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LỜI GIỚI THIỆU

“THÁNH NGÔN TRÍCH YẾU & LỊCH VẠN NIÊN” – kết tập Thánh-Ngôn, được trích ra từ 
quyển “THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II”, và Lịch Vạn Niên, được trình bày theo từng tháng, 
có ngày Âm-Lịch ghi bên dưới ngày Dương-Lịch mỗi ngày trong tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, 
Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích. 

Trong Lịch Vạn Niên chúng tôi cũng ghi số năm kỷ niệm kể từ ngày Khai-Đạo: 15/10/Bính 
Dần (19/11/1926 DL), thí dụ như “Đạo Khai Bát Thập Lục Niên”. Nguyên tắc chúng tôi dùng để 
lập công thức tính số năm rất đơn giản; chúng tôi căn cứ vào mốc thời gian ngày kỷ niệm Khai-Đạo 
(15/10 Âm Lịch) để tính số năm đã qua kể từ ngày Khai Đạo: 15/10/Bính Dần. Thí dụ: Năm Đạo 
thứ nhất được tính trong khoảng thời gian kể từ ngày 15/10/Bính Dần (1926) đến ngày 15/10/Đinh 
Mão (1927) và năm Đạo thứ hai tính từ ngày 15/10/Đinh Mão đến 15/10/Mậu Thìn (1928), tương 
tự... Năm Đạo thứ Tám Mươi Sáu hay Đạo Khai Bát Thập Lục Niên sẽ là khoảng thời gian kể từ 
ngày 15/10/Tân Mão (2011) đến ngày 15/10/Nhâm Thìn (2012).

Đây là bản đầu tiên, ắt hẳn sẽ còn có nhiều thay đổi để cải thiện theo phản ảnh của người dùng 
nhằm giúp ích thiết thực và đem lại sự tiện lợi hơn nữa. Trong tương lai rất có thể sẽ có nhiều thay 
đổi về mặt hình thức trình bày, hay bổ túc thêm các phần hữu ích khác mà trong nhất thời chúng 
tôi chưa nghỉ ra. Vì thế, để giúp cải tiến, chúng tôi kính mong chư Đạo Hữu, Đạo Tâm nhiệt tình 
góp ý xây dựng để trong tương lai chúng ta có được một quyển Lịch hoàn hảo và hằng ngày có cơ hội 
được xem lại những câu Thánh Ngôn giúp nhắc nhỡ, cũng cố thêm niềm tin vững bước trên đường 
tu học. Xin vui lòng gởi điện thư góp ý vào hộp thư: tamnguyen351@live.com, chân thành cảm tạ.

California, 05/05/2012

Tầm Nguyên
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG
Tham chiếu:

•	 Đàn	cơ	tại	Cung	Đạo	Đền	Thánh	đêm	25-06-Nhâm	Tý	(dl.	04/08/1972)
•	 Thánh	Lịnh	số:	60/TL	ngày	11-07-Nhâm	Tý	(dl.	19/08/1972)
•	 Thánh	Lịnh	số:	24/TL/CQ-HTĐ	ngày	22-04-Ất	Mão	(dl.	01/06/1975)

1	tháng	1 Lễ	Giao-Thừa,	rước	Chư-Thánh Tiểu	lễ
9	tháng	1 Vía	Đức	CHÍ-TÔN Đại	lễ
15	tháng	1 Lễ	Thượng-Ngươn

Lễ	kỷ	niệm	Chư	vị	Đầu-Sư	Cửu-Trùng-Đài	(Nam	&	Nữ)
Đại	lễ

15	tháng	2 Vía	Thái-Thượng	Lão-Quân Đại	lễ
19	tháng	2 Vía	Đức	Phật	Quan-Âm Đại	lễ
1	tháng	3 Lễ	kỷ-niệm	Đức	Cao	Thượng-Phẩm Tiểu	lễ
26	tháng	3 Lễ	kỷ-niệm	Đức	Cao	Thượng-Sanh Tiểu	lễ
8	tháng	4 Vía	Đức	Phật	Thích-Ca

Lễ	kỷ-niệm	Chư	Thánh	Phước-Thiện	(Nam	&	Nữ)
Đại	lễ

10	tháng	4 Lễ	kỷ-niệm	Đức	Hộ-Pháp	qui	Thiên Tiểu	lễ
5	tháng	5 Lễ	sanh-nhựt	Đức	Hộ-Pháp Đại	lễ
22-5	dl Vía	Đức	Nguyệt-Tâm	Chơn-Nhơn Tiểu	lễ
24	tháng	6 Vía	Quan-Thánh	Đế-Quân Đại	lễ
15	tháng	7 Lễ	Trung-Ngươn

Lễ	kỷ-niệm	Chư	Thánh	Cửu-Trùng-Đài	và	Hiệp-Thiên-Đài	(Nam	&	Nữ)
Đại	lễ

15	tháng	8 Lễ	HỘI-YẾN	DIÊU-TRÌ Đại	lễ
18	tháng	8 Vía	Đức	Lý	Giáo-Tông Đại	lễ
27	tháng	8 Vía	Đức	Khổng-Thánh Đại	lễ
13	tháng	10 Lễ	kỷ-niệm	Đức	Quyền	Giáo-Tông Tiểu	lễ
15	tháng	10 Lễ	Hạ-Ngươn	và	kỷ-niệm	ngày	khai	Đạo	Đ.Đ.T.K.P.Đ.

Lễ	kỷ-niệm	Chư	vị	Thời-Quân	Hiệp-Thiên-Đài
Đại	lễ

25-12	dl Vía	Đức	Chúa	Jésus Đại	lễ
24	tháng	12 Lễ	đưa	Chư	Thánh Tiểu	lễ



THÁNH NGÔN TRÍCH YẾU

•  “Chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ 
có sống ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng 
háo sanh của Thầy không cùng tận. – (TNHT Tr.62- Q.2)”

•  “Cái mạng sống là Thầy. Mà giết Thầy thì không phải dễ 
các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy. – (TNHT Tr.62- Q.2)”

•  “Chẳng một ai dưới thế này còn đặng phép nói rằng thế 
quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại. – (TNHT 
Tr.18- Q.1)”

•  “Ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình ở đời 
này thì đạo chưa thành vậy. – (TNHT Tr.98-Q.1)”

•  “Sự thương yêu là giềng bảo sanh của càn khôn thế giái. Có 
thương yêu nhơn loại mới hòa bình càn khôn mới an tịnh. 
Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau mới giữ bền 
cơ sanh hóa. – (TNHT Tr.69-Q.2)”

•  “Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cãi lý Thiên 
Đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi 
cá nhân biết tu, thì là Thiên Đình cầm bộ Nam Tào cũng 
chẳng ích chi. – (TNHT Tr.5-Q.2)”

•  “Một miếng đỉnh chung trăm giọt thảm. Phải toan lui gót 
tránh vòng tham. – (TNHT Tr.113-Q.1)”

•  “Mùi chung đỉnh, bả vinh hoa có khác chi ngọn cỏ phơi 
sương, vừng mây giữa gió. – (TNHT Tr.12-Q.2)”

•  “Sự sang trọng vinh hiển của các con chẳng phải nơi thế 
giái nầy. – (TNHT Tr.77-Q.1)”

•  “Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa 
thế chẳng qua là khách đi đường. – (TNHT Tr.74-Q.2)”

•  “Từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo 

Thầy đã đến lập cho các con gọi là “Quốc Đạo” hiểu à! – 
(TNHT Tr.43-Q.1)”

•  “Lạy là gì? Là tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng. – (TNHT 
Tr.11-Q.1)”

•  “Cả thảy đều con của Thầy, trừ ra tôn ti thượng hạ nơi việc 
hành chánh, thì đồng một bậc, chẳng ai đặng vì quyền mà 
lấn lướt, chẳng ai đặng vì mạng lịnh mà đè ép, xua đuổi 
ai. – (TNHT Tr.52-Q.2)”

•  “Các con thương mến nhau, dìu dắt nhau, chia vui sớt nhọc 
nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó. – (TNHT 
Tr.90-Q.1)”

•  “Chớ nên xao tâm động trí, ngơ ngẩn theo thường tình thì 
não cân được tự minh, mới có thể ngăn cản tà mị độn nhập 
vào mà khuấy rối. – (TNHT Tr.81-Q.2)”

•  “Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu thì 
cũng chẳng đặng ghét nhau. – (TNHT Tr.69-Q.2)”

•  “Nơi trần khổ nầy dầu cho bậc chí Thánh cũng khó tránh 
sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô giá. 
– (TNHT Tr.16-Q.2)”

•  “Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu 
cũng khó trở lại địa vị đặng. – (TNHT Tr.47-Q.1)”

•  “Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ đặng 
hiền, huống chi trong Tam Kỳ Phổ Độ nầy các con phải độ 
rỗi cả nhơn loại khắp cả năm châu thì trách nhiệm ấy lớn 
lao là bực nào? – (TNHT Tr.32-Q.1)”

•  “Phổ độ nghĩa là gì? Phổ là bày ra (khắp). Độ là gì? Là cứu 
chúng sanh. Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không 
phải là lựa chọn một phần người, như ý phàm các con tính 
rỗi. – (TNHT Tr.14-Q.1)”

•  “Thầy khuyên các con đứa nào có trí lực bao nhiêu khá đem 



ra mà thi thố, chớ đừng rụt rè theo thói nữ nhi, vậy cũng 
uổng cái điểm linh quang của Thầy ban cho các con lắm. – 
(TNHT Tr.74-Q.1)”

•  “Đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng 
là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. – (TNHT 
Tr.69-Q.1)”

•  “Mở một mối Đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sanh 
nhằm đời đặng gặp một mối Đạo cũng chẳng phải dễ. Muốn 
lập thành tất phải có điều nghiêm chánh thưởng phạt, có 
thưởng mới giục lòng kẻ có công, có phạt mới răn đặng lòng 
tà vạy. – (TNHT Tr.53-Q.1)”

•  “Các con nhớ biết thương Thầy mà hễ thương Thầy thì ắt 
thương Đạo mà hễ biết thương Đạo thì thương hết chúng 
sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Đạo, mà hễ 
trọng Đạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh. – (TNHT 
Tr.87-Q.1)”

•  “Lành dữ nơi mình chiêu phước họa, Thành tâm ắt thấy 
hết thần minh – (TNHT Tr.114-Q.1)”

•  “Người dưới thế nầy muốn giàu có phải kiếm phương thế 
mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt, còn Thần, Thánh, 
Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo phải có công quả. – (TNHT 
Tr.26-Q.1)”

•  “Muốn đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ 
không cảm ứng với những lời cầu nguyện chơn thành. – 
(TNHT Tr.124-Q.1)”

•  “Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhơn loại càn khôn 
thế giái nếu biết ngộ một đời tu đủ trở về cùng Thầy đặng. 
– (TNHT Tr.70-Q.1)”

•  “Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của Thầy 
ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và ban thưởng 
trong việc nhơn đức, làm một việc phải tức do ý Trời phạm 

một nét vạy tà là cải nơi Thiên Luật. – (TNHT Tr.73-Q.1)”
•  “Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam Thập Lục Thiên, Cực 

Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh, kẻ nào ghét sự thương yêu 
thì chẳng hề qua khỏi cửa Luân hồi. – (TNHT Tr.43-Q.2)”

•  “Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác 
chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng 
đặng. – (TNHT Tr.5-Q.2)”

•  “Đạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần 
do theo mà hồi cựu vị. Đạo là đường của các nhơn phẩm do 
theo mà lánh khỏi Luân hồi. – (TNHT Tr.3-Q.2)”

•  “Ngôi vị Bạch Ngọc Kinh chẳng ưa chứa kẻ hung hăng mà lạ 
một điều là kẻ hung hăng đạo đức thường phá cửa lún đặng 
vào, địa vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. – (TNHT Tr.45-Q.1”

•  “Sự thác cũng có khi vui mà cũng có lúc buồn, người thế nếu 
biết sống nghĩa là biết dụng mình cho có ích vào xã hội, biết 
dưỡng tánh tu thân thì sự thác chẳng qua là sự mong mỏi 
của kẻ hành trình đã xong trách nhiệm trở về phục sự đặng 
lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi. – (TNHT Tr.65-Q.1)”

•  “Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho 
nhau đặng thế lực, đừng ganh gỗ nghe! – (TNHT Tr.8-Q.1)”



TÀI LIỆU THAM KHẢO

•  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Trọn Bộ, Ấn-bản năm 
Nhâm-Tý (1972)

•  Kinh Thiên Đạo & Thế Đạo, Ấn-hành năm Ất-
Mão (1975)

•  Thánh Ngôn Yếu Lược, Hiền Tài Nguyễn Long 
Thành do Khảo Cứu Vụ ấn hành 1973

•  Lunar Library, Hồ Ngọc Đức 



THÁNH NGÔN TRÍCH YẾU 
LỊCH VẠN NIÊN

tk@05•05•2012 5:34 PM


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	namDao: Đạo Khai Bát Thập Lục  Niên
	pMonth: 
	mYDL: May 2012
	nMonth: 
	thangALH: Tháng Tư (Đủ) | Tháng Tư Nhuần (Thiếu)Năm Nhâm Thìn
	tnQ: Các con nhớ biết thương Thầy mà hễ thương Thầy thì ắt thương Đạo mà hễ biết thương Đạo thì thương hết chúng sanh. Các con biết Thầy là trọng thì biết trọng Đạo, mà hễ trọng Đạo thì cũng phải trọng cả chúng sanh. - (TNHT Tr.87-Q.1)
	ngayDL: Saturday, 5/5/2012
	cClock: 5:35:50 pm | Thân Thời
	ngayAL: Thứ Bảy, 15/4/Nhâm Thìn
	wd00: 
	wd01: 
	wd02: 111/4 [Đ]
	wd03: 212
	wd04: 313
	wd05: 414
	wd06: 515
	wd10: 616
	wd11: 717
	wd12: 818
	wd13: 919
	wd14: 1020
	wd15: 1121
	wd16: 1222
	wd20: 1323
	wd21: 1424
	wd22: 1525
	wd23: 1626
	wd24: 1727
	wd25: 1828
	wd26: 1929
	wd30: 2030
	wd31: 211/4[N] [T]
	wd32: 222 (1)
	wd33: 233
	wd34: 244
	wd35: 255
	wd36: 266
	wd40: 277
	wd41: 288 (2)
	wd42: 299
	wd43: 3010 (3)
	wd44: 3111
	wd45: 
	wd46: 
	wd50: 
	wd51: 
	wd52: 
	wd53: 
	mVL: (1). Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  - Tiểu lễ(2). Vía Đức Phật Thích-Ca - Đại lễLễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện (Nam & Nữ)(3). Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  - Tiểu lễ
	wd54: 
	wd56: 
	gtMYear: 
	stClock: 


