAI-ĐOẠN TIỀN KHAI ĐẠO CAO-ĐÀI 
 

Trong quá-trình chuẩn-bị khai Đạo, vào thời-kỳ tiềm-ẩn Thượng-Đế giáng-linh thâu-nhận những môn-

đồ đầu tiên, chúng ta có thể chia ra làm hai giai-đoạn phân-biệt như sau: 

1. Thượng-Đế xưng là Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát thâu nhận Quan-phủ Ngô-Văn-

Chiêu làm môn-đồ đầu tiên. 

− Ngài Ngô-Văn-Chiêu cầu cơ thỉnh Tiên: Cầu cơ là một phương-tiện giao-tiếp với cỏi siêu-

linh sẵn có tại phương đông từ lâu đời.  Vào năm 1902 Ngài Ngô-Văn-Chiêu đang làm việc 

tại Sài-gòn, có đến đàn cầu cơ tại Thủ-dầu-một để thỉnh Tiên cầu thọ cho thân-mẫu và hỏi về 

tương-lai, thì Tiên-ông giáng cho Ngài một bài kệ khuyên Ngài lo tu-hành ngày sau sẽ đắc 

đạo. Đến năm 1917 Ngài thi đổ ngạch Tri-huyện, nhằm lúc thân-mẫu Ngài lâm trọng bệnh, 

nên Ngài đến đàn cơ Hiệp-minh ở Cái-khế, Cần-thơ đặng cầu xin thuốc, mẫu-thân Ngài 

mạnh giỏi được vài năm, sau đó đau trở lại, Ngài có tới lại đàn cơ Hiệp-minh, lần nào Ngài 

cũng được Tiên-ông giáng cho thi-phú dạy đạo và khuyên Ngài lo tu-hành. Cuối năm 1919 

thân-mẫu Ngài ly-trần, vào ngày 1-3-1920 Ngài được lịnh bổ đến Hà-tiên, khi đến nơi nầy 

Ngài thường lên núi Thạch-động cầu Tiên, thì có vị Tiên-cô Ngô-Kim-Liên giáng cho mấy 

bài thơ, khuyên Ngài ráng lo tu-hành. 
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− Ngài Ngô-Văn-Chiêu đổi đến đảo Phú quốc và ngộ Đạo tại đây:  Ngày 26-10-1920 Ngài 

Ngô-Văn-Chiêu đổi đến đảo Phú-quốc. Tại đây Ngài cũng tiếp-tục cầu cơ thỉnh Tiên, có một 

vị Tiên-ông giáng cơ không chịu xưng tên, dạy Ngài chịu làm đệ-tử thì Tiên-ông sẽ dạy Đao 

cho và khuyên Ngài ngưng tụng Minh-Thánh kinh, và dạy Ngài ăn chay mỗi tháng mười 

ngày, nhưng Ngài còn đang do-dự chưa quyết-đoán, vì nghĩ rằng đương làm quan, thực hiện 

thập trai rất khó khăn, nhưng nếu đắc đạo thì cũng cố-gắng được, còn nếu không gặp đạo mà 

còn phải sinh tử luân hồi, thì thà ăn chay hai ngày mỗi tháng mà làm phải làm lành vẫn hơn. 

Trong tâm Ngài suy nghĩ như vậy, định bạch lại với Tiên-ông, thì trong một đàn cơ kế đó, Tiên-

ông giáng, Ngài chưa kịp hỏi điều gì thì Tiên-ông hạ lịnh: “Chiêu tam niên trường trai”. Ngài 

lấy làm bối-rối, vì nghĩ rằng chưa chịu ăn mười ngày, mà nay Tiên ông lại bảo ăn chay trường 

ba năm, Ngài mới bạch rằng: 
 

” Tiên-ông đã dạy thì đệ tử phải vâng, song xin Tiên-ông phò-trì, và nếu đệ-tử vâng lời thì Tiên-

ông phải cho thấy chứng quả gì mới được” 
 

Từ ngày 8-2-1921 trở đi Ngài thực-hiện trường-trai, Tiên-ông đã giáng cơ truyền phép tu-luyện, 

và khuyên Ngài giữ bí-truyền cho đến ngày đạo khai, ngày đó thì Tiên ông sẽ dạy. Từ đó Tiên-

ông cũng đã hiện ra cảnh Bồng-lai ở chân trời biển đông như Ngài ước nguyện, cho Ngài thấy 

để thêm lòng tin-tưởng học đạo. Sau đó Tiên-ông cũng hiện ra hình Thiên-nhãn và dạy Ngài làm 

biểu-tượng thờ-phượng, Tiên-ông xưng là “Cao-Đài Tiên-ông Đại Bồ-Tát Ma-ha-tát” và dạy 

Ngài Ngô-văn-Chiêu gọi Tiên-ông bằng Thầy. 
 

Từ năm 1921 trở đi Ngài tu theo phương-pháp bí-truyền, chỉ có mình Ngài biết. Sau đó vào này 

30-07-1924 Ngài đổi về Sài-gòn cũng vẫn tiếp tục tu-luyện, đến gần cuối năm Ất-sửu (1925) 

Đức Cao-Đài mới dạy Ngài đem mối Đạo truyền ra, nên Ngài đã độ được bốn ông: Quan-phủ 

Vương-Quan-Kỳ, ông phán Nguyễn-Văn-Hoài, ông phán Võ-Văn-Sang, ông đốc-học Đoàn-

Văn-Bản. Sau đó các ông này cũng có độ thêm một số đệ-tử nữa cùng tu-luyện với Ngài, nhưng 

những hoạt-động giai-đoạn nầy còn trong phạm-vi một nhóm tu-chơn tịnh-luyện, chứ chưa phát-

triển thành một Tôn-giáo. 

 

2. Thượng-Đế xưng là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết Cao-Đài Giáo Đạo Nam phương, thâu nhận 

các Ông Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-hoài-Sang làm đệ-tử. 

− Xây bàn theo Thông-linh-học Tây-phương. Vào khoản năm 1924-1925 tại Sài-gòn có phong-

trào xây bàn theo Thông-linh-học của Tây-phương, đây cũng là một cách giao-tiếp với cỏi 

vô-hinh, phong-trào nầy đang phát-triển lan-tràn rộng rãi khắp nơi, được đa số trí-thức người 

Việt-nam thuộc thành-phần Tây-học, làm công-chức cho Pháp tham-gia. Trong số nầy có các 

Ngài Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang thường họp nhau xây bàn thỉnh các 

vong-linh quá-cố về xướng họa thi-thơ, và tìm hiểu về thế-giới vô-hình, cùng hỏi về tương-

lai vận-mạng của mình và của dân-tộc. Trong khi tiếp-xúc cũng được các vong-linh xướng-

họa những vần thơ tuyệt-tác, cũng như cho những tiên-tri, sau đó họ thấy được ứng-nghiệm, 
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những thân-nhân đã ly-trần về cho biết những điều riêng tư khi còn sinh-tiền, làm cho những 

vị nầy càng thêm tin tưởng. Một hôm có một chơn-linh giáng cơ xưng là Đoàn-Ngọc-Quế 

gặp-gở xướng-họa và kết-nghĩa làm bạn thi-văn cùng tâm-sự với các Vị nêu trên, về sau mới 

được biết đó là chơn-linh Thất-nương (Bà Tiên thứ bảy của Diêu-Trì-Cung) nên Bà được 

xem như là người khêu ngọn đuốc đầu tiên của Đạo Cao-Đài , nên trong Kinh xưng-tung 

công-đức có câu: 

“Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu, 

Nhờ Người gợi ánh nhiệm-mầu huyền-vi.” 

 

Từ đó về sau được các vị Tiên-Nương ở Diêu-Trì-Cung thường xuyên giáng-cơ dạy Đạo và 

xướng-họa thi-thơ rất là hứng-thú, một hôm có một chơn-linh giáng đàn với một điển-lực mạnh-

mẽ khác thường, nhưng không chịu xưng danh thực mà chỉ xưng là A ĂÂ tiếp-xúc với các Ngài. 

 

− Thiết lễ Hội-yến Diêu-trì: Vào khoản trung-thu Ất-sửu (1925) Các Đấng dạy ba Vị soạn 

một yến-tiệc đãi các Đấng thiêng-liêng, bằng cách một lập bàn thờ đủ lễ phẩm trang-

nghiêm để cung thỉnh Phật-mẫu, dưới có một bàn lớn với chín chiếc ghế, đầy đủ hoa quả 

phẩm-vật tiếp chín Vị Tiên nương, Trong ngày trung-thu đó các Ngài đã chuẩn bị chu-tất, 

đến giờ Tý đêm rằm 15 tháng 08 Ất-sửu (1-9-1925) các Ngài đem ngọc-cơ ra cầu trước 

bàn thờ quả-nhiên có Phật-mẫu và Cửu Vị Tiên-nương cùng Thần Tiên giáng dự Hội-

yến. Ba Ngài Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc và Cao-Hoài-Sang chỉ ngồi bên cạnh chín 

chiếc ghế, để dự tiệc và hòa đàn hiến lễ. Như vậy trong yến-tiệc nầy phần vô-vi có Phật-

Mẫu cùng Cửu vị Tiên nương phần hửu-hình có ba Ngài. Khi yến-tiệc xong, ba Vị tái cầu 

thì được các Đấng cho biết trong khi hội-yến có nhiều thần, tiên và cả Ông AĂÂ tham-

dự, và Ông cho biết: “Ta ở đây từ lúc ban sơ “.  Ngày nay hằng năm điễn lễ nầy cũng 

được Hội-Thánh Cao-Đài tổ-chức lại để kỷ-niệm, với một quy-mô trang-trọng hơn, tại 

Đền thờ Phật-mẫu ở Thánh-địa Tây-ninh có vô-số tín-đồ các nơi về tham-dự. 
 

− Tổ-chức lễ Vọng Thiên cầu Đạo: Đến ngày 30 tháng 10 năm Aát-sửu (15/12/1925) Đấng 

AĂÂ đó dạy chư Vị là vào ngày 1 tháng 11 này (16-12-1925) phải vọng Thiên cầu Đạo, 

lại dạy ba Vị tắm gội tinh-khiết đêm đó ra giữa sân quỳ giữa trời cầm mỗi người ba cây 

nhan mà vái rằng: 
 

“Ba tôi Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang vọng bái Cao-Đài Thượng-Đế 

ban ơn đủ phước lành cho ba tôi cải tà quy chánh” 
 

Đương-nhiên lúc nầy các Vị mù-tịt chưa biết Cao-Đài là gì. Mãi đến đêm Noel năm 

1925, Ông A Ă Â mới cho biết chính Ngài là Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế. 

Ngài đến để lập Đạo Cao-Đài. Ngài xưng danh đầy đủ là: “Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết 

Cao-Đài Giáo Đạo Nam Phương” 
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Đến bây giờ các Ngài mới biết chơn-linh AĂÂ trước đây là Thượng-Đế. Vì trước đây 

Thượng-Đế phải ẩn danh, xưng là A Ă Â, hạ minh làm một chơn-linh tầm-thường để dễ 

bề cảm-hóa đệ-tử, nếu tiết-lộ sớm e rằng các đệ-tử sợ-hải không dám tiếp-xúc học hỏi. 
 

Từ đó Đức Chí-Tôn thường giáng cơ dạy đạo, thâu nhận đệ-tử, chính Ngài Lê-Văn-Trung 

cũng được Đức Chí-Tôn dạy hai Ngài Phạm-Công-Tắc và Cao-Quỳnh-Cư đem ngọc-cơ 

đến tận nhà để Đức Chí-Tôn giáng cơ thâu nhận Ngài Lê-Văn-Trung làm đệ-tử. Đức Chí-

Tôn cũng dạy nhóm này dùng biểu-tượng Thiên-nhãn để thờ phụng Ngài. 

 

3. Đức Chí-Tôn kết-hợp hai nhóm Cao-Đài làm một. 

Khoản tháng 01-1926 Đức Chí-Tôn dạy quý Ngài Trung, Cư, Tắc, Sang liên-lạc với nhóm Cao-

Đài của Quan-phủ Ngô-Văn-Chiêu để tìm hiểu thêm chi-tiềt nghi-thức thờ-tự và kết-hợp với 

nhau để truyền-giáo. Giai-đoạn nầy Thượng-Đế đã thâu nhận được mười hai môn-đồ đầu-tiên. 

Thượng-Đế còn dạy Ngài Ngô-Văn-Chiêu làm Anh Cả, như vậy là Ngài Ngô-Văn-Chiêu là 

trưởng nhóm môn-đồ của Đức Chí-Tôn, chứ chưa phải là Giáo-tông chánh-vị, vì Cao-Đài lúc 

này chưa hình- thành một Tôn-giáo. 
 

Vào đêm Lễ Vía Đức Chí-Tôn lần đầu tiên 09/ 01 Bính-dần (21-02-1926) thiết Lễ tại nhà Ngài 

Vương-Quang-Kỳ số 80 đường Lagrandière Sài-gòn. 
 

Đức Chí-Tôn đã giáng-cơ cho bốn câu thơ sau đây: 

Bửu tòa thơ-thới trổ thêm hoa, 

Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà. 

Chung hiệp rán vun nền đạo-đức, 

Bền lòng son sắt đến cùng Ta. 
 

 Sau đó Ngài Ngô-văn-Chiêu bạch với Đức Chí-Tôn xin một vần thơ điểm danh chung cho 

những người đang có mặt, Đức Chí-tôn liền ban cho bài thi gồm đủ tên các Vị có mặt hôm đó 

như sau: 

      CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh, 

     BẢN đạo khai SANG QÚI GIẢNG thành, 

      HẬU ĐỨC TẮC CƯ thiên địa cảnh, 

      HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh. 
 

Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của mười hai môn-đồ đầu tiên của Đức Ngọc-Hoàng 

Thượng-Đế, còn ba chữ đứng câu chót là tên ba vị hầu đàn. Ba người nầy là bạn của Ngài 

Vương-Quang-Kỳ. 
 

Giai-đoạn chuẩn-bị nầy kéo dài trên năm năm, đây là thời-gian Thượng-Đế huấn-luyện đông-tử, 

dùng cơ bút qua trung-gian của Đồng-tử để thâu-nhận và giáo-hóa môn-đồ làm nòng-cốt cho 

nền Đạo xuất-hiện. 
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Vì lý-do có hai giai-đoạn thâu-nhận đệ-tử trong thời-kỳ tiềm-ẩn nêu trên, mà tôn-giáo nầy mới 

có hai danh-xưng Cao-Đài, hoặc là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. 

 
CÁC ÂN-SŨNG CỦA THƯỢNG-ĐẾ BAN CHO CÁC MÔN-ĐỒ TRONG THỜI-KỲ TIỀM-ẨN. 

 
Giai-đoạn nầy tùy theo căn-cơ và phận-mạng của từng người mà Thượng-Đế ban cho những đặc-ân 

khác nhau để họ nhận biết và tin-tưởng nơi Ngài. Đức Chí-Tôn đã dành cho mỗi môn-đồ một ân-sủng 

đặc-biệt như: 
 

− Đối với người trí-thức thì được trực-tiếp thảo-luận với Tiên Ông, học thêm nhiều giáo-huấn 

chân-thành, kể chuyện quá khứ không sai, bàn chuyện hiện-tại chính-xác, cho những tiên-tri 

tương-lai gần xa ứng-nghiệm, gây nên bầu không-khí huyền-vi, gợi thêm ở họ một niềm-tin sắt 

đá vào hiện-tượng siêu-linh. 

− Những tao-nhân mặc-khách, tài-tử văn-nhân, ưa thi-thơ thì được trực-tiếp xướng-họa với các 

vong-linh, được quý Tiên cô, Tiên ông kết làm bầu-bạn xướng-họa những vần thơ tụyệt-tác, tạo 

thành mối duyên thơ kỳ-ngộ. 

− Ngay những viên-chức sen-đầm, lính-kín do nhà cầm-quyền Pháp cho xâm-nhập các đàn-cơ để 

dò-la tin-tức, nắm tình-hình, cũng đã được Ơn Trên điểm tên, rồi họ cũng hết dám theo-dỏi mà 

lại trở thành những môn-đồ ngoan Đạo. 

− Còn đối với giới bình-dân thì người hỏi gia-đạo được toại lòng, kẻ cầu thuốc thang, được khỏi 

bịnh, các chứng nan-y được chửa lành, làm cho kẻ mù được sáng, người liệt được đi lại. . . 

− Thậm chí cơ-bút còn gọi tên từng người xa lạ lẫn trong đám đông, hoặc trả lời thỏa-mãn cho 

những kẻ hiếu-kỳ, hồ-nghi muốn thử-thách thiệt hư, chơn giả. 

Sự-kiện nầy gây thêm niềm tin rào-rạt nơi mọi người, có một số sự-kiện trong nhiều trường-hợp đặc-

biệt như sau: 

 

− Trường-hợp Quan-phủ Ngô-Văn-Chiêu Thương-Đế đã giáng-cơ cho thuốc chửa lành bệnh thân-

mẫu của Ông và hiện ra Thiên-nhãn và cảnh Bồng-lai cho Ông thấy. 

− Trường-hợp Ngài Lê-Văn-Trung đang làm quan-chức cao-cấp, thế mà Thương-Đế dạy hai Ngài 

Cao-Quỳnh-Cư và Phạm-Công-Tắc đem ngọc-cơ đến nhà để Thượng-Đế giáng chỉ dạy, đây là 

một việc làm khá khó-khăn đối với hai Ngài, vì Ngài Lê-Văn-Trung là một Nghị-viên của Hội-

đồng Thượng-viện là một quan-chức cao-cấp rất quyền-thế, mà hai Ngài Cao-Quỳnh-Cư và 

Phạm-Công-Tắc lại chưa từng quen biết bao-giờ, thế mà do đức tin mạnh-mẽ nên hai Ngài tuân-

hành, khi đến nơi cũng được Ngài Lê-Văn-Trung ân-cần đón-tiếp và sùng-kính Đức Cao-Đài 

ngay tức khắc, đồng-thời Thượng-Đề cũng ban cho Ngài Lê-Văn-Trung ân-sủng chửa lành được 

đôi mắt bị bệnh lòa từ lâu, tuy đã chạy chửa nhiều Thầy thuốc nhưng không khỏi.T 

− Trưòng-hợp Ngài Trần-Duy-Nghĩa, Thượng-Đế dạy Ngài Phạm-Công-Tắc đi tìm, và chỉ cho 

biết là ở tỉnh Gò-công mà thôi, trong lúc Ngài chưa đến tỉnh nầy bao-giờ và cũng chưa quen biết 
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với ai ở đây, nhưng vì đức tin mà vâng lịnh ra đi, quả-nhiên đến Gò-công hỏi thăm đến ngay 

nhà, thấy một người đứng trước thềm và nói:” Tôi là Trần-Duy-Nghĩa đây”. Sau đó thì Ngài 

Trần-Duy-Nghĩa đã trọn hiến-thân hành Đạo. 

− Cũng như Thượng-Đế đã dùng cơ-bút để hướng-dẫn hai nhóm môn-đồ đầu-tiên chưa hề quen 

biết nhau, đã gặp-gở hợp-tác với nhau chung lo mở Đạo. 

Nhờ sự huyền-linh như vậy, mà nền Đạo loan-truyền ra rất nhanh, và phát-triển mau lẹ, chứ không phải 

như một số người cho rằng Cao-đài là một tôn-giáo được thiết-lập do sự tình-cờ, từ các trò chơi giải-trí 

xây-bàn cầu cơ mà có. 
 

Có người cho rằng tại sao ngày nay Thượng-Đế không còn làm phép lạ nữa, việc nầy cũng dễ hiểu, là 

khi nhân-loại còn ấu-trỉ thì Thượng-Đế và các Đấng Thiêng-liêng xuất-hiện để đặt một nền móng căn-

bản hầu hướng-dẫn loài người. Đến khi nhân-loại trưởng thành thì phải tự-lập, tự sử-dụng khả năng suy 

đoán của mình và phải chịu trách-nhiệm về hành- tàng của minh. Đây cũng là một lẽ công-bình thiêng-

liêng, vì nếu Thượng-Đế tiếp-tục làm phép lạ, thì đến kẻ gian-ác họ cũng phải giật mình, như vậy sẽ 

mất lẽ công-bình không còn lành siêu dữ đoạ nữa. Nên khi mở Tam-kỳ Phổ-độ, Đức Chí-Tôn đã dùng 

cơ-bút để trực-tiếp thâu nhận đệ-tử và ban những huyền-diệu cho đệ-tử trong thời-gian ban đầu, sau đó 

thì Ngài ngưng cơ bút phổ-độ, cũng nằm trong lý do đó. 

 

   THỜI-KỲ CƠ PHỔ-ĐỘ PHÁT-TRIỂN RỘNG-RÃI 
(Kể từ ngày 9/1/ Bính-dần (21-02-1926) trở đi) 

 

Thiên-phong Giáo-tông: 

Vào khoản tháng 4/1926 (Bính-dần) Đức Chí-Tôn dạy ba Ngài Trung, Cư, Tắc đến gặp Ngài Ngô-Văn-

Chiêu nói về việc may Thiên-phục Giáo-tông cho Ngài. 
 

Vào ngày Chủ-nhật 18-04-1926 (Bính-dần) Đức Chí-Tôn cũng giáng dạy và vẽ kiểu áo mão thiên-phục 

Giáo-tông cho Bà Hương-Hiếu may. Nhưng Ngài Ngô-Văn-Chiêu từ-chối không nhận ngôi Giáo-tông, 

tuy vậy Ngài Ngô-Văn-Chiêu cũng gởi tiền phí tổn để may bộ thiên-phục nầy, nhưng Ngài không mặc 

áo Giáo-tông lần nào. 
 

Đức Chí-Tôn Tấn-phong các chức-sắc đầu tiên và hành-pháp trục-chơn-thần Ngài Phạm-Công-Tắc ra 

khỏi xác thân để cho chon-linh Hộ-Pháp giáng ngự: 
 

Vào đêm 11 rạng 12 tháng 3 Bính dần (22/23-04-1926) tại nhà riêng Ngài Lê-Văn-Trung Đức Chí-tôn 

dạy sắp đặt lễ Thiên-phong như sau: 
 

Trong đem nầy Đức Chí-Tôn phong cho các Ngài: 

- Lê-Văn-Trung phẩm Đầu-sư Thượng-Trung-Nhựt. 

- Lê-Văn-Lịch phẩâm Đầu-sư Ngọc-Lịch Nguyệt. 
 

Hai phẩm Thiên-phong nầy chỉ tuyên thệ trước bàn Ngũ lôi mà thôi. 

Lễ hành-pháp huyền-linh dành cho Hộ-pháp. Thánh-giáo Đức Chí-Tôn dạy như sau: 
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“Cư nghe dặn: Con biễu Tắc tắm rửa sạch-sẽ xông hương cho nó, bảo nó lựa một bộ quần áo tây sạch-

sẽ, ăn-mặc như thường, đội nón. . . 
 

Cưới! Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội, mà mắc nó nghèo, Thầy không biểu. 

Bắt nó lên đứng trên ngó mặt vô ngay ngôi Giáo-tông, lấy chín tấc vải điều đắp mặt nó lại. 

Lịch! Con viết một lá phù “Giáng-ma-xử” đưa cho nó cầm. (TNHT/Q1/trng 16). 

. . . 

“Biểu Tắc leo lên bàn. Con chấp bút bằng nhang. Đến bàn Ngũ lôi đạng Thầy triệu nó đến, rồi mới 

trước mặt Tắc, đặng Thầy trục xuất chơn-thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Đức, xông hương tay củ chúng nó, 

như em có giựt mình té thì đở”. (TNHT/Q1/Trang 16) 
 

Đây là một cuộc hành-pháp huyền-linh của Đức Chí-tôn trục chơn-thần Ngài Phạm-Công-Tắc ra khỏi 

xác thân để chơn-linh Hộ-Pháp giáng ngự, và Ngài Phạm-Công-Tắc trở thành Hộ-Pháp, đây là một 

trường-hợp giáng-linh ngự-thể. 
 

Vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng 3 Bính-dần nhằm ngày 25-26/4/1926 Đức Chí-Tôn giáng cơ phong 

tiếp: 
 

 “Cư, phong vi Tá cơ Tiên Hạt Đạo-sĩ. 

   Tắc, phong vi Hộ-giá Tiên-đồng Tá-cơ Đạo-sĩ. 

   Đức, Hậu, phong vi Tiên Hạt phò cơ Đạo sĩ. 

    . . .  (Thánh-ngôn Hiệp-tuyển quyển 1 trang 19). 
 

Trong các kỳ đàn kế-tiếp Đức Chí-Tôn dạy kiểu-mẫu may phẩm-phục cho cho các chức sắc. Còn chức 

vụ Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh phong ngày nào thì không thấy các Thánh-giáo trong 

Thánh-ngôn hiệp tuyển chép lại, cũng như Đạo sử đã xuất-bản không ghi rõ. 
 

Về sau khi lập Pháp-chánh-truyền Đức Chí-Tôn đã ấn-định quyền-năng và nhiệm vụ của mỗi vị. 

Riêng Đức Hộ-Pháp cũng đã được Đức Chí-Tôn giáng bút, truyền-bí pháp của Đạo, trong đó có pháp-

môn tu-luyện, và giao cho Ngài nắm cơ mầu nhiệm của Đạo, bảo thủ và truyền lại cho tín-đồ, và đời 

sau, còn có trách- nhiệm giữ gìn chơn-thần của người luyện đạo. Đức Chí-Tôn cho biết sự kiện này 

trong một đoạn Thánh-giáo dạy về chơn-thần như sau: 
 

“. . .Chơn-thần là nhị xác thân các con, là khí chất nó bao bọc ngoài thân thể như khuôn bọc vậy, nơi 

trung-tâm của nó là óc, nơi cừa xuất-nhập là mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi-hộ, nơi ấy Hộ-pháp hằng đứng 

giữ-gìn chơn linh các con khi luyện đạo đặng hiệp một với khí, rồi khí mới thấu đến chơn-thần hiệp 

một mà siêu-phàm nhập thánh” (TNHT/Q II/tr. 65) 
 

Vào ngày 24-04-1926 (Bính-dần) Đức Chí-Tôn giáng dạy về tôn-chỉ Tam-giáo quy nguyên, Ngũ chi 

phục nhứt của Cao-Đài, và cũng ngày này Ngài Ngô-Văn-Chiêu chính-thức tách rời, không còn tham-

gia cơ phổ-độ nữa, mà chỉ lo phần tu-luyện theo hướng nội-giáo tâm-truyền đã được Đức Cao-Đài ban 

cho Ngài trước đây, vì vậy Ngài không đứng tên trong tờ khai đạo sau nầy. Sau đó Ngài lập nên Phái 

Chiếu-Minh vô-vi. Cũng vì lý-do nầy về sau một số môn-đồ cho rằng bí-pháp tu-luyện chỉ có Phái nầy 

đắc chơn-truyền. Còn Toà-Thánh Tây-ninh chỉ lo phần Phổ-độ, không có bí-pháp tu-luyện. Nhưng sự 



 

 
Kỷ Niệm Ngày Khai Minh Đại Đạo - Ngày 08 Tháng 11 Năm 2022 DL - Ngày 15 Tháng 10 Năm Nhâm Dần                     Trang 37 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO- SỐ 020 

thực thì Đức Chí-Tôn đã ban cho Hội-Thánh trọn cả hai phần thể-pháp và bí-pháp. Phần thể-pháp hay 

là cơ phổ-độ tiếp-dẫn con cái Đức Chí-Tôn vào cửa Đạo, để lánh dữ làm lành, lập công bồi đức, rồi 

giai-đoạn tiếp theo là thọ bí-pháp tu-luyện để siêu phàm nhập thánh, hầu tròn câu tân-dộ chúng sanh, 

nên trong giai-đoạn phát triển của nền Đạo Đức Hộ-Pháp đã lập ra các trung-tâm tinh-luyện đó là Trí-

Huệ cung, Trí-giác cung, còn trung tâm thứ ba là Vạn-pháp cung chỉ mới phát-hoạ chưa xây cất được. 

Khi Ngài Ngô-văn-Chiêu không nhận ngôi Giáo-tông, thì Đức Chí-Tôn giao phẩm-vị Giáo-Tông cho 

Đức Lý-Thái-Bạch (một vị Tiên-trưởng trên Thiên-cung) đảm trách, gọi là Giáo-tông vô-vi, đến ngày 

17/03 Quý-dậu (01-04-1933) Đức Lý Giáo-tông giáng cơ phong cho Ngài Thượng-Đầu-sư Thượng-

Trung-Nhựt làm Quyền Giáo-tông phần hửu hình, lo cơ phổ-độ chúng-sanh, còn phần chánh-vị thiêng-

liêng vẫn do Đức Lý-Thái-Bạch chưởng-quản. 

 

 

   GIAI-ĐOẠN CHÍNH-THỨC HÌNH-THÀNH TÔN-GIÁO CAO-ĐÀI 
 

1. Công-bố tuyên-ngôn khai Đạo: 

Qua hơn năm năm phổ-độ, số tín-đồ nhập-môn càng ngày càng đông, tuy ngoài mặt nhà cầm-

quyền Pháp vẫn im-lặng làm-ngơ để Cao-Đài hoạt-động, nhưng bên trong họ đã ngấm-ngầm 

theo dỏi tất-cả sinh-hoạt của Cao-Đài, những Vị lãnh-đạo Cao-Đài đã thừa biết sự hiểm-ác trong 

chốn quan-trường, nên họ không thể không tìm cách hợp-thức-hóa cho cộng-đoàn Cao-Đài, 

được tự-do hoạt-động công-khai. Vì họ biết rằng dù sống trong một chính-thể nào, mình có 

chống đối mặc lòng, nhưng cũng phải phục-tùng luật-pháp của chế-độ đó. 

 

Vào ngày 23 tháng 08 năm Bính-dần (nhằm ngày Thứ tư 29/09/1926) một cuộc họp gồm 247 

đạo-hửu tại nhà ông Nguyễn-Văn-Tường, Thông-phán Sở Tuần-cảnh Sài-gòn, cuộc họp dưới 

quyền chủ-tọa của hai Ngài Lê-Văn-Trung và Lê-Văn-Lịch, bàn việc hợp-thức-hóa nền Đạo ra 

công-khai, và để đạo-hửu ký tên vào Tịch-Đạo, cùng soạn-thảo tờ Khai-đạo gởi cho nhà Cầm-

quyền Pháp. Đến ngày 01 tháng 09 Bính-dần Tờ Khai Đạo do 28 vị cầm-quyền Đạo đại-diện 

cho 247 tín-đồ, đồng ký tên vào tờ khai Đạo bằng Pháp-văn, do Ngài Lê-Văn-Trung soạn-thảo. 

Điều nầy tuy là do nhơn-ý nhưng cũng đã được Đức Chí-Tôn chấp-thuận và phê-duyệt. Tờ 

Khai-Đạo được gởi lên cho Quan Thống-đốc Nam-kỳ lúc đó là Ông Le Fol. Đây là một tờ 

tuyên-ngôn khai-sáng một Tôn-giáo lấy tên là Phật-giáo Chấn-hưng hay là Đại-Đạo Tam-Kỳ 

Phổ-Độ, chứ không phải là một tờ đơn xin phép với chính-quyền để mở một hiệp-hội bình-

thường do luật-pháp quy-định. 

 

Sự-kiện nầy ngay những giới-chức cầm quyền người Pháp, họ cũng xem đây là một tờ Tuyên-

ngôn, vì chỉ đính-kèm một bản sao các Thánh-ngôn của Thượng-Đế dạy liên-quan đến việc lập 

Đạo, bản sao Kinh-nguyện, và một tờ Đạo-tịch mà thôi, còn nếu là một đơn xin lập hội, thì phải 

đính kèm nào là Điều-lệ, Nội-quy, còn phải còn có nhiều hồ-sơ đính-kèm khác v.v...Tuy các nhà 

lãnh-đạo Cao-Đài lúc bấy-giờ đã khôn-ngoan, là không xin phép mà tuyên-bố rằng sẽ hoạt-động 
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khắp hoàn-cầu. Nhưng Nhà Cầm-quyền Pháp cũng khôn-ngoan không kém, họ vẫn giữ thái-độ 

im-lặng, không tuyên-bố thừa-nhận hay phản-đối bản tuyên-ngôn nầy, do đó họ cũng không cấp 

giấy phép hoạt-động, để khỏi gánh chịu trách-nhiệm về sau. 
 

Sau đó Hội-Thánh cũng gởi tuyên-cáo đền các vị Hoàng-Đế, Tổng-thống, Nguyên-thủ quốc-gia, 

của các nước trên thế-giới, cùng nhờ các Cơ-quan truyền-thông báo-chi các hiệp-hội khắp thế-

giới thông-báo về sự khai-sáng nền Đai-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ trên đất nước Việt-nam. Nhờ vậy 

mà thời-điểm nầy nhà cầm-quyền thuộc-địa Pháp không có lý-do ngăn-cản, mà để Cao-đài 

truyền-bá tự-do. 
 

2. Lễ Khai-Đạo diễn ra tại Từ-Lâm-Tự, Gò Kén Tây-ninh: 

Vào ngày 14 tháng 10 năm Bính-dần ((18/11/1926) Các vị lãnh-đạo thiết-lễ Khai-Đạo tại chùa 

Từ-Lâm-Tự ở Gò-Kén, Tây-ninh. Đây là một ngôi chùa Phật-giáo thuộc phái Đạo Thiền, do 

Ngài Hòa-Thượng Như-Nhãn làm trụ-trì, đứng ra lạc-quyên xây cất chưa hoàn-thành, chỉ mới 

vỏn-vẹn có ngôi chánh-điện, chứ chưa có các cơ-sở phụ như đông tây lang, nhà Tăng, nhà khách 

và đường sá vào chùa, nhưng Ngài Như-Nhãn và một số tín-đồ của Ngài nhập-môn vào Cao-

Đài, nên giao cho Đạo mượn làm cơ-sở đầu-tiên của Tôn-giáo Cao-Đài. Cũng có ý nhờ bàn tay 

của Hội-Thánh Cao-Đài, để tiếp-tục xây cất cho hoàn-tất ngôi chùa được tráng-lệ khang-trang, 

và thâm-ý là hy-vọng sau nầy mối Đạo cũng quy-nguyên về Phật-giáo. 
 

Trong ba tháng nền Đạo đặt cơ-sở Trung-ương tại đây, cũng trong thời-gian nầy Đức Chí-Tôn 

đã giáng-cơ lập Pháp Chánh-truyền (Hiến-pháp của Đạo), tấn-phong Giáo-phẩm thành-lập Hội-

Thánh Cửu-Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài để làm Thánh-thể của Ngài tại thế, và dạy Hội-Thánh 

lập Tân-luật để dâng lên Thiêng-liêng phê-chuẩn. 

 
Tài Liệu https://www.daotam.info/booksv/lskncdg.htm 
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CHƯƠNG III 

NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

❖  

    (III.1) 

Mục đích thành lập Đạo Cao Đài 
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     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), tinh thaàn “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) 

 

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 
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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) 

 

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 theå 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 
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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 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 
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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. 

 

   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 
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  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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NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

 

❖  

 

   (III.2) 

Kỷ Niệm Lên Non Hành Pháp Khai Tâm 
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III.2 Kỷ Niệm Lên Non Hành Pháp Khai Tâm 

 
Sau cuộc hành pháp, các huynh đệ Đạo Tâm đều phải làm bài thi.  Sau đây là hai bài thơ đã được Đức Hiệp 

Thiên chấm điểm, chữ đầu của bài thơ là tên của người làm bài. 
 

         Đạo Tâm Chuyển Pháp 

      (Bài thi chung kết được thiêng liêng chọn) 

 

    Thế tâm chiến huyền cơ mầu nhiệm 

    Giải cho đời tạp niệm xấu xa 

    Đưa xa thơ khắp mọi nhà 

    Dựng xây cõi thế cơ hòa cơ qui 

    Linh sơn đỉnh đúng kỳ khai mở 

    Tụ linh căn xoay trở càn khôn 

    Lư bồng làm trạm chiêu hồn 

    Giúp cho bá tánh bảo tồn nguyên linh 

    Khai tâm pháp, tâm kinh mở lối 

    Rải điển lành đổi mới tư duy 

    Hoàn cầu tai ách giảm đi 

    Hạch nhân nguyên tử đến kỳ tiêu tan 

    Nền Đại Đạo chuyển sang tịch mới 

    TỊCH ĐẠO TÂM liền với THANH HƯƠNG 

    Hiệp Thiên chuyển pháp mở đường 

    Ngũ chi Tam giáo vào trường Long Hoa 

    Thế Tấn là Hòa an thiên hạ (1) 

    Thế Hòa là Tấn phá mê đồ 

    Cùng nhau xây dựng hoàng đồ 

    Thỏa lòng phụ mẫu đợi chờ bấy lâu 

    Đoạn kế tiếp dựng đài NHẬT NGUYỆT 

    Lồng trong mây lơ lửng không gian 

    Thánh thần Tiên Phật ân ban 

    Hoàn thành cơ pháp trấn an trong ngoài 

    Đạo với đời không sai không biệt 
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    Đời với đạo là một không hai 

    Đạo đời tương đắc an bày 

    Vun bồi nhân nghĩa giúp đời an bang 

    Cơ âm dương hiệp hoàn một mối 

    Cặp đối từ thống nhất qui nguyên 

    Thấp cao, lớn nhỏ, dữ hiền… 

    Không còn ranh giới: nhất nguyên rõ ràng 

    Tánh phân biệt mối mang tranh chấp 

    Bị giải trừ đạo pháp mới thông 

    Tâm không trí huệ thong dong 

    Tình thương rộng mở trong lòng chúng sanh 

    Tân dân chủ trị lành xã hội 

    Tự do quyền gia bội chỉ tiêu 

    Dù cho nắng sớm mưa chiều 

    Cùng nhau xây dựng mỹ miều nước non 

    Tịch Đạo Tâm nương lần Thánh Đức 

    Cầu Cửu Huyền giúp sức mới nên 

    Ra tay hộ độ cháu con 

    Hướng tu kịp lúc Long Hoa mở màn 

    Đại Đồng Xã rõ ràng trước mắt 

    Trách nhiệm người hoàn tất thiên cơ 

    Cùng nhau đoàn kết phất cờ 

    Đạo mầu ứng nghiệm thiên thơ định bày. 

        Quốc Thế cẩn bút 

 

Ghi chú (1): Thế Tấn Hòa hay  Thế Hòa Tấn, ghép tên tam vị Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Hòa và Lê 

Kim Tấn, làm nổi bật ý nghĩa siêu lý về đạo học. 

Thi Xuân 

    Đường trường ngựa tế khắp nhân gian 

    Rộn rã hí vang tiếng gọi đàn 

    Đầy ngỏ hoa vàng khoe sắc thắm 

    Tồn tâm sen nở đón xuân sang 

    Đời ai khổ hạnh vì nhân thế 
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    Cuộc sống đa đoan bởi thế nhân 

    Xuân đến Xuân đi Xuân trở lại 

    Hoàn thành nhiệm vụ hưởng quà Xuân 

* 

    Quà Xuân của MẸ quí khôn lường 

    Cài túi hoa vàng chiếu bốn phương 

    Dìu bước con thơ về Bạch Ngọc 

    Hiệp vầy phụ tử biết bao mừng! 

    Ánh cười rạng rỡ nhìn bầy trẻ 

    Tiếng pháo chào Xuân chợt nổ bừng 

    Mấy ức nguyên nhân về đủ mặt 

    Quây quần bên MẸ đáp quà Xuân 

        Quốc Thế 

Tôn Chỉ Và Tiến Trình Đạo Tâm 

     (Bài thi chung kết được thiêng liêng chọn) 

 

    Nương cõi thế khai tâm quán chúng 

    Đẩy xa thơ hướng đúng TAM KỲ 

    Độ đời mượn áng văn thi 

    Nghĩa nhân rọi đuốc xét suy lý mầu 

    Dụng tâm pháp gồm thâu một mối 

    Hiệp chư hiền thẳng lối linh sơn 

    NAM THIÊN, HỘ PHÁP chưởng đàn 

    Tam Tiên, nhứt Phật mở màn KHAI TÂM 

    Niên Nhâm Tuất âm thầm chuyển tịch 

    Chọn tháng rồng triệu Bắc Đẩu Tinh 

    Tháng tư mười chín khai kinh 

    Lư Bồng HÀNH PHÁP thiêng liêng hộ trì 

    Chín tháng bảy dựng đài Nhựt Nguyệt 

    Hịch chiêu hồn gửi khắp Càn Khôn 

    Gọi về với Mẹ Kim Bồn 

    Âm dương hòa hợp không còn cách phân 
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    Rằm tháng chín lễ Nguyền Thất Tổ 

    Cầu Cửu Huyền trăm họ giáng linh 

    Giúp cho con cháu tánh minh 

    Qui chơn phục đạo sửa mình trau tâm 

    Nào hay biết hữu hình cũng chuyển 

    Bảy tháng năm ngộ kiến "tâm thư" 

    Đúng hai tuần lể có dư 

    Ngài Hồ Chưởng Quản báo kỳ ĐẠO TÂM 

    Cuộc hành pháp âm thầm kết thúc 

    Học xong rồi đến lúc phải thi 

    Đạo đời dâu bể xiết chi 

    Chuyển cơ Huỳnh Đạo đến kỳ phô trương 

    Cho lùa hết vào trường thử lửa 

    Chuyển cho đời hằng bửa la lên 

    Rành rành danh sách nêu tên 

    Chân dung treo đủ không quên vị nào 

    Người trần thế lao xao phê phán 

    Kết đủ đều lên án tử hình 

    Đạo tâm nào nệ tử sinh 

    Một lòng một dạ hiến mình cho Cha 

    Niên Ất Sửu mời ra thông cảm 

    Về đúng ngày triễn lãm hoa đăng 

    Rõ ràng ân huệ thiên ban 

    Đệ huynh lần lượt an toàn hồi qui 

    Nạn chấm dứt vào năm Kỷ Tỵ 

    Giờ đến thời ngựa hí vang rền 

    Lạ lùng cũng lắm người khen 

    Đạo tâm gìn giữ là then chốt rồi 

    Tâm chuyển hướng cho đời giải giới 

    Cờ nghĩa nhân phát khởi lên rồi 

    Chuyển rầm rập khắp nơi nơi 

    Ai ngờ hiệu quả "tu chơi" lạ thường 
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    Giờ thế giới trên đường qui hiệp 

    Giải từ từ quả nghiệp binh đao 

    Những ai ngăn ngỏ đắp hào 

    Ngược dòng tiến hóa khó vào Long Hoa 

    Đạo với đời tương lai như một 

    Đời nương đạo lấy đức trị dân 

    Đạo đời tương đắc một lòng 

    Vin cờ nhân nghĩa đại đồng an bang 

    Ấy là buổi sang Thánh Đức 

    Mỗi con người mẫu mực đạo tâm 

    Cho hay trên bước đạo tầm 

    Gốc là TÂM PHÁP đủa thần giác mê 

    Đại Đạo mở kỳ ba rốt ráo 

    Chuyển QUI TÂM Tam Giáo qui nguyên 

    Tái sanh sửa đổi chơn truyền 

    Bao ngàn năm trước hiện tiền giờ đây 

    Đất Nam Việt nơi Thầy chọn điểm 

    Giống Rồng Tiên trách nhiệm hoằng khai 

    Biểu dương ánh sáng Cao Đài 

    ĐẠO TÂM ngời sáng hướng ngày thành công. 

        Ngọc Nương 

Thi 

    Nương thế Nam Thiên chuyển pháp mầu 

    Hoằng khai Huỳnh Đạo khắp năm châu 

    Hiệp hòa thiên hạ an chư quốc 

    Hồi hướng tâm linh một mối thâu (1) 

    Nhân nghĩa bắc cầu trong thế giới 

    Huệ ân bủa rưới tận trời Âu 

    Rộn ràng chuyển bánh xa thơ tấn 

    Thằng2 cánh quay nhanh quả địa cầu. 

        Ngọc Nương 

    (Ghép tên 12 huynh đệ trong mỗi bài thơ) 
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Ghi chú (1): 

 Theo cẩm nang của Thầy, Trời khai mở ĐẠO VÀNG trải qua bốn thời kỳ: 

• Huy động tâm linh 

• Phối kiểm tâm linh 

• Hồi hướng tâm linh 

• Giác ngộ tâm linh  

 

Càn Khôn đã vận chuyển huy động tâm linh. Cuộc hành pháp KHAI TÂM kỳ diệu do thiêng liêng dẫn dắt 

dù muốn dù không đã là một thực tế điển hình báo hiệu chuyển sang thời kỳ ĐẠO TÂM phù hợp với cơ 

giải thể trong Đạo và biến chuyển trọng đại của Thế giới vào cuối thập niên 80 đầu 90 (chiến tranh lạnh 

chấm dứt). 

 

Hiện tại chúng ta đang trong thời kỳ phối kiểm tâm linh, có thể gọi là thời kỳ rã thể hoặc thời kỳ "Thầy 

làm rõ mặt các con coi". Sự phân hóa mâu thuẩn trầm trọng trong mọi tổ chức Đạo, Đời. Đây là giai đoạn 

ung thối của trái và hạt trước khi mầm dương hé mở.  

 

 Hồi hướng tâm linh là thời kỳ mầm dương lố dạng 

 Giác ngộ tâm linh chuyển sang THÁNH ĐỨC. 
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IV. PHÂN ƯU 
 

IV.1 PHÂN ƯU - Cố Đạo Hữu  NGUYỄN THỊ PHỤNG  
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IV.2 PHÂN ƯU - Cố Hiền Tài  NGUYỄN KIM HUÊ 
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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 

mailto:caodai.international@gmail.com

