BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông Tin - Phổ truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài
Thưa quý Đồng đạo & Thân Hữu
Trong các Bản Tin Thế Đạo & các Tập San Thế Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại, chúng tôi đã có
đăng tải nhiều bài Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Do đó đến ngày 14-6-2021 (nhằm ngày
mùng 5 tháng 5 ÂL) là ngày Lễ Kỷ Niệm Sinh Nhựt Đức Hộ Pháp năm nay, chúng tôi xin đăng
quyển “Đức Tin” gồm những Bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp đã được Ngài Hiến Pháp Trương
Hữu Đức có Lời Tựa để quý vị trong những lúc tĩnh tâm đọc và học hỏi.
Trân trọng giới thiệu
Bản Tin Thế Đạo

LỜI THUYẾT ĐẠO
của Đức Hộ Pháp
------------ĐỨC TIN
MỤC LỤC
1*- Sự thành tâm cầu nguyện
2*- Lễ rước quả càn khôn
3*- Ðại Lễ Ðức Chí Tôn
4*- Quyền năng của đức tin
5*- Năng lực phi thường của đức tin
6*- Tòa Thánh là nơi soi rọi đức tin
7*- Toàn Ðạo phải có đức tin.
8*- Hai chữ Tín Ngưỡng
9*- Tinh thần duy chủ

SỐ 172

		

Bản Tin Thế Đạo ngày 10-6-2021			

1			

THÁNH THƠ của
ĐỨC THƯỢNG SANH
----------------------

HIỆP THIÊN ĐÀI
V/P: THƯỢNG SANH
Số: 121 / TS

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tứ Thập Ngũ Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính Gởi:

Hiền Huynh HIẾN PHÁP CHƯỞNG QUẢN BỘ PHÁP CHÁNH

Tham chiếu: Quý Thánh Thơ số 15/ DS ngày 12–6–1970
Kính Hiền Huynh,
Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp nhận cho Ban Đạo Sử xuất bản để phổ biến những bài
Thuyết Đạo tại Tòa Thánh của ĐỨC HỘ PHÁP từ năm 1946 đến năm 1955.
Những bài giảng được chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách.
Nay Kính
Tòa Thánh, ngày 14 tháng 5 Canh Tuất
(DL 17–6–1970)
THƯỢNG SANH
(ấn ký)
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LỜI TỰA
Những bài Thuyết Đạo trong quyển sách này là lời vàng ngọc của Đức HỘ PHÁP, một vị Giáo Chủ
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một bậc Vĩ Nhân của thế hệ; nên một Ủy Ban sưu tầm và biên tập
thành lập có Đức THƯỢNG SANH chấp thuận, để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn hành các bài
Thuyết Đạo ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy Ban đem ra ấn hành
cho toàn đạo được lãnh hội lời vàng ngọc nói trên.
Trong Ban Đạo Sử của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có sẵn một thư viện tàng trữ các loại kinh sách
cổ kim đông tây cho các nhà khảo cứu và toàn Đạo có thêm tài liệu, những quyển “Lời Thuyết Đạo”
của Đức HỘ PHÁP sẽ lưu trữ vào Thư Viện nầy để chư độc giả đến xem.
Đức HỘ PHÁP là một trong các vị tiền bối khai sáng nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đã thực hiện
trước hết chủ thuyết Tam Lập: “Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn”.
Về lập đức: thì Đức Ngài là người đầu tiên đã nghe theo tiếng gọi Thiêng-Liêng mà khai sáng
mối Đạo cho toàn sanh chúng được chung hưởng hồng ân của ĐỨC CHÍ TÔN (NGỌC HOÀNG
THƯỢNG ĐẾ).
Về lập công: thì Đức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong việc khai sáng. Từ cái không làm ra cái
có, bắt gió nắn hình tạo thành một đại nghiệp Đạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài không phải là một Đại
Đức thì làm sao thành công được?!
Về lập ngôn: thì Đức Ngài lưu lại lời vàng tiếng ngọc trong các bài Thuyết Đạo mà chúng ta đang
thưởng thức và còn nhiều lời giáo huấn cao siêu khác nữa mà chư quý độc giả và toàn Đạo nên lưu
ý.
Nhơn danh Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài kiêm Trưởng Ban Đạo Sử, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng
quý độc giả bốn phương quyển sách quý giá này đáng được lưu niệm mãi mãi.
Trân trọng kính chào.
Hiến Pháp TRƯƠNG HỮU ĐỨC
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LỜI TRẦN THUYẾT
Mỗi lần ly loạn là mỗi lần thư tịch bị làm mồi cho binh lửa. Nhìn vào lịch sử: những vụ “Phần-Thư”,
những vụ chiếm đọat thư tịch đã xảy ra như một hệ luận trước những biến cố. Tình trạng này đã kéo
dài qua các thời đại, ấy là biện pháp của những kẻ mạnh nhắm vào mục đích thực hiện chính sách
ngu dân và đồng hóa triệt để.
Những kinh nghiệm đau thương ấy là nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi cố gắng thực hiện công việc
sưu tập những tài liệu này.
Chúng tôi nghĩ rằng: “Nếu tài liệu kinh sách chỉ được tập trung tàng trữ vào một chỗ, tránh sao cho
khỏi bị hủy diệt khi kẻ cường quyền đến cướp phá”. Do đó chúng tôi quyết định quay ra nhiều bản
để gởi đến, và ký thác vào những tâm hồn trung kiên với Đạo, những người dám chết để bảo tồn
những tiếng nói của Đấng thay Trời dạy Đạo.
Nếu một may thay thời cuộc lại biến thiên, có thể các cuộc phần thư lại tái diễn, thì thiết tưởng trong
số tài liệu này vẫn còn có nhiều người nhiệt tâm gìn giữ được vẹn toàn
Đây không phải là việc làm của một cá nhân hay một đoàn thể, nhưng là sự đóng góp chung của
những người vô danh nguyện đem hết năng lực của mình để phụng sự cho lý tưởng bảo tồn truyền
thống giáo lý của Đạo. Trong khi quyển tài liệu này đến tay Qúi vị thì cũng đã có người vì qúa hăng
say trong công việc thực hiện lý tưởng mà đã phải ngã gục vì kiệt sức.
Việc làm của chúng tôi không phải là một ý nghĩ nông nổi của một sớm một chiều, nhưng là một
hòai bảo trong suốt thời gian ly loạn. Chúng tôi hằng cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN và PHẬT MẪU
ban bố phước lành sớm gặp dịp may để thực hiện hoài bảo ấy.
Ngày nay chân trời đã rạng tỏ, ý nguyện đã đắc thành
Chúng tôi xin hiến dâng trọn vẹn cho Hội Thánh tất cả những tài liệu mà chúng tôi đã ghi chép, góp
nhặt sau bao nhiêu năm theo đuổi mục đích bảo tồn những lời vàng tiếng ngọc của Đức HỘ PHÁP.
Từ đây bản quyền sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào Hội Thánh. Kính xin hội Thánh cho kiểm duyệt và
ấn hành, để cho mọi người đều được nghe lời dạy dỗ đầy yêu ái của Đức HỘ PHÁP đã dành cho
chúng ta trong thời gian Đức Ngài còn tại thế.
Tòa Thánh, ngày 28 tháng 8 năm Bính-Ngọ (dl 12–1–1966)
BAN TỐC KÝ
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LỜI CHÚ CỦA NGƯỜI SOẠN
Kính thưa: Chư Huynh, Tỷ, Muội cùng các bạn đồng môn.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lúc còn sanh tiền Ngài đã để lại nhiều lời vàng tiếng ngọc dạy dỗ
chúng sanh qua các buổi thuyết Đạo.
Nay kẻ hậu sinh được may duyên học Đạo với Đấng Thiên Tôn qua các bài Thuyết Đạo từ quyển
I đến quyển VI (từ năm 1946 đến năm 1955 do Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh
Tây Ninh ấn hành), trong những bài giảng nầy, Đức Ngài đã giáo hóa rất nhiều chủ đề về Đấng
Thượng Đế, Tôn Giáo, Nhân Loại... theo dòng thời gian của từng thời kỳ lịch sử.
Với lòng tôn kính Đức Tôn Sư, con xin được sắp xếp các bài giảng theo từng chủ đề để con và các
bạn đồng môn dễ dàng sưu khảo trên đường tu học.
Thành kính cầu nguyện Đức Tôn Sư luôn luôn dẫn dắt chúng con trên đường phụng sự.
Kỉnh bút

1*- SỰ THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Báo Ân Từ đêm 24 tháng Chạp năm Bính Tuất (1946)
Sự cầu nguyện có cảm ứng với chánh trị thiêng liêng tức là các Ðấng vô hình đều biết rõ mọi sự
hành tàng nơi cõi thế, triết lý về hình thể của con người.
Thọ tinh cha huyết mẹ sản xuất ra, thì có sự cảm giác thiêng liêng đối cùng nhau rất mật thiết, cho
nên một người con lúc đi làm ăn xa nhà khi cha mẹ có bịnh hoạn hay xảy ra điều gì tai biến, thì thân
thể của người con sẽ có điềm máy động như giựt thịt, máy mắt hoặc là ứng mộng thấy rụng răng và
các điều khác.v.v... đó là về phần tinh khí hình thức của con người.
Còn về phần linh tánh thì do nơi Ðức Chí Tôn ban cho nhứt điểm lương tâm, nó có cảm giác cùng
Chí linh, cho nên khi ta hữu sự thì thành tâm cầu nguyện. Nền Ðạo là một điều cảm ứng rất mầu
nhiệm vô cùng, có câu:
Nhơn tâm sanh nhứt niệm,Thiên Ðịa tất giai tri.
Từ đây chư chức sắc và chức việc cùng đạo hữu nam nữ gắng thành tâm cầu nguyện cho nền Ðạo
và cơ Ðời được được an ninh trật tự, kể từ ngày nay cho đến Tân Xuân đầu năm Ðinh Hợi thì sẽ
thấy sự tiến hóa phi thường và huyền linh mầu nhiệm.
Nếu toàn cả quốc dân mà đủ lòng tín nhiệm với quyền hành chánh trị Thiêng liêng, hiệp nhứt tâm
cầu nguyện thì cơ loạn lạc sẽ trở nên an ninh trật tự, đời sẽ được cộng hòa chung hưởng mọi điều
hạnh phúc. (Thuyết Ðạo QI / tr 23)
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2*- LỄ RƯỚC QUẢ CÀN KHÔN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh ngày 8 tháng Giêng năm Ðinh Hợi (1947)
Ngày nay đã dời quả Càn khôn về Ðền Thánh, Ðức Chí Tôn đã ngự nơi ngai của Ngài, chúng ta
nên mừng cho nhơn loại được ảnh hưởng nơi Ðền Thánh nầy mà tiến hóa mãi lên. Ðền Thánh kể
từ đây không còn ai xem nó là vôi, cát, xi măng nữa, mà là một khối đức tin đã tượng nên hình vậy.
Nhờ những bàn tay khéo léo của mấy em, mấy con, thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách khổ cực hơn
mười năm trường mới dày công đào tạo nên. Từ đây một sắc dân nào có đủ đức tin nơi Chí Tôn là
Chúa tể vạn loại thì dầu ở phương trời nào, họ sẽ hướng về Ðền Thánh mà cầu nguyện hàng ngày
hàng giờ để mong hưởng phước lành của Ngài.
Ðền Thánh làm xong, nền Ðạo đã vững vàng, chúng ta sẽ dẹp lần cái bạo tàn của đời để dìu dắt
nhơn loại đi vào con đường gầy dựng lại trật tự hòa bình cho cái năng lực nhơn nghĩa, chúng ta sẽ
đem hạnh phúc lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế nầy.
Chúng ta nên mừng vì nhơn loại sẽ nhờ khối đức tin của chúng ta mà hưởng ân huệ của Ðấng Chí
Tôn.
Bần Ðạo nhắc lại, Ðức Chí Tôn đã hứa với con cái của Ngài những gì ngày nay chúng ta đã thấy,
Ngài cho chúng ta theo lời hứa, Bần Ðạo đứng tại tòa giảng đây chứng chắc như thế, bởi những
công nghiệp phi thường tạo thành trong thời gian qua để làm bằng chứng.
Vì quốc dân Việt Nam ta còn kém đức tin nơi Ngài, nên cơ quan cứu khổ để giải thoát cái ách nặng
nề của chúng ta phải còn muộn màng đến ngày nay, mà trước mắt chúng ta còn thấy cái thảm trạng
tương tàn tương sát rất đau đớn thương tâm, phải chi quốc dân ta thử và cầu nguyện thử đi, rồi coi
Ðức Chí Tôn sẽ cho chúng ta y như lời hứa không. (Thuyết Ðạo Q I / tr25)

3*- ÐẠI LỄ ÐỨC CHÍ TÔN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo đêm mồng 9 tháng giêng năm Ðinh Hợi (1947)
Quốc dân Việt Nam có một phần người thiếu đức tin về ÐẠO CAO ÐÀI, họ chẳng tin rằng Trời
khai Ðạo để tạo Ðời lập Minh Ðức Tân Dân, tức là một cơ quan cứu thế, làm cho vạn loại hòa bình
Càn khôn an tịnh, tránh khỏi sự cạnh tranh giết hại lẫn nhau.
Hiện giờ cái họa chiến tranh, khói lửa lan tràn khắp nơi, nhơn sanh thống khổ, cốt nhục tương tàn
là vì có một phần người không tin có Trời, chẳng noi theo luật công bình của Tạo Hóa, cho nên mới
gây ra một trường náo nhiệt như thế.
Ngày nào nhơn sanh biết nhận định Ðạo Trời là phương châm giải khổ lập thành Quốc Ðạo trong
nước Việt Nam, đem lại sự an ninh trật tự cho nhơn loại cộng hưởng hòa bình thì ngày ấy là ngày
của Ðức Chí Tôn rưới giọt hồng ân cho nhơn loại gội nhuần thánh đức. (Thuyết Ðạo QI / tr 26)

4*- QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC TIN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 29 tháng 2 nhuần năm Ðinh Hợi (1947)
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Bần Ðạo giảng về quyền năng của đức tin.
Thời buổi nầy là thời buổi toàn con cái của Ðức Chí Tôn đưa tay lên cùng nhau nâng đỡ và vãn hồi
quốc vận, nên Bần Ðạo giảng về cái quyền năng của đức tin để cả thảy trụ tinh thần cầu nguyện
Ðại Từ Bi ban ơn nền Quốc Ðạo sớm được hoàn thành hầu cứu vớt cả nòi giống Việt Nam chúng
ta thoát nạn tương tàn tương sát.
Toàn Ðạo nên để đức tin nơi Người thì mới mong nền Quốc Ðạo mau thành tướng. Ðức Chí Tôn
tạo cơ quan hữu sanh nầy mà gặp phải những điều trắc trở, nguy hại không sớm giải quyết được là
bởi toàn thể quốc dân ta không biết cầu nguyện nơi Người.
Bần Ðạo lập lại lời nói của Ðức Chúa Jésus nói cùng môn đồ của Người rằng: “ Hởi các môn đồ,
Ðức Chúa Cha ta trên Trời dạy rằng, nếu toàn thể các ngươi có một đức tin bằng hột mè thì nó cũng
đủ sức xô ngã núi, nó không gì ngăn cản nổi.”
Ấy là Ngài nói cái đức tin bằng hột mè mà toàn thể quốc dân đều có, thì đâu có phải chịu cảnh trạng
thương tâm thế nầy. Hại thay! Dân 25 triệu, đã tự xưng là Con Rồng Cháu Tiên, tự biết giống nòi
do một căn nguyên chí Thánh cao trọng, có máu Tiên Rồng, mà cái đức tin không bằng hột mè hay
sao? Nếu mỗi người Việt Nam ta đều có một cái đức tin bằng hột mè mà thôi, cũng đủ dời non vét
bể được.
Bần Ðạo nói thật, buổi Chí Tôn đến tạo Quốc đạo cho nòi giống Rồng Tiên nầy, chính Ngài cầm cơ
đi đến các Tỉnh, kêu từ nhà gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu bài khuyến dạy, tạo thành một
nền Tôn Giáo Cao Ðài là Quốc Ðạo, Bần Ðạo tưởng chưa có người nào đem cả tinh thần, tâm đức
mà thi ân cho ai dường ấy. Ðức Chí Tôn đến độ rỗi, lập giáo rồi bắt minh thệ.
Hỏi tại sao Ngài lại bắt Minh Thệ buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau. Mỗi người có một chút
đức tin, Thầy bảo quy đức tin ấy lại, phải có tâm đức tin tưởng yêu ái lẫn nhau. Phải nhìn nhận có
Thầy, có đức tin nơi Thầy.
Hại thay! Có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm Ðạo, cũng thọ giáo, cũng minh thệ, đủ
phép tắc. Biết bao nhiêu khi mới đến cùng Thầy, qùy dưới chơn Thầy, mà hễ ra khỏi chơn Ngài rồi
thì lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài.
Bần Ðạo quyết định rằng: Cái tai nạn của giống dân Việt Nam đến cảnh tượng nầy chúng ta phải
nhìn nhận tội của chúng ta vì thiếu đức tin nơi Ngài mà ra vậy. Phải chi trước kia biết nhìn nhận
Ðấng đến dìu dẫn yêu ái nâng đỡ, để đức tin nơi Người, nghe theo Người thì cái nạn đổ máu tương
tàn, tương sát giống nòi không hề có đặng.
Cái hại về sự lưu huyết nay Bần Ðạo xin nói là cái tội bất tín nhiệm cùng Ðại Từ Phụ đó vậy. Ôi!
Nếu Bần Ðạo tả hết cái tình cảnh của Ðạo trót hai mươi năm nay thì mới biết cái năng lực của đức
tin nó mạnh đến bực nào. Từ khi Bần Ðạo đến đây, ai xô cũng không ngã, đuổi cũng không đi, dầu
còn dầu mất, dầu nên hư, Ðức Chí Tôn bảo Bần Ðạo ngồi nơi đây, ở nơi đây, dầu cho vì mạng lịnh
ấy mà mảnh thân nầy có phải tiêu diệt để bảo trọng nền Quốc Ðạo, thì Bần Ðạo cũng không bước ra
khỏi đây một bước. Nếu Bần Ðạo qúy trọng sanh mạng nầy thì Bần Ðạo có đủ thì giờ để trốn tránh,
biết bao nhiêu bạn khuyên lơn Bần Ðạo trốn đi, Bần Ðạo trốn được, tránh được mà Bần Ðạo không
khi nào chịu vậy. Ðức Chí Tôn bảo ở, dầu sống chết ngồi nơi đây ôm chân Ngài mà thôi.
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Bần Ðạo chỉ để lời cầu nguyện đem cả thi hài và tâm hồn làm tế vật cho quốc Ðạo được thành tướng
mà thôi. Bần Ðạo chỉ xin có bấy nhiêu mà chưa chắc đã xin được, vì phải toàn thể con cái của Ðức
Chí Tôn quy tụ đức tin lại thành một cái năng lực giúp chúng ta thắng nổi quỷ quyền và các cường
lực đàn áp tiêu diệt Ðạo.
Chúng ta bảo trọng được Quốc Ðạo, do cái năng lực của đức tin ấy. Chúng ta quy đức tin lại, bảo
trọng cơ Ðạo thì thoát được cái nạn tương tàn, tương sát máu đổ thịt rơi.
Nếu toàn Ðạo nam nữ nhìn Ðức Chí Tôn lập đặng cái quyền năng ấy, chúng ta nương lấy nó mạnh
mẽ, cầu nguyện đồng làm một ngày một giờ thì coi Ðức Chí Tôn có giải thoát cho chúng ta không?
Từ khi Bần Ðạo về quy tụ các con cái của Ngài, thì Bần Ðạo đã giải kiết cho Ðạo nhiều rồi. Chúng
ta cầu nguyện thêm đôi tháng nữa mà thôi và lo tròn phận sự phú thác thì ngày đoạt vọng không lâu
và chúng ta sẽ thấy có huyền diệu hay không về quyền năng ấy. (Thuyết Ðạo QI / tr41)

5*- NĂNG LỰC PHI THƯỜNG CỦA ĐỨC TIN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền thánh đêm 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn (1952)
Trước khi giảng đạo, Bần Ðạo để lời khen cả toàn thể con cái Ðức Chí Tôn hành lễ rất nghiêm
chỉnh, nhứt là tụng kinh có niêm luật quy tắc. Ðã mấy kỳ đàn rồi, Bần Ðạo không có đi cúng, hôm
nay dự lễ nầy có thể nói làm cho Bần Ðạo hết đau.
Ðêm nay Bần Ðạo giảng về năng lực phi thường của đức tin trên con đường chí chơn chí Thánh,
chí là khối thương yêu, Bần Ðạo đã giảng về đức tin nhiều lần rồi và cũng đã giảng cái năng lực của
khối thương yêu như thế nào rồi. Ðêm nay Bần Ðạo chỉ giảng về năng lực phi thường của đức tin
hay là cái năng lực huyền diệu của đức tin và khối thương yêu vô tận của Ðức Chí Tôn.
Chúng ta đã chắc biết cũng như Ðức Phật Thích Ca khi đã đạt đặng Bí Pháp mà trước kia chưa có vị
Phật nào đạt đặng là nhờ Ngài đã tìm hiểu quả quyết. Cái đức tin của Ngài nó mạnh mẽ phi thường
và Ngài dùng nó để làm cái thuyết vô nhơn vô quả.
Nếu có nhơn quả thì tức nhiên con người phải chịu trong tứ khổ, ấy là vì cái căn quả đó vậy, mà
muốn
đạt đặng vô sanh, vô tử, tức nhiên phải đạt đặng năng lực thương yêu giải thoát cho mình, phải diệt
quả. Ngài đã quả quyết, rồi Ngài ngó trở lại vạn linh sanh chúng đang chìm đắm trong khổ hải, chịu
trong tứ khổ là “Sanh, Lão, Bịnh, Tử” nên Ngài đem cái thuyết thương yêu vô tận của Ngài truyền
bá cho toàn thể nhơn sanh noi theo cái Chí Chơn Chí Thánh ấy, đặng họ đạt Bí Pháp của họ, có phải
đức tin của Ngài mạnh mẽ chăng?
Ngài để đức tin trên khối thương yêu của Ngài và Ðạo của Ngài đã 2.500 năm mà vẫn còn tồn tại
bền vững đến ngày nay. Ðức Lão Tử khi đạt được cơ quan vô đối của Ngài tức nhiên Ngài lấy Chí
Chơn Chí Thánh để hiểu trong kiếp sanh của chúng ta và nếu chúng ta có phương thế tương liên với
cả chúng sanh trong Càn khôn vũ trụ để làm khối thương yêu duy nhứt, chúng ta mới có thể siêu
thoát đặng, chúng ta chớ tưởng sự ấy làm không được, chúng ta sẽ đoạt đặng mà chớ, nếu đoạt đặng
quyền vô sanh vô tử thì sẽ đi đến cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Bởi cớ cho nên Ngài để cái luật vô
tử nầy cho nhơn loại tìm hiểu mà đạt Ðạo.
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Cũng như Ðức Khổng Phu Tử, Ngài thấy nhơn loại đã phế vong Ðạo nhơn luân của mình, nên mới
tương tàn tương sát với nhau như hồi Ðông Châu Liệt Quốc buổi nọ, Ngài lấy Ðạo nhơn luân làm
căn bản đặng cứu đời gọi là lấy Ðạo nhơn luân cứu thế.
Cũng như ngày nay, Ðức Chí Tôn quả quyết rằng cái thuyết ấy nó thuộc về năng lực thương yêu,
nên Ðức Chí Tôn mới đem tạo nền chơn giáo của Ngài. Ngài lấy Ðạo Nho làm căn bản, lấy Ðạo
nhơn luân của nhơn loại làm phương cứu cánh, để cứu khổ cho loài người, cũng như Ðức Lão Tử
trước kia đó vậy.
Ðức Chí Tôn ngày nay cũng thế, chỉ vì lòng thương yêu nhơn loại vô tận nên Ngài tìm cách giảng
cái thuyết ấy, truyền ra cho cả nhơn sanh đều hưởng ứng theo để họ biết cái sanh tử của họ đặng họ
tự giác, đó là phương cứu thế vậy.
Tưởng cả chúng sanh, chức sắc trong hàng Thánh Thể Ðức Chí Tôn nam nữ cũng biết cái đức tin
ấy là ngọn đuốc thiêng liêng, còn lòng thương yêu của ta là khối lửa Tam Muội để đốt cây đuốc ấy
cho sáng lán, cho rực rỡ, đặng dìu đường cho vạn linh sanh chúng.
Chúng ta đã thấy cái quyền năng ấy trong một đại gia đình nên hư đều ngó theo ngọn đuốc thiêng
liêng đó, đặng đi đến con đường vinh quang vô đối của Ðức Chí Tôn đã rọi sáng, đã dành để cho
chúng ta hồi ban sơ.
Bần Ðạo nói quả quyết mỗi sự khó khăn gay trở, mọi sự khổ hạnh mà Thánh Thể Ðức Chí Tôn đã
chịu mà có thể thắng được mọi trở lực là nhờ khối thương yêu của Ðức Chí Tôn đã dành để cho
chúng ta, nếu chúng ta lấy khối thương yêu cứng rắn ấy làm căn bản, thì không có quyền năng nào
dưới thế gian nầy làm cho khối ấy lay chuyển, tiêu diệt được. (Thuyết Ðạo QV / tr 97)

6*- TÒA THÁNH LÀ NƠI SOI RỌI ĐỨC TIN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 1 tháng 7 năm Kỷ Sửu (1949).
Ðêm nay cũng khá đông nhưng Bần Ðạo để đợi đôi ba phen coi thử, nếu quả như con cái Ðức Chí
Tôn siêng năng biết lo liệu học hỏi đạo đức, Bần Ðạo sẽ thuyết về Bí Pháp, để đợi kỳ giảng nữa coi
Bần Ðạo thuyết về Tòa Thánh đối với Chi Phái Ðạo và các đảng phái Ðời.
Chúng ta đã đến giai đoạn phải ra gánh vác đảm nhiệm trọng trách đặng nâng đời, đặng dung hòa
các tôn giáo, đảm nhiệm ấy không dễ gì làm, nếu tinh thần chúng ta không quyết đoán định phận
mình cho quả quyết, vả chăng Tòa Thánh là nơi Thánh Thể Ðức Chí Tôn cầm quyền đạo giáo, về
mặt đạo giá trị của nó thiên hạ định đặng là do nơi hành tàng của toàn thể con cái Ðức Chí Tôn, tức
toàn Thánh Thể của Ngài vậy.
Bần Ðạo còn nhớ lại buổi mới mở Ðạo tại Tây Ninh, về một lời quả quyết của Ðức Chí Tôn đã hứa
với chúng sanh, Ngài quyết hẳn rằng: Chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà thôi, bất kỳ dầu Thể Pháp
hay là Bí Pháp, dầu cả hình trạng đạo giáo hay tướng diện của nền tôn giáo của Ngài xuất hiện đều
do nơi nầy mà thôi.
Buổi ấy ai cũng phân vân, Bần Ðạo cũng vậy, mà chắc con cái Ðức Chí Tôn cũng như Bần Ðạo,
buổi nọ nền chơn truyền của Chí Tôn chưa ra thiệt tướng, bởi xuất hiện nhằm thời buổi đó khó mà
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định hình thể được là vì quyền đời đương cường lực ép bức, về quyền đạo các nền tôn giáo đương
thời đủ năng lực đủ oai quyền có thể diệt tiêu nó đặng mà chớ, lại nữa cả con cái của Ngài buổi nọ
không bao nhiêu, Ðạo mới mở ra nên còn thiểu số, phần nhiều là những kẻ thường nhơn nghèo khó,
mấy tay cầm giềng mối Ðạo buổi ban sơ cũng bơ vơ không biết lập phận mình, chính Bần Ðạo buổi
nọ khi nghe Ðức Chí Tôn nói chi chi cũng tại Tòa Thánh nầy mà thôi, ngó lại thấy hiện tượng của
Ðạo nghèo đến nước không phương thế làm chùa, để mượn Từ Lâm Tự của nhà Thiền tức của Hòa
Thượng Giác Hải làm mới nửa chừng, họ muốn cho mượn đặng lợi dụng mình làm cho xong, xuất
của ra làm, chừng mở Ðạo vừa xong, quyền đời quyền đạo xúm lại đè nén muốn hạ nhục làm cho
rẻ giá trị, đòi chùa lại, đuổi đi.
Thật vậy, họ đuổi đi phải đi cấp thời, mua được đất Long Thành, ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy
cọp beo đủ thứ, như thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi. Nếu buổi ấy ai
đức tin không vững chắc còn có nước trốn mà đi, một phần đã từ bỏ Ðạo vì lẽ ấy, còn những người
có đức tin một chút nói rằng ở coi, coi họ làm sao tương lai họ sẽ như thế nào? Nếu nên thì mình
theo, bằng không nên thì đả đảo rồi bỏ đi.
Như vậy mà vẫn còn một đám người nữa vì thương chúng sanh kính trọng con cái Ðức Chí Tôn
đem đức tin để trọn vẹn nơi Ngài, lo lắng cho tương lai của nhơn sanh, tự hỏi: Nếu lời hứa của Ðức
Chí Tôn không thành tựu thì Ðạo Cao Ðài thành sao đặng, ví cớ những kẻ ấy đem tất cả nhiệt huyết
của mình đặng cứu dân, lời hứa của Ðức Chí Tôn đem cả đức tin thực hiện cho thành tựu mong mỏi
cứu tình thế, thấy khổ nhơn loại mà hy sinh tạo nghiệp, Bần Ðạo ngó lại hai mươi mấy năm rồi biết
bao nhiêu sanh mạng về gởi rừng nầy, nơi nước độc bịnh chướng, nhìn lại Thánh Ðịa biết bao nhiêu
mồ mã, biết bao xương máu.
Lớp nào còn sống thì làm nô lệ cho đời đặng tạo nghiệp cho đạo, hình trạng thành tướng ngày nay
là do giọt máu mồ hôi nước mắt của con cái Ðức Chí Tôn tạo ra đó vậy, vì cớ buổi ban sơ Ðạo hèn
hạ bị ép bức hiếp đáp, đời kiếm thế đưa ra trước luật hình nên mới có tấn tuồng chi phái nổi lên đủ
thứ hết, mấy người biết chi phái ấy là gì không? Là những kẻ chạy non, Bần Ðạo muốn nói những
kẻ đó đã chạy, mình cầm lại sao đặng, chạy đi đâu thì chạy. Họ tạo ra chi phái, họ nói quả quyết Ông
Trời ở đây không phải là Ông Trời của họ. Họ nhứt định tạo ra một Ông Trời riêng rồi sau đến mình
phải chịu đóng cửa đặng cho thiên hạ quên thị nhục chưởi mắng, đóng cửa đặng đào tạo những em
út có tâm hồn nhẫn nại,
Ngày nay nghiệp Ðạo ra thế nầy ngó lại 24 năm mấy em làm xong chuyện đó, nghiệp Ðạo giờ phút
nầy đã cao trọng rồi đa, đã quá lằn mực thiên hạ khi rẻ, dường như đã đến đài vinh quang, đài vinh
quang ấy tưởng lập ra vững chắc rồi không còn sợ ai nữa, chẳng những không sợ mà thôi mà có thể
làm chủ của Ðời và Ðạo nữa.
Mấy em, Bần Ðạo đứng trước giảng đài nầy thừa lịnh Ðức Chí Tôn, làm anh cả mấy em để lời tâm
huyết dặn rằng: Buổi mấy em bị áp bức mấy em sợ phải bảo vệ tức là phải tranh đấu, giờ phút nầy
mấy em mạnh rồi có đủ oai quyền đủ năng lực nên bỏ phương pháp tranh đấu ấy đi, trải lớp từ bi
ra đặng độ thế.
Qua cho mấy em biết đại nghiệp của Ðạo ngày nay đáng làm đàn anh, làm chủ được thiên hạ, không
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cần tranh đấu nữa, lấy từ bi mà đối với đảng phái một lỗi hai lầm, ngày nay ăn năn trở lại mấy em nhớ
rằng Ðền Thờ nầy là Ðền Thờ chung của toàn con cái Ðức Chí Tôn, không phải của riêng mấy em tuy
hữu công đào tạo nhưng không phải mấy em làm chủ, toàn con cái Ðức Chí Tôn làm chủ, người ta về
đừng có bạc đãi khi rẻ mích lòng Ðức Chí Tôn, trái ngược lại nam cũng vậy nữ cũng vậy, lấy tình ái
vô cực của Ðức Chí Tôn, lấy hình ảnh Ðại Từ Bi an ủi họ, nhường nơi ăn chỗ ở cho họ, đặng họ cứu
vãn chúng sanh về phần hồn ấy là lời tâm huyết.
Qua cầu xin nơi mấy em đối với các đảng phái quốc sự. Ðạo của mấy em như cây cao mát mẻ, như
nước suối trong veo tinh khiết, họ cũng muốn trú ngụ cho mát mẻ tâm hồn, họ đến nương bóng nơi
mấy em đặng lập thân danh của họ, mấy em nên từ bi, bác ái nâng đỡ họ, cả em út can đảm hy sinh
mạng sống để bảo vệ tài lợi của họ không kể công, họ đến nương Ðạo với sự che chở của mấy em,
mấy em cho họ nương đặng họ lập thân danh họ sẽ giúp lại mấy em tạo thời cải thế, đừng có bạc bẽo
với họ, nương dựa một ngày một bữa hay bao lâu, uống nước phải biết nhơn biết nghĩa cho họ hiểu.
Dầu đế vương chi nghiệp không giữ nhơn đạo thì không giá trị gì hết, biểu họ coi gương mấy em đối
với họ thế nào thì Tòa Thánh đối với chúng sanh giờ nầy cũng thế, giờ phút nầy họ hân hạnh, tinh thần
nhân đạo ngày kia họ sẽ mưu ích lợi cho thân danh họ. (Thuyết Ðạo QIII / tr 36)

7*- TOÀN ÐẠO PHẢI CÓ ĐỨC TIN

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh, Thời Tý - Lễ Ðầu Xuân
Ðêm mùng 1 tháng giêng năm Canh Dần (16–2–1950)
Ðêm nay đã mãn một năm, khởi đầu qua năm mới là năm Canh Dần, tưởng chúng ta có thể đoán trước
rằng: Ðức Chí Tôn đã dành để cho nước Việt Nam, một sắc dân của Ngài đã lựa chọn để gởi cái chơn
giáo của Ngài tạo một cơ quan cứu khổ cho toàn thiên hạ.
Bần Ðạo nhớ lại năm Bính Dần, cũng đêm nay, cũng giờ nầy Ðức Chí Tôn giáng cơ; buổi ấy có Ðức
Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo phò loan, Ngài kêu cả hai người đứng dậy, Ngài viết: – Biểu toàn thể
nam nữ con cái của Ngài chun ngang qua cây cơ đặng Ngài ban ơn cho mỗi đứa, cây cơ chống lên cả
thảy đều chun qua.
Sự làm của Ngài hồi năm Bính Dần thế nào đêm nay cũng vậy. Hiện giờ trong óc não Bần Ðạo quả
quyết rằng: Mỗi năm giờ nầy, đêm nay Ngài hằng ở gần con cái của Ngài, chúng ta nên tin đi, nên quả
quyết đi. Chúng ta có thể quả quyết rằng: Ngài đã nói với chúng ta 24 năm trước, Ngài phải làm thế
nào cho quốc dân Việt Nam nầy được giải ách nô lệ mới xứng đáng làm Thánh Thể của Ngài. Chính
sứ mạng thiêng liêng khó khăn ấy Ngài đã giao trọn trong tay của Bần Ðạo thiệt hiện đặng điều ấy.
Ôi! Nếu hồi tưởng lại hai mươi mấy năm trước giờ phút nầy Bần Ðạo tưởng tượng lại; tưởng Ngài
biểu lên Thượng Thiên gỡ mặt Nhựt, mặt Nguyệt đem xuống để nơi thế gian nầy cho thiên hạ thấy thì
tưởng có thể đặng, còn giải ách nô lệ cho nước Việt Nam Bần Ðạo chưa chắc đã làm đặng hay chăng?
Giờ phút nầy Bần Ðạo thấy Ngài giữ lời hứa và đã thực hiện đặng cho toàn cả con cái của Ðức Chí
Tôn, tưởng lại không có năm nào được vui như năm nay.
Bần Ðạo thú thật từ khi lọt lòng mẹ tới giờ và đã biết sống với đời cho tới ngày nay không có năm nào
Bần Ðạo hưởng cái hạnh phúc vui sướng cho bằng năm nay, nó vui sướng làm sao đâu, Bần Ðạo
rất thỏa dạ thi hành sứ mạng thiêng liêng của Ðức Chí Tôn; ngọn cờ cứu thế do nơi cửa Ðạo Cao
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Ðài nầy, do tay của Ðức Chí Tôn đến ban tinh thần để giải ách nô lệ cho nước Việt Nam và đòi cả
sự độc lập thống nhứt hoàng đồ lại cho họ.
Mỗi phen Bần Ðạo đứng nơi giảng đài nầy nói điều ấy thì trước kia chưa có chi hết; ngày nay Bần
Ðạo dám đảm đương bảo kê rằng sự độc lập và thống nhứt của nước Việt Nam phải có, phải đặng
và đến nay đã đặng.
Năm Canh Dần là năm Bần Ðạo 61 tuổi đã chung sống nơi cõi tạm nầy, mới một lần đầu tiên Bần
Ðạo hưởng được hạnh phúc vô đối của Ðức Chí Tôn đã ban cho đó vậy.
Bần Ðạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thảy con cái Ðức Chí Tôn; nam cũng vậy nữ cũng vậy,
nếu toàn thể con cái của Ngài, một đôi triệu chơn linh mà có đức tin vững chắc như đức tin của Ðức
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Ðức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Hộ Pháp Phạm Công
Tắc, nếu cả thảy đều có đức tin vững vàng dường ấy, Bần Ðạo dám nói chắc rằng: Các người dời
núi Bà xuống Châu Thành Saigon cũng được, có thể nói, nền Ðạo Cao Ðài nầy thiệt hiện được như
ngày nay là nhờ đức tin của Thượng Trung Nhựt.
Bần Ðạo nói, ngày nay sự độc lập và thống nhứt nước Việt Nam đã thiệt hiện, quả sự thật vậy, Bần
Ðạo đứng giữa đây không thêm không bớt, sửa soạn đi đặng hưởng hạnh phúc vô đối của Ðức Chí
Tôn ban cho.
Ngày mùng năm tháng giêng năm Canh Dần đến đây toàn thể quốc dân Việt Nam sẽ hân hoan thế
nào, nếu ai có biết vui sướng hân hạnh. Ấy là ngày giờ đơm trái trước mặt cho họ ngó thấy. Bần Ðạo
sẽ sắp đặt thế nào cho cuộc lễ được long trọng để thúc tinh thần con cái của Ðức Chí Tôn và toàn
thể quốc dân được hưởng hạnh phúc mà họ đã chờ đợi trên 80 năm nay.(Thuyết Ðạo QIII / tr 63)

8*- HAI CHỮ TÍN NGƯỠNG

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 5 năm Nhâm Thìn (1952).
Ðêm nay Bần Ðạo giảng hai chữ Tín Ngưỡng.
Tín là tin, Ngưỡng là cậy, Tín Ngưỡng tức nhiên là tin cậy, tiếng Việt chúng ta đã nói từ xưa đến giờ.
Ngày xưa thời phong kiến danh từ Tín Ngưỡng có nghĩa là: “Tin cậy với sự thành kính một Ðế
Vương hào kiệt nào”. Chữ tín ấy trong Ðạo giáo đã tôn trọng coi nó là yếu trọng vô cùng nên để
cho nó là một cái Ðức, gọi là Ðức Tin.
Cái Ðức Tin, Bần Ðạo có dịp viết ra cho Chánh Phủ Pháp buổi nọ biết sự tin của đức tin ấy. Bao giờ
con người cũng phải có, nếu không có tức nhiên con người đó chẳng hề khi nào làm phận sự con
người cho đúng đặng và cũng nói rằng không thế nào làm người nên đặng mà chớ.
Ðức Tin chia ra hai giai đoạn, hai hình thức là: Tha Tín và Tự Tín.
– Tha Tín là mình tin người hay là có những phương pháp nào tin người chủ định cho mình buộc
mình phải tin gọi là Tha Tín.
– Còn Tự Tín là ta biết lấy ta, ta hiểu sở năng của ta, ta tin lấy ta gọi là Tự Tín.
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Con người bao giờ cũng đi trong hai giai đoạn ấy. Khi thơ sinh chúng ta phải học, học phải hỏi, hỏi
phải tin, phải biết quan tiền vũ hậu, tiên học nhi hậu hành. Học cốt yếu để thâu đoạt cái tha tín ấy,
đặng giồi mài hay là tạo dựng cho mình cái tự tín của ta.
Từ cổ chí kim Tiên Nho của chúng ta đã nói: Quan tiền vũ hậu, ấy là một phương pháp của mình
tạo tha tín của mình đó vậy. Dầu bực Thánh nhơn, dầu bực Phật cũng không qua khỏi khuôn luật ấy.
Bần Ðạo đã chỉ rõ điều ấy. Nếu Ðức Phật Thích Ca không có cái tha tín nơi các giáo lý trước là Bà
La Môn Giáo tức là Brahmaisme hay là Civaisme hay là Ðạo của Krishna Vishnou thì Bần Ðạo dám
quả quyết rằng: Dầu Ngài có đạt đặng giáo lý của Ngài thì Ngài cũng chưa có biết phương pháp
truyền giáo ra thế nào, hay Ngài chưa định đi truyền giáo mà chớ. Bởi chi phương pháp truyền giáo
trước kia cho Ngài một bài học đặng Ngài truyền chơn lý của Ngài cho toàn nhơn loại đều hưởng
đó vậy.
Ðạo của Ðức Lão Tử cũng thế. Tự tín là Ngài đạt được giáo lý của Ngài về căn nguyên, võ trụ mà
sanh tồn, Ngài gọi tên là Ðạo, còn do nơi tha tín Ngài mới truyền giáo.
Ðức Chúa Jésus Christ thâu đoạt cơ giải tội cho thiên hạ, Ngài có phương thế Ngài biết rằng: Ngài
phải trả cái ơn cho Ðức Chí Tôn, cái ơn sanh thành dưỡng dục của Ngài và toàn nhơn loại, Ngài
làm con tế vật đặng cứu rỗi tội tình nghiệp chướng của chúng sanh tức nhiên là tội tổ tông ở bên
Thánh Giáo đã nói:
Còn ta, ta lại hiểu rằng Ngài cốt yếu giải nợ để cho tinh thần khỏi làm tôi mọi cho con thú, là thú
chất vật hình của mình. Ngài làm con tế vật Ngài dâng cho Ðức Chí Tôn đặng Ðức Chí Tôn nhìn
nhơn loại là con cái của Ngài, chớ không nhìn nó là con thú nữa.
Ðạt Bí Pháp ấy do nơi tự tín của Ngài, còn truyền giáo của Ngài, Ngài học của Moise và các tay
giáo chủ trước Ngài đã lập giáo. Cái truyền giáo của Ðức Chúa Jésus Christ là do nơi tha tín, còn
cái chơn truyền Bí Pháp là do nơi tự tín của Ngài.
Dầu Tiên Giáo cũng vậy, nếu không có Ðức Hồng Quân giáo chủ đã truyền giáo thì Ðức Lão Tử
cũng chưa biết phải truyền bá Tiên Giáo của Ngài cho nhơn loại là thế nào mà chớ.
Cả thảy bao giờ loài người ở nơi thế gian nầy cũng phải học, có học rồi mới hành. Tiên học nhi hậu
hành. Không ai sanh ra dưới đất nầy là khi lọt lòng mẹ mà tự biết được.
Ðức Khổng Phu Tử có nói: Bất học nhi tri, phi thánh nhi hà, Ngài chỉ biết nói rằng: ‘Dầu cho thiên
kinh vạn điển bất vị nhi giáo nhơn nhứt ngôn thiệt thiện’ Dầu cho thiên kinh vạn điển không bằng
dạy người một lời lành. Thiên hạ đã để nơi thế gian nầy 2.000 triệu cuốn sách mà ở trong đó chỉ
tổng số có một điều là: Kiếm phương pháp dạy người đặng lành, từ thử tới giờ khuôn luật ấy vẫn
một mà thôi.
Hỏi, Ðức Chí Tôn đã đến chung hiệp cùng ta đem nền chơn giáo của Ngài để trong Thánh Thể của
Ngài, để trong cửa Thánh bây giờ đây, ta để dấu hỏi, Ngài muốn tìm gì? Thật sự Ngài tìm lành, Ngài
muốn cho con cái của Ngài lành, sự hung bạo của thế gian đã quá lắm rồi Ngài đến Ngài trồng giống
lành đặng làm hoàn thuốc cứu loài người là hoàn thuốc cứu khổ.
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Bần Ðạo nói: Ngày giờ nào cả con cái của Ngài biết tha tín và tự tín là lấy cả gương mẫu của tiền
nhân chúng ta, bực Hiền Triết Thánh Nhơn thâu đoạt cho đặng cả tinh thần, cả hành tàng của họ
đặng tạo dựng tự tín của mình. Tha tín ấy cả đầu óc nam cũng thế nữ cũng thế nhứt là Thánh Thể
của Ngài chiếm đoạt cho đặng cái Bí Pháp ấy. Ðức Chí Tôn muốn thế, tức là một phương pháp cậy
người tạo dựng Thánh Ðức cho con cái của Ngài, hầu làm khí cụ nhiệm mầu độ rỗi vạn linh sanh
chúng.
Bần Ðạo giảng rằng: Nền chơn giáo của Ngài là một khối lành vô đối của thế gian đang mơ vọng,
đang khao khát đặng hưởng lấy nó. Hưởng cho đặng nó, đặng bảo vệ sanh mạng của mình. Nếu
khối lành nầy không hiện tượng được thì sự hung bạo của nhơn loại sẽ xô đẩy họ đi đến con đường
tận diệt mà chớ.
Ấy vậy, trước khi muốn làm sứ mạng thiêng liêng của Ðức Chí Tôn đã giao phó cho ta, cái sứ mạng
trọng yếu thế nào Bần Ðạo không cần phải nói, cả toàn thể con cái của Ngài trước qua sau đến,
không biết chừng Thánh Thể của Ngài nó phải còn tồn tại mãi mãi, mới đặng chắc chắn vững bền
khối lành của Ngài, ấy sẽ làm hoàn thuốc phục sanh cho thiên hạ. Muốn đặng thế ấy thì ít ra con cái
của Ngài phải thâu đoạt cho được cái tha tín của nhơn loại hay biết lành của họ, biết ác của họ, đặng
tạo dựng tự tín của mình, tự tín đặng có thể tìm nên giải pháp đặng cứu vãn sanh mạng của họ, giờ
phút nào hiện tượng được cái đức tin ấy mà toàn thể Thánh Thể của Ngài phải đạt cho kỳ đặng mới
có đủ năng lực cứu vãn toàn thể sanh mạng của nhơn loại tức nhiên con cái Ðức Chí Tôn đó vậy.
Ngày giờ nào khối tự tín trong cửa Ðạo nầy chưa thành lập thì nòi giống Việt nam phải chịu tai nạn
tương tàn trước nhứt hơn hết, trước các chủng tộc khác, chịu một thứ tai nạn khổ não, nếu không
có phương pháp giải quyết được vì chính quốc dân Việt Nam đang làm cơ khí cho Ðức Chí Tôn tạo
dựng Ðức Tin ấy. Ngày giờ nầy sẽ làm cho nòi giống Việt Nam tuyệt chủng trước, rồi thiên hạ sẽ
tuyệt chủng sau, nếu cơ quan cứu khổ không thành, Ðạo phải cố gắng mới đặng, Bần Ðạo cho hay
rằng: Thành tựu hay chăng là do nơi tâm hồn thiên lương của con cái Ðức Chí Tôn đào tạo, tâm
hồn Thánh của Ngài đã tạo dựng từ trước. Bần Ðạo gởi gấm cả khối lành ấy trong tay toàn thể con
cái của Ngài, cả nam nữ làm phương châm giải khổ và gầy hạnh phúc cho toàn nhơn loại (Thuyết
Ðạo QV / tr 43)

9*- TINH THẦN DUY CHỦ

Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 11 tháng 10 năm Kỷ Sửu (1949).
Hôm nay Bần Ðạo lên giảng đài một phen nữa. Dường như buổi sau nầy có quỷ quyền phản loạn
làm cho xao xuyến cả nền tôn giáo của Ðức Chí Tôn. Dầu cho mặt Ðời cũng vậy, dầu cho mặt Ðạo
cũng vậy đã làm cho trường ngôn luận sôi nổi cốt để làm cho nhẹ giá trị của Ðạo.
Vì thế cho nên kỳ rồi Bần Ðạo xuống Saigon một phen quan sát tận tường mặt đời đương nhiên bây
giờ, nhứt là lúc quốc gia đang gặp hồi giải quyết tương lai định vận mạng cả toàn thể dân tộc Việt
Nam.
Bần Ðạo đã phải suy nghĩ tận tường thì thấy dường như cả quốc dân có tinh thần ỷ lại một thế lực
khác. Ỷ lại chẳng khác như người cờ bạc kia, đã thua sạch túi, bán quần bán áo hết mà tin rằng,
người hàng xóm có con heo quắn để biểu cho mượn đặng gỡ, quái gỡ vậy đa.

SỐ 172

		

Bản Tin Thế Đạo ngày 10-6-2021			

14			

Bần Ðạo tưởng dân đã khôn ngoan, đã có 4.000 năm văn hiến, có một khí chất tranh đấu độc lập
giữa hoàng đồ nước Tàu và bảo thủ nền độc lập của mình. Vậy của mình thì mình định liệu từ thử
đến giờ, không ỷ lại nơi ai hết. Còn ngày nay họ muốn cậy người ngoại quốc định vận mạng cho,
oái oăm chẳng khác nào ngu xuẩn không?
Vận mạng nước Việt Nam duy có dân Việt Nam định vận mạng mà thôi, không ỷ lại nơi ai hết, vì
thế mà Bần Ðạo đến Saigon cốt ý để chỉ cho họ có đủ phương tranh đấu phải tự liệu mà đi; phải lo
cho có thế lực, làm cho họ tự giác lấy họ, tự tỉnh lấy họ; giúp họ có đủ tinh thần nhiệt quyết 4.000
năm lịch sử, đặng họ định vận mạng lấy họ, không ỷ lại một ai hết, không cầu lụy nơi ai hết.
Bần Ðạo cho cả thảy đều biết, đã có một trường ngôn luận kịch liệt. Có hai vị đại diện quốc sự
dường như đã đem lại trường ngôn luận ấy, đặng làm mất giá trị của Ðạo, nên Bần Ðạo cốt để ý đến
chỗ đó, định giá trị trở lại và Bần Ðạo đã định xong. Một dịp may gặp vị Thượng Sứ Pháp, Bần Ðạo
hỏi tình hình của chúng ta, nền độc lập thống nhứt của nước Việt Nam Ngài định liệu thế nào? Bần
Ðạo đã quan sát tận tường đối với Pháp, người ta trọn vẹn giữ lời hứa nhứt định giao trả quyền độc
lập thống nhứt cho nước Việt Nam ta; nếu thảng đôi bên hiệp một cùng nhau thì đã giao trả quyền
nội bộ ấy rồi nhưng họ lại duy trì.
Tất cả hành tàng ấy, chúng ta phải lôi kéo họ ra để cùng nhau giải quyết. Kỳ nầy những tay yếu
nhân của chính phủ sẽ về Tòa Thánh vào Rằm tháng 10 nầy để làm Lễ Ðức Chí Tôn và hội hiệp
cùng nhau để quyết định, Bần Ðạo lấy làm vui mừng và thỏa thích. Nền độc lập của nước ViệtNam
chẳng phải là bánh vẽ, chẳng phải hình bóng mà sự thật một trăm phần trăm; độc lập trong tay người
Việt Nam mà thôi.
Hại thay có điều thắc mắc cho Bần Ðạo hơn hết, con nai kia chưa chết mà tay săn đã giành nhau
chia thịt; định vận mạng nước nhà chưa hoàn tất mà tất cả các đảng phái tranh quyền với nhau một
cách bỉ ổi, gớm ghiết. Thảng ngày kia lưu lại sử sách một sự thất bại nặng nề, thì do mấy người
tranh quyền với nhau mà ra cả.
Nhưng chúng ta có thể tin nơi Ðức Chí Tôn, Ngài sẽ định lại vận mạng cho nước Việt Nam, Ðức
Chí Tôn đã quả quyết hẳn đối với nước nhà chủng tộc Việt Nam nầy; thì Bần Ðạo cũng quả quyết
rằng không một trở lực nào ngăn cản con đường đi của Ðức Chí Tôn đặng, chúng ta thấy hành tàng
của Ngài trong 24 năm và sẽ kết liễu gần đây, không thể gì ai ngăn cản cho nổi. Ngài đã hứa quả
quyết thì chúng ta cứ tin. Ngài hứa sẽ giải ách nô lệ cho nước Việt Nam, hành tàng của Ngài trong
24 năm chúng ta đã thấy rõ ràng sự kết liễu. Bần Ðạo dám quả quyết Chí Tôn chẳng hề khi nào thất
hứa với con cái của Ngài bao giờ.
Có một điều ngộ nghĩnh hơn nữa, cơ bí mật huyền vi của Ðức Chí Tôn đối với thiên hạ; cơ biến
chuyển tạo đoan tại mặt địa cầu nầy, dầu cho xã hội nhơn quần vật chất, sinh hoạt, bí ẩn của Ðức
Chí Tôn định mà thôi, do quyền hạn đặc sắc của Ngài; ngoài ra không ai định đặng hết. Ðịnh ấy có
trước có sau, hạng nhứt là cơ quan chuyển thế do Thiên Thơ chưa biến tướng ra các đảng phái, họ
đi thì chúng ta dắt họ về; mà huyền bí ấy chúng ta chẳng hề tiên đoán chi được. Cần nhứt phải đến
giải cho người ta biết cái định lý ấy để họ không còn mơ hồ, không còn nghi ngại nữa, kẻ nào còn
như vậy thì họ đã mất tinh thần vi chủ của họ vậy.
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Có một điều nầy hồi Bần Ðạo bị đồ lưu, ở nhà họ nắm vận mạng tương lai họ có cầu cơ hỏi tại sao
tôi bị đồ lưu thì cơ bút có nói không? Chúng tôi đi an nghỉ, Chí Tôn cho an nghỉ. Ngộ nghĩnh hơn
hết, khi giặc tới bên chỗ mình dân chúng vẫn chạy; chạy giặc như bên nầy vậy, chạy giặc mà không
biết họ đem mình đi đâu?
Tâm hồn Bần Ðạo khổ não quá nên chạy ra đồng trống ngồi chấp bút thì Ðức Chí Tôn dạy: ‘Ði chơi
không biết sao?!’ Nghe nói đi chơi hay đi chơi, chớ không biết tại sao. Bây giờ mới hiểu sứ mạng,
cho nên Bần Ðạo mới khuyên toàn thể con cái của Ðức Chí Tôn vững đức tin nơi Ngài. Thiên cơ
biến tướng ra cho họ phải chống trả đại cuộc (cơ phổ độ), phải đúng với Thiên cơ mới đặng.
Nếu chúng ta không tin nơi Ngài thì kiếp sống chúng ta không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta không
tin nơi Ngài tốt hơn chúng ta cởi hết áo mão mang ra Ðộng Ðình Hồ rồi bỏ, bỏ cả xuống biển hết
đi, đừng theo Ngài nữa, ngồi đây mà chi.
Các con cái Ðức Chí Tôn phải vững đức tin mới đặng, nếu gặp trở cảnh chừng nào thì càng tin sự
thực hiện lời hứa của Ðức Chí Tôn đã hứa cùng con cái của Ngài.
Phải hiểu tinh thần của mình và hiểu tinh thần của huyền bí vô tận vô biên kia của Ðức Chí Tôn và
Phật Mẫu, cứ để trọn đức tin nơi hai Ðấng ấy. Bần Ðạo hứa quả quyết nếu đức tin ấy thất bại thì các
người có quyền đòi Hội Thánh. Thánh Thể kia cốt để cho mấy người níu lưng, mà níu lưng không
đặng thì níu lưng người làm đầu Hội Thánh là Bần Ðạo đây. Bần Ðạo sẽ bảo kê trọn kiếp sống nầy
nữa. (Thuyết Ðạo QIII tái bản / tr 64)
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I*- TÔN VINH ĐỨC HỘ PHÁP
TÔN thờ Ngự Giá Chí Tôn Ngài
VINH hiển ngàn năm kẻ có tài
ĐỨC hạnh hanh thông nhiều kiếp trước
HỘ trì chểm chệ đứng trên ngai
PHÁP môn tu học Kỳ Ba chuyển
PHẠM giới Thiên Điều bị đoạ ngay
CÔNG lớn Nhị Đài tan phản tặc
TẮC Chơn chiết giáng Đấng an bài ...
		

Yên Hà (2/6/2021)

HỌA 1
Mừng Giáng Sinh ĐỨC HỘ PHÁP
(5-5-Canh Dần -1890-1959)
Đoan Ngọ giáng sinh đại lễ Ngài,
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Thiên Quân quán thế “Dũng-NhânTài”.
Chơn truyền bảo thủ Tam Châu Bộ,
Chánh pháp thể Thiên Hộ Pháp ngai.
Đức sáng dìu đời theo nẽo chánh,
Lời vàng thuyết Đạo dẫn đường ngay.
Bao phen khảo đảo tô Thiên vị;
Tưởng nhớ Tôn Sư gắng học bài.
			
Hoàn Nguyên
		
(San Jose- Jun 2nd 2021)
HỌA 2
Ngự Mã Thiên Quân giáng thế : Ngài
Tây Ninh Thánh Địa bậc hiền tài
Chơn truyền Tân Luật Tiền Khai Đạo
Bửu Điện Thiên Bàn Đẳng Cấp Ngai
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Trí dũng yêu quê nhà thuở đó

HỌA 1

Từ bi quý đất nước mình ngay

Thiên Nhãn

Mồ yên vĩnh cửu nơi hằng sống
Phật vị đăng tiên bút tích bài
			

Mai Xuân Thanh

			

(June 02, 2021)

Hoàng Thiên hữu nhãn ngự Đài Cao,
Giáng thế cứu dân biết mấy trào.
Vẹn giữ tâm trung bài học khổ;
Trọn gìn đức hiếu mối thương đau.
Nho phong phục hoạt đừng xem nhẹ

HỌA 3

Đại Đạo hoằng khai chớ tưởng cao!

Hộ Pháp Thiên Quân

Tiên Tổ thờ Trời truyền cháu chắt;

Tôn Quân Ngự Mã chính Đức Ngài
Vinh quang rực rỡ chẳng cậy tài
Đức độ từ bi thời báo trước
Hộ tòng Ngọc Đế vững yên ngai

Nương theo Đạo cả phước phần sau.
			
			

Hoàn Nguyên 		
(San Jose 31-5-21)

Pháp thiên Tam Giáo cơ luân chuyển

HỌA 2

Phạm cấm luật trời ắc phạt ngay

Ông Trời !

Công sức ra oai trừ đạo tặc

Ông trời tối thượng đấng trên cao

Tắc danh Hộ Pháp lĩnh Thiên bài.

Nhân loại trần gian khổ lắm nào

		

Duy Văn

Quyền lực quên đi tình máu mủ

			

(2/6/2021)

Lợi danh mất cả nghĩa đồng bào
Văn minh chế tạo ra nguồn độc

II.-THIÊN NHÃN
Thiên nhãn trên Trời - Đấng Tối Cao.
Nhìn con lao khổ, lệ tuôn trào.
Chiến tranh đây đó, nhiều ly loạn.
Bệnh dịch lan tràn, lắm đớn đau!
Đạo đức suy đồi, nhân nghĩa thấp .

Dịch bệnh lây tràn chết biết bao
Có chữ rõ hoàng thiên hữu nhãn
Cán cân quyền lực tại vì sao /		

Đà Thanh
(Portland, 26-5-21)

Văn minh phát triển , hận thù cao.

HỌA 3

Lập Công, bồi Đức , đường hành Thiện.

Tam nguơn gần mãn

Để được an nhàn ở kiếp sau.
		

Rành rành hữu nhãn ở Trời cao

Đăng Đào

Tây Ninh-2 H 40 phút sáng 27/5/21

Soi rọi bao la biết mấy trào
Phổ Độ Kỳ Ba Thầy ngự thế
Nhơn sanh tội lỗi thấm niềm đau
Tây Ninh Toà Thánh thân Ngài đó
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Biểu tượng thiêng liêng nhất Đạo Cao

Mẫn Tử Khiên thương tía kiệm lời 1

Hằng ức Nguyên Nhân đang lạc lối
Tam Nguơn gần mãn vớt lần sau ....

Chợt hiểu ra cha liền nổi giận

 		

Yên Hà (2/6/2021)

Thương ba trẻ thiếu mẹ mồ côi...
			

HỌA 4

Mai Xuân Thanh		
May 23, 2021

HỌA

Thánh Tượng Thiên Nhãn
Thánh Tượng Hoàng Thiên Đấng Tối 	
            Cao

Cao ngất tình cha
Công ơn phụ mẫu nhất trên đời

Lâm phàm “Độc Nhãn” trải bao trào

Vất vả nhọc nhằn khắp mọi nơi

Xét soi nhơn loại đời cơ cực

Trụ cột gia đình cha gánh vát

Độ rỗi chúng sanh kiếp khổ đau

Con khờ nuôi nấng mẹ không rời

Cứu thế “Nho Phong” người phục hoạt

Tình thương chan chứa cha và mẹ

Hoằng khai Quốc Giáo, Đạo thanh cao

Bảo bọc cả đời khỏi cút côi

Cửu Huyền Thất Tổ nơi thờ phượng

Cao ngất tình cha như núi Thái*

Tín nữ thiện nam phước hạnh sau...

Đỡ đần trăm việc dạy muôn lời...

		

Mai Xuân Thanh

		

 			
			

Yên Hà
25/5/2021

2*- Công cha nghĩa mẹ
Mẫu Giáo mỗi lần trẻ ốm đau
Mẹ cha lo lắng cứ ôm đầu
Mong con khỏe mạnh Cơ huyền diệu
Ước bé bình an, Đạo nhiệm mầu
Hồi tưởng lao tù cơm đói khát

III.- NGÀY LỄ CHA
		
*Father’s Day*(June 20, 2021)

Ưu tư cải tạo gạo gì đâu...? (1)

1*- Tình Cha

Đó bến Tự Do bởi nguyện cầu...

Tình cha quan trọng nhất trên đời
Cột trụ gia đình ở khắp nơi
Dòng dõi họ hàng thương kế tự
Bố sinh mẹ dưỡng sống theo thời
Bà dì ghẽ ghét hàn nho sĩ

Đây bờ Hạnh Phúc do May Mắn
			
HỌA 1

Mai Xuân Thanh		
May 23, 2021

Phụ Mẫu tình thâm
1- Gạo xấu già nửa là bị “con mọt”… cho tù

nhân cải tạo ăn cũng còn không đủ nữa...!
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Qua rồi một thủa lắm niềm đau
Dạy trẻ, chăm con khá nặng đầu
Nhớ mẹ ôn tồn khuyên đọc sách
Còn cha kiên nhẫn hướng tô mầu
Ơn mang tròn kiếp dù quê nọ
Dạ khắc trọn đời dẫu chốn đâu
Cúc dục cù lao dường biển lớn
Tình thương rực sáng thể tinh cầu.
				Như Thu
				

05/24/2021

HỌA 2
Công Cha
Nhớ tới ơn Cha ruột quặn đau
Cho con thể trí buổi bạn đầu
Trường đời dạy trẻ gương gian khó;
Cửa Đạo khuyên con lẽ nhiệm mầu.
Sáu hạ lưu đày tim mẹ nóng 2,
Mười thu lưu xứ bóng cha đâu 3.
Non cao biển rộng sao đong đếm,
Lập đức dâng công hiếu lễ cầu.
			
			
3*- Cha Tôi

Hoàn Nguyên
San Jose, 27-5-2021

-2-

Mênh mông nghĩa Mẹ, biển phương
Đông
Bát ngát công Cha, ruộng cánh đồng
Chỗ ướt Mẹ nằm cơn ác mộng
Nơi khô trẻ ngủ giấc say nồng
Phụ thân ngọn lửa đêm đầy ắp
Mẫu tử hơi hương tối chất chồng
	Ấp ủ tinh thần, cha cúc dục
Êm đềm bé khỏe Mẹ hằng mong
			
			

Mai Xuân Thanh
May 31, 2021

“Nhớ Ơn Cha”
( Sunday June 20, 2021 )
Công ơn so sánh Thái Sơn
Núi cao trầm mặc chẳng sờn gót cha
Hoàng triều cương thổ bao la
Cũng không bì kịp công cha rạng ngời
Kinh qua giông tố cuộc đời
An nhiên tự tại đầy vơi tấm lòng
Nắng hè mạch nước thanh trong
Mẹ cha hạnh phúc đợi mong công thành

-1-

“Một tấm lòng” Cha tựa Thái Sơn
Cù lao chín chữ nhớ công ơn
Gian nan vất vả lòng không đổi

Học tài thi phận khôn lanh
Chữ rằng “hữu chí cảnh thành” phương Đông
Sơ sinh nhỏ bé ôm bồng

Khổ cực khó khăn dạ chẳng sờn

Biết bao tình nghĩa mặn nồng mẹ cha

Đông Hải trùng khơi đâu dễ sánh

Gia đình đầm ấm ông bà

Non ngàn Bắc Đẩu đó chưa hơn

Cù lao cúc dục sa đà con ngoan

Quản bao lũ lụt cuồng phong nổi

Thông minh học giỏi đàng hoàng

Vững chải chân thành điểm sắc sơn

“Có công mài sắt” lo toan nên người

2- Sáu (6) năm tù CS, mắt mẹ mờ
3- Mười (10) năm tị nạn, cha mất!
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TÂM THƯ CỦA THÁNH THẤT CAO ĐÀI GEORGIA - HOA KỲ
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(CỬU THẬP LỤC NIÊN)

TÒA THÁNH TÂY NINH
THÁNH THẤT CAO ĐÀI GEORGIA

TÂM THƯ
Kính gởi:
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại
- Các Thánh Thất Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
- Quí Đồng Đạo - Quí Đồng Hương
- Quí Mạnh Thường Quân – Thương gia – Nghiệp chủ
Kính thưa quí vị.
Sau lần xây dựng Thánh Thất Cao Đài Georgia theo mẫu số 5 của Hội Thánh Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh không thành công, bởi sự gian trá, lừa bịp của nhà thầu xây dựng, trong thời vị Chánh Trị
Sự tiền nhiệm.
Đến nay, với quyết tâm phải tạo dựng bằng được nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng
Liêng, khang trang, sạch sẻ. Vì nơi Thánh Thất cũ ngày càng xuống cấp trầm trọng và chật hẹp so với sự phát
triễn ngày càng đông nơi Thánh Thất Cao Đài Georgia.
Nên Ban Trị Sự chúng tôi và Đồng Đạo cùng thống nhất ý kiến là hoàn chỉnh căn nhà mà trước đây dự
định làm hậu điện, để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất củ.
Sau một thời gian dài lo sửa lại bản vẽ nội thất, bản vẽ Parking và nhiều việc rắc rối khác do County địa
phương đưa ra, chúng tôi phải ráng cố gắng khắc phục dần dần mọi mặt, đến nay mới được cấp giấy phép xây
dựng. Chúng tôi đã bắt đầu khởi công xây dựng được hơn một tháng nay, đã hoàn thành một số công việc bước
đầu và hiện đang tiếp tục.
Kính thưa quí vị
Một lần vấp ngã, rồi đứng lên và tiếp tục bước đi thật vô cùng khó khăn, mà Bàn Trị Sự và Đồng Đạo
chúng tôi, nơi Thánh Thất Cao Đài Georgia chúng tôi phải cố gắng hết sức và rất cần được sự ủng hộ, tiếp sức
của quí vị mới tiến lên được.
Nên, nay chúng tôi viết Bức Tâm Thư này gởi đến quí vị Đồng Đạo, Đồng Hương và quí Mạnh thường
quân, kính mong được sự hổ trợ về mọi mặt, tinh thần lẩn vật chất hầu giúp chúng tôi hoàn thành ước nguyện là
có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng, khang trang, đẹp đẽ và cũng là niềm hảnh diện chung cho Đạo
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nơi hải ngoại ngày càng phát triển.
Trân trọng kính chào quí vị, không quên cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn – Phật Mẫu và các Đấng ban
ơn lành cho quí vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, trí nảo quang minh, tinh thần mẩn huệ.
Trân trọng
Atlanta ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (ngày 26 – 5 - 2021)
T.M Bàn Trị Sự & Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia
CHÁNH TRỊ SỰ

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Mọi đóng góp đều được trừ thuế.
Check hay Money Order
Xin gởi về: CAO DAI TEMPLE OF GEORGIA, INC
P.O BOX 527
MORROW, GA – 30260
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Số Điện Thoại liên lạc:
CTS Nguyễn Hữu Trường: (404)323-3903 TS Trần Quang Sang: (678) 907-838
Đính kèm một số hình ảnh đã hoàn thành trong thời gian qua tại địa chỉ mới:
6330 Hwy 42. REX – GA – 30273 với diện tích 5 Acres 39

Đào mương - Đặt cống - San lấp mặt bằng để làm Parking

Parking hơn 70 chỗ đã hoàn thành
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Nội thất - Phòng Chánh Điện

Phòng thờ Tổ Phụ và Sinh hoạt Đạo sự

Phòng trù: Nhà bếp và phòng ẩm thực

Hệ thống ống và máy lạnh đã lấp đặt
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Bên trong trên nóc đã phun chất cách nhiệt

Hộp điện điều khiển đã được lấp đặt

Các hệ thống đường ống máy lạnh, nước, điện đã lấp đặt xong, chờ County kiểm tra đúng kỷ thuật
và an toàn mới tiếp tục làm những công đoạn kế tiếp.

GIỚI THIỆU
Trân trọng giới thiệu quý Huynh Tỷ Đệ Muội:
1*-Đại Học Cao Đài Online (ĐHCĐO):
Hiện có 20 Bài Giáo Lý cho Cấp 1 “Bước Đầu Học Đạo”
2*- Ẩm Thực Chay: Hiện có 18 món ăn chay - có hướng dẫn cách nấu nướng
3*- Hạnh Đường: Các tài liệu giáo lý các khóa hạnh đường - Các tài liệu giáo lý
khóa 2004 - khóa 2008 Ban Thế Đạo Hải Ngoại . . . . . vv . . . . .
Xin quý HTĐM vui lòng vào trang Web www. banthedaohaingoai.org
Mọi liên lạc cộng tác, góp ý xin vui lòng liên lạc banthedao@googlegroups.com
Thành thật cám ơn quý HTĐM
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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TIN TỨC ĐẠO SỰ Miền Nam California:
Ngày 6 tháng 6 năm 2021: Lễ giỗ Tưởng niệm Cố HH Tiến Sĩ NGUYỄN PHÚC CHÂN
& Thăm Viếng Ngôi Điện Thờ ĐỨC PHẬT MẪU đang xây dựng.

Hồi 12:00 AM, ngày 6 tháng 6 năm 2021 (AL 26 - 4 Tân Sửu), HH/CTS Lê Văn Chút, Q.ĐTĐ
Thánh Thất California có tổ chức buổi Lễ Giổ tưởng niệm Cố HH Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Chân, vị
tiền khai xây dựng Thánh Thất, tại Thánh Thất California, số 8791, Orangewood Av, Westminster
CA 92841, với thành phần tham dự sau đây :
- CTS Lê Văn Chút và Bàn Trị Sự gồm Hành Chánh, Phước Thiện, Chức việc, Đồng Nhi và Đồng
Đạo sở tại.
- HH/TQN Ban Thế Đạo MNCA Hoa Thế Nhân và phái đoàn, năm vị Hiền Tài trong Ban.
- Phu nhân Thọ của Cố HH Nguyễn Phúc Chân , gia đình và thân quyến.
Nhân số tham dự khoảng 40 vị.

Diển tiến buổi lễ :
- Cúng Thời và cầu nguyện tại chánh điện thánh Thất.
- Lễ Giỗ tại hậu điện TT.
- Thăm viếng ngôi Điện Thờ Phật Mẫu đang xây dựng cạnh TT California.
- Tiệc chay thân mật tại hậu điện TT.
- Buổi họp hành chánh và Phước Thiện tại ngôi nhà mới xây dựng ĐTPM gồm có
BTĐMNCA, Tộc Đạo TTCA và Cơ Quan Phước Thiện bàn v/v điều hành tại TT và chương trình xúc
tiến xây dựng ngôi ĐTPM tương lai. 									
Buổi lễ chấm dứt và hồi 16:00 PM cùng ngày,
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Vài hình ảnh ghi nhận buổi Lễ Giỗ và cuộc thăm viếng ngôi ĐTPM
Cúng Thời Ngọ và Cầu Nguyện cho Cố HH Nguyễn Phúc Chân

Lễ Giổ HH Nguyễn Phúc Chân

HT Nho và Chị Thọ thăm hỏi gia đình

Lễ giỗ HH Nguyễn Phúc Chân
HH Nho+Chị Thọ thăm hỏi gia đình.
Chi Thọ Dâng Hương cầu nguyện
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Đồng đạo cầu nguyện & CTS Lê Văn Chút nói cảm tưởng cám ơn đồng đạo đến tham dự

Chị Thọ cảm tạ

Viếng Ngôi ĐTPM mới

California, ngày 7-6-2021
Ban Thế Đạo Miền Nam California
Tường Trình
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