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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 133 ngaøy 7-5-2019

TIN BUỒN

Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất thương tiếc được tin:
     Đề Đốc Trần Văn Chơn 

Cựu Tư Lệnh Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
đã qui vị lúc 10.48 PM ngày 2 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ 
Hợi) tại Thành Phố San Jose bang California Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi
Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin chia buồn cùng Hiền Huynh 
Trần Minh Thành, Quận Đoàn Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Santa Clara CA, 
Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ @ Thánh Thất San Jose CA cùng tang gia hiếu 
quyến và xin thông báo,  phổ biến đến quý cơ sở Đạo và đồng đạo, thân hữu tin 
buoàn naày.
Trân trọng
Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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                                        VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 
                                       ĐỀ ĐỐC TRẦN VĂN CHƠN 
 

- Sanh ngày 24 tháng 09 năm 1920 tại Vũng Tàu 
- Năm 1952, tốt nghiệp Thủ khoa khóa 1 Sĩ quan Hải quân Nha Trang, cấp bậc Hải quân Thiếu      
   úy 
- Năm 1953, Chỉ huy phó Hải đoàn Xung phong ở Vĩnh Long, cấp bậc Hải quân Trung úy 
- Năm 1954, Chỉ huy phó Hải đoàn Xung phong Ninh Giang  
- Năm 1955, Chỉ huy trưởng Trợ chiến hạm Linh Kiếm HQ-226, Chỉ huy trưởng Lực lượng   
   Giang đoàn, cấp bậc Hải quân Đại úy 
- Năm 1957 - 1959, Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiêm Giám đốc Hải quân Công xưởng, cấp   
   bậc Hải quân Thiếu tá, Hải quân Trung tá 
- Năm 1960, du học lớp Chỉ huy tại trường Hải chiến Hoa Kỳ 
- Năm 1962, Chỉ huy trưởng Lực lượng Tuần giang 
- Năm 1966, tái nhiệm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cấp bậc Hải quân Đại tá 
- Năm 1968, thăng Phó Đề đốc, cấp bậc Chuẩn tướng  
- Năm 1970, thăng Đề đốc, cấp bậc Thiếu tướng 
- Năm 1974, giải ngũ  
- Năm 1975 - 1987, bị bắt đi tù lưu đày 
- Năm 1991, định cư tại California, Hoa Kỳ 
- Ngày 02 tháng 05 năm 2019, qua đời tại nơi định cư 
- Đệ Tam Đẳng Bảo quốc Huân chương, nhiều huy chương trong và ngoài nước

(Tài liệu qua internet)
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Nguồn: Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại .
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TIN SAN JOSE, CALIFORNIA

Phái Đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
đi thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn ngày 26-1-2019 1

Vào lúc 10.00 AM ngày 26-1-2019 (nhằm ngày 21 tháng giêng  năm Kỷ Sửu), một 
Phái Đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã đến thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn tại nhà 
riêng.  Phái đoàn gồm có 5 người như sau:

 *- QS. Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm
 *- HT Nguyễn Đăng Khích, Trưởng Nhiệm Thanh Sát
 *- HT Võ Lạc Quan 
 *- HT Nguyễn Thành Hưng
 *- HH Dương Văn Ngừa.

Đến nơi, phái đoàn đã được tiếp chuyện và vấn an Đề Đốc. Phái Đoàn nhận thấy 
sức khỏe Đề Đốc rất tốt, và Đề Đốc rất vui vẻ trò chuyện cùng anh em trong Phái 
Đoàn.

Sau một thời gian ngắn 5-10 phút để chụp ảnh lưu niệm, lần lượt mỗi người trong Phái đoàn chúc Tết Đề 
Đốc sức khỏe luôn ổn định, dồi dào và sau đó Đề Đốc chúc Tết lại anh em trong Phái Đoàn.

Được biết năm nay Đề Đốc đã được thượng thọ 100 tuổi và Đề Đốc là một vị Tướng Lãnh hai lần giữ nhiệm 
vụ Tư Lịnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ vào số tuổi hiện tại, sức khỏe của Đề Đốc rất tốt và hôm 
nay chúng tôi rất mừng được dịp chúc thọ Đề Đốc 100 tuổi.

Đến 11 giờ sáng cùng ngày, dù cuộc hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới chưa kết thúc được, nhưng phái đoàn 
chúng tôi đành phải từ giả Đề Đốc ra về.

Sau đây là một số hình ảnh xin ghi lại
 

1- Bài viết nầy đã đăng trong Bản Tin Thế Đạo số 124 ngày 27-1-2019, trang 8 
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Ghi chú: Hằng năm vào dịp Tết âm lịch đến, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đều có tổ chức Phái Đoàn 
đến thăm viếng Đề Đốc Trần Văn Chơn tại tư gia.
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                                                  Vài hình ảnh cũ:
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                              (Ảnh Tony Le)                                                                     (Ảnh Tony Le)
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn:

Thân Phụ của Hiền Huynh Trần Minh Thành, Quận Đoàn Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Santa 
Clara CA, Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ @ Thánh Thất San Jose CA:
 

Đề Đốc
 TRẦN VĂN CHƠN

Cựu Tư Lệnh Hải Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

đã qui vị lúc 10.48 PM ngày 2 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại  Thành 
Phố San Jose bang California Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Trần Minh Thành và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho 
hương linh Cố Đề Đốc dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các Ban Đại Diện/ Ban Thế Đạo Hải Ngoại 
tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại Úc Châu.
Bản Tin Thế Đạo, Tập San Thế Đạo và web www.banthedao.net
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PHÂN ƯU

 Đề Đốc 
TRẦN VĂN CHƠN

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920

Cựu Tư Lịnh Hải Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đã qui vị ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi (DL ngày 2 tháng 5 năm 2019)
Tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 100 tuổi

 Thiếu Tướng Văn Thành Cao và Gia Đình thành kính chia buồn đến gia đình 
 Đề Đốc Trần Văn Chơn cùng tang gia hiếu quyến.

 Nguyện Cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi 
 Chơn linh cố Đề Đốc Trần Văn Chơn sớm được siêu thăng yên nghỉ nơi cõi 
 Thiêng Liêng Hằng Sống và cao thăng thiên vị

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
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Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh, 
đêm 12 tháng 05 năm Kỷ Sửu (08-06-1949)

THỂ PHÁP CỦA THẾ ĐẠO LÀ SỰ 
BẢO TOÀN SỰ SỐNG CỦA NHƠN LOẠI

Đêm nay Bần Đạo giảng tiếp Thể Pháp và Bí Pháp của Thế Đạo.  Mấy kỳ trước Bần Đạo đã trình 
bày đại cương Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo; bây giờ Bần Đạo khởi tách ra từ chi tiết của nó. 

Bần Đạo đã choán biết, có nhiều người ham nghe Bí Pháp của Bần Đạo lắm, nhưng Bần Đạo phất 
ngọn lên đó để đặng cho họ theo đặng họ đi cúng, nếu không họ làm biếng đi cúng họ ngủ hết. 

Bần Đạo khởi thuyết Thể Pháp của Đời. 

Vả chăng Bần Đạo đã nói rằng: do hai chủ yếu làm cho con người xu hướng theo hai lẽ. 

1) Yếu tố thứ nhứt sống đeo đuổi theo sống, theo yếu tố sống tức nhiên theo Đời. 
2) Yếu tố thứ nhì đeo đuổi theo Linh tức nhiên theo Đạo. 

Trước Bần Đạo đã thuyết sống của Đời, chúng ta đã thấy luật định sống của con người. Bần Đạo 
nói: muốn định sống cho có trật tự, cho có đẳng cấp, thì họ có hai cái hòa bình và tranh sống với 
nhau, cái khổ Thể Pháp của Đời là vậy. Chúng ta thấy Thể Pháp của Đời để đặng bảo toàn sự sống 
chung của nhơn loại. 

Chúng ta thấy trước mặt không cần kiếm. Muốn bảo toàn sanh mạng của loài người, chúng ta thấy 
buổi Thượng cổ lúc còn ăn huyết ở hang chưa biết cất nhà cửa lầu đài đặng ở, phương sống của họ 
khó khăn lắm. Chung quanh họ bao vây toàn những cơ quan tiêu diệt họ là thú dữ thiên tai mộc ách. 
Họ muốn bảo toàn mạng sống, tức họ phải kiếm phương thế tự an tự lập. Chỉ có hai bàn tay không 
thì làm sao kiếm cho ra sắt đặng làm binh khí tự vệ lấy mình; vì buổi ấy thú dữ mạnh hơn người. 
Người Mường Mán tự vệ bảo toàn sanh mạng buổi đó cho còn tồn tại cho đến ngày nay không phải 
dễ. 

Chưa biết cất nhà, họ phải chun vô hang, hố đặng bảo trọng lấy họ, rồi một người chiến đấu với thú 
mạnh mẽ không nổi họ phải chung hiệp với nhau, tức nhiên thành Mường Mán như chúng ta ngó 
thấy Mọi miền Cao Sơn của chúng ta vậy. 

Mường Mán ấy chẳng phải để chiến đấu với thú dữ, chiến đấu với thiên tai mộc ách mà thôi, họ còn 
phải chiến đấu với các cơ quan làm hại họ, tức nhiên Mường Mán này muốn đè lên Mường Mán 
khác, buộc họ phải chiến đấu, chiến đấu đặng giành quyền tự chủ của mình. 

Muốn chiến đấu cho đắc thắng họ phải chung hiệp lại đại đa số hơn, thành ra một quốc gia một xã 
hội. Trong một quốc gia chúng ta thấy nhiều số nhơn sanh là vậy. 

Ngày nay định sống của họ cho có trật tự thì khổ lắm, bởi vì ai cũng muốn bảo tồn mạng sống của 
mình trước đã. Nhiều khi mình muốn bảo tồn mạng sống của mình chẳng kể mạng sống của kẻ 
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khác, khổ là chỗ đó. 

Muốn cho sống có trật tự thì phải định luật tức nhiên họ phải bảo vệ sanh mạng của dân, đặng buộc 
người đồng sống trong khuôn khổ tự hữu của mình; muốn cho được vững chắc thì phải đặt ra luật 
pháp, có luật pháp thì phải có Viên Quan Vua Chúa. 

Định luật xã hội phải như thế mà thi hành rất khó khăn lắm, lúc tâm lý nhơn sanh còn đơn giản, thi 
hành là muốn cho thiên hạ bảo vệ sự sống của dân trong một quốc gia mà thôi, rồi lần lần họ khôn 
ngoan, họ lấy khôn ngoan của mình đặng chiến đấu với các cơ quan nào làm cho mình mất tự do 
làm cho mình không được tự chủ. 

Nhơn loại bây giờ cũng thế, họ phá rối luật pháp buộc ràng họ bằng mọi cách gián tiếp hay trực 
tiếp. Bởi vậy ngày nay một luật định xã hội bảo toàn sanh mạng cho nhơn loại đương nhiên bây giờ 
khó khăn đáo để. 

Đầu tiên khởi ra Mường Mán chiến đấu với nhau, Mường Mán đó tiêu diệt sang qua xã hội quốc 
gia, quốc gia bao giờ cũng muốn cường quốc đông dân số, như các nước mạnh kia vậy. Cũng như 
thể Trung Hoa dân số có lối bảy trăm mấy chục triệu dân tộc hiện tại thành thử họ thường thường 
tương tranh với nhau luôn luôn, khuôn khổ kia xét lại đến ngày nay các liệt cường quốc gia liên 
minh của mặt địa cầu này, muốn bảo toàn mạng sống khó khăn lắm. 

Bần Đạo nói cho mấy người nghe đặng mấy người theo, rán theo sau Bần Đạo đặng hiểu Bí Pháp 
của Đạo. Bần Đạo cho biết rằng: Bí Pháp của Đạo và Thể Pháp của Đời có liên quan với nhau, nếu 
làm biếng không nghe Đời không thể gì biết đến Đạo. 

Bần Đạo nói rằng: về Thể Pháp, dù Thể Pháp, dù Bí Pháp nào nói rõ Thể Pháp một quốc gia nào, 
một dân tộc nào, mà phù hạp với tinh thần tiến triển của dân sanh nước ấy, tức nhiên phù hạp với 
tinh thần hữu nghị của họ, thì nó tồn tại bằng trái ngược lụng lại tinh thần của dân tức nhiên dùng 
cường quyền ép bức mà thôi. 

Bần Đạo đã nói từ hồi nào đến giờ, con người bao giờ cũng chiến thắng với các trở lực làm mất tự 
do, mất quyền vi chủ của mình, tức nhiên tâm lý nhơn sanh không buổi nào chịu thua một cường 
bức nào làm cho họ đã mất quyền vi chủ, họ chiến đấu mãi thôi. 

Ngày giờ nào còn quyền áp bức, dân tộc này, ép bức dân tộc khác, dùng quyền tàn sát đặng bảo 
thủ sanh mạng của họ, thì giờ phút đó chưa có hòa bình trên mặt địa cầu này. Không hòa bình là 
Tả Đạo, là giả pháp, không đúng với tâm lý nhơn sanh. 

Ấy vậy, chúng ta thấy những quyền luật nào lập ra tại mặt địa cầu này mà không trái với tâm lý 
của nhơn loại thì nó sẽ tiến triển theo sự tấn hóa của nhơn loại, đặng bảo tồn sanh mạng của nhân 
loại cho được vĩnh viễn và hạnh phúc. 

Ấy Thế Đạo của Đời chơn chánh đó vậy./.
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Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh
đêm 22 tháng 05 Năm Kỷ Sửu (18-06-1949)

BÍ PHÁP CỦA THẾ ĐẠO
LÀ SỰ LƯU DANH HẬU THẾ

Đêm nay Bần Đạo thuyết Bí Pháp của Thế Đạo, vì kỳ trước Bần Đạo đã thuyết Thể Pháp của Thế 
Đạo. Nay Bần Đạo phải thuyết Bí Pháp đặng cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn biết định phận chơn 
với giả. Người ta tưởng Thế Đạo không có Bí Pháp, có chớ, tại Đời không đem ra để cho toàn thể 
nhơn sanh hiểu biết. 

Có Bí Pháp chớ, bởi những hạng vĩ nhân tạo thời cải thế, đã lập công trạng đối với nhơn loại nơi 
mặt địa cầu này. Chủ hướng của họ tùy theo khuôn luật, khuôn pháp nào đặng họ tạo nên cơ nghiệp 
vĩ đại nơi mặt địa cầu này. Thể Pháp của họ chúng ta thấy họ mơ ước một điều: trước khi quá vãng 
(chết) được nêu danh ư hậu thế hay là để lại một trang sử tốt đẹp cho đoàn hậu tấn của nhơn loại.
Xem ấy mà định hướng chủ tâm của mình hay định tương lai của mình, tức nhiên thế gian người ta
thường gọi: “Lưu danh ư hậu thế” để danh lụng lại cho kẻ sau đó vậy.

Lưu danh ư hậu thế, họ đã dùng phương thế nào,họ đã dùng chánh thuyết nào đặng họ phụng sự cho 
thiên hạ trong một nước? Nếu họ không phụng sự cho Tổ Quốc.

Đối với Quốc dân họ phụng sự cho Quốc dân, đối với toàn nhơn sanh nơi mặt địa cầu này, họ có 
đủ chủ hướng phụng sự cho nhơn loại. Đã định tâm phụng sự tức nhiên nơi này là nơi bí yếu hơn 
hết. Xin để ý.

Hễ quyết tâm phụng sự tức nhiên họ phải lấy chánh tâm làm căn bản, do chánh tâm ấy họ bước vô
khuôn khổ của Đạo, tương liên với Đạo, chánh tâm ấy để giá trị cho Quốc dân. Thiên hạ bước vô 
đường chánh tâm rồi tức nhiên có liên hệ với Đạo, họ phụng sự cho thiên hạ là chỗ liên hệ sự đạo 
đức tinh thần của toàn nhơn sanh đó vậy. Chúng ta đã thấy rằng lời của Đức Chí Tôn đã nói: 

“Đạo không Đời không sức mà Đời không Đạo không quyền”, 

cả hai tinh thần ấy phải tương liên mật thiết cùng nhau không thể gì rời rã với nhau đặng. Chúng ta 
đã thấy nhiều lý thuyết họ đã tìm tàng họ muốn thế nào Đời thoát ly với Đạo mà như thế chúng ta 
ngó thấy các nền Tôn Giáo như bên Thiên Chúa Giáo như Care Litaire muốn thoát ly ra khỏi Công 
Giáo Gia Tô mà họ chẳng hề thoát ly đặng.

Họ muốn thoát ly Công Giáo, thoát ly Công Giáo tức nhiên họ tìm tàng đáo để họ kiếm phương thế 
giải thoát ra khỏi Đạo nhưng cũng không đặng.

Giờ phút này chúng ta ngó thấy Nga Sô Viết lấy thuyết Cộng Sản làm căn bản, thuyết Cộng Sản tức 
nhiên thuyết Duy Vật lấy vật chất làm căn bản, mà chối bỏ linh hồn.

Về thuyết vật hình, tức nhiên nghịch hẳn với tinh thần đạo đức. Vật chất họ phải đề xướng: “Tam 
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vô” là vô thần đứng đầu hơn hết, nó phải đánh đổ tinh thần đạo đức đặng nó đi trọn con đường vật 
chất. Phải chiến đấu để vật chất thắng tinh thần.

Giờ phút này nước Nga cũng chưa hề thoát ly đạo đức được phải đem đạo đức làm căn bản mà thôi.
Tại Nga Sô lúc Cộng Sản chiến thắng đánh đổ chánh quyền rồi, tức nhiên “Staline” không còn nhìn 
Đạo Giáo nữa, không còn nhìn quyền Hội Thánh La Mã nữa.

Ngày đánh đổ chánh quyền khám phá quyền lực của Nhà Thờ, chỉ trích quyền lực của Nhà Thờ, 
nhưng rốt cuộc ngày nay phải đem Đạo Giáo đem Công Giáo, tái lập các Đền Thờ trở lại.
Tuy vẫn không tùng quyền Ông Giáo Hoàng La Mã mà nó vẫn tùng quyền Ông “Got Oann” như 
Ông Giáo Hoàng của nhà Thờ mà thôi.

Còn nhiều nữa, nếu chúng ta quan sát từ thượng cổ, bao giờ Đời cũng kiếm phương thế thoát ly 
Đạo, chiến đấu để thoát ly Đạo. Họ biết không tùng theo nó thì họ không quyền mà hễ tùng theo nó 
thì mất tự do tự chủ của họ, nó mất thì nó chẳng khi nào mà trị thiên hạ được?

Từ thượng cổ đến giờ không một quốc gia xã hội nào nơi mặt địa hoàn này vô Đạo mà cầm quyền 
thiên hạ được, không thể có. Vì cớ cho nên cổ nhơn tức nhiên Tổ Phụ nòi giống Việt Nam trị dân vi 
đạo “Dĩ đạo vi tiên” tức nhiên trị Đạo chớ không phải trị dân đó vậy.

Có một điều Bần Đạo chỉ chỗ chính giữa, muốn phụng sự quốc dân hay quốc gia cho đắc lực, phải 
có thành ý, rồi chánh tâm; muốn có chánh tâm thì mình phải tề gia trị quốc rồi mới đến bình thiên 
hạ nghĩa là: tu thân, tức nhiên nhơn đạo đó vậy. Chính thiên hạ có liên quan mật thiết với Đạo mà 
lưu lại thanh sử, nhưng cũng chưa đủ.

Chúng ta ngó thấy họ muốn thoát ly Đạo Giáo, nói gần hơn nữa, ở cõi Á Đông chúng ta thấy gì? 
Như nhà Vua các công thần “Vị quốc vong thân” nhà Nam ta có phong thần nên buộc các Làng các 
Tổng, các Huyện,các Phủ, phải lập Đền Thờ, thờ các Đấng ấy, là Đình của chúng ta đó vậy.
Thoát ly, họ muốn thoát ly Đạo, đặng họ lập khuôn khổ riêng tư của họ, họ càng lập càng đội Đạo 
Giáo trên đầu thêm nặng nữa.

Bên Âu Châu chúng ta thấy gì? Họ muốn thoát ly Đạo Giáo mà những công thần ấy họ dựng hình 
để chỗ nào đông dân chúng, tùy theo công nghiệp của mỗi người họ định chỗ dựng hình ảnh của họ 
để lưu lại cho hậu thế, dựng hình ảnh ấy là gì? Ấy là Bí Pháp của họ đó vậy.

Họ tưởng thoát ly Đạo Giáo là dễ nhưng mà hình cốt dựng lên họ để cả bài học cho hậu tấn; những 
cái hình ảnh còn tồn tại đây, xác thịt xương máu của những kẻ ấy được lưu hình ảnh tại mặt thế này 
là những Đấng để cả tâm đức phụng sự cho quốc gia và nhơn loại đó vậy.

Làm cho đặng họ ham lắm Giờ phút này các vị cầm quyền trị thế trong một xã hội nhơn quần nào, 
cũng mơ ước một điều là phải lưu danh hậu thế mà thôi, lưu cả hình ảnh tôn nghiêm của
họ để hậu thế nữa.

Vì cớ cho nên nhiều người, nhiều khi khổ hạnh phải cực khổ trong trường tranh đấu vì quốc gia xã 
hội nhơn quần khổ não về tinh thần nhọc nhằn biết mấy. Có nhiều người thối chí mà nhờ cái năng 
lực và quyền lực lưu danh ư hậu thế ấy buộc họ phải làm nữa, trong con đường phụng sự quốc gia 
cho đến cùng. Vì thế phải có một tấm lòng chơn thật mới quyết định được.
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Ấy vậy, Bần Đạo lập lại một lần nữa để lại một trang lịch sử tốt đẹp cho hậu thế, để hình ảnh tôn 
nghiêm cho hậu thế ấy là Bí Pháp của Thế Đạo.

Còn nữa, ngoài ra nữa, còn có cái này; cái này không hình trạng mà đáng sợ hơn hết là miệng lưỡi 
của thế gian. Có nhiều việc không để nơi trang lịch sử được, nhiều khi bất công của nhà vua hay 
của nhơn quần họ không để nơi trang sử được, họ chỉ để nơi miệng lưỡi thế gian mà thôi, đáng sợ 
hay chăng là chỗ đó. Hoặc là vì sự bất chánh yểm cả công nghiệp công thần của mình; nhưng công 
nghiệp ấy họ để nơi miệng lưỡi của dân, của thiên hạ. Bí Pháp ấy mới cao thượng, mới bền bỉ, Bí 
Pháp mà Đức Chí Tôn dành để đặng ban thưởng cho những kẻ vì đạo nhơn luân của con người biết 
quên mình. Vì đạo mà tạo tinh thần cho quần chúng đó, Bí Pháp ấy cao thượng hơn hết./.

(Trích đăng trong quyển “ Bí Pháp” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo)

Phụ ghi:
Lịch Việt Nam. Ấn bản 1-3. Nguyễn Duy Thức biên sọan, Holly Ngô cập nhật dựa theo công thức 
của Fung F. Lee và Ricky Yeung. Hội Chuyên Gia Việt Nam 1995-1996: Ngày âl. 22-05-Kỷ-Sửu 
nhằm ngày (dl. 18-06-1949).
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CON ÑÖÔØNG THIEÂNG- LIEÂNG
HAÈNG SOÁNG LAØ GÌ ?
(HT Nguyeãn Long Thaønh)

TAÏI SAO GOÏI LAØ HAÈNG SOÁNG ?

Hoâm nay Qua giaûng tieáp veà chuû ñeà “Con ñöôøng Thieâng Lieâng haèng soáng” maø Ñöùc Phaïm Hoä 
Phaùp tröôùc ñaây khi coøn sanh tieàn Ngaøi ñaõ ñeå thôøi giôø thuyeát giaûng lieân tuïc trong nhieàu ñeâm taïi 
Ñeàn Thaùnh, veà vaán ñeà naày Ban Toác kyù coù ghi laïi ñöôïc nhöõng lôøi giaûng giaûi aáy, coøn löu truyeàn 
ñeán ngaøy hoâm nay söu taäp laïi thaønh moät quyeån saùch vôùi nhan ñeà : “Con ñöôøng thieâng lieâng haèng 
soáng”.

Qua khoâng coù tham voïng noùi veà nhöõng ñieàu maét thaáy tai nghe trong coõi hö linh kia maø Qua chæ 
muoán noùi vôùi maáy em nghiaõ lyù cuûa hai chöõ  Haèng Soáng.

Maáy em bieát raèng töø khi Ñöùc Chí Toân taïo laäp ra caøn khoân vuõ truï naày, vôùi thôøi gian moïi söï vieäc 
ñeàu bieán thieân heát khoâng coù moät caùi gì ñöùng yeân trong moät theå traïng duy nhaát. Maáy em nhìn leân 
baàu trôøi kia maáy em ngoù thaáy nhöõng vì tinh tuù, aùnh saùng maët trôøi, quaû ñaát naày ñaây ngaøy ñeâm 
saùng toái ñoåi thay vò trí khoâng löôøng, maáy em nhìn xuoáng maët ñaát ngoù thaáy vaïn vaät sanh tröôûng 
giaø nua roài cheát ñi, theá heä khaùc tieáp noái, maët ñòa caàu thay ñoåi luoân luoân thì nhö vaäy moïi thöù ñeàu 
bieán dòch. Nhö theá söï soáng laø moät leõ bieán dòch töø taïo thieân laäp ñòa ñeán giôø, taïi sao trong cöûa ñaïo 
naày laïi noùi ñeán moät söï soáng goïi laø Haèng Soáng.?

Haèng laø khoâng thay ñoåi, khoâng thay ñoåi ôû choã naøo? Ñoù, Qua muoán noùi chuyeän vôùi maáy em veà 
yù nghóa naøy thoâi. 

Con ñöôøng Thieâng Lieâng Haèng Soáng laø con ñöôøng luaân hoài chuyeån kieáp cuûa caùc ñaúng caáp chôn 
linh. trieát lyù naày beân nhaø Phaät ñaõ coù giaûi roõ roài. Hoâm nay trong cöûa Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä Ñöùc 
Chí Toân ñaõ ban cho chuùng ta moät ñaëc aân laø “ngoä kieáp moät ñôøi tu cuõng trôû veà cuøng Thaày ñaëng.”vaø 
Ñöùc Chí Toân cuõng coù höùa  “Thaày ñeán ñeå huôøn nguyeân chôn thaàn cho caùc con ñaéc ñaïo”. 

Lôøi höùa aáy quaû nhieân khoâng sai soùt vaø Ñöùc Phaïm Hoä Phaùp laø moät chöùng nhaân trong lòch söû. Ngaøi 
ñaõ ñoaït ñaïo, ñoaït phaùp vaø chôn thaàn Ngaøi ñaõ xuaát ngoaïi xaùc thaân trôû veà hoäi hieäp cuøng Ñöùc Chí 
Toân, hoïc hoûi ñöôïc bieát bao nhieâu ñieàu bí yeáu bí troïng vaø ñem ra giaûng daïy laïi cho nhôn sanh 
hieåu thaáu baèng caùch thuaät laïi vaø giaûi thích caùc yù töôûng ñoù. Luùc aáy nhôn sanh chöa coù ñuû trình 
ñoä taâm linh taán hoùa ñeå coù theå rôøi khoûi xaùc thaân vaø ñi nhö Ngaøi ñöôïc, cuõng coù nhöõng ngöôøi khaùc 
ñoaït phaùp ñöôïc vaäy nhöng khoâng phaûi nhieàu ngöôøi. May duyeân cho chuùng ta haïnh ngoä Tam Kyø 
Phoå Ñoä laäp coâng boài ñöùc, tu taâm döôõng taùnh, ñoaït pheùp huyeàn vi ñaëng trôû veà cuøng Ñöùc Chí Toân 
soáng moät cuoäc ñôøi goïi laø Haèng Soáng.

Leõ haèng soáng ôû choã naøo maáy em coù roõ thaáu khoâng?
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Baây giôø Qua noùi nhö vaày cho maáy em deã hieåu. Maáy em thöû töôûng töôïng maáy em môû moät caùi tuùi 
phaùp, caùi tuùi quyeàn pheùp Hö Linh ra, maáy em gom heát nhöõng yù töôûng, nhöõng nhaän thöùc cuûa mình 
veà yeáu toá thôøi gian vaø khoâng gian, boû vaøo trong caùi tuùi aáy. Maáy em coät tuùi aáy laïi, ñöøng cho nhöõng 
tö töôûng ñoù xen laãn vaøo trong söï suy nghó cuûa maáy em, coät cho chaët laïi, treo luûng laúng ôû moät beân 
Chôn Thaàn cuûa maáy em, roài maáy em doøm laïi söï soáng cuûa thaân xaùc naày. Hình aûnh thaân xaùc cuûa 
maáy em ñaây do moät khoái teá baøo caáu keát laïi, coù moät daùng veû ñeïp, xaáu, thanh bai, treû hay giaø ñeán 
moät möùc ñoä naøo ñoù vaø maáy em tieáp tuïc nuoâi soáng noù ngaøy mai, ngaøy moát, naêm sau, möôøi naêm 
nöõa, vaøi möôi naêm nöõa, maáy em töôûng töôïng xem hình theå luùc ñoù coù coøn giöõ y ñöôïc nhö caùi hình 
theå cuûa maáy em ngaøy hoâm nay khoâng?

Qua chaéc chaén laø khoâng ñöôïc.

Trong noäi thaân cuûa mình caùc teá baøo sanh ra, giaø vaø töï huûy, sanh ra teá baøo môùi, maùu huyeát cuõng 
vaäy tinh thaàn cuûa maáy em ngaøy hoâm nay suy nghó nhö theá naøy laø ñuùng, ngaøy mai kia caùc em suy 
nghó cuõng khaùc ñi, leõ taán hoaù buoäc noù phaûi nhö vaäy.

Nhö vaäy söï Haèng Soáng laø söï soáng khoâng thay ñoåi coù ôû choã naøo ñaâu?

Daàu cho maáy em coù thoaùt xaùc trôû veà nôi coõi Thieâng Lieâng chaêng nöõa thì chôn linh kia cuõng taán 
hoaù, noù cuõng bieán ñoåi vôùi thôøi gian. Cho neân neáu noùi veà hình theå vaïn vaïn vaät sinh toàn trong caøn 
khoân vuõ truï naày hay laø noùi heïp laïi treân maët ñòa caàu naày, söï soáng cuûa hình theå vaïn loaïi khoâng coù 
ñöùng nguyeân maø luoân luoân bieán dòch. Nhöng khi maáy em tu haønh ñoaït phaùp ñaëng thì Thaàn cuûa 
maáy em trôû neân saùng suoát voâ cuøng, söï saùng suoát ñoù laøm cho maáy em nhôù laïi nhöõng gì maø maáy 
em ñaõ thi thoá trong kieáp sanh cuûa mình, roõ raøng noù laø moät cuoàn phim cuûa kyù öùc mình ghi laïi taát 
caû nhöõng gì mình ñaõ laøm, ñaõ nghó. Mình laøm mình nghó caùi gì, noù ghi laïi y nhö vaäy raát trung thöïc. 
Baây giôø mình giôû cuoàn phim ra coi laïi thì nhöõng hình aûnh, nhöõng aâm thanh aáy hieän ra nguyeân 
veïn y nhö traïng thaùi thöïc cuûa noù ôû thôøi gian tröôùc, töùc laø luùc mình ñang dieãn ra nhöõng vieäc laøm 
hay laø nhöõng tö töôûng ñoù.

Vì vaäy cho neân söï soáng cuûa taùnh linh con ngöôøi goïi laø kyù öùc thì khoâng coù thay ñoåi. noù chuïp hình 
noù ghi laïi, coù nhö theá naøo noù ghi laïi nhö theá ñoù, noù toàn taïi vónh vieãn neân goïi laø Haèng Soáng.

Qua noùi theâm moät ñieàu naày nöõa cho roõ veà leõ bieán dòch hình theå cuûa söï soáng.

Ngaøy hoâm nay maáy em ñang ñöùng ôû vò trí naày, roài moät luùc nöõa hay laø ngaøy mai maáy em cuõng 
ñöùng taïi ñoù, maáy em ñöùng yeân vò trí ñoù cho tôùi ngaøy mai trong khoaûng khoâng gian heïp nôi caên 
nhaø naày, maáy em thaáy khoâng coù gì thay ñoåi nhöng maø thöïc ra trong khoaûng khoâng gian lôùn, vò trí 
ñöùng cuûa maáy em ñaõ thay ñoåi raát nhieàu. Taïi sao?

Taïi vì quaû ñaát naøy luoân di chuyeån xung quanh maët trôøi treân quyõ ñaïo cuûa noù vaø cöù 24 giôø troâi qua 
noù xoay troøn treân mình noù moät voøng taïo thaønh hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm. Maáy em ñöùng yeân moät 
choã treân maët ñaát nhöng quaû ñaát laên troøn vaø di chuyeån thì maáy em cuõng laên troøn vaø di chuyeån 
theo. Cuõng tyû nhö maáy em ngoài yeân treân baêng gheá chieác xe ñoø, xe chaïy treân maët ñöôøng 100 km/h 
töùc nhieân maáy em cuõng di chuyeån treân maët ñöôøng 100km/h.  
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Ñoù laø yeáu toá thôøi gian, coøn noùi veà yeáu toá khoâng gian con ngöôøi cuûa maáy em ngaøy hoâm nay 
ñaây maáy em soáng vôùi hình theå naøy, maët muõi nhö theá naøy, tö duy nhö theá naøy maáy em ñang noùi 
chuyeän vôùi baïn beø cuûa mình. Ngaøy mai kia maáy em ñi du lòch chôi leo leân ñænh nuùi naøo ñoù thì 
cuõng con ngöôøi cuûa maáy em cuõng maët muõi ñoù cuõng tö duy ñoù nhöng maø khaû naêng maáy em cuõng 
ñaõ khaùc. Con ngöôøi cuûa maáy em hoâm nay ôû döôùi chaân  nuùi, tay chæ chaïm maët ñaát, con ngöôøi cuûa 
maáy em ñöùng treân ñænh nuùi kia tay sôø ñuïng maây, moät con ngöôøi hai vò trí hai khaû naêng khaùc nhau 
do hai yeáu toá khoâng gian taïo ra söï khaùc bieät aáy.

Qua laáy hai ví duï ñoù ñeå keát luaän raèng: vôùi thôøi gian vaø khoâng gian söï soáng cuûa con ngöôøi luoân 
luoân thay ñoåi.

Leõ Ñaïo laø nhö theá vaø chuùng ta tìm veà vôùi Ñöùc Chí Toân laø tìm veà vôùi söï soáng nôi coõi hö linh kia 
vaø chuùng ta seõ baét gaëp nhöõng hình aûnh  quaù khöù trong kyù öùc cuûa chôn thaàn mình.

Vì vaäy maø coå nhaân coù noùi raèng: moïi vieäc chuùng ta ñaõ laøm ñeàu coù Thieâng Lieâng ghi cheùp khoâng 
sai soùt moät maûi loâng. Caùi hình aûnh cuûa maáy em ngaøy hoâm qua ôû döôùi chaân nuùi, caùi hình aûnh cuûa 
maáy em ngaøy mai ngaøy moát kia ôû moät vò trí khaùc thì noù ñoåi thay nhöng maø kyù öùc cuûa chôn thaàn 
maáy em khi nhôù laïi thì noù nhôù nguyeân veïn khoâng coù gì sai soùt heát. Nhöõng ñieàu maáy em ñaõ laøm, 
ñaõ nghó, ôû ñaâu, dieãn ra nhö theá naøo noù ñeàu ñöôïc ghi laïi nhö moät cuoàn phim. Cuoàn phim cuûa vaät 
chaát vôùi thôøi gian hình aûnh seõ môø ñi coøn cuoàn phim cuûa Thaùnh Linh trong chôn thaàn con ngöôøi 
goïi laø caùi linh cuûa Ñöùc Chí Toân ñaët ñeå nôi con ngöôøi cuûa mình, noù khoâng phai cho neân goïi noù laø 
Haèng Soáng.

Caøn khoân vuõ truï naày laø moät ñaïi boä phaän maø moãi thaân theå con ngöôøi chuùng ta ñaây, Qua cuõng vaäy 
maáy em cuõng vaäy laø moät tieåu boä phaän, mình chieâm nghieäm söï soáng trong tieåu boä phaän cuûa mình 
thì hieåu ñöôïc leõ huyeàn vi cuûa ñaïi boä phaän kia.

Trong chôn thaàn maáy em coù kyù öùc goïi laø caùi linh cuûa Thöôïng Ñeá ñaët ñeå nôi ñoù thì vuõ truï kia 
nguyeân hình cuûa noù laø moät ñaïi boä phaän cuõng coù caùi linh lôùn goïi laø Chí Linh, theâm tieáng Ñaáng 
vaøo laø ñeå toû loøng toân kính.

Linh ñoù laø kyù öùc cuûa vuõ truï, noù nhô ùlaïi, noù ghi laïi, noù toàn tröõ taát caû nhöõng gì maø vaïn linh vaø vaïn 
loaïi ñaõ bieåu hieän ra treân doøng thôøi gian vaø khoâng gian. Caùi linh ñoù ghi laïi hình aûnh söï soáng töø taïo 
Thieân laäp Ñòa ñeán giôø baát bieán, coøn söï dieãn tieán trong vuõ truï thì bieán dòch.

Choã baát bieán ñoù goïi laø Haèng Soáng. Chuùng ta tìm veà vôùi caùi linh aáy chaúng nhöõng chuùng ta baét 
gaëp hình aûnh cuûa quaù khöù maø coøn baét gaëp nhöõng hình aûnh cuûa töông lai seõ dieãn ra nhö theá naøo. 
Söï soáng cuûa nhôn loaïi seõ xaûy ra nhö theá naøo laø do nôi quaû kieáp cuûa hoï trong quaù khöù vaø hieän 
taïi taïo thaønh nhöõng nhaân duyeân taùc ñoäng vôùi nhau ñònh hình töông lai gaàn buoäc noù xaûy ra ñuùng 
y nhö vaäy.

Vôùi yeáu toá thôøi gian vaø söï saùng taïo khoân ngoan cuûa taùnh linh con ngöôøi thì chính nhaân loaïi taïo 
ra ñöôïc töông lai cuûa hoï.

Nhöõng hình aûnh baét gaëp trong coõi hö linh ôû töông lai xa vôøi laø do quaû kieáp cuûa con ngöôøi ñònh 
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haønh taøng ôû töông lai gaàn cuûa hoï coäng vôùi nhöõng söï saùng taïo trong khoaûng thôøi gian saép tôùi, hoï yù 
thöùc ñöôïc leõ Ñaïo vaø hoï soáng nhö theá naøo ñoù thì töông lai kia seõ veõ ra nhöõng hình aûnh maø ngöôøi 
tu ñoaït phaùp thaáy ñaëng.

Maáy em, maáy anh, maáy chò seõ ñoaït ñaëng vaø coù quyeàn ñoaït ñaëng neáu bieát nghe lôøi Ñöùc Chí Toân 
daïy baûo vaø thöïc haønh y nhö vaäy.

Chuùng ta tìm veà vôùi Ñöùc Chí Toân laø tìm veà vôùi leõ Haèng Soáng aáy.

Moät ngaøy mai kia Qua töoûng töôïng raèng giôø phuùt aáy maáy em hoäi hieäp laïi vôùi nhau thì oâi bieát bao 
nhieâu laø ñieàu haïnh phuùc cho chuùng ta.

Qua töôûng daàu cho giaøu sang danh voïng, uy quyeàn theá maáy ôû theá gian naày cuõng khoâng theå so 
saùnh ñaëng.

Qua caùm ôn maáy em ñaõ ñeå taâm suy nghó theo doõi nhöõng ñieàu Qua giaûng giaûi.

LEÕ  HAÈNG  SOÁNG  
TRONG  COÕI  THAÊNG

Qua giaûng tieáp veà leõ Haèng Soáng trong kieáp sanh cuûa con ngöôøi, laøm theá naøo chuùng ta coù theå ñoaït 
ñeán choã aáy ñaëng.

Bí phaùp ñeå sieâu phaøm nhaäp thaùnh thì caùc vò giaùo chuû cuûa caùc neàn toân giaùo ñaõ giaûng giaûi cho moân 
ñoà cuûa caùc vò aáy nhieàu roài. Kho taøng kinh ñieån cuûa caùc neàn toân giaùo ñaõ ñeå laïi nôi maët theá naày 
cho nhôn loaïi nhieàu voâ soá keå, coù leõ maáy em ngoài laïi suoát caû moät kieáp sanh cuûa mình hoïc nhöõng 
lyù ñaïo cao sieâu aáy, hoïc suoát ñôøi cuõng chöa heát ñaëng. Rieâng trong cöûa Ñaïo Cao Ñaøi naøy Ñöùc 
Phaïm Hoä Phaùp cuõng ñaõ thuyeát möôøi laêm thôøi roài Ngaøi laïi ngöng ñi bôûi leõ taâm lyù cuûa chöùc saéc vaø 
nhôn sanh töùc laø nhöõng ngöôøi ngoài nghe taïi Ñeàn Thaùnh luùc aáy coøn mô hoà veà nhöõng lyù leõ huyeàn 
bí cao sieâu trong tinh thaàn chöa naïp duïng ñaëng neân Ngaøi phaûi ngöng. Qua laáy laøm tieác neáu buoåi 
aáy Ngaøi giaûng theâm moät phaàn nöûa ñi daàu cho coøn moät ngöôøi ngoài nghe vaø hieåu ñöôïc Ngaøi cuõng 
giaûng tieáp bôûi vì lôøi giaûng aáy khoâng phaûi chæ ñeå cho nhöõng thính giaû ñöông thôøi hieåu bieát maø ñeå 
laïi cho con caùi Ñöùc Chí Toân löu duïng moät thôøi gian daøi trong lòch söû. Nhöõng lôøi giaûng veà bí phaùp 
cao sieâu aáy Ban toác kyùcoù ghi laïi vaø cuõng in thaønh saùch.

Hoâm nay Qua khoâng noùi laïi nhöõng gì Ngaøi ñaõ noùi maø Qua chæ keå laïi cho maáy em nghe nhöõng 
ñieàu maø Qua ñaõ chöùng kieán, maét thaáy, tai nghe roõ raøng trong cuoäc ñôøi tu haønh cuûa moät ngöôøi baïn 
ñaïo maø Qua quyeát chaéc raèng sau khi rôøi khoûi thaân xaùc thì chôn thaàn cuûa Ngaøi seõ nhaäp vaøo coõi 
Haèng Soáng. Suoát moät kieáp sanh, ngöôøi baïn aáy tu haønh tuøng theo phaùp ñieàu cuûa Tam Kyø Phoå Ñoä 
laøm chöùc saéc beân Cöûu Truøng Ñaøi phaùi Thöôïng. Qua khoâng muoán noùi teân ra ñaây, cuoäc ñôøi cuûa 
Ngaøi heát söùc thanh baïch, ngheøo laém vì khoâng bôïn nhô moät ñoàng baïc cuûa chuùng sanh. Ngaøi chæ 
coù ñöôïc moät caên nhaø baèng vaùch ñaát troáng tröôùc, troáng sau, tính tình thì cöông tröïc vaø khaúng khaùi. 
Traûi qua nhöõng laàn khaûo ñaûo trong cuoäc ñôøi haønh ñaïo tinh thaàn cuûa Ngaøi luoân luoân toû ra khoâng 
khuaát phuïc tröôùc taø quyeàn vaø sau cuøng Ngaøi ñaõ cheát goïi laø baát ñaéc kyø töû. Caùi cheát ñoät ngoät trong 
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ñeâm hoâm aáy gaây nhieàu xuùc ñoäng trong taâm lyù cuûa nhôn sanh, Qua coù ñeán tieãn ñöa chôn thaàn 
Ngaøi trôû veà cuøng Ñöùc Chí Toân.

Trong buoåi leã caàu sieâu taïi Ñeàn Thaùnh Qua ñaõ chöùng kieán söï linh hieån trong chôn thaàn cuûa Ngaøi 
khi quan taøi coøn naèm treân maët ñaát. Khi vöøa baét ñaàu haønh leã caàu sieâu thì chôn thaàn cuaû Ngaøi ñaõ 
hieän ra roõ raøng, uy duõng, Ngaøi xuaát hieän phía beân treân chieác quan taøi trong boä Ñaïi phuïc. Ba caây 
nhang (khoâng phaûi chín caây nhö luùc haønh phaùp ñoä thaêng ) töï nhieân hieän ra daøi khoaûng chöøng 7-8 
taác taây to chöøng baèng ngoùn chaân caùi khoùi leân nghi nguùt. Ñaây khoâng phaûi laø caây nhang thaät maø 
laø caùi linh aûnh Qua thaáy trong chôn thaàn, caây nhang aáy laø quyeàn pheùp cuûa Chí Toân, cuûa Thaàn, 
Thaùnh ñaõ truï laïi vaø bieán hình ra nhö vaäy. AÁy laø moät khoái ñieån quang, sanh löïc ñeå trôï giuùp cho 
Ngaøi trong luùc vöøa môùi thoaùt xaùc. Chôn thaàn Ngaøi ngoài theo kieåu kieát giaø ôû phía treân ñaàu ba ngoïn 
nhang ñoù, caùch chöøng nöûa thöôùc vaø khoùi höông bao truøm laáy hình aûnh cuûa chôn thaàn Ngaøi moät 
luùc sau thì bieán maát. Ngaøi ñöùng daäy quay maët veà phía quaû Caøn Khoân töùc laø cung Ñaïo cuûa Ñeàn 
Thaùnh nôi Baùt Quaùi Ñaøi ñeå kænh leã Ñöùc Chí Toân theo nghi thöùc thoâng thöôøng. Chôn thaàn Ngaøi 
khoâng coù ñi vaøo trong Cung Ñaïo nhö caùc chôn linh khaùc thöôøng laøm nhö vaäy maø Qua ñöôïc bieát. 
Chôn thaàn Ngaøi chæ ñöùng beân treân quan taøi ñaûnh leã Ñöùc Chí Toân xong roài töø töø thaêng daàn leân 
ngay noùc Nghinh phong Ñaøi tieáp tuïc bay leân khoâng trung. Moät vuøng khoâng gian roäng lôùn chung 
quanh Ñeàn Thaùnh luùc aáy trang nghieâm laï thöôøng ñaày söùc soáng linh dieäu, Qua caûm nhaän ñaëng vaø 
thaáy hình aûnh chôn thaàn cuûa ngöôøi baïn ñaïo aáy thaêng daàn töø töø chaäm raõi. Ngaøi thaêng ñaëng moät 
ñoãi xa xa Qua nghe chöøng cuõng muoán moûi maét thì thaáy xuaát hieän moät vaàng maây traéng roäng lôùn 
khoâng bieát töø ñaâu ñeán, töï nhieân vaàng maây aáy hieän ra vaø Ngaøi ñöùng leân treân vaàng maây ñoù, choã 
Ngaøi ñöùng hôi luùn xuoáng moät chuùt Qua hieåu vì sao coù choã luùn aáy. Vaàng maây aáy laø caùi phaùp cuûa 
chö Thaùnh bieán hình ra nhö vaäy ñeå ñôõ naâng cho söï thaêng tieán cuûa Ngaøi trong luùc vöøa môùi thoaùt 
xaùc. Ñoù khoâng phaûi laø maây thaät ñaâu. Khi ñöùng yeân treân vaàng maây roài Ngaøi day maët laïi nhìn veà 
phía ñoaøn ngöôøi ñang ñöùng caàu sieâu ôû phía döôùi Ñeàn Thaùnh Ngaøi laøm moät cöû chæ chaøo giaõ bieät 
vaø bieát ôn. Qua caûm thaáy moät nieàm haân hoan trong tinh thaàn cuûa mình coù leõ haïnh phuùc aáy Qua 
ñaõ höôûng nhôø do coâng ñöùc cuûa ngöôøi baïn Ñaïo aáy ñaõ thaønh coâng ñaëng trong kieáp sanh, ñoaït phaùp 
ñaëng nay trôû veà coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng ñöôïc Ñöùc Chí Toân ban cho aân hueä maø Qua töôûng 
chöøng daàu cho chuùng ta coù giaøu sang danh voïng theá maáy döôùi theá gian naày cuõng khoâng theå so 
saùnh ñaëng vôùi nguoàn phuùc laïc aáy.

Qua nghi leã Trieàu Thieân trong phaàn ñaàu tieãn ñöa chôn thaàn cuûa Ngaøi trôû veà cöïu vò thoâi maø Qua 
ñaõ chöùng kieán ñöôïc nhöõng ñieàu linh hieån aáy, Qua coù theå noùi chaéc vôùi maáy em raèng Ngaøi ñaõ nhaäp 
vaøo coõi Haèng Soáng ñaëng. Qua keå laïi caâu chuyeän naày nhö moät nhaân chöùng ñeå noùi vôùi maáy em caùi 
bí quyeát ñoaït ñaïo cuûa Ngaøi raát ñôn giaûn laø Ngaøi ñaõ queân mình vì chuùng sanh, suoát cuoäc ñôøi 
chæ taän tuïy lo troøn traùch nhieäm cuûa moät chöùc saéc Thieân phong ñaïi huøng, ñaïi löïc, ñaïi töø bi, 
trong saïch khoâng bôïn nhô moät chuùt gì cuûa theá tuïc. Ñoù laø bí quyeát maø Ngaøi ñaõ ñoaït Ñaïo maø 
Qua chöùng kieán vaø keå cho maáy em nghe hoâm nay.

Ñieàu ñoù chöùng chaéc raèng neáu chuùng ta bieát troïn vaâng lôøi daïy baûo cuûa Ñöùc Chí Toân laøm troøn 
thieân traùch cuûa mình thì chaéc chaén seõ trôû veà cuøng Ngaøi ñaëng vaø höôûng ñöôïc haïnh phuùc nôi coõi 
Thieâng Lieâng Haèng Soáng. Nguoàn haïnh phuùc aáy khoâng theå taû cho cuøng ñaëng, nhöõng lôøi giaûng giaûi 
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chæ noùi leân ñöôïc moät phaàn naøo thoâi !

Chuùng ta phaûi nhaäp vaøo trong coõi giôùi taâm linh aáy vaø soáng thaät vôùi noù ñöôïc thì môùi hieåu heát troïn 
veïn yù nghóa. Ñoù laø con ñöôøng thaêng kyø tôùi Qua seõ noùi chuyeän vôùi maáy em veà con ñöôøng ñoïa töùc 
laø luaân hoài chuyeån kieáp ñeå traû quaû.

LEÕ  HAÈNG  SOÁNG  
TRONG COÕI  ÑOÏA

Qua nhaéc laïi trong kyø tröôùc ñaõ noùi vôùi maáy em veà moät phaàn ñaàu cuûa caûnh thaêng trong chôn thaàn 
moät ngöôøi baïn ñaïo vöøa ñoaït phaùp ñaëng trong kieáp sanh cuûa mình. Bí phaùp maø Ngaøi ñaõ aùp duïng 
laø queân mình vì sanh chuùng laøm phaän söï ñem lyù Ñaïo cao sieâu vaøo con ñöôøng Thieâng Lieâng Haèng 
Soáng, ñem aùnh saùng ñoù ñaët ñeå vaøo trong taâm naõo cuûa con caùi Ñöùc Chí Toân. Ngöôøi ñaõ gieo ñöôïc 
nhaân laønh thì buoåi cheát gaët haùi ñöôïc keát quaû laønh laø Thaêng.

Baây giôø Qua noùi veà caûnh ñoïa ñaõ coù thaêng thì phaûi coù ñoaï, coù saùng thì coù toái, coù soáng thì coù cheát, 
leõ soáng aáy laø hai maët aâm döông trong söï vaän haønh cuûa Trôøi Ñaát. Phaàn naày kinh ñieån giaùo ñieàu 
cuûa caùc toân giaùo dieãn giaûi döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhieàu laém, ôû ñaây Qua cuõng khoâng caàn 
phaûi nhaéc laïi, maáy em chæ caàn tìm toøi trong caùc kho taøng kinh ñieån cuûa taát caû caùc toân giaùo ñeàu coù 
nhöõng yeáu  lyù giaûi thích roõ raøng Qua chæ noùi veà choã taïi sao phaûi ñoïa vaø ñoïa nhö theá naøo?

Khi chôn thaàn moät con ngöôøi thoaùt xaùc thì noù coù khaû naêng nhôù laïi taát caû nhöõng gì noù ñaõ laøm 
khi coøn ôû trong thaân xaùc höõu hoaïi kia. Nguôn phaùp Ñöùc Chí Toân taïo laäp ra caøn khoân vuõ truï taïo 
ra vaïn vaät taïo ra con ngöôøi naày. Ngaøi buoâïc noù phaûi nhôù laïi, nhôù laïi döôùi hình thöùc goïi laø kyù öùc 
cho hieän ra trong chôn thaàn nhöõng hình aûnh cuûa noù ñaõ thi thoá trong moät kieáp sanh, gioáng nhö 
moät cuoàn phim chieáu boùng quay trôû laïi caû cuoäc ñôøi mình chính noù laø ngöôøi xem maø ngöôøi xem 
aáy khoâng phaûi laø moät khaùch baøng quang khoâng coù dính líu gì vôùi nhöõng hoaït caûnh dieãn ra trong 
phim. Khoâng phaûi nhö vaäy. Kyù öùc cuûa chôn thaàn khi hieän ra nhöõng hình aûnh thì noù coøn hieän luoân 
caû aâm thanh, luoân caû nhöõng caûm xuùc nöõa.

Laáy moät ví duï nhö theá naøy, neáu trong kieáp sanh cuûa chuùng ta coù moät laàn naøo ñoù caàm con dao ñaâm 
cheát moät ngöôøi,  chuùng ta ñaõ phaïm toäi gieát ngöôøi. Daàu caùi gieát aáy coù lyù do gì gì ñi chaêng nöõa, sau 
khi thoaùt xaùc chôn thaàn cuûa chuùng ta seõ phaûi soáng laïi moät khoaûng thôøi gian maø trong ñoù hình aûnh 
caàm con dao ñaâm cheát moät con ngöôøi seõ dieãn laïi tröôùc maét vaø mình nhôù laïi hình aûnh ñoù roõ raøng 
laém, noù laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn vaø duø cho chuùng ta muoán queân ñi ñeå ñöôïc yeân oån trong taâm hoàn 
mình luùc ñoù cuõng khoâng theå queân ñaëng. Khi maø chuùng ta caàm dao gieát moät con ngöôøi thì keû bò 
gieát ñoù ñau ñôùn laém, söï ñau khoå cuûa hoï ñeán toät ñænh, chuùng ta thöû töôûng töôïng mình laøm ñöùt tay 
chaûy maùu moät veát thöông nhoû thoâi treân thaân ngöôøi cuûa mình maø coøn ñau ñôùn bieát chöøng naøo, thì 
baây giôø ñaây hoï phaûi chòu cheát khoâng toaøn thaây döôùi caùi löôõi dao saùt nhaân cuûa chuùng ta. Söï ñau 
ñôùn ñoù khi hình aûnh chôn thaàn mình ghi laïi trong kyù öùc noù ghi luoân caû caûm xuùc ñoù thaønh thöû trong 
coõi hö linh kia con ñöôøng ñoïa cuûa caùc ñaúng chôn hoàn khi hoài töôûng laïi xeùt mình soáng vôùi nhöõng 
haønh vi taïo aùc cuûa mình thì bao nhieâu ñau ñôùn  cuûa nhöõng keû höùng chòu caùi aùc cuûa mình giôø ñaây 
noù gaén lieàn laïi vôùi chôn thaàn cuûa mình. Söï ñau ñôùn cuûa keû bò mình gieát ñoù giôø ñaây trôû thaønh söï 
ñau ñôùn cuûa chính mình, mình soáng trong söï ñau ñôùn ñoù maø khoâng coù caùch gì thoaùt ra ñöôïc.
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Hoûi vaäy hình phaït cuûa Thieâng Lieâng ñònh cho chôn thaàn cuûa moät ngöôøi phaûi chòu trong caûnh ñoïa 
keùo daøi bao laâu thì khoâng ai noùi ñöôïc. Cho ñeán khi naøo maø chôn thaàn cuûa chuùng ta thöùc tænh bieát 
toäi loãi cuûa mình thì töï nhieân coù ñöôïc söï khoân ngoan saùng suoát ñeå töï mình coù yù thöùc laø seõ luaân hoài 
chuyeån kieáp trôû laïi ñeå traû caùi quaû aáy, traû cho xöùng ñaùng vôùi nhöõng gì mình taïo khoå cho ngöôøi vaø 
cho vaïn vaät. Mình seõ trôû laïi mang laáy moät xaùc phaøm vaø seõ soáng moät cuoäc ñôøi gaùnh chòu nhieàu 
ñau khoå, baát haïnh. Leõ coâng baèng cuûa Taïo Hoùa laø nhö theá ñoù.

Vì leõ aáy maø Ñöùc Chí Toân khi laäp Ñaïo Ngaøi buoäc chuùng ta phaûi coá gaéng trai giôùi ñeå traùnh nghieäp 
saùt sanh trong chôn thaàn cuûa mình. Khoán noãi trong söï sinh hoaït cuûa thi haøi naày chuùng ta phaûi aên 
môùi soáng ñaëng, töùc nhieân phaûi bieát cöôùp maïng soáng cuûa caùc loaøi sinh vaät khaùc ñeå laøm söï soáng 
cuûa mình, voøng laån quaån  luaân hoài kia khoù thoaùt ra cho khoûi ñaëng. Khi mình gieát moät con vaät ñeå 
laáy thòt aên thì söï oaùn haän cuûa noù ñoái vôùi mình phaûi coù chöù, söï ñau ñôùn khi bò mình gieát noù phaûi 
coù chôù. Taát caû nhöõng hình aûnh aáy, hình aûnh, aâm thanh, caûm giaùc, caùi caûm giaùc ñau ñôùn cuûa con 
vaät bò mình gieát noù vaãn coøn trong kyù öùc cuûa chôn thaàn mình.

Maáy em nghe ngöôøi ta noùi raèng trong coõi giôùi voâ hình mình xem laïi quaù khöù cuûa cuoäc ñôøi mình 
nhö ñi xem phim. Quaû nhieân nhö vaäy nhöng maø caùi phim naày noù ghi luoân caû caûm giaùc, laãn aâm 
thanh vaø noù truyeàn vaøo trong chôn thaàn cuûa mình chöù khoâng phaûi mình laø ngöôøi khaùch quan ôû 
beân ngoaøi coi nhö laø xem phim xi neâ taøi töû hoï ñoùng nhöõng caûnh giaû treân phim tröôøng. Coi roài 
mình cöôøi, khoâng phaûi vaäy maø mình trôû thaønh laø nhöõng dieãn vieân trong taán tuoàng ñoù, taán tuoàng 
moät con heo khi mình ñaâm noù cheát ñeå laáy thòt aên, noù giaõy giuïa, ñau ñôùn bao nhieâu khi noù hieän ra 
mình coù caûm giaùc y nhö con heo ñoù ñang bò ñau ñôùn vaäy. Caùi hình phaït trong coõi ñoïa naày laø leõ 
Haèng Soáng bôûi vì kyù öùc aáy moät naêm sau ngaøy thoaùt xaùc noù cuõng hieän ra y nhö vaäy vaø moät traêm 
naêm nöõa chôn thaàn mình nhôù laïi noù cuõng hieän ra y nhö vaäy.

Söï soáng ñoù khoâng thay ñoåi chæ khi naøo chuùng ta giaùc ngoä ñöôïc chôn linh cuûa chuùng ta ngöï trò nôi 
chôn thaàn hieåu ñöôïc toäi kieáp cuûa mình giôø ñaây phaûi luaân hoài ñeå traû quaû chöøng ñoù taán tuoàng haønh 
phaït kia môùi chaám döùt vaø chuùng ta trôû laïi mang moät hình xaùc môùi ñeå chòu moät kieáp ngöôøi trong 
ñoù seõ coù nhieàu baát haïnh ñeå ñeàn buø laïi nhöõng söï ñau khoå maø chuùng ta ñaõ nhìn thaáy trong chôn 
thaàn cuûa mình trong coõi AÂm quang ñoù.

Qua noùi thieät vôùi maáy em, giaûng veà caûnh thaêng Qua thaáy noù haân hoan maø giaûng veà caûnh ñoïa Qua 
thaáy ñau khoå laém tinh thaàn cuûa mình chæ nghó tôùi ñoù cuõng ñaõ ñau khoå roài.

Qua caàu mong ôû maáy em sau khi hieåu ñaëng lyù saâu cuûa Ñaïo vôùi leõ haèng soáng maø cuõng laø leõ coâng 
baèng cuûa Ñöùc Chí Toân thì phaûi coá gaéng thöïc haønh ñaïo lyù laø laøm ñieàu thieän, ñieàu laønh laøm suoát 
caû kieáp sanh cuûa mình laøm ôû möùc ñoä thaät laø cao dieäu chôù khoâng phaûi ôû hình töôùng theå phaùp beân 
ngoaøi. Noù ñoøi hoûi maáy em phaûi soáng vôùi taâm linh chí Thaùnh thì ñeán ngaøy rôøi khoûi thaân xaùc naày 
maáy em môùi nhaäp vaøo coõi Haèng Soáng ñaëng.

HT Nguyeãn Long Thaønh

(Trích ñaêng Quyeån “Bí Phaùp”, trang 4-19 cuûa taùc giaû)


