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Bài 1: LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN - ĐỨC CHÍ TÔN LÀ AI? 

Đền Thánh đêm 08/01 Nhâm Thìn (1952) 

Đêm nay là đêm lễ vía Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là ai? ... ...

Bần Đạo sẽ nói, nhưng Bần Đạo cốt yếu nhắc lại đây là nhắc cho con cái 
của Ngài để đức tin nơi Ngài đặng siêu rỗi.

Đức Chí Tôn chúng ta đã gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế; Đấng Thượng 
Đế dầu cho các nước, các sắc dân tộc trên mặt địa cầu này có đặt tên của 
Ngài khác nhau, nhưng Đấng làm chủ quyền tạo đoan Càn Khôn Vũ Trụ, 
tạo đoan thi hài và hồn phách của ta, Đấng ấy là Đấng vô đối mà con 
người bao giờ cũng gởi tâm hồn nơi Ngài. 

Thừa dịp ấy Bần Đạo thuyết vì cớ nào con người vẫn từ tạo thiên lập địa 
đến giờ cố tâm tầm Đạo, tiếng tầm Đạo là tầm cái gì chớ? Họ có biết chữ 
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Đạo ấy, họ đặt tên là gì chăng? Thật sự ra họ tầm nguơn lý đã sản xuất ra họ, hay là cái năng lực chủ 
quyền đã tạo dựng nên hình hài và tâm hồn của họ. Bần Đạo đã thuyết chữ Đạo là thế nào cả thảy 
đều nghe và hiểu không cần lập lại.

Thật sự ra, con người cố tâm tầm Đạo ấy mà chi Bần Đạo xin giải rõ: Vả chăng chúng ta đã sanh ra 
cõi thế gian này, chúng ta tự biết rằng: Nếu chủ quyền nơi ta buộc ta phải sống đặng nuôi cái hình 
hài xác thịt này, sống nơi cõi này chịu đau đớn khổ não mọi đường thì chúng ta chẳng hề khi nào 
khứng chịu mà chớ!

Vì cớ cho nên chúng ta đặng, ruổi sanh, chúng ta đã biết có chủ quyền, có đủ năng lực cầm linh hồn 
chúng ta đã có nơi mặt thế gian này, nhưng lại chịu đau khổ ấy, chúng ta muốn hiểu giá trị ấy đối 
với Đạo vì cớ gì . . .? Tìm hiểu giá trị ấy đặng chi? Đặng an ủi tâm hồn của ta đồng sanh chịu trong 
“Tứ Diệu Đề” Chơn Lý của nhà Phật đã để và chúng ta đã nhìn, chúng ta không chối cãi. Chúng ta 
đau khổ, chúng ta không biết gởi nơi ai, bạn đồng sanh của ta thay vì biết cái khổ ấy mà tội nghiệp 
cho ta, yêu ái ta tầm phương an ủi ta. Trái ngược lại, trong cảnh khổ ấy, bạn đồng khổ của ta không 
biết thương ta, ta nên tìm phương an ủi.

Bây giờ chúng ta kiếm ai? Đặng gởi cái đau khổ ấy, kiếm ai có năng lực đặng an ủi ta. Để dấu hỏi 
tức nhiên phải trả lời: Đấng đã tạo sanh ra ta, ta không biết mà ta đã hiểu rằng Đấng Tối Linh cầm 
quyền cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta quả quyết rằng Đấng ấy đã sanh ra ta và đã tạo đoan cả hình hài 
và linh hồn của chúng ta đó vậy. 

Chúng ta đã biết chúng ta có một phương thế mà thôi, chúng ta không hiểu nguyên do thế nào chúng 
ta đã sanh ra đây, chúng ta vẫn khổ, chúng ta tìm người sanh ta đặng gởi tâm hồn ta và nếu quả nhiên 
Đấng ấy đã có hiển nhiên như tâm linh của ta đã định, Đấng ấy sẽ có phận sự an ủi ta, bởi Đấng ấy 
đã sanh ta làm chủ ta; làm chúa ta, làm chúa chẳng phải làm chúa xác thịt mà thôi, có quyền năng 
kềm thúc ta trừng phạt ta, có quyền diệt thi hài này dìm linh hồn ta xuống địa ngục. Đấng ấy quyền 
năng như thế, chúng ta còn tuyển chọn nơi ai khác hơn Ngài đặng ta gởi tâm hồn ta chăng?

Ấy vậy, nếu Đấng ấy theo cái tâm phàm của đời đã biếm nhẽ, đã chối cãi, nếu quả nhiên Đấng ấy 
có hay là không có, mà ta gởi cho Đấng Tạo Đoan cái linh tâm của ta chịu khổ não nơi trần này đau 
đớn quá đổi, không ai binh vực, không ai an ủi, ta cứ gởi lúng cho Đấng đó mà ta quả quyết rằng: 
Người đó làm chủ ta, ta gởi cho Người đó, có thể đem chủ quyền của mình có năng lực, có quyền 
hành định phương pháp an ủi tâm hồn ta đặng.

Ấy vậy ta gởi tâm hồn ta cho Đấng đó tức nhiên ta tầm Đạo đó vậy./. 

Bài 2: LỄ THƯỢNG NGUƠN 
ĐỀ THIỆT PHẬN CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI ĐẠO NGHĨA. 

Hôm nay là ngày Rằm Thượng Nguơn, thừa dịp Nguơn trọng hệ đối với các Đẳng linh hồn tiền 
vãng, hậu vãng, nên Bần Đạo giảng cái đề thiệt phận của chúng ta đối với đạo nghĩa, là đối với toàn 
thể nhơn loại nơi mặt địa cầu này.
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Vả chăng chúng ta, mỗi cá nhân đều đặng một quyền vinh diệu tức nhiên là cái quyền làm phần tử 
của nhơn loại. Ta là một phần tử, nói rõ ra tức nhiên ta là một phần trong hai ngàn năm trăm triệu 
con người ở mặt địa cầu này. Muốn biết cái thiệt phận của chúng ta đối với hai ngàn năm trăm triệu 
con người ở mặt địa cầu này mà chúng ta gọi là Đời ấy, chúng ta ít nữa cũng phải biết Đời là gì? 
Rồi mới định phận của mình đối với họ trong mực thước chuẩn thằng, đặc phận của mình, nếu mình 
không biết giá trị của toàn thể nhơn loại, e cho chính mình không biết cái giá trị của mình nữa mà 
chớ.

Đức Chí Tôn đã để trong lòng dạ của Ngài, nên Ngài đem Thánh Giáo đến lập chơn truyền của Ngài, 
cốt yếu Ngài đến đặng lập thiệt vị cho con cái của Ngài. Cái thiệt vị con cái của Ngài từ Thượng cổ 
đến giờ, nhơn loại đã hiểu mảy may chút ít. Nhứt là văn minh Á Đông của chúng ta đã để một tiếng 
rất nên hữu duyên và hữu vị, đã nói toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu này gọi là Thiên hạ, nói rõ 
ra cái tên ấy là Ông Trời dưới, Thiên là Trời, Hạ là dưới, Ông Trời dưới nghĩa là kế Ông Trời trên, 
Thiên hạ ấy nó đã tỏ ra cho thấy cái đặc phận của loài người trên mặt địa cầu này.

Đức Chí Tôn muốn dành để cho họ phẩm vị gì? Và phận sự của họ phải làm gì? Từ tạo Thiên lập 
Địa đến giờ chúng ta đã rõ được nguồn sử của nhơn loại tiềm tàng khảo cứu, chúng ta đã ngó thấy 
tinh thần của con người, dầu ai có muốn chối cãi tinh thần ấy chủ quyền của cái sống họ cũng không 
được. Tại sao? Tại họ đã thọ lãnh cái điểm linh về tinh thần của họ nơi Đấng Tối Linh kia, Đấng 
Tối Linh ấy ban cho họ muốn cho nhơn loại từ từ đi từ phẩm vị con người đạt cho đến quyền năng, 
đạt cho tới cái địa vị làm Trời hữu hình tại thế này đó vậy.

Chúng ta đã gọi Đức Chí Tôn dành để phận sự họ làm Trời hữu hình tại thế này, cái phận sự ấy thế 
nào Bần Đạo không cần minh tả cả thảy con cái của Ngài tầm hiểu, mình đã gọi Đấng tạo Thiên 
lập Địa làm Chúa cả Càn Khôn Vũ Trụ là chủ, là Trời, là Chúa Tể của Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật 
vinh vang cao trọng quyền năng vô đối ấy, nó ra thế nào thì Bần Đạo nói quả quyết rằng Ông Trời 
con tức nhiên Ông Trời dưới cũng quyền năng như thế ấy. 

Bởi vì Đức Chí Tôn tức nhiên Đấng Tạo Hoá Càn Khôn Vũ Trụ muốn cho họ thế ấy, và ban quyền 
cho họ đoạt đặng địa vị thế ấy, nói rõ ra cái giá trị của toàn thể nhơn loại là Ông Trời hữu hình tại thế 
này đó vậy. Khi chúng ta đã nhìn quyền của họ, nhìn tước của họ, chúng ta tự biết phận của chúng 
ta, chúng ta chỉ biết làm tôi, chỉ biết phụng sự cho Đấng ấy mà thôi, chớ không mong mỏi gì làm 
chúa của họ đặng, biết bao nhiêu kẻ mon men muốn làm chúa toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu 
này với võ khí, với phương pháp hung bạo tàn ác, chiếm thâu những kẻ yếu hèn bạc nhược để họ 
sai làm tôi mọi cho họ bất quá là một phần thiểu số kia mà thôi, nếu toàn thể nhơn loại mà họ muốn 
làm chúa thế ấy, thì người Chúa của họ có thể định sống chết của họ mà chớ.

Chúng ta đã ngó thấy ở nơi mặt địa cầu này không màu da nước tóc nào khác nhau, trong hàng phẩm 
nhơn loại kia là anh em đồng sinh của ta, cả thảy nhơn loại trên mặt địa cầu này là đại gia đình, là 
anh em cốt nhục của ta, chúng ta không có quyền làm chúa, chỉ biết làm tôi làm tớ họ theo Thánh 
ý của Đức Chí Tôn muốn mà thôi, ngày giờ nào không lấy Luật Thương Yêu, thiên nhiên của Đức 
Chí Tôn để trong tâm não của họ, thì họ chưa hề có can đảm làm phận sự tôi tớ của họ mà phụng 
sự nhơn loại một cách đắc lực, một cách vui vẻ, một cách hữu hạnh, hữu phước, một cách làm cho 
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mình có thể chung lại với nhau đặng hưởng hòa bình yêu ái của toàn nhơn loại nơi mặt địa cầu này. 

Muốn làm Chúa thời phải thiệt hiện hòa bình tâm lý trước đã và hòa bình hình chất sau. Nhưng chỉ 
có Đức Thương Yêu của Đức Chí Tôn để nơi tâm khảm của chúng ta làm khí cụ, làm môi giới dìu 
dắt và nâng đỡ họ, thì họ mới có thể hưởng cái hạnh phúc ấy mà thôi./.

 
BÀI THUYẾT ĐẠO  

của Ngài BẢO THẾ Qu. ĐẦU SƯ  
nhơn dịp Lễ THƯỢNG NGUƠN Rằm tháng Giêng Tân Sửu  

(28- 2- 1961) tại Đền Thánh . 

Kính chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ . 

Nhơn dịp Lễ Thượng Nguơn Tân Sửu, tôi để lời chào Quý vị hiện diện nơi đây 
và cầu chúc cho toàn thể được mọi điều lành . 
Thưa Quý vị, 

Gió Xuân còn mát mẻ, cảnh vật vẫn thắm tươi, người người đượm vẻ hân hoan 
trên nét mặt tỏ lòng hoài vọng sống vào một đời sống thư thả và vui đẹp hơn 
đời sống đã qua . 

Đấy là thông lệ từ xưa nay, cả con cái Đức CHÍ TÔN không phân biệt màu da 
sắc tóc hay tín ngưỡng, hễ mỗi lượt Xuân về đồng mong ước tái lai cảnh thanh 
bình vì đã quá khổ trong cảnh tranh đua tàn khốc . Nói chung về thiên hạ như 
thế, còn nói riêng về người bổn Đạo, năm nay tôi nhận thấy vì đã từng chen 
sống trong cửa bần hàn đã chung nhiễm được mùi Đạo Đức nên thức tỉnh khá 
nhiều, đức tin trụ vững và tinh thần phục vụ khá cao thì Hội Thánh sẽ tận lực 
giáo hóa thêm đặng tạo phúc một phần nào cho cả sanh linh đang mong chờ . 

Cho đặng vậy, chúng ta trong hàng Chức Sắc nên để tâm ân cần sự dọn mình cho xứng đáng người 
dẫn lối đưa đường trên tinh thần vị công vị ái . Đó là: “Tiên nhi luyện kỷ, hậu nhi hóa nhơn” . Nhược 
bằng chẳng vậy thì sẽ thất phận với sứ mạng Thiêng Liêng mà mỗi Chức Sắc đã nghiêng mình thọ 
lãnh . 

Muốn luyện kỷ cho có kết quả tốt thì chúng ta nên hiểu cho tột lý thời gian liên hệ với không gian 
là lẽ nào . 

Vả chăng ở cõi hồng trần, khi nhị khí âm dương dung hiệp thì vạn vật hóa sanh từ võ trụ tới loài 
người . Tuy là muôn hình vạn trạng, mà tinh là giả hình tạo bởi vật chất vận chuyển ra cơ hữu tướng  

Bởi là giả hiệp nên toàn là ảo ảnh, vì thế mọi vật từ kim thạch dĩ chí nhơn sanh không tồn tại mãi 
với nguyên hình được và phải biến thể theo thời gian đặng tấn hóa . Thời gian định hình thay đổi 
và định luật mất còn . Bởi đó mới có thời tiết xây chuyển qua lại đẩy đưa định thành trong năm có 
bốn mùa: Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàn rồi trở lại chuyển luân trong vòng hữu tướng 
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làm cho thế gian điêu linh cũng vì thiệt thiệt hư hư chơn chơn giả giả . 

Con người sống dưới bóng thời gian với mảnh hình hài nhục thể cũng không ra ngoài vòng của sắc 
tướng đổi xây, phải chịu bao nhiêu kiếp đọa đày mới dứt được lao trần khổ tục . 

Nói về số phận của nhơn sanh ở trên địa cầu 68 nầy rất may duyên gặp hội Hoằng khai Đại Đạo thì 
kẻ trí sẽ lợi dụng thời gian đặng giữ còn linh giác của Đức CHÍ TÔN ban cho từ thuở mới ra chào 
đời . Ngặt nỗi ngộ Đạo lại bất tùng Đạo, thì duy trong cửa Đạo mới có kẻ thức thời đem trí não dọn 
mình ra khỏi vòng cương tỏa của thời gian . Dọn mình ấy là đoạn trừ phàm tâm che lấp chơn tâm mà 
phàm tâm thì hoặc bất cẩn hoặc hữu ý trong hành tàng bất minh, trong ngôn ngữ bất chánh, trong 
tư tưởng tà vạy . Nói tóm làm tội lỗi là điều đại kỵ trong giới chơn tu . Đừng tưởng rằng một tội 
dầu nhẹ đến đâu, dầu vi phạm trong chỗ ẩn khuất đi nữa, dầu không ai thấy, chớ các Đấng vô hình 
đã thấy, dầu khỏi bị hành phạt phàm trần cũng không khỏi bị hình phạt Thiêng Liêng ; thì chạy sao 
khỏi nghiệp đền quả mang, rồi phải chịu thời gian kéo níu . 

Huống hồ gì Chức Sắc Thiên Phong là người nắm Chơn Truyền Luật Pháp trong tay mà vi phạm 
đến thì bao nhiêu công tu đều thả trôi theo dòng nước bạc . 

Như trên đã giải, thời gian thì hữu sắc vận chuyển hóa sanh . Còn không gian thì vô tận vô biên 
không hình không sắc, chẳng thấy chẳng đụng mà đâu đâu cũng có . Nó chứa đựng cả cái thiệt rộng 
thiệt lớn cũng như trong cả cái thiệt nhỏ tế nhị đều có nó ở trung tâm điểm . Nó điều khiển thời gian 
trong vòng chuyển luân tạo nên vạn vật và nhơn sanh với một trường thi công quả . Vậy thì không 
gian định quả tức là nắm mối Chơn truyền tạo Thế . 

Không gian ấy là Đạo liên hệ với thời gian là Đời . 

Đời tàn tạ chớ Đạo mãi trường lưu trên vạn vật . 

Thưa quý vị, 

Quán thông chí lý sự tương liên giữa thời gian và không gian, tôi ước mong trong lúc nhàn rỗi quý 
vị dụng hết trí não xem gương định bóng, đem sắc luận không rồi nhận định đâu là chơn, đâu là giả, 
ắt sẽ thấy rõ Thiên lý nơi mình đặng tự giác thì không uổng công từ thử phế đời theo cửa từ bi lập 
cơ cứu khổ ./. 

Nay kính  
BẢO THẾ Qu. ĐẦU SƯ  
(Ấn ký) 
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   Ý NGHĨA VỀ LỄ VÍA 
 CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG TRONG CAO ĐÀI

(HT Quách Văn Hòa)

 Lễ: Có nhiều nghĩa khác nhau. Ở đây, chỉ ngày kỷ niệm quy Thiên (thành Đạo) của các Đấng 
Thiêng Liêng. 

Vía: Ngày đản sinh (hay sinh nhựt) của các Đấng Thiêng Liêng. 

Lễ Vía là lễ kỹ niệm ngày Thành Đạo hay ngày đản sinh của các Đấng Thiêng Liêng trong Đạo 
Cao Đài, nhằm mục đích lấy ngày đó cúng kính để bày tỏ lòng tôn kính với các Đấng ấy. 

Để hiểu rõ ngày Lễ vía, tức ngày lễ kỹ niệm và ngày sinh nhựt các Đấng, chúng ta cần tìm hiểu 
hai từ: 
Thành Đạo: Còn gọi là “Đắc Đạo”, “Đắc quả”, là ngày của vị tu hành được về cõi thiêng liêng 
hay cõi Phật (còn gọi là quy Thiên). 
Đản sanh (Đản nhựt): Còn gọi là “ngày vía, hay ngày sinh nhựt”, ấy là ngày của vị tu hành được 
cha mẹ ở thế gian sinh ra (Đản 誕 là ngày sinh). 

Như vậy, ngày Lễ vía của một Đấng Thiêng Liêng người ta thường chọn ngày thành Đạo (đăng 
Tiên hay ngày quy vị), hoặc ngày đản sinh. 

Bên Phật giáo, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni là có đầy đủ hai Lễ vía: Ngày Thích Ca Thành Đạo 
15 tháng 4 và vía Phật Đản mùng 8 tháng 4 (tức ngày sinh của Thái Tử Sĩ Đạt Ta). 

Còn các vị Phật khác không có giáng sinh (tức không có xác trần) thì không có ngày đản sinh 
(ngày vía) mà chỉ có ngày thành Đạo mà thôi. 

Ta thấy nếu Đấng Thiêng Liêng nào có đầy đủ hai ngày thành Đạo và Đản sinh thì Đấng ấy do 
Giáo Hội tự chọn lựa một ngày để làm Lễ vía. Ví dụ như trước đây bên Phật giáo, vía Thích Ca 
Mâu Ni lấy ngày Phật Đản (ngày sinh) làm Lễ vía. Nhưng sau nầy, Phật Giáo Thế giời đã chọn 
ngày Thích Ca Thành Đạo, tức ngày 15 tháng 4 làm ngày Lễ kỷ niệm cho Đức Phật. Còn nếu 
Đấng Thiêng Liêng nào không có ngày giáng sinh, cũng như không biết ngày thành Đạo thì do 
Giáo Hội hay Hội Thánh chọn một ngày có ý nghĩa để làm Lễ vía. 
Ví dụ  Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay Đức Diêu Trì Kim Mẫu trong Đạo Cao Đài ... 

Xét về Lễ vía các Đấng Thiêng Liêng trong tôn giáo Cao Đài, chúng ta thấy trong Bảng Các Ngày 
Cúng Lễ Hằng Năm, nếu Hội Thánh chọn lấy  
*- Ngày thành Đạo của các Đấng thì viết: Lễ kỷ niệm  hội ngày quy Thiên của Đức Hộ Pháp, Đức 
Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp Thiên Đài. 
*- Ngày Đản sinh thì Hội Thánh viết: Vía Đức Thái Thượng Lão Quân, vía Đức Lý Đại Tiên kiêm 
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.... 

Đặc biệt nhứt ngày Đại Lễ Đức Chí Tôn không phải là ngày Thành Đạo hay ngày Đản sinh mà là 
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ngày căn cứ theo các số trong Dịch học để định ngày Đại lễ. Còn Đức Phật Mẫu, Hội Thánh lấy 
tích Vua Hớn Võ Đế cầu Phật Mẫu và sự tích Hội Yến Diêu Trì Cung vào ngày 15 tháng 8 năm Ất 
Sửu (Dl 2/10/1925) để làm ngày Đại lễ Đức Phật Mẫu. 

Căn cứ vào Bảng Các Ngày Cúng Lễ Hằng Năm của Hội Thánh Cao Đài, chúng ta tìm hiểu các 
ngày Lễ vía của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, hay các Đấng Thiêng Liêng theo ngày thành Đạo 
hoặc ngày Đản sinh. 

A – Ý NGHĨA NGÀY ĐẠI LỄ ĐỨC CHÍ TÔN: 

Trong Đạo Cao-Đài, Đại lễ Đức Chí Tôn hằng năm là ngày mùng 9 tháng Giêng Âm lịch. Ngày 
nầy được chọn căn cứ theo ý nghĩa của Dịch học, chứ không phải là ngày Giáng sinh hay ngày 
Thành Đạo của Đức Chí Tôn. 

a1*-  Tháng Đại lễ: 

Âm lịch là loại lịch căn cứ vào vận chuyển của mặt trăng chung quanh trái đất mà lập ra. Theo 
lịch nầy, thì một năm có mười hai tháng, (nhưng năm nào nhuần thì có 13 tháng), một tháng có ba 
mươi ngày (tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu 29 ngày) và mỗi ngày có 12 giờ. Mỗi tháng thuộc 
một chi trong 12 chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỳ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi... và ứng vào 
một quẻ 
trong kinh Dịch: 
Tháng Giêng, theo lịch đời vua Hoàng Đế và đời nhà  Hạ bên Trung Hoa là thuộc tháng Dần và 
ứng với quẻ Thái. Vậy chúng ta thử căn cứ vào Dịch học xét về quẻ Thái ( ䷊) để xem ý nghĩa 
như thế nào.
Quẻ Thái ứng vào tháng giêng (tháng 1 Âm lịch). Quẻ Thái ( ) gồm ba hào Dương ở dưới và 
ba hào Âm ở trên hay nói cách khác, quẻ Kiền (Càn) ☰ ở dưới, quẻ Khôn ☷ ở trên. 

Như vậy, trong quẻ Thái các hào Dương và các hào Âm bình phân với nhau, mà Dương lại chiếm 
phần nội quái (quẻ ở trong), Âm chiếm phần ngoại quái (quẻ ở ngoài), nên rất thuận lợi và vạn vật 
đều hanh thông. 

Với quẻ Thái, Kiền (Càn) là Dương ở dưới, Khôn là Âm ở trên, nên giao cảm nhau, muôn vật 
nhờ đó đều thông suốt, hay nói một cách khác, khí Dương ở dưới thăng lên để gặp khí Âm ở trên 
giáng xuống, rồi hai khí tương giao hòa hợp mà vạn vật được sinh thành. 
Vì Dương thăng, Âm giáng hay Kiền ở trong, Khôn ở ngoài nên Thánh nhân đặt ra tên cho quẻ 
ấy là Địa Thiên Thái, nghĩa là Đất Trời đều thông suốt, hòa hợp. Lời Thoán của quẻ Thái trong 
Kinh Dịch có viết như sau: “Thái, tiểu vãng, đại lai, cát hanh, tắc thị Thiên Địa giao nhi vạn vật 
thông dã, thượng hạ giao nhi kỳ chí đồng dã, nội Dương nhi ngoại Âm, nội kiện nhi ngoại thuận, 
nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân, quân tử đạo trường, tiểu nhân đạo tiêu dã”, nghĩa là Thái là việc 
nhỏ đi, việc lớn đến, tốt đẹp, thông suốt, đó là Trời Đất cảm ứng nhau nên muôn vật biến chuyển 
không ngừng, trên dưới cảm thông nhau nên chí hướng giống nhau; Dương ở trong, Âm ở ngoài, 
mạnh ở trong, thuận ở ngoài. Quân tử ở trong, tiểu nhân ở ngoài, đạo người quân tử thì lâu dài, 
còn đạo kẻ tiểu nhân thì tiêu mất vậy. 
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Do tháng Giêng ứng với quẻ Địa Thiên Thái là một quẻ có Âm Dương đều hòa, giao cảm nhau để 
sinh thành Càn Khôn và vạn vật, nên người ta chọn lấy nó làm tháng Đại lễ Đức Chí Tôn. 

a2*- Ngày Đại lễ Đức Chí Tôn: 

Theo Dịch học, hai khí Âm Dương tuôn luôn được tượng trưng bằng hai con số “cơ” (số lẻ) và 
ngẫu” (số chẳn). Số cơ là các số 1, 3, 5, 7, 9 và số ngẫu là các số 2, 4, 6, 8 và 10. Số cơ là Dương, 
nên tượng là Trời và số ngẫu là Âm, nên tượng là Đất. 

Trong dãy số cơ (số tượng cho Trời), số 9 là một số cơ (Dương) gồm ba số cơ khác cộng lại: 9 = 
1+3+5.

Trong dãy số ngẫu (số tượng cho Đất), số 6 là một số ngẫu (Âm) gồm hai số ngẫu khác (Âm) 
cộng lại: 6= 2+ 4. Như vậy, số 9 là số thành của các số Dương nên được gọi là số Thuần Dương, 
Lão Dương, hay Thái Dương. Còn số 6 là số thành của các số Âm, nên được gọi là số Thuần 
Âm, Lão Âm hay Thái Âm. 

Ngày vía Đức Chí Tôn phải chọn một ngày Dương, tượng trưng cho Trời. Trong số các ngày 
Dương phải chọn một ngày Thuần Dương, Lão Dương, hay Thái Dương. Vậy chọn ngày mùng 9 
tháng giêng làm ngày vía Đức Chí Tôn là dựa theo Dịch học vậy. 

a3*- Giờ Đại lễ Đức Chí Tôn: 

Theo Âm lịch, một ngày có mười hai giờ tương ứng với mười hai địa chi và mỗi giờ của Â lịch 
bằng hai giờ của Dương lịch. 

Giờ Tý bắt đầu từ 00 giờ đến 02 giờ (đúng ra giờ Tý phải từ 23 giờ đến 01 giờ, nhưng vì hiện nay 
đồng hồ của miền Nam Việt Nam tăng lên một giờ). Giờ Sửu từ 02 giờ đến 04 giờ và cử thế mà 
tính cho đến giờ Hợi là từ 22 giờ đến 24 giờ. 

Như vậy, giờ Tý (00g–02g) là giờ có khí Âm cực thịnh, khí Dương khởi sanh (nửa đêm). 
Giờ Ngọ (12g–14g) là giờ có khí Dương cực thịnh, khíÂm khởi sanh (đứng bóng, mặt trời ở đỉnh 
đầu). 

Giờ Mẹo (06g–08g) là đêm giao tiếp với ngày, bóng tối mất dần, ánh sáng trở lại (tức trời rạng 
đông). 
Giờ Dậu (18g–20g) là ngày đêm giao tiếp nhau; ánh sáng mất đi để bóng tối bao trùm (tức trời 
hoàng hôn).
Như vậy, hai giờ Mẹo, Dậu thì hai khí Âm Dương giao hòa.
Theo Đạo Cao Đài, mỗi ngày có bốn giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu là có ngươn khí, ngươn thần của 
Đức Chí Tôn vượng hơn hết. Giờ Tý là giờ ngươn khí Đức Chí Tôn phát khởi, giờ Ngọ là giờ 
ngươn khí Đức Chí Tôn đến lúc cực thịnh, còn giờ Mẹo, Dậu thì “Âm Dương giao hòa nhau để 
sinh trưởng, nuôi dưỡng muôn loài, nên đó là giờ ngươn Thần của Đức Chí Tôn giáng hạ. Do bốn 
giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu có điểm đặc biệt đó, cho nên Hội Thánh khuyên toàn đạo phải bày lễ cúng 
Đức Chí Tôn trong bốn giờ đó, gọi là cúng tứ thời. 

Còn hằng năm vào ngày Đại lễ Đức Chí Tôn, Hội Thánh sẽ tổ chức vào giờ nào trong bốn giờ 
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trên? 

Như ta biết, giờ Tý là giờ Âm thịnh nhứt, mà Âm cực thì Dương sinh, nên giờ Tý là giờ có một 
hào Dương bắt đầu sinh ra, là giờ thứ nhứt của một ngày mới, cũng là giờ đầu tiên của mười hai 
giờ. Lại nữa, trong bốn giờ Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu thì giờ Tý là giờ yên tĩnh nhứt, được xem như giờ 
huyền bí, thiêng liêng mà chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thường giáng hạ. 

Vì vậy, Hội Thánh mới chọn giờ Tý để tổ chức Đại lễ Đức chí Tôn

Nguồn: (Góp nhặt Tinh Hoa Đại Đạo – HT Quách văn Hòa)

* * *

Mardi séance du 23 Novembre 1926 (18–10–Bính Dần)

THẦY
Các con,
Các con chớ phiền hà chuyện Thánh Thất, chuyện xảy ra ấy cũng là một bước trắc trở trong 
đường Ðạo của Thầy. Thầy còn phải đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên cơ vậy, 

Thầy hằng biết công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chìu theo ý của mỗi đứa mà vun 
đấp nền Ðạo. Vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do nơi tâm chí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm 
chí của các con mà bố mọi điều thiết yếu trong việc đạo đức. 

Sự xảy ra nơi Thánh Thất, tuy là nơi mối Ðạo chậm trễ, nhưng cũng do nơi lòng tà vạy của nhiều 
đứa mà ra. Duy tâm trung chánh đáng thì là làm cốt cho Tiên Thánh; còn tâm chí vạy tà là chỗ 
của tà quái xung nhập. Chi chi cứ tưởng có Thầy giúp mà lập xong nền Ðạo cho các con là đủ. 

Thầy cũng có phép răn trị kẻ vạy tà. Các con duy có trông cậy nơi Thầy, bước đường cứ 
thủng thẳng đi lần tới, đừng gấp quá mà cũng chớ thối lui thì một ngày kia sẽ đặng toại kỳ 
sở nguyện.

Thầy ban ơn cho các con.

Thầy thăng

Đạo sử (Đầu sư Hương Hiếu) 
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LỄ HỘI 

ĐẦU NĂM CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
( Duy Văn)

Trong năm theo âm lịch, Đạo Cao Đài có nhiều lễ hội như lễ rước Thần Thánh, Tiên Phật, đại lễ 
Đức Chí Tôn, lễ Thượng Ngươn …, có thể nói là suốt quanh năm dường như tháng nào cũng có lễ 
hội. Còn ngày vía thì cũng rất nhiều như vía Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Phật Quan Âm, vía 
Đức Phật Thích Ca, vía Đức Quan Thánh Đế Quân…

Nhưng trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến những ngày lễ hội trong tháng 
đầu năm âm lịch còn những ngày lễ hội kế tiếp sẽ có những bài viết sau.

Vốn sinh ra và lớn lên trong vùng Thánh Địa, nhà cha mẹ của chúng tôi nằm trên đường Cao 
Thượng Phẩm chỉ cách Tòa Thánh chưa đầy một cây số (1km) tính từ cửa số 2 nội ô về hướng xã 
Ninh Thạnh. Chúng tôi lại còn vinh dự được học trường Đạo Đức Học Đường là một ngôi trường 
Trung Tiểu học nằm trong khuôn viên nội ô Tòa Thánh. Trường thống thuộc Học Viện một trong 
cửu Viện bên Cửu Trùng Đài và được quản lý bởi một Ban Giám Hiệu gồm có Hiệu Trưởng, Hiệu 
Phó,Giám Học, Tổng Giám Thị và các Giáo Sư hầu hết là người gốc Đạo Cao Đài.

Ngoài là học sinh của  trường Đạo chúng tôi còn là một Hướng Đạo Sinh và sau đó là thành viên 
nồng cốt của Đại Đạo Thanh Niên Hội nên chúng tôi cũng đã được tham dự nhiều ngày lễ hội trong 
năm của Đạo Cao Đài. Một trong số ngày lễ hội làm cho anh em Thanh Niên Đại Đạo của chúng 
tôi không thể quên là những ngày lễ hội trong tháng Giêng của Hội Thánh Cao Đài tổ chức đó là 
ngày đại lễ Đức Chí Tôn, Lễ Thượng Ngươn và ngày lễ hội Xuân núi Bà Đen…, bởi những ngày 
lễ hội như vầy. Trung Ương Đoàn Đại Đạo Thanh Niên Hội thường dùng anh em Thanh Niên Đại 
Đạo chúng tôi làm trật tự viên hoặc hàng rào chào đón khách du lễ hội. 
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A.- Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn
Đại lễ Đức Chí Tôn là một ngày lễ trọng đại của Đạo Cao Đài được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 
giêng hàng năm.Dịp này để tín đồ tôn kính Đức Chí Tôn được xem là Đấng Tạo Hóa hóa sanh ra 
vạn vật trong càn khôn vũ trụ ngoài danh xưng Đức Chí Tôn người đạo còn gọi là Đấng Cha Lành 
hay Đại Từ Phụ của nhân loại. Một số tín đồ khác còn gọi là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế…

-Trong ngày đại lễ Đức Chí Tôn, tín đồ Đạo Cao Đài gần xa y phục chỉnh tề thường đến Tòa Thánh 
Tây Ninh vào Đền Thánh cung kính vị chúa tể muôn loài. Ở địa phương người tín đồ có thể đến nơi 
Thánh Thất sở tại để tỏ lòng vọng kính.

-Về mặt tổ chức Hội Thánh thường mở đầu việc khai mạc triển lãm từ sáng ngày mùng 8 cho đến 
19 giờ chiều, sau đó diễn ra lễ rước Long Mã, tứ linh (Long, Lân, Qui, Phụng) múa Rồng Nhang, 
nhạc dân tộc đi từ trước Đền Thánh, Báo Ân Từ qua Đông và Tây khán đài.

*- Tại sao người tín hữu Cao Đài đến ngày mùng 9 tháng Giêng nhất nhất phải tưởng vọng và 
kính ngưỡng đến Đức Chí Tôn mà không phải là ngày tháng khác?

Là tín đồ Cao Đài hầu hết ai cũng hiểu nền Đạo Cao Đài là “Nho Tông Chuyển Thế” thì tất nhiên 
của toàn xã hội nhơn quần tại mặt địa cầu này, nhờ đạo Nho sửa đường chỉnh đốn thiên hạ lại. Có 
thể nói sứ mạng “ Nho Tông Chuyển Thế” trong giáo lý Cao Đài là một ý niệm không đơn giản, 
nhưng được ơn trên giảng giải rất ít và rất hiếm hoi. Và chính từ gốc “Nho Tông Chuyển Thế” theo 
giáo lý của Đạo Cao Đài tín đồ mới có ngày mùng 9 tháng Giêng dành riêng cho ngày Đại Lễ Đức 
Chí Tôn. Bởi theo thuyết Âm – Dương của Nho Giáo “số 1 là số khởi đầu là số dương nên chọn 
hàng tháng là tháng 1 hay tháng Giêng. Số 9 là ngày thuần dương nên chọn số 9”

Cũng theo dịch số Nho Giáo “số 0 tượng trưng cho Vô Cực là Hư Vô Chi Khí. Số 1  tượng trưng 
cho Thái Cực là ngôi của Đức Chí Tôn nên chọn số 1 làm tháng (chọn tháng trước, ngày sau) đến 
số 9 là thành hình nên chọn số 9 làm ngày”. Ngày lễ vía Đức Chí Tôn được chọn làm ngày mùng 9 
tháng Giêng còn có ý nghĩa bày tỏ quan niệm về vũ trụ cái khởi đầu và cái sau cùng hình thành càn 
khôn vũ trụ và vạn vật hoàn toàn do quyền năng Đức Chí Tôn. Ngày vía Đức Chí Tôn không phải 
là ngày Giáng Sinh mà chỉ là ngày do nhân loại chọn ra để tượng trưng cho Đức Chí Tôn và sự hình 
thành càn khôn vũ trụ vạn vật.

*- Ý nghĩa sự cầu nguyện trong ngày Đại Lễ vía Đức Chí Tôn

Đối với người Đạo Cao Đài ngày Đại lễ vía Đức Chí Tôn là ngày vô cùng quan trọng về mặt tinh 
thần và đời sống của người theo Đạo Cao Đài ở vùng đất Tây Ninh và những nơi khác.Qua tinh thần 
đó, hình ảnh ngày lễ càng in sâu vào lòng bao thế hệ khi đến dịp mỗi năm toàn thể đồng đạo luôn 
đến Tòa Thánh để tỏ lòng kính ơn sâu sắc với Đức Chí Tôn, ngoài ra nhằm cầu cho quốc thái dân 
an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc, nhà nhà hạnh phúc no đủ, cũng là dịp để cho đạo hữu tạo 
phước cho bản thân và con cháu mai sau.

B.- Lễ Hội Rằm Thượng Ngươn
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Đối với tín đồ theo Đạo Cao Đài xem ngày rằm Thượng Ngươn rất quan trọng bởi đó là ngày cầu 
nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được ân xá tội tình và cầu nguyện cho Chiến Sĩ Trận Vong cùng 
các đẳng chơn hồn được siêu thăng tịnh độ.

Vào ngày này, nơi Tòa Thánh hay các Thánh Thất thường có dâng sớ cầu an lên Đức Chí Tôn và 
chư Thần Thánh Tiên Phật. Sớ dâng không hẳn đã thống nhất về nội dung, nhưng sớ thường thấy 
dùng bằng viết tự Hán Việt đại để như sau: “Kim vì vận hội Thượng Ngươn, Ngọc Hư Cung Tiêu 
Điện đại khai ân xá các đẳng linh hồn. Chư Thiên Phong nghiêm thiết đàn tràng, hương đăng trà 
quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ. Ngưỡng nguyện VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng 
ân,hóa sanh đại đức, tùy ngươn vận hội, ân xá chư linh hữu công hành đạo, tế độ nhơn sanh, cập 
tiền vãng Thất Tổ, hậu vãng Cửu Huyền do tứ tôn lập thân hành đạo dĩ hiến phụ mẫu hiếu vi tiên, 
chư chiến sĩ trung thành dõng cảm vị quốc vong thân, dĩ chí toàn thể lê dân thống khổ chiến tranh 
đồng thời tử nạn.

Nguyện cầu các đẳng linh hồn, cập chư chiến sĩ vị quốc vong thân tảo đắc siêu thăng tịnh độ. Chư 
đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu. Dĩ văn”.

Về sau, có những nơi ít khi dùng bản sớ có nhiều từ Hán Việt vì sự khó hiểu về ý nghĩa nội dung của 
sự cầu nguyện nên chức sắc và đạo hữu đôi khi dùng viết tự ít có phiên âm Hán Việt hơn, có nghĩa 
như là sự dịch lại cho thông thoát như bài sớ dâng sau. “Nay vì vận hội Thượng Nguơn, Ngọc Hư 
Cung và Linh Tiêu Điện đại khai ân xá các cấp linh hồn.

Các Chức sắc Thiên phong trang nghiêm thiết lập đàn cúng tế, nhang, đèn, bông, trà, trái cây, rượu 
tinh khiết, làm thành nghi tiết, thành tâm dâng lễ.

Ngưỡng nguyện Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ trong cõi Hư Vô ban xuống hồng ân, hóa sanh đức lớn, 
tùy theo nguơn vận hội, ban ơn xá tội cho các chơn linh có công hành đạo, cứu giúp nhơn sanh, và 
Thất Tổ đã qua trước, Cửu Huyền đã qua sau, do con cháu lập thân hành đạo để hiến dâng lên cha 
mẹ vì hiếu nghĩa làm đầu, các chiến sĩ trung thành dũng cảm vì nước quên mình, đến toàn thể dân 
chúng đau khổ vì chiến tranh đồng thời tử nạn.

Cầu nguyện các đẳng linh hồn và các chiến sĩ vì nước quên mình sớm được siêu thăng lên miền 
tịnh độ.

Các đệ tử đồng thành tâm cúi lạy kính cẩn dâng sớ tâu lên. Kính trình.»

Cũng trong dịp rằm Thượng nguơn nầy, Hội Thánh tổ chức cúng tế Cửu Huyền Thất Tổ và Chiến 
sĩ trận vong nơi Trai đường, sau đó là cúng tế và Cầu Siêu Hội các đẳng vong linh nơi Khách Đình.

*- Ý nghĩa của ngày rằm Thượng Ngươn

 Như đã nói, nền Đạo Cao Đài là “Nho Tông Chuyển Thế” nên mọi sinh hoạt văn học, văn hóa 
thường đều có ảnh hưởng của Tông Nho.

Ngày rằm tháng Giêng là lễ: “Thượng nguơn tứ phước Thiên Quan Đại Đế Thắng Hội”, hay cũng 
gọi là: Thượng nguơn Thiên Quan Thánh Đản.
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 Theo truyền khẩu tương truyền cho rằng,Thiên Quan là vua Nghiêu.Nho giáo chọn ngày rằm tháng 
giêng làm ngày kỷ niệm Thánh đản của vua Nghiêu. Vua Nghiêu là vị Thánh vương thời thượng 
cổ của nước Tàu, lấy đức trị dân, làm cho dân được an cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc, để lại tấm 
gương sáng làm mẫu mực cho các vua chúa đời sau.

Do đó, đời sau tặng vua Nghiêu danh hiệu: Thiên Quan Tứ Phước 天官賜福. Thiên Quan là ý nói 
cái đức của vua Nghiêu sánh như Trời, che trùm thiên hạ. Tứ Phước là ban phước cho dân. Thiên 
Quan Tứ Phước là vua Nghiêu ban phước cho dân.

Thời xưa, nhiều nhà lập bàn thờ vua Nghiêu bằng một cái khánh nhỏ đặt ngoài trời, trong đó có viết 
4 chữ Hán “Thiên Quan Tứ Phước”.

C.- Lễ Hội Xuân núi Bà Đen

Trong những ngày Tết mùng 1 cho đến mùng 3, người tín đồ Đạo Cao Đài bận rộn đón Tết đoàn 
viên tại tư gia nên thường ít khi xuất hành du Xuân. Sau mùng 3 Tết họ tương đối rãnh hơn và bắt 
đầu du Xuân. Một trong những điểm Hội Xuân họ thường chơi Xuân đó là lễ hội Xuân núi Bà Đen. 
Được biết lễ Hội Xuân núi Bà Đen được tổ chức hàng năm từ mùng 4 Tết đến ngày 16 tháng Giêng. 
Đây là một lễ Hội lớn nhất và được người dân Tây Ninh đón chờ trong năm cũng là thời điểm hàng 
trăm ngàn du khách, khách thập hương  từ khắp mọi miền đất nước đến Tây Ninh với núi Bà Đen 
để tỏ lòng kính ngưỡng đến vị Linh Sơn  Thánh Mẫu được thờ giữa chừng núi trên ngôi chùa Bà. 

Đến với chùa bà, khách thập phương còn được xem tận hưởng những nghệ thuật trình diễn, biểu 
diễn đặc sắc của ngườ khmer về trống Chay dăm đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 
quốc gia. Tại lễ hội Xuân chùa Bà, mùng 10 Tết có lễ hội Thần Tài du khách không những bái Bà 
mà còn cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, bình an. Mặt khác còn lại được sinh hoạt vào cùng 
không khí sôi động với thiên đường hoa,hương ngập tràn trên núi. Đến với lễ hội núi Bà Đen khách 
du Xuân còn biết thêm về lịch sử của vị Thánh mà hàng năm họ tìm đến kính ngưỡng.Thánh, “Linh 
Sơn Thánh Mẫu”.
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Theo huyền thuyết:” Xưa kia, tại huyện Hoang Hóa (nay là huyện Trảng Bàng) có cô gái tên Lý Thị 
Thiên Hương mỗi ngày rằm thường lên núi lễ Phật. Tuy diện mạo cô đen đúa, nhưng duyên dáng 
và tài năng khiến lòng người say đắm. Trong đó, có chàng Lê Sĩ Triệt văn võ song toàn cũng ấp ủ 
mộng lòng. Ngờ đâu tên công tử, con của một viên quan trong vùng bấy giờ cũng để ý đến nàng, 
quyết tìm cách bắt cóc nàng về làm thiếp. Giữa lúc nguy khốn chàng Lê Sĩ Triệt xông ra giải cứu 
và được cha mẹ nàng hứa gả nàng để đáp tạ ân sâu.

Những tưởng mộng đẹp thành đôi nhưng buổi bấy giờ giặc giã nổi lên. Chàng lên đường tòng quân, 
nàng ở lại vò võ trông ngày đoàn tụ. Một hôm, nàng lên núi cầu khẩn, lúc trở về gần chân núi, gia 
nô của vị công tử kia thình lình nhảy ra vây bắt. Nàng nhào xuống hố tử tiết không ai hay. Ba hôm 
sau, Lý Thị Thiên Hương mới báo mộng cho vị hòa thượng trụ trì trên núi: “Ta đây là Lý Thị Thiên 
Hương, năm 18 tuổi chẳng may gặp bọn gia nô của con quan trấn ở Trảng Bàng đuổi bắt, ta nhào 
xuống hố thẫm tử tiết mà bỏ xác phàm. Nhờ căn tu mấy kiếp đã trải qua, nên linh hồn siêu thoát, 
đắc quả vị thần thông. Xác ta dù đã 3 ngày nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Hòa thượng xuống triền 
núi phía Đông Nam mà tìm thi hài ta về chôn cất giùm.” Hòa thượng theo lời mách bảo đã tìm gặp 
đem về chôn cất. Nàng nhiều lần hiển linh về báo mộng giúp cho người dân biết được thiên tai địch 
họa và cách chống lại thú dữ. Để đáp lại công ơn của Nàng, Sư trụ trì và người dân trong vùng lập 
tượng thờ tự.

Tích truyện thứ hai về Linh Sơn Thánh Mẫu lại liên quan đến cuộc đời của vua Gia Long. Bấy giờ,  
khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi đến vùng đất này, ông và quân lính bị cùng đường, lâm 
vào thế khó thì được người dân mách nước rằng nhìn về hướng núi cầu nguyện sẽ được bà cứu giúp. 
Đêm đó, ông đang nằm ngủ thì được báo mộng chỉ đường trốn thoát, chỉ hướng tìm thức ăn, giúp 
ông và quân lính thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Sau khi vua Gia Long lên ngôi nhớ lại 
chuyện năm xưa, bèn sắc phong cho cô Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu chủ trì Linh 
Sơn Tiên Thạch Tự ngự ở núi Một, tức là núi Bà Đen ngày nay. 

Những tích cổ về sự linh thiêng của Linh Sơn Thánh Mẫu, cũng như nét cổ kính của những ngôi 
chùa trăm năm đã tạo cho nơi đây một nét đẹp huyền bí.
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Trước đây việc hành hương hoặc du Xuân đến chiêm ngưỡng chùa Bà rất khó khăn, một mặt chiến 
tranh lan tràn, mặt khác khách du Xuân nếu thực hiện được những cuộc du Xuân phải đi bộ trên 
triền núi có độ dốc cao theo lối mòn, đôi khi bị trượt ngã  rất khó khăn cho người cao tuổi. Hiện 
nay, việc đến thăm chùa Bà vào ngày lễ Hội Xuân rất thuận tiện dễ dàng qua phương tiện cáp treo.

Được biết theo thống kê của Sở Du Lịch Tây Ninh hàng năm có khoảng hơn nửa triệu khách du 
Xuân đến viếng thăm chùa Bà nơi có tượng thờ bà Thánh “Linh Sơn Thánh Mẫu” nguyên thân của 
cô Lý Thị Thiên Hương.

( Duy Văn )

Tham khảo: 

*- Huyền sử núi Bà Đen 
*- Theo nguồn Facebook
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 Thượng Ngươn Quý Mão 2023 tại Thánh Thất San Jose CA
  (Mai Xuân Thanh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 12*- Phân ưu HT Nguyễn Chí Hiền quy vị ngày 5-2-2023 tại Pháp, hưởng 
 thượng thọ 83 tuổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
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TẾT NGUYÊN TIÊU HAY LỄ THƯỢNG NGUƠN
(HT Quách Văn Hòa) 

I – TẾT NGUYÊN TIÊU 

Tiết Nguyên Tiêu là một cái lễ hội hoa đăng vào đêm Rằm tháng 
giêng Âm lịch hằng năm. Phong tục tại Trung Quốc, nhà nhà đều 
treo đèn lồng màu đỏ sáng rực trước cửa vào đêm Nguyên Tiêu. 
Có nhiều giai thoại được truyền lại về lễ hội Nguyên Tiêu: Đây 
là tích được nhiều người kể lại, cho rằng thời Tây Hán ở Trung 
Quốc, sau Tết Nguyên Đán, rồi nay đến Tết Nguyên tiêu, các 
cung nữ đều nhớ nhà và muốn được đoàn viên cùng gia đình. 
Tuy nhiên, lịnh cấm xuất cung của triều đình rất nghiêm nhặt, 
canh phòng khắt khe nên các cung nữ không thể nào ra ngoài 
được.

Trong số cung nữ có nàng tên là Nguyên Tiêu vì 
quá nhớ thương cha mẹ mà buồn rầu đã nhảy xuống giếng để kết liễu cuộc đời, nhưng 
Nguyên Tiêu được vị quan cận thần của Hán Vũ Đế là Đông Phương Sóc cứu sống. 
Đông Phương Sóc biết được tâm sự của Nguyên Tiêu, nên bày ra một kế để giúp cô thỏa lòng thương 
nhớ cha mẹ. Ông lập ra một bàn để xem bói cho mọi người, ai đến bói cũng nhận được quẻ cho 
rằng ngày 16 tháng Giêng trong dân gian sẽ bị lửa thiêu. Đồng thời, ông giải thích với mọi người 
rằng sẽ có người của triều đình xuống giáng hỏa, mọi người hãy tâu vua để tìm cách thoát nạn. 
Vua Vũ Đế nghe dân tình xôn xao thì vội vàng triệu Đông Phương Sóc đến hỏi và tìm cách đối phó.
Đông Phương Sóc bày kế cho nhà vua:

*- Thần lửa rất thích ăn bánh, trong cung lại có Nguyên Tiêu khéo tay, có thể làm được bánh vừa 
đẹp vừa ngon nên hãy giao cho cô làm bánh. Ngoài ra ông lại ra lệnh cho người dân trong thành 
treo trước cửa nhà đèn lồng đỏ để trên Thiên Đình tưởng rằng thành dưới Hạ giới đang bị cháy. 
Nhờ công lao làm bánh, nhà vua cho Nguyên Tiêu về đoàn tụ gia đình, đặt tên cho món bánh mà 
cô làm là bánh trôi và gọi ngày Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu. 

Vì vậy, tục lệ xưa tại Trung Quốc khi đến ngày Tết Nguyên Tiêu có thói quen làm bánh trôi và 
treo lồng đèn đỏ trước cửa. 

Lại có một tích khác cho rằng vua Hán Văn Đế lên ngôi đúng vào ngày Rằm tháng Giêng, nên 
Ngài ra lịnh cứ đến đêm Rằm tháng Giêng hằng năm dân chúng trong thành treo đèn hoa để Ngài 
ra xuất cung chung vui với người dân. 

Tại Việt Nam, theo quan niệm của người xưa cho rằng thời khắc đầu tiên trong năm là rất quan 
trọng. Vì vậy, ngày mùng Một tháng Giêng là Tết Nguyên Đán (nguyên: Đầu tiên, Đán: Buổi 
sáng, ngày), còn ngày Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu (nguyên: Đầu tiên, Tiêu: Đêm)... 
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Phật giáo tại Việt Nam đã gắn kết các phong tục văn hóa người Việt, lấy ngày tết Nguyên Tiêu từ 
một lễ có nguồn gốc từ Trung Hoa đã biến đổi thành một ngày Lễ thấm nhuần Phật pháp: Đó là 
Lễ Thượng Ngươn. 

Do Tết Nguyên Tiêu trùng hợp với lễ Thượng nguyên, là một trong ba ngươn lớn của năm mà 
người có tôn giáo thường đi viếng chùa lễ Phật cầu cho gia đạo bình an, quốc thái dân an, phong 
điều vũ thuận. 

II – THƯỢNG NGUƠN 

Theo Nho giáo, Rằm Thượng Nguơn là ngày lễ “Thượng Ngươn Tứ Phước Thiên Quan Đại Đế Thắng 
Hội 上 元 賜 福 天 官 大 帝 勝 會” hay còn gọi “Thượng Ngươn Thiên Quan Thánh Đản 上 元 天 官 聖 
誕”. 
Tương truyền Thiên Quan là vua Nghiêu. Như vậy ngày Rằm tháng Giêng là ngày kỹ niệm Thánh đản của 
vua Nghiêu. 

Như ta biết, vua Nghiêu là vị Thánh vương thời Thượng cổ, lấy đức trị dân, làm cho muôn dân được an 
cư lạc nghiệp, ấm no hạnh phúc. Do đó, người đời sau tặng vua Nghiêu danh hiệu “Thiên Quan Tứ Phước 
天 官 賜 福” và đem thờ phụng, hương khói hằng ngày. Thiên Quan ý chỉ cái đức vua Nghiêu che trùm 
thiên hạ, sánh như Trời đất. Tứ Phước là ban phước cho nhân dân. 

Riêng trong tôn giáo Cao Đài, Thượng Ngươn là một trong ba ngươn lớn của một năm. Thượng Ngươn 
là một ngày cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được ân xá tội tình và cũng là ngày cầu nguyện cho chư 
chiến sĩ trận vong cùng các đẳng chơn hồn được siêu thăng thoát hóa. 

Vì vậy, Hội Thánh có tổ chức cúng tế Cửu Huyền Thất Tổ và Chiến sĩ trận vong nơi Trai Đường. Đồng 
thời Hội Thánh cũng thiềt lể truy điệu và cầu siêu hội cho quý Chức Sắc hàng Thánh Vị tại Báo Ân Từ, và 
quý Chức Sắc hàng Thần Vị tại Khách Đình. Nghi lể gồm có: Nghi Cáo Từ Tổ, Cúng Tế Đăng Điện, và 
Cầu Siêu. Tối lại thì tụng Kinh và Chèo Hầu.
Trong Sớ Văn dâng lên Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng trong lễ cúng Thượng Ngươn tại 
Đền Thánh và các Thánh Thất địa phương có nội dung như sau: 

  今 為 運 會 上 元 玉 虛 宮 靈 霄 殿 大 開 恩 赦 各 
  等 靈 魂. 
  諸 天 封 嚴 設 壇 場: 香, 燈, 花. 茶, 果, 清 酌 之 儀 
  誠 心 獻 禮. 
  仰 望 無 中 慈 父 發 下 洪 恩, 好 生 大 德, 隨 元 運 
  會 恩 赦 諸 靈, 有 功 行 道, 濟 度 人 生.及 前 往 七 祖, 後 
  往 九 玄 由 子 孫 立 身 行 道, 以 顯 父 母, 孝 義 為 先. 
  諸 戰 士 忠 誠 勇 敢 為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 
  痛 苦 戰 爭 同 時 死 難. 
  願 求 各 等 亡 魂 早 得 超 升 淨 度. 

Phiên âm: 

Kim vì vận hội Thượng Nguơn Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện đại khai ân xá các Đẳng linh hồn. 
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Chư Thiên phong nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, đăng, hoa, trà, quả, thanh chước chi nghi thành 
tâm hiến lễ. 

Ngưỡng vọng VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, háo sanh đại đức, tùy nguơn vận hội ân xá 
chư linh hữu công hành Đạo, tế độ nhơn sanh. Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu Huyền do tử 
tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu nghĩa vi tiên. 

Chư chiến sĩ trung thành dõng cảm, vị quốc vong thân, dĩ chí toàn thể lê dân thống khổ chiến 
tranh đồng thời tử nạn. 
Nguyện cầu các đẳng vong hồn tảo đắc siêu thăng Tịnh độ. 

Dịch nghĩa: 

Hôm nay vì gặp được khí vận nhằm lúc Thượng ngươn Ngọc Hư Cung, Linh Tiêu Điện mở ra 
cuộc Ân xá lớn cho các đẳng linh hồn. Chư Thiên phong trang nghiêm thiết lễ Đàn cúng tế gồm: 
Hương, hoa, trà, quả, rượu tinh khiết đúng theo nghi thức xin thành tâm hiến dâng lễ này. 

Chúng con ngưỡng mong nhờ:  

*- Đấng Vô Trung Từ Phụ ban phát hồng ân xuống cho chúng con vì lòng đại đức hiếu sinh, tùy 
theo ngươn vận mà ân xá cho :

*- Chư Chơn linh có công hành Đạo, cứu giúp Nhơn sanh, cùng Tiền vãng Thất Tổ, Hậu vãng 
Cửu Huyền bởi con cháu lập thân hành Đạo để làm vinh hiển cha mẹ, lấy hiếu nghĩa làm đầu. 

*- Chư chiến sĩ trung thành dõng cảm vì Nước quên mình, cho đến tất cả nhân dân khốn khổ, đau 
xót vì chiến tranh đồng thời bị chết vì tai nạn. 

Xin nguyện cầu cho các vong hồn sớm được siêu thăng Tịnh độ.

(Nguồn: Tinh Hoa Đại Đạo (HT Quách Văn Hòa)

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo

www.banthedao.net
www.banthedaohaingoai.org
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  VƯỜN THƠ THẾ ĐẠO

   I*- MỪNG LỄ ĐỨC CHÍ TÔN

 Đàn tràng viên mãn dạ lâng lâng, 
 Vía Đức Chí Tôn kính lễ mầng . 
 Tích phước ban ân toàn bá tánh;, 
 Từ bi xá tội khắp muôn dân.  
 Nho tông chuyển thế bình thiên hạ, 
 Phật Lão canh tân giải thoát trần.  
 May gặp đạo Trời mau tỉnh thức,  
 Hồi quang phản chiếu lánh mê tân. 
   Hoàn Nguyên  
  San Jose -Mùng. 9 Tết Quý Mão

   HỌA 1:  Kính Đức Đại Từ Bi 

 Khói hương nghi ngút dạ nghiêm lâng  
 Đức Đại Từ Bi Vía xướng mầng  
 Hữu phước may duyên thời Đại Xá  
 Mau chân lánh đục học làm dân   
 Thiên cơ xoay chuyển kỳ Nguơn Hạ  
 Tứ chuyển Long Hoa Phật xuống trần  
 Thượng Đế háo sanh thương đám trẻ  
 Gắng công đền đáp hưởng dân tân… 
                        Yên Hà   
                     31/1/2023

   HỌA 2: Vía Đức Chí Tôn

 Xem qua thơ xướng dạ nhàn lâng,  
 Hoài tưởng ngày xưa dự VÍA mầng. 
 Lễ sĩ nhạc đưa dâng hiến Bửu...  
 Đồng nhi kinh nguyện độ lành dân. 
 Lão, Nho chuyển hộ canh tân thế,  
 Thánh giáo truyền cơ giải khổ trần. 
 Đời Đạo lúc vừa xây Thánh Thất... 

 

 Thân sinh quý hiếu Đạo Thiên Tân
   Song Linh   
   31-01-2023

   HỌA 3: Đại Lễ Vía Chí Tôn

 Lễ Vía Chí Tôn dạ nhẹ lâng
 Đại đàn nhạc tấu rất vui mầng
 Thi ân phụng sự cho nhân loại 
 Bố đức tu hành cứu vạn dân 
 Chuyển thế Nho Tông chung một mối 
 Thỉnh an Tam Giáo cả hồng trần 
 Duyên may Đại Đạo, làm công quả
 Hồi hướng Cao Đài giải khổ tân…!
   Mai Xuân Thanh 
     January 31, 2023

   II.*-ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUƠN

 Khai Thiên lập địa định càn khôn,
 Thủa Thượng Nguơn khai sống vĩnh  
 tồn.
 Khẩn đảo Cửu Huyền tiêu nghiệp quả;
 Nguyện cầu chiến sỹ thoát linh hồn.
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 Tam Kỳ xá tội nhiều tiền kiếp,
 Đại Đạo khuyến tu cứu tổ tôn.
 Duyên gặp Thầy Trời vin Thánh Đức,
 Tầm chơn lánh tục trống khua dồn.
   Hoàn Nguyên
  San Jose - Mùng 9 Tết Quý Mão

   HỌA 1: Thượng Ngươn ghi nhớ 

 Cung định đất trời LY tới KHÔN 

 Âm dương hoà hợp bảo sanh tồn 
 Thượng Nguơn biến hoá tạo mầm sống 
 Công đức tiền nhân thác vĩnh hồn 
 Đại Đạo Kỳ Ba Thầy phóng thích 
 Oan gia tử sĩ được vinh tôn 
 Chúng sanh chìm đắm nơi trần thế 
 Hội mở Long Hoa trống thúc dồn …

    Yên Hà 
                    31/1/2023

   HỌA 2

 Tháng giêng định vị mở càn khôn,
 Mùng chín khai nguơn Đạo bảo tồn .
 Thánh đức cha hiền ban Phước xuống 
 Hiền nhân con trẻ gội tâm hồn.
 Ghì lòng quyết chí rèn âm chất ,
 Tạc dạ kỉnh thành báo Chí Tôn .
 Đạo hữu tâm đồng ra sức khấn
 Ngoài đền lân múa trống khua dồn

    Hưng - Quốc 
    Dallas 31/1/2023

   HỌA 3: Đại Lễ Rằm Thượng Nguơn

 Vũ trụ tiền khai một quẻ Khôn
 Thượng Nguơn sớm mở Đạo sinh tồn 
 Cửu Huyền khuất bóng hình dung ảnh 
 Chiến sĩ vong nhân thể phách hồn
 Đại Xá Long Hoa từ vạn kiếp 

 Khuyến tu Đại Đạo đến sư tôn 
 Duyên may tín nữ cung đàn phổ 
 Hạnh phúc thiện nam nhịp bước dồn…!

    Mai Xuân Thanh 
     January 31, 2023

   HỌA 4:  Lễ Thượng Nguơn

 Thượng Nguơn định quả đất Càn Khôn,
 Đại lễ tròn trăng duyệt sống tồn.
 Vọng niệm Cửu Huyền nương Cực Lạc,
 Cầu siêu chiến sỹ nhẹ thần hồn.
 Kỳ Ba xá tội - cho hồi hướng,
 Kính sách ban hành - khuyến hậu tôn.
 Gặp Đạo Huỳnh duyên may ý thuận,
 Theo Thầy bòn đức nghĩa từ dồn.

    Song Linh
    01-02-2023

   III.*-ĐẦU NĂM KHAI BÚT

 Đầu năm khai bút chúc gần xa, 
 Xuân đến yên vui khắp mọi nhà.  
 Năm cũ qua rồi xua trở ngại; 
 Xuân này đến lượt đón thăng hoa. 
 Đối nhân vẹn giữ lòng kiên Nhẫn, 
 Xử thế gắng gìn nết thuận Hòa. 
 Chung gánh xa thơ vun quốc Đạo, 
 Thắm tình huynh đệ nghĩa cùng Cha.

    Hoàn Nguyên
        Mồng 3 Tết Quý Mão

    HỌA 1: Đến với Cha

 Huynh Tỷ sum vầy chẳng ở xa 
 Thiêng Liêng Phụ Mẫu con chung nhà 
 Tang thương khổ nạn Dần nhanh trốn 
 Hạnh phúc thanh bình Mão rộ hoa 
 Xuân mới Mai Đào khoe sắc thắm 
 Âm Dương thuận Tiết Chí giao hoà 
 Khuôn vàng thước ngọc thuần Chơn  
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 Pháp 
 Giới luật mau rèn đến với Cha …
                       Yên Hà 
                      24/1/2023

   HỌA 2:  Xuân Hoài niệm 

 Bên thềm Xuân đến nhớ Xuân xa
 Phóng bút đề thơ viết liễng nhà .
 Gia đạo đề huề con cháu chúc 

 An bình non nước hưởng vinh hoa.
 Xuân về ôn cố mừng vui hát 
 Tết đến tri tân khúc thuận hòa.
 Đạo Đức truyền thừa ta cố giữ
 Bảo toàn nhân nghĩa của ông cha 

    Hưng Quốc
      Mùng 5 tết Quý Mão 
        Kỷ niệm Đống Đa

   HỌA 3: Khai Bút đầu Xuân
 Khai bút đầu Xuân gởi bạn xa
 Chúc mừng quý Mão lộc đầy nhà.          Nghinh tân đoàn tụ “ Mèo tam thể”         Tống cựu xum vầy “ thỏ đóa hoa”
 Xử thế khiêm cung trong dạ “thuận”
 Đối nhân nhã nhặn nội tâm “hòa”
 Đạo Đời tương đắc gieo trung nghĩa
 Thế giới đại đồng phụng sự Cha. . !
    Mai Xuân Thanh
       Mùng 3 Tết Quý Mão

   IV*- TÂM SỰ NGÀY TẾT 

 Bạn đến nhà ta chẳng thịt thà 
 Rượu đà khô hũ cũng chưa pha 
 Năm nào cũng thế mùa Xuân đến 
 Tết vẫn hương thơm khói ngút nhà 
 Khó hiểu tâm tư người viễn xứ 
 Vui là vui gượng ít người qua 
 Nghĩa nồng phai nhạt tình vong quốc 
 

 
 Ai hiểu đau nầy ..chỉ vợ ta !… 
                   Yên Hà 
                        25/1/2023 (Mùng Bốn Tết)

   HỌA 1: Tình Bạn ngày Tết

 Khách khứa tâm giao chuộng thật thà, 
 Tấm lòng đối đãi chẳng phôi pha. 
 Thà rằng dưa muối vui tình bạn, 
 Hơn hẳn cao lượng lợt tính nhà. 
 Mệnh nước những mong ngày tĩnh lặng, 
 Tuồng đời hồi tưởng hận can qua. 
 Xuân về vẫn cứ nuôi hy vọng: 
 Đổi vận huy hoàng đất nước ta.  
    Hoàn Nguyên 
  San Jose-Mùng.4 Tết Quý Mão

   HỌA 2: Ngày Tết

 Ngày Tết cơm chay sống thật thà 
 Trà ngon rượu quý sẵn đây pha… 
 Xuân hoa Hải Ngoại xinh thương khách 
 Đào lý quê người đẹp nhớ nhà 
 Hợp chủng Hoa Kỳ, dân tị nạn 
 Ly hương cõi tạm kẻ can qua 
 Gia đình sum họp bên con cháu 
 Hội chợ chung vui tiếng nước ta…! 
    Mai Xuân Thanh 
     January 25, 2023-M.4 Tết 

   HỌA 3:  Xuân tha hương

 Đạo hữu thiện tâm tánh thật thà ,
 Ngày xuân dâng tửu với trà pha .
 Ngắm Đào thơ thẩn hồn non nước,
 Khoắc khoải nhìn mai nỗi nhớ nhà. 
 Bánh tét hương đưa tình cố thổ ,
 Lư đồng sáng chói bóng ngày qua .
 Xuân lai Xuân khứ Xuân còn nữa ,
 Nâng chén mừng Xuân ta với ta .

    Hưng Quốc
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   HỌA 4: Xuân phiền muộn

 Hành Đạo cùng nhau phải thiệt thà
 Dù cho khảo đảo chẳng phôi pha
 Xuân về trời đất gieo ân đến
 Khắp chốn nhân gian cả mọi nhà
 Tết đến Xuân lai sầu viễn xứ
 Đau buồn thống thiết sẽ đi qua
 Vui Xuân vẫn biết mình vong quốc
 Nỗi khổ nào hơn chính chúng ta!

    Duy Văn

   HỌA 5: Tết đây hồi tưởng

 Lìa xứ yêu ơi!...thế chẳng thà...!
 Bánh trà, hương rượu nghĩa chen pha.
 Ngàn năm thắm thoát, Xuân nguồn cội,
 Vạn dặm xa xôi,Tết nước nhà.!
 Đời Đạo lòng mong an hạnh phúc,
 Phú thơ ý dịu lắng tâm ta.
 Trôi đi kỷ niệm ngày mơ đẹp,
 Ký ức quê làng thấm đượm qua.

    Song Linh
    27-01-2023

   V*- NHÂN THẾ PHƠI BÀY

 NHÂN thế phơi bày nỗi khổ đau 
 NGHĨA dần tan biến chiếc khăn lau 
 LỄ Nho xáo trộn vì danh lợi 
 TRÍ cũng xuôi chèo ngọn gió lay 
 TÍN ngưỡng thử xem ngay trước mắt 
 NHƠN sanh thống thiết khẩn tu mau 
 ĐẠO CAO khai mở bàn tay cứu 
 HÀNH thiện từ đây hưởng nhiệm mầu... 

                   Yên Hà 
                  2/2/2023

   

   

   HỌA 1: Thực tế phơi bày   

  NHÂN loại giờ đây nhiều nỗi đau
 NGHĨA tình chủng tộc tựa đồ lau
 LỄ - lòng  bởi hướng theo tham vọng
 TRÍ  não vô chừng cứ chuyển lay 
 TÍN   hiệu ban ra muôn xác ngã
 NHƠN tâm đạo nghĩa khử trừ mau
 ĐẠO Trời thất ức niên khai cứu
 HÀNH thực theo Thiên được phép mầu

    Duy Văn

   HỌA 2: Nhân Nghĩa Trần Ai

 Nhân từ toàn cõi bớt niềm đau,
 Nghĩa xử êm đời chẳng lệ lau.
 Lễ giáo hiểu thông thôi chấp nhặt,
 Trí tâm trì vững chẳng xa nhau.
 Tín gìn ước hẹn người chân chính,
 Nhơn giữ hiền hoà thiện mỹ mau.
 Đạo lý khai lòng thân trí huệ,
 Hành đem ý nguyện mãi thương trau.

    Song Linh
    03-02-2023

   HỌA 3: Đạo Đời Tương Đắc

 NHÂN quả, trầm luân, nghiệp nặng đau 
 NGHĨA tình tri kỷ ngọn cờ lau
 LỄ tiên vi thủ mưu thần lợi 
 TRÍ hạo nhiên đầu chước quỹ lay
 TÍN ngưỡng niềm riêng nên học hỏi 
 NHƠN sanh đại chúng thực hành mau 
 ĐẠO - Đời tương đắc đồng môn giúp 
 HÀNH hiệp thương yêu một phép mầu. 

      Mai Xuân Thanh 
   February 03, 2023
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MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023 

THÁNH THẤT CAO ĐÀI ATLANTA GEORGIA

 
Để kỷ niệm Thánh Thất Atlanta tiểu bang Georgia được tròn một năm kể từ khi chuẩn bị ngày 
làm lễ An Vị Thánh tượng Thiên Nhãn đầu năm 2022. 

Bàn Trị Sự đã tổ chức một buổi lễ liên hoan mừng Thánh Thất tròn một năm, và cũng để chúc 
mừng Xuân Qúy Mão năm 2023. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. Nhằm ngày mùng 8 tháng 
Giêng năm Quý Mão. 

Thành phần tham dự gồm có khoảng 100 người và thành phần như sau: 
     *- Bàn Trị Sự và thể đồng đạo, các ban Nhạc, Lễ, Đồng nhi. 
     *- Bạn đạo và đồng hương các vùng lân cận. 
     *- Ban Đại Diện BTĐHN tại tiểu bang Georgia, tiểu bang Alabama… 

Chương trình vui xuân bắt đầu sau thời cúng Ngọ. Với màn đốt pháo , múa lân ở ngoài sân. Nghi 
thức khai mạc bằng lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, cờ VNCH, chào Đạo Kỳ, phút mặc niêm…  

Tiếp theo HH CTS Nguyễn Hữu Trường đọc diễn văn khai mạc và chúc xuân. Các Hiền Huynh, 
Hiền Tỷ khác trong Bàn Trị Sự lần lượt có lời chúc xuân đến khán giả.    

Đại diện BTĐHN do HH HT Võ Ngọc Độ đại diện BQN BTĐHN và cá nhân có chúc đến BTS 
và đồng đạo năm mới sẽ gặt hái nhiều kết quả mới trong 2023.     

 Chương trình văn nghệ, với cây nhà lá vườn, qua nhiều màn họp ca, đơn ca rất sôi động, nhiều 
tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Đồng đạo đồng hương tham dự được mời dùng bữa cơm 
chay rất là ngon miệng do đầu bếp tập thể quý Hiền Tỷ, Hiền Muội thực hiện.

Sau đây vài hình ảnh ghi nhận vào ngày vui xuân THÁNH THẤT ATLANTA GEORGIA. 

Đại diện BTĐHN tai GA ghi nhận tin tức và hình ảnh

Thiếu nhi hát bài Quốc ca Hoa Kỳ TS Trần Quang Sang nghi thức khai mạc              
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HT Lê Thành Hưng và đồng đạo trong hội 
trường

     CTS Nguyễn Hữu Trường diễn văn khai mạc  HT Lê Thành Hưng (T) - HT Lê Văn Nghiêm (P)

             CTS Nguyễn Hữu Trường ( đứng)
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                  CTS Lê Thị Hiệp chúc xuân                             Tiết mục đồng ca

ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUƠN
THÁNH THẤT ATLANTA GEORGIA

Thánh thất Cao Đài Atlanta Georgia có thiết Đại lễ Thượng Nguơn vào Ngọ thời ngày Rằm tháng 
Giêng năm Qúy Mão nhằm ngày 5-2-2023.

Tất cả quý Chức việc và đồng đạo thuộc Hương Đạo tiểu bang Georgia, có mặt tham dự rất đông, 
khoảng gần 80 người. để bổ sung trong nghi thức hành lễ, có Lễ sỹ điện dâng Tam Bửu lên Đức 
Chí Tôn và các Đấng.

Không khí trong buổi lễ rất nghiêm trang....Đồng đạo đều tham dự cúng Cửu Huyền....

Ghi nhận tin và hình ảnh từ Đại Diện BTĐHN tiểu bang Georgia.  

Sau đây là vài hình ảnh: 
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ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN
(Tại Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa Clara, California USA)

Vào ngày mùng 9 tháng giêng Qý Mão (DL 30-1-2023) Thánh Thất San Jose California thuộc Tộc Đạo 
Santa Clara CA đã tổ chức Đàn cúng Lễ vía Đức Chí Tôn dưới sự chứng Lễ Đàn của CTS Nguyễn Thế 
Long Quyền Đầu Tộc Tộc Đạo.

Thành phần tham dự đàn cúng gồm có khoảng 70 vị thành phần như sau:

*- HT Nguyễn Đăng Khích, TQN / BTĐ Hải Ngoại
*- Bàn Trị Sự 2 Hương Đạo San Jose 1 & San Jose 2 và toàn thể chư Đạo Hữu đồng Đạo tại Thánh Thất San 
Jose 
*- Hành Thiện Lê Thị Lệ Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose cùng Ban Quản Tộc, Tứ Vụ và chư vị 
Thính Thiện, cùng chư Đạo Hữu tại ĐTPM San Jose.

Đàn cúng bắt đầu từ 6.00 PM và chấm dứt vào lúc 9.00 PM cùng ngày .

Sau đây là vài hình ảnh đàn cúng
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ĐÀN CÚNG RẰM THƯỢNG NGUƠN
Tại Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa Clara - California 

Vào lúc 10:30 AM Chủ Nhật Rằm Thượng Nguơn (nhằm ngày 5/02/2023) tại Thánh Thất San 
Jose, Tộc Đạo Santa Clara -CA Tộc Đạo Santa Clara đã tổ chức Cúng Cửu Huyền Thất Tổ và 
Chiến Sĩ Trận vong.

Sau đó vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày cũng tại Thánh Thất San Jose CA Chánh Trị Sự Nguyễn 
Thế Long, Quyền Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara đã tổ chức cúng Đàn Rằm Thượng Nguơn.

Thành phần tham dự đàn cúng gồm có khoảng 100 người thành phần như sau:

 *- HT Nguyễn Đăng Khích, TQN Ban Thế Đạo Hải Ngoại
 *- CTS Trần Thị Lương, Q Nữ Đầu Tộc Đạo 
 *- CTS Mai Ngọc Tuyết, cựu Q. ĐTĐ Santa Clara 
 *- CTS Ngô Vàng 
 *- BTS 2 Hương Đạo San Jose 1 & 2
 *- Ban Lễ Nhạc & Lễ Sĩ -  TTSJ Đồng Nhi và toàn thể chư Đạo Hữu, đồng Đạo TTSJ 
 *- Hành Thiện Lê Thị Lệ, hầu hết Các Thính Thiện ĐTPM và toàn bộ chức việc Tứ Vụ 
 *- Đồng đạo tại địa phương

Đàn cúng theo nghi thức cúng Đại Đàn gồm có: 
 *- Nhạc Tấu Quân Thiên   *-Ban Nhạc TTSJ 
 *- Ban Đồng Nhi  *- Ban Lễ Sĩ 

Sau khi Lễ thành CTS Nguyễn Thế Long Qu. ĐTĐ có làm lễ Tắm Thánh cho 2 em bé :

 1) Đỗ Đức Anh Jeremy (05/25/2020)
 2) Đỗ Vy Anh Celine (10/28/2021)

Buổi lễ cúng Rằm Thượng Nguơn kết thúc vào lúc 3:00 PM cùng ngày 

(Mai Xuân Thanh)
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ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
Bản Tin Thế Đạo - Tập San Thế Đạo
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI 

*** 
PHÂN ƯU 

 

 
 

Chúng Tôi Vô cùng Thương tiếc nhận tin buồn hôn phu của HT Lý Kim Phụng 
 và cũng là thân phụ của HT Nguyễn Hiền Nhân và HT Nguyễn Hiền Quân là: 

Hiền Tài 
NGUYỄN CHÍ HIỀN 

 
Đã quy vị vào lúc 11:00PM ngày 05-02-2023 (Âl ngày 15-01 Quý Mão) 

tại Bệnh viện Paul Brousse, Villejuif - France  
 Hưởng Thượng Thọ 83 tuổi 

 
Chúng tôi xin : Thành thật chia buổn cùng quý Hiền Tài Lý Kim Phụng, HT 

Nguyễn Hiền Nhân, HT Nguyễn Hiền Quân và tang gia hiếu quyến về sự mất mát 
to lớn này. 
 Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ 
rỗi Hương Linh Cố HT Nguyễn Chí Hiền sớm về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. 

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại: 

*Ban Quản Nhiệm-*Ban Cố Vấn  
*Ban Đại Diện BTĐHN tại Úc châu  

*Các Ban Đại Diện BTĐHN tại Hoa kỳ: Bắc California, Georgia, 
Texas, Tennessee, Alabama và Ohio 

 
 

 


