BẢN TIN THẾ ĐẠO

Thông Tin - Phổ Truyền Giáo Lý Đạo Cao Đài

Ngày mùng 10 tháng 4 Âm lịch hằng năm
(Ngày 10 tháng 5 năm 2022)
Lễ Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp quy Thiên

1*- Đức Phạm Hộ Pháp lưu vong Cao Miên.
Sau Hiệp Định Genève ngày 20-7-1954, nước VN bị phân chia thành hai miền Nam Bắc, lấy sông
Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối thế lực Cộng sản, Miền Nam chịu ảnh
hưởng của khối thế lực Tư bản.
Đức Phạm Hộ Pháp thấy rõ sẽ có cuộc nội chiến tương tàn tương sát giữa hai miền Nam Bắc, nên
Đức Ngài đưa ra chánh sách Hòa bình Chung sống, hòa giải hai miền, thống nhứt với nhau bằng
thương thuyết tương nhượng, nhưng không được chánh phủ hai miền ủng hộ, nhứt là Ngô Đình
Diệm ở miền Nam dựa thế lực của nước Mỹ nhứt định đánh Cộng sản. Do đó, Ngô Đình Diệm tìm
mọi cách khủng bố Đức Phạm Hộ Pháp và trấn áp Đạo Cao Đài.
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Đức Ngài bị cầm lỏng trong Hộ Pháp Đường suốt 4 tháng rưỡi. Nhận thấy không có cách nào khác
hơn được nữa, nên Đức Ngài quyết định lưu vong sang thủ đô Nam Vang của nước Cao Miên.
Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 5-Giêng-Bính Thân (dl 16-2-1956), Đức Phạm Hộ Pháp cùng vài vị
Chức sắc thân cận, lên xe hơi đi lên Nam Vang theo ngã Gò Dầu.
Đức Ngài đến Nam Vang bình yên, sau đó xin Hoàng Thân Sihanouk cho tị nạn tại Cao Miên, và
xin ở tại Thánh Thất Kim Biên, Nam Vang.

2*- Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên.
Trong thời gian lưu vong tại Nam Vang, Đức Phạm Hộ Pháp cố gắng vận động thực hiện chánh sách
Hòa bình Chung sống của Đức Ngài, nhưng lãnh đạo của mỗi miền VN đều có đường lối và ý định
riêng, nên tiếng kêu của Đức Ngài không được hưởng ứng.
Đức Ngài vì tuổi già sức yếu, quá lao tâm lao lực với nền Đạo, lại bị đày đọa quá khổ cực trong hơn
5 năm đồ lưu nơi hải đảo, ngày nay lại mang tâm bịnh nơi lòng, Đức Ngài cảm thấy giờ qui Thiên
sắp tới, nên Đức Ngài làm một văn thư gởi Hoàng Thân Sihanouk, thỉnh cầu cho Đức Ngài tạm gởi
thi hài nơi đất Miên dưới sự bảo vệ của Hoàng gia Miên, đồng thời, Đức Ngài gọi các Chức sắc và
bổn đạo tới bên giường bịnh để di chúc:
“Bần đạo qui Thiên, tạm gởi thể xác nơi đất Cao Miên một thời gian. Ngày nào nước nhà độc lập
thống nhất hoặc thực hiện đúng theo đường lối Hòa bình Trung lập, sẽ di liên đài về Tòa Thánh Tây
Ninh.”
Ngày mùng 10-4-Kỷ Hợi (dl 17-5-1959), lúc 13 giờ 30 phút, Đức Phạm Hộ Pháp thoát xác qui
Thiên, để lại bao mối tiếc thương trong lòng người tín đồ Cao Đài, trước một bậc vĩ nhân đã hiến
trọn đời mình khai sáng và xây dựng nền Chơn giáo của Đức Chí Tôn.
Đức Ngài hưởng thọ 70 tuổi. Thể xác được liệm vào liên đài, nhập Bửu tháp tạm, xây ngay phía sau
Thánh Thất Kim Biên, Nam Vang.
Kể từ khi Đức Ngài lưu vong sang Cao Miên, ngày 5-Giêng-Bính Thân (dl 16-2-1956), cho đến
ngày Đức Ngài qui Thiên, 10-4-Kỷ Hợi (dl 17-5-1959), Đức Ngài ở nơi đất Cao Miên được 3 năm
3 tháng (tính theo dương lịch).
Đêm mùng 10-4-Kỷ Hợi, lúc 10 giờ 45, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và Sĩ Tải Bùi Quang Cao phò
loan, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ, dặn dò công việc tế lễ và cho bài thi tạm làm bài Thài hiến lễ:
Ba năm xa cách để chờ may,
Vạn sự do Thiên đã sắp bày.
Chí muốn cao bay trong một kiếp,
Giờ đây nhờ cậy các anh tài.
Đã đành danh phận còn xa thẳm,
Nhưng đứng mày râu chẳng mảy may.
Một kiếp vì đời tua gắng trả,
Cho rồi nợ thế khỏi ai hoài.
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Đêm 13-4-Kỷ Hợi, Ngài Hồ Bảo Đạo và Sĩ Tải Cao phò loan, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ cho bài
Thài khác, thay bài Thài trước, dùng hiến lễ Đức Ngài mãi về sau nầy:
Trót đã ba năm ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp,
Tô điểm non sông, Đạo lẫn Đời.
Ngay sau khi Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên, ở bên nước Pháp, Nữ Đồng Tử Sarah Barthel tại thủ
đô Paris, đã nghe được tiếng nói từ cõi thiêng liêng về sự liễu đạo của vị Giáo Chủ Đạo Cao Đài.
Bà ghi lại trong bài Chứng Nghiệm, đăng trên báo Le Lien des Cercles d’Etudes số 4 tháng 5-6 năm
1959, xuất bản tại Paris, được dịch ra sau đây:
SỰ QUI THIÊN của VỊ GIÁO CHỦ HOÀN CẦU của ĐẠO CAO ĐÀI:
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC.
Để liên hiệp tất cả đệ tử Thần Linh thế giới,
Chúng ta hãy than khóc, nhưng vẫn hy vọng!
Hỡi các đệ tử Thần Linh Tây phương!
Đối với anh chị em ta bên phương Đông và Viễn Đông, chúng ta có bổn phận là hiệp tinh thần trong
việc hợp tác huynh đệ để tìm biết về vô hình.
Một tiếng nói trên không trung nói với tôi:
“Sở dĩ đạo đức đưa tới một đời sống hạnh phúc là vì đạo đức là một tình thương yêu cao cả và tình
yêu nầy chỉ là một với tình yêu cả nhơn loại lẫn vũ trụ.
Tiếng nói ấy là tiếng nói nào mà nó thoát ra ngoài vật thể và nó ở ngàn chỗ trên thế giới địa hoàn để
cho tâm hồn yên lặng và mở rộng đều có thể nghe được, dầu họ ở phương Đông cũng như phương
Tây, hoặc ở phương Bắc, cũng như phương Nam, họ chờ đợi tiếp nhận những lời Thánh giáo giống
nhau, trạng tỏ rõ sự thỏa hiệp của tâm hồn.
Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa qui Thiên ngày 17-5-1959 hồi 13 giờ 30 phút (giờ Cao Miên) tại
Chùa Tual Svay Prey, ở hộ đệ ngũ thuộc Châu thành Nam Vang ...
Đúng giờ đã định, những vị Thiên Thần cầm cây tàn vàng tới đón rước Ngài, và các Hung Thần bị
xua đuổi ra xa tít, họp thành một lằn đen xa thẳm, như đóng khung không hẹn mà nên cho một cảnh
giới thiên nhiên càng mở rộng thêm mãi.
Những Đấng đã liễu đạo, lớp mặc Thiên phục đỏ, lớp Thiên phục xanh dương, lớp nữa Thiên phục
vàng, và cũng còn hàng ngàn mặc Thiên phục trắng.
Những vị Thiên phong sắc phục trắng nói rằng: Tiết độ là mối tình thương yêu làm chúng ta gìn giữ
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trong sạch những gì mà chúng ta yêu mến.
Những vị Thiên phong sắc phục xanh dương nói: Thận trọng là mối tình thương yêu, phân biệt điều
gì đưa đẩy chúng ta đến chỗ thiện và điều gì có thể lôi kéo chúng ta đi xa chỗ thiện.
Những vị Thiên phong sắc phục vàng lúc bấy giờ nói: Công bình là tình thương yêu đặt chúng ta
vào con đường phục vụ cho tình bác ái.
Sau chót, những vị Thiên phong sắc phục đỏ cũng tuyên bố: Dũng lực là tình thương yêu giúp ta
đảm nhiệm mọi khó khăn cho cái gì chúng ta yêu mến.
Bốn lớp người nói xong thì tiếng nói của Đấng Thượng Đế, tiếng nói ở trong Tâm của mỗi người,
dầu ở Thiên giới hoặc Địa giới, hay ở Trung giới, tiếng nói ấy đã phán:
“ Trong bốn màu hiệp lại thành một, con đã xuống thế, hạ mình một cách cao cả, làm một vị Giáo
Chủ tốt. Hộ Pháp Phạm Công Tắc, con hãy trở về trong lòng TA và góp giữ phần trong lời Thánh
Huấn của TA, tiếng nói của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế.”
Ngày 17-5-1959, hồi 7 giờ, trong toàn Địa giới, Trung giới, yên tịnh hay phiêu lãng, tất cả những
người Nam Nữ trong đại cơ quan đồng tử đều được nhìn thấy và nghe rõ tất cả những sự việc mà
tôi ghi chép y như trên.
Nữ Đồng tử Sarah Barthel 20 đường Alibert, Paris X ème
(Trích trong quyển Hình Ảnh Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc qui Thiên do soạn giả Nguyễn Văn
Hảo xuất bản năm 1967)
Tổng kết:
Tiểu sử của Đức Phạm Hộ Pháp gần như là lịch sử của Đạo Cao Đài trong 31 năm đầu tiên, kể từ
lúc sơ khởi nền Đạo năm 1925 cho đến năm 1956 khi Đức Phạm Hộ Pháp, rời khỏi Tòa Thánh, lưu
vong sang Cao Miên.
Đức Ngài là một trong những môn đệ yêu ái nhứt đầu tiên của Đức Chí Tôn, lại là người trẻ tuổi
được Đức Chí Tôn đặt vào phẩm vị cao quí nhứt của HTĐ, 37 tuổi đắc phong Hộ Pháp, và kể từ
năm đó, Đức Ngài xả thân hành đạo cho đến ngày sức mỏn hơi tàn, trở về thiêng liêng vị. Cho nên
công nghiệp của Đức Ngài đối với Đạo Cao Đài vĩ đại nhứt so việc tất cả các Chức sắc cao cấp cầm
quyền điều khiển nền Đạo thuở ban đầu.
Trong Nội Ô Tòa Thánh, cũng như trong khắp Châu Thành Thánh địa Tây Ninh, từ những Đền thờ
đến các dinh thự, từ những con đường lớn hay nhỏ đến các cây cầu, từ những ngôi chợ đến các khu
nhà ở trật tự khang trang, từ những ngôi trường dạy trẻ em nhà Đạo cho đến các Y Viện, Dưỡng
Lão, Cô Nhi Viện, vv... đâu đâu cũng đều thấy có những dấu tích nhắc nhở công nghiệp vĩ đại của
Đức Ngài.
Thể xác của Đức Ngài tuy đã mất, hình bóng Đức Ngài tuy đã khuất, nhưng trong lòng của mỗi
tín đồ Cao Đài trong nhiều thế hệ vẫn ghi khắc hình ảnh sống động của Đức Ngài.
Đức Ngài là bậc vĩ nhân của Đạo Cao Đài, và cũng sẽ như Đức Chúa Jésus hay Đức Phật Thích Ca,
Đức Ngài sẽ là bậc vĩ nhân của toàn thể nhơn loại.
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20. Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp.
■ Theo tài liệu của Thừa Sử Phạm Ngọc Trấn viết lưu lại, Đức Phạm Hộ Pháp có kể cho ông nghe,
thuở nhỏ, Đức Ngài có lần nằm mê xuất chơn thần về Bạch Ngọc Kinh nơi cõi thiêng liêng gặp
Đức Chí Tôn.
“ Thuở nhỏ, Đức Hộ Pháp còn đi học, có một lần nằm mê luôn hai ngày. Lúc xuất Thần ra đi, Ngài
có một người Em thiêng liêng vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống rước Ngài về. Ngài cùng đi với người
Em đến cửa Bạch Ngọc Kinh thì thấy 8 con gì như con chó xù, to lớn mạnh mẽ coi đáng ghê sợ, có
con nằm đưa bàn chơn trước ra ngang ngửa giữ cửa, người Em bước lên trên chơn nó thì nó nâng
lên đưa vào cửa, còn Ngài thì sợ, đứng lại. Người Em ngó ngoái lại thấy sao Ngài không vào, nên
cười và nói: Anh cứ vào, Anh đi không bao lâu mà lạ, rồi Ngài liền bước lên trên chơn con chó xù
đó thì nó cũng đưa Ngài vào trong cửa Bạch Ngọc Kinh.
Người Em nói: Anh chờ một chút, Em vào bạch với Đức Chí Tôn. Ngài ngồi xem cung điện rất
nguy nga tráng lệ, thấy toàn bằng trân châu báu ngọc, dưới lót bằng hào quang sáng đẹp vô cùng.
Chờ hồi lâu, Ngài kêu lớn lên thì người Em chạy ra nói: Anh đừng sợ, chờ tôi một chút.
Bỗng thấy Chí Tôn phán rằng: Con có đói không?
Ngài đáp: Thưa Thầy con đói.
Đức Chí Tôn biểu người Em Ngài đem ra ba cái bánh ếch trần. Ngài ăn hai cái thì vừa no, còn cái
thứ ba Ngài nghẹn, nuốt không vô, Ngài muốn liệng nhưng vì sợ lấm cung điện, Ngài ráng nuốt cho
được nhưng ngán lắm.
Đức Chí Tôn hỏi: Con còn đói không?
Ngài bạch: Con no lắm rồi.
Đức Chí Tôn hỏi: Con có khát nước không?
Ngài đáp: Bạch Thầy con khát.
Đức Chí Tôn dạy đem một tô nước trong thật đầy. Ngài uống ngon lắm. Khi uống vào, Ngài thấy
nhẹ nhàng lại như cũ.
Đức Chí Tôn bảo người Em Ngài đưa Ngài trở về.
Trước khi ra về, Ngài bạch: Thưa Thầy, cho con xin một con chó xù đem về giữ nhà.
Đức Chí Tôn bảo: Con về trước đi, Thầy sẽ cho nó xuống sau.”
■ Ngày 15-8-Bính Thân (dl 19-9-1956), tại Báo Ân đường Kim Biên, Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ
(Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Động chủ Bạch Vân Động nơi cõi thiêng liêng) giáng cơ, phò
loan: Đức Phạm Hộ Pháp và Hồ Bảo Đạo, nói với Đức Phạm Hộ Pháp: (Đức Thanh Sơn tự xưng là
Bần tăng, gọi Đức Phạm Hộ Pháp là Thiên Tôn)
“Nhiều điều Thiên Tôn hỏi thì Bần tăng khó trả lời đặng, duy Nguyệt Tâm (Chơn Nhơn) đảm đương
Thiên vụ, người hiểu biết rõ hơn Bần tăng, vậy Thiên Tôn nên hỏi nơi người. Chỉ có bài thi của Bần
tăng có hơi huyền bí tiên tri, nên Bần tăng có thể giải đáp.
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Thiên Tôn nhớ lại khi lập thành Phong Thần Bảng, những người đứng vào hàng Thất Thánh là ai?
Hộ Pháp đáp: Lý Thiên Vương, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Vi Hộ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử.
- Phải, thì trước đầu kiếp vào nhà họ Vi, còn nay vào nhà họ Phạm. Điều đó có chi khó hiểu mà
phỏng đoán. Tiên tri của Bần tăng đã nhiều và chỉ rõ VN xuất Thánh thì đã hẳn rồi, còn cho không
rõ rệt, hơn nữa lại còn một điều trọng hệ hơn là Di- Lạc giáng linh thì Thiên Tôn đã thấy rằng tiên
tri vốn không sai sót đủ điều.”
■ Ngày 15-3-Bính Dần, Đức Chí Tôn phong Ngài Phạm Công Tắc là: Hộ giá Tiên Đồng Tá cơ Đạo
Sĩ. (có chữ Hộ giá, nghĩa là hộ vệ Đức Chí Tôn khi xuất hành).
■ Đức Lý Giáo Tông thố lộ nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp và quyền năng của Ngài trong bài
thi khoán thủ:
1. Hộ giá Chí Tôn trước đến giờ,
2. Pháp luân thường chuyển máy Thiên thơ.
3. Chưởng quyền Cực Lạc phân ngôi vị,
4. Quản suất Càn khôn định cõi bờ.
5. Nhị kiếp Tây Âu cầm máy Tạo,
6. Hữu duyên Đông Á nắm Thiên thơ.
7. Hình hài Thánh Thể chừ nên tướng,
8. Đài trọng hồng ân gắng cậy nhờ.
(Khoán thủ: Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài)
CHÚ THÍCH:
Câu 1: cho biết Đức Ngài là Ngự Mã Thiên Quân hộ giá Đức Chí Tôn từ trước đến nay.
Câu 2: cho biết Đức Ngài nắm về Pháp, xoay chuyển cơ Trời theo Thiên thơ đã định.
Câu 3: Đức Ngài nắm quyền phân định ngôi vị nơi cõi CLTG. (Chính Đức Ngài được Đức Chí Tôn
sai đi mở cửa CLTG bằng bửu pháp Giáng Ma Xử cho các chơn linh đạo đức nhập vào CLTG).
Câu 4: Đức Ngài sẽ thay mặt Đức Chí Tôn cầm quyền cai trị CKTG. Câu nầy kết hợp với bài Kinh
Đại Tường cho chúng ta biết rằng, Đức Hộ Pháp sẽ giáng trần là Đức Di-Lạc Vương Phật, thay mặt
Đức Chí Tôn cai trị CKTG.
Câu 5: Cho biết kiếp giáng sanh xuống trần lần thứ nhì là Đức Chúa Jésus, mở Đạo Thiên Chúa ở
Do Thái rồi truyền qua Âu Châu, cứu độ các sắc dân Âu Châu.
Câu 6: Kiếp nầy Ngài giáng sanh xuống nước VN làm Hộ Pháp chưởng quản HTĐ, nắm giữ Thiên
điều.
Câu 7: Nhờ Ngài mà hình thể của Đức Chí Tôn tại thế (tức là Hội Thánh CTĐ) được nên hình
tướng.
Câu 8: Phẩm vị của Ngài rất cao trọng, nhơn sanh gắng cậy nhờ ân huệ lớn lao của Ngài.
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Chúng ta với trí não phàm phu thô thiển, không thể hiểu rõ huyền diệu của Đức Chí Tôn và các
Đấng thiêng liêng, nhưng qua các tài liệu vừa nêu trên, chúng ta có thể nêu lên một thuyết về
Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp:
Nguyên căn của Đức Phạm Hộ Pháp là: Ngự Mã Thiên Quân, Hộ Giá Đức Chí Tôn.
- Kiếp giáng trần thứ nhứt là Vi Hộ, với bửu pháp là Giáng Ma Xử, một trong Thất Thánh vào thời
Phong Thần. (Thời Phong Thần, cuối Nhà Thương, khởi đầu Nhà Châu, trước kỷ nguyên Tây lịch
chừng 1100 năm). Vi Hộ sau khi giúp mở ra nhà Châu xong thì trở về núi tu luyện, đắc quả Phật Hộ
Pháp, gọi là Vi Hộ Pháp, tức là Đức Phật Hộ Pháp họ Vi.
- Kiếp giáng trần lần thứ nhì là Đức Chúa Jésus mở Đạo Thánh Thiên Chúa giáo bên Âu Châu.
- Kiếp giáng trần thời ĐĐTKPĐ là Hộ Pháp Phạm CôngTắc.
- Đức Ngài sẽ giáng sanh xuống trần lần nữa là Đức Di-Lạc Vương Phật, làm Giáo Chủ Đại Hội
Long Hoa, mở ra đời Thượng Nguơn Thánh đức.
Nguồn: Đức Nguyên - Cao Đài Tự Điển

TRONG SỐ NẦY
		1*- Lễ Kỷ niệm ĐHP quy Thiên (ngày 10-4 Âm lịch hằng năm)		
		
( Đức Nguyên - Cao Đài Tự Điển) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
		

2*- Vườn Thơ Thế Đạo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08

		
		

3*- Lễ An vị Thánh Thất Cao Đài GA ngày 30/4/2022 và
ngày 1/5/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

		
		

4*- Thư Cám Ơn ngày 6-5-2022 của Thánh Thất Cao Đài GA
đến Các Cơ sở Đạo, Chức Sắc Chức việc, Đồng đạo, Thân hữu,
Cộng Đồng , Tôn giáo bạn, Truyền Thông Báo Chí . . vv . . . . . . . .

		

5*- Tường thuật Lễ An vị Thánh Thất GA (HT Võ Ngọc Độ) . . . . . .11

		

6*- Các Hình ảnh Lễ An Vị (Huỳnh Văn Bớt - Võ Ngọc Độ Phạm Huấn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

		

7*- Giới thiệu sơ lược Thánh Thất San Antonio TX . . . . . . . . . . . . . 22

		
		

8*- Tâm Thư ngày 5-4-2022 của Thánh Thất San Antonio kêu gọi
yểm trợ công trình xây cất Thánh Thất & vài hình ảnh công
trình đang được thực hiện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

		
		

9*- Thánh Thất San Antonio TX ngày 26-12-2010
(BTĐHN thăm viếng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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I- Kỷ Niệm ĐỨC HỘ PHÁP QUI TIÊN
(10-4 Nhâm Dần)
Hộ Pháp triều Thiên ngự cảnh thần,
Phép mầu chư Thánh rước đài vân.
Thay Trời bác ái khai chơn giáo;
Quản thế từ bi chuyển pháp luân.
Xây dựng địa linh nhiều thánh tích,
Phổ truyền Thiên đạo lắm châu trân.
Qui hồi tiên cảnh dìu Chơn pháp,		
Đời Đạo điểm tô độ khách trần. 		
		Hoàn Nguyên (San Jose, 6/5/22)
HỌA 1
Hiệp Thiên Hộ Pháp Phật Tiên Thần
Hội Thánh Long Hoa tựu đẩu vân 		
Cựu vị qui tiên còn cứu thế			
Vãng sanh cực lạc hết trầm luân		
Phò Cơ Đại Đạo thiên kim quý		
Tế Độ Nhơn Sanh vạn ngọc trân		
Chơn Pháp Phổ Truyền tiêu nghiệp chướng
Tôn Sư trọng Đạo cõi dương trần 		
		Mai Xuân Thanh (6/5/2022)
HỌA 2
Hộ Pháp Qui Tiên đã xuất thần 		
Phục hồi Cựu Vị lướt đằng vân 		
Dày công xuống thế phổ truyền Đạo
Chơn pháp nhiệm mầu quản thủ luân 	
Bắt gió tay không nên Đế Thánh 		
Gian truân đày ải rạng kim trân 		
Cao Đài vang tiếng lừng danh khắp 	
Độ rổi nhân sanh đoạ kiếp trần!…
			Yên Hà (7/5/2022)

Thăm thẳm trời cao nhìn thấu rõ
Hộ trì trẻ dại lỗi lầm tha !
Xưa buồn khép lại góp công lao		
Hiệp lực đồng tâm chẳng lảng xao
Khó nhọc bao nhiêu đâu quản ngại
Uy nghiêm Thánh Thất rạng Cao Đài
Hiệp nhứt thiên nhân dạ quyết tâm
Đàn tràng cung kính khấn lâm râm
Ơn trên chứng giám đều suôn sẻ
Thánh thất hôm nay mãn nguyện cầu
Georgia Thánh Thất đẹp vô song
Đời đạo cùng nhau tỏ tấm lòng
Thân hữu gần xa mừng đến viếng
Vui lây bè bạn thỏa chờ mong
Hương trầm nghi ngút quyện câu kinh
Đấng Đại Từ Bi chiếu ánh minh
Thánh Tượng Chí Tôn dâng hiến lễ
Nhiệm mầu An Vị sáng tâm linh..
			Yên Hà (30/4/22)
Mừng Thánh Thất GA An Vị Thánh Tượng
Đồng Môn an vị Tượng thờ Cha 1		
Thiên Nhãn Chí Tôn Bửu Điện Tòa
Tỷ Muội vui mừng công hiệp thuận
Đệ Huynh hoan hỉ việc chung hòa		
Duyên may Tạo Hóa tròn muôn ý		
Phước báu Thiên Cơ trọn nhứt gia		
Tam Giáo, Ngũ Chi đây Hội Thánh
Tứ thời Thánh Thất đó Kỳ Ba...		
		Mai Xuân Thanh (30/4/22)

HẾT

II.-*MỪNG LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG
Nỗi niềm mong đợi đã trôi qua
Khắc khoải đêm dài cứ xót xa
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THÁNH THẤT CAO ĐÀI GEORGIA
Lễ An vị Thánh Tượng ngày 30/4 và 1/5/2022
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Ban Biên Tập: Với sự thương yêu, đoàn kết và yểm trợ tích cực của các Cơ Sở Đạo cùng với
đồng đạo tại các nơi ở hải ngoại Thánh Thất Cao Đài Georgia đã tổ chức thành công mỹ mãn Lễ
An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn vào ngày 30/4 và ngày 1 tháng 5 năm 2022, Nhân đây chúng tôi
xin chuyển THƯ CÁM ƠN ngày 6-5-2022 của Thánh Thất Cao Đài GA đến quý cơ sở Đạo và
đồng đạo tại hải ngoại cùng quý Thân Hữu.
Trân trọng
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(CỬU THẬP THẤT NIÊN)

TÒA THÁNH TÂY NINH

THƯ CÁM ƠN
Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Georgia, chân thành gởi lời tri
ân đến:
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
- Quý Tộc Đạo, Thánh Thất các nơi trên toàn quốc và nước ngoài.
- Quý Đồng Đạo và Đồng Hương.
- Quý Mạnh Thường Quân – Thương gia – Nghiệp chủ
- Quý Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.
- Quý Tôn Giáo bạn.
- Quý Ban Truyền Thông – Báo Chí
Quý vị đã hưởng ứng Bức Tâm Thư, chúng tôi đã gởi đến quý vị trước đây,
trong thời gian Thánh Thất đang xây dựng và Thiệp mời dự lễ An Vị Thánh Tượng
ngày 30 tháng 3 và 1/ 4 Nhâm Dần, một cách rần rộ, đông đảo ngoài dự đoán của
chúng tôi. Điều này đã nói lên tình cãm đặt biệt và ưu ái giành cho Bàn Trị Sự và
Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Georgia chúng tôi. Giúp chúng tôi hoàn thành tốt
đẹp công trình xây dựng Thánh Thất Cao Đài Georgia và lễ An Vị Thánh Tượng
được thành công viên mãn. Chúng tôi không biết gì hơn là gởi đến quý vị lòng tri
ân chân thành và không quên cầu nguyện Ơn Trên, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu
ban Ơn lành cho quý vị và gia đình luôn Bình an Hạnh phúc.
Trong buổi lễ rất đông khách mời và Đồng Đạo, Đồng Hương tham dự,
chúng tôi không sao tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn, mong quý vị niệm tình
tha thứ cho.
Trân trọng kính chào quý vị.
Trân trọng
Rex ngày 6 tháng 5 năm 2022
(Al ngày mồng 6 tháng 4 năm Nhâm Dần)
T/M Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Georgia
CHÁNHTRỊ SỰ

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
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TƯỜNG THUẬT LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG
THÁNH THẤT CAO ĐÀI GEORGIA
Thánh Thất Cao Đài Georgia đã long trọng tổ chức Lễ An Vị Thánh Tượng tại nơi Thánh
Thất mới địa chỉ 6330 Hwy 42, Rex, GA 30273. Sau đây tóm lược chi tiết và vài hình ảnh
ghi nhận được:
A- Tóm lược các chi tiết:
*Lễ An Vị được tổ chức long trọng trong hai ngày:
- Ngày Thứ Bảy 30 tháng 3 Nhâm Dần (30/4/2022): Tiếp đón đồng đạo các nơi về tham
dự lễ.
- Ngày Chủ Nhựt 1 tháng Tư năm Nhâm Dần (1/5/2022): Liên hoan mừng ngày lễ An
Vị kết quả mỹ mãn.
Nhận được thư mời của Thánh Thất, đồng đạo các nơi rất vui mừng, sắp xếp thời giờ để
cùng đến tham dự Lễ An Vị. Có vài phái đoàn đến thật sớm vào ngày thứ Sáu, còn hầu hết
đều đến vào ngày thứ Bảy.
Đến 8 giờ tối, các phái đoàn của các Thánh Thất đã đến rất đông, sau khi ăn tối, chuẩn bị
cho đàn cúng vào giờ Tý. Theo ban tổ chức cho biết Lễ An Vị Thánh Tượng vào Tý thời,
theo nghi thức Đại Đàn.
*Sau đây những cơ sở Đạo đã tham dự do chúng tôi ghi nhận được
1*- Phái đoàn Đại diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại do HT Huỳnh Văn Bớt, Đại diện BTĐHN
tại tiểu bang Tennessee làm trưởng đoàn, HT Võ Ngọc Độ Đại Diện BTĐHN tại tiểu bang
GA làm Phó Trưởng Đoàn và các HT thành viên là HT Nguyễn Ân Hồng tiểu bang OH,
HT Lê Văn Nghiêm tiểu bang GA và HT Lê Thị Thu Vân tiểu bang AL..
2*- Ban Chấp Hành - ĐĐTNH-HN : Hội Trưởng Hồ Thi và 7 thành viên.			
3*- Cao Đài Foundation, VA: HT Phan Văn Ba và 4 thành viên.					
4*- Đồng đạo AL: 4 vị (Lê Thị Ngọc Hạnh và 3 đạo hữu)’					
5*- Đồng đạo Las Vegas NV: Andy J. Lejou và 4 thành viên.						
6*- Đồng Đạo Richmond VA: PTS Nguyễn Kim Nhung và 7 thành viên.			
7*- Đồng đạo Saint Louis, MO: 3 vị.									
8*- Đồng đạo Utah: 1 vị (PTS Lương Chí Cường).							
9*- Hương Đạo Fairburn OH: 1 vị (HT Nguyễn Ân Hồng).					
10*- Hương Đạo Florida: 1 vị (CTS Huỳnh Văn Mười).							
11*- Hương Đạo Synott Houston TX: 1 vị (CTS Hồ Tấn Phước). 					
12*- Thánh Thất Boston MA và đồng đạo Rhode Island: CTS Nguyễn Văn Phố và 6 thanh
viên.
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13*- Thánh Thất Nashville TN: CTS Sinh Cẩm Minh và 26 thành viên			
14*- Tộc Đạo Austin TX: QĐT Bùi Văn Sở và 9 thành viên.					
15*- Tộc Đạo Little Saigon, CA: Phó Chủ Trưởng Phước Thiện Trần Tấn Nghiệp và 1
thành viên.											
16*- Tộc Đạo New Orleans LA: QĐT Nguyễn Thừa Long và 7 thành viên. 			
17*- Tộc Đạo Orange CA: CTS Ngô Thiện Đức và 3 thành viên.				
18*- Tộc Đạo San Antonio TX: Cựu CTS Võ Ngọc Hiệp và TS Nguyễn Thị Kim Huyên.,		
19*- Tộc Đạo San Diego CA: 1 vị (PTS Lê Thị Hồng Khanh).				
20*- Tộc Đạo Santa Clara CA: TS Trương Công Lý và 3 thành viên.					
21*- Tộc Đạo Wichita KS: PTS Bé Sáu và 3 thành viên..
. . . vv . . . .
*Số lượng người tham dự:
. Đàn Cúng giờ Tý khoảng 150 người tham dự cúng
. Ngày mừng lễ an vị khoảng 250 người tham dự.
Ngày hôm sau, sáng Chủ Nhật 1/5/22, liên hoan mừng Lễ An Vị Thánh Tượng viên mãn,
*Các vị khách mời hiện diện trong buổi Lễ An vị Thánh Tượng được ghi nhận như sau:
*- Truyền Thông Báo Chí:
1*- SBTN Vùng Hoa Thịnh Đốn.
2*- Tiếng Nói Hoa Thịnh Đốn
3*- Nhật Báo Trẻ - GA
4*- Tân Huỳnh Media - Atlanta
5*- Youtuber Trương Atlanta
*- Hội Đoàn:
1*- Thành Bộ Quốc Dân Đảng - GA
2*- Hội Cựu CSQG - QLVNCH
3*- Trung Tâm Cao Niên Nam Atlanta
4*- Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẳng
5*- CLB Thanh Niên Thân Ái GA
6*- Đoàn Lân - Sang Anh Đường
Một niềm vui lớn trong một ngày hội lớn mà Hương Đạo Atlanta Georgia, đã chờ đợi bao lâu nay
mới đến,là tất cả đồng đạo, quan khách và đồng hương có mặt tham dư lễ khai mạc rất nghiêm
trang và thắm tình giữa Đạo Và Đời. Lễ khai mạc do Đaị Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thực
hiện.
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Sau nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, VNCH, Đạo kỳ là phần diễn văn khai mạc của HH CTS Nguyễn
Hữu Trường và các đại diện các phái đoàn phát biểu cảm tưởng….
Chúng tôi xin ghi lại bài phát biểu của HH HT Huỳnh Văn Bớt, Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại
tại ngày Lễ An vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài GA như sau:
Kính Bạch Hội Thánh,
Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và tất cả cơ quan Hội Đoàn có mặt hôm nay,
Kính thưa quý Chức Sắc, Chức Việc Bàn Trị Sự và đồng đạo khắp nơi hiện diện trong buổi lễ nầy,
Kính thưa chính quyền địa phương các cấp và toàn thể các cơ sở,
Tiện đệ đây là HT Huỳnh Văn Bớt hân hạnh được Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại, có đôi lời
cảm tưởng trong ngày Lễ An Vi Thánh Tượng tại Thánh Thất Atlanta Tiểu Bang Georgia, lời đầu
tiên kính chúc tất cả chư vị đầy đủ an lành và nhiều sức khỏe.
Kính thưa quý vị,
Trong buổi lễ quan trọng này, chúng tôi cũng như tất cả chư HTĐM rất vui mừng vì từ đây Thánh
Thất Atlanta Georgia đã có được một cơ ngơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các
Đấng Thiêng Liêng trên một mảnh đất thật rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát và trang nghiêm, mặc
dù chúng ta chưa đạt được mục tiêu cuối cùng là có được một Thánh Thất theo mẫu của Hội
Thánh Tòa Thánh Tây Ninh. Dù vậy đây cũng là một bước khởi đầu, để cho chúng ta thấy rằng
với sự thương yêu, tin tưởng vào các Đấng Thiêng Liêng, chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ
xây dựng được một Thánh Thất như chúng ta mong ước, đó là cái tâm của các Môn Đồ Cao Đài
khắp nơi, nhưng tâm động thì Thầy hay…
Do đó hiện tại trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cũng có nhiều Thánh Thất mẫu vẽ khác nhau, tại
Atlanta này cũng không ngoài lẽ ấy. Tất cả hình thức khác nhau, nhưng đều giống nhau y luật là
nơi thờ phượng và lễ nghi cúng kiếng.
Thật vậy, trong Đàn cúng Tý thời đêm qua, chúng tôi, quý Chức sắc Chức việc Bàn Trị Sự và toàn
thể Đồng Đạo khắp nơi trên nước Mỹ đã thành tâm khấn nguyện Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh
Chư Thần giáng lâm tọa hạ tại nơi đây để độ rổi chúng sanh thoát khỏi cảnh lầm than khổ ải tại
cõi trần gian tạm bợ này. mà Đức Chí Tôn đã dạy rằng:
“Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi
Đâu cần hạ giới vọng cao ngôi
Sang bần trối kệ tâm là quý
Tâm ấy tòa sen Lão đã ngồi “
Nơi Thánh Thất Atlanta nầy, tâm lành của chư vị đã như ý, kết quả có được ngày lễ An vị hôm
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nay, chúng ta có mặt nơi Hội trường nầy, đó là trên nền tảng Thánh Thất xây dựng lần 2 dang dở.
Đã có được một Thánh Thất rồi, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ Thánh Thất và phát triển nền
Đại Đạo cho đến Thất Ức niên mai hậu.
Để dứt lời cảm tưởng, chúng ta phải đồng thinh thực hiện lời kinh Tứ thời nhật tụng:
“Nam mô Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai
Nhì nguyện phổ độ chúng sanh
Tam nguyện xá tội đệ tử
Tứ nguyện thiên hạ thái bình
Ngũ nguyện Thánh thất an ninh”
Một lần nữa, trước khi dứt lời, Tiện Đệ kính chúc chư vị có mặt hôm nay được nhiều hồng ân, đầy
tràn sức khỏe. Chúc Ban Tổ Chức lễ An Vị Thánh Tượng thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào chư liệt vị
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”
Ban Tổ chức có khoản đãi ẩm thực cho toàn thể đồng đạo và đồng hương trong hai ngày tham dự,
các món ăn rất phong phú theo nghề nấu thức ăn chay. Thêm vào đó bà con còn thưởng thức chương
trình văn nghê do nữ ca sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Đỗ Thanh và các tiết mục hợp ca của Đai Đạo Thanh
Niên Hội phụ diễn.					
Đến 4 giờ chiều Thánh Thất có thiết lễ tế Chiến Sĩ Trận Vong.
Lễ Tế Chiến sĩ Trận vong bế mạc vào khoảng 7 giờ tối. Ai nấy ra về đều cảm thấy trong lòng nhẹ
nhỏm, rồi sẽ an vui tự tại, làm lành hướng thiện. Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, Các Đấng Thiêng Liêng
sẽ ban nhiều hồng ân ……
(Tường thuật: HT Võ Ngọc Độ, Hình ảnh: Võ Độ, Huỳnh Bớt, Phạm Huấn))
B – Sau đây vài hình ảnh tiêu biểu trong dịp lễ
Cảnh quan Thánh Thất Georgia
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Đồng đạo Nam Nữ sắp hàng vào Chánh Điện dự Đàn cúng

Trong Chánh Điện
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Lễ An Vị - Sáng ngày 1-5-2022
Chào Quốc Kỳ - Đạo kỳ

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại
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Hình Quan Khách và Đồng Đạo

SỐ 190

		

Bản Tin Thế Đạo ngày 10-5-2022

19				

Đại Diện Các Cơ Sở Đạo & Hội Đoàn phát biểu

CTS Nguyễn Hữu Trường
Thánh Thất Cao Đài GA
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Trưởng Ngô Thiện Đức
ĐĐTNH Hải Ngoại

CTS Huỳnh Văn Mười
Thánh Thất Florida

T/Sự Nguyễn Văn Chưởng
Trưởng Ban Xây Dựng Công Trình

Bà Kim Hạnh
Cựu Chủ Tịch CĐVNGA

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
www.banthedao.net
www.banthedaohaingoai.org
Liên lạc: tnndk4@gmail.com
hoặc banthedao@comcast.net
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THÁNH THẤT SAN ANTONIO
Ban Thế Đạo Hải Ngoại có nhận được Tâm Thư ngày 5-4-2022 của Thánh Thất San Antonio TX
về việc kêu gọi sự yểm trợ của quý Chức Sắc, Chức việc và đồng đạo cùng thân hữu trong việc xây
dựng lại ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng vì ngôi thờ cũ đã
mua từ năm 2005 nay đã xuống cấp trầm trọng, khi mưa thì dột, và nền thì hư hại hoàn toàn không
thể sửa chữa được.
Trong tinh thần trách nhiệm được đồng đạo tại địa phương tin tưởng và giao phó, Bàn Trị Sự Thánh
Thất San Antonio phải quyết tâm xây dựng lại cơ ngơi thờ phượng hiện tại dù khả năng tài chánh
bị hạn chế. Dù vậy Thánh Thất San Antonio cũng đã khởi công cho cơ giới san phẳng mặt bằng để
bước đầu bắt tay vào việc xây dựng
Qua Tâm Thư của Thánh Thất chúng tôi bồi hồi nhớ lại chuyến đi của Ban Thế Đạo Hải Ngoại đến
thăm Thánh Thất vào ngày 26-12 năm 2010 và dịp đó Thánh Thất cũng đã cho chúng tôi biết là
đã mua thêm được căn nhà kế bên Thánh Thất có diện tích là 950 sqf và dù diện tích căn nhà nhỏ
nhưng miếng đất thì lớn rất cần thiết cho việc xây dựng ngôi thờ phượng trong tương lai.
Thế là đã qua gần 12 năm ngày BTĐHN đến thăm Thánh Thất San Antonio, thời gian qua mau quá.
Thánh Thất San Antonio ngày xưa nay đã hư hại và phải xây lại để có chỗ đồng đạo đến cúng bái các
Đấng Thiêng Liêng và sinh hoạt Đạo. Lòng tôi se lại và cảm thấy mình bị quá nhiều giới hạn để trở
thành người hữu dụng. Đồng đạo thì đa số đều phải vất vả kiếm sống nơi đất mới nầy.
Nhưng với tấm lòng thành, thương yêu hòa thuận, đoàn kết và tin tưởng luôn luôn vào Các Đấng
Thiêng Liêng sẵn có chúng tôi xin chư Chức Sắc, Chức việc và đồng đạo hải ngoại cùng thân hữu
tùy theo khả năng giúp đỡ Thánh Thất San Antonio hoàn thành việc xây dựng nầy.
Chúng tôi thành thật cám ơn quý liệt vị.
Tiếp theo đây xin gởi đến quý vị:
1- Tâm Thư ngày 5-4-2022 của
Thánh Thất San Antonio và vài
hình ảnh công trình xây dựng đang
được thực hiện.
2- Thánh Thất San Antonio TX
hiện nay (tức là năm 2010)
Và dưới đây là hình ảnh Chức Việc
BTS và đồng đạo TT San Antonio
TX mà chúng tôi BTĐHN đã đến
viếng thăm ngày 26-12 năm 2010.
Trân trọng kính chào quý Liệt vị.
San Jose, ngày 10-5-2022
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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VÀI HÌNH ẢNH
Công Trình Xây Dựng Đang Được Thực Hiện
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Thánh Thất San Antonio, TX hiện nay
(Tin Tức tổng hợp- Du Nguyen)

Hương Đạo San Antonio và Hội Tín Hữu Cao Đài ra đời vào khỏang năm 1990 do
sự gợi ý khuyến khích của Niên Trưởng Đại Tá Đặng Quang Dương. Sau đó Hội Tín
Hữu được giải tán.
Đến tháng 11/2004 một Hội Đồng Quản Trị được hình thành do Bàn Trị Sự bầu ra
và được chính quyền cấp phép chính thức là một Cơ sở tôn giáo hoạt động bất vụ
lợi (non profit organization) ký ngày 22-11-2004, với tên là “San Antonio Temple of
Cao Đài Tây Ninh, Inc.” cho đến nay.
Do cơ duyên, nơi đây được sự yểm trợ của một vị mạnh thuờng quân (trúng số độc
đắc), vị nầy nguyên gốc cũng trong gia đình Đạo đã hỉ hiến cúng một số tiền tổng
cộng là 60.000.00$. Thêm vào đó là phần công đức của đồng Đạo tại đây, kẻ góp
công, người góp của đã chung sức tạo dựng cơ ngơi làm Thánh Thất thờ phượng
Đức Chí Tôn đến hôm nay.
Tấm lòng vì Thầy vì Đạo của con cái Đức Chí Tôn tha hương nơi hải ngoai thật
không thể nào tả xiết được.
Hình chụp ngày 26-12-2010
Ban Thế Đạo Hải Ngoại đến Thánh Thất San Antonio, TX
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Sau gần 5 năm hoạt động, nhờ hồng ân của các Đấng Thiêng Liêng, Hương Đạo San
Antonio vừa mua được 1 ngôi nhà cũ bên cạnh Thánh Thất rất thuận tiện cho việc mở rộng
cơ sở Đạo trong tương lai.
Đây là 1 căn nhà nhỏ rộng 960 sf xây cất từ 1950 nên rất cũ và nhiều hư hỏng vì thiếu bảo
trì nhưng bù lại nhờ lô đất khá rộng rất tốt cho việc phát triển sau này.
Mặc dù Hương Đạo San Antonio nhỏ bé có trên 10 gia đình mà 80 phần trăm là những bô
lão trên 65 tuổi, sức khỏe yếu kém nhưng tâm Đạo luôn vững mạnh nên đã quyết tâm đóng
góp và cho mượn dài hạn đủ số tiền để mua và sửa chữa căn nhà này mà không cần kêu gọi
đến sự giúp đỡ bên ngoài hay vay mượn Ngân hàng.
Ảnh căn nhà mới mua

HẾT
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