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• Tổng quan về Cao Đài

• Hệ thống tổ chức

• Chức sắc chức, chức việc

• Giáo lý, giáo luật

• Nghi lễ

ĐẠO CAO ĐÀI 



• Tổng quan về Cao Đài

• Khai đạo tại chùa Gò Kén, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh vào năm 1926

• Tên đầy đủ là “ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ”

ĐẠO CAO ĐÀI 



• Hiện nay, đạo Cao Đài có các Hội thánh và Tổ đình như:

1) Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi 2) Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

3) Cao Đài Minh Chơn Lý 4) Cao Đài Minh Chơn Đạo

5) Cao Đài Tiên Thiên 6) Cao Đài Ban Chỉnh Đạo

7) Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý 8) Cao Đài Tam Quan - Cầu Kho

9) Cao Đài Truyền giáo 10) Cao Việt Nam Bình Đức

• Tổng số lượng tín đồ của đạo Cao Đài là: 556.234 người (gồm cả Chức 
sắc, Chức việc và tín đồ)

ĐẠO CAO ĐÀI 



•Hệ thống tổ chức

• Tam đài: Bát Quái đài, Cửu trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

• Lưỡng phái: Nam phái và nữ phái

ĐẠO CAO ĐÀI 



• Bát Quái đài

• Là cơ quan vô hình của đạo

• Nắm quyền thiêng liêng 

của đạo – linh hồn của đạo

• Là cơ quan lập pháp của 

đạo 

ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 

Ñöùc Chí Toân

Laõo Töû Thích Ca Khoång Töû

Quan AÂm Lyù Thaùi Baïch Quan Thaùnh

Chuùa Jeâsu

Khöông Thaùi Coâng



• Cửu Trùng Đài 

• Là cơ quan hữu hình của đạo, xác 
của đạo

• Thực hiện công việc phổ độ và 
truyền bá tôn giáo của đạo

• Đây được xem là cơ quan hành 
pháp của đạo

ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 



⚫ Tổ chức của Cửu Trùng Đài gồm ba hạng:

⚫ Hạng chức sắc, gồm:

❖ 1 Giáo tông

❖ 3 Chưởng pháp

❖ 3 Đầu sư

❖ 36 Phối sư

❖ 72 Giáo sư

❖ 3.000 Giáo hữu

• Tổng số: 3.115 người

ĐẠO CAO ĐÀI 



⚫Hạng người đức hạnh: là những người giữ phẩm vị 

Lễ sanh

⚫Hạng chức việc: là những người giữ phẩm vị Chánh 

trị sự và Phó trị sự

ĐẠO CAO ĐÀI 



⚫ Bảng đối phẩm của 

Cửu Trùng Đài 

ĐẠO CAO ĐÀI 



• Hiệp Thiên Đài  

⚫ Là cơ quan bán hữu 

hình, nửa đời nửa đạo, 

giữ chơn thần của đạo

⚫ Đây được xem là cơ 

quan tư pháp của đạo

ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 



⚫ Bảng đối phẩm của 

Hiệp Thiên Đài 

ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫ Lưỡng phái trong đạo Cao Đài

⚫ Nam phái 

⚫ Nữ phái



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫Tam hội

⚫ Hội Nhơn sanh (chức sắc, chức việc, đạo hữu)

⚫ Hội thánh (từ hàng Giáo hữu trở lên)

⚫ Thượng hội (từ hàng Giáo sư trở lên)

=> Quyền vạn linh



ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫Tổ chức quản lý

⚫ Hiện nay quản lý trong đạo Cao Đài có hai cấp:

⚫ Cấp trung ương - Hội thánh

⚫ Cấp địa phương – Bàn Trị sự



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫Giáo lý, giáo luật

⚫Được xây dựng nên từ 

cơ bút trong đạo, 

gồm: Thánh ngôn, 

Tân luật và Pháp 

Chánh truyền



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫Về giáo lý:
• Qui tam giáo – hiệp ngũ chi

• Vũ trụ quan và nhân sinh quan

• Thiên đường của Cao Đài



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Qui tam giáo – hiệp ngũ chi
• Tam giáo gồm: Nho, Thích, Lão – biểu 

hiện qua câu chú: Cao Đài Tiên Ông 

Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

• Hiệp ngũ chi: Phật đạo, Tiên đạo, 

Thánh đạo, Thần đạo và Nhân đạo



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Vũ trụ quan và Nhân sinh quan

• Vũ trụ quan của Cao Đài theo 

nguyên tắc: vô vi -> thái cực -> 

lưỡng nghi -> tứ tượng -> bát quái

• Nhân sinh quan là sự tiến hóa theo 

nguyên tắc của âm dương.



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Về giáo luật
• Tứ đại điều qui

• Ngũ giới cấm 

• 24 điều thế luật



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Tứ đại điều qui
• Phải tuân lời dạy của Bề Trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp 

hơn điều độ

• Chớ khoe tài, đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho 

người

• Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả

• Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực. Đừng kỉnh trước 

rồi khi sau



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Ngũ giới cấm

• Bất sát sanh

• Bất du đạo

• Bất tà dâm

• Bất tửu nhục

• Bất vọng ngữ



ĐẠO CAO ĐÀI 

• 24 điều thế đạo 
• Đề cập đến tất cả các vấn đề trong cuộc sống của tín đồ, từ 

giao tiếp xã hội, cuộc sống gia đình, nghề nghiệp…



ĐẠO CAO ĐÀI 

• Nghi lễ

• Nghi lễ thiên đạo

• Nghi lễ thế đạo



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫ Nghi lễ thiên đạo

⚫ Được tổ chức theo chu kỳ hàng năm tại Tòa thánh và Thánh 

thất

⚫ Có 3 dịp lễ lớn nhất trong đạo 

⚫ Ngày vía Đức Chí Tôn (9/tháng Giêng)

⚫ Ngày vía Đức Phật Mẫu (Rằm tháng Tám)

⚫ Kỹ niệm ngày khai đạo (Rằm tháng Mười)



ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 

⚫ Nghi lễ thế đạo

⚫ Lễ tắm thánh

⚫ Lễ nhập môn

⚫ Lễ hôn phối

⚫ Tang lễ



ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 



ĐẠO CAO ĐÀI 



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tổng quan về Phật giáo Hòa Hảo

• Hệ thống tổ chức, chức sắc chức, chức việc

• Giáo lý, giáo luật

• Nghi lễ



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tổng quan về Phật giáo Hòa Hảo

• Người sáng lập

• Huỳnh Phú Sổ hay còn gọi là Đức 
Huỳnh Giáo Chủ

• Ông sinh ngày 15/11/1920 tại làng 
Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An 
Giang.



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tổng quan về Phật giáo Hòa Hảo

• Ông từng tin theo Bửu Sơn Kỳ Hương

• Lãnh trách nhiệm truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ 
Hương nhằm: “Chấn hưng đạo Phật, cứu độ 
chúng sanh khỏi sông mê, bể khổ”

• Ngày 18/5 năm Kỷ Mão (1939), Ông làm lễ khai 
đạo tại làng Hòa Hảo và được suy tôn là Giáo chủ. 

• Hiện nay, Phật giáo Hòa Hảo có 983.079 người 
(cả chức sắc và tín đồ)



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tổng quan về Phật giáo Hòa Hảo

• Ông từng tin theo Bửu Sơn Kỳ Hương

• Lãnh trách nhiệm truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương nhằm: 
“Chấn hưng đạo Phật, cứu độ chúng sanh khỏi sông mê, bể khổ”

• Ngày 18/5 năm Kỷ Mão (1939), Ông làm lễ khai đạo tại làng Hòa Hảo 
và được suy tôn là Giáo chủ. 

• Hiện nay, Phật giáo Hòa Hảo có 983.079 người (cả chức sắc và tín đồ)



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Hệ thống tổ chức

• Phật giáo Hòa Hảo được quản trị bởi Ban Trị Sự

• Trước 1975, Ban Trị sự gồm 5 cấp: Từ ấp, xã, quận, tỉnh và Trung ương (Hội 
đồng Trị sự Trung ương)

• Hiện nay, quản trị có 2 cấp: 

• Cấp toàn đạo gọi là Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 

• Cấp cơ sở là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã, phường, thị trần (gọi 
chung là Ban Trị sự xã)

• Ngoài ra, ở những tỉnh, thành phố có đông tín đồ lập thêm Ban Đại diện



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Hệ thống tổ chức

• Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do Đại hội Đại biểu tín

đồ Phật giáo Hòa Hảo toàn đạo suy cử từ 25 đến 29 Trị sự viên, nhiệm kỳ là 5

năm.

• Trong Ban Trị sự Trung ương bầu ra Ban Thường trực, gồm: Trưởng ban, Phó

Trưởng Ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng và các Ủy

viên Ban Thường trực để điều hành công việc hàng ngày.



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tôn chỉ của đạo

• Tích cực thực hành Tứ đại 
trọng ân

• Học Phật, tu nhân

• Thời Trần Dà

• Cư sĩ tại gia



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Giáo lý, giáo luật

• Được qui định trong 6 bộ kinh:

• Sấm khuyên người đi tu niệm

• Kệ của người Khùng

• Sấm giảng

• Giác mê tâm kệ

• Khuyến thiện

• Những điều sơ học cần thiết của kẻ tu hiền



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Nghi lễ

• Các lễ chính của đạo gồm (theo âm lịch):
1) Ngày 1/1: Tết Nguyên Đán 2) Ngày 15/1: Lễ Thượng Ngươn

3) Ngày 25/2: ngày Đức Huỳnh Giáo chủ vắng mặt 4) Ngày 8/4: Lễ Phật đản

5) Ngày 18/5: Lễ Khai Đạo 6) Ngày 15/7: Lễ Trung Ngươn

7) Ngày 12/8: Vía Phật Thầy Tây An 7) Ngày 15/10: Lễ Hạ Ngươn

9) Ngày 17/11: Lễ Phật A-di-đà 10) Ngày 25/11: Lễ Đản Sinh Đức Giáo chủ

11) Ngày 8/12: Lễ Phật thành đạo



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Nghi lễ liên quan đến đời người

• Lễ nhập môn

• Hôn lễ

• Tang lễ



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Lễ nhập môn

• Phải từ 18 tuổi trở lên

• Phải có hai người trong bổn đạo tiến cử

• Phải học và biết về các nội qui, điều lệ của đạo

• Phải được sự đồng ý của cha mẹ

• Phải nguyện trước ngôi Tam Bảo

• Phải giữ nguyên tắc đóng nguyệt liễm

• Được cấp thẻ tín đồ



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Hôn lễ

• Thực hiện theo nguyên tắc của Nho giáo

• Sự lựa chọn của cha mẹ

• Không ép con cái trong hôn nhân, nhưng cũng không để quá tự do

• Không cho việc thách cưới và tiệc tùng linh đình



PHẬT GIÁO HÒA HẢO

• Tang lễ

• Chú trọng tục lệ cổ truyền

• Không thầy cúng, không giấy tiền vàng bạc, không nhạc trống, 

không khóc than,..

• Chỉ đặt bàn thờ vọng giữa nhà để tín đồ cùng cầu nguyện.



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Tổng quan về Islam ở Việt Nam 

• Giáo lý, giáo luật

• Hệ thống tổ chức

• Nghi lễ



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Tổng quan về Islam ở Việt Nam 

• Theo tiếng Ả rập, Islam là “thuận tòng” , “tuân phục”

• Islam do Mohamed (580 – 632) khởi xướng tại Arab 

Saudi

• Đạo Islam ở Việt Nam là do cộng đồng Chăm di cư về từ 

Campuchia, Malaysia.



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Giáo lý, giáo luật 

• Có 5 trụ cột cơ bản mà tín đồ phải tuân theo và thực 
hiện:

• Xác tín (Shahadan) - tuyên xưng đức tin. Tín đồ phải tuyên 
thệ “không có thánh nào khác ngoài đấng Allah và 
Mohammed là nhà tiên tri và là sứ giả của ngài”.

• Cầu nguyện (Salat): Tín đồ phải cầu nguyện 5 lần trong một 
ngày.



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Thực hiện tháng chay Ramadan (Sawm): phải nhịn ăn từ lúc
rạng sáng cho đến khi mặt trời lặn.

• Bố thí (Zakat): bớt đi một phần tài sản của mình để giúp đỡ
người nghèo. Con số thông thường là 2,5% thu hoạch hàng
năm, hay 10% lợi tức từ mùa màng hoặc kinh doanh.

• Hành hương về thánh địa Mecca (Haji): Người Hồi giáo ít
nhất trong đời phải đến được thành phố Mecca – nơi có ngôi
đền thờ thượng đế Kaaba, trong đó có hòn đá thiêng để cầu
nguyện và được hôn hoặc sờ tay vào đó một lần.



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Đức tin của người Islam:

• Tin một thượng đế duy nhất (Allah)

• Tin các vị Rasullullah (sứ giả của Allah)

• Tin vào các thiên thần (Malaikat)

• Tin vào ngày phán xét cuối cùng (Akhirat)

• Tin vào mệnh lệnh của Allah

• Tin vào thiên khải và kinh Qur’an

• Người Islam không ăn thịt heo



ISLAM (HỒI GIÁO)



ISLAM (HỒI GIÁO)



ISLAM (HỒI GIÁO)

•Hệ thống tổ chức của Islam ở Việt Nam

•Tổ chức hiện nay có 2 cấp:

•Ban Đại diện Cộng đồng

•Ban Quản trị



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Ban Đại diện Cộng đồng

•Trụ sở đặt tại số 52 Nguyễn Văn Trỗi, F.15, Phú
Nhuận, TP.HCM

• Được thành lập vào năm 1992 trên cơ sở của Ban
Quản lý Tài chính Cộng đồng, với mục đích đại
diện Cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam thực hiện các
công việc của tôn giáo, của cộng đồng theo đúng
chủ trương của Tôn giáo và của Nhà nước.



ISLAM (HỒI GIÁO)

•Cơ cấu Ban Đại diện gồm các thành viên:

• 1 Trưởng ban

• 2 Phó ban

• 1 Chánh văn phòng

• 1 Thư ký

• 1 Ủy viên đối ngoại

• 1 Ủy viên tài chính



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Ban Đại diện có vai trò về tôn giáo và xã hội của
cộng đồng tín đồ:

• Vai trò tôn giáo: Duy trì và phá huy giáo luật của đạo, cung
cấp tài liệu tôn giáo, giúp đỡ cộng đồng thực hiện lễ hội,
quan hôn tang tế theo nguyên tắc của đạo, khuyến khích việc
hành hương

• Vai trò xã hội: Quyên góp để cứu trợ, lo nghĩa trang, giải
quyết bất hòa, là cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền…



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Ban Quản trị (Ban Hakim)

• Gồm 5 thành viên:

• 1 Hakim (Giáo cả)

• 2 Naep (Phó Giáo cả)

• 1 Ahly (Thư ký, ủy viên xã hội)

• 1 Pan Pageh (Thủ quỹ)



ISLAM (HỒI GIÁO)

•Ban Quản trị có vai trò kiểm soát cộng
đồng theo giáo điều tôn giáo, giáo dục đạo
đức tôn giáo trong cộng đồng, hòa giải
những bất hòa trong cộng đồng…

•Ngoài ra trong cộng đồng còn có những
người có uy tín như: Haji, Tuân, Imâm



ISLAM (HỒI GIÁO)

• Nghi lễ

• Lễ Ramadan diễn ra trong suốt tháng 9 Hồi Lịch (khoảng tháng 11 DL)

• Lễ Fitrah kết thúc tháng Ramadan - được xem là ngày tết của cộng
đồng

• Lễ mừng sinh nhật Muhamad vào ngày 12/1 Hồi lịch (khoảng tháng 3
DL)

• Lễ cầu an (Tolakbala) vào tuần cuối tháng 2 Hồi lịch, vì tin rằng ngày
này Allah sẽ giáng họa xuống trần gian.



KẾT THÚC

CHÚC MỌI SỰ TỐT ĐẸP


