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Božské Učenie 
týkajúce sa 
Prvotného Stvorenia 
Piatich Vetiev 
Veľkej Cesty 
a prečo v tejto Tretej Ére 
On nebude rozdávať 
skutočné učenie 
svetským mocnostiam 
24. apríla 1926 
 
NEFRITOVÝ CISÁR 
alebo CAO DAI TIEN 
ONG DAI BO TAT MA 
HA TAT 
UČENIE CESTY 
K JUŽNEJ 
ŠTVRTI 
 
Kedysi ľudia 
nemali dopravu 
a preto 
sa navzájom nepoznali, 
potom som založil 
v rôznych epochách 
a rôznych oblastiach 
päť vetiev 
Veľkej Cesty: 
konfuciánstvo, 
šintoizmus, kresťanstvo, 
taoizmus a budhizmus, 
každá založená 
na zvykoch danej rasy. 
V súčasnosti 
bola doprava 
zdokonalená 
a ľudia sa o sebe 
navzájom dozvedeli. 
Ale ľudia nežijú vždy 
v harmónii kvôli 
tomuto veľkému 
počtu náboženstiev. 
Preto 
som sa rozhodol 
zjednotiť tieto náboženstvá 
do jedného a priviesť ich 
k prvotnej jednote. 
A čo viac, 
Sväté Učenie bolo 
v priebehu storočí 

viac a viac denaturované 
ľuďmi zodpovednými 
za jeho šírenie. 
Mám zlomené srdce, 
keď vidím, že ľudské bytosti 
za posledných desať tisíc 
rokov hrešili 
a potom trpeli 
život po živote v Pekle. 
Teraz som 
pevne rozhodnutý, 
že prídem Osobne, aby som 
vás zachránil a neponechal 
viac Sväté Učenie 
v ľudských rukách. 
Musíte byť dobre 
organizovaní, aby ste sa 
navzájom podporovali 
na vašej ceste k Nirváne. 
Potom vytvorím 
pozíciu „Giao Tong“ 
(Pápež), ktorý bude 
najstarším bratom 
zo všetkých hodnostárov 
od „Giao Huu“ (Mních) 
po „Dau Su“ (Kardinál). 
Nikto na tomto svete 
nesmie 
mať Moju právomoc 
riadiť ľudské duše. 
Ktokoľvek sa dobre 
seba kultivoval, bude hodný 
pozície, ktorú mu dám. 
Inak sú si 
všetci žiaci rovní 
a nemali by zakladať 
žiadnu sektu ani stranu. 
Ktokoľvek spácha zločin, 
bude vylúčený 
z náboženstva. 
TNHT 1968 str.18 
Božské Učenie týkajúce sa 
Pomoci všetkým bytostiam, 
dokonca tým nenarodeným; 
stvorenie budhizmu 
a Božie rozhodnutie 
viac sa neinkarnovať. 
Chrám Truong Sanh 
(Can Giuoc), nedeľa, 
30. mája 1926 

19. deň 
4. mesiaca roku 
ohnivého tigra. 
NEFRITOVÝ CISÁR 
alebo CAO DAI TIEN 
ONG DAI BO TAT MA 
HA TAT 
UČENIE CESTY 
K JUŽNEJ 
ŠTVRTI 
Nemôžem uveriť, 
že vy, Moji žiaci by ste 
mohli byť zmätení! 
Aký je význam 
„Chieu Ky Trung do 
dan Hoai Sanh“ 
(Vytiahnite vysoko 
vlajku vedenia 
pre všetky žijúce bytosti – 
narodené aj nenarodené)? 
Znamená to, že máte 
pomáhať všetkým žijúcim 
bytostiam, dokonca vrátane 
nenarodených. Prečo 
zaháňate žiakov preč? 
Sľúbte ich prijať! 
Otvorte dvere! 
Počúvajte, všetky žijúce 
bytosti: Kedysi som sa 
inkarnoval a vytvoril 
budhizmus, takmer pred 
šesť tisíc rokmi 
a budhistické učenie 
bolo už takmer denaturované. 
Ľudia dokonca 
majú vo zvyku hovoriť, 
že Budha neučil. 
Dnes som sa rozhodol 
neinkarnovať sa viac, 
ale namiesto toho použiť 
zázraky na zdokonalenie 
budhizmu a učenie ľudí. 
Takto 
tie žijúce bytosti, 
ktoré si neželajú duchovne 
sa zdokonaliť 
a budú potom 
potrestané v Pekle, 
neodmietnu svoje zločiny 
a nebudú mať žiaden dôvod 
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obviňovať Mňa tvrdením, 
že Budha neučil. 
Musíte vedieť, 
že ak nevyužijete 
príležitosť tohto 
tretieho všeobecného 
spasenia, aby ste sa 
zdokonalili duchovne, 
nebudete mať viac 
nádej na spasenie. 
Božské Učenie 
oznamujúce Hierarchiu 
s menom K. 
5. júl 1926 
CaoDai. 
K…, počúvaj Ma, 
svojho Majstra. 
Ľudia na zemi, 
aby ste boli bohatí, nájdete 
spôsoby, ako zarobiť peniaze. 
Toto je dôležité 
z materiálneho hľadiska. 
Anjeli, Svätci, 
Nesmrteľní a Budhovia, 
aby boli osvietení, 
musia získať zásluhy. 
Prišiel som váz zachrániť 
zriadením školy 
zásluh a cností 
pre váš 
duchovný rozvoj 
a osvietenie. 
Či sa stanete alebo nestanete 
osvieteným, závisí 
úplne na vás. 
Počúvaj Ma! K… 
Ak neprejdete 
Mojou školou, 
už nikdy nemôžete byť 
osvietení nikde inde. 
Moje dieťa K…! 
Veľmi málo ľudí prechádza 
Bielou Perlovou Bránou 
ale mnohí idú do Pekla. 
Premýšľaj o tom 
a kultivuj svoju dušu. 
Tak veľmi, ako ťa ja teraz 
milujem, tak oveľa viac 
budeš v budúcnosti ľutovať, 
že si ma nepočúval, 

keď si mohol. 
Už som ti odpustil, 
pretože viem, 
že to budeš ľutovať. 
Tvoja úloha je veľká. 
Čakaj na Moje príkazy 
v Ngoc Dan 
(názov seansy). 
TNHT 1968 str. 27 
Božské Učenie 
týkajúce sa prístupu 
k tajnému a vzácnemu daru 
vďaka vegetariánskej 
strave počas desať alebo viac 
dní za mesiac. 
Tiež učenie týkajúce sa 
kultivácie Cesty 
vnútornou meditáciou. 
Ngoc Dan (Can Giuoc) 
Sobota, 17. Júla 1926 
8. deň 
šiesteho mesiaca 
roka ohnivého tigra 
NEFRITOVÝ CISÁR 
alebo CAO DAI TIEN 
ONG DAI BO TAT MA 
HA TAT 
UČENIE CESTY 
K JUŽNEJ 
ŠTVRTI 
Moje pozdravy 
všetkým žiakom. 
Veľká radosť! Veľká radosť! 
The Dau Su (Kardinál) 
konfuciánskej vetvy 
smie učiť 
tajné princípy. 
Ktokoľvek praktikuje 
vegetariánstvo po viac 
ako desať dní v mesiaci, 
smie prijať tieto 
tajné, vzácne učenia. 
Všetci žiaci by mali 
praktikovať vegetariánstvo. 
Prečo? 
Nie je to jednoducho preto, 
že si prajem pridržiavať sa 
tradície a vynucovať starý 
zákon ale preto, že ten zákon 
je dôležitý, inak by ste nikdy 

nemohli dosiahnuť stupňa 
Nesmrteľného alebo Budhu 
bez jeho dodržiavania. 
Dovoľte mi vysvetliť: 
Každý na tejto zemi 
má dve telá. 
Pozemské telo 
sa nazýva fyzické; 
sväté telo je duchovné. 
Duchovné telo 
je formované 
z pozemského tela 
a preto môže byť 
viditeľné alebo neviditeľné. 
Toto zázračné 
duchovné telo je stvorené 
z „Tinh“, „Khi“ 
a „Than“ 
duchovnou seba kultiváciou. 
Toto duchovné telo 
je ľahšie ako vzduch. 
Keď opúšťa 
fyzické telo, 
uchováva si dojem 
fyzickosti, ako by bolo 
sformované v tele. 
Nemôžete sa stať 
plne osvietenými 
a vrátiť sa do Nirvány, 
ak máte „Tinh“ a „Khi“ 
ale nemáte „Than“. 
Nemôžete 
vytvoriť duchovné telo 
na návrat do Nirvány, 
ak máte „Than“ ale nemáte 
 „Tinh“ alebo „Khi“. 
Na to, aby bolo stvorené 
duchovné telo 
a dosiahnuté osvietenie, 
musí mať človek všetky 
tri elementy: „Tinh“, 
„Khi“ a „Than“ zjednotené. 
„Tinh“ a „Khi“ sú všetky 
materiály a budú vzájomne 
pôsobiť s kozmickým 
éterom tam, kde je elektrina. 
Na to, aby dosiahla vesmíru, 
musí byť duša 
čistá, vyspelá 
a preto ľahšia, 
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než je atmosférický vzduch. 
Musí byť tiež 
skutočne taká dobrá, 
ako sú Svätí, Nesmrteľní 
a Budhovia, aby dosiahla 
tieto úrovne. 
Čisté „Than“ 
je vytvárané čistým telom. 
Jedenie mäsa 
spôsobuje človeku ťažkosti 
pri praktikovaní meditácie 
natoľko, že to 
zabraňuje praktikujúcemu 
efektívne odstrániť 
komplikácie, ktoré 
sa vyskytnú v meditácii. 
Ak dokonca aj nemáte 
také komplikácie, 
nečisté fyzické telo 
vytvorí 
nečisté duchovné telo, 
ktoré nemôže 
dobre viesť elektrinu. 
Ako výsledok bude potom 
udreté bleskom 
a zničené 
v atmosfére. 
Ak je dokonca aj nečisté 
duchovné telo múdre 
a zotrvá na zemi, 
aby sa vyhlo blesku, 
zotrvá ako Nesmrteľný 
a nikdy nepostúpi 
k Budhovstvu. 
Preto odporúčam 
dodržiavať úplné 
vegetariánstvo pred tým, 
než sa pokúsite o meditáciu. 
TNHT 1968 str. 29 
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