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Ý THỨC HỆ CAO ĐÀI 

GIAO	CẢM	

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo 
Việt Nam được	Đức	Cao	Đài	thành	lập	tại	Sài	
Gòn	 vào	 đầu	 xuân	 1965.	 Trong	 đàn	 cơ	 tại	
Thiên	Lý	Đàn	(quận	3,	Sài	Gòn)	ngày	Thứ	Sáu	
04-02-1966,	Đức	 Cao	Đài	 dạy:	 “Cơ Quan này 
là bộ máy sau cùng…” Trong	mười	năm	từ	khi	
thành	lập	cho	tới	đầu	xuân	1975,	bộ	máy	sau	
cùng	 này	 của	 đạo	 Cao	 Đài	 được	 ban	 trao	
nhiều	thánh	giáo	rất	quan	trọng	dạy	về	quyền 
pháp, nhân bản luận Cao Đài, ý thức hệ Cao 
Đài…	Đây	là	một	phần	gia	sản	vô	giá	của	đạo	
Cao	 Đài,	 cần	 được	 nghiên	 cứu	 thấu	 đáo	 và	
dịch	 ra	 ngoại	 ngữ	 để	 xiển	 minh	 giáo	 lý	 Cao	
Đài.	

Ý Thức Hệ Cao Đài	 là	 một	 nhan	 đề	 mới	
được	bổ	sung	cho	“Tủ	Sách	Tiểu	Luận	Cao	Đài	
Song	Ngữ	Việt-Anh”,	vốn	là	một	đóng	góp	nhỏ	
bé	 vào	 các	 nỗ	 lực	hiện	 hữu	nhằm	xiển	minh	
giáo	lý	Cao	Đài.	Trong	quá	trình	biên	soạn	các	
tiểu	 luận	 này,	 tôi	 rất	 biết	 ơn	 thầy	 Tô	 Mạnh	
Đoàn	(1948-2017),	một	bạn	đồng	nghiệp	cao	
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niên	 đáng	 kính,	 luôn	 luôn	 hoan	 hỷ	 giúp	 tôi	
đọc	lại	bản	thảo	tiếng	Anh	và	điều	chỉnh	giùm	
chữ	nghĩa	một	cách	tinh	tế.	

Từ	giữa	năm	2008	cho	tới	nay,	hết	nhan	đề	
này	 lại	tiếp	đến	nhan	đề	khác,	nhiều	vạn	bản	
in	đã	và	đang	được	gởi	đến	tay	quý	đạo	hữu	
đều	cậy	nhờ	vào	 tấm	 lòng	 thương	Thầy	mến	
Đạo	 của	 biết	 bao	 vị	 mạnh	 thường	 quân	 cao	
quý	quảng	đại	không	ngừng	nhiệt	tâm	ủng	hộ	
Chương	Trình	Chung	Tay	Ấn	Tống	Kinh	Sách	
Đại	Đạo.	Ân	tình	này	nói	sao	cho	xiết!	

Con	 cầu	xin	Thầy	và	Đức	Giáo	Tông	Vô	Vi	
Đại	Đạo	ban	ơn	lành	đến	quý	ân	nhân	của	con,	
và	cửu	huyền	thất	tổ	những	vị	con	mãi	mang	
ơn.	

Nam mô C ao  Đ ài  Ti ê n  Ô ng  Đại  B ồ T át  M a H a T át .  
Nam mô Gi áo  T ô ng  V ô  V i  Đại  Đạo L ý  Th ái  B ạc h . 

HUỆ	KHẢI		
24-10-2017 

Ý	THỨC	HỆ	CAO	ĐÀI	

1. Bối cảnh lịch sử của một cơ quan Đạo 

Đạo	Cao	Đài	thành	lập	năm	1926	với	một	đại	lễ	Khai	
Minh	đầy	ấn	tượng	vào	trung	tuần	tháng	11	và	kéo	dài	
suốt	ba	tháng	tại	làng	Long	Thành	thuộc	tỉnh	Tây	Ninh.	
Bốn	năm	sau	đó,	Hội	Thánh	Cao	Đài	hãy	còn	mới	mẻ	đã	
sớm	 chịu	 cảnh	 phân	 ly.	 Trong	 mấy	 năm	 1930-1935,	
nhiều	 Hội	 Thánh	 khác	 lần	 lượt	 hình	 thành	 ở	 các	 tỉnh	
miền	Nam	và	miền	Trung.		

Trong	những	năm	từ	1936	đến	1962,	đã	có	nhiều	cố	
gắng	nhằm	hàn	gắn	các	cộng	đồng	Cao	Đài	trở	lại	thành	
một	Hội	Thánh	toàn	vẹn	và	duy	nhất.	Theo	thứ	tự	thời	
gian	thành	lập,	có	thể	kể	vắn	tắt	như	sau:	

1936:	Cao Đài Đại Đạo Liên Đoàn ra	 đời, không	 lâu	
sau	đó	đổi	tên	thành	Liên Hòa Tổng Hội.	Do	kết	quả	bầu	
cử	năm	1937,	Tổng	Hội	có	Tổng	Trưởng	là	Nguyễn	Phan	
Long	(1889-1960),	và	Tổng	Thơ	Ký	là	Huệ	Lương	Trần	
Văn	 Quế	 (1902-1980)	 [xem	 Phụ Bản 1, tr.	 40a].	 Sau	
mười	hai	Hội Long Vân không	kết	quả,	Tổng	Hội	tự	giải	
thể	vào	giữa	năm	1940	để	khỏi	có	thêm	một	tổ	chức	Cao	
Đài	hiện	hữu	trong	hoàn	cảnh	đang	phân	ly.	Tuy	nhiên,	
bất	chấp	sự	thực	này,	một	số	tác	giả	vẫn	nhầm	lẫn	dán	
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cho	Tổng	Hội	cái	nhãn	“chi	phái”	[xem	Phụ Lục 2, tr.	64].	

1951:	 Cơ Quan Cao Đài Quy Nhứt hình	 thành,	 năm	
sau	đổi	tên	thành Cơ Quan Cao Đài Thống Nhứt.		

1956:	 Cơ	 Quan	 Cao	 Đài	 Thống	 Nhứt	 đổi	 tên	 thành 
Ban Vận Động Cao Đài Thống Nhứt.	

1962:	Ban	Vận	Động	Cao	Đài	Thống	Nhứt	 trở	 thành	
Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo, gọi	 tắt	 là 
Ban Phổ Thông Giáo Lý,	với	Trưởng	Ban	là	Đức	Lý	Giáo	
Tông;	Phó	Ban	1	là	Huệ	Lương	Trần	Văn	Quế;	Phó	Ban	2	
là	Chơn	Tâm	Nguyễn	Triệu	Kha	(1908-1995)	[xem	Phụ 
Bản 1, tr.	40a].	Mặc	dù	sự	chuyển	hướng	năm	1962	là	do	
các	Đấng	 thiêng	 liêng	giáng	dạy	qua	cơ	bút,	nhưng	nội	
bộ	 Ban	 Vận	 Động	 Cao	 Đài	 Thống	 Nhứt	 không	 đồng	
thuận.	

1963:	 Thuận	 tùng	 chủ	 trương	 chuyển	 hướng	 nói	
trên,	một	 nhóm	 thành	 viên	 tách	 ra	 khỏi	 tổ	 chức	 cũ	 và	
quy	 tụ	 tại	Thiên	Lý	Đàn	 (quận	3,	Sài	Gòn)	chờ	 lịnh	Ơn	
Trên.		

1965:	Nhóm	người	ở	Thiên	Lý	Đàn	được	Đức	Cao	Đài	
Thượng	Đế	ban	ơn	thâu	nạp	làm	nhân	sự	nòng	cốt	của	
Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý,	 khai	 mạc	 ngày	 Thứ	 Ba	
16-02-1965	tại	quận	1,	Sài	Gòn.	

Mặc	dù	Ơn	Trên	mệnh	danh	tổ	chức	mới	thành	lập	là	
Văn Phòng,	nhưng	ngay	trước	ngày	khai	mạc,	trong	đàn	
cơ	ngày	Thứ	Hai	15-02-1965,	như	thể	một	lời	báo	trước,	
Đức	Cao	Đài	Thượng	Đế	dạy:	“Cơ Quan Phổ Thông Giáo 

Lý không phải là một chi phái…”.	Quả	thật,	qua	năm	sau	
(1966)	danh	xưng	Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài 
Giáo Việt Nam	chánh	thức	ra	đời.	

Năm	1974,	Đức	Lý	Giáo	Tông	lại	nói	tới	“Cơ Quan Phổ 
Thông Giáo Lý Đại Đạo” như	thể	một	lời	báo	trước.	Quả	
thật,	ngày	Thứ	Hai	18-5-1981,	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“… 
danh hiệu Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý đến lúc này cũng 
cần đề Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.” Tuy	
nhiên	mãi	đến	năm	1985	các	văn	thư	của	Cơ	Quan	mới	
bắt	 đầu	 dùng	 danh	 xưng	 Cơ	 Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	
Đại	Đạo	[xem	Phụ Bản 2, tr.	40b]. 

Khác	 với	 thánh	 thất,	 Cơ	 Quan	 không	 giữ	 sổ	 bộ	 đạo 
(ghi	 chép	 những	 người	mới	 vào	 đạo) vì	 theo	 lệnh	Ơn	
Trên,	Cơ	Quan	không	được	làm	lễ	nhập	môn.	

Thành	viên	Cơ	Quan	vốn	là	người	từ	các	họ	đạo	Cao	
Đài	 tự	 nguyện	 gia	 nhập	 vì	 tán	 thành	 và	 chấp	 nhận	
đường	 lối	 Cơ	 Quan	 là	 phổ	 thông	 giáo	 lý	 để	 góp	 phần	
thống	 nhất	 đạo	 Cao	 Đài.	 Hầu	 hết	 thành	 viên	 Cơ	 Quan	
đều	ăn	chay	trường	và	tập	thiền.	 

Tôi	 dịch	 “Cơ Quan”	 là	 “the Organ”,	 vừa	 sát	 nghĩa	 từ	
ngữ,	 vừa	nhấn	mạnh	 rằng	Cơ	Quan	không	phải	 là	một	
chi	 phái	như	một	 số	 tác	 giả	 nhầm	 lẫn	 [xem	Phụ Lục 2, 
trang	64]	dán	nhãn	cho	“bộ máy sau cùng”	này	của	đạo	
Cao	Đài,	nói	theo	lời	Đức	Cao	Đài	Thượng	Đế	trong	một	
đàn	cơ	tại	Thiên	Lý	Đàn	ngày	Thứ	Sáu	04-02-1966.		

Đối	với	người	đạo	Cao	Đài,	hễ	nói	“Đại	Đạo”	tức	là	nói	
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tới	“Cao	Đài	Giáo”.	Trong	lời	lẽ	này,	“Đại	Đạo”	là	cách	nói	
gọn	“Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ”	−	một	cụm	từ	Hán-Việt	có	
nghĩa	là	“Cuộc	Phổ	Độ	Lần	Thứ	Ba	Của	Đại	Đạo”.	

Trong	một	đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	
Đài	 Giáo	 Việt	 Nam	 ngày	 Thứ	 Tư	 10-02-1971,	 Đức	 Lý	
Giáo	Tông	dạy:	“... đạo Cao Đài [là] nói tắt, Đại Đạo Tam 
Kỳ Phổ Độ [là]	nói nguyên văn”.		

Do	đó,	khi	chuyển	hai	cụm	từ	“Giáo Lý Cao Đài Giáo” 
và	“Giáo Lý Đại Đạo”	ra	tiếng	Anh,	tôi	chỉ	dùng	một	cách	
duy	nhất	là	Caodai Teaching.		

Tóm	 lại,	đây	 là	 lý	do	vì	sao	 trong	các	sách	song	ngữ	
Việt-Anh	đã	xuất	bản,	tôi	đều	dịch	“Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo” và	 “Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Đại Đạo”	 là	 “the Organ for Universalising Caodai 
Teaching”. 

Tính	từ	đầu	xuân	Ất	Tỵ	(1965)	với	tiền	thân	là	“Văn	
Phòng	Phổ	Thông	Giáo	Lý”	cho	đến	đầu	xuân	Giáp	Dần	
(1974),	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	Đài	Giáo	Việt	
Nam	vừa	 trải	qua	 chín	mùa	 xuân.	Đúng	 vào	mùa	 xuân	
thứ	chín	của	Cơ	Quan,	Đức	Giáo	Tông	Vô	Vi	Lý	Thái	Bạch	
giáng	cơ	tại	Cơ	Quan	và	dạy	về	ý thức hệ Cao Đài.	Đây	
là	lý	do	vì	sao	mở	đầu	bài	viết	về	ý	thức	hệ	Cao	Đài	tôi	
lại	chủ	ý	nói	qua	về	bối	cảnh	lịch	sử	của	Cơ	Quan	này.	

“Ý	thức	hệ”	còn	gọi	là	“hệ	tư	tưởng”	và	người	Hoa	gọi	
là	“ý	 thức	hình	thái”	意識形態	 tức	 là	 “hình	thái	 (của)	ý	
thức”	nói	theo	tiếng	Việt.		

Ý	thức	hệ	không	phải	là	một	thuật	ngữ	Cao	Đài	và	lần	
đầu	 tiên	 được	 dùng	 trong	 thánh	 giáo	 Cao	 Đài.	 Do	 đó,	
trước	khi	 tìm	hiểu	ý	 thức	hệ	Cao	Đài,	 ắt	 không	 thể	 bỏ	
qua	 khái	 niệm	 cơ	 bản	 về	 ý	 thức	 hệ,	 căn	 cứ	 theo	
Encyclopædia Britannica / Từ Điển Bách Khoa Anh	
(https://www.britannica.com/topic/ideology-society, truy	 cập	 ngày	
03-10-2017).	

2. Khái niệm cơ bản về ý thức hệ 

2.1. Ý thức hệ nghĩa là gì? 

Từ Điển Bách Khoa Anh	danh	tiếng	thế	giới	định	nghĩa	
ý	thức	hệ	là	“một hình thái xã hội hay triết học trong đó 
các yếu tố thực hành cũng quan trọng như các yếu tố lý 
thuyết. Ý thức hệ là một hệ thống tư tưởng khao khát giải 
thích lẫn đổi thay thế giới.” Trong	 định	 nghĩa	 hàm	 súc	
này,	 cần	 lưu	ý	hai	động	 từ	 “giải thích”	 và	 “đổi thay”	để	
nghiên	cứu	thánh	giáo	Đức	Lý	Giáo	Tông	đã	nói	trên.	

2.2. Nguồn gốc của ý thức hệ 

Từ Điển Bách Khoa Anh	viết:	

“Từ ‘ý thức hệ’ xuất hiện lần đầu tiên trong tiếng Pháp 
là ‘idéologie’ vào thời Cách Mạng Pháp, lúc nó được một 
triết gia Pháp là [Bá	 Tước]	 Destutt de Tracy	 [1754-
1836]	khai sinh, [xem	Phụ Bản 4, tr.	40d]	để rút gọn cho 
cái mà ông gọi là ‘khoa học tư tưởng’ (…).	Khoa học tư 
tưởng là một khoa học mang một sứ mệnh: Nó nhằm mục 
đích phục vụ con người, thậm chí là cứu giúp họ, bằng 
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cách trừ khử óc thành kiến của họ và chuẩn bị cho họ 
được lý trí làm chủ. 

“Destutt de Tracy và các ‘nhà ý thức hệ’ bè bạn đã sáng 
tạo một hệ thống giáo dục quốc gia mà họ tin tưởng sẽ 
chuyển hóa nước Pháp thành một xã hội có lý trí và khoa 
học. Sự dạy dỗ của họ là một niềm tin hừng hực vào tự do 
cá nhân kết hợp với một chương trình tỉ mỉ để hoạch 
định đất nước, và trong bốn năm ngắn ngủi (1795-1799) 
hệ thống giáo dục của họ trở thành học thuyết chánh 
thức của nền Cộng Hòa Pháp. Hoàng Đế Napoleon ban 
đầu ủng hộ Destutt de Tracy và các bạn bè ông, nhưng lại 
sớm quay ra chống báng họ, và vào tháng 12 năm 1812 
Napoleon thậm chí còn đi xa hơn nữa khi quy trách 
nhiệm rằng những lần bại trận của Pháp là bởi ảnh 
hưởng của các nhà ý thức hệ, những người mà ông ta nói 
tới với lòng khinh miệt. 

(…) 

“Một số nhà triết học sử gọi thế kỷ 19 là thời đại ý thức 
hệ, không phải vì bản thân từ này vào lúc ấy được dùng 
rất rộng rãi, mà vì rất nhiều tư tưởng của thời ấy có thể 
được phân biệt với những gì thịnh hành trong các thế kỷ 
trước nhờ vào những đặc trưng mà ngày nay thường gọi 
là mang tính ý thức hệ.”  

2.3. Ý thức hệ và tôn giáo 

Từ Điển Bách Khoa Anh	viết: 

“Thật ra các ý thức hệ đôi khi được nói tới như thể 

chúng và các tôn giáo đều thuộc về cùng một phạm trù 
luận lý. Trong ý nghĩa nào đó về các ‘tổng’ hệ thống, cả ý 
thức hệ và tôn giáo đều cùng lúc bận tâm đến những câu 
hỏi về chân lý và những câu hỏi về hành vi; nhưng những 
dị biệt giữa các ý thức hệ và các tôn giáo có lẽ quan trọng 
hơn những tương đồng. Được xây dựng theo một trật tự 
thiêng liêng và giống như ý thức hệ, một lý thuyết tôn 
giáo ít khi quy hướng vào riêng thế giới này. Một tôn giáo 
có thể trình bày một hình ảnh về một xã hội công bằng, 
nhưng tôn giáo không dễ gì có được một chương trình 
chánh trị thực tiễn. Tôn giáo nhấn mạnh tới đức tin và 
thờ phượng; tôn giáo kêu gọi hướng nội và nhằm cứu 
chuộc hay thanh tẩy tinh thần con người. Một ý thức hệ 
thì nhắm tới cộng đồng, quốc gia, hay giai cấp. Một số tôn 
giáo thừa nhận họ được mạc khải, trong khi ý thức hệ 
luôn luôn tin tưởng, tuy sai lầm, rằng nó sống chỉ bằng lý 
trí mà thôi. Có thể nói cả tôn giáo và ý thức hệ đều đòi hỏi 
sự hy hiến (...).”	

Bằng	lối	văn	khá	hàn	lâm,	giải	 thích	trên	đây	của	Từ	
Điển	 Bách	 Khoa	 Anh	 không	 dễ	 hiểu	 và	 không	 dễ	 dịch	
sang	 tiếng	Việt.	Đọc	 thẳng	nguyên	bản	 tiếng	Anh	 (xem	
phần	sau,	tr.	83-85)	có	lẽ	quý	bạn	dễ	hiểu	đúng	hơn.	

Khi	 dịch,	 tôi	 lược	 bớt	 khá	 nhiều	 diễn	 giải	 dài	 dòng	
trong	nguyên	bản	tiếng	Anh,	và	đánh	dấu	chúng	bằng	ký	
hiệu	 (…).	Qua	 các	 trích	đoạn	đó,	 cần	 rút	 ra	một	 số	 chi	
tiết	đáng	 lưu	ý,	 vì	 chúng	 sẽ	 giúp	 ta	 tìm	hiểu	ý	 thức	hệ	
Cao	Đài.	
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3. Một số chi tiết đáng lưu ý 

Qua	giải	 thích	của	Từ	Điển	Bách	Khoa	Anh	về	ý	thức	
hệ,	cần	lưu	ý	bốn	điều	như	sau:		

*	Đối tượng của ý thức hệ:	“Một ý thức hệ thì nhắm 
tới cộng đồng, quốc gia, hay giai cấp.”	

*	Mục đích của ý thức hệ:	“Ý thức hệ là một hệ thống 
tư tưởng khao khát giải thích lẫn đổi thay thế giới.” Ý	
thức	hệ	nhằm	giúp	con	người “trừ khử óc thành kiến của 
họ”. 

*	Cách thức thực hiện của ý thức hệ:	Ở	Pháp,	 các	
nhà ý	thức	hệ đã	“sáng tạo một hệ thống giáo dục quốc 
gia”. Điều	này	có	nghĩa	ý	thức	hệ	nhằm	thay	đổi	xã	hội	
và	con	người	thông	qua	giáo	dục.  

*	Yêu cầu của ý thức hệ:	Các	ý	thức	hệ	đều	“đòi hỏi 
sự hy hiến”.	

4. Thánh giáo Đức Lý Giáo Tông 

Trong	đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	Đài	
Giáo	Việt	Nam	(số	171	đường	Cống	Quỳnh,	quận	1,	Sài	
Gòn)	 vào	 giờ	 Tuất	 (7-9	 giờ	 tối)	 ngày	 15-01	 Giáp	 Dần	
(Thứ	Tư	06-02-1974),	Đức	Giáo	Tông	Lý	Thái	Bạch	dạy:	

Nhân sự hiện diện đông đủ của chư hiền đệ, hiền muội 
hôm nay, Bần Đạo cũng nêu một vài điều cần cho cơ Đạo 
hiện hữu để giúp phần nào cho chư hiền tu thân hành 
đạo, lập công bồi đức. 

Chư hiền đệ, hiền muội là những người chức sắc, chức 

việc, tín đồ, đạo hữu trong các Hội Thánh, Giáo Hội, thánh 
thất, thánh tịnh, đoàn thể trong Đại Đạo thì đã có ít nhiều 
liên hệ, hãy hiến thân để phục vụ thánh thể của Đức Chí 
Tôn. Điều mà Bần Đạo muốn nói hôm nay là hình thể Đạo 
và giáo thuyết hay ý thức hệ Cao Đài. 

Hình thể Đạo là thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Đại 
Đạo khai minh qua bốn mươi chín mùa xuân tô điểm. 
Những ngôi thánh đường đồ sộ uy hùng vươn lên khắp 
nơi, khắp chốn. Dầu trải qua bao nhiêu biến chuyển của 
cuộc đời nhưng hình bóng Đạo vẫn theo thời gian mà 
xuất hiện. Duy có một điều mà chư đệ muội hầu hết ít lưu 
tâm là nhân sự và hành chánh Đạo. 

Này chư hiền, Thượng Đế không ngự trị trên vật thể vô 
tri, mà trái lại Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà của 
tâm hồn nhân loại. Hình thể Đạo chỉ mượn đó để thể hiện 
thánh thể Chí Tôn tại thế. 

Thượng Đế không là một hình bóng của thần tượng, 
nhơn tượng hay vật tượng. Chính biểu tượng Thiên Nhãn 
cũng chỉ là tạm mượn để gởi gắm chơn lý trong một cụ 
thể chủ quan mà thôi. Chính vì vậy, kiến tạo hình thể Đạo 
có được giá trị cùng chăng là phải có nhơn tâm làm 
chứng thị. Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị cho 
hình thể Đạo của từng địa phương. 

Chư hiền thử nghĩ: Người nông phu nào cũng gieo 
mầm lúa trên thửa ruộng màu mỡ mà không bao giờ 
gieo trên tấm thảm nhung tơ. Dầu thảm đó có thêu được 
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đẹp nổi muôn màu nhưng giá trị của tấm thảm vẫn là 
tấm thảm để trang trí kiêu sa, chớ làm gì khơi động được 
mầm sinh sôi bất tận. Tấm lòng của nhân loại mới chính 
là nơi chân lý cứu rỗi phát sinh, tạo thế an bình cho nhân 
loại. Vì vậy nhơn tâm Đạo phải phát khai, phải sum sê tàn 
lá. Thửa ruộng không được chăm sóc màu mỡ thì bông 
lúa nào được nặng trĩu đua chen. 

Nền Đạo không được khai minh thì nhơn tâm Đạo quá 
ư là ít ỏi. Người chèo thuyền bát nhã, kẻ phát độ cành 
dương là cần vớt cho hết người chết đắm, cứu cho cùng 
khắp kẻ nạn tai, nào phải đợi người lụy dòng trèo lên 
thuyền cứu độ hay kẻ bịnh ngặt đến hứng giọt cam lồ rồi 
đành bảo bởi vô minh duyên nghiệp làm cho sóng dập 
kiếp phù sinh. 

Có tập thể là phải có tổ chức. Hành chánh Đạo không 
phải để phục vụ cho Thượng Đế. Thượng Đế nào có cần 
chi, nhưng thế sự chỉ để phục vụ cho nhơn sanh tất cả. 
Mượn hành chánh Đạo là làm thế nào để thể hiện được 
tương liên tương trợ dìu dắt lẫn nhau từ kẻ nhỏ nhít 
cùng trở về với Đại Linh Quang trong buổi chót.  

Thế nên thiết lập một cơ cấu hình thể Đạo mà bảo tồn 
không được cũng không khai sáng thêm hơn, thiệt là một 
điều thiếu sót và tội lỗi lớn với chính mình. Đừng để cho 
một tâm hồn nào phải thương xót trước một thánh thể 
của Chí Tôn. Đã tạo được thì phải cố gắng khai minh và 
phát huy cho đúng với sự tạo dựng của mình hay của 
người đi trước.  

Ngoài ra chư hiền cần nên lưu tâm về hình thức vì hình 
thức cũng sẽ thể hiện là tạo nên sự nhứt trí của tâm hồn 
và uy lực của thế đạo trong công cuộc xây dựng tâm linh 
và cứu độ nhơn sanh. Đừng bảo đó là giả mà không lưu 
tâm. Có mấy ai chỉ mơ về bên kia bờ giác mà quên đóng 
con đò để vượt qua chắc chắn an toàn. Không bát nhã 
thuyền nào chở đặng thân phàm xác thịt sang khỏi sông 
mê.  

Chư hiền đệ, hiền muội có nghĩ gì về giáo thuyết hay ý 

thức hệ Cao Đài? 

Hỡi chư hiền đệ muội, có sự đánh mất vật chất hay tiền 
tài nào nguy hại bằng sự đánh mất ý thức hay tâm hồn?  

Chư hiền ôi, manh áo sô gai, nhà tranh vách đất, ngao 
du sơn thủy mà tâm hồn trong sạch an vui còn hơn ngựa 
xe chen chúc, gác tía đài son, bon chen xuôi ngược với sự 
việc đánh mất cả chính mình mà nào ai có biết. Mượn 
phương tiện để phục vụ cho cứu cánh, đừng để cứu cánh 
phải vùi chôn trong phương tiện phù ba. Chân lý không là 
sự rải rác chấp nhận. Chân lý là sự giác ngộ đơn thuần.  

Ý thức hệ chân chính Đại Đạo đã quá sáng tỏ làm chói 
mắt cả thế nhân rồi nhân thế lại tưởng tượng rằng chân 
lý của Đại Đạo cũng chỉ là ánh sáng trong tầm mắt hạn 
hẹp hay tưởng tượng quẩn quanh của riêng mình mới 
thật đáng thương.  

Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài. Cao 
Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ 
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nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là 
Tây Ninh hay Bến Tre, không là Truyền Giáo hay Tiên 
Thiên. Cao Đài là Cao Đài thế thôi. Chân lý tự nó phủ 
nhận chân lý. 

Chư hiền muốn thiết lập thành quả để tạo cơ trình tiến 
tới sự hiệp nhứt cho Đại Đạo thì nên hiểu, bất cứ sự phân 
hóa nào cũng không thể vượt qua khỏi vòng trời đất hay 
huyền linh của Thượng Đế Chí Tôn.  

Chư hiền hãy gom các chiếc mai vàng vào cành mai 
tươi tốt để khoe sắc với Chúa Xuân. Nếu kết hợp chỉ là kết 
hợp, phân hóa chỉ là phân hóa, đó cũng là cơ tận diệt của 
cuộc đời.  

Thượng Đế vẫn hiếu sinh, phân hóa phi phân hóa, kết 
hợp phi kết hợp. Đó là ý nghĩa của cuộc hiếu sinh xây 
chuyển. 

Bần Đạo dạy hôm nay cho chư hiền đệ, hiền muội cũng 
đủ để tạm làm hành trang trên đường về cùng Thượng 
Đế để khỏi trở ngại lạc lầm.  

Hãy trỗi bước lên đường chánh đạo,  
Hãy lập tâm hoằng giáo độ nhơn. 
Rồi xem máy Tạo tuần huờn,  
Cái cơ đào thải, bảo tồn phân minh.  

(…) 

Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả chư hiền hiện diện 
hôm nay.  

Bần Đạo sẽ hộ phò cho chư hiền trên đường tu thân 
hành đạo được vững vàng. Bần Đạo giã từ. Lui. 

5. Tìm hiểu thánh giáo Đức Lý Giáo Tông 

5.1.	Thánh giáo	

“Nhân sự hiện diện đông đủ của chư hiền đệ, hiền muội 
hôm nay, Bần Đạo cũng nêu một vài điều cần cho cơ Đạo 
hiện hữu để giúp phần nào cho chư hiền tu thân hành 
đạo, lập công bồi đức.” 

*	Suy Niệm 1: Đối tượng của ý thức hệ Cao Đài 

Encyclopædia Britannica (như	dẫn	ở	2.3	trên	đây)	cho	
biết:	 “Một ý thức hệ thì nhắm tới cộng đồng, quốc gia, 
hay giai cấp.” Bài	giảng	về	ý	thức	hệ	của	Đức	Lý	không	
nhắm	tới	quốc	gia	hay	giai	 cấp	mà	nhắm	 tới	một	 cộng	
đồng	được	mệnh	danh	là	đạo	Cao	Đài.	

Ở	đây,	trước	tiên	cần	nên	xác	định	đối	tượng.	Hầu	hết	
người	đạo	Cao	Đài	đều	tự	hào	khi	nói	tới	sứ	mạng	cứu	
độ	cho	toàn	nhân	loại	mà	Thượng	Đế	ban	trao,	và	là	sứ	
mạng	mà	thánh	ngôn	hay	nhắc	lại	kể	từ	năm	1926.	Tuy	
nhiên,	mấy	ai	từng	tự	vấn	xem	liệu	bản	thân	người	đạo	
Cao	Đài	có	hội	đủ	điều	kiện	để	hiện	thực	sứ	mạng	cao	cả	
ấy?	

Đơn	cử	một	thí	dụ,	bản	thân	tôn	giáo	Cao	Đài	vẫn	còn	
trong	trình	trạng	phân	ly	thì	làm	sao	có	thể	kêu	gọi	nhân	
loại	 xây	 đắp	một	Đại	Đạo	 không	phân	biệt,	 rẽ	 chia,	 kỳ	
thị?	Cũng	nên	nhớ	rằng	người	phương	Tây	thích	câu	nói	
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này,	mà	họ	cho	là	lời	Đức	Khổng	Tử:	“Chớ càm ràm tuyết 
phủ mái nhà hàng xóm khi thềm nhà của mình còn chưa 
sạch.”		

Mặc	dù	Cao	Đài	Giáo	và	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	(Cuộc	
Phổ	Độ	Lần	Thứ	Ba	Của	Đại	Đạo)	đồng	nghĩa,	nhưng	từ	
tôn	giáo	Cao	Đài	đến	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	vẫn	là	một	
khoảng	cách	chưa	được	thâu	ngắn.	Thế	nên,	 trong	một	
đàn	 cơ	 tại	 thánh	 thất	 Nam	Thành	 ngày	 Thứ	Hai	 31-3-
1969,	Đức	Đại	Tiên	Lê	Văn	Duyệt	dạy:	“Trải qua bao lần 
vận động, mất bao tâm huyết, bao thời gian, Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay cũng chỉ ru rú trong khung 
cảnh tôn giáo xa xưa.” 

Thế	rồi	Đức	Lê	Đại	Tiên	dạy	 tiếp:	“Phương tiện mới, 
mục đích mới, sứ mạng mới, khả năng mới, nhìn lại trước 
sau, Đại Đạo vẫn bao gồm những gì [của	những	ai]	chưa 
chịu ngước mắt nhìn lên bầu trời to rộng.” 

Thấu	 hiểu	 như	 vậy	 để	 lãnh	 hội	 vì	 sao	 mở	 đầu	 bài	
giảng	đầu	năm	1974,	Đức	Giáo	Tông	trước	tiên	liền	xác	
định	ai	là	đối	tượng	của	ý	thức	hệ	Cao	Đài.		

5.2.	Thánh giáo	

“Chư hiền đệ, hiền muội là những người chức sắc, chức 
việc, tín đồ, đạo hữu trong các Hội Thánh, Giáo Hội, thánh 
thất, thánh tịnh, đoàn thể trong Đại Đạo thì đã có ít nhiều 
liên hệ, hãy hiến thân để phục vụ thánh thể của Đức Chí 
Tôn. Điều mà Bần Đạo muốn nói hôm nay là hình thể Đạo 
và giáo thuyết hay ý thức hệ Cao Đài.” 

*	Suy Niệm 2: Một phẩm chất đòi hỏi 

Mở	đầu	đoạn	này,	Đức	Lý	xác	định	 thêm	lần	nữa	và	
chi	tiết	hơn,	rằng	đối	tượng	bài	giảng	của	Ngài	là	“những 
người chức sắc, chức việc, tín đồ, đạo hữu trong các Hội 
Thánh, Giáo Hội, thánh thất, thánh tịnh, đoàn thể trong 
Đại Đạo”.	Những	người	này	được	mời	gọi	“hiến thân”.	

Encyclopædia Britannica (như	dẫn	ở	2.3	trên	đây)	cho	
biết:	“Có thể nói cả tôn giáo và ý thức hệ đều đòi hỏi sự hy 
hiến…” Do	đó,	không	lạ	rằng	Đức	Lý	mời	gọi	con	người	
Cao	Đài	“hãy hiến thân để phục vụ thánh thể của Đức Chí 
Tôn”.	Nói	khác	đi,	ai	chưa	sẵn	sàng	hiến	thân,	người	ấy	
khó	hiểu	được	ý	thức	hệ	Cao	Đài	và	không	thể	thực	thi	ý	
thức	hệ	này.	

“Hiến	thân”	không	có	nghĩa	là	rời	khỏi	gia	đình	để	cư	
trú	 bên	 trong	 các	 bức	 tường	 của	 bất	 kỳ	một	 thánh	 sở	
Cao	Đài	nào.	“Hiến	thân”	mang	ý	nghĩa	vật	thể	(vật	chất)	
như	thế	chắc	chắn	không	thể	phục	vụ	cho	ý	thức	hệ	Cao	
Đài.	Vậy	thì	“hiến	thân”	thật	sự	mang	ý	nghĩa	gì?	Câu	trả	
lời	nêu	ra	bây	giờ	e	rằng	hơi	sớm.	

5.3.	Thánh giáo		

“Hình thể Đạo là thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Đại 
Đạo khai minh qua bốn mươi chín mùa xuân tô điểm. 
Những ngôi thánh đường đồ sộ uy hùng vươn lên khắp 
nơi, khắp chốn. Dầu trải qua bao nhiêu biến chuyển của 
cuộc đời nhưng hình bóng Đạo vẫn theo thời gian mà 
xuất hiện. Duy có một điều mà chư đệ muội hầu hết ít lưu 
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tâm là nhân sự và hành chánh Đạo.”	

*	Suy Niệm 3: Hai vấn đề tương liên chặt chẽ	

Nói	“bốn mươi chín mùa xuân” là	Đức	Lý	tính	từ	mùa	
xuân	1926	tới	mùa	xuân	1974,	lúc	Ngài	dạy	về	ý	thức	hệ	
Cao	Đài.	

Trải	qua	non	nửa	thế	kỷ	ấy,	lịch	sử	đạo	Cao	Đài	là	một	
pha�n	của	lic̣h	sử	Việt	Nam	−	một	lic̣h	sử	mà	chiến	tranh	
nối	tiếp	chiến	tranh,	chết	chóc	chồng	lên	chết	chóc...	Bất	
kể	vô	số	 thăng	 trầm,	vượt	qua	những	giai	đoạn	gay	go	
nhất,	 đạo	 Cao	 Đài	 vẫn	 tồn	 sinh,	 để	 cho	 “[n]hững ngôi 
thánh đường đồ sộ uy hùng vươn lên khắp nơi, khắp 
chốn”, và	cho	“hình bóng Đạo vẫn theo thời gian mà xuất 
hiện”. Không	ngờ	chi	cả,	đây	là	điểm	mạnh	của	Đạo,	như	
lời	xác	định	của	Đức	Giáo	Tông	Vô	Vi.	

Tuy	nhiên,	thực	thể	nào	ở	thế	giới	nhị	nguyên	này	mà	
không	có	mặt	đối	lập.	Người	đạo	Cao	Đài,	như	Đức	Giáo	
Tông	 chỉ	 rõ,	 lẽ	 ra	 cần	 lưu	 tâm	 nhiều	 hơn	 đến	 vấn	 đề	
“nhân sự và hành chánh Đạo”. 

Hành	chánh	Đạo	là	một	hệ	thống	chức	sắc,	giáo	phẩm	
tinh	 vi,	 mang	 tính	 tổ	 chức	 vững	 chắc,	 từ	 Tòa	 Thánh	
xuống	tới	các	họ	đạo.	Giáo	Sư	Jayne	Susan	Werner	nhận	
xét:	 “Hội Thánh Cao Đài cũng được tổ chức quy củ (…). 
Mỗi cấp chức sắc Cao Đài đều có được một chức năng 
nhiệm vụ riêng biệt và được quy định rõ ràng, mà từng 
phương diện của chức năng nhiệm vụ ấy đều có một ý 
nghĩa biểu trưng.” (Peasant Politics and Religious 

Sectarianism: Peasant and Priest in the Cao Dai in Viet 
Nam.	 Connecticut:	 Monograph	 series	 No.	 23,	 Yale	
University	Southeast	Asia	Studies,	1981,	p.	7.)	

Tuy	nhiên,	để	có	đủ	những	người	đạo	xứng	đáng	ngõ	
hầu	bổ	nhiệm	vào	các	vị	trí	từ	Tòa	Thánh	xuống	tới	các	
họ	đạo	thì	quả	thật	không	hề	đơn	giản.	Cho	nên,	khi	Đức	
Lý	nói	“nhân sự và hành chánh Đạo”, thì	hai	vấn	đề	này	
tương	liên	chặt	chẽ;	nói	khác	đi,	tuy	hai	mà	một.	

5.4.	Thánh giáo	

“Này chư hiền, Thượng Đế không ngự trị trên vật thể 
vô tri, mà trái lại Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà của 
tâm hồn nhân loại. Hình thể Đạo chỉ mượn đó để thể hiện 
thánh thể Chí Tôn tại thế.” 

*	Suy Niệm 4: Giá trị của bậc chơn tu hành đạo 

“[V]ật thể vô tri” tức	là	các	kiến	trúc	được	dựng	lên	để	
thờ	Đức	Cao	Đài.	Sự	phủ	định	“Thượng Đế không ngự trị 
trên vật thể vô tri” có	 thể	xem	 là	để	khẳng	định	giá	 trị	
của	bậc	 chơn	 tu	 hành	 đạo.	Một	 đền	điện	dù	nguy	 nga,	
tráng	lệ	đến	đâu	mà	trong	đó	không	có	các	bậc	chơn	tu	
hành	đạo	thì	chỉ	là	thể	xác	vô	hồn;	nơi	đó	không	có	Đức	
Cao	Đài.		

“Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà của tâm hồn 
nhân loại.” Ở đây	Đức	Lý	Giáo	Tông	không	dùng	hai	chữ	
“tháp	ngà”	theo	nghĩa	chúng	ta	quen	hiểu	xưa	nay.	

Thông	thường,	“tháp	ngà”	có	nghĩa	là	một	tình	trạng	
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tách	 biệt	 khỏi	 những	 sự	 thực	 và	 thực	 tế	 của	 thế	 giới	
thật.	Đây	là	ý	nghĩa	không	tích	cực.	Nói	rằng	một	người	
trốn	trong	tháp	ngà	tức	là	chê	bai	họ.	Trái	lại,	“tâm tháp 
ngà”	theo	lời	Đức	Lý	mang	ý	nghĩa	tích	cực.		

Tháp hay	đài	 là	kiến	trúc	xây	cao	lên	để	làm	nơi	thờ	
phượng	 các	 Đấng	 thiêng	 liêng.	 Tháp ngà mang	 nghĩa	
bóng	bảy là	bửu	tháp	rất	quý	báu,	ví	như	dùng	ngà	làm	
vật	 liệu	 xây	 dựng. "Tâm tháp ngà” vì	 vậy	 là	 ẩn	 dụ,	 có	
nghĩa	 tâm	 thánh	 thiện,	 rất	 quý	 báu,	 xứng	 đáng	 để	
Thượng	Đế	ngự	vào.	

“Thượng Đế ngự trong tâm tháp ngà của tâm hồn 
nhân loại.” Chân	lý	này	luôn	được	nhắc	nhở	trong	thánh	
ngôn,	thánh	giáo	Cao	Đài.	Chẳng	hạn,	ngày	Thứ	Bảy	13-
02-1926,	Đức	Cao	Đài	dạy:	

Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi, 
Chẳng cần hạ giới vọng cao ngôi. 
Bần sang trối mặc tâm là quý, 
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.	

Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Hình thể Đạo chỉ mượn đó để 
thể hiện thánh thể Chí Tôn tại thế.”	Nói	khác	đi,	nếu	một	
thánh	sở	Cao	Đài	thiếu	các	bậc	chơn	tu	hành	đạo,	nơi	ấy	
làm	sao	thể	hiện	được	thánh	thể	Đức	Chí	Tôn	tại	thế,	và	
bởi	vậy,	có	ai	cần	“mượn”	nơi	đó?	

Thế	nào	là	một	hình	thể	Đạo	đúng	nghĩa?	Trong	một	
đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	Đài	Giáo	Việt	
Nam	 ngày	 Thứ	Năm	 25-02-1971,	 Đức	Quan	 Thánh	Đế	

Quân	dạy:	"Chí Tôn dạy lập chùa thất là một hữu hình trụ 
tướng để thể hiện quyền pháp của Trời. Đó là một phần 
nhỏ. Còn phần trọng đại là làm nơi quy tụ nhơn sanh để 
hướng dẫn mọi sinh hoạt đạo lý, phổ truyền giáo lý, thức 
tỉnh người đời. Nơi chùa thất là để chung cho nhơn sanh 
đến đó nghe đạo, học đạo, để hành đạo.” 

Ngài	dạy	tiếp:	"Trong nếp sinh hoạt tại chùa thất gồm 
có hai phần. Một phần tu tịnh, để tịnh dưỡng tu đơn, 
dùng điển lành hộ trợ cho sự bằng an, sung túc của nơi 
đó. Một phần nữa là ngoại giáo công truyền, gồm có 
giảng đạo, phước thiện xã hội, và hành chánh Đạo để cho 
hệ thống của guồng máy hành chánh được lưu thông 
điều hòa. Nếu không vì những nhu cầu ấy, Chí Tôn đã 
không dạy lập chùa thất.”	

5.5.	Thánh giáo	

“Thượng Đế không là một hình bóng của thần tượng, 
nhơn tượng hay vật tượng. Chính biểu tượng Thiên Nhãn 
cũng chỉ là tạm mượn để gởi gắm chơn lý trong một cụ 
thể chủ quan mà thôi. Chính vì vậy, kiến tạo hình thể Đạo 
có được giá trị cùng chăng là phải có nhơn tâm làm 
chứng thị. Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị cho 
hình thể Đạo của từng địa phương.” 

*	Suy Niệm 5: Thượng Đế hữu ngã và Thượng Đế vô 
ngã [xem	Phụ Lục 1,	tr.	59]	

Trong	một	đàn	cơ	tại	thánh	tịnh	Ngọc	Minh	Đài	(quận	
4,	Sài	Gòn)	ngày	Thứ	Tư	08-02-1967,	Đức	Cao	Đài	dạy:	
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“Thầy là hư vô chi khí...” Là	khí	hư	vô	thì	Thượng	Đế	đâu	
có	hình	dạng	cụ	thể.	Thượng	Đế	còn	là	Đại Linh Quang	
(khối	 ánh	 sáng	 lớn	 thiêng	 liêng).	 Là	 ánh	 sáng	 thì	
Thượng	Đế	đâu	có	hình	thể.	Bởi	vậy,	Đức	Lý	Giáo	Tông	
dạy:	 “Thượng Đế không là một hình bóng của thần 
tượng, nhơn tượng hay vật tượng.”  

Thời	 xưa,	 người	 Trung	 Hoa	 quan	 niệm	 Thượng	 Đế	
theo	hình	ảnh	các	ông	vua	của	họ,	nên	họ	đắp	tượng	hay	
vẽ	Ngọc	Hoàng	với	áo	mão	một	ông	vua	[xem	Phụ Bản 3, 
tr.	 40c].	 Các	 triết	 gia	 gọi	đấy	 là	 “thiên	nhân	đồng	hình	
đồng	tính	luận”	天人同形同性論.	Nhưng	Thượng	Đế	đâu	
có	quốc	tịch,	chủng	tộc.	Trong	con	mắt	các	dân	tộc	khác	
trên	thế	giới,	 tất	nhiên	hình	ảnh	Ngọc	Hoàng	theo	kiểu	
Trung	 Hoa	 trông	 xa	 lạ.	 Một	 bằng	 chứng	 hiển	 nhiên	 là	
Michelangelo	 (1475-1564),	 thiên	 tài	 người	 Ý,	 vẽ	 Đức	
Chúa	Trời	(Thượng	Đế)	theo	hình	ảnh	một	ông	lão	châu	
Âu	khỏe	mạnh	[xem	Phụ Bản 4, tr.	40d];	đây	là	tranh	vẽ	
trên	trần	nhà	nguyện	Sistine	ở	thành	phố	Vatican.	

Nhưng	 người	 đời	 vốn	 chuộng	 Thượng	 Đế	 hữu	 ngã	
hơn	Thượng	Đế	vô	ngã.	Họ	cần	một	hình	ảnh	giống	như	
họ	mà	siêu	việt	hơn	họ	để	gởi	gắm	lòng	tin.	Đó	là	lý	do	
Đại	Sư	Vivekananda	(1863-1902)	bảo	rằng	nếu	một	con	
cá	 có	 thể	 quan	 niệm	 được	 Thượng	 Đế	 thì	 Thượng	 Đế	
của	nó	chắc	chắn	là	một	con	cá	khác	to	khỏe	và	xinh	đẹp	
hơn	 nó	 rất	 nhiều	 (xem	 thêm:	Tôn Giáo Là Gì Theo Lời 
Nói Của Đại Sư Vivekananda.	 Sài	 Gòn:	 An	 Tiêm	 1969,	
Vương	Gia	Hớn	dịch).	

Con	người	cần	có	một	hình	ảnh	hay	biểu	tượng	không	
những	 kết	 hợp	được	 Thượng	Đế	 hữu	 ngã	 với	 Thượng	
Đế	vô	ngã	mà	còn	thể	hiện	chỗ	đồng	nhất	của	nhân	loại.	
Thiên	Nhãn	vì	vậy	 là	biểu	 tượng	của	Thượng	Đế	 trong	
đạo	Cao	Đài,	nhưng	Thiên	Nhãn	không	phải	là	tuyệt	đối	
thể.	Lãnh	hội	được	điều	này	thì	hiểu	vì	sao	Đức	Lý	Giáo	
Tông	dạy:	“Chính biểu tượng Thiên Nhãn cũng chỉ là tạm 
mượn để gởi gắm chơn lý trong một cụ thể chủ quan mà 
thôi.”	

Thượng	Đế	là	tuyệt	đối	thể	nên	dù	cho	tình	cảm	con	
người	 đối	 với	 Thượng	 Đế	 có	 như	 thế	 nào	 chăng	 nữa,	
Thượng	 Đế	 vẫn	 là	 Thượng	 Đế.	 Chân	 lý	 này	 được	 Đức	
Cao	Đài	dạy	 trong	một	đàn	 cơ	 tại	 Cơ	Quan	Phổ	Thông	
Giáo	Lý	Cao	Đài	Giáo	Việt	Nam	ngày	Thứ	Sáu	04-3-1977	
như	sau:	

Con có thánh tâm sẽ có Thầy,  
Thầy là Cha Cả của Đông Tây. 
Tây Đông dầu biết hay không biết, 
Thì đức háo sanh cũng thế này.	

Trong	 Nhị	 Kỳ	 Phổ	 Độ,	 ở	 cuối	 Bài Giảng Trên Núi 
(Mátthêu	5:45),	Đức	Giêsu	Kitô	dạy	 cùng	một	 lý	 lẽ:	 “… 
Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Người cho mặt trời của 
Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho 
mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất 
chính.”		

Một	hình	thể	Đạo	tuy	thể	hiện	thánh	thể	Đức	Chí	Tôn	
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tại	thế,	nhưng	bản	thân	hình	thể	ấy	không	là	một	giá	trị	
tuyệt	đối.	Một	thánh	sở	Cao	Đài	đẹp	đẽ	và	có	vị	trí	thuận	
tiện	ở	chốn	thị	thành	sầm	uất	mà	lại	đìu	hiu	vắng	vẻ	là	
bởi	vì	sao?	Người	Việt	nói:	“Đất lành chim đậu.”	Vậy,	giá	
trị	 đích	 thực	 của	một	 hình	 thể	 Đạo	 thật	 sự	 không	 tùy	
thuộc	vào	những	vật	chất	đã	tạo	nên	hình	thể	đó.	Lãnh	
hội	được	điều	này	thì	hiểu	vì	sao	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	
“Chính vì vậy, kiến tạo hình thể Đạo có được giá trị cùng 
chăng là phải có nhơn tâm làm chứng thị.”  

Lời	 dạy	 “kiến tạo hình thể Đạo có được giá trị cùng 
chăng là phải có nhơn tâm làm chứng thị” nghĩa	là	giá	trị	
của	hình	thể	Đạo	được	minh	chứng	bằng	hiệu	quả	cứu	
độ	nhơn	sanh	của	đạo	Cao	Đài.	Chẳng	hạn,	nếu	một	địa	
phương	có	thánh	thất,	thánh	tịnh	Cao	Đài	thì	con	người	
nơi	đó	có	giác	ngộ	hay	đạo	đức	hơn	không?	Cuộc	sống	
có	an	bình	hơn	không?		

Giáo	 lý	Cao	Đài	dạy	con	người	 tu	 thân	để	chuyển	 từ	
phàm	ra	hiền	thánh,	nhưng	giáo	lý	này	có	được	thường	
xuyên	giảng	dạy	vào	hai	kỳ	sóc	vọng	tại	các	thánh	thất,	
thánh	 tịnh	không?	Có	giúp	nhơn	sanh	giác	ngộ	không?	
Thế	nên	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	 “Giá trị của nhơn sanh 
giác ngộ sẽ định vị cho hình thể Đạo của từng địa 
phương.”	

5.6.	Thánh giáo	

“Chư hiền thử nghĩ: Người nông phu nào cũng gieo 
mầm lúa trên thửa ruộng màu mỡ mà không bao giờ 

gieo trên tấm thảm nhung tơ. Dầu thảm đó có thêu được 
đẹp nổi muôn màu nhưng giá trị của tấm thảm vẫn là 
tấm thảm để trang trí kiêu sa, chớ làm gì khơi động được 
mầm sinh sôi bất tận. Tấm lòng của nhân loại mới chính 
là nơi chân lý cứu rỗi phát	sinh, tạo thế an	bình cho nhân 
loại. Vì vậy nhơn tâm Đạo phải phát khai, phải sum sê tàn 
lá. Thửa ruộng không được chăm sóc màu mỡ thì bông 
lúa nào được nặng trĩu đua chen.”	

*	Suy Niệm 6: Tâm điền 	

Đoạn	 này	 Đức	 Lý	 Giáo	 Tông	 dạy	 về	 việc	 chăm	 sóc	
mảnh	 tâm	 điền	 (ruộng	 lòng).	 Hai	 chữ	 tu thân	 tương	
đương	 với	 self-cultivating trong	 tiếng	 Anh,	 và	 từ	 gốc	
cultivating	có	nghĩa	là	chăm	sóc	mảnh	đất	để	trồng	trọt;	
ý	nghĩa	này	vì	thế	rất	gần	gũi	hai	chữ	tâm	điền.	 

Trong	Nhị	 Kỳ	Phổ	Độ,	Đức	Giêsu	Kitô	 có	 lần	dạy	 về	
tâm	 điền	 qua	 dụ	 ngôn	 sau:	 “Một nhà nông đi ra gieo 
giống. Trong khi ông ta vãi hạt giống, có hạt rơi dọc theo 
lối đi, chim chóc đến ăn hết. Có hạt rơi trên sỏi đá, nơi 
không có nhiều đất. Hạt mọc nhanh vì đất cạn cợt. Nhưng 
khi nắng lên, chúng bị khô cháy, và vì thiếu rễ nên héo 
tàn. Số hạt khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm chúng 
chết nghẹt, thành thử không sinh sôi được. Tuy nhiên có 
số hạt khác rơi xuống đất tốt. Chúng mọc lên, sinh sôi nảy 
nở, hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì 
được một trăm lần.” (Máccô	4:3-8) 

Trong	Tam	Kỳ	Phổ	Độ,	Đức	Cao	Đài	 khuyên	 con	 cái	
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trần	gian	chăm	sóc	tâm	điền	như	sau:	“Trước kia miếng 
ruộng của con vẫn trống sạch, nếu con không cấy lúa lên 
tức nhiên nó phải sanh cỏ. Khi sanh cỏ rồi, con muốn nhổ 
cho tận gốc sạch trơn, rồi không cấy những giống lúa tốt 
lên, lâu ngày cũng biến sanh cỏ nữa. Bởi vậy, tâm con kêu 
là tâm điền. Chẳng những các con tránh điều dữ mà cần 
phải lo làm những điều lành.”	

Thầy	kết	luận:	

Tâm điền con trẻ ráng gieo trồng 
Trồng những trái lành được trổ bông 
Bông trái trúng mùa con hạnh hưởng 
Một lòng từ thiện được thành công.	

(Thánh Huấn Hiệp Tuyển,	quyển	I.	Bài	Tâm Điền.)	

Trở	lại	với	thánh	giáo	Đức	Lý	Giáo	Tông,	tại	sao	trong	
đoạn	này	Ngài	nói	đến	việc	chăm	sóc	mảnh	tâm	điền?	Có	
liên	hệ	gì	tới	ý	thức	hệ	chăng?	

Ý	thức	hệ	nhằm	thay	đổi	xã	hội,	tức	thay	đổi	cái	tâm	
con	người	của	xã	hội	đó.	Nhưng	 trước	hết	 cái	 tâm	của	
“những	nhà	ý	thức	hệ”	phải	phù	hợp	để	họ	theo	đuổi	lý	
tưởng	 cao	 cả	 của	mình.	 Thí	dụ,	 những	 ai	 hay	 tán	 tụng	
Đại	Đạo	mà	 tâm	địa	vẫn	chỉ	quẩn	quanh	 trong	ngõ	cụt	
chật	 hẹp	 thì	 làm	 sao	 họ	 có	 thể	 thật	 lòng	 thực	 thi	 lý	
tưởng	Đại	Đạo?	

Một	 lái	 thuyền	chỉ	giỏi	 chèo	chống	chiếc	 thuyền	con	
trên	sông	 lạch	 thì	đương	nhiên	không	 thể	đứng	vào	vị	

trí	 thuyền	trưởng	một	con	tàu	 tân	 tiến	giữa	đại	dương	
bao	la.	Tương	tự,	con	người	tôn	giáo	bất	cập	con	người	
Đại	Đạo	trong	ý	nghĩa	Đại	Đạo	là	siêu	tôn	giáo.		

Nhưng	con	người	Đại	Đạo	không	thể	từ	trên	trời	rơi	
xuống.	 Thành	 thử	 cần	 giáo	 dục	 để	 con	 người	 tôn	 giáo	
chuyển	hóa	thành	con	người	Đại	Đạo.	Bởi	thế,	ý	thức	hệ	
Cao	Đài	(cũng	là	ý	thức	hệ	Đại	Đạo)	cần	được	giáo	dục	
rộng	rãi	trong	các	cộng	đồng	Cao	Đài	để	đổi	mới	“khung 
cảnh tôn giáo xa xưa” như	lời	của	Đức	Lê	Đại	Tiên.		

Tuy	 nhiên,	 con	 người	 thường	 ít	 chịu	 đổi	 mới,	 hoặc	
không	đổi	mới	đúng	nghĩa.	Nói	cách	khác,	con	người	tôn	
giáo	 không	 dễ	 thoát	 ra	 khỏi	 “khung cảnh tôn giáo xa 
xưa”. Thế	nên,	 trong	đàn	cơ	 tại	 thánh	 thất	Nam	Thành	
ngày	Thứ	Hai	31-3-1969,	dường	như	để	đối	 trị	 tâm	 lý	
(hay	não	trạng)	ấy,	Đức	Lê	Đại	Tiên	dùng	những	 lời	 lẽ	
mạnh	mẽ	như	sau:	

“Đừng xây ngôi nhà mới trên nền cũ, hãy gầy dựng 
một nền móng mới trước khi xây nhà đúc cột. Trách 
nhiệm mới, sứ mạng mới, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải 
tương đồng phối hợp mới. Trên con đường gay go giữa 
thời buổi bão bùng, có người lữ khách nào lại dùng con 
ngựa già hay cỗ xe cũ.”	

Giáo	 dục	 ý	 thức	 hệ	 Cao	 Đài	 cũng	 có	 nghĩa	 là	 giúp	
người	đạo	Cao	Đài	xây	dựng	cho	mình	một	văn	hóa	hành	
đạo.	Thí	dụ,	sau	khi	đã	dự	nhiều	lễ	kỷ	niệm	và	các	buổi	
thuyết	đạo	tổ	chức	tại	một	cộng	đồng	Cao	Đài,	rốt	cuộc	
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người	ta	không	sao	nếm	được	tinh	ba	ngon	ngọt	của	đạo	
Cao	Đài	bởi	lẽ	mọi	nỗ	lực	của	cộng	đồng	ấy	chỉ	nhằm	tô	
điểm	cho	một	cá	nhân	nào	đó;	nếu	thế	thì	văn	hóa	hành	
đạo	ở	nơi	ấy	có	 lẽ	là	một	vấn	đề.	Nhận	thức	được	điều	
này	 chúng	 ta	hiểu	 lời	dạy	 của	Đức	Lý	Giáo	Tông	 trong	
đoạn	5.13	dưới	đây:	“Cao Đài (...) không là của người này 
hay kẻ kia...” 

Khi	nói	văn	hóa	hành	đạo,	nên	nhớ	rằng	trong	tiếng	
Anh	từ	culture (văn	hóa)	có	gốc	Latin	là	cultura nghĩa	là	
trồng	 trọt,	 canh	 tác,	 cày	cấy.	Vậy	 thì	 văn	hóa	cũng	 liên	
quan	tới	việc	chăm	sóc	 tâm	điền.	Nhân	tâm	phải	 là	đối	
tượng	chánh	của	tôn	giáo.	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Tấm 
lòng của nhân loại mới chính là nơi chân lý cứu rỗi phát	
sinh, tạo thế an	bình cho nhân loại. Vì vậy nhơn tâm Đạo 
phải phát khai, phải sum sê tàn lá.” 

5.7.	Thánh giáo 

“Nền Đạo không được khai minh thì nhơn tâm Đạo quá 
ư là ít ỏi. Người chèo thuyền bát nhã, kẻ phát độ cành 
dương là cần vớt cho hết người chết đắm, cứu cho cùng 
khắp kẻ nạn tai, nào phải đợi người lụy dòng trèo lên 
thuyền cứu độ hay kẻ bịnh ngặt đến hứng giọt cam lồ rồi 
đành bảo bởi vô minh duyên nghiệp làm cho sóng dập 
kiếp phù sinh.” 

*	Suy Niệm 7: Bồ Tát Đạo 

Đức	 Lý	 Giáo	 Tông	 dạy:	 “Nền Đạo không được khai 
minh thì nhơn tâm Đạo quá ư là ít ỏi.” Lời	dạy	này	tỏ	rõ	

rằng	việc	giáo	dục	hay	thuyết	giảng	cho	tín	đồ	vẫn	luôn	
là	cốt	lõi	trong	việc	khai	minh	(làm	sáng	tỏ)	đạo	Cao	Đài	
để	cho	nhơn	sanh	thấu	hiểu	giá	trị	cứu	độ	đích	thực	của	
Cao	Đài.	

Đức	 Lý	Giáo	 Tông	 dạy	 tiếp:	 “Người chèo thuyền bát 
nhã, kẻ phát độ cành dương là cần vớt cho hết người chết 
đắm, cứu cho cùng khắp kẻ nạn tai, nào phải đợi người 
lụy dòng trèo lên thuyền cứu độ hay kẻ bịnh ngặt đến 
hứng giọt cam lồ rồi đành bảo bởi vô minh duyên nghiệp 
làm cho sóng dập kiếp phù sinh.” Ngài	khuyên	người	đạo	
Cao	Đài	phải	tích	cực	nhập	thế	thực	hành	Bồ	Tát	Đạo.		

Tinh	thần	Bồ	Tát	Đạo	còn	thể	hiện	qua	mục	đích	của	
đạo	Cao	Đài.	Trong	một	đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	
Giáo	Lý	Cao	Đài	Giáo	Việt	Nam	ngày	Thứ	Tư	23-8-1972,	
Đức	Giáo	Tông	Đại	Đạo	Lý	Thái	Bạch	dạy:	“Mục đích Cao 
Đài trong Tam Kỳ Phổ Độ không chủ trương đơn thuần 
cho các hàng tín hữu thành Phật, Tiên, Thánh để an 
hưởng cõi thiêng liêng rồi quên nhiệm vụ hiện tại là xây 
đời thuần lương thánh thiện trong tình thương, trong 
hòa đồng, trong đạo đức để tròn câu hạnh phúc gia đình, 
hạnh phúc dân tộc quốc gia, và hạnh phúc cho nhân loại.”		

Trong	Nhị	Kỳ	Phổ	Độ	các	bậc	Bồ	Tát	nguyện:	“Chúng 
sanh vô biên, thệ nguyện độ.” 

Trong	 Tam	Kỳ	 Phổ	 Độ,	 lập	 hạnh	 Bồ	 Tát,	 vị	môn	 đồ	
đầu	tiên	của	Đức	Cao	Đài	là	ngài	Ngô	Văn	Chiêu	(1878-
1932)	nguyện:	
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Một là sanh chúng hằng hà,  
Dốc lòng cứu vớt, lòng ta thề nguyền. 

Khi	mở	đạo	Cao	Đài,	Đức	Thượng	Đế	lập	đại	nguyện:	

Muôn kiếp các con chịu lạc đường 
Thấy vầy Thầy luống động lòng thương 
Nên đoan thệ với hàng Tiên Phật 
Lập Đạo không thành chịu tội ương.	
(Đại Thừa Chơn Giáo. 
Hà	Nội:	Nxb	Tôn	Giáo, 2016,	tr.	34.)	

Đó	là	đại	hạnh	của	bậc	Đại	Bồ	Tát,	nên	hồng	danh	của	
Thượng	Đế	 trong	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	 là	Cao Đài Tiên Ông 
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.		

Tu	theo	Cao	Đài	là	tu	theo	hạnh	Bồ	Tát.	Hàng	ngày	lúc	
quỳ	 cúng	 tứ	 thời	 trước	 Thiên	 Bàn,	 người	 tín	 hữu	 Cao	
Đài	 có	 bốn	 lượt	 lập	 đại	 nguyện	 làm	 Bồ	 Tát	 bằng	 cách	
đọc	câu	nguyện	thứ	hai.		

Thật	 vậy,	 trước	 khi	 kết	 thúc	mỗi	 buổi	 cúng	 thời,	 tín	
đồ	đọc	Ngũ	Nguyện;	trong	đó,	lời	nguyện	thứ	hai	là	“Nhì 
nguyện phổ độ chúng sanh”;	 mà	 muốn	 phổ	 độ	 chúng	
sanh	 thì	 phải	 “nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai”.	 Nói	
khác	đi,	hai	lời	nguyện	này	liên	quan	qua	lại.	

5.8.	Thánh giáo	

“Có tập thể là phải có tổ chức. Hành chánh Đạo không 
phải để phục vụ cho Thượng Đế. Thượng Đế nào có cần 
chi, nhưng thế sự chỉ để phục vụ cho nhơn sanh tất cả. 

Mượn hành chánh Đạo là làm thế nào để thể hiện được 
tương liên tương trợ dìu dắt lẫn nhau từ kẻ nhỏ nhít 
cùng trở về với Đại Linh Quang trong buổi chót.”  

*	Suy Niệm 8: Hành chánh Đạo  

Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Có tập thể là phải có tổ chức.” 
Suy	Niệm	3	 trên	đây	có	nhắc	 tới	nhận	xét	 của Giáo	Sư	
Jayne	Susan	Werner:	“Hội Thánh Cao Đài cũng được tổ 
chức quy củ (…).”  

Hệ	 thống	hành	 chánh	 tinh	 vi	 của	đạo	Cao	Đài	nhằm	
phục	vụ	ai?	Đức	Lý	minh	định:	“Hành chánh Đạo không 
phải để phục vụ cho Thượng Đế. Thượng Đế nào có cần 
chi, nhưng thế sự chỉ để phục vụ cho nhơn sanh tất cả.”  

Trong	đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	Đài	
Giáo	Việt	Nam	ngày	Thứ	Năm	07-3-1974,	Chư	Tiền	Khai	
Đại	 Đạo	 dạy:	 “Thượng Đế không kêu gọi con người 
phụng sự cho Thượng Đế, mà con người hãy cải tạo để 
xây dựng thiên đàng cho con người và thế giới ở trên 
đời.” 

Do	đó,	hành	chánh	Đạo	được	đặt	ra	với	hệ	thống	chức	
sắc,	chức	việc	kèm	theo	nhiệm	vụ	rõ	ràng	là	để	phục	vụ	
nhơn	 sanh.	 Chẳng	 hạn,	 Pháp Chánh Truyền Chú Giải	
trình	bày	nhiệm	vụ	của	Chánh	Trị	Sự	như	sau:		

“Buộc [các] Phó Trị Sự phải thay phiên nhau đặng nạp 
cho Chánh Trị Sự, mỗi tháng ba mươi người công quả, 
tức là mỗi ngày, phải có một người hầu việc cho Chánh 
Trị Sự. Chánh Trị sự mới sai người đó đi khắp địa phận 
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mà thăm viếng tín đồ về sự bịnh hoạn, đói khó. Hễ có một 
người trong địa phận bị tai nạn, thì biểu người công quả 
ấy ở tại đó mà giúp đỡ, săn sóc, hoặc bịnh hoạn phải lo 
nuôi dưỡng, hoặc nghèo nàn phải chung hiệp nhau mà gỡ 
khổ. Ấy là phận sự rất cao thượng của Chánh Trị Sự. Cái 
vẻ riêng tốt đẹp của Đạo do tại nơi đó.” 

Nhưng	hành	chánh	Đạo	là	phương	tiện,	không	phải	là	
mục	đích.	Phương	tiện	này	không	có	tính	tuyệt	đối,	nên	
Đức	Lý	bảo	là	“mượn”.  

Vậy,	giá	 trị	đích	 thực	của	hành	chánh	Đạo	 tùy	 thuộc	
vào	mục	đích	của	hệ	thống	có	đạt	được	hay	không.	Mục	
đích	 ấy	 là	 chi?	 Đức	 Lý	 dạy:	 “Mượn hành chánh Đạo là 
làm thế nào để thể hiện được tương liên tương trợ dìu 
dắt lẫn nhau từ kẻ nhỏ nhít cùng trở về với Đại Linh 
Quang trong buổi chót.” 

Làm	sao	đạt	được	giá	trị	đích	thực	ấy?	Câu	trả	lời	có	
sẵn	trong	đoạn	kế	tiếp.  

5.9.	Thánh giáo	

“Thế nên thiết lập một cơ cấu hình thể Đạo mà bảo tồn 
không được cũng không khai sáng thêm hơn, thiệt là một 
điều thiếu sót và tội lỗi lớn với chính mình. Đừng để cho 
một tâm hồn nào phải thương xót trước một thánh thể 
của Chí	Tôn. Đã tạo	được thì phải cố gắng khai minh và 
phát huy cho đúng với sự tạo dựng của mình hay của 
người đi trước.” 

*	Suy Niệm 9: Tạo tự và tạo tăng 

“Một cơ cấu hình thể Đạo”	 ở	 cấp	 nền	 tảng	 là	 thánh	
thất	 tại	 một	 họ	 đạo.	 Nếu	 nơi	 ấy	 “bảo tồn không được 
cũng không khai sáng thêm hơn, thiệt là một điều thiếu 
sót và tội lỗi lớn” của	 người	 cai	 quản. Như	 thế,	 trách	
nhiệm	 của	 vị	đầu	họ	 rất	 đỗi	 nặng	nề.	Người	 ấy	 cần	 có	
đức	để	giữ	cho	thánh	thất	dưới	trên	thuận	thảo.	Người	
ấy	nếu	chưa	đủ	tài	 thì	nhờ	vào	đức	độ	bản	thân	mà	có	
thể	quy	tụ	nhân	tài	giúp	cho	thánh	thất.	

Ngược	 lại,	 nếu	 một	 thánh	 thất	 trở	 thành	 chốn	 xào	
xáo,	giựt	giành,	 thì	nơi	ấy	thật	sự	đâu	còn	 là	 thánh	thể	
của	Chí	Tôn	tại	thế.	Người	thật	lòng	muốn	tu	hành	làm	
sao	dám	bước	vào	đó.	Chứng	kiến	cảnh	suy	bại	của	một	
thánh	 thất,	 người	 có	 tâm	 ắt	 phải	 chạnh	 lòng	 thương	
cảm.	Và	Đức	Giáo	Tông	khuyên:	“Đừng để cho một tâm 
hồn nào phải thương xót trước một thánh thể của Chí	
Tôn.”	Mà	 nếu	 việc	 này	 xảy	 ra,	 thì	 Đức	 Giáo	 Tông	 cảnh	
báo	đó	là	“tội lỗi lớn”. 

Trong	một	đàn	cơ	tại	Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý	Cao	
Đài	Giáo	Việt	Nam	ngày	Thứ	Hai	13-8-1973,	Đức	Lý	Giáo	
Tông	nhắc	nhở:	“[N]ên nhớ rằng tạo tự thì dễ, tạo tăng 
thì khó.” Nói	khác	đi,	 thiết	lập	một	cơ	cấu	hình	thể	Đạo	
để	tượng	trưng	thánh	thể	của	Đức	Chí	Tôn	tại	 thế	gian	
thì	 dễ	 hơn	 là	 tuyển	 chọn	 được	 người	 xứng	 đáng	 cai	
quản	nơi	ấy,	nhất	là	một	con	người	Đại	Đạo	chứ	không	
phải	một	con	người	tôn	giáo	(đã	nói	trong	Suy Niệm 6).		
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5.10.	Thánh giáo	

“Ngoài ra chư hiền cần nên lưu tâm về hình thức vì 
hình thức cũng sẽ thể hiện là tạo nên sự nhứt trí của tâm 
hồn và uy lực của thế đạo trong công cuộc xây dựng tâm 
linh và cứu độ nhơn sanh. Đừng bảo đó là giả mà không 
lưu tâm. Có mấy ai chỉ mơ về bên kia bờ giác mà quên 
đóng con đò để vượt qua chắc chắn an toàn. Không bát 
nhã thuyền nào chở đặng thân phàm xác thịt sang khỏi 
sông mê.”  

*	Suy Niệm 10: Hình thức và nội dung  

Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Ngoài ra chư hiền cần nên lưu 
tâm về hình thức (...). Đừng bảo đó là giả mà không lưu 
tâm.” 

Theo	 các	 nhà	 triết	 học,	 hình	 thức	 và	 nội	 dung	 ảnh	
hưởng	 lẫn	nhau.	Khi	 chưa	 tách	khỏi	hoạt	động	phổ	độ	
của	 các	 ngài	 Cao-Phạm,	 ngài	 Ngô	 Văn	 Chiêu	 hay	 dùng	
tiền	riêng	giúp	vài	đạo	hữu	nghèo	sắm	y	phục	tươm	tất.	
Ngài	khuyên:	“Ăn	mặc	lèng	xèng,	đi	nói	đạo	ai	nghe.”	

Nhiều	người	đạo	Cao	Đài	không	chú	ý	trau	dồi	tiếng	
Việt	mà	lại	hay	hăng	hái	phổ	biến	các	bài	viết	về	đạo	Cao	
Đài	chứa	đầy	 lỗi	chánh	tả,	 từ	ngữ,	ngữ	pháp,	v.v...	Hình	
thức	văn	bản	kém	cỏi	ấy	không	thể	gây	ảnh	hưởng	 tốt	
nơi	người	đọc.	Tệ	hơn	nữa,	sử	dụng	tiếng	Việt	sai	có	thể	
diễn	đạt	sai	ý	nghĩa	thánh	ngôn,	thánh	giáo.	

Tương	 tự,	một	 thánh	 sở	 Cao	Đài	 trông	 luộm	 thuộm	

cũng	không	tạo	được	ấn	tượng	tốt	ở	người	ghé	thăm.	

Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Có mấy ai chỉ mơ về bên kia 
bờ giác mà quên đóng con đò để vượt qua chắc chắn an 
toàn.” Như	thế,	hình	thức	là	cần	thiết.		

Tuy	nhiên,	Ngài	dạy	thêm:	“Không bát nhã thuyền nào 
chở đặng thân phàm xác thịt sang khỏi sông mê.” Hình	
thức	 vẫn	 không	 là	 tuyệt	 đối.	 Người	 hành	 đạo	 cần	 biết	
khéo	léo	dung	hòa	hình	thức	và	nội	dung.		

5.11.	Thánh giáo	

“Chư hiền đệ, hiền muội có nghĩ gì về giáo thuyết hay ý 

thức hệ Cao Đài? 

“Hỡi chư hiền đệ muội, có sự đánh mất vật chất hay 
tiền tài nào nguy hại bằng sự đánh mất ý thức hay tâm 
hồn?  

“Chư hiền ôi, manh áo sô gai, nhà tranh vách đất, ngao 
du sơn thủy mà tâm hồn trong sạch an vui còn hơn ngựa 
xe chen chúc, gác tía đài son, bon chen xuôi ngược với sự 
việc đánh mất cả chính mình mà nào ai có biết. Mượn 
phương tiện để phục vụ cho cứu cánh, đừng để cứu cánh 
phải vùi chôn trong phương tiện phù ba. Chân lý không là 
sự rải rác chấp nhận. Chân lý là sự giác ngộ đơn thuần.”  

*	Suy Niệm 11: Phương tiện và cứu cánh 

Cuối	đoạn	5.2	Đức	Lý	Giáo	Tông	có	nêu	lên	chủ	đề	bài	
giảng	của	Ngài:	“Điều mà Bần Đạo muốn nói hôm nay là 
hình thể Đạo và giáo thuyết hay ý thức hệ Cao Đài.” 
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Như	 thế,	 Ngài	 không	 dùng	 cách	 nhập	 đề	 lung	 khởi.	
Tuy	nhiên,	trong	tám	đoạn	tiếp	theo	đó,	Ngài	không	nói	
ngay	ý	 thức	hệ	Cao	Đài	nghĩa	 là	gì;	 thành	thử	chúng	ta	
dễ	ngộ	nhận	rằng	Ngài	đang	nhập	đề	lung	khởi.		

Thật	vậy,	trong	tám	đoạn	sau	Ngài	bàn	tới	nhân	sự	và	
hành	chánh	Đạo	(5.3;	5.8;	5.9),	vật	thể	vô	tri	và	tâm	hồn	
thánh	thiện	(5.4),	Thượng	Đế	hữu	ngã	và	Thượng	Đế	vô	
ngã	 (5.5),	 chăm	 sóc	 tâm	 điền	 (5.6),	 Bồ	 Tát	 Đạo	 (5.7),	
hình	 thức	 và	 nội	 dung	 (5.10).	 Từng	 vấn	 đề	 đều	 được	
Ngài	 trình	bày	đủ	hai	mặt	đối	 lập	của	nó.	Qua	đó,	Ngài	
cho	 thấy	 những	 điểm	mạnh	 và	 những	 điểm	 yếu	 trong	
quá	trình	tu	học	và	hành	đạo	của	chúng	ta	tùy	thuộc	vào	
ý	thức	của	chúng	ta.	

Thế	rồi	Đức	Lý	nhắc	lại	chủ	đề	bài	giảng: “Chư hiền đệ, 
hiền muội có nghĩ gì về giáo thuyết hay ý thức hệ Cao 

Đài?” 

Nói	tới	ý	thức	hệ	tức	 là	nói	tới	một	giá	trị	 tinh	thần,	
cái	giá	trị	mà	phần	đông	đại	chúng	lơ	là.	Bởi	vậy,	để	thức	
tỉnh	 chúng	 ta,	 Đức	Lý	Giáo	Tông	 hỏi:	 “Hỡi chư hiền đệ 
muội, có sự đánh mất vật chất hay tiền tài nào nguy hại 
bằng sự đánh mất ý thức hay tâm hồn?”	

Thời	Nhị	Kỳ	Phổ	Độ,	Chúa	Giêsu	Kitô	từng	hỏi	không	
khác:	 “Vì nếu người ta được cả thế gian mà phải đánh 
mất linh hồn mình, thì nào có lợi gì?” (Mátthêu	16:26)	

Câu	hỏi	 của	Chúa	 là	 câu	hỏi	 tu	 từ.	Ngày	nay	câu	hỏi	
của	Đức	Lý	cũng	có	thể	là	câu	hỏi	tu	từ,	nhưng	Ngài	trả	

lời	 luôn:	 “Chư hiền ôi, manh áo sô gai, nhà tranh vách 
đất, ngao du sơn thủy mà tâm hồn trong sạch an vui còn 
hơn ngựa xe chen chúc, gác tía đài son, bon chen xuôi 
ngược với sự việc đánh mất cả chính mình mà nào ai có 
biết.” 

 Sống	ở	thế	gian	nhị	nguyên	con	người	luôn	luôn	phải	
chọn	 lựa;	 vấn	 đề	 là	 hãy	 lựa	 chọn	 sao	 cho	 tốt	 nhất.	 Ở	
đoạn	5.8	trên	đây	Đức	Lý	đã	nói	tới	phương	tiện,	cái	tạm	
mượn;	 giờ	 đây	 nhắc	 lại	 nó	 trong	mối	 tương	 quan	 với	
cứu	cánh	 (mục	đích	 tối	hậu),	Ngài	dạy:	 “Mượn phương 
tiện để phục vụ cho cứu cánh, đừng để cứu cánh phải vùi 
chôn trong phương tiện phù ba.” 

Lời	dạy	của	Đức	Lý	Giáo	Tông	là	một	chân	lý,	và	Ngài	
bảo	thêm:	“Chân lý không là sự rải rác chấp nhận.” Thật	
vậy,	chân	lý	về	mối	tương	quan	giữa	phương	tiện	và	cứu	
cánh	 từng	 được	 Đức	 Phật	 Thích	 Ca	 dạy	 không	 khác	
trong	 Nhị	 Kỳ	 Phổ	 Độ.	 Kinh Viên Giác	 (Chương	 Sáu:	
Thanh Tịnh Tuệ)	chép:	“Biết kinh biết pháp cũng chỉ như 
ngón tay chỉ mặt trăng; hãy nhìn mặt trăng và biết ngón 
tay không bao giờ là mặt trăng cả...”		

Làm	 sao	 để	 chân	 lý	 được	 chấp	 nhận	 rộng	 khắp?	
Trong	 lịch	 sử	nhân	 loại,	 người	 ta	 từng	dùng	sức	mạnh	
để	 một	 “chân	 lý”	 nào	 đó	 được	 chấp	 nhận.	 Trong	 tinh	
thần	nhân	bản	Cao	Đài,	tôn	trọng	mỗi	người	là	một	chủ	
thể	tự	do,	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Chân lý là sự giác ngộ 
đơn thuần.” Và	 như	 thế,	một	 lần	 nữa,	 vai	 trò	 của	 giáo	
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dục,	của	thuyết	giáo	được	mặc	nhiên	xác	định	ở	đây.	

5.12.	Thánh giáo	

“Ý thức hệ chân chính Đại Đạo đã quá sáng tỏ làm chói 
mắt cả thế nhân rồi nhân	thế lại tưởng tượng rằng chân 
lý của Đại Đạo cũng chỉ là ánh sáng trong tầm mắt hạn 
hẹp hay tưởng tượng quẩn quanh của riêng mình mới 
thật đáng thương.”		

*	Suy Niệm 12: Nhận thức hữu hạn 

Tự	thân	lời	dạy	này	của	Đức	Lý	Giáo	Tông	đã	rõ	ràng.	
Ở	đây,	Ngài	cho	thấy	con	người	nhận	thức	hữu	hạn	vì	cái	
tâm	phàm	phu	của	mình.	Trong	một	bài	giảng	ở	London	
năm	1896,	Đại	Sư	Vivekananda	(1863-1902)	cũng	chỉ	rõ	
điều	ấy	khi	nói:	“Mọi thứ bị cái tâm [phàm] làm cho hạn 
giới thì đều trở thành hữu hạn.” (Swami	 Vivekananda,	
Jnana Yoga.	Germany:	Jazzybee	Verlag,	1964.	Chapter	6:	
The Absolute and Manifestation,	p.	51.) 

5.13.	Thánh giáo	

“Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài. Cao 
Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ 
nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là 
Tây Ninh hay Bến Tre, không là Truyền Giáo hay Tiên 
Thiên. Cao Đài là Cao Đài thế thôi. Chân lý tự nó phủ 
nhận chân lý.” 

*	Suy Niệm 13: Tuyệt đối và tương đối 

Thượng	Đế	 là	 tuyệt	 đối	 thể	 bất	khả	 tư	nghị.	Mọi	 nỗ	

lực	của	con	người	nhằm	diễn	tả	Thượng	Đế	đều	là	đem	
cái	hữu	hạn	để	thăm	dò	cái	vô	hạn.		

Đại	 Sư	Vivekananda	nói:	“Giờ đây nếu Tuyệt Đối Thể 
trở thành hữu hạn do cái tâm [phàm], thì không còn là 
tuyệt đối nữa; mà trở thành hữu hạn.” Theo	nghĩa	 này,	
Đại	Sư	hàm	ý	rằng	cái	tâm	phàm	phu	của	chúng	ta	thật	
sự	không	thể	biết	được	Thượng	Đế:	“Một Thượng Đế mà 
ta biết đến thì không còn là Thượng Đế nữa; Ngài trở 
thành hữu hạn giống như một người trong chúng ta. Ta 
không thể biết Ngài. Ngài luôn luôn là Đấng Bất Khả 
Tri.” (Jnana Yoga, p.	51.) 

Thật	ra,	lời	lẽ	của	Vivekananda	nào	có	gì	mới	mẻ	đâu.	
“Đạo khả đạo phi thường Đạo. / Cái Đạo mà nói được thì 
không phải là Đạo vĩnh hằng.” Đức	Lão	Tử	ngay	khi	mở	
đầu	Đạo Đức Kinh	há	chẳng	bảo	thế	ư? 

Ngày	nay	Đức	Lý	Giáo	Tông	bảo:	“Cao Đài [a] không là 
Cao Đài [b], đó chính thị là Cao Đài [a].”	Cao	Đài	[a]	thì	
tuyệt	 đối	 bất	 khả	 tư	 nghị;	 Cao	 Đài	 [b]	 thì	 tương	 đối	
trong	 sự	diễn	 tả	 của	 thế	nhân	hay	 trong	 sự	 thể	hiện	ở	
thế	 gian.	 Nói	 khác	 đi,	 Cao	 Đài	 [b]	 là	 Cao	 Đài	 hạn	 hẹp	
trong	cái	khung	tôn	giáo;	Cao	Đài	[a]	là	Cao	Đài	trong	ý	
nghĩa	Đại	Đạo	siêu	vượt	trên	tôn	giáo.	

Tương	 tự,	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	 “Chân lý [a] tự nó 
phủ nhận chân lý [b].” Chân	 lý	 [a]	 là	 chân	 lý	 tuyệt	đối;	
chân	 lý	 [b]	 là	 chân	 lý	 tương	đối	do	nhận	 thức	của	 tâm	
phàm. 	
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Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Cao Đài không tự nó sinh phát 
riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào...” Bằng	cách	nói	
như	 vậy,	 Đức	 Giáo	 Tông	 cho	 thấy	 Cao	 Đài	 là	 Đại	 Đạo.	
Thế	 nhưng	 phần	 đông	 người	 đạo	 Cao	 Đài	 hay	 nhấn	
mạnh	nhiều	 tới	yếu	 tố	bản	địa	 (hoặc	nội	 sinh)	 của	 tôn	
giáo	mình	và	vì	 thế	dễ	bỏ	qua	ý	nghĩa	Đại	Đạo	của	Cao	
Đài.	

Đức	 Lý	 Giáo	 Tông	 dạy:	 “Cao Đài (...) không là của 
người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre, 
không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên.” 

Lời	dạy	này	 liên	quan	 tới	 văn	hóa	hành	đạo	của	 các	
cộng	đồng	Cao	Đài	(đã	nói	ở	Suy Niệm 6).	Tôn	giáo	Cao	
Đài	nếu	không	phân	hóa,	Đức	Giáo	Tông	đã	không	phải	
dạy	như	thế.	

5.14.	Thánh giáo	

“Chư hiền muốn thiết lập thành quả để tạo cơ trình 
tiến tới sự hiệp nhứt cho Đại Đạo thì nên hiểu, bất cứ sự 
phân hóa nào cũng không thể vượt qua khỏi vòng trời 
đất hay huyền linh của Thượng Đế Chí Tôn.”  

*	Suy Niệm 14: Phủ định sự phân hóa  

Khi	 nói	 về	 sự	phân	hóa	 trong	 tôn	 giáo	Cao	Đài,	một	
vài	người	cố	ý	 tưởng	 tượng	ra	cái	gọi	 là	 “mười	hai	 chi	
phái”	[xem	Phụ Lục 2, tr.	64].	Theo	tượng	số	học	Cao	Đài,	
số	mười	 hai	 là	 số	 của	Trời.	Vậy,	phải	 chăng	họ	 ám	 chỉ	
tôn	giáo	Cao	Đài	phân	hóa	là	do	“ý	Trời”?	Thế	nhưng	lời	

dạy	của	Đức	Lý	Giáo	Tông	trong	đoạn	5.14	này	và	đoạn	
5.15	tiếp	theo	đã	phủ	định	sự	tưởng	tượng	của	họ. 

5.15.	Thánh giáo	

“Chư hiền hãy gom các chiếc mai vàng vào cành mai 
tươi tốt để khoe sắc với Chúa Xuân. Nếu kết hợp chỉ là kết 
hợp, phân hóa chỉ là phân hóa, đó cũng là cơ [là	mầm	
mống] tận diệt của cuộc đời.”  

*	Suy Niệm 15: Một ẩn dụ 

Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy	bài	 này	 vào	 rằm	 tháng	Giêng	
(1974),	thì	vẫn	đang	là	mùa	xuân,	nên	Ngài	nhắc	tới	“các 
chiếc mai vàng”.		

Thật	ra	không	ai	có	thể	“gom các chiếc mai vàng vào 
cành mai tươi tốt”.	Đây	chỉ	là	một	ẩn	dụ.		

“Cành mai tươi tốt”	tượng	trưng	tôn	giáo	Cao	Đài;	mỗi	
“chiếc mai vàng”	 tượng	 trưng	 từng	 cộng	 đồng	Cao	Đài	
hiện	 hữu	 với	 những	 ưu	 điểm	 riêng	 sẵn	 có.	 Thay	 vì	
những	nét	đẹp	rời	 rạc,	 lẻ	 tẻ	 trong	 tình	 trạng	phân	hóa	
hãy	kết	hợp	lại	thành	một	thực	thể	toàn	vẹn.		

Trong	Tâm Lý Người Đạo Cao Đài (Hà	Nội:	Nxb	Hồng	
Đức	2017,	tr.	33-34),	tôi	bày	tỏ:	

“Ngày nay, thực trạng lịch sử của tôn giáo Cao Đài cho 
thấy hai tác động đối lập: Một mặt, trong khi cố gắng 
phát triển đạo trên phạm vi địa phương của mình, mỗi 
Hội Thánh thực sự góp phần hiệu quả làm đạo phát triển 
nhanh. Mặt khác, trái ngược lại, mỗi Hội Thánh càng cố 
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gắng phát triển theo cách riêng của mình thì càng gia 
tăng thêm khoảng cách với các Hội Thánh khác, và càng 
gây thêm những cản trở trên con đường thống nhất đạo 
Cao Đài. 

“Từng Hội Thánh có thể có một số điểm mạnh, nhưng 
xét về tổng thể thì sức mạnh của cả nền tôn giáo Cao Đài 
đang bị phân tán rời rạc. Nếu Hội Thánh Cao Đài là một 
thực thể thống nhất và toàn vẹn, thì tất nhiên đạo Cao 
Đài có được sức mạnh tổng hợp để góp phần thâu ngắn 
hành trình và thời gian hoàn thành mục đích tối hậu hay 
cứu cánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.” 

Chấm	dứt	hiện	trạng	phân	hóa	để	trở	lại	một	thực	thể	
toàn	vẹn	không	đơn	giản	chỉ	như	một	phép	cộng	trong	
số	học.	Mà	hiện	trạng	phân	hóa	nếu	cứ	tồn	tại	như	một	
lẽ	đương	nhiên,	như	một	số	phận	an	bài	 thì	quả	 là	nỗi	
buồn	quá	lớn	cho	hai	chữ	Đại	Đạo.	Nhưng	nào	phải	chỉ	
là	 nỗi	 buồn,	 bởi	Đức	 Lý	Giáo	 Tông	 cảnh	 báo:	 “Nếu kết 
hợp chỉ là kết hợp, phân hóa chỉ là phân hóa, đó cũng là 
cơ tận diệt của cuộc đời.”  

Cụm	từ	 “kết hợp chỉ là kết hợp” khiến	chúng	 ta	nghĩ	
tới	một	phép	cộng	mà	những	thành	phần	vì	lý	do	nào	đó	
lại	nằm	trong	sự	kết	hợp	ấy	có	lẽ	không	khác	hơn	những	
kẻ	“đồng	sàng	dị	mộng”.	Thiếu	một	chất	keo,	họ	sẽ	 tan	
rã.	Chất	keo	ấy	là	chi?	Trong	đàn	cơ	tại	thánh	thất	Nam	
Thành	 ngày	 Thứ	 Hai	 31-3-1969.	 Đức	 Đại	 Tiên	 Lê	 Văn	
Duyệt	dạy:	“Hiệp mà không hòa thì trước sau gì cũng tan 
rã.” 

Cụm	 từ	 “phân hóa chỉ là phân hóa” khiến	 chúng	 ta	
nghĩ	 tới	 một	 sự	 phân	 hóa	 kinh	 niên.	 Tình	 trạng	 này	
đương	nhiên	không	 tạo	nên	hình	ảnh	 tích	 cực	của	đạo	
Cao	Đài	bởi	lẽ	trong	Suy Niệm 1	đã	nêu	câu	hỏi:	Bản	thân	
tôn	 giáo	Cao	Đài	 vẫn	 còn	 trong	 trình	 trạng	phân	 ly	 thì	
làm	sao	 có	 thể	kêu	gọi	nhân	 loại	 xây	đắp	một	Đại	Đạo	
không	phân	biệt,	rẽ	chia,	kỳ	thị?	 

Chúng	 ta	 biết	 rằng	 có	 câu	 nói	 được	 cho	 là	 lời	 Đức	
Khổng	Tử:	 “Chớ càm ràm tuyết phủ mái nhà hàng xóm 
khi thềm nhà của mình còn chưa sạch.” Trong	 lời	 dạy	
ngày	31-3-1969	đã	dẫn,	Đức	Đại	Tiên	Lê	Văn	Duyệt	nói	
tương	 tự:	 “Muốn tạo thế nhân hòa cho thiên hạ, trước 
tiên ta hãy tạo thế nhân hòa cho chính bản thân. Vậy điều 
phải quyết định đầu tiên là tạo thế nhân hòa trong lãnh 
vực Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sau đó sẽ làm động năng 
kiến tạo toàn thể.” Nội	bộ	tôn	giáo	Cao	Đài	có	nhân	hòa	
thì	mới	có	thể	thống	nhất	nền	đạo.	

5.16.	Thánh giáo	

“Thượng Đế vẫn hiếu sinh, phân hóa phi phân hóa, kết 
hợp phi kết hợp. Đó là ý nghĩa của cuộc hiếu sinh xây 
chuyển.” 

*	Suy Niệm 16: Ngôn ngữ nhất nguyên  

Chúng	 ta	 sống	 trong	 thế	 giới	 nhị	nguyên	nên	không	
tránh	khỏi	nhận	thức	và	diễn	tả	về	Thượng	Đế	theo	óc	
nhị	nguyên,	dùng	ngôn	ngữ	nhị	nguyên.		
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Trong	bài	giảng	này,	Đức	Lý	Giáo	Tông	giúp	chúng	ta	
quen	 với	 ngôn	ngữ	nhất	 nguyên;	 bởi	 vậy,	 ở	 đoạn	 5.13	
Ngài	dạy	“Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao 
Đài”, và	ở	đoạn	5.16	này	ngài	dạy	“Thượng Đế (...) phân 
hóa phi phân hóa, kết hợp phi kết hợp.”	

Trong	đoạn	5.16	này	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy:	“Thượng 
Đế vẫn hiếu sinh...” Nhưng,	hơn	thế	nữa,	 trong	một	đàn	
cơ	 tại	 thánh	 tịnh	 Ngọc	Minh	 Đài	 ngày	 Thứ	 Tư	 08-02-
1967,	 Đức	 Cao	 Đài	 dạy:	 “Sự thương yêu là cơ thể của 
Thầy.” 	

Mọi	 sự	phân	hóa	đều	đối	nghịch	 với	 thương	 yêu.	Ai	
thật	 sự	 thương	 Thầy	 (Thượng	Đế)	 thì	 không	 thể	 chấp	
nhận	phân	hóa.	

5.17. Thánh giáo 

“Bần Đạo dạy hôm nay cho chư hiền đệ, hiền muội 
cũng đủ để tạm làm hành trang trên đường về cùng 
Thượng Đế để khỏi trở ngại lạc lầm.  

Hãy trỗi bước lên đường chánh đạo,  
Hãy lập tâm hoằng giáo độ nhơn. 
Rồi xem máy Tạo tuần huờn,  
Cái cơ đào thải, bảo tồn phân minh.”		

*	Suy Niệm 17: Hành trang ân tứ 

Hiện	 thực	 hóa	 ý	 thức	 hệ	 Cao	Đài	 là	một	 hành	 trình	
không	dễ	dàng.	Kẻ	hành	nhân	nào	 trên	đường	 thiên	 lý	
bao	giờ	cũng	cần	mang	theo	hành	trang,	dù	ít	dù	nhiều.	

Và	 Đức	 Lý	 Giáo	 Tông,	 người	 Anh	 Cả	 Vô	 Vi,	 với	 lòng	
thương	 yêu	đàn	em	phàm	 thế	 của	Ngài	 đã	 ân	 tứ	hành	
trang:	“Bần Đạo dạy hôm nay cho chư hiền đệ, hiền muội 
cũng đủ để tạm làm hành trang trên đường về cùng 
Thượng Đế để khỏi trở ngại lạc lầm.”	

Kẻ	hành	nhân	trên	viễn	trình	hiện	thực	hóa	ý	thức	hệ	
Cao	Đài	 rất	 dễ	nhận	 ra	mình	 cô	đơn,	 nên	Đức	Lý	Giáo	
Tông	khuyên:		

Hãy trỗi bước lên đường chánh đạo,  
Hãy lập tâm hoằng giáo độ nhơn. 

Và	người	ấy	hãy	tận	nhân	lực,	vững	tin	vào	Lẽ	Trời:	

Rồi xem máy Tạo tuần huờn,  
Cái cơ đào thải, bảo tồn phân minh. 

5.18.	Thánh giáo	

“Bần Đạo ban ơn lành cho tất cả chư hiền hiện diện 
hôm nay.  

“Bần Đạo sẽ hộ phò cho chư hiền trên đường tu thân 
hành đạo được vững vàng. Bần Đạo giã từ. Lui.” 

*	Suy Niệm 18: Thương yêu và hộ phò 

Kết	thúc	lời	dạy	về	ý	thức	hệ	Cao	Đài,	Đức	Giáo	Tông	
Vô	Vi	Đại	Đạo	 từ	giã	đàn	em	 trần	gian.	Ngài	dạy:	 “Bần 
Đạo ban ơn lành cho tất cả chư hiền hiện diện hôm nay.”	

Ơn	của	Ngài	là	ơn	gì?	Tại	sao	Ngài	ban	ơn?	Câu	trả	lời	
là	đây:	“Bần Đạo sẽ hộ phò cho chư hiền trên đường tu 
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thân hành đạo được vững vàng.”	

Tuy	 nhiên,	 Ngài	 ban	 ơn	 mà	 có	 khi	 ơn	 Ngài	 không	
được	nhận	bởi	vì	ai	đó	không	tu	thân	hành	đạo	để	xứng	
đáng	với	ơn	Ngài.	

Ngày	 Thứ	 Bảy	 24-4-1926	 ngài	 Ngô	 Văn	 Chiêu	 từ	 tạ	
ngôi	vị	Giáo	Tông,	do	đó	phẩm	Giáo	Tông	bị	trống.	Ngày	
Thứ	Sáu	29-10-1926,	Đức	Cao	Đài	ban	cho	Đức	Lý	Thái	
Bạch	phẩm	Giáo	Tông	Vô	Vi.	Kể	từ	ấy,	 trách	nhiệm	của	
Đức	Lý	càng	nặng	nề	hơn.	Những	đàn	em	của	Ngài	nơi	
trần	gian,	nếu	hết	lòng	hành	đạo	có	nghĩa	là	ý	thức	chia	
sẻ	 trách	nhiệm	 ấy	 với	 Ngài,	 thì	 đương	 nhiên	 các	 vị	 ấy	
luôn	luôn	được	người	Anh	Cả	Vô	Vi	này	thương	yêu	hộ	
trì.	

Tình	 thương	yêu	và	sự	hộ	 trì	 của	Đức	Lý	Giáo	Tông	
dành	 cho	 những	 ai	 cùng	 với	 Ngài	 đồng	 hành	 sứ	mạng	
Cao	 Đài	 từng	 được	 chính	 Đức	 Lý	 xác	 nhận	 trong	 một	
đàn	 cơ	 tại	 Cơ	 Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	 Đại	 Đạo	 ngày	
Thứ	Sáu	30-8-1985	như	sau:	“Bần Đạo đã đến với chư đệ 
muội sau lịnh phán của Đức Chí Tôn và Hội Công Đồng 
Tam Giáo. Từng bước chân, từng việc làm cho đến mỗi 
tâm tư suy diễn đều được Thần Minh ứng trực. Thế chư 
hiền đệ muội chưa cảm nhận được sao?”  

Hiểu	được	rốt	 ráo	ý	 thức	hệ	Cao	Đài	 và	 hết	 lòng	hy	
hiến	đời	mình	cho	ý	thức	hệ	này	nào	phải	việc	đơn	giản,	
dễ	dàng.	Lời	từ	giã	của	Đức	Lý	Giáo	Tông	vì	vậy	không	
đơn	thuần	chỉ	là	từ	giã.	Lời	Ngài	truyền	tải	tình	thương	

vô	biên	của	Ngài	dành	cho	những	đứa	em	đồng	hành	với	
Ngài,	cũng	là	lời	hứa	chở	che	và	hộ	trì	các	em	Ngài. 

6. Thay lời kết 

Tấm	ảnh	in	ngoài	bìa	tập	tiểu	luận	này	mượn	của	tạp	
chí	LIFE	(thành	phố	New	York,	tháng	7-1948).	Trên	Lôi	
Âm	Cổ	Đài	của	Tòa	Thánh	Tây	Ninh,	một	vị	lễ	sanh	đang	
đánh	trống	mở	đầu	lễ	cúng	giờ	Tý.	

Từ	 thời	 xa	 xưa,	 trong	 các	 nền	 văn	 hóa	 khác	 nhau,	
trống	được	dùng	cho	nhiều	mục	đích	khác	nhau.	Chẳng	
hạn,	 trống	được	dùng	 làm	phương	 tiện	 truyền	 tin	 qua	
những	khoảng	 cách	 lớn.	Trống	 còn	được	dùng	để	 thúc	
giục	lòng	quân,	để	giữ	đều	nhịp	bước,	và	để	rao	truyền	
mệnh	lệnh	hay	loan	báo	những	điều	quan	trọng…	

Lời	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy	về	ý	thức	hệ	Cao	Đài	ví	như	
tiếng	 trống	 để	 thức	 tỉnh	 các	 cộng	 đồng	 Cao	 Đài,	 thúc	
giục	 các	 bậc	 hướng	 đạo	 ở	 các	 cộng	 đồng	 ấy	 hãy	 thoát	
khỏi	 não	 trạng	 phái	 chi,	 hãy	 trả	 lại	 cho	 Cao	 Đài	 chân	
diện	mục	của	Cao	Đài,	như	Đức	Lý	Giáo	Tông	dạy	ngắn	
gọn:	“Cao Đài là Cao Đài thế thôi.” Nói	khác	đi,	đó	là	một	
Cao	Đài	không	bị	chi	phái	hóa.	

Nhưng,	 trải	qua	gần	một	 thế	kỷ	phân	hóa,	não	 trạng	
chi	phái	khó	mà	bật	rễ	một	sớm	một	chiều,	như	người	
xưa	 từng	 nói:	 “Giang sơn dễ đổi, bổn tánh khó dời.”	
(Giang	sơn	dị	cải,	bổn	tánh	nan	di.	江山易改,	本性難移.)	
Hay	như	 Cựu	Ước	 chép:	 “Chẳng lẽ người Ê-ti-ô-pi-a	 [ở	
châu	Phi]	 lại đổi được màu da, và con beo lại đổi được 
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những lốm đốm trên mình?”	(Giêmêria	13:23).	

Nhận	 thức	như	 vậy	 không	 phải	 là	 tiêu	 cực,	 bi	 quan,	
mà	để	lãnh	hội	vì	sao	trước	khi	dạy	về	ý	thức	hệ	Cao	Đài,	
trước	khi	nêu	lên	“Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị 
là Cao Đài”,	Đức	Lý	Giáo	Tông	mời	gọi	những	người	Cao	
Đài	 “hãy hiến thân để phục vụ thánh thể của Đức Chí 
Tôn”. Ở	đây,	hiến	thân	mang	ý	nghĩa	cao	cả	của	từ	ngữ	là	
giải	trừ	cái	ta,	cái	óc	địa	phương,	v.v…	của	người	hướng	
đạo	Cao	Đài.	

Ý	thức	hệ	Cao	Đài	theo	lời	dạy	của	Đức	Giáo	Tông	Lý	
Thái	 Bạch	 cần	được	 giáo	 dục	 cho	 các	 thế	hệ	 tương	 lai	
của	đạo	Cao	Đài.	Hãy	giúp	những	tâm	hồn	trong	trắng	ấy	
thấu	hiểu	và	biết	trân	trọng	giá	trị	tuyệt	đối	của	“Cao Đài 
là Cao Đài thế thôi”.		

Việc	giáo	dục	ý	 thức	hệ	Cao	Đài	 cần	được	 thực	hiện	
thường	xuyên	và	lâu	dài,	trực	tiếp	và	gián	tiếp.	Gián	tiếp	
là	thông	qua	các	ấn	phẩm	của	nhà	Đạo.	Trực	tiếp	là	đưa	
vào	 nội	 dung	 các	 buổi	 thuyết	 đạo	 hàng	 tháng	 vào	 hai	
ngày	sóc	vọng	tại	họ	đạo	(theo	quy	định	trong	Tân	Luật	
Cao	Đài),	vào	các	khóa	đào	tạo	giáo	lý	ngắn	hạn	hay	dài	
hạn.	 Nơi	 nào	 mở	 được	 Học	 Viện	 Cao	 Đài	 thì	 chương	
trình	đào	tạo	nhất	thiết	phải	có	môn	học	ý	thức	hệ	Cao	
Đài.	 Môn	 học	 này	 cần	 kết	 hợp	 với	 sử	 Đạo	 và	 tâm	 lý	
người	Việt	(hay	hẹp	hơn	là	tâm	lý	người	đạo	Cao	Đài):	

-	 Sử	Đạo	 về	 thời	 kỳ	 phân	hóa	 trong	 thập	niên	1930	
cần	chú	ý	giải	trừ	huyền	thoại	về	cái	gọi	là	“mười	hai	chi	

phái”	−	con	số	mười	hai	 (con	số	của	Thượng	Đế)	được	
tưởng	tượng	ra	để	ngụ	ý	rằng	sự	phân	hóa	của	tôn	giáo	
Cao	Đài	không	ra	ngoài	“ý	Trời”!	

-	 Về	 môn	 tâm	 lý	 người	 Việt	 (hay	 hẹp	 hơn:	 tâm	 lý	
người	đạo	Cao	Đài)	 cần	 cho	 thấy	song	song	với	những	
nét	tâm	lý	tích	cực	lại	có	một	nhược	điểm	cố	hữu	là	óc	
bè	phái,	phân	biệt	địa	phương,	thiếu	đoàn	kết,	và	cục	bộ.	
Cần	khảo	sát	xem	phải	chăng	nét	tâm	lý	không	tích	cực	
này	đã	 tác	động	phần	nào	đến	quá	 trình	phân	hóa	 của	
tôn	giáo	Cao	Đài.  

Nếu	một	cá	nhân	tu	theo	đạo	Cao	Đài	chỉ	để	riêng	bản	
thân	được	 cứu	độ,	 thì	 có	 lẽ	 người	 ấy	 chẳng	 cần	 biết	 ý	
thức	hệ	Cao	Đài.	 Ngược	 lại,	 nếu	 hiểu	 thật	 sự	 “Đại	Đạo	
Tam	Kỳ	Phổ	Độ”	 là	 gì,	 thì	 không	 thể	bỏ	qua	 ý	 thức	hệ	
Cao	Đài	trong	việc	giáo	dục	tín	hữu	Cao	Đài.		

05-11-2017 
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Phụ	Lục	1	

THƯỢNG	ĐẾ	HỮU	NGÃ	
VÀ	THƯỢNG	ĐẾ	VÔ	NGÃ	

Phụ	Lục	 này	 hoàn	 toàn	 không	 phải	 là	một	 tiểu	 luận	
triết	học	về	Thượng	Đế	theo	giáo	lý	Cao	Đài.	Đây	chỉ	là	
một	khái	niệm	ban	đầu	có	lẽ	khá	thích	hợp	cho	quý	bạn	
chưa	quen	 lắm	với	hai	 thuật	ngữ	này:	Thượng	Đế	hữu	
ngã	và	Thượng	Đế	vô	ngã.	Vì	 thế,	chắc	chắn	rằng	phần	
trình	bày	sau	đây	không	thể	nào	đầy	đủ.		

1. HAI CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN THƯỢNG ĐẾ 

Xưa	nay	loài	người	có	ít	nhất	hai	con	đường	đưa	đến	
Thượng	Đế:		

-	con	đường	tôn	giáo;		

-	con	đường	triết	lý.	

Theo	con	đường	tôn	giáo,	phần	đông	người	ta	thường	
không	thắc	mắc,	chẳng	hoài	nghi.	Con	đường	triết	lý	trái	
lại	là	con	đường	truy	vấn.		

Thông	thường,	tôn	giáo	và	triết	lý	đều	nói	tới	Thượng	
Đế.	 Tuy	 nhiên,	 đối	 với	 một	 số	 triết	 gia,	 vấn	 đề	 không	
phải	là	Thượng	Đế	mà	là	sự	hiện	hữu	của	một	Tuyệt	Đối	

Thể.	Thực	ra,	sự	khác	nhau	ở	đây	chỉ	là	danh	xưng	hay	
danh	từ.		

Triết	 gia	 dùng	 nhiều	 ngôn	 từ	 khác	 nhau	 để	 mệnh	
danh	Tuyệt	Đối	Thể.	Chẳng	hạn,	 trong	triết	học	Hy	Lạp	
cổ	đại,	 với	Anaximander	 (611-547	 trước	Công	Nguyên	
[TCN])	đó	 là	Apeiron;	với	Hecralitus	(khoảng	500	TCN)	
là	Logos;	với	Plato	(427?-347?	TCN)	là	Thiện Thể;	và	với	
Aristotle	(384-322	TCN)	là	Nguyên Nhân Thứ Nhất,	v.v…		

Tương	 tự,	 tôn	 giáo	 có	 rất	 nhiều	 tôn	 hiệu	 để	 gọi	
Thượng	Đế.	Riêng	đạo	Lão	ở	Trung	Quốc	dùng	nhiều	tôn	
hiệu	dài	để	tôn	kính	Thượng	Đế;	chẳng	hạn,	Hạo Thiên 
Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao 
Thượng Đế 昊天金闕玉皇大天尊玄穹高上帝. 

Khi	 nói	 Thượng	 Đế	 hữu	 ngã	 và	 Thượng	Đế	 vô	 ngã,	
nhan	 đề	 Phụ	 Lục	 này	mặc	 nhiên	 xác	 định	 Thượng	 Đế	
hiện	hữu.	Nói	 cách	khác,	 ở	đây	 không	 có	 yêu	 cầu	phải	
trả	lời	cho	câu	hỏi	có	Thượng	Đế	hay	không	có	Thượng	
Đế.	 Vấn	 đề	 còn	 lại	 là	 tìm	 hiểu	 xem	 đạo	 Cao	 Đài	 quan	
niệm	thế	nào	về	Thượng	Đế	hữu	ngã	và	Thượng	Đế	vô	
ngã.	

Trước	 hết	 cần	 xác	 định	 Thượng	 Đế	 hữu	 ngã	 và	
Thượng	Đế	vô	ngã	là	gì?	

2. THƯỢNG ĐẾ HỮU NGÃ LÀ GÌ? 

Trong	văn	học	Việt	Nam,	Thượng	Đế	(Trời)	được	xem	
như	 một	 “đứa	 trẻ	 con”	 (hóa nhi 化兒)	 hay	 tạo	 nên	
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những	nghịch	cảnh	trớ	trêu	cho	người	thế	gian:	

Trẻ tạo hóa đành hanh quá đáng, 
Chết đuối người trên cạn mà chơi.	
(Cung Oán Ngâm Khúc,	của	Nguyễn	Gia	Thiều)	

Ngài	cũng	biết	ghen	ghét,	đố	kỵ	như	con	người:	

Lạ gì bỉ sắc tư phong, 
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.	
(Truyện Kiều,	của	Nguyễn	Du)	

Ngài	can	thiệp	vào	chuyện	thiên	hạ:	 	

Xanh kia thăm thẳm từng trên, 
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 
(Chinh	Phụ	Ngâm	Khúc,	của	Đặng	Trần	Côn)	

Thậm	 chí	 chuyện	 yêu	 đương	 hoặc	 hôn	 nhân	 ở	 trần	
gian	cũng	có	Ngài	xen	vào:	

Bốn mùa bông cúc nở xây, 
Để coi Trời khiến duyên này về ai.	
(Ca	dao)	

Đồng	 thời	 Ngài	 khoan	 dung,	 sẵn	 lòng	 quan	 tâm	 tới	
một	kẻ	trần	gian	nhàn	rỗi:	

Ngồi buồn đốt một đống rơm, 
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào. 
Khói lên tới tận Thiên Tào, 
Ngọc Hoàng phán hỏi: Đứa nào đốt rơm? 
(Ca	dao)	

Chưa	hết,	Ngài	đầy	lòng	thương	xót	kẻ	phàm	tục	say	
sưa:	

Hiu hiu gió thổi sườn non, 
Ai mà uống rượu là con Ngọc Hoàng. 
Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, 
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi.	
(Ca	dao)	

Những	 “thuộc	 tính”	 mà	 con	 người	 gán	 ghép	 cho	
Thượng	 Đế	 như	 thế	 cho	 thấy	 con	 người	 quan	 niệm	
Thượng	Đế	theo	hình	ảnh	của	mình.	Các	triết	gia	gọi	đây	
là	“anthropomorphism / thiên	nhân	đồng	hình	đồng	tính	
luận”	天人同形同性論.	 Vị	Thượng	Đế	 trong	quan	niệm	
này	là	Thượng	Đế	hữu	ngã.	

3. THƯỢNG ĐẾ VÔ NGÃ LÀ GÌ? 

Nói	ngắn	gọn,	Thượng	Đế	vô	ngã	trái	ngược	với	quan	
niệm	Thượng	Đế	hữu	ngã.	Thượng	Đế	vô	ngã	 là	Tuyệt	
Đối	 Thể	 vượt	 khỏi	mọi	 quan	 niệm	 của	 con	 người	 hữu	
hạn.	Vì	 thế	Đại	Sư	Vivekananda	(1863-1902)	nói:	 “Một 
Thượng Đế mà ta biết đến thì không còn là Thượng Đế 
nữa; Ngài trở thành hữu hạn giống như một người trong 
chúng ta.” (Swami	 Vivekananda,	 Jnana Yoga.	 Germany:	
Jazzybee	 Verlag,	 1964.	 Chapter	 6:	 The Absolute and 
Manifestation,	p.	51.)	

4. THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI LÀ HỮU NGÃ HAY VÔ NGÃ? 

Giáo	 lý	 Cao	Đài	 có	nhiều	 tôn	hiệu	 khác	 nhau	 để	 gọi	
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Thượng	Đế.	Các	tôn	hiệu	này	cho	thấy	Thượng	Đế	hoặc	
hữu ngã,	hoặc	vô ngã,	hoặc	vừa hữu ngã vừa vô ngã.		

4.1. Các	tôn	hiệu	sau	đây	nói	tới	Thượng	Đế	hữu	ngã:		

Cha, Cha Cả; Chí Tôn (Đấng	Rất	Tôn	Kính); Đại Từ Phụ	
(Cha	Rất	Hiền);	Đại Thiên Tôn	(Đấng	Rất	Tôn	Kính	Trên	
Trời);	Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay	Ngọc Đế; Thầy,	v.v...		

4.2.	Các	tôn	hiệu	sau	đây	nói	tới	Thượng	Đế	vô	ngã:	

Cao Đài	(Cái	Đài	Cao);	Đại Linh Quang	(Khối	Ánh	Sáng	
Thiêng	Liêng);	Thái Cực;	Trời,	v.v...	

4.3.	 Các	 tôn	 hiệu	 sau	 đây	 nói	 tới	 Thượng	Đế	 vừa	 hữu	
ngã	vừa	vô	ngã:	

-	Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát:	vô	ngã	(Cao 
Đài:	Cái	Đài	Cao) + hữu	ngã (Tiên Ông)	+	hữu	ngã	(Đại 
Bồ Tát Ma Ha Tát);  

-	Đại La	Thiên Đế:	 vô	ngã	 (Đại La:	Tấm	Lưới	Lớn) + 
hữu	ngã (Thiên Đế:	Vua	Cõi	Trời);	 

-	Huyền Khung Cao Thượng Đế: vô	ngã	(Huyền Khung:	
Bầu	Trời	Huyền	Diệu)	 +	 vô	 ngã	 (Cao:	 Cao	Đài,	 Cái	 Đài	
Cao)	+	hữu	ngã (Thượng Đế);  

-	Thái Cực Thánh Hoàng:	vô	ngã	(Thái Cực)	+	hữu	ngã	
(Thánh Hoàng:	Vua	Thánh),	v.v…	

08-3-1979 
Sửa chữa 06-11-2017 

Phụ	Lục	2	

HUYỀN	THOẠI	
MƯỜI	HAI	CHI	PHÁI	CAO	ĐÀI	

Tôn	giáo	Cao	Đài	chính	xác	có	bao	nhiêu	chi	phái?	Đây	
là	câu	hỏi	xưa	nay	chưa	hề	được	trả	lời	nhất	quán.	Minh	
họa	cho	vấn	đề	này,	sau	đây	 là	ý	kiến	của	mười	tác	giả	
Việt	Nam	và	nước	ngoài,	xếp	theo	thứ	tự	thời	gian.	

1949:	 Trong	 Histoire et Philosophie du Caodaïsme,	
(Paris:	 Nxb	 Dervy,	 222	 trang),	 Gabriel	 Gobron	 (1895-
1941)	kể	 tên	mười	một	 “phái”	như	 sau:	Minh Chơn Lý, 
Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Thông Thiên Đài, Liên Hòa 
Tông Phái [sic],	Minh Chơn Đạo (Công Đồng Hội Giáo), 
Trung Hòa Học Phái, Tây Tông Vô Cực, Tuyệt Cốc, Chiếu 
Minh Đàn,	và	Nữ Trung	[sic]	Hòa Phái	(tr.	174).	

1962:	Trên	tập	san	Hành Đạo	số	3	và	4	của	thánh	thất	
An	Hội	(tỉnh	Kiến	Hòa,	nay	là	tỉnh	Bến	Tre),	viết	về	“Cơ 
Khảo Đạo”	Tâm	Thành	kể	ra	 tám	“phái”	 sau	đây:	Chiếu 
Minh, Minh Chơn Đạo, Minh Chơn Lý, thánh thất Cầu Kho	
(số	3,	tr.	19-20);	Tuyệt Cốc, Tiên Thiên, nhóm người tịnh 
luyện, và	Phạm Môn	(số	4,	tr.	13-15).		

1965:	 Trên	 nguyệt	 san	 Đại Đạo,	 số	 9,	 tháng	 3,	 bài	
“Tìm Hiểu Các Chi Phái Trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”	
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(tr.	 17),	 Huệ	 Lương	 Trần	 Văn	 Quế	 (1902-1980)	 viết	
rằng	cho	đến	năm	1940,	có	mười	hai	“chi	phái”	 là:	Tòa 
Thánh Tây Ninh, Chiếu Minh, Cầu Kho, Tiên Thiên, Minh 
Chơn Lý, Bến Tre (Ban Chỉnh Đạo), Minh Chơn Đạo, Tam	
Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản, Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, 
Tây Tông Vô Cực Cung, Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt,	
và	 Liên Hòa Tổng Hội.	 Đến	 năm	 1965,	 cũng	 theo	 Huệ	
Lương,	có	mười	 lăm	“chi	phái”	là:	Tòa Thánh Tây Ninh, 
Chiếu Minh, Cầu Kho, Minh Chơn Lý, Tiên Thiên, Cơ Quan 
Quy Thống, Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, Cao Thượng Bửu 
Tòa, Minh Chơn Đạo, Bến Tre, Hội Thánh Tam Quan, Hội 
Thánh Truyền Giáo, Tòa Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh 
Tiền Giang,	và	Tòa Thánh Thiên Khai Huỳnh Đạo. 

1967:	Tại	Sài	Gòn,	Hoài	Nhân	Nguyễn	Văn	Ý	xuất	bản	
Bốn Mươi Năm Lược Sử (1926-1966) Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ (Đạo Cao Đài),	116	 trang.	Khi	 viết	“Bản Liệt Kê 
Tạm Các Chi Phái Cao Đài”	(tr.	109-111),	ông	đã	đặt	Tòa	
Thánh	Tây	Ninh	đứng	đầu	bản	 liệt	kê	này,	và	cẩn	thận	
ghi	rõ:	“CHÍNH THỐNG của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.”  

Ngay	sau	Tòa	Thánh	Tây	Ninh,	Hoài	Nhân	kể	thêm	ba	
mươi	bốn	danh	xưng	nữa.	Có	một	số	danh	xưng	tác	giả	
không	biết	rõ,	nên	để	dấu	(?)	sau	danh	xưng.	Dưới	đây	
là	ba	mươi	lăm	“chi	phái”	do	ông	kể:	

(1)	Tòa	Thánh	Tây	Ninh.		

(2)	 Chiếu	 Minh	 (Cao	 Đài	 Đại	 Đạo	 Chiếu	 Minh	 Tam	
Thanh	Vô	Vi).		

(3)	Thông	Thiên	Đài	(Thông	Thiên	Phái),	ở	Đồng	Sơn	
(Gò	Công).		

(4)	Tuyệt	Cốc,	ở	Tây	Ninh.		

(5)	Cầu	Kho,	ở	Sài	Gòn.	

(6)	Minh	Chơn	Lý,	ở	Cầu	Vỹ	(Mỹ	Tho).		

(7)	Ban	Chỉnh	Đạo,	ở	An	Hội	(Bến	Tre).	

(8)	Tiên	Thiên	(Tiên	Thiên	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ),	
ở	 làng	Mỹ	Phuớc	Tây,	Cai	Lậy	(Định	Tường);	ở	Sóc	Sãi	
(Kiến	Hòa).	

(9)	Minh	Chơn	Đạo,	ở	Giồng	Bốm.		

(10)	Tam	Kỳ	Nguyên	Nguyên	Bản	Bản,	ở	Tân	An.	

(11)	Tây	Tông	Vô	Cực,	ở	Chẹt	Sậy	(Kiến	Hòa).	

(12)	 Bạch	 Y	 Liên	Đoàn	 Chơn	 Lý,	 ở	Mong	 Thọ	 (Kiên	
Giang).	

(13)	 Cơ	Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	 Cao	Đài	 Giáo	 Việt	
Nam,	ở	Sài	Gòn.	

(14)	Ban	Nhu	Cầu	Đạo	Tâm,	Chấn	Hưng	Đại	Đạo	(?).	

(15)	Nữ	Chung	Hòa	Sài	Gòn	(?).	

(16)	Cao	Đài	Việt	Nam,	ở	Bình	Đức	(Định	Tường).	

(17)	Cao	Đài	Thống	Nhứt	 (Cao	Thượng	Bửu	Tòa),	ở	
Bạc	Liêu.		

(18)	Tòa	Thánh	Nhị	Giang,	ở	Châu	Đốc.	
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(19)	Trung	Hòa	Phái,	ở	Rạch	Giá.	

(20)	Cơ	Quan	Truyền	Giáo	Trung	Việt,	ở	Đà	Nẵng.	

(21)	Hội	Thánh	Tam	Quan.	

(22)	Tòa	Thánh	Tiền	Giang	(Minh	Kiến	Đài),	ở	Thông	
Tây	Hội,	Gia	Định.	

(23)	Tòa	Thánh	Thiên	Khai	Huỳnh	Đạo,	ở	Gò	Vấp	(Gia	
Định).	

(24)	 Cơ	 Quan	 Quy	 Thống,	 ở	 Mỹ	 Phước	 Tây	 (Định	
Tường).	

(25)	Tòa	Thánh	Tam	Giang	(?).	

(26)	Thái	Bạch	Y	(?).	

(27)	Hội	Thánh	Minh	Châu	 [sic]	Đạo,	 ở	Tắc	Vân	 (Cà	
Mau).		

(28)	Giáo	Hội	Cao	Đài	Trung	Ương,	ở	Phú	Nhuận	(Sài	
Gòn).	

(29)	Cao	Đài	Thống	Nhứt,	ở	Sài	Gòn.		

(30)	Ban	Vận	Động	Tổng	Hợp	Chi	Phái	Cao	Đài,	ở	Sài	
Gòn.	

(31)	Cao	Đài	Hiệp	Nhứt,	ở	Sài	Gòn.	

(32)	Liên	Hòa	Tổng	Hội,	ở	Sài	Gòn.	

(33)	Cơ	Quan	Hiệp	Nhứt,	ở	Sài	Gòn.	

(34)	Cao	Đài	Liên	Phái,	ở	Sài	Gòn.	

(35)	Ban	Liên	Giao	Chi	Phái,	ở	xã	Bình	Hòa	(Gia	Định).	

1970:	 Trên	 chuyên	 san	 BSOAS	 của	 Trường	 Nghiên	
Cứu	Phương	Đông	Và	Châu	Phi	(Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies,	 thuộc	 Viện	 Đại	 Học	
London),	 Vol.	 XXXIII,	 chuyên	 khảo	 “An Introduction to 
Caodaism: I. Origins and Early History” của	 Ralph	
Bernard	Smith	 (1939-2000)	kể	 tên	 tám	“phân	nhánh	/	
divisions”	 trong	 thập	 niên	 1926-1936	 như	 sau:	 Chiếu 
Minh, Tây Ninh, Tiên Thiên, Cầu Kho, Minh Chơn Lý, Minh 
Chơn Đạo, Ban Chỉnh Đạo,	 và	 Liên Hòa Tổng Hội	 (tr.	
347).	

1970:	Tại	Tây	Ninh,	Trần	Văn	Rạng	(sinh	năm	1936)	
xuất	bản	hai	tập	Đại Đạo Sử Cương,	 tổng	cộng	non	200	
trang.	Ở	tập	II,	ông	kể	tên	mười	sáu	“phái”	là:	Minh Chơn 
Lý, Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Thông Thiên Đài, Liên Hòa 
Tông Phái	 [sic]	hay	Liên Hòa Tổng Hội, Minh	Chơn Đạo	
hay	Cộng Đồng Hội Giáo	[?],	Trung Hòa Học	Phái	hay	Nữ 
Trung	[sic]	Hòa, Tây Tông Vô Cực, Tuyệt	Cốc, Chiếu Minh 
Đàn, Cầu Kho, Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt	 (tr.	 34-
37);	Bạch Y Chơn Lý	[sic],	Tam Kỳ	Nguyên Bản	[sic],	Tòa 
Thánh Nhị Giang, và	Tòa Thánh Tiền	Giang	(tr.	37). 

1972:	 Ở	 Sài	 Gòn,	 Đồng	 Tân	 Trần	 Thái	 Chân	 (1929-
2016)	xuất	bản	Lịch Sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ	(quyển	
Hai:	Phần Phổ Độ 1926-1937),	448	trang.	Theo	Đồng	Tân	
(tr.	388),	“sáu	phái	lớn”	là:	Cầu Kho, Minh Chơn Lý, Minh 
Chơn Đạo, Tiên Thiên, Bến Tre, Tây Ninh,	 thêm	 “sáu	



 

HUE�̣ 	KHA	 I	−	69	 35	 	70	−	Ý	THỨC	HỆ	CAO	ĐÀI	
 

nhóm	 nhỏ”	 là:	Trung Hòa Học Phái, Bạch Y Liên Đoàn 
Chơn Lý, Thông Thiên Đài, Nữ Chung Hòa, Tịch Cốc, và	
Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản. 

1982:	 Thanh	 Long	 Lương	 Vĩnh	 Thuật	 (1918-1982)	
hoàn	 thành	 tập	Hồi Ký	 (382	 trang	 đánh	máy,	 khổ	A4).	
Trong	Hồi	Ký	 (tr.	63-84),	ông	chỉ	nêu	bảy	 “phái”:	Minh 
Chơn Lý, Tiên Thiên, Bạch Y Liên Đoàn, Minh Chơn Đạo, 
Cầu Kho, Ban Chỉnh Đạo, và Tây Ninh.	

1989:	Ở	California	(Mỹ),	Đỗ	Vạn	Lý	(1910-2008)	cho	
in	Tìm Hiểu Đạo Cao Đài,	quyển	I,	dày	566	trang.	Thoạt	
đầu,	ông	kể	ra	hai	mươi	ba	danh	xưng	xếp	theo	thứ	tự	
ABC	như	sau:	Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, Ban Chỉnh Đạo, 
Cao Thượng Bửu Tòa, Cầu Kho, Chiếu Minh Tam Thanh 
(Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Tam Thanh), Cơ Quan Quy 
Thống, Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt, Hội Thánh Tam 
Quan, Liên Giao Chi Phái, Minh Chơn Đạo, Minh Chơn Lý, 
Nữ Chung Hòa, Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản, Tây 
Tôn	[sic]	Vô Cực, Thông Thiên Đài, Tiên Thiên, nhóm Tịnh 
Luyện, Tòa Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Tây Ninh, Tòa 
Thánh Thiên Khai Huỳnh Đạo, Tòa Thánh Tiền Giang, 
Trung Hòa Học Phái, và	nhóm Tuyệt Cốc, v.v…	(tr.	417-
418).	Rồi	ông	lại	viết:	“Thêm vào đó còn có một tổ chức 
cuối cùng được Đức Chí Tôn sắc lịnh lập nên: Cơ Quan 
Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam.”	(tr.	418).		

Cách	 viết	 như	vậy	bộc	 lộ	 tính	nước	đôi	 của	 ông:	 Có	
thể	 ông	 không	 coi	 Cơ	 Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	 là	 chi	

phái,	mà	cũng	có	thể	hàm	ngụ	rằng	Cơ	Quan	không	khác	
hơn	một	chi	phái. 

2000:	Trong	Cao Đài Từ Điển,	mục	từ	“chi	phái”,	Đức	
Nguyên	 Nguyễn	 Văn	 Hồng	 (1940-2005)	 kể	 ra	 “những	
chi	phái	buổi	đầu”	gồm	sáu	phái:	Chiếu Minh Vô Vi, Cầu 
Kho, Minh Chơn Lý, Tiên Thiên, Ban Chỉnh Đạo Bến Tre, 
và	Minh Chơn Đạo	(tr.	707);	kể	thêm	“những	chi	phái	lúc	
sau”	 gồm	 sáu	 danh	 xưng:	 Cơ Quan Truyền Giáo Trung 
Việt, Hội Thánh Tam Quan, Thiên Khai Huỳnh Đạo, Cao 
Thượng Bửu Tòa, Nữ Chung Hòa, và	Trung Hòa Học Phái 
(tr.	714).	

Gom	hết	các	danh	xưng	do	mười	tác	giả	trên	đây	kể	ra	
và	sắp	theo	thứ	tự	ABC,	thì	sự	so	le	rất	lớn	giữa	họ	càng	
dễ	dàng	thấy	được	qua	bảng	đối	chiếu	sau	đây	(tr.	71):	

Ghi chú: 

–	Một	 vài	 danh	 xưng	mà	 các	 tác	 giả	 ghi	 thiếu	 chính	
xác	(như	Liên Hòa Tông Phái, Nữ Trung Hòa Phái…)	khi	
đưa	vào	bảng	đối	chiếu	đã	được	sửa	lại	(Liên Hòa Tổng 
Hội, Nữ Chung Hòa…);	hai	danh	xưng	nào	thực	chất	chỉ	
là	một	 thì	được	gộp	chung	 lại	 (Ban Chỉnh Đạo, Bến Tre 
→	Ban Chỉnh Đạo / Bến Tre,	 và	Tịch Cốc, Tuyệt Cốc →	
Tịch Cốc / Tuyệt Cốc).	 Cũng	 gộp	 Phạm	Môn	 chung	 với	
Tây	Ninh;	 gộp	Cơ	Quan	Truyền	Giáo	Trung	Việt	 chung	
với	Hội	Thánh	Truyền	Giáo	Trung	Việt,	gọi	tắt	là	Truyền	
Giáo	Trung	Việt.	
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–	Viết	 tắt	 (cột	 2-11):	 GG	 (Gabriel	Gobron),	 TT	 (Tâm	
Thành),	HL	 (Huệ	Lương),	HN	 (Hoài	Nhân),	RBS	 (Ralph	
Bernard	Smith),	TVR	(Trần	Văn	Rạng),	ĐT	 (Đồng	Tân),	
TL	(Thanh	Long),	ĐVL	(Đỗ	Vạn	Lý),	ĐN	(Đức	Nguyên).	

–	Dấu	x	cho	thấy	 tác	giả	có	kể	 tên	khi	 liệt	kê	các	chi	
phái.	

–	 Cột	 cuối	 cùng	 (Ts)	 là	 “tần	 số”	 xuất	 hiện	 của	 một	
danh	xưng.	

Từ	bảng	đối	chiếu	trên	có	thể	thống	kê	“tần	số”	(hay	
số	lần)	các	tác	giả	nhắc	tới	các	danh	xưng	ấy	như	sau:	

Minh	Chơn	Đạo,	Minh	Chơn	Lý,	Tiên	Thiên	 10	lần	

Ban	Chỉnh	Đạo	(hay	Bến	Tre),	Cầu	Kho	 9	lần	

Chiếu	Minh	 8	lần	

Tây	Ninh	(kể	luôn	Phạm	Môn)	 7	lần	

Bạch	Y	Liên	Đoàn	Chơn	Lý,	Thông	Thiên	Đài,	
Tịch	Cốc	(hay	Tuyệt	Cốc),	Trung	Hòa	Học	Phái	

6	lần	

Cơ	Quan	Truyền	Giáo	Trung	Việt,	Liên	Hòa	
Tổng	Hội,	Nữ	Chung	Hòa,	Tam	Kỳ	Nguyên	
Nguyên	Bản	Bản,	Tây	Tông	Vô	Cực		

5	lần	

Cao	Thượng	Bửu	Tòa,	Nhị	Giang,	Tam	Quan,	
Thiên	Khai	Huỳnh	Đạo,	Tiền	Giang		

4	lần	
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Cơ	Quan	Quy	Thống		 3	lần	

Ban	Liên	Giao	Chi	Phái,	Tịnh	Luyện	 2	lần	

Ban	Nhu	Cầu	Đạo	Tâm	Chấn	Hưng	Đại	Đạo,	
Ban	Vận	Động	Tổng	Hợp	Chi	Phái	Cao	Đài,	
Cao	Đài	Hiệp	Nhứt,	Cao	Đài	Liên	Phái,	Cao	
Đài	Thống	Nhứt,	Cao	Đài	Trung	Ương,	Cao	
Đài	Việt	Nam,	Cơ	Quan	Hiệp	Nhứt,	Cơ	Quan	
Phổ	Thông	Giáo	Lý,	Minh	Châu	[sic]	Đạo,	Tòa	
Thánh	Tam	Giang,	Thái	Bạch	Y.	

1	lần	

Kết	 quả	 thống	 kê	 “tần	 số”	 trên	 đây	 cho	 thấy	 nhiều	
danh	xưng	từng	được	xem	là	chi	phái	nhưng	thật	sự	có	
đúng	là	chi	phái	Cao	Đài	không	thì	vẫn	còn	phải	bàn	cãi	
nhiều.	 Lại	 còn	 thấy	 rằng	 dù	 một	 ít	 tác	 giả	 có	 nói	 tới	
“mười	hai	chi	phái”	nhưng	không	ai	kể	tên	giống	ai.	Các	
nhà	 viết	 sử,	 dạy	 sử	 Cao	Đài	 vì	 thế	 không	 nên	 nhắc	 lại	
“mười	hai	chi	phái	Cao	Đài”	nữa	bởi	 lẽ	đó	chỉ	 là	huyền	
thoại,	tức	không	có	thực.	

Phú Nhuận, 06-10-2003 
Sửa chữa 27-10-2017	

 

Ghi chú:	

Để	 tìm	hiểu	 thêm	về	đạo	Cao	Đài,	 có	 thể	 tham	khảo	
các	tập	sách	song	ngữ	Việt-Anh	của	Huệ	Khải,	liên	kết	ấn	
tống	 tại	 hai	 nhà	 xuất	 bản	 Tôn	 Giáo	 và	 Hồng	 Đức	 (Hà	
Nội)	 từ	 giữa	 năm	2008	 tới	 nay.	 Xem	 trang	 145	ở	 cuối	
sách	này.		

Ngoài	ra,	có	thể	truy	cập	các	văn	bản	điện	tử	tại:	

http://chungtayantong.blogspot.com 

http://daidaovanuyen.blogspot.com 

http://huekhai.blogspot.com 
http://understandingcaodaism.blogspot.com 

*	Quý	đạo	hữu	ở	xa	cần	thỉnh	kinh	sách	ấn	tống	(kính	
biếu)	chuyển	qua	đường	bưu	điện,	vui	lòng	gởi	điện	thư	
về:		

daidaovanuyen@gmail.com 

 

 



 

HUE�̣ 	KHA	 I	−	75	 38	 	76	−	THE	CAODAI	IDEOLOGY	
 

THE CAODAI IDEOLOGY 

FROM	HEART	TO	HEART	

The Vietnam Organ for Universalising 
Caodai Teaching was	set	up	by	Caodai	God	in	
Saigon	 in	 early	 1965	 spring.	 On	 Friday	 04	
February	 1966,	 during	 an	 evocation	 at	 the	
Heaven	 Principle	 Seance	 (in	 district	 3,	
Saigon),	 Caodai	 God	 said,	 “This Organ is the 
last mechanism…” Within	 a	 decade	 from	 its	
establishment	through	early	1975	spring,	this	
last	mechanism	of	Caodaism	was	bestowed	a	
series	 of	 key	 sermons	 on	 the dharma power, 
the Caodai humanism, and	 the Caodai 
ideology, etc., to	name	a	few.	As	part	of	Caodai	
priceless	 properties,	 these	 holy	 sermons	 are	
to	be	 studied	 thoroughly	 and	 translated	 into	
foreign	 languages	 so	 as	 to	 expound	 Caodai	
teaching.	

The Caodai Ideology is	a	new	title	added	to	
“A	 Series	 of	 Bilingual	 Vietnamese-English	
Essays	 on	 Caodaism”,	 which	 is	 a	 modest	
contribution	 to	 available	 efforts	 to	 elucidate	
Caodai	 teaching.	 While	 compiling	 these	
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essays,	 I	 am	 so	 grateful	 to	 my	 highly	
respectable	 senior	 teaching	 colleague	 Tô	
Mạnh	 Đoàn	 (1948-2017)	 for	 his	 willingness	
to	 proofread	 my	 English	 manuscripts	 and	
sophisticatedly	 contribute	 lots	 of	 lexical	
adjustments.		

Since	 mid-2008	 till	 now,	 title	 after	 title,	
tens	of	thousands	of	copies	have	been	placed	
in	your	hands,	which	is	thanks	to	the	love	for	
Master	 and	 for	 Caodaism	 of	 countless	 noble	
and	 generous	 donors	 who	 have	 unceasingly	
and	 wholeheartedly	 supported	 the	
Programme	of	 Joining	Hands	for	Free	Caodai	
Publications.	 This	 sentiment	 of	 gratitude	 is	
truly	inexpressible!	

I	 beg	 Master	 and	 Spiritual	 Pope	 Lý	 Thái	
Bạch	 to	 bestow	 great	 favour	 upon	 my	
benefactors,	 their	 ancestors	 and	 relatives	 as	
well.	

Namo Caodai the Immortal Mahabodhisattva 
Mahasattva.  

Namo C aod ai  Sp ir i t u al  P op e L ý T h ái  B ạc h.  

HUỆ	KHẢI		
24 October 2017 

THE	CAODAI	IDEOLOGY	

1. The historical background of a Caodai organ 

Caodai	religion	was	established	in	1926	and	one	of	its	
early	 milestones	 was	 its	 impressive	 Inauguration	
started	 in	 Long	 Thành	 village	 of	 Tây	 Ninh	 province	 in	
mid-November	and	lasting	for	three	months.	Four	years	
later,	 its	fledgling	Holy	Assembly	broke	into	fragments.	
During	 the	 years	1930-1935,	 besides	 the	original	Holy	
See	in	Tây	Ninh	province,	various	Holy	Assemblies	were	
set	up	one	after	another	 in	other	southern	and	central	
Vietnamese	provinces.		

From	 1936	 to	 1962,	 there	 were	 lots	 of	 attempts	 to	
unite	 those	 fragments	 into	 a	 whole	 and	 sole	 Holy	
Assembly.	To	name	a	few	in	chronological	order:		

1936:	Cao Đài Đại Đạo Liên Đoàn (the	Caodai	Great	
Way	 League)	 was	 established, and	 was	 soon	 renamed	
Liên Hòa Tổng Hội (the	 General	 Association	 for	 Joined	
Harmony).	 In	 1937	 Nguyễn	 Phan	 Long	 (1889-1960)	
was	elected	as	Head	of	the	General	Association,	and	Huệ	
Lương	 Trần	 Văn	 Quế	 (1902-1980)	 as	 its	 Secretary	
General	 [see	 Plate 1, p.	 40a].	 After	 twelve	 unfruitful	
Dragon	 Cloud	 Assemblies	 (Hội Long Vân),	 it	 dissolved	
itself	in	mid-1940	so	as	not	to	add	another	fragment	to	
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existing	 Caodai	 ones.	 Despite	 this	 fact,	 nevertheless,	
some	 authors	 still	 mistakenly	 label	 the	 General	
Association	a	“branch”	[see	Appendix 2, p.	135].	

1951:	 Cơ Quan Cao Đài Quy Nhứt (the	 Organ	 for	
Caodai	 Return	 to	 Oneness)	 was	 founded.	 In	 the	
following	year,	its	name	was	converted	to	Cơ Quan Cao 
Đài Thống Nhứt (the	Organ	for	Caodai	Unification).		

1956:	The	Organ	for	Caodai	Unification	was	renamed	
Ban Vận Động Cao Đài Thống Nhứt (the	 Board	 for	
Caodai	Unification	Campaign).	

1962:	 The	 Board	 for	 Caodai	 Unification	 Campaign	
became	 Ban Phổ Thông Giáo Lý Liên Quan Hành Đạo, 
shortened	 as	 Ban Phổ Thông Giáo Lý	 (the	 Board	 for	
Universalising	Caodai	Teaching).	Its	Head	was	Spiritual	
Pope	 Lý	 Thái	 Bạch;	 its	 First	 Deputy	 was	 Huệ	 Lương	
Trần	 Văn	 Quế;	 its	 Second	 Deputy	 was	 Chơn	 Tâm	
Nguyễn	 Triệu	 Kha	 (1905-1995)	 [see	 Plate 1, p.	 40a].	
Although	 this	new	orientation	was	 taught	by	Heavenly	
Powers	through	evocation	seances,	it	could	not	achieve	
a	 consensus	 within	 the	 Board	 for	 Caodai	 Unification	
Campaign.	

1963:	 Those	 who	 wholeheartedly	 obeyed	 the	 1962	
new	 orientation	 detached	 themselves	 from	 the	 said	
Campaign	 Board	 and	 gathered	 at	 Thiên	 Lý	 Đàn	 (the	
Heaven	Principle	 Seance,	 in	district	 3,	 Saigon),	waiting	
for	heavenly	guidance.	

1965:	Thanks	to	Caodai	God’s	favour,	those	gathering	
at	the	Heaven	Principle	Seance	became	key	members	of	
Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý (the	 Office	 for	
Universalising	Caodai	Teaching),	inaugurated	in	district	
1,	Saigon,	on	Tuesday	16	February	1965.	

Despite	 the	 fact	 that	 the	 newly	 founded	
organisation’s	name	was	Văn Phòng (Office),	just	before	
its	inauguration,	during	an	evocation	seance	on	Monday	
15	February	1965,	 as	 if	 giving	a	prophecy,	Caodai	God	
said,	 “The Organ for Universalising Caodai Teaching is 
not a sect or branch…”.	 Indeed,	 one	 year	 later	 (1966),	
the Vietnam Organ for Universalising Caodai Teaching 
was	formally	denominated.	

In	 1974,	 referring	 to	 the	 existing	 Organ,	 Spiritual	
Pope	Lý	Thái	Bạch	seemed	to	give	another	prophecy	by	
calling	 it	 “Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo − the 
Organ for Universalising the Great Way’s Teaching”.	
Indeed,	on	Monday	18	May	1981,	His	Holiness	Lý	said,	
“… now, it’s time for ‘Cơ	Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý’ to be 
renamed ‘Cơ	 Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	 Đại	 Đạo’.” 
However,	 until	 1985	 the	 latest	 denomination	 has	 not	
been	 seen	 in	 this	Organ’s	 correspondence	 [see	Plate 2, 
p.	40b].	

Unlike	 holy	 houses,	 the Organ	 does	 not	 keep	 a	
register	 of	 new	 admissions	 to	 Caodaism	 because	 it	 is	
not	to	hold	any	initiation	ceremonies,	as	commanded	by	
Heavenly	Powers.	
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Congregants	 coming	 from	 various	 Caodai	 parishes 
voluntarily	 apply	 for	 its	 membership	 because	 they	
agreeably	 accept	 its	 policy	 of	 universalising	 Caodai	
teaching	 in	 order	 to	 contribute	 to	 the	 religion’s	
unification.	 Almost	 all	 of	 its	 members	 strictly	 follow	
perpetual	vegetarianism	and	practise	meditation.	

When	translating	“Cơ Quan”	as	“the Organ”,	I	not	only	
cling	to	its	lexical	meaning	but	also	emphasise	that	it	is	
not	 a	 branch	 as	 some	 authors	mistakenly	 label	 it	 [see	
Appendix 2,	p.	135]	−	“the final mechanism”	of	Caodaism	
in	the	words	of	Caodai	God	during	an	evocation	session	
at	 the	Heaven	Principle	 Seance	on	Friday	04	February	
1966.	

By	saying	“Đại	Đạo	/	the	Great	Way”,	Caodaists	mean	
Caodaism.	In	other	words,	“Đại	Đạo”	is	the	abbreviation	
of	“Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ”	−	a	Sino-Vietnamese	phrase	
which	means	“the	Third	Universalism	of	the	Great	Way”.	

During	an	evocation	seance	at	the	Vietnam	Organ	for	
Universalising	 Caodai	 Teaching	 on	 Wednesday	 10	
February	1971,	 Spiritual	Pope	Lý	Thái	Bạch	explained,	
“... Caodaism is the shortened form of the Third 
Universalism of the Great Way”.	

Hence,	 when	 putting	 the	 two	 phrases	 “Giáo Lý Cao 
Đài Giáo” and	 “Giáo Lý Đại Đạo”	 into	 English,	 I	 only	
choose	one	equivalent:	“Caodai Teaching”.		

In	 my	 bilingual	 Vietnamese-English	 publications,	 to	

sum	up,	this	is	why	I	translate	both	“Cơ Quan Phổ Thông 
Giáo Lý Cao Đài Giáo” and	“Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 
Đại Đạo”	 as	 “the Organ for Universalising Caodai 
Teaching”. 

From	 the	 1965	 early	 spring	 (when	 its	 forerunner	
named	 “the	 Office	 for	 Universalising	 Caodai	 Teaching”	
was	 set	 up)	 till	 the	 1974	 early	 spring,	 the	 Vietnam	
Organ	 for	 Universalising	 Caodai	 Teaching	 had	 just	
experienced	 nine	 springs.	 Exactly	 in	 its	 ninth	 spring,	
during	an	evocation	seance	at	the	Organ,	Spiritual	Pope	
Lý	 Thái	 Bạch	 preached	 a	 sermon	 of	 the Caodai 
ideology.	This	 is	why	at	 the	beginning	of	my	essay	on	
the	 Caodai	 ideology	 I	 intentionally	 introduce	 the	
Organ’s	historical	background.		

Ideology,	 a	 non-Caodai	 term,	 was	 first	 used	 in	 a	
Caodai	 holy	 message.	 Thus,	 before	 a	 survey	 of	 the	
Caodai	 ideology,	 it	 is	 inevitable	 to	 get	 familiar	 with	 a	
basic	 concept	 of	 ideology,	 based	 on	 Encyclopædia 
Britannica (https://www.britannica.com/topic/ideology-society, 
accessed	on	03	October	2017).		

2. A basic concept of ideology 

2.1. What does ideology mean? 

The	 world	 famous	 Encyclopædia Britannica	 defines	
ideology	 as	 “a form of social or political philosophy in 
which practical elements are as prominent as theoretical 
ones. It is a system of ideas that aspires both to explain 
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the world and to change it.”	 In	 such	 a	 concise	 but	
comprehensive	 definition,	 the	 two	 verbs	 “explain” and	
“change” should	be	noticed	so	as	to	study	Spiritual	Pope	
Lý’s	holy	sermon	as	mentioned	above.	

2.2. Origins of ideology 

Encyclopædia Britannica	reads:	

“The word first made its appearance in French as	
‘idéologie’	at the time of the French Revolution, when it 
was introduced by a philosopher,	 [Count]	 Destutt de 
Tracy	[1754-1836],	[see	Plate 4, p.	40d]	as a short name 
for what he called his ‘science of ideas’	(…).	The science of 
ideas was a science with a mission: it aimed at serving 
people, even saving them, by ridding their minds of 
prejudice and preparing them for the sovereignty of 
reason.”	

“Destutt de Tracy and his fellow ‘idéologues’ devised a 
system of national education that they believed would 
transform France into a rational and scientific society. 
Their teaching combined a fervent belief in individual 
liberty with an elaborate program of state planning, and 
for a short time under the Directory (1795–99) it became 
the official doctrine of the French Republic. Napoleon at 
first supported Destutt de Tracy and his friends, but he 
soon turned against them, and in December 1812 he even 
went so far as to attribute blame for France’s military 
defeats to the influence of the idéologues, of whom he 

spoke with scorn. 

(…)  

“Some historians of philosophy have called the 19th 
century the age of ideology, not because the word itself 
was then so widely used, but because so much of the 
thought of the time can be distinguished from that 
prevailing in the previous centuries by features that 
would now be called ideological.” 

2.3. Ideology and religion 

Encyclopædia Britannica	reads: 

“Ideologies, in fact, are sometimes spoken of as if they 
belonged to the same logical category as religions. Both 
are assuredly in a certain sense ‘total’ systems, concerned 
at the same time with questions of truth and questions of 
conduct; but the differences between ideologies and 
religions are perhaps more important than the 
similarities. A religious theory of reality is constructed in 
terms of a divine order and is seldom, like that of the 
ideologist, centred on this world alone. A religion may 
present a vision of a just society, but it cannot easily have 
a practical political program. The emphasis of religion is 
on faith and worship; its appeal is to inwardness and its 
aim the redemption or purification of the human spirit. 
An ideology speaks to the group, the nation, or the class. 
Some religions acknowledge their debt to revelation, 
whereas ideology always believes, however mistakenly, 
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that it lives by reason alone. Both, it may be said, demand 
commitment (…).” 

In	 a	 rather	 academic	 style,	 the	 above	 explanation	
given	by	Encyclopædia	Britannica	is	not	easy	enough	to	
apprehend	or	to	convert	to	Vietnamese.	Those	who	read	
the	 original	 English	 text	 might	 easily	 comprehend	 it	
better.	

In	the	above	excerpt,	I	sieve	out	quite	a	lot	of	wordy	
explanations	 given	 in	 the	 original	 text,	 and	 they	 are	
marked	with	the	sign	(...).	From	the	above	excerpts,	it	is	
essential	to	pick	out	some	noteworthy	details	which	will	
facilitate	our	survey	of	the	Caodai	ideology.	

3. Some noteworthy details 

From	 the	 explanation	 given	 by	 Encyclopædia	
Britannica,	the	following	points	should	be	noticed:	

*	The object of ideology: “An ideology speaks to the 
group, the nation, or the class.”	

*	The purpose of ideology:	 “It is a system of ideas 
that aspires both to explain the world and to change it.”	It	
aims	 at	 helping	 humans	 by “ridding their minds of 
prejudice”. 

*	The practice of ideology:	In	France,	the	ideologists 
“devised a system of national education”. This	means	that	
ideology	 aims	 at	 changing	 a	 society	 and	 its	 people	
through	education.  

*	 The demand of ideology:	 Ideologies	 “demand 
commitment [i.e.,	dedication]”.	

4. Spiritual Pope Lý’s sermon 

During	an	evocation	seance	at	the	Vietnam	Organ	for	
Universalising	 Caodai	 Teaching	 (No	 171	 Cống	 Quỳnh	
street,	district	1,	Saigon)	at	 the	hour	of	Dog	(from	7	 to	
9p.m.)	on	Wednesday	06	February	1974,	Spiritual	Pope	
Lý	Thái	Bạch	preached	the	following	sermon:	

My siblings, on the occasion of your full presence today, 
I would like to bring up some points essential to the 
current Caodai religion so as to partly help you self-
cultivate, do the Dao, achieve your merits, and strengthen 
your virtues. 

As dignitaries, non-dignitary officials, believers, and 
congregants from Caodai Holy Assemblies, Religious 
Assemblies, holy houses, holy meditation houses, and 
associations, you are more or less related to one another; 
so, you should dedicate your lives to serving God’s holy 
body. What I would like to speak of today is the Caodai 
form and the Caodai doctrine or its ideology. 

The Caodai form is God’s holy body on earth. Since its 
Inauguration, Caodaism has been embellished for forty-
nine springtimes. Its imposing, majestic temples protrude 
everywhere. In spite of innumerable changes of life, 
Caodai images still appear throughout the time. However, 
one issue most of you neglect is the Caodai administration 
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system and its personnel. 

Listen, my siblings. God does not reside on any 
senseless objects; contrarily, God resides in the ivory-
tower heart and soul of mankind. The Caodai form is only 
what is borrowed to embody God’s holy body on earth. 

God is not an image of a deity statue, a human statue 
or an object statue. The God’s Eye itself is merely a symbol 
expediently borrowed to convey the truth through a 
concrete form chosen subjectively. Just due to this fact, 
whether a Caodai form construction has a value or not 
must be testified by people’s will. The value of enlightened 
people will determine the position of every congregation’s 
Caodai form. 

Just think of this: Every peasant sows his rice seeds in a 
fertile field and never on a silk velvet carpet. No matter 
how beautifully and colourfully the carpet is 
embroidered, its value is only a carpet for luxurious 
decoration; how can it elicit the seed of unceasing 
multiplication? It is mankind’s heart where the salvation 
truth arises to bring about peaceful conditions for 
mankind. Thus, Caodai congregants must develop their 
heart like luxuriant branches. If a paddy is poorly 
cultivated, how will rice culms be bent down by a rich 
profusion of ears? 

If Caodaism is not enlightened, the Caodai 
congregants’ heart is too poor. He who rows a prajna 

boat needs to fish out all drowning victims rather than 
waiting for the victim’s self-climbing into the boat. He 
who sprinkles the holy sweet dew with a willow branch 
needs to save all suffering creatures rather than waiting 
for the serious patient’s self-seeking the holy sweet dew. If 
his waiting is in vain, will he be so heartless to blame the 
floating life buffeted by waves on the sufferer’s karmic 
retribution? 

Every congregation needs to be organised. The Caodai 
administration system is not to serve God. It is not needed 
by God but it is required just to serve the whole 
congregants. Expediently borrowing the Caodai 
administration system is the way to embody the 
interdependence and mutuality so that even a little 
congregant will be able to return to the Macro Sacred 
Light in this last era.  

Thus, for those who have set up a structure of Caodai 
form but fail to preserve or enlighten it more, it is indeed 
a serious defect and also a great sin of themselves. Do not 
let any soul feel pity before a God’s holy body. Once it was 
constructed, it must be enlightened and developed in an 
effort to keep in line with the purpose of its constructor or 
its antecedents.  

Additionally, you had better pay attention to the 
outward appearance, because it shows the unanimity of 
souls and the power of the worldly way in the course of 
spiritual construction and human salvation. Do not 
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consider it false and neglect it. Whoever only dreams of 
reaching the shore of enlightenment but forgets to build a 
boat for safely and surely crossing the sea of suffering? 
No prajna boat can carry a mortal across the river of 
illusion. 

My siblings, have you ever thought of the Caodai 
doctrine or its ideology? 

(…) 

My siblings, is there any loss of objects or money as 
dangerous and harmful as loss of consciousness or soul? 

Oh my siblings, wearing a piece of coarse garment, 
dwelling in a straw hut, going sight-seeing at leisure with 
a soul of purity and peace − this is much better than 
travelling in busy traffic, living in luxurious conditions, 
toing and froing to scramble for worldly gains whilst 
ignoring the loss of oneself. The means are borrowed to 
serve the ultimate end. Do not let the ultimate end be 
buried in the vanity means. The truth is not something 
sparsely accepted. The truth is the pure and simple 
enlightenment. 

The Caodai true ideology is so bright that humans are 
dazzled and then, what a pity to say, they do fancy that 
the Caodai truth is just the light within their limited 
range of vision or within their own lingering imagination.  

Caodai that is not Caodai is Caodai itself. Caodaism did 
not emerge on its own for Vietnam alone or any other 

country. Caodaism does not belong to this or that 
personage. Caodaism is of neither Tây Ninh congregation 
nor Bến Tre one, neither the Missionary congregation 
(Truyền Giáo) nor the Former Heaven one (Tiên Thiên). 
Caodaism is just Caodaism. The truth negates the truth by 
itself.  

If you want to establish achievement to create an 
adequate process so as to advance towards the Caodai 
unification, you should understand that any divergence 
cannot surpass the whole universe or God’s mysterious 
sacredness. 

You should gather yellow ochna blossoms into a 
luxuriant ochna branch so as to show beauty before the 
Lord of Springtime. If integration is just integration, and 
divergence is just divergence, it is also a portent of this 
world’s complete destruction. 

God is still life-loving, divergent but non-divergent, and 
integrating but non-integrating. That is the significance 
of life-loving circulation.  

What I teach you today is pretty enough for your 
luggage on the path returning to God so as to avoid 
hindrances and faults. 

Step briskly on the true holy path 
and set your mind  
on saving humans through spreading 
the truth Caodai. 
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Then watch the Creator’s  
mechanism circulating, 
Elimination and preservation are well defined.  

(…) 

I bestow blessing upon all of you here today. 

I will protect you all so that your steps are stable on 
the path of self-cultivation and doing the Dao. Now I say 
goodbye and retreat. 

5. A survey of Spiritual Pope Lý’s sermon 

5.1. The sermon 

“My siblings, on the occasion of your full presence 
today, I would like to bring up some points essential to 
the current Caodai religion so as to partly help you self-
cultivate, do the Dao, achieve your merits, and strengthen 
your virtues.” 

* Contemplation 1: The object of the Caodai ideology 

Encyclopædia Britannica (as	 above	 quoted	 at	 2.3)	
reads,	“An ideology speaks to the group, the nation, or the 
class.” His	Holiness	Lý’s	sermon	on	the	Caodai	ideology	
aims	 at	 neither	 a	 country	 nor	 a	 class,	 but	 at	 a	 large	
group	 (or	 community)	 denominated	 Caodaism	 or	
Caodai	religion.	

Here,	 firstly,	 it	 is	 necessary	 to	 identify	 the	 object.	
Most	of	the	Caodaists	are	proud	to	speak	of	their	whole-
mankind-saving	mission	which	is	bestowed	by	God,	and	

which	has	been	often	reiterated	in	holy	messages	since	
1926.	 However,	 whoever	 has	 wondered	 whether	
Caodaists	themselves	are	qualified	to	realise	their	noble	
mission?	

For	 instance,	 while	 Caodai	 religion	 itself	 remains	
fragmented,	 how	 can	 their	 adherents	 urge	mankind	 to	
build	 up	 a	 Great	 Dao	 free	 from	 differentiation,	
separation,	and	discrimination?	It	should	also	be	kept	in	
mind	 that,	 for	 Westerners,	 there	 is	 a	 favourite	 saying	
attributed	to	Confucius,	“Don’t complain about the snow 
on your neighbour’s roof when your own doorstep is 
unclean.” 

Although	 Caodaism	 (Caodai	 religion)	 and	 the	 Third	
Universalism	 of	 the	 Great	 Way	 are	 synonymous,	
between	Caodai	religion	and	the	Third	Universalism	of	
the	 Great	 Way	 is	 still	 a	 distance	 which	 has	 not	 been	
lessened.	 So,	 during	 an	 evocation	 seance	 at	 the	 Nam	
Thành	 holy	 house	 on	 Monday	 31	 March	 1969,	 Great	
Immortal	Lê	Văn	Duyệt	said,	“Campaign after campaign, 
countless zeal and time has been lost but the Third 
Universalism of the Great Way today still confines itself to 
the frame of far-off religions.” 

Then,	 Great	 Immortal	 Lê	 added,	 “Looking back and 
forward, we see that Caodaism still comprises what of 
those who are unwilling to raise their eyes to the 
immense sky despite their new means, new purpose, new 
mission, and new capabilities.”	
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Getting	to	the	point,	one	can	apprehend	why	Spiritual	
Pope	 first	 identifies	 whom	 His	 early	 1974	 sermon	 on	
the	Caodai	ideology	aims	at.		

5.2. The sermon	

“As dignitaries, non-dignitary officials, believers, and 
congregants from Caodai Holy Assemblies, Religious 
Assemblies, holy houses, holy meditation houses, and 
associations, you are more or less related to one another; 
so, you should dedicate your lives to serving God’s holy 
body. What I would like to speak of today is the Caodai 
form and the Caodai doctrine or its ideology.” 

*	Contemplation 2: A requisite quality		

At	the	beginning	of	this	paragraph,	again	and	in	more	
detail,	 His	 Holiness	 Lý	 affirms	 that	 the	 object	 of	 His	
sermon	 includes	 “dignitaries, non-dignitary officials, 
believers, and congregants from Caodai Holy Assemblies, 
Religious Assemblies, holy houses, holy meditation houses, 
and associations”. The	persons	in	His	list	are	called	on	to	
“dedicate” their	lives.		

Encyclopædia Britannica (as	 above	 quoted	 at	 2.3)	
reads,	 “Both [religions	 and	 ideology], it may be said, 
demand commitment…”	 (Commitment	 here	 means	
dedication.)	So,	 it	 is	no	surprising	 that	His	Holiness	Lý	
appeals	to	Caodaists,	“[Y]ou should dedicate your lives to 
serving God’s holy body”.	 In	other	words,	those	who	are	
not	 prepared	 to	 dedicate	 their	 lives	 cannot	 apprehend	

the	Caodai	ideology	or	realise	it,	either.	

“Dedicating	one’s	life”	does	not	mean	leaving	a	family	
and	dwelling	inside	the	walls	of	any	Caodai	temple.	Such	
a	 “physical	 dedication”	 certainly	 fails	 to	 serve	 the	
Caodai	 ideology.	 Thus,	 what	 is	 the	 true	 meaning	 of	
“dedicating	 one’s	 life”?	 It	 might	 be	 rather	 early	 to	
answer	this	question	right	now	and	here.		

5.3. The sermon	

“The Caodai form is God’s holy body on earth. Since	its 
Inauguration, Caodaism has been embellished for forty-
nine springtimes. Its imposing, majestic temples protrude 
everywhere. In spite of innumerable changes of life, 
Caodai images still appear throughout the time. However, 
one issue most of you neglect is the Caodai administration 
system and its personnel.” 

* Contemplation 3: Two closely correlative issues  

By	 saying	 “forty-nine springtimes”,	 His	 Holiness	 Lý	
refers	 to	 the	period	 from	 the	1926	 spring	 to	 the	1974	
one,	 when	 preaching	 His	 sermon	 on	 the	 Caodai	
ideology.		

Through	 nearly	 half	 a	 century,	 the	Caodai	 history	 is	
part	of	the	Vietnam	history	−	a	history	of	war	after	war,	
death	after	death...	Despite	numberless	ups	and	downs,	
against	 its	 most	 critical	 periods,	 Caodai	 religion	 still	
survives,	 so	 that	 “[i]ts imposing, majestic temples [can] 
protrude everywhere”,	 and	 “Caodai images still [can] 
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appear throughout the time”. This	 is	 undoubtedly	 the	
strong	 point	 of	 the	 religion,	 as	 affirmed	 by	 Spiritual	
Pope	Lý.	

Nevertheless,	 in	 the	 dualistic	 world,	 every	 entity	
simultaneously	owns	two	opposing	sides.	For	Caodaists,	
as	pointed	out	 by	 Spiritual	Pope	Lý,	what	 should	have	
been	much	more	 noticed	 is	 “the Caodai administration 
system and its personnel”.		

The	 Caodai	 administration	 system	 is	 a	 solid	
organisation	with	its	elaborate	hierarchy,	from	the	Holy	
See	to	parishes.	Professor	Jayne	Susan	Werner	remarks,	
“The Cao Dai church was also highly organized (…). Each 
Cao Dai priestly grade was endowed with a separate and 
well-defined function, every aspect of which held a 
symbolic meaning.” (Peasant Politics and Religious 
Sectarianism: Peasant and Priest in the Cao Dai in Viet 
Nam.	 Connecticut:	 Monograph	 series	 No.	 23,	 Yale	
University	Southeast	Asia	Studies,	1981,	p.	7.)	

Nonetheless,	 it	 is	 really	 not	 at	 all	 simple	 to	 have	
enough	 qualified	 Caodaists	 for	 all	 positions	 from	 the	
Holy	 See	 to	 parishes.	 Accordingly,	 when	 His	 Holiness	
Pope	Lý	says,	“the Caodai administration system and its 
personnel”,	 these	 two	 issues	 are	 closely	 correlative;	 in	
other	words,	they	are	two	but	one.		

5.4. The sermon	

“Listen, my siblings. God does not reside on any 

senseless objects; contrarily, God resides in the ivory-
tower heart and soul of mankind. The Caodai form is only 
what is borrowed to embody God’s holy body on earth.” 

* Contemplation 4: The value of true self-cultivators 
doing the Dao 

“[S]enseless objects” refers	 to	 all	 kinds	 of	 temples	
constructed	 for	worshipping	Caodai	God.	The	negation	
that	“God does not reside on any senseless objects” might	
be	 regarded	 as	 the	 assertion	 of	 the	 value	 of	 true	 self-
cultivators	 doing	 the	 Dao.	 No	 matter	 how	 lofty	 and	
magnificent	 a	 Caodai	 temple	 is,	 if	 it	 lacks	 true	 self-
cultivators	 doing	 the	 Dao,	 it	 is	merely	 a	 body	without	
soul,	and	Caodai	God	is	not	therein.		

“God resides in the ivory-tower heart and soul of 
mankind.” Here,	 Pope	 Lý	 does	 not	 use	 the	 term	 “ivory	
tower”	in	the	sense	which	we	traditionally	understand.		

Generally,	 “ivory	 tower”	means	a	state	of	separation	
from	the	 facts	and	practicalities	of	 the	real	world.	This	
meaning	is	not	positive.	By	saying	someone	hiding	in	his	
ivory	tower,	we	do	criticise	him.	Contrarily,	“ivory-tower 
heart and soul”	used	by	Pope	Lý	has	a	positive	meaning.	

Tower is	 a	 lofty	 buiding	 used	 for	 worshipping	
Heavenly	Powers.	Ivory tower figuratively	means	a	very	
precious	 tower	 as	 if	made	 of	 ivory.	 Thus,	 "ivory-tower 
heart	 and	 soul”	 metaphorically	means	 a	 state	 of	 mind	
which	is	saintly,	so	precious,	and	worthy	to	be	seated	by	
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God.	

“God resides in the ivory-tower heart and soul of 
mankind.”	This	truth	is	always	reiterated	in	Caodai	holy	
messages.	For	instance,	on	Saturday	13	February	1926,	
Caodai	God	said:	

My palace in heaven already I’ve had, 
What’s the use of lofty thrones on earth? 
No matter whether you are poor or rich, 
Only your noble heart deserves My seat.  

His	Holiness	 Pope	 Lý	 says,	 “The Caodai form is only 
what is borrowed to embody God’s holy body on earth.” In	
other	 words,	 if	 a	 Caodai	 temple	 lacks	 true	 self-
cultivators	doing	the	Dao,	 it	 fails	to	embody	God’s	holy	
body	on	earth,	and	thus,	whoever	needs	to	“borrow”	it?		

What	is	a	Caodai	form	in	the	true	sense	of	the	word?	
During	 an	 evocation	 seance	 at	 the	 Vietnam	 Organ	 for	
Universalising	 Caodai	 Teaching	 on	 Thursday	 25	
February	 1971,	 Quan	 Thánh	 Đế	 Quân	 (Guansheng	
Dijun)	said,	"God tells you to build a holy house which is a 
tangible existence to show God’s dharma power. That is 
its minor part. Its major part is to gather people, guide 
their religious activities, spread the teaching, and awaken 
them. A holy house is a common place for those who come 
to listen to the teaching, learn it, and do the Dao.” 

Then,	 He	 added,	 "A holy house should facilitate two 
kinds of activities. On the one hand, it is used by 

meditation practitioners who spread their own positive 
thought waves to support the peaceful safety and 
prosperity of that place. On the other hand, it is used for 
exoteric purposes which include preaching sermons, 
doing charity, and administering the parish so that the 
system of the administrative mechanism can operate 
smoothly. If such necessities did not matter, God did not 
tell you to build a holy house.”	

5.5. The sermon	

“God is not an image of a deity statue, a human statue 
or an object statue. The God’s Eye itself is merely a symbol 
expediently borrowed to convey the truth through a 
concrete form chosen subjectively. Just due to this fact, 
whether a Caodai form construction has a value or not 
must be testified by people’s will. The value of enlightened 
people will determine the position of every congregation’s 
Caodai form.” 

* Contemplation 5: God personal versus God 
impersonal [see	Appendix 1, p.	129]	

During	an	evocation	seance	at	the	Ngọc	Minh	Đài	holy	
meditation	house	(district	4,	Saigon)	on	Wednesday	08	
February	 1967,	 Caodai	 God	 said,	 “I am the breath of 
nothingness...” As	 the	 breath	 (qi 氣)	 of	 nothingness	

(xuwu 虛無),	God	does	not	have	a	specific	 form.	God	 is	
also	 the	 Macro	 Sacred	 Light.	 As	 the	 light,	 God	 is	
shapeless.	Accordingly,	His	Holiness	Pope	Lý	says,	“God 
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is not an image of a deity statue, a human statue or an 
object statue.” 

In	 ancient	days,	Chinese	people	 conceived	of	God	 in	
the	 image	 of	 their	 kings;	 accordingly,	 their	 statues	 or	
paintings	show	God	as	a	king	wearing	royal	vestments	
[see	Plate 3, p.	40c].	The	way	they	conceived	of	God	 is	
denominated	 “anthropomorphism”	 by	 philosophers.	
However,	God	does	not	belong	to	a	nationality	or	race.	
Of	course,	the	Chinese	image	of	God	looks	strange	in	the	
eye	 of	 other	 peoples.	 An	 obvious	 proof	 is	 a	 fresco	
painting	 by	 Michelangelo	 (1475-1564),	 which	 forms	
part	of	 the	Sistine	Chapel’s	ceiling	 in	Vatican	City.	This	
Italian	genius’s	artwork	shows	God	as	a	strong,	old-aged	
European	man	[see	Plate 4, p.	40d].	

Nonetheless,	 humans	 generally	 prefer	 God	 personal	
to	 God	 impersonal.	 They	 need	 an	 image	 like	 them	 but	
transcending	them	so	that	they	can	trust	in.	That	is	why	
Swami	 Vivekananda	 (1863-1902)	 says	 that	 if	 a	 fish	
could	 conceive	 of	 God,	 its	 God	 would	 certainly	 be	
another	fish	of	much	more	bigness,	strength	and	beauty.	
(cf.	What Religion Is in the Words of Swami Vivekananda,	
edited	by	John	Yale.	New	York:	Julian	Press,	1962.)	

Humans	need	 an	 image	 or	 a	 symbol	which	not	 only	
combines	 God	 personal	 with	 God	 impersonal	 but	 also	
represents	 the	 sameness	 of	mankind.	 Thus,	 the	 Divine	
Eye	is	the	symbol	of	God	in	Caodaism;	however,	it	is	not	
the	 absolute.	 Getting	 to	 this	 point,	 one	 can	 apprehend	

why	 Spiritual	 Pope	 Lý	 says,	 “The God’s Eye itself is 
merely a symbol expediently borrowed to convey the 
truth through a concrete form chosen subjectively.”	

God	 is	 the	 absolute;	 accordingly,	 no	 matter	 how	
human	honour	or	dishonour	Him,	God	is	still	God.	This	
truth	 was	 taught	 by	 Caodai	 God	 during	 an	 evocation	
seance	at	 the	Vietnam	Organ	 for	Universalising	Caodai	
Teaching	on	Friday	04	March	1977	as	follows:	

You’ll have Me, in your heart of saints,  
The Great Father of West and East. 
Whether or not mankind knows this, 
My life-loving virtue always remains. 	

In	 the	Second	Universalism	of	 the	Great	Way,	 at	 the	
end	of	The Sermon on the Mount (Mt	5:45),	Jesus	Christ	
taught	 the	 same	 principle:	 “… your Father who is in 
heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, 
and sends rain on the righteous and the unrighteous.”	

In	 spite	 of	 embodying	 God’s	 holy	 body	 on	 earth,	 a	
Caodai	 form	 itself	 is	not	 an	 absolute	 value.	 Despite	 its	
convenient	 location	 in	a	busy	city,	 if	a	beautiful	Caodai	
temple	 becomes	 forsaken,	 what	 is	 the	 reason?	
Vietnamese	people	 say,	 “The birds stay where the good 
land is.”	Hence,	the	true	value	of	a	Caodai	form	is	really	
not	conditional	on	the	material	it	is	made	of.	Getting	to	
this	 point,	 one	 can	 apprehend	 why	 Spiritual	 Pope	 Lý	
says,	 “Just due to this fact, whether a Caodai form 
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construction has a value or not must be testified by 
people’s will.” 

“[W]hether a Caodai form construction has a value or 
not must be testified by people’s will.” This	 assertion	
means	 the	 value	 of	 a	 Caodai	 form	 is	 proved	 by	 the	
salvation	effects	of	Caodaism.	For	example,	if	a	place	has	
a	 Caodai	 holy	 house	 or	 holy	meditation	 house,	 are	 its	
inhabitants	 enlightened	 or	more	 virtuous?	 Is	 their	 life	
more	peaceful?		

 Caodai	 teaching	 helps	 humans	 self-cultivate	 to	
transform	 themselves	 into	 worthies	 and	 saints;	
however,	is	it	expounded	at	holy	houses	regularly	every	
half	 a	month?	 Can	people	 be	 enlightened	 thanks	 to	 it?	
Consequently,	 Pope	 Lý	 says,	 “The value of enlightened 
people will determine the position of every congregation’s 
Caodai form.” 

5.6. The sermon	

“Just think of this: Every peasant sows his rice seeds in 
a fertile field and never on a silk velvet carpet. No matter 
how beautifully and colourfully the carpet is 
embroidered, its value is only a carpet for luxurious 
decoration; how can it elicit the seed of unceasing 
multiplication? It is mankind’s heart where the salvation 
truth arises to bring about peaceful conditions for 
mankind. Thus, Caodai congregants	 must develop their 
heart like luxuriant branches. If a paddy is poorly 

cultivated, how will rice culms be bent down by a rich 
profusion of ears?” 

*	Contemplation 6: The heart field	

In	 this	 paragrapth	His	Holiness	Pope	Lý	 talks	 about	
taking	 care	 of	 the	 heart	 field.	 The	 term	 self-cultivating 
contains	 the	 root	 cultivating which	 means	 preparing	
land	for	sowing	or	planting;	thus,	its	meaning	is	closely	
connected	to	the	heart	field.		

In	the	Second	Universalism,	 Jesus	Christ	once	 talked	
about	 the	 heart	 field	 by	 using	 this	 parable:	 “A farmer 
went out to sow his seed. As he was scattering the seed, 
some fell along the path, and the birds came and ate it up. 
Some fell on rocky places, where it did not have much soil. 
It sprang up quickly, because the soil was shallow. But 
when the sun came up, the plants were scorched, and they 
withered because they had no root. Other seed fell among 
thorns, which grew up and choked the plants, so that they 
did not bear grain. Still other seed fell on good soil. It 
came up, grew and produced a crop, some multiplying 
thirty, some sixty, some a hundred times.” (Mk	4:3-8) 

In	 the	 Third	 Universalism,	 Caodai	 God	 advises	 His	
worldly	 children	 to	 take	 care	 of	 their	 heart	 fields	 as	
follows:	 “Your field is initially clean and empty. If you 
don’t transplant rice seedlings, grass will grow on it. 
Then, you uproot all the grass but don’t transplant any 
good rice seedlings. After a long time, grass will grow 
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again. For this reason, your heart is called heart field. You 
not only avoid evil deeds but also positively do the good 
deeds.” 

Our	Master	concludes:	

Caring your heart field, do cultivate it.		
To harvest sweet fruit, do sow sweet seeds. 
A bumper crop is surely your happiness. 
Nourishing compassion, you will succeed. 
(Thánh Huấn Hiệp Tuyển  
/ An Anthology of Holy Teachings,	
vol.	I.	Tâm Điền / Heart Field.)	

Let’s	 return	 to	 the	 sermon	by	His	Holiness	Pope	Lý.	
Why	does	He	talk	about	taking	care	of	the	heart	field	in	
this	paragraph?	Is	there	a	certain	relation	to	ideology?	

An	 ideology	 aims	 at	 changing	 a	 society	 or	 changing	
the	heart	or	mind	of	its	people.	First	of	all,	however,	the	
heart	 or	mind	 of	 “ideologists”	must	 be	 so	 adequate	 to	
pursue	 their	 noble	 ideal.	 For	 example,	 for	 those	 who	
often	 praise	 the	 Great	 Way	 while	 still	 lingering	 in	 a	
short,	 narrow	 passageway,	 how	 can	 they	
wholeheartedly	realise	the	Great	Way	ideal?	

Naturally,	a	man	who	is	just	good	at	oaring	his	small	
boat	on	 some	brooks	 cannot	 stand	 in	 the	position	of	 a	
state-of-the-art	ship’s	captain	in	a	vast	ocean.	Similarly,	
the	 confined-to-religion	 man	 falls	 short	 of	 the	 Great-
Way-minded	 man	 in	 the	 sense	 that	 the	 Great	 Way	 is	

above	and	beyond	religion.		

However,	 the	 Great-Way-minded	 man	 cannot	
descend	 from	the	sky.	So,	 the	confined-to-religion	man	
is	to	be	educated	so	that	he	can	transform	himself	 into	
the	 Great-Way-minded	 man.	 Consequently,	 the	 Caodai	
ideology	 (also	 the	 Great	 Way	 ideology)	 should	 be	
extensively	 taught	 in	 Caodai	 congregations	 so	 as	 to	
renovate	“the frame of far-off religions”, as	expressed	by	
Great	Immortal	Lê	Văn	Duyệt.	

Nonetheless,	humans	are	generally	unwilling	to	agree	
with	renovation,	or	their	renovation	does	not	match	the	
true	sense	of	the	term.	In	other	words,	the	confined-to-
religion	 man	 uneasily	 free	 himself	 from	 “the frame of 
far-off religions”. Thus,	during	the	said	evocation	seance	
at	 the	 Nam	 Thành	 holy	 house	 on	 Monday	 31	 March	
1969,	Great	Immortal	Lê	Văn	Duyệt	seemed	to	deal	with	
their	psychology	(or	mentality)	by	speaking	vigorously	
as	follows:	

“Do not build a new house on an old foundation, but 
make a new foundation before casting columns and 
building the house. Having new responsibilities and 
undertaking new missions, the Third Universalism of the 
Great Way must be compatible and coordinate with the 
new. Travelling on a thorny road during a stormy time, 
whoever would ride an old horse or use an old vehicle?”	

Teaching	 the	 Caodai	 ideology	 also	 means	 helping	
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Caodaists	 build	 up	 a	 culture	 of	 doing	 the	 Dao	 for	
themselves.	 For	 instance,	 having	 attended	 several	
anniversaries	 or	 preaching	 sessions	 held	 at	 a	 Caodai	
congregation,	one	finally	fails	to	taste	the	sweet	essence	
of	Caodaism	because	every	effort	of	that	congregation	is	
merely	to	glorify	a	certain	individual;	if	so,	the	culture	of	
doing	 the	 Dao	 therein	might	 be	 a	 problem.	 Getting	 to	
this	point,	we	apprehend	Pope	Lý’s	words	in	paragraph	
5.13	as	follows:	“Caodaism does not belong to this or that 
personage.”		

Mentioning	 the	 culture	 of	 doing	 the	Dao,	we	 should	
remember	that	the	Latin	root	of	culture	is	cultura	which	
means	growing,	cultivating,	tilling	the	soil.	Thus,	culture	
is	 also	 closely	 related	 to	 taking	 care	 of	 the	heart	 field.	
Humans’	heart	must	be	 the	main	 target	of	religion.	His	
Holiness	Pope	Lý	says,	“It is mankind’s heart where the 
salvation truth arises to bring about peaceful conditions 
for mankind. Thus, Caodai congregants	 must develop 
their heart like luxuriant branches.”	

5.7. The sermon	

“If Caodaism is not enlightened, the Caodai 
congregants’ heart is too poor. He who rows a prajna 
boat needs to fish out all drowning victims rather than 
waiting for the victim’s self-climbing into the boat. He 
who sprinkles the holy sweet dew with a willow branch 
needs to save all suffering creatures rather than waiting 
for the serious patient’s self-seeking the holy sweet dew. If 

his waiting is in vain, will he be so heartless to blame the 
floating life buffeted by waves on the sufferer’s karmic 
retribution?” 

*	Contemplation 7: The Path of Bodhisattvas  

Spiritual	Pope	Lý	says,	“If Caodaism is not enlightened, 
the Caodai congregants’ heart is too poor.” His	assertion	
indicates	 that	 educating	 the	 followers	 or	 preaching	 to	
them	is	always	crucial	in	enlightening	Caodaism	so	that	
its	 true	 salvation	 values	 can	 be	 thoroughly	
apprehended.		

Spiritual	 Pope	 Lý	 adds,	 “He who rows a prajna boat 
needs to fish out all drowning victims rather than waiting 
for the victim’s self-climbing into the boat. He who 
sprinkles the holy sweet dew with a willow branch needs 
to save all suffering creatures rather than waiting for the 
serious patient’s self-seeking the holy sweet dew. If his 
waiting is in vain, will he be so heartless to blame the 
floating life buffeted by waves on the sufferer’s karmic 
retribution?” Here,	 He	 advises	 Caodaists	 to	 positively	
enter	the	world,	practising	the	Bodhisattva	Path.	

The	 Bodhisattva	 Path	 spirit	 is	 also	 shown	 in	 the	
purpose	of	Caodaism.	During	an	evocation	seance	at	the	
Vietnam	 Organ	 for	 Universalising	 Caodai	 Teaching	 on	
Wednesday	23	August	1972,	His	Holiness	Spiritual	Pope	
Lý	 Thái	 Bạch	 said,	 “In the Third Universalism Era, 
Caodaism does not simply aim at training its believers to 
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become Buddhas, Immortals, and Saints so as to enjoy 
themselves in the heavens but neglect their present duty 
to build an honest, saintly world where people live in love, 
harmony, morality, and completely enjoy happiness of 
their families, happiness of their countries and peoples, as 
well as happiness of mankind.”	

In	 the	 Second	 Universalism,	 Bodhisattvas	 vowed,	
"Sentient beings are innumerable, I vow to save them all.”  

In	the	Third	Universalism	of	the	Great	Way,	the	first	
disciple	 of	 Caodai	 God	 named	 Ngô	 Văn	 Chiêu	 (1878-
1932)	solemnly	promised,	 “First I vow to devote myself 
to saving innumerable sentient beings.”  

Establishing	Caodaism,	God	took	this	great	vow:		

Kalpa after kalpa, my children are awry, 
And what I see has deeply pitied Me. 
So I vowed to Immortals and Buddhas, 
If Caodai establishment fails, I’ll plead guilty. 
(Đại	Thừa	Chơn	Giáo	/	The Mahayana Orthodox 
Teaching.	Hanoi:	Religion	pub.,	2016,	p.	32.) 

That	is	the	great	conduct	of	a	Mahabodhisattva;	so,	in	
the	 Third	 Universalism,	 God’s	 title	 is	 Caodai the 
Immortal Mahabodhisattva Mahasattva. 

The	Caodai	path	of	self-cultivation	is	also	the	path	of	
Bodhisattvas.	 Every	 day,	 when	 kneeling	 before	 the	
God’s	 Altar	 for	 daily	 four-time	 worshipping,	 Caodaists	

themselves	 do	 vow	 to	 be	 Bodhisattvas	 four	 times	 by	
reading	the	second	vow.	

Indeed,	 before	 completing	 each	 of	 everyday	
ceremonies,	Caodaists	read	the	Five	Vows,	of	which	the	
second	is	“Secondly, we vow to save all sentient beings.” 
And,	 so	 as	 to	 save	 them	 all,	 “Firstly, we vow to spread 
Caodaism.”	 In	 other	 words,	 the	 first	 and	 the	 second	
vows	are	correlative.	

5.8. The sermon	

“Every congregation needs to be organised. The Caodai 
administration system is not to serve God. It is not needed 
by God but it is required just to serve the whole 
congregants. Expediently borrowing the Caodai 
administration system is the way to embody the 
interdependence and mutuality so that even a little 
congregant will be able to return to the Macro Sacred 
Light in this last era.” 

* Contemplation 8: The Caodai administration 
system 

His	Holiness	Pope	Lý	says,	“Every congregation needs 
to be organised.” In	 the	 preceding	 Contemplation	 3,	
Professor	 Jayne	 Susan	 Werner’s	 remark	 is	 cited,	 “The 
Cao Dai church was also highly organized (…).”	

Whom	is	the	Caodai	elaborate	adminstration	system	
designed	 to	 serve?	 Pope	 Lý	 maintains,	 “The Caodai 
administration system is not to serve God. It is not needed 
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by God but it is required just to serve the whole 
congregants.”		

During	an	evocation	seance	at	the	Vietnam	Organ	for	
Universalising	Caodai	Teaching	 on	Thursday	07	March	
1974,	 the	 Earliest	 Caodai	 Apostles	 said,	 “God does not 
appeal to humans for serving God. Instead, humans 
should transform themselves to build a paradise on earth 
for mankind and the world.” 

Therefore,	 the	 Caodai	 administration	 system	 is	
established	 and	 the	 duty	 of	 each	 member	 of	 the	
hierarchy	 is	 assigned	 distinctly.	 For	 instance,	 Pháp 
Chánh Truyền Chú Giải	 (The	 Orthodox	 Dharma	
Accompanied	with	Annotations)	 expresses	 the	 duty	 of	
Chánh Trị Sự (the	village	sub-parish	head) as	follows:		

“Each month, Phó	Trị	Sự (village sub-parish deputies) 
must, in turn, provide thirty congregants who voluntarily 
offer their service to the congregation. It means that each 
day Chánh	Trị	Sự has one helper. Chánh	Trị	Sự asks that 
volunteer to take a tour of the congregation, visiting the 
sick and the poor. If any inhabitant of the congregation 
has an accident, or gets sick, or lives in poverty, Chánh	Trị	
Sự requests that volunteer to stay for helping the 
unfortunate person. That is the very noble duty of Chánh	
Trị	 Sự. The specific beauty of Caodaism consists in his 
duty performance.” 

However,	 the	 Caodai	 administration	 system	 is	 a	

means,	not	an	end.	This	means	is	not	absolute;	so,	Pope	
Lý	says	that	it	is	expediently	borrowed. 

Hence,	 the	 true	 value	 of	 the	 Caodai	 administration	
system	 depends	 upon	 whether	 its	 end	 is	 achieved	 or	
not.	 What	 is	 its	 end?	 Pope	 Lý	 answers,	 “Expediently 
borrowing the Caodai administration system is the way 
to embody the interdependence and mutuality so that 
even a little congregant will be able to return to the 
Macro Sacred Light in this last era.”		

How	can	its	true	value	be	achieved?	The	response	is	
found	in	the	next	paragraph.		

5.9. The sermon	

“Thus, for those who have set up a structure of Caodai 
form but fail to preserve or enlighten it more, it is indeed 
a serious defect and also a great sin of themselves. Do not 
let any soul feel pity before a God’s holy body. Once it was 
constructed, it must be enlightened and	developed in an 
effort to	keep in line with the purpose of its constructor or 
its antecedents.” 

* Contemplation 9: Making a temple versus making 
a priest  

“A structure of Caodai form” at	 grass-roots	 level	 is	 a	
holy	 house	 set	 up	 in	 a	 parish.	 If	 this	 form	 is	 not	
preserved	 or	 enlightened	 more,	 “it is indeed a serious 
defect and also a great sin” of	 its	 administrator. In	 this	
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sense,	 the	parish	 head’s	 responsibility	 is	 so	 heavy.	His	
virtue	 is	 needed	 to	maintain	 the	 total	 harmony	 of	 the	
holy	 house.	 If	 his	 ability	 is	 poor,	 thanks	 to	 his	 own	
virtue	 he	 can	 attract	 talents	who	 are	 able	 to	 help	 the	
holy	house.		

Contrarily,	 if	 a	 holy	 house	 turns	 into	 a	 place	 of	
trouble	and	struggles,	 it	 is	 truly	no	 longer	a	God’s	holy	
body	 on	 earth.	 Those	 who	 sincerely	 want	 to	 self-
cultivate	dare	not	step	into	such	a	place.	Witnessing	the	
degeneration	of	a	holy	house,	thoughtful	people	must	be	
moved	and	feel	pity.	And	His	Holiness	Pope	Lý	advises,	
“Do not let any soul feel pity before a God’s holy body.” 
But,	if	there	is	a	case	against	His	advice,	He	warns	that	it	
is	“a great sin”. 

During	an	evocation	seance	at	the	Vietnam	Organ	for	
Universalising	 Caodai	 Teaching	 on	 Monday	 13	 August	
1973,	His	Holiness	Pope	Lý	 reminded	us,	 “It should be 
kept in mind that making a temple is easier than making 
a priest.”	 In	 other	 words,	 setting	 up	 a	 structure	 of	
Caodai	 form	to	represent	 the	God’s	holy	body	on	earth	
is	 easier	 than	 recruiting	 a	 worthy	 Caodaist	 to	
administer	 that	 place,	 especially	 a	 Great-Way-minded	
man	 rather	 than	 a	 confined-to-religion	 man	 (as	
mentioned	in	Contemplation 6).	

5.10. The sermon		

“Additionally, you had better pay attention to the 

outward appearance, because it shows the unanimity of 
souls and the power of the worldly way in the course of 
spiritual construction and human salvation. Do not 
consider it false and neglect it. Whoever only dreams of 
reaching the shore of enlightenment but forgets to build a 
boat for safely and surely crossing the sea of suffering? 
No prajna boat can carry a mortal across the river of 
illusion.” 

*	Contemplation 10: Form versus content	

His	 Holiness	 Pope	 Lý	 says,	 “Additionally, you had 
better pay attention to the outward appearance, (…). Do 
not consider it false and neglect it.” 

Philosophers	 say	 that	 form	 (i.e.,	 the	 outward	
appearance)	 and	 content	 influence	 each	 other.	 Before	
detaching	 himself	 from	 the	 Cao-Phạm’s	 exoteric	
activities,	 Ngô	 Văn	 Chiêu	 often	 helped	 some	 poor	
brethren	 have	 neat	 clothing	 with	 his	 own	 money.	 He	
advised,	 “Dressing	 scruffily	 is	disadvantageous	 to	 your	
preaching	sermons.”	

Lots	 of	 Caodai	 followers	 neglect	 to	 improve	 their	
Vietnamese	 language	 skills	 but	 often	 eagerly	
disseminate	the	texts	about	Caodaism	which	are	full	of	
errors	 of	 spelling,	 terms,	 and	 grammar,	 etc.	 Such	 poor	
texts	 fail	 to	well	 influence	the	reader.	Worse	 than	that,	
their	 poor	 language	 can	 distort	 the	 true	 meanings	 of	
holy	teachings.	
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In	 the	 same	way,	 a	 Caodai	 temple	 that	 looks	 untidy	
cannot	leave	a	good	impression	upon	visitors.	

Spiritual	 Pope	 Lý	 says, “Whoever only dreams of 
reaching the shore of enlightenment but forgets to build a 
boat for safely and surely crossing the sea of suffering?” 
So,	form	is	necessary.	

However,	He	adds,	“No prajna boat can carry a mortal 
across the river of illusion.” Form	is	not	absolute.	Doing	
the	Dao,	 one	 should	 cleverly	 strike	 a	 balance	 between	
form	and	content. 

5.11. The sermon	

“My siblings, have you ever thought of the Caodai 
doctrine or its ideology? 

“My siblings, is there any loss of objects or money as 
dangerous and harmful as loss of consciousness or soul? 

“Oh my siblings, wearing a piece of coarse garment, 
dwelling in a straw hut, going sight-seeing at leisure with 
a soul of purity and peace − this is much better than 
travelling in busy traffic, living in luxurious conditions, 
toing and froing to scramble for worldly gains whilst 
ignoring the loss of oneself. The means are borrowed to 
serve the ultimate end. Do not let the ultimate end be 
buried in the vanity means. The truth is not something 
sparsely	 accepted. The truth is the pure and simple 
enlightenment.” 

*	Contemplation 11: Means versus end 

His	 Holiness	 Pope	 Lý	 did	 introduce	 the	 topic	 of	 his	
sermon	at	the	end	of	paragraph	5.2:	“What I would like 
to speak of today is the Caodai form and the Caodai 
doctrine or its ideology.” 

Thus,	 to	 begin	 his	 sermon,	 He	 did	 not	 use	 the	
narrative	 strategy	 of	 delay.	 In	 the	 eight	 subsequent	
paragraphs,	however,	He	did	not	instantly	say	what	the	
Caodai	 ideology	 means;	 hence,	 we	 easily	 have	 a	
mistaken	 thought	 that	 a	 put-off	 introduction	 is	 being	
used	here.	

Actually,	in	the	eight	subsequent	paragraphs	He	talks	
about	personnel	and	the	Caodai	administration	system	
(5.3;	 5.8;	 5.9),	 senseless	 objects	 and	 saintly	 soul	 (5.4),	
God	 personal	 versus	 God	 impersonal	 (5.5),	 cultivating	
the	heart	field	(5.6),	the	Path	of	Bodhisattvas	(5.7),	form	
versus	content	(5.10).	For	each	issue,	He	presents	both	
of	 its	 opposing	 sides.	 Through	 such	 a	presentation,	He	
shows	that	the	strong	points	and	the	weak	ones	 in	our	
process	 of	 self-cultivating	 and	 doing	 the	 Dao	 depend	
upon	our	consciousness.		

Then,	 His	 Holiness	 Pope	 Lý	 reiterates	 his	 topic	 by	
asking,	“My siblings, have you ever thought of the Caodai 
doctrine or its ideology?”	

Referring	to	ideology	means	mentioning	a	spiritual	or	
immaterial	 value,	 which	 the	 majority	 of	 people	 often	
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neglect.	So,	 to	awaken	us,	Pope	Lý	asks,	“My siblings, is 
there any loss of objects or money as dangerous and 
harmful as loss of consciousness or soul?”	

In	 the	 Second	 Universalism,	 Jesus	 Christ	 once	
similarly	 asked,	 “What good will it be for someone to 
gain the whole world, yet forfeit his soul?” (Mt	16:26)	

Jesus	asked	a	rhetorical	question.	Today	Pope	Lý	can	
ask	a	rhetorical	question,	too;	however,	He	immediately	
replies,	 “Oh my siblings, wearing a piece of coarse 
garment, dwelling in a straw hut, going sight-seeing at 
leisure with a soul of purity and peace − this is much 
better than travelling in busy traffic, living in luxurious 
conditions, toing and froing to scramble for worldly gains 
whilst ignoring the loss of oneself.”	

Living	in	this	dualistic	world,	one	must	always	face	a	
choice;	the	matter	is	how	to	make	the	best	choice.	In	the	
preceding	 paragraph	 5.8	 Pope	 Lý	 has	 mentioned	 the	
means	−	what	is	expediently	borrowed.	Now,	reiterating	
it	in	relation	to	the	end	(the	ultimate	purpose),	He	says,	
“The means are borrowed to serve the ultimate end. Do 
not let the ultimate end be buried in the vanity means.” 

What	 Pope	 Lý	 says	 is	 the	 truth,	 and	 He	 adds,	 “The 
truth is not something sparsely	 accepted.” Actually,	 the	
truth	of	means	versus	end	was	once	similarly	taught	by	
Shakyamuni	 Buddha	 in	 the	 Second	 Universalism.	 The 
Complete Enlightenment Sutra	 (Chapter	 Six:	 Pure 

Wisdom)	reads,	“Knowing Sutra-Dharma is also just like 
the finger pointing to the moon, look at the moon and 
know that the finger is never the moon...”	

How	can	the	truth	be	widely	accepted?	In	the	history	
of	humanity,	a	certain	“truth”	was	once	made	accepted	
by	 force.	 In	 the	 humanistic	 spirit	 of	 Caodaism,	
respecting	each	human	as	a	subject	of	freedom,	Pope	Lý	
maintains,	 “The truth is the pure and simple 
enlightenment.” Again,	 accordingly,	 the	 role	 of	
education,	and	also	of	preaching,	is	implicitly	confirmed	
herein.	

5.12. The sermon 

“The Caodai true ideology is so bright that humans are 
dazzled and then, what a	pity to say, they do fancy that 
the Caodai truth is just the light within their limited 
range of vision or within their own lingering 
imagination.”  

*	Contemplation 12: Limited perception	

These	 Pope	 Lý’s	 words	 themselves	 do	 not	 need	 an	
explanation.	 Here,	 He	 reveals	 that	 our	 perception	 is	
limited	due	to	our	worldly	mind.	Delivering	a	sermon	in	
London	in	1896,	Swami	Vivekananda	(1863-1902)	also	
pointed	 it	 out	 by	 saying,	 “Everything limited by the 
[worldly] mind becomes finite.” (Swami	 Vivekananda,	
Jnana Yoga.	Germany:	Jazzybee	Verlag,	1964.	Chapter	6:	
The Absolute and Manifestation,	p.	51.) 
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5.13. The sermon	

“Caodai that is not Caodai is Caodai itself. Caodaism 
did not emerge on its own for Vietnam alone or any other 
country. Caodaism does not belong to this or that 
personage. Caodaism is of neither Tây Ninh congregation 
nor Bến Tre one, neither the Missionary congregation 
(Truyền Giáo) nor the Former Heaven one (Tiên Thiên). 
Caodaism is just Caodaism. The truth negates the truth by 
itself.” 

*	 Contemplation 13: The absolute versus the 
relative		

God	is	the	absolute	inconceivable.	Trying	to	describe	
God,	humans	only	use	the	finite	to	fathom	the	infinite.	

Swami	 Vivekananda	 says,	 “Now if the Absolute 
becomes limited by the [worldly] mind, It is no more 
Absolute; It has become finite.” In	 this	 sense,	
Vivekananda	implies	that	God	is	not	truly	known	by	our	
worldly	mind.	He	adds,	“A God known is no more God; He 
has become finite like one of us. He cannot be known. He 
is always the Unknowable One.” (Jnana Yoga,	p.	51.) 

In	fact,	Vivekananda’s	words	are	not	at	all	new.	“The 
Dao that can be expressed is not the eternal Dao.”	At	the	
very	beginning	of	Dao De Jing, Laozi	does	say	it,	doesn’t	
He? 

Nowadays,	 His	 Holiness	 Pope	 Lý	 says,	 “Caodai [a] 
that is not Caodai [b] is Caodai [a] itself.” Caodai	 [a]	 is	

the	absolute	 inconceivable;	Caodai	[b]	 is	the	relative	 in	
terms	 of	 expressions	 or	 manifestations	 on	 earth.	 In	
other	 words,	 Caodai	 [b]	 is	 Caodai	 confined	 to	 the	
religion	 frame;	 caodai	 [a]	 is	 the	Caodai	 in	 the	 sense	 of	
the	Great	Way,	which	is	above	and	beyond	religion.	

Similarly,	 Pope	 Lý	 says,	 “The truth [a] negates the 
truth [b] by itself.” The	truth	[a]	is	absolute;	the	truth	[b]	
is	relative	as	perceived	by	the	worldly	mind.		

His	Holiness	Pope	Lý	says,	“Caodaism did not emerge 
on its own for Vietnam alone or any other country.” By	
these	words,	Pope	Lý	shows	that	Caodaism	is	the	Great	
Dao.	 However,	 most	 of	 the	 Caodaists	 often	 much	
emphasise	 the	 indigenous	 (or	 endogenous)	 aspect	 of	
their	 religion	 and	 thus,	 they	 easily	 neglect	 that	
Caodaism	signifies	the	Great	Dao.	

His	Holiness	Pope	Lý	says,	“Caodaism does not belong 
to this or that personage. Caodaism is of neither Tây Ninh 
congregation nor Bến Tre one, neither the Missionary 
congregation (Truyền Giáo) nor the Former Heaven one 
(Tiên Thiên).” 

These	words	are	connected	to	the	Caodaists’	culture	
of	 doing	 the	 Dao	 (mentioned	 in	 Contemplation 6).	 If	
Caodai	religion	had	not	broken	into	fragments,	Spiritual	
Pope	Lý	would	not	have	had	to	say	so. 

5.14. The sermon	

“If you want to establish achievement to create an 
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adequate process so as to advance towards the Caodai 
unification, you should understand that any divergence 
cannot surpass the whole universe or God’s mysterious 
sacredness.” 

*	Contemplation 14: Disproving divergence	

Referring	 to	 the	 Caodai	 branching,	 certain	 people	
intentionally	 imagine	 the	 so-called	 “twelve	 branches”	
[see	 Appendix 2,	 p.	 135].	 In	 terms	 of	 the	 Caodai	
numerology,	number	twelve	belongs	to	God.	So,	do	they	
imply	 that	 the	 Caodai	 branching	 has	 resulted	 from	
“God’s	will”?	Nonetheless,	 their	 imagination	 is	 negated	
by	what	Pope	Lý	says	in	this	paragraph	5.14	as	well	as	
in	the	subsequent	one	5.15. 

5.15. The sermon	

“You should gather yellow ochna	 blossoms into a 
luxuriant ochna branch so as to show beauty before the 
Lord of Springtime. If integration is just integration, and 
divergence is just divergence, it is also a portent of this 
world’s complete destruction.” 

*	Contemplation 15: A metaphor 

This	 sermon	 was	 delivered	 in	 the	 mid	 of	 the	 first	
lunar	month	 (1974),	 when	 it	 was	 still	 the	 springtime;	
so,	 Spiritual	 Pope	 Lý	 mentioned	 “yellow ochna	
blossoms”.		

In	fact,	no	one	can	“gather yellow ochna	blossoms into 

a luxuriant ochna branch”. His	words	are	metaphorical	
only.  

“A luxuriant ochna branch” symbolises	 Caodai	
religion.	 Each	 of “ yellow ochna	 blossoms” symbolises 
every	existing	Caodai	congregation	with	its	own	strong	
points.	 Instead	 of	 the	 scattered	 beauty	 due	 to	 the	
religion’s	 fragmentation,	 let	 these	 fragments	 be	
gathered	into	a	unified	and	integrated	entity.	

In	The Psychology of the Caodaists (Hanoi:	Hồng	Đức	
pub.	2017,	pp.	69-70),	I	express:	

“Presently, the actual history of Caodai religion shows 
its two opposing effects: On the one hand, while trying 
hard to develop Caodaism within its own ‘territory’, each 
Holy Assembly can really make effective contributions to 
the rapid development of Caodai religion. On the other 
hand, contrarily, the more each Holy Assembly 
endeavours to achieve development in its own manner, 
the more it expands the distances among it and other 
Holy Assemblies, and the more it poses obstacles in the 
path of unifying Caodai religion. 

“Maybe each Holy Assembly owns certain strong 
points; overall, however, the strength of the whole 
religion is being scattered badly. If the Caodai Holy 
Assembly is a unified and integrated entity, Caodai 
religion can naturally win its collective strength to 
contribute to shortening the path of as well as the time 
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for accomplishing the ultimate purpose of the Third 
Universalism of the Great Way.” 

Ending	the	existing	fragmentation	to	restore	a	unified	
and	 integrated	 entity	 is	 not	 simply	 like	 addition	 in	
arithmetics.	 If	 the	 existing	 fragmentation	 still	 endures	
as	 something	 natural	 or	 predestined,	 it	 is	 truly	 a	 too	
great	sorrow	for	what	is	named	“the	Great	Dao”.	But	it	is	
not	 only	 a	 sorrow,	 as	warned	 by	 Spiritual	 Pope	Lý,	 “If 
integration is just integration, and divergence is just 
divergence, it is also a portent of this world’s complete 
destruction.” 

The	phrase	“integration is just integration” makes	us	
think	 of	 addition	 in	 arithmetics.	 Whoever	 becoming	
part	of	such	integration	due	to	a	certain	reason	might	be	
not	 different	 from	 those	 sharing	 the	 same	 bed	 with	
different	 dreams	 (i.e.,	 they	 are	 alien	 bedfellows).	
Lacking	a	specific	kind	of	glue,	sooner	or	later	they	will	
disintegrate.	What	glue	 is	 it?	During	the	said	evocation	
seance	 at	 the	 Nam	 Thành	 holy	 house	 on	 Monday	 31	
March	1969,	Great	Immortal	Lê	Văn	Duyệt	said,	“Sooner 
or later, any integration without harmony will 
disintegrate.”  

The	 phrase	 “divergence is just divergence” implies	 a	
chronic	 divergence	 which	 naturally	 creates	 a	 negative	
image	 of	 Caodaism	 because	 in	 Contemplation 1 this	
question	 is	raised:	While	Caodai	 religion	 itself	 remains	
fragmented,	 how	can	 their	 adherents	 urge	mankind	 to	

build	 up	 a	 Great	 Dao	 free	 from	 differentiation,	
separation,	and	discrimination? 

As	we	know,	there	is	a	saying	attributed	to	Confucius:	
“Don’t complain about the snow on your neighbour’s roof 
when your own doorstep is unclean.” In	the	said	sermon	
on	 31	 March	 1969,	 Great	 Immortal	 Lê	 Văn	 Duyệt	
similarly	said,	“Wishing to create the harmony-amongst-
humans condition for mankind, firstly we had better 
create it for ourselves. So, what we must decide first is the 
harmony-amongst-humans condition to be created 
within Caodaism, and then it will be used as kinetic 
energy to construct the whole world.” Harmony	amongst	
Caodai	 congregations	 is	 crutial	 to	 integrate	 Caodai	
fragments.	

5.16. The sermon 

“God is still life-loving, divergent but non-divergent, 
and integrating but non-integrating. That is the 
significance of life-loving circulation.” 

*	Contemplation 16:	The monistic language 

Living	 in	 the	dualistic	world,	we	 inevitably	perceive	
and	express	God	in	terms	of	dualism,	using	our	dualistic	
language.		

In	this	sermon	Spiritual	Pope	Lý	helps	us	get	familiar	
with	 the	 monistic	 language;	 so,	 in	 paragraph	 5.13	 He	
says	 “Caodai that is not Caodai is Caodai itself”,	 and	 in	
this	 paragraph	 5.16	He	 says,	 “God is (…) divergent but 
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non-divergent, and integrating but non-integrating.”	

Here,	in	paragraph	5.15,	Pope	Lý	says,	“God is still life-
loving…” But,	even	more	than	that,	during	an	evocation	
seance	at	 the	Ngọc	Minh	Đài	holy	meditation	house	on	
Wednesday	08	February	1967,	Caodai	God	said,	“Love is 
the body of Mine.”  

Any	 divergence	 is	 against	 love.	Whoever	 truly	 loves	
His	Master	(God)	cannot	accept	divergence. 

5.17. The sermon	

“What I teach you today is pretty enough for your 
luggage on the path returning to God so as to avoid 
hindrances and faults. 

Step briskly on the true holy path 
and set your mind  
on saving humans through spreading 
the truth Caodai. 
Then watch the Creator’s  
mechanism circulating, 
Elimination and preservation are well defined.  

*	Contemplation 17: The bestowed luggage 

Realising	the	Caodai	ideology	is	not	an	easy	journey.	
Stepping	 on	 his	 thousand-mile	 road,	 every	 journeyer	
always	 needs	 some	 luggage,	 whether	 light	 or	 heavy.	
And,	loving	His	worldly	siblings,	Pope	Lý	as	the	Spiritual	
Eldest	 Brother	 did	 bestow	 the	 luggage:	 “What I teach 

you today is pretty enough for your luggage on the path 
returning to God so as to avoid hindrances and faults.”	

On	his	 long	 journey	of	realising	 the	Caodai	 ideology,	
the	journeyer	very	easily	finds	himself	lonely.	Thus,	His	
Holiness	Pope	Lý	advises	him:	

Step briskly on the true holy path 
and set your mind  
on saving humans through spreading 
the truth Caodai.	

And	the	journeyer	should	do	his	utmost,	unshakeably	
believing	in	the	Divine	Principle:	

Then watch the Creator’s  
mechanism circulating, 
Elimination and preservation are well defined. 

5.18. The sermon	

“I bestow blessing upon all of you here today. 

“I will protect you all so that your steps are stable on 
the path of self-cultivation and doing the Dao. Now I say 
goodbye and retreat.” 

*	Contemplation 18: Love and protection 

Completing	 His	 sermon	 on	 the	 Caodai	 ideology,	
Spiritual	 Pope	 Lý	 says	 goodbye	 to	 His	mortal	 siblings.	
He	says,	“I bestow blessing upon all of you here today.”	

What	is	His	blessing?	Why	does	He	bestow	it?	This	is	
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the	answer,	“I will protect you all so that your steps are 
stable on the path of self-cultivation and doing the Dao.”	

Nonetheless,	 though	 He	 does	 bestow	 blessing,	 it	 is	
sometimes	not	received	because	someone	who	neglects	
self-cultivation	 and	 ignores	 doing	 the	 Dao	 does	 not	
deserve	His	blessing.	

Ngô	 Văn	 Chiêu	 did	 not	 receive	 the	 Papacy	 on	
Saturday	 24	 April	 1926,	 causing	 the	 vacancy	 of	 the	
Papal	 seat.	 On	 Friday	 29	 October	 1926,	 Caodai	 God	
bestowed	 the	 Spiritual	 Papacy	 upon	 His	 Holiness	 Lý	
Thái	Bạch.	Since	then,	Pope	Lý’s	responsibility	 is	much	
heavier.	 If	 His	 worldly	 siblings	 wholeheartedly	 do	 the	
Dao,	they	consciously	share	His	responsibility	with	Him	
and	 thus,	 they	 are	 naturally	 and	 always	 loved	 and	
protected	by	their	Spiritual	Eldest	Brother.		

His	Holiness	Pope	Lý’s	 love	and	protection	for	those	
accompanying	Him	 on	 the	path	 of	 Caodai	mission	was	
once	confirmed	by	Himself	during	an	evocation	seance	
at	 the	 Organ	 for	 Universalising	 Caodai	 Teaching	 on	
Friday	30	August	1985	as	 follows:	 “I have come to you 
since the mandate by God and the Three Teachings 
Council. I am always instantly responsive to each of your 
steps, your deeds and even your innermost feelings. But 
you have not perceived My response, have you?” 

Thoroughly	 apprehending	 the	 Caodai	 ideology	 and	
wholeheartedly	 dedicating	 oneself	 to	 it	 is	 not	 at	 all	

simple	or	easy.	Consequently,	Pope	Lý’s	goodbye	is	not	
purely	a	goodbye.	It	conveys	His	boundless	love	for	His	
companions.	It	is	also	His	promise	to	protect	and	assist	
them.	

6. In lieu of a conclusion 

The	front	cover	photo	of	this	book	is	borrowed	from	
LIFE	 Magazine	 (New	 York	 City,	 July	 1948).	 Inside	 the	
Thunder	Sound	Drum	Tower	of	the	Tây	Ninh	Holy	See,	a	
student-priest	 is	 beating	 the	 drum	 to	 commence	 a	
midnight	mass.		

Since	 the	 ancient	 times	 in	 various	 cultures,	 drums	
have	been	used	for	various	purposes.	For	instance,	they	
are	 used	 as	 a	 means	 of	 communication	 over	 great	
distances.	They	are	also	used	to	motivate	troops,	to	help	
set	 a	 marching	 pace,	 and	 to	 call	 out	 orders	 or	
announcements,	etc.		

His	 Holiness	 Pope	 Lý’s	 sermon	 on	 the	 Caodai	
ideology	is	just	like	the	drum	sounds	to	awaken	Caodai	
congregations,	motivate	their	leaders	to	free	themselves	
from	sectarian	mentality	and	return	 to	Caodaism	what	
is	the	true	nature	of	Caodaism,	as	Pope	Lý	briefly	says,	
“Caodaism is just Caodaism.” In	 other	 words,	 that	 is	 a	
Caodaism	free	from	sectarianisation.	

However,	after	nearly	a	century	of	fragmentation,	the	
sectarian	mentality	cannot	be	uprooted	within	a	day	or	
a	 night,	 as	 an	 ancient	 saying	 reads,	 “The rivers and 
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mountains may change, but not one’s own nature. 
江山易改,	 本性難移.”	 Or	 as	 the	 Old	 Testament	 reads,	
“Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots?”	
(Jere	13:23)		

Such	 perception	 is	 not	 destructive	 or	 pessimistic;	
contrarily,	 it	helps	to	apprehend	why	before	preaching	
about	 the	 Caodai	 ideology,	 before	 asserting,	 “Caodai 
that is not Caodai is Caodai itself”,	His	Holiness	Pope	Lý	
called	on	Caodaists,	 “[Y]ou should dedicate your lives to 
serving God’s holy body.”	 Here,	 “dedicating	 one’s	 life”	
bears	 its	 sublime	 significane;	 it	means	 eliminating	 the	
self,	the	localism,	etc.	from	Caodai	leaders.	

The	 Caodai	 ideology	 in	 terms	 of	 Spiritual	 Pope	 Lý’s	
teaching	 is	 to	 be	 taught	 to	 future	 generations	 of	
Caodaism.	 It	 is	 essential	 to	 help	 those	 virgin	 souls	
absorb	 and	 treasure	 the	 absolute	 value	 of	 what	 is	
maintained,	“Caodaism is just Caodaism.”		

Teaching	 the	 Caodai	 ideology	 is	 to	 be	 carried	 out	
regularly	 and	 permanently,	 directly	 and	 indirectly.	
Indirect	 means	 are	 Caodai	 publications.	 Direct	
education	 is	 carried	 out	 through	 preaching	 sessions	
twice	a	month	at	parishes	 (as	 stipulated	by	 the	Caodai	
New	 Law),	 through	 short-term	 or	 long-term	 training	
courses.	 If	 a	 Caodai	 Academy	 is	 set	 up,	 its	 curriculum	
necessarily	 includes	 the	 Caodai	 ideology	 as	 a	 subject	
which	 should	 be	 supplemented	 by	 the	 Caodai	 history	

and	 the	 Vietnamese	 psychology	 (or	 limited	 to	 the	
psychology	of	Caodaists):	

-	 The	 history	 related	 to	 the	 Caodai	 fragmentation	
during	 the	 1930s	 should	 deliberately	 rid	 Caodaists	 of	
the	myth	 of	 the	 so-called	 “twelve	 branches”	−	 number	
twelve,	which	belongs	to	God,	is	an	imagination	so	as	to	
imply	that	the	Caodai	fragmentation	is	subject	to	“God’s	
will”!		

-	When	 teaching	 the	Vietnamese	psychology	 (or	 the	
psychology	of	Caodaists),	it	is	essential	to	point	out	that	
parallel	 with	 constructive	 traits	 of	 psychology	 are	
chronic	 defects	 denominated	 factionalism,	 localism,	
separatism,	and	partialism.	It	should	be	investigated	to	
see	whether	 those	unconstructive	traits	partly	affected	
the	process	of	Caodai	religion’s	fragmentation.  

If	 an	 individual	 Caodaist	 cultivates	 himself	 only	 for	
his	own	salvation,	perhaps	he	does	not	need	to	learn	the	
Caodai	 ideology.	 Contrarily,	 if	 the	 true	 significance	 of	
“the	Third	Universalism	of	the	Great	Way”	is	seized,	it	is	
impossible	 to	 neglect	 the	 Caodai	 ideology	 when	
educating	Caodaists.	

05 November 2017 
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Appendix	1	

GOD	PERSONAL	
AND	GOD	IMPERSONAL	

This	Appendix	is	not	at	all	a	philosophy	essay	on	God	
in	 terms	 of	 Caodai	 teaching.	 It	 just	 presents	 an	 initial	
concept	which	might	be	quite	suitable	for	those	who	are	
not	much	 familiar	with	 these	 two	 terms:	God	personal	
and	 God	 impersonal.	 Therefore,	 the	 following	
presentation	is	certainly	insufficient.	

1. TWO APPROACHES TO GOD 

Traditionally,	 humans	 have	 at	 least	 two	 approaches	
to	God:		

-	the	religious	approach;		

-	the	philosophical	one.	

Choosing	the	religious	approach,	most	of	the	humans	
are	 often	 free	 from	 doubt	 or	 scepticism.	 The	
philosophical	approach	is	contrarily	open	with	queries.		

Both	 religion	 and	 philosophy	 generally	 talk	 about	
God.	 To	 some	 philosophers,	 nonetheless,	 what	 does	
matter	 is	not	God	but	 the	existence	of	 the	Absolute.	 In	

fact,	what	makes	a	difference	here	is	just	denominations	
or	terms.	

Philosophers	 have	 used	 lots	 of	 different	 terms	 to	
denominate	 the	 Absolute.	 In	 the	 ancient	 Greek	
philosophy,	 to	 name	 a	 few,	 for	Anaximander	 (611-547	
BCE)	it	is	Apeiron;	for	Hecralitus	(circa	500	BCE),	Logos;	
for	 Plato	 (427?-347?	 BCE),	 the Good;	 and	 for	 Aristotle	
(384-322	BCE),	the Primary Cause,	etc.	

Similarly,	 religions	 have	 numerous	 titles	 to	 name	
God.	 Chinese	 Daoism	 alone	 uses	 many	 long	 titles	 to	
honour	 God;	 for	 example,	 Haotian Jinque Yuhuang 
Datianzun Xuanqiong Gaoshangdi	 昊天金闕玉皇大天尊 

玄穹高上帝.	

By	saying	God	personal	and	God	impersonal,	the	title	
of	this	Appendix	naturally	affirms	the	existence	of	God.	
Here,	 in	 other	 words,	 it	 is	 not	 requested	 to	 answer	
whether	 God	does	 or	 does	 not	 exist.	What	 is	 left	 is	 to	
discover	what	Caodaism	conceives	of	God	personal	and	
God	impersonal.	

Firstly,	what	do	we	mean	by	saying	God	personal	and	
God	impersonal?	

2. WHAT DOES GOD PERSONAL MEAN? 

In	 the	 Vietnamese	 literature,	 God	 is	 conceived	 of	 as	
“the	 child”	 who	 often	 causes	 capricious	 adversity	 for	
worldly	humans:		
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How ill-willed the Divine Child is, 
When letting man be drowned on land. 
(Cung Oán Ngâm Khúc	/	Complaint of a Palace 
Maid,	by	Nguyễn	Gia	Thiều)	

He	has	hatred	and	jealousy	like	man:		

But Heaven! Heaven so high in the blue sky! 
Isn’t it an eternal law you tend to apply, 
As envying the rosy-cheeked ones  
their sweet beauty, 
Not leaving them a single time to be lucky? 
(Truyện Kiều / Tale of Kiều,	by	Nguyễn	Du,	
translated	by	Thùy	Dương)	

He	interferes	in	the	worldly	affairs:	 	

Oh, blue heaven so high and so aloft above! 
Tell me who caused this trouble plight.	
(Chinh	Phụ	Ngâm	Khúc	/	The Ballad of a 
Fighter’s Wife,	by	Đặng	Trần	Côn,	
translated	by	Nguyễn	Hữu	Lý)	

Even	 a	 love	 affairs	 or	 marriage	 on	 earth	 is	 also	
intervened	by	Him:	

Chrysanthemums are in bloom  
all the year round, 
Let me see to whom  
God makes my love is bound.  
(Vietnamese	folk-song)	

Simultaneously,	 He	 is	 tolerant	 and	 willing	 to	 pay	
attention	to	an	idle	man	on	earth:		

For relieving my sorrow,  
I’ve burned a heap of straw.  
Not fragrant at all, smoke so aloft soars. 
It enters the Court of the Jade Emperor, 
And He asks, “Who’s burning straw?”  
(Vietnamese	folk-song)	

Furthermore,	 He	 is	 full	 of	 pity	 for	 intoxicated	
mortals:	

A wind’s puffing lightly the mountainside. 
He who drinks is the Jade Emperor’s child. 
God looks down from His throne high, 
And weeps because His son drinks wine.  
(Vietnamese	folk-song)	

Such	 “attributes”	 imposed	 on	 God	 indicate	 that	
humans	 conceive	 of	 God	 in	 the	 image	 of	 man.	 This	
concept	of	God	is	denominated	“anthropomorphism”	by	
philosophers.	 God	 conceived	 of	 in	 this	 way	 is	 God	
personal.	

3. WHAT DOES GOD IMPERSONAL MEAN? 

In	 a	 nutshell,	 God	 impersonal	 is	 contrary	 to	 God	
personal.	 God	 impersonal	 is	 the	 Absolute	 beyond	 all	
conceptions	 of	 limited	 humans.	 Thus,	 Swami	
Vivekananda	 (1863-1902)	 says,	 “A God known is no 
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more God; He has become finite like one of us.” (Swami	
Vivekananda,	 Jnana Yoga.	 Germany:	 Jazzybee	 Verlag,	
1964.	Chapter	6:	The Absolute and Manifestation,	p.	51.)	

4. CAODAI GOD IS PERSONAL OR IMPERSONAL? 

In	 Caodai	 teaching,	 there	 are	 various	 titles	 to	
denominate	God.	According	to	these	titles,	God	is	either	
personal	 or	 impersonal	 or	 personal and simultaneously 
impersonal.		

4.1.	The	following	titles	refer	to	God	personal:	

- Cha (Father),	Cha Cả (the	Great	Father); 

- Chí Tôn (the	Most	Honoured	One); 

- Đại Từ Phụ (the	Great	Father	of	Mercy); 

- Đại Thiên Tôn (the	Great	Heaven-Honoured	One); 

- Ngọc Hoàng Thượng Đế or	 Ngọc Đế (the	 Jade	
Emperor); 

- Thầy (Master),	etc.	

4.2.	The	following	titles	refer	to	God	impersonal:	

- Cao Đài (the	High	Tower); 

- Đại Linh Quang (the	Macro	Sacred	Light); 

- Thái Cực (Taiji);	

-	Trời (Heaven), etc. 

4.3.	 The	 following	 titles	 refer	 to	 God	 personal	 and	

simultaneously	impersonal:	

-	Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát:	impersonal	
(Cao Đài:	 the	 High	 Tower) + personal (Tiên Ông:	 the	
Immortal)	 +	 personal	 (Đại Bồ Tát Ma Ha Tát:	 the	
Mahabodhisattva	Mahasattva);	

-	Đại La	Thiên Đế:	impersonal	(Đại La:	the	Great	Net) 
+ personal (Thiên Đế:	the	Heaven	Lord); 

-	 Huyền Khung Cao Thượng Đế: impersonal	 (Huyền 
Khung:	 the	Mysterious	Dome	of	 the	 Sky)	 +	 impersonal	
(Cao:	Cao	Đài,	the	High	Tower)	+	personal (Thượng Đế:	
the	Supreme	Being); 

-	Thái Cực Thánh Hoàng:	impersonal	(Thái Cực:	Taiji)	
+	personal	(Thánh Hoàng:	the	Holy	Emperor),	etc.	

08 March 1979 
Revised 06 November 2017 
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Appendix	2	

THE	MYTH	
OF	TWELVE	CAODAI	BRANCHES	

“Exactly	 speaking,	 how	 many	 branches	 did	 Caodai	
religion	 break	 into?”	 This	 question	 has	 never	 been	
replied	consistently.	In	chronological	order,	to	illustrate	
this	 issue,	 below	 are	 ten	 lists	 collected	 from	 ten	
Vietnamese	and	foreign	authors:		

1949:	In	Histoire et Philosophie du Caodaïsme,	(Paris:	
Dervy	pub.,	222	pages),	by	Gabriel	Gobron	(1895-1941),	
eleven	“branches”	were	listed	as	follows:	Minh Chơn Lý, 
Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Thông Thiên Đài, Liên Hòa 
Tông Phái	 [sic],	Minh Chơn Đạo (Công Đồng Hội Giáo), 
Trung Hòa Học Phái, Tây Tông Vô Cực, Tuyệt Cốc, Chiếu 
Minh Đàn,	and	Nữ Trung	[sic]	Hòa Phái	(p.	174).	

1962:	Included	in	Hành Đạo Nos.	3	and	4, published	
by	 the	An	Hội	holy	house	(in	Kiến	Hòa	province,	 today	
Bến	 Tre),	 an	 article	 entitled	 “Cơ Khảo Đạo” by	 Tâm	
Thành	 enumerated	 these	 eight	 following	 “branches”:	
Chiếu Minh, Minh Chơn Đạo, Minh Chơn Lý, the Cầu Kho 
holy house	 (No.	3,	 pp.	19-20);	Tuyệt Cốc	 [i.e.,	 eating	no	

rice],	Tiên Thiên, nhóm người tịnh luyện	[i.e.,	meditating	
group],	and	Phạm Môn	(No.	4,	pp.	13-15).	

1965:	Included	in	the	monthly	Đại Đạo,	No.	9,	March,	
the	article	entitled	“Tìm Hiểu Các Chi Phái Trong Đại Đạo 
Tam Kỳ Phổ Độ”	 (p.	 17)	 by	 Huệ	 Lương	 Trần	 Văn	 Quế	
(1902-1980)	 informed	 that	 in	 1940	 there	were	 twelve	
known	 “branches”	 such	 as	Tòa Thánh Tây Ninh, Chiếu 
Minh, Cầu Kho, Tiên Thiên, Minh Chơn Lý, Bến Tre (Ban 
Chỉnh Đạo), Minh Chơn Đạo, Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản 
Bản, Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, Tây Tông Vô Cực Cung, 
Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt,	and	Liên Hòa Tổng Hội.	
In	1965,	also	told	by	Huệ	Lương,	the	fifteen	“branches”	
consisted	of	Tòa Thánh Tây Ninh, Chiếu Minh, Cầu Kho, 
Minh Chơn Lý, Tiên Thiên, Cơ Quan Quy Thống, Bạch Y 
Liên Đoàn Chơn Lý, Cao Thượng Bửu Tòa, Minh Chơn 
Đạo, Bến Tre,	Hội Thánh Tam Quan, Hội Thánh Truyền 
Giáo, Tòa Thánh Nhị Giang, Tòa Thánh Tiền Giang,	 and	
Tòa Thánh Thiên Khai Huỳnh Đạo.	

1967:	In	Saigon,	Hoài	Nhân	Nguyễn	Văn	Ý	published	
Bốn Mươi Năm Lược Sử (1926-1966) Đại Đạo Tam Kỳ 
Phổ Độ (Đạo Cao Đài),	116	pages.	Writing	 “Bản Liệt Kê 
Tạm Các Chi Phái Cao Đài”	 (pp.	 109-111),	 he	 put	 Tòa	
Thánh	 Tây	 Ninh	 at	 the	 very	 beginning	 of	 the	 list,	 and	
carefully	 explained,	 “The ORTHODOXY of the Third 
Universalism of the Great Way.” 	

Right	 after	 Tòa	 Thánh	 Tây	 Ninh,	 Hoài	 Nhân	 added	
thirty-four	 names.	 He	 puts	 the	 sign	 (?)	 after	 some	
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names	due	to	lack	of	information.	Below	are	thirty-fives	
“branches”	in	his	listing.	

(1)	Tòa	Thánh	Tây	Ninh.		

(2)	 Chiếu	 Minh	 (Cao	 Đài	 Đại	 Đạo	 Chiếu	 Minh	 Tam	
Thanh	Vô	Vi).		

(3)	Thông	Thiên	Đài	(Thông	Thiên	Phái),	in	Đồng	Sơn	
(Gò	Công).		

(4)	Tuyệt	Cốc	[i.e.,	eating	no	rice],	in	Tây	Ninh.		

(5)	Cầu	Kho,	in	Saigon.	

(6)	Minh	Chơn	Lý,	in	Cầu	Vỹ	(Mỹ	Tho).		

(7)	Ban	Chỉnh	Đạo,	in	An	Hội	(Bến	Tre).	

(8)	Tiên	Thiên	(Tiên	Thiên	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ),	
in	Mỹ	Phuớc	Tây	village,	Cai	Lậy	 (Định	Tường);	 in	 Sóc	
Sãi	(Kiến	Hòa).	

(9)	Minh	Chơn	Đạo,	in	Giồng	Bốm.		

(10)	Tam	Kỳ	Nguyên	Nguyên	Bản	Bản,	in	Tân	An.	

(11)	Tây	Tông	Vô	Cực,	in	Chẹt	Sậy	(Kiến	Hòa).	

(12)	Bạch	Y	 Liên	Đoàn	Chơn	Lý,	 in	Mong	Thọ	 (Kiên	
Giang).	

(13)	 Cơ	Quan	 Phổ	 Thông	 Giáo	 Lý	 Cao	Đài	 Giáo	 Việt	
Nam,	in	Saigon.	

(14)	Ban	Nhu	Cầu	Đạo	Tâm,	Chấn	Hưng	Đại	Đạo	(?).	

(15)	Nữ	Chung	Hòa	Sài	Gòn	(?).	

(16)	Cao	Đài	Việt	Nam,	in	Bình	Đức	(Định	Tường).	

(17)	Cao	Đài	Thống	Nhứt	(Cao	Thượng	Bửu	Tòa),	 in	
Bạc	Liêu.		

(18)	Tòa	Thánh	Nhị	Giang,	in	Châu	Đốc.	

(19)	Trung	Hòa	Phái,	in	Rạch	Giá.	

(20)	Cơ	Quan	Truyền	Giáo	Trung	Việt,	in	Đà	Nẵng.	

(21)	Hội	Thánh	Tam	Quan.	

(22)	Tòa	Thánh	Tiền	Giang	(Minh	Kiến	Đài),	in	Thông	
Tây	Hội,	Gia	Định.	

(23)	 Tòa	 Thánh	 Thiên	 Khai	 Huỳnh	 Đạo,	 in	 Gò	 Vấp	
(Gia	Định).	

(24)	 Cơ	 Quan	 Quy	 Thống,	 in	 Mỹ	 Phước	 Tây	 (Định	
Tường).	

(25)	Tòa	Thánh	Tam	Giang	(?).	

(26)	Thái	Bạch	Y	(?).	

(27)	Hội	Thánh	Minh	Châu	[sic]	Đạo,	 in	Tắc	Vân	(Cà	
Mau).		

(28)	 Giáo	 Hội	 Cao	 Đài	 Trung	 Ương,	 in	 Phú	 Nhuận	
(Saigon).	

(29)	Cao	Đài	Thống	Nhứt,	in	Saigon.		

(30)	 Ban	 Vận	 Động	 Tổng	 Hợp	 Chi	 Phái	 Cao	 Đài,	 in	
Saigon.	

(31)	Cao	Đài	Hiệp	Nhứt,	in	Saigon.	
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(32)	Liên	Hòa	Tổng	Hội,	in	Saigon.	

(33)	Cơ	Quan	Hiệp	Nhứt,	in	Saigon.	

(34)	Cao	Đài	Liên	Phái,	in	Saigon.	

(35)	Ban	Liên	Giao	Chi	Phái,	 in	Bình	Hòa	village	(Gia	
Định).	

1970:	 In	 BSOAS (Bulletin	 of	 the	 School	 of	 Oriental	
and	African	Studies,	University	of	London),	Vol.	XXXIII,	
“An Introduction to Caodaism: I. Origins and Early 
History” by Ralph	 Bernard	 Smith	 (1939-2000)	 named	
eight	“divisions”	existing	during	the	decade	1926-1936	
as	 follows:	Chiếu Minh; Tây Ninh; Tiên Thiên; Cầu Kho; 
Minh Chơn Lý; Minh Chơn Đạo; Ban Chỉnh Đạo;	and	Liên 
Hòa Tổng Hội (p.	347). 

1970:	In	Tây	Ninh	province,	Trần	Văn	Rạng	(born	in	
1936)	 published	 Đại Đạo Sử Cương,	 two	 volumes	
(around	 200	 pages).	 In	 Vol.	 2,	 he	 named	 sixteen	
“branches”:	Minh Chơn Lý, Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, 
Thông Thiên Đài, Liên Hòa Tông Phái	 [sic]	 or	Liên Hòa 
Tổng Hội, Minh	 Chơn Đạo	 or	 Cộng Đồng Hội Giáo	 [?],	
Trung Hòa Học	Phái	or	Nữ Trung	[sic]	Hòa, Tây Tông Vô 
Cực, Tuyệt	 Cốc, Chiếu Minh Đàn, Cầu Kho, Cơ Quan 
Truyền Giáo Trung Việt	(pp.	34-37),	Bạch Y Chơn Lý	[sic],	
Tam Kỳ	Nguyên Bản	[sic],	Tòa Thánh Nhị Giang, and Tòa 
Thánh Tiền	Giang	(p.	37).	

1972:	 In	 Sài	Gòn,	Đồng	Tân	Trần	Thái	 Chân	 (1929-
2016)	published	Lịch Sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ	 (Vol.	

Two:	Phần Phổ Độ 1926-1937),	448	pages.	According	to	
Đồng	Tân	(p.	388),	“six	 large	branches”	were:	Cầu Kho, 
Minh Chơn Lý, Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Bến Tre, Tây 
Ninh,	and	“six	small	groups”	were:	Trung Hòa Học Phái, 
Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, Thông Thiên Đài, Nữ Chung 
Hòa; Tịch Cốc, Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản.	

1982:	 Thanh	 Long	 Lương	 Vĩnh	 Thuật	 (1918-1982)	
completed	 his	Hồi Ký	 /	 Memoirs	 (382	 typewritten	 A4	
pages).	 In	 the	 Memoirs	 (pp.	 63-84),	 he	 only	 named	
seven	“branches”:	Minh Chơn Lý, Tiên Thiên, Bạch Y Liên 
Đoàn, Minh Chơn Đạo, Cầu Kho, Ban Chỉnh Đạo, and Tây 
Ninh.	

1989:	 In	 California	 (USA),	 Đỗ	 Vạn	 Lý	 (1910-2008)	
published	 Tìm Hiểu Đạo Cao Đài,	 Vol.	 I,	 566	 pages.	
Firstly,	 he	 listed	 twenty-three	 names	 in	 alphabetical	
order	as	follows:	Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý, Cao Thượng 
Bửu Tòa, Cầu Kho, Chiếu Minh Tam Thanh (Cao Đài Đại 
Đạo Chiếu Minh Tam Thanh), Ban Chỉnh Đạo, Liên Giao 
Chi Phái, Minh Chơn Đạo, Minh Chơn Lý, Tòa Thánh Nhị 
Giang, Nữ Chung Hòa, Cơ Quan Quy Thống, Tam Kỳ 
Nguyên Nguyên Bản Bản, Hội Thánh Tam Quan, Tây Tôn	
[sic]	Vô Cực, Tòa Thánh Thiên Khai Huỳnh Đạo, Thông 
Thiên Đài, Tiên Thiên, Tòa Thánh Tiền Giang, nhóm Tịnh 
Luyện, Tòa Thánh Tây Ninh, Trung Hòa Học Phái, Cơ 
Quan Truyền Giáo Trung Việt, and	Tuyệt Cốc group, etc.	
(pp.	417-418).		

Then,	he	added,	“Besides, there is a final organisation 
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established by God: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài 
Giáo Việt Nam.”	 (p.	 418).	 These	 words	 show	 his	
ambiguity:	 Perhaps	 he	 did	 not	 regard	 Cơ	 Quan	 Phổ	
Thông	Giáo	 Lý	 as	 a	 branch,	 or	 he	 implied	 that	 this	 Cơ	
Quan	was	not	different	from	a	branch.	

2000:	According	to	Cao Đài Từ Điển,	entry	“chi	phái”,	
by	Đức	Nguyên	Nguyễn	Văn	Hồng	 (1940-2005),	 “early	
branches”	included	six	names	such	as:	Chiếu Minh Vô Vi, 
Cầu Kho, Minh Chơn Lý, Tiên Thiên, Ban Chỉnh Đạo Bến 
Tre, Minh Chơn Đạo	 (p.	 707);	 and	 “later	 branches”	
comprised	 six	 names	 such	 as:	 Cơ Quan Truyền Giáo 
Trung Việt, Hội Thánh Tam Quan, Thiên Khai Huỳnh Đạo, 
Cao Thượng Bửu Tòa, Nữ Chung Hòa, Trung Hòa Học 
Phái	(p.	714).		

Using	a	 comparison	 table	 (see	p.	142)	 to	arrange	all	
the	 names	 given	 by	 the	 ten	 above	 authors	 in	
alphabetical	 order,	 we	 can	 see	 how	 inconsistent	 they	
are.	

Notes: 

–	Some	incorrect	names	(like	Liên Hòa Tông Phái, Nữ 
Trung Hòa Phái…)	 are	 corrected	 when	 listed	 in	 the	
comparison	 table	 (like	 Liên Hòa Tổng Hội, Nữ Chung 
Hòa…);	two	different	names	referring	to	the	same	place	
are	combined	together	(Ban Chỉnh Đạo, Bến Tre → Ban 
Chỉnh Đạo / Bến Tre, and	Tịch Cốc, Tuyệt Cốc → Tịch Cốc 
/ Tuyệt Cốc).	 Also,	 Phạm Môn	 is	 combined	 with	 Tây 
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Ninh;	Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt	is	combined	with	
Hội Thánh Truyền Giáo Trung Việt,	shortened	as	Truyền 
Giáo Trung Việt.	

–	 Abbreviations	 (columns	 2-11):	 GG	 (Gabriel	
Gobron),	 TT	 (Tâm	Thành),	HL	 (Huệ	 Lương),	HN	 (Hoài	
Nhân),	 RBS	 (Ralph	 Bernard	 Smith),	 TVR	 (Trần	 Văn	
Rạng),	ĐT	 (Đồng	Tân),	 TL	 (Thanh	Long),	ĐVL	 (Đỗ	Vạn	
Lý),	ĐN	(Đức	Nguyên).		

–	 The	 sign	 x	 indicates	 a	 name	 is	 given	 by	 a	 certain	
author.	

–	The	last	column	(Fre)	means	the	“frequency”	of	the	
names	mentioned	by	the	authors.	

The	above	 comparative	 table	 shows	 the	 “frequency”	
of	mentioning	all	the	names	as	follows:		

Minh	Chơn	Đạo,	Minh	Chơn	Lý,	Tiên	Thiên	 10	times	

Ban	Chỉnh	Đạo	(hay	Bến	Tre),	Cầu	Kho	 9	times	

Chiếu	Minh	 8	times	

Tây	Ninh	(kể	luôn	Phạm	Môn)	 7	times	

Bạch	Y	Liên	Đoàn	Chơn	Lý,	Thông	Thiên	
Đài,	Tịch	Cốc	(hay	Tuyệt	Cốc),	Trung	Hòa	
Học	Phái	

6	times	

Cơ	Quan	Truyền	Giáo	Trung	Việt,	Liên	Hòa	 5	times	

Tổng	Hội,	Nữ	Chung	Hòa,	Tam	Kỳ	Nguyên	
Nguyên	Bản	Bản,	Tây	Tông	Vô	Cực		

Cao	Thượng	Bửu	Tòa,	Nhị	Giang,	Tam	
Quan,	Thiên	Khai	Huỳnh	Đạo,	Tiền	Giang		

4	times	

Cơ	Quan	Quy	Thống		 3	times	

Ban	Liên	Giao	Chi	Phái,	Tịnh	Luyện	 2	times	

Ban	Nhu	Cầu	Đạo	Tâm	Chấn	Hưng	Đại	Đạo,	
Ban	Vận	Động	Tổng	Hợp	Chi	Phái	Cao	Đài,	
Cao	Đài	Hiệp	Nhứt,	Cao	Đài	Liên	Phái,	Cao	
Đài	Thống	Nhứt,	Cao	Đài	Trung	Ương,	Cao	
Đài	Việt	Nam,	Cơ	Quan	Hiệp	Nhứt,	Cơ	
Quan	Phổ	Thông	Giáo	Lý,	Minh	Châu	[sic]	
Đạo,	Tòa	Thánh	Tam	Giang,	Thái	Bạch	Y.	

1	time	

The	 “frequency”	 as	 shown	 above	 points	 out	 that	
although	 several	 names	 have	 been	 regarded	 as	
branches,	 whether	 they	 are	 truly	 Caodai	 branches	 or	
not	 is	 still	 much	 controversial.	 In	 addition,	 a	 few	
authors	mention	“twelve	branches”	but	their	listings	are	
so	different.	Consequently,	those	who	write	or	teach	the	
Caodai	 history	 had	 better	 not	 mention	 the	 “twelve	
Caodai	branches”	because	it	is	just	a	myth.		

Phú Nhuận, 06 October 2003 
Revised, 27 October 2017	
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FOR	FURTHER	READING	

A. For	 more	 knowledge	 of	 Caodaism,	 readers	 are	
suggested	 to	 consult	 the	 following	 bilingual	
Vietnamese-English	 books	 by	 Huệ	 Khải,	 published	 by	
the	 Programme	 of	 Joining	 Hands	 for	 Free	 Caodai	
Publications	 in	 cooperation	 with	 the	 Tôn	 Giáo	
(Religion)	 and	 the	 Hồng	 Đức	 publishing	 houses	 since	
mid-2008:	

1.	CÁI	ĐẸP	THEO	MỸ	HỌC	CAO	ĐÀI	/	Beauty in Terms of 
the caodai Aesthetics. Hanoi:	Hồng	Đức	pub.,	2017. 

2.	 CẤM	 ĐẠO	 CAO	 ĐÀI	 Ở	 TRUNG	 KỲ	 (1928-1950)	 /	
Caodaism under Persecution in Central Vietnam 
(1928-1950).	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2012.	

3.	 ĐẠO	 CAO	 ĐÀI	 TRONG	 ĐỜI	 SỐNG	 CÔNG	 CHÚNG	 /	
Caodaism in Public Life.	Hanoi:	 Tôn	Giáo	 pub.,	 2015	
(collaborated	with	Thiện	Quang).	

4.	ĐA�T	NAM	KY� 	−	TIE� N	ĐE� 	PHA� P	LY� 	MƠ	 	ĐẠO	CAO	ĐÀI	/	
Cochinchina as a Legal Precondition for the 
Foundation of Caodaism.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2008,	
2010.	

5.	ĐA�T	NAM	KY� 	−	TIE� N	ĐE� 	VA  N	HO� A	MƠ	 	ĐẠO	CAO	ĐÀI	

/	 Cochinchina as a Cultural Precondition for the 
Foundation of Caodaism.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2008,	
2012.	

6.	ĐỐI	THOẠI	LIÊN	TÔN	GIÁO	TỪ	GÓC	NHÌN	MỘT	TÍN	
HỮU	CAO	ĐÀI	 /	 Interfaith Dialogues as Viewed by a 
Caodai Believer.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2015.	

7.	GIA	ĐÌNH	TRONG	TÂN	LUẬT	CAO	ĐÀI	/	Family in the 
Caodai New Law.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2014.	

8.	LƯỢC	SỬ	ĐẠO	CAO	ĐÀI:	KHAI	MINH	ĐẠI	ĐẠO	1926	/	
A Concise Caodai History: The 1926 Inauguration.	
Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2015.	

9.	LƯỢC	SỬ	ĐẠO	CAO	ĐÀI:	THỜI	TIỀM	ẨN	1920-1926	/	
A Concise Caodai History: The Earliest Beginnings 
1920-1926.	Hanoi:	Hồng	Đức	pub.,	2017.	

10.	 MỘT	 THOÁNG	 CAO	 ĐÀI	 /	 Brief Glimpses into	
Caodaism. Hanoi:	Hồng	Đức	pub.,	2017.	

11.	NGÔ	VĂN	CHIÊU	−	NGƯỜI	MÔN	ĐỆ	CAO	ĐÀI	ĐẦU	
TIÊN	 /	 Ngô Văn Chiêu – the First Caodai Disciple.	
Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2008,	2009,	2012.	

12.	NGŨ	GIỚI	CẤM	XƯA	VÀ	NAY	/	The Five Precepts Past 
and Present.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2014.	

13.	 TAM	 GIÁO	 VIỆT	 NAM	 –	 TIỀN	 ĐỀ	 TƯ	 TƯỞNG	 MỞ	
ĐẠO	CAO	ĐÀI	/	The Three Teachings of Vietnam as an 
Ideological Precondition for the Foundation of 
Caodaism.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2010,	2013.	
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14.	 TÂM	LÝ	NGƯỜI	ĐẠO	CAO	ĐÀI	 /	The Psychology of 
Caodaists. Hanoi:	Hồng	Đức	pub.,	2017.	

15.	 THIÊN	 BÀN	 TẠI	 NHÀ	 /	 The God’s Altar at Home.	
Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2014;	Hồng	Đức	pub.,	2017.	

16.	 TRONG	THỜI	ĐẠI	CHÚNG	TA	VỚI	TÂM	TÌNH	MỘT	
TÍN	 HỮU	 CAO	 ĐÀI	 /	 Nostra Aetate in a Caodai 
Believer’s Sentiment.	Hanoi:	Tôn	Giáo	pub.,	2016.	

B. Besides,	all	English	 texts	of	 the	above-listed	 titles	
can	be	accessed	at		

http://understandingcaodaism.blogspot.com 

THESE BOOKS ARE NOT FOR SALE. 

* 
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CÁC SÁCH KHÁC CỦA HUỆ KHẢI ĐÃ XUẤT BẢN (từ tháng 6-2008): 

04-2. LÒNG CON TIN ĐẤNG CAO ĐÀI. 2008, 2010. 

05-3. LUẬT NHÂN QUẢ THEO GIÁO LÝ CAO ĐÀI. 2008, 2010, 2012. 

11-2. NHỚ ĐẠT LINH. 2008, 2009. 

12-3. KINH CỨU KHỔ TRONG ĐẠO CAO ĐÀI. 2009, 2010, 2011. 

13-1. HỌC TẬP THÁNH GIÁO NĂM ẤT TỴ (1965). Cùng Lê Anh Minh hiệp chú, 2009. 

15-3. TÌM HIỂU KINH SÁM HỐI. Cùng Thanh Căn, 2009, 2010, 2011. 

16-2. TÌM HIỂU NGỌC HOÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁO. 2009, 2010. 

27-2. HÀNH TRẠNG TIỀN BỐI CAO TRIỀU PHÁT. Cùng Cao Bạch Liên, 2010, 2012. 

28-2. TRIẾT LÝ ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH. 2010, 2012. 

30-2. MỘT DÒNG BÁT NHÃ. 2010, 2013. 
31-2. GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU. 2010, 2011. 

39-2. TÌM HIỂU HAI BÀI TIÊN THIÊN KHÍ HÓA VÀ QUẾ HƯƠNG NỘI ĐIỆN. 2011, 2012. 
42-2. NHỊP CẦU TƯƠNG TRI. 2011, 2013.  

43-2. ĐIỂM TỰA TÂM LINH. 2011, 2012.  

44-2. ĐỌC LẠI THẤT CHÂN NHÂN QUẢ. 2011, 2013. 

45-1. NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI LÀM QUEN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2011. 

47-1. MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA CAO ĐÀI. 2011. 

48-2. CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC. 2011, 2013. 

51-3. CUỘC ĐỜI PHẬT THÍCH CA. Ngô Bái Thiên, tranh 4 màu, 2012 [in 2 lần], 2013. 

52-3. TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ. 2012, 2013, 2017. 

54-2. BẮC CẦU TÂM LINH. 2012, 2013.  

55-2. HÒA ĐIỆU LIÊN TÔN. 2012, 2013. 

59-1. QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY. 2013. 

62-1. CUỘC ĐỜI ĐỨC KHỔNG TỬ. Cùng Lê Anh Minh (truyện tranh), 2013. 

69-1. DƯỚI MÁI ĐẠO VIỆN. 2013. 

71-1. HỒ BIỂU CHÁNH XƯA VÀ NAY. 2014. 

72-1. PETRUS KÝ XƯA VÀ NAY. 2014. 

73-1. TƯỞNG NHỚ NHÂN TỬ NGUYỄN VĂN THỌ. Chủ biên, 2014. 

74-1. HÀNH TRẠNG ĐỨC AN TRINH THẦN NỮ. 2014. 

80-1. VẠN HẠNH THIỀN SƯ XƯA VÀ NAY. Kết tập, 2014. 

84-1. NẺO VỀ TÂM LINH. 2014. 

87-1. NGỌN NẾN NÀO KHÔNG TẮT. 2015. 

91-1. LỊCH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐÔ HÀ NỘI. 2015. 

95-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI NGUYỄN NGỌC TƯƠNG (1881-1951). 2016. 
100-1. ĐÔI ĐIỀU VỀ BÌNH GIẢNG THÁNH GIÁO. 2016. 
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101-1. GIỮ LỬA CHO NHAU. 2016.  
103-1. HÀNH TRẠNG TIỀN KHAI LÊ VĂN TRUNG (1876-1934). 2017. 
105-1. SỐNG ĐẸP LÀ SỐNG ĐẠO. 2017.  
106-1. MỎNG MẢNH TƠ TRỜI. 2017. 
107-1. CAO CAO DÁNG NÚI. 2017.  
108-1. AI ĐO LÒNG BIỂN. 2017. 

Ghi chú: 108108108108----1111 tức là quyển 108, in lần thứ nhất. 05050505----3333 tức là quyển 05, in lần thứ ba. 

CÁC SÁCH CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC ĐÃ XUẤT BẢN (từ tháng 6-2008): 

03-2. LỜI VÀNG SEN TRẮNG. Bạch Liên Tiên Trưởng; Huệ Khải chú thích, 2008, 2009. 
09-2. LỄ BỔN. Cao Triều Phát soạn; Huệ Khải, Lê Anh Minh san nhuận, 2008, 2009. 
10-3. CƠ DUYÊN VÀ TUỔI TRẺ. Phạm Văn Liêm, 2009 [in 2 lần], 2012. 
14-4. ĐẠO ÁO TRẮNG. Phạm Văn Liêm, 2009, 2010, 2016. 
17-2. THIỆN THƯ. Lê Anh Minh, 2009, 2013. 
18-2. HƯƠNG QUẾ CHO ĐỜI. Phạm Văn Liêm, 2009, 2012. 
19-1. XUÂN TRI ÂN. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2010. 
20-2. CÓ MỘT TÌNH THƯƠNG. Bạch Liên Hoa, 2010, 2011. 
23-2. ƠN GỌI MIỀN TRUNG. Phạm Văn Liêm, 2010, 2011. 
24-4. HÀNH TRANG NGƯỜI ĐẠO CAO ĐÀI. Diệu Nguyên, 2010 [in 2 lần], 2012, 2013. 
25-3. CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN. Diệu Nguyên, 2010, 2011, 2012. 
26-1. NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH GIẢNG ĐẠO. Đơn Tâm, 2010. 
29-2. DANH THẦY DANH ĐẠO. Đơn Tâm, 2010, 2012. 
35-1. XUÂN CHUNG TÂM. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2011. 
36-2. ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, 2011, 2016. 
37-2. NÓI CHUYỆN CAO ĐÀI. Đơn Tâm, 2011, 2012. 
38-9. KINH SÁM HỐI MINH HỌA. Tranh 4 màu, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. 
40-2. SỨ MẠNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Đơn Tâm, 2011, 2012. 

41-2. TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ. Phạm Văn Liêm, 2011, 2013. 
46-1. TIẾNG CHIM QUYÊN. Phạm Văn Liêm (thơ), 2011.  
50-1. XUÂN HÒA ĐỒNG. Hiệp tuyển thơ văn, nhiều người viết, 2012. 
56-1. ĐẠO LÝ HUYỀN CƠ. Thiện Bảo.  
57-1. LƯỢC SỬ BÁT BỬU PHẬT ĐÀI. Thiện Bảo, 2012. 
60-1. MỤC ĐÍCH & ĐƯỜNG LỐI CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO. Đơn Tâm, 2013. 
61-2. GIỌT NGỌC KIM BÀN. Thanh Căn, 2013, 2014. 
64-1. ĐẠI ĐẠO VÀ TÔN GIÁO. Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, 2013. 
66-1. THƠ NGƯỜI ÁO TRẮNG. Nhiều người viết, 2013. 
67-2. ƠN CỨU ĐỘ. Diệu Nguyên, 2013, 2016.  
68-1. TRUNG DU HÀNH ĐẠO. Nhiều người viết, 2013. 
78-1. SƠ KHẢO BÀI KINH NGỌC HOÀNG TÂM ẤN. Lê Anh Minh, 2014. 
82-1. TÌM HIỂU NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO. Thanh Căn, 2014. 
86-1. MẤY NHÁNH RỒI SAU CŨNG MỘT NHÀ. Phạm Văn Liêm, 2014. 
90-1. MINH THIỆN CHƠN KINH. Thánh tịnh Ngọc Linh, 2015. 
92-1. HỒNG ÂN TẬN ĐỘ. Phạm Văn Liêm, 2016. 
97-1. GỞI NGƯỜI ÁO TRẮNG. Trần Dã Sơn (thơ), 2015. 
102-1. ĐƯỜNG VỀ THẦY. Đức Thuần, 2017. 
104-1. MỎNG CÁNH CHUỒN CHUỒN. Trần Dã Sơn (thơ), 2017. 
109-1. ÁI HOA KHÔNG CÒN NỮA. Lê Anh Minh, 2017. 

* ĐĐĐĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN ẠI ĐẠO VĂN UYỂN (đã xuất bản tới tập 24), Huệ Khải chủ biên từ năm 2012, ba 
tháng phát hành một tập. Bản điện tử xem tại: 

daidaovanuyen.blogspot.com 

SÁCH KHÔNG BÁN / NOT FOR SALE 
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