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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 132 ngaøy 4-5-2019

Cảm Nghĩ về Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn
Thánh Thất Cao Đài Nashville, Tennessee

Ngày 20 & 21, tháng 4, 2019

Ngày 18 tháng 9, 1926 (13 tháng 8 năm Bính Dần),

Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết 
Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát 
Giáo Ðạo Nam Phương

Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.
Thầy lại quy Tam Giáo lập thành Tân Luật, trong rằm tháng mười có Đại hội cả Tam Giáo nơi 
Thánh Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo "Tam Kỳ Phổ Ðộ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!
Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Ðạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha 
Chưởng quản, hiểu à!
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Thánh giáo Đức Chí Tôn cũng đã dạy rằng: " Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng Thầy của các con 
là Ông Thầy Trời, nên biết một Ông mà thôi, thì đủ, nghe à !

Thầy thường nói với các con rằng Thầy là Cha của sự Thương Yêu. Do bởi thương yêu,Thầy mới 
tạo thành thế giới và sanh dưỡng các con. Vậy thì các con sản xuất nơi sự thương yêu, các con tức 
là cơ thể của sự thương yêu (Sự Thương Yêu, lời dạy của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
TNHT).

Ấy vậy, sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn Thế Giới. Bởi thương yêu mà vạn loại hòa 
bình, Càn Khôn an tịnh, mới không thù nghịch nhau, không thù nghịch nhau mới không tàn hại 
nhau, không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh hóa.

Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải 
chung lo cho danh Ðạo Thầy. Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng 
thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn 
của Thầy:

 Vào vòng huynh đệ khá thương nhau, 
 Một đức trổi hơn một phẩm cao.
 Quyết chí Thiên Ðường mau bước tới, 
 Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa 
mà dạy.

 Thi hành cho đúng luật thương yêu,
 Thầy dặn dò con trước đã nhiều,
 Cái khổ của người con ước vọng,
 Buồm trương ngược gió phải theo chiều

Thầy khai ĐẠI ĐẠO với công cuộc an định nhơn loại cứu rỗi quần sinh. Còn kẻ nghịch cơ sanh 
hóa là ai? Là Quỷ vương đó. Quỷ vương vốn là tay diệt hóa, cũng như có sống của Thầy, ắt phải có 
chết của Quỷ vương.

Quỷ vương lấy cơ thể nào mà tàn hại các con? Ấy là sự ghét. Vì ghét nhau, vạn loại mới nghịch lẫn 
nhau, nghịch lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế.

Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau. 

Đồng Đạo đã viết nhiều bài về cảm nghĩ trong ngày Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh 
Thất Cao Đài Nashville, do đó bài nầy chỉ ghi lại vài hàng với tấm chân tình, hoạt động giửa các tổ 
chức Đạo, các tín đồ Cao Đài đầy nhiệt tâm đến tham dự và ủng hộ Lễ An Vị Thánh Thất Nashville.   

Vài tháng trước ngày Lể An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Cao Đài Nashville, tiểu bang 
Tennessee, Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bớt, Cố Vấn Thánh Thất Nashville và Hiền đệ CTS Sinh 
Cẩm Minh (đại diện BTS) đã liên lạc huynh QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN thông báo để ủng 
hộ cho ngày Lể An Vị. Huynh QS Dũ đã không ngần ngại, nhận lời ngay. Huynh QS Dũ liền thông 
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báo tin vui nầy đến Hội Đồng Cố Vấn và các chức sắc trong BTĐHN. 

Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các vùng và các tiểu bang ở Hoa Kỳ, các vị QS, HT ở Hoa Kỳ 
và hải ngoại, các vị Ban Đại Diện BTĐHN ở Âu Châu và Úc Châu và các đồng Đạo khắp nơi đều 
được thông báo đầy đủ tin vui mừng nầy trong các phiên họp của BTĐHN hoặc qua Bản Tin Thế 
Đạo. Các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất cảm động, âm thầm bắt tay vào công việc ngay 
để giúp đỡ, chia xẻ phần nào “cực khổ, hy sinh” mà Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bớt, hiền đệ CTS 
Minh và Bàn Trị Sự Thánh Thất Nashville đã và đang hai vai nặng gánh lấy để lo xây “ngôi nhà 
chung” cho đồng Đạo, một cái Thánh Thất nho nhỏ ở thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, 
một nơi “thanh khiết” để thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.  

Thánh Thất Nashville Tennessee tọa lạc tại thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, thuộc 
Rutherford County bang Tennessee.  Theo Cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2013 Thị trấn Smyrna có 
số dân là 43,063.00 người và theo US News & World Report thì Myrna là một trong những nơi ở 
tốt nhất cho người về hưu.

Đến Thánh Thất Nashville chiều thứ bảy ngày 20-04-2019 (mưa vừa tạnh, đất còn ướt, tối lại 
lạnh), đã thấy các vị chức sắc BTĐHN, HCĐ, BTS đại diện các tổ chức Cao Đài ở hải ngoại, đồng 
Đạo, , v.v…không ngại đường xa, đã có mặt tại đây rồi. Họ đến đây từ khắp nơi trên mảnh đất Hoa 
Kỳ: từ miền Tây Bắc (Washington), Oregon, miền Tây (California), miền Đông (Virginia);miền 
Nam (Texas, Alabama, Georgia, Louisiana), miền Trung (Arkansas, Kansas), miển Đông Bắc 
(Massachusett), miền Bắc (Michigan, Ohio, Tennessee, Kentucky), và nhiều nơi khác như Houston 
(Synott), San Antonio, Austin, Mountain View (nếu thiếu sót, xin thành thật xin lỗi). Cũng nhận 
thấy các đại diện Tôn Giáo, Ban Nhạc Lễ, Đồng Nhi từ Thánh Thất Cao Đài California và Thánh 
Thất Wichita, Ban Phước Thiện (đã gánh vác một vai trò quan trọng trong buổi Lễ An Vị). Một 
điều rất cảm động là sự hiện diện của các huynh tỷ, đệ, muội và các em nhỏ (mần non tiếp tục phổ 
truyền nền Đại Đạo trong tương lai) trong tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại. Nhớ lại lời 
Đức Chí Tôn đã dạy (TNHT):

 Sum vầy các sắc, các con nhà ,
 Dầu phải sang hèn cũng một cha .
 Nương dựa con tua vầy hiệp bạn ,
 Đường đời cũng thế chẳng bao xa

Tất cả hình ảnh trên đã nói lên tinh thần "đoàn kết, yêu thương" và vai trò quan trọng của các tín đồ 
Cao Đài ở hải ngoại trên đường phổ độ Đạo của Đức Chí Tôn đến thất ức niên.

Theo chương trình Đàn cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã được cử hành vào giờ Tý, 
12 giờ đêm Âm Lịch 17/03 năm Kỷ Hợi (DL 21/04/2019), trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, 
long trọng, đầy tình yêu thương, và có khoảng trên 200 đồng Đạo đã tham dự.

Đàn cúng diển ra với gần như đầy đủ các nghi Lể Đạo với Ban Nhạc Lễ và đồng Nhi đến từ Thánh 
Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài California. Và dù diện tích nơi quỳ lạy quá chật hẹp chỉ có thể 
chứa khoảng 20 người nên số người tham dự quá đông đứng chật trong và ngoài Thánh Thất, không 
còn đường đi tới lui nhưng đàn cúng vẫn tiến hành rất trật tự, trang nghiêm và yên tĩnh.
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Đàn cúng chấm dứt vào lúc 1.30 AM ngày 21-4-2019.
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Sáng ngày hôm sau chủ nhật 21-4-2019, mới 7.00 AM đồng đạo đã tụ tập tại khuôn viên Thánh 
Thất trước là để gặp đồng đạo từ các nơi đến để trò chuyện, đàm đạo, thăm hỏi, dùng điểm tâm và 
sau đó tham dự Lễ Tế Chiến sĩ Trận vong cử hành vào lúc 9.00 AM cũng tại căn nhà trước Thánh 
Thất. Trong khi chờ đợi vào hội trường dự Lễ, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã tiếp đón phái 
đoàn Tu viện Pháp Vũ Phật Giáo gồm có Thượng tọa Thích Tâm Thanh và 1 Tu Sinh cùng một số 
Phật Tử.
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Lễ Tế Chiến sĩ Trân vong đã cử hành đúng thời gian ấn định và CTS Sinh Cẩm Minh đã chủ lễ và hơn 100 
đồng đạo đã tham dự Lễ một cách trang nghiêm.Buổi Lễ đã chấm dứt vào lúc 10.15AM
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Lễ An Vị đã được tổ chức ngày hôm sau, chủ nhật lúc 10:30 sáng tại Hội Trường. Đồng Đạo và đại diện 
các tôn giáo đã tham gia rất đông đảo, một số phải đứng vì không có chỗ ngồi. Trong buổi lể, CTS Sinh 
Cẩm Minh đã nói lên cái “duyên” và tấm chân tình Đạo, đã tâm tình tại sao có sự hiện hữu của Thánh Thất 
Nashville ngày hôm nay. HT Bớt (Cố Vấn) đã phát biểu “Do nơi tâm của đồng đạo, nên quá trình xây dựng 
Thánh thất, từng bước đã hình thành từ Ấp Đạo rồi Hương Đạo, rồi có Chức Việc BTS”. Trên khán đài, đại 
diện các tổ chức Đạo, đứng chung vai nhau và từng vị phát biểu cảm nghĩ chân tình của mình, của đơn vị 
mình trong ngày Lễ An Vị Thánh Thất Nashville nầy. 

Trong dịp nầy, trên khán đài QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN đã phát biểu “theo Luật Yêu Thương của 
Đức Chí Tôn dạy, BTĐHN hoạt động trong tinh thần phát triển Đạo, sẵn sàng tương thân, tương trợ với các 
cơ sở Đạo ở hải ngoại…”. QS Dũ đả trao một món quà lưu niệm đến Thánh Thất Nashville “Bức Hình Tam 
Thánh” và  CTS Minh, đại diên Thánh Thất Nashville đã nhận và cám ơn Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
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Sau phần Lễ An vị là đến phần Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại công bố việc thành lập Đại Đạo 
Thanh Niên Hội Nashville TN và trao cờ Hội cho Thanh Thiếu Niên Đại Đạo hiện có khoảng 30 em 
trên khán đài. Đây là một ngày vui cho các thanh thiếu nhi Đại Đạo tại Nashville vì kể từ nay các 
em có đoàn thể để sinh hoạt, học tập và sau nầy đi sinh hoạt với các bậc đàn anh ở các nơi khác ở 
hải ngoại. Đặc biệt là số người tham dự Lễ an vị Thánh Tượng và Lễ Ra mắt Đại Đạo Thanh Niên 
Hội Nashville rất đông, có khoảng trên 200 vị và các Trưởng lãnh đạo Đại Đạo Thanh Niên Hội đến 
Nashville cũng rất đông. Hiện diện chúng tôi thấy có các Trưởng, các Huynh, Đệ, Muội như Hồ Tấn 
Phước (tự Hồ Thi, Trần Chí Dũng, Ngô Thiện Đức, Hoa Võ, Đỗ Hải, Huynh Tú, Huynh Hà (xin lỗi 
không nhớ Họ), Trương Công Lý, Phạm Huấn, . . .vv . . . . 
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Sau buổi lể, đồng đạo, quan khách cùng nhau dùng bửa trưa chay thân mật và có dịp trao đổi tâm 
tình. Sau bửa ăn trưa, đồng Đạo bịn rịn, quyến luyến chia tay nhau ra về…

Nhận thấy, trong Lể An Vị nầy, ba tổ chức quan trọng của Đạo là Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hành 
Chánh Đạo (ban Phước Thiện), Đại Đạo Thanh Niên Hội, đã có dịp trò chuyện, tâm tình (mặc dù 
thới giờ quá ngắn) cùng bắt tay nhau trong tình yêu thương để lo phát triển Đạo Thầy. Trong tương 
lai, với tất cả niềm tin, trong tinh thần đoàn kết, chuyện "phổ đạo” ở hải ngoại sẽ dễ dàng hơn. 

Đường đi còn dài và nhiều khó khăn, nhưng niềm tin Đại Đạo vượt lên cao, trên tất cả... Ban Thế 
Đạo Hải Ngoại, Hành Chánh Đạo và Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại với sự ủng hộ của đồng 
Đạo, hoạt động chung nhau như "Kiềng Ba Chân" thì vững vàng vô cùng. Thử nghĩ nếu Hành 
Chánh Đạo lo đưa các mần non Đạo vào hoạt động trong Đại Đạo Thanh Niên Hội, rồi Hành Chánh 
Đạo giới thiệu các em với đủ điều kiện vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại, rồi tương lai tùy cơ các em lo 
lập vị trong cửa Đạo thì hay quá....

Một lời cuối cùng là chúng tôi không quên cám ơn Trưởng Ngô Thiện Đức, một MC nhiều kinh 
nghiệm đã điều khiển chương trình buổi Lễ rất hoàn hảo đã đem lại cho Buổi Lễ sự thành công vượt 
bực và những Huynh Tỷ Đệ Muội đã ngày đêm lo lắng cho chúng tôi và đồng đạo bửa ăn trong 
2 ngày Lễ tại Thánh Thất cùng những Huynh Tỷ Đệ Muội đã giúp Thánh Thất đón tiếp chúng tôi 
và đồng đạo từ phi trường về Thánh Thất và ngược lại, từ Thánh Thất đến khách sạn, nơi nghỉ và 
ngược lại . . . Những ân tình nầy biết đến bao giờ chúng tôi trả lại được, chỉ còn có cách là ghi lại 
trong lòng.

Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cám ơn các HH Bớt, Sinh Cẩm Minh, Phạm Huấn, Võ 
Toàn, Võ Độ, Bình, Dũ  . . . .vv . . . đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình về lịch sử thành lập Hương 
đạo Nashville TN cùng những hình ảnh liên quan đến 2 ngày Lễ An vị. Nếu không có sự giúp đỡ 
quý báu của quý Hiền Huynh, chúng tôi không thể nào hoàn thành được bài viết và hình ảnh tóm 
lược nầy.
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Tóm lại, để thay lời kết, chúng tôi xin trích bài thơ Đức Chí Tôn dạy năm 1926:

 “Mối Đạo từ đây rán vẹn gìn,
 Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
 Lòng thành một tấm Trời soi thấu,
 Gương sáng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
 Gai gốc lần đường công trước gắng,
 Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
 Vòng trần chín nổi từ đây dứt,
 Công quả tua bền độ chúng sanh.” 

Cầu Nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban Hông Ân và Bình An 
cho tất cả đồng Đạo. 

Trân Trọng,
QS Nguyễn Ngọc Dũ
QS TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

    THÔNG BÁO
  Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo      
  (phát hành 3 tháng 1 số) xin thông báo:

  *- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh Hoạt Đạo - 
  Chúc mừng - Phân Ưu,

  *- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự

  Xin vui lòng gởi email về chúng tôi banthedao@comcast.net,      
  chúng tôi rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.

  Trân trọng
  Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

   ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
            BẢN TIN THẾ ĐẠO
             TẬP SAN THẾ ĐẠO
       XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN
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                                                        MỘT NIỀM VUI KHÓ QUÊN 
                                                    (HT Võ Ngọc Độ) 

 Thường khi chúng ta thực hiện một chuyến du lịch, sau đó những hình ảnh 
đẹp nó vẫn còn lưu lại trong tâm khảm một thời gian, rồi cũng từ từ phôi phai 
theo thời gian năm tháng.. Nhưng chuyến đi tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng 
Thiên Nhãn vừa rồi, đến Thánh Thất Nashville bang Tennessee vào ngày 21 
tháng 4 năm 2019, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. 

Tiểu đệ nhận được thiệp mời từ Huynh Chánh Trị Sự Thánh Thất Nashville, 
là chuẩn bị ngay cho chuyến đi tham dự. Rồi tiểu đệ cũng biết Huynh CTS Nguyễn Hữu Trường 
Thánh Thất Atlanta cũng nhận được thiệp mời,                                                  

Sau đây, Tiểu đệ xin vội ghi vài cảm nghĩ lẫn hành trình chuyến đi tham dự:                                

1/ Tóm tắt sự chuẩn bị của phái đoàn đồng đạo TT Atlanta đi tham dự lễ An Vị Thánh 
Tượng Thiên Nhãn tại Thánh thất Nashville TN:                                      

Huynh CTS Nguyễn Hữu Trường phổ biến thiệp mời, đồng đạo ai nấy đều vui mừng, không khí 
háo hức của bà con đồng đạo, nào bàn tán, nào hỏi han nhau huynh tỷ kỳ này có đi Nashville 
không, đệ muội kia có tham dự không, các cháu thanh thiếu niến có đi không, dự tính nấu món 
này món nọ, và mua thứ gì để đem theo ủng hộ cho TT Nashville TN, một Thánh thất gần như 
Thánh Thất  kết nghĩa…..  

Tiểu đệ sinh hoạt với đồng đạo ở đây mấy chục năm qua, cứ mỗi lần có dip đi đến Thánh Thất 
nào tham dự lễ, thì không khí nhộn nhịp có vẻ khác hẳn lên. Đặc biệt để chuẩn bị cho lần đi 
Nashville kỳ này rầm rộ hẳn lên. Lý do rất là dễ thương, ngoài tình cảm yêu mến, giúp đỡ lẫn 
nhau ra, Thánh Thất Atlanta như là Thánh Thất đàn anh, người đi trước có nhiệm vụ hưởng dẫn 
Thánh Thất Nashville TN mới vừa tạo lập nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng, tình cảm như là hai Thánh Thất kết nghĩa tình huynh đệ. 

Theo chương trình đã bàn về chuyến đi ngày 21-4-2019, như kết quả buổi họp quyết định. Phái  
đoàn đi bằng 5 hay 6 chiếc xe Van, mỗi xe chở 7, 8 người, tất cả khởi hành khoảng 5 giờ sáng, dự 
trù đến Nashville khoảng 9 đến 10 giờ, và nghỉ ngơi sửa soạn kịp giờ Ngọ hành lễ An Vị. Theo 
Huynh CTS Trường cho biết có khoảng trên 40 đồng đạo đi tham dự. 

Nhưng tin tức mới nhận được vào sáng thứ bảy 20-4-19 lễ An Vị sẽ hành lễ vào giờ Tý lúc 12 giờ 
khuya ngày 20-4-2019, thay vì vào giờ Ngọ ngày Chúa Nhật 21-4-2019.  Nhận được thông báo 
thay đổi, tuy đột ngột và bất ngờ,  nhưng ai nấy đều quyết tâm cho chuyến “Hành Hương” không 
vì bị trở ngại tý đỉnh mà nhụt chí. Có khoảng 40 người khởi hành khoảng 4, 5 giờ chiều  thứ bảy, 
họ đến kịp giờ lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn vào giờ Tý. Số còn lại sáng sớm ngày hôm sau 
có thêm mấy chiếc xe nữa đến, nâng tổng số đồng đạo Thánh Thất  Atlanta đến Nashville  là 
khoảng 50 người, tất cả đều có mặt trước giờ cúng Cửu Huyền và Chiến Sĩ Trận Vong. 

2/ Quan cảnh và sự sinh hoạt:                                                                        

Theo số lượng từ Ban Tổ Chức cho biết có tất cả khoảng 20 cơ sở Đạo và Ban Thế Đạo Hải 
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Ngoại, như tổ chức Đạo các địa phương  Hương Đạo Tộc Đạo khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Ban 
Thế Đạo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Đại Đạo Hải Ngoại. Tổng 
cộng gần 300 đồng đạo có mặt tham dự lễ An Vị Thánh Tượng  tại Thánh Thất Nashville. Tất cả 
đều chia xẻ lẫn nhau với niềm vui hân hoan, tay bắt mặt mừng vừa là tình đồng Đạo vừa là tình 
đồng hương, trong hoàn cảnh sống tha hương ở xứ người. 

Tất cả các phái đoàn, phái đoàn đông người nhất có lẽ là Thánh Thất Atlanta GA, phái đoàn ít 
người là năm bảy người. Đồng Đạo đến tham dự đều mang theo cùng một niềm vui mà ai nấy đều 
nghĩ sẽ không bao giờ quên được, vì vừa là thực hiện phương Thế Đạo của những người cùng chí 
hướng tu hành, lập công bồi đức, tùng Thiên Đạo lo xây dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và 
các Đấng Thiêng Liêng. Đồng đạo về đây dù là hàng phẩm vị nào cũng đều là con cái của Đức 
Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và tất cả Huynh Tỷ Đệ Muội đến đây đều thuộc lòng lời của Thầy 
dạy:                 “Từ đây nòi giống chẳng chia ba                                                                                     
                       Thầy hiệp các con lại một nhà   
                        Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc 
                        Chủ quyền chơn Đạo một mình ta”    ( ĐCT) 

Hôm nay lại thêm hột giống Thầy gieo ở Nashville TN, và hột giống tốt của Đức Chí Tôn ấy nay 
đã đến hồi nẩy mầm vươn lá….  

Theo trao đổi với HH Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt hiện là Cố vấn Bàn Trị Sự Thánh Thất cho biết, 
vùng Nashville này có trên dưới 20 gia đình đạo, phát triển Đạo bằng cách cúng dây chuyền Liên 
gia, rồi đến lập Âp Đạo, rồi cùng đứng tên mua khoảnh đất trên đó đã có ngôi nhà và phải mất 
mấy tháng lo tu sửa, chỉnh trang cho tươm tất để chuẩn bị cho buổi Lễ An Vị Thánh Tượng hôm 
nay.                                                                 

Bước vào Chánh điện, thấy khang trang, Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn rất uy nghiêm, Thần lực hiện 
rõ nét, quyện với lời kinh tiếng nhac cúng, khi trầm khi bỗng lại tăng thêm phần huyền bí, linh 
thiêng của mối Đạo Trời mà Đức Chí Tôn đã sáng lập vào năm Bính Dần 1926. 

Nơi hội trường để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 21-4-2019, quan 
khách, đồng đạo đã ngồi kín ghế đã sắp sẵn. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ CTS Sinh 
Cẩm Minh phát biểu đầu tiên. Lời phát biểu của Huynh CTS Minh đượm vẻ chân thành, đầy xúc 
động của một con người nhiệt huyết, giàu Tâm Đạo, mang nặng hoài bão tạo lập được nơi thờ 
phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.  Hôm nay như một phần nào mãn nguyện, ai 
nấy trong hội trường đều xúc động và tin tưởng ở Huynh Minh một vị CTS trẻ tuổi, và cùng 
ngưỡng mộ đồng đạo ở đây đầy lòng nhân ái và vững đức tin nơi Thầy Mẹ Thiêng Liêng. 

Qúy Huynh Tỷ đại diện cơ sở đạo về tham dự lễ được Ban Tổ Chức mời lên sân khấu như  Chánh 
Trị Sự các Hương Đạo, các Quyền Đầu Tộc Đạo, Tổng Quản Nhiêm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, các 
Ban Đại Diên Ban Thế Đạo  Hải Ngoại ở các tiểu bang. Tất cả đứng trên khán đài trước cử tọa đã 
thể hiện sự đoàn kết, dù cơ sở Đạo của  huynh ở hướng Nam, dù cơ sở Đạo của Đệ ở miền Bắc, 
dù Tỷ hành Đạo bên Hành chánh Đạo, dù Huynh hành Đạo  bên Ban Thế Đạo Hải Ngoại, tất cà 
đều hành Đạo với mục đích xiển dương Đao Thầy, phát triển Đạo Thầy nơi hải ngoại và phổ độ 
chúng sanh. 
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Đặc biệt là lời phát biểu của HH QS Nguyễn Ngọc Dũ Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải 
Ngoại đã nói lên mục đích của Ban Thế Đạo là luôn luôn yểm trợ các cơ sở Đạo trong tinh thần 
huynh đệ hòa ái, tương kính lẫn nhau để tất cả các cơ sở Đạo ở hải ngoại cùng liên kết gắn bó với 
nhau trong nhiệm vụ mở mang mối  Đạo Trời. 

Rầm rộ là Đoàn Thanh Thiếu Niên Đại Đạo Thánh Thất Nashville gồm gần ba mươi cháu từ 5 
tuổi đến 19-20 tuổi. Đây là thế hệ kế thừa, là mầm non của Đạo. Nhìn thấy Đoàn Thanh Thiếu 
Niên ra mắt, ai nấy cũng đều cảm động vì quá vui, quá tin tưởng cho cơ Đạo trong tương lai tại  
hương Đạo Nashville bang Tennessee. 

3/ Vài cảm nghĩ lưu lại trong tâm Tiểu Đệ. 

Sau 2 giờ chiều ngày 21-4-2019, các phái đoàn lần lượt lên xe ra về, tạm biệt Thánh Thất   
Nashville, tạm biệt những bạn Đạo qua hai ngày hội ngộ. Tiểu đệ bất chợt nhớ lại mấy câu thơ 
trong bài thơ  “Lời Tiên Tri của Thầy” của Yên Hà: 

         “ Cao Đài Hải Ngoại nơi kết hợp 
            Con cái Chí Tôn ở xứ người 
            Thương Thầy mến Đạo cơn tai biến 
            Hội Thánh oai nghiêm lúc mất quyền” 

Chỉ còn tình thương yêu Huynh Đệ Tỷ Muội, là con cái của Đức Chí Tôn cùng che chở  giúp đỡ 
lẫn nhau như qua mấy ngày về đây tham dự Lễ An Vị Thánh Tương đều đã thể hiện. Trên đường 
ra về không ai có thể ngăn được nỗi buồn vui lẫn lộn về hình ảnh sinh hoạt của một Hương Đạo 
vừa ít đạo hữu lại vừa thiếu thốn mọi bề, mà đã làm nên lịch sử Đạo ở hải ngoại. 

Hôm nay, ngày Lễ An Vị Thánh Tương là ngày trọng đại của TT Nashville Tennessee, là ngày 
hoàn tất giai đoàn đầu công trình tạo dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng 
Liêng. Xây dựng được một cơ ngơi thờ phượng khiêm tốn nhưng đượm vẻ  uy nghiêm như thế 
này, chắc là Bàn Trị Sự và đồng đạo nơi đây vừa thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, vừa đóng 
góp công quả nhiều và vừa chan hòa trong tấm lòng thương Thầy mến Đạo. 

Tiểu đệ thành thật ngưỡng mộ tinh thần Đạo Tâm của quý Huynh Tỷ Đệ Muội, và dưới sự hướng 
dẫn và trách nhiệm của Huynh CTS Minh, Bàn Trị Sự sẽ hướng dẫn đồng đạo ngày càng tiến 
bước trên con đường tu học. Tiểu đệ cũng ngưỡng mộ công sức của HH Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt, 
đã động viên, trợ lực và giúp đỡ, mới đem lại kết quả tốt đẹp như vừa trình bày trên đây.Tiểu đệ 
xin chia xẻ niềm vui hân hoan này với tất cả các bạn. 

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều Hồng Ân cho tất 
cả quý Huynh Tỷ Đệ Muội từ Bàn Trị Sự đến đồng đạo tại Thánh Thất Nashville Tennesse. 
Chuyến đi tham dự lần này làm cho Tiểu đệ có một niềm vui sâu sắc, một niềm vui khó quên. 

Thân ái kính chào quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo Thánh Thất Nashville.                                                                                    
Thân ái kính chào tạm biệt tất cả các bạn xa gần. 

HT Võ Ngọc Độ



      
         
       

                    Số 132    Bản Tin Thế Đạo ngày 4-5-2019                16

NGÔI NHÀ CHA MẸ THIÊNG LIÊNG
(CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga)

----------------------------------

Cha Mẹ Thiêng Liêng của chúng sanh là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ở Cung Bạch Ngọc Kinh 
và Cung Diêu Trì Kim Mẫu là nơi Vô Vi Thượng Giới, còn Hạ Giới là cõ̉i Hồng Trần này tức nơi 
Tòa Thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ: “Đền Thánh và Đền Thờ Phật Mẫu”. Cũng như ở khắp nơi ở 
trong nước Việt Nam và Hải Ngoại thì gọi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là Ngôi nhà chung 
Cha Mẹ Thiêng Liêng của Nhơn Sanh là nơi các con cái và cácTín Đồ CAO ĐÀI qui tựu đến chiêm 
bái và tín ngưỡng, học Đạo.

Mục đích lập các Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài ”Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” là để 
Hoằng hóa phổ độ chúng sanh về hình thức Tôn Giáo là phương tiện đưa nhơn sanh hướng về Đạo 
pháp, học và hành giáo lý cùng nhau tu tiến, lập công, bồi đức không phân biệt sắc dân, tôn giáo, 
nghèo giàu hay sang hèn và cũng không tùy thuộc các chúng sanh ngu muội hay thông minh cho 
dù là nguyên nhân, hóa nhân hay quỷ nhân, cũng đều được độ sanh và̀ độ tử̉…hầu trở về  cùng Đức 
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu nơi cỏi Thiêng Liêng Hằng Sống là cứu cánh của Đạo CAO ĐÀI.

Kể từ ngày Khai Đạo cho đến nay Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu đã có rải rác ở khắp nơi trên 
thế giới, tuy chưa được nguy nga, tráng lệ, lộng lẫy lắm, nhưng tâm thành của những nhơn sanh ,tín 
đồ Cao Đài nơi nào có bắt đầu xây dựng đều khởi tâm thành, ủng hộ đóng góp xây dựng từ hình 
thức đến nội dung nền tảng đạo đức, môi trường để lo phổ độ đó là trách nhiệm của Bàn Trị Sự, 
Ban Cai quản Phước Thiện, và Ban Quản trị đều có tầm ảnh hưởng rất lớn lao và quan trọng đối với 
nhơn sanh và đồng đạo tại các địa phương mình.

Nếu như nơi nào chưa cảm hóa được nhơn sanh và đạo hữu  nơi địa phương mình trở̉ về Tâm Đại 
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì nơi đó chưa hoàn thành trách nhiệm  thiêng liêng đối với hai Đấng Phụ 
Mẫu Vạn Linh. Người Đạo chúng ta dầu có phải trải qua bao thời cuộc bể dâu biến đổi, dầu ở bất cứ 
nơi đâu cũng vẫn vượt thời gian chung lo xây dựng ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng Liêng vì đó là hình thể 
Đạo là thể hiện Thánh Thể của Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU tại thế gian này, để cho Nhơn 
Sanh chiêm bái và Tín ngưỡng. Thế nên người đạo chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm chung 
lưng đâu cật đoàn kết thương yêu chung lo cho cơ Đạo đang hồi phát triển Thánh Thể Đạo Cao Đài, 
Bảo Tồn Chánh Pháp, Phát huy  Hoằng Khai mối Đạo Trời càng ngày càng tỏ rạng, sáng tỏa khắp 
nơi nơi,thực hiện hai câu Liễn:

 “CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC”

 “ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN”

Chúng ta mượn phương tiện làm cứu cánh để phát huy tinh thần người Đạo Cao Đài, mượn cơ sở 
Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là nơi để chúng ta chiêm bái, phụng sự Đạo Pháp, giáo hóa nhơn 
sanh cải ác tùng lương  qui về chánh đạo, là nơi học đường, lập công quả, công phu, công trình, tức 
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là lập công bồi đức để phổ độ cho toàn cả chúng sanh thoát ly khổ nạn và thoát khỏi kiếp luân hồi 
trả vay vay trả để trở về ngôi xưa vị cũ của 92 ức nguyên nhân còn đang đọa lạc .

Tóm lại, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng liêng là nơi để con cái của 
Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu qui tựu về để chiêm bái, tín ngưỡng, học hành Đạo Pháp, lập công 
bồi đức, phổ độ chúng sanh chớ không phải là nơi để mượn danh Đạo để tạo danh Đời, làm quốc 
doanh, quốc sự chánh trị hay là nơi lừa mị nhơn sanh đấu tranh cho mưu đồ bất chánh, làm sai Tân 
Luật Pháp Chánh Truyền, mà hễ là phần tử nầy thì là Bàn Môn Tà Đạo.

Vì thế ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng Liêng là nơi mái ấm Thiêng Liêng của tình Thương Yêu và Quyền 
Công Chánh, Từ Bi và Bác Ái , là nơi sanh hoạt học Đạo, được nghe thuyết giảng Đạo Lý của Đức 
Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng Liêng, các vị tiền khai Đại Đạo : Đức Quyền Giáo 
Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh…qua Kinh sách Thánh Ngôn, 
Thánh Giáo, Giáo Lý Cao Đài, Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định v.v…Cũng là nơi 
cùng nhau thi đua lập công quả, công phu tu tấn hằng giờ, hằng ngày, hằng mỗi tháng thường xuyên 
Ngày Rằm và Sóc Nhựt Mồng Một và các ngày Lễ Vía các Đấng Phật, Tiên, Thánh…hằng năm.

Sanh hoạt hỗ trợ tương liên nhau trên tinh thần đạo đức,vui vẻ hòa ái thương yêu nhau như con một 
Cha, anh em một nhà thì mới mong Giáo dân Qui thiện, Phổ Độ Chúng Sanh, quan trọng nhất là Độ 
Sanh và Độ Tử theo Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo Cao Đài “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Như vậy 
mới gọi là Hành Đạo Độ Đời, thức tỉnh nhơn sanh trở về con đường Chánh Giáo của Đức Chí Tôn 
tức là “Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống” đó vậy./. 
Texas, ngày 26/04/2019 ÂL, 22/03/ Kỷ Hợi

CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga Kính Bút.

   
   ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
     BẢN TIN THẾ ĐẠO
     TẬP SAN THẾ ĐẠO
       XIN THÀNH THẬT CÁM ƠN
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                Vaán Ñaùp Veà

         TAM THEÅ XAÙC THAÂN 
                 

LÔØI CHAØO MÔÛ ÑAÀU

Huyeàn Khanh xin kính chaøo quyù Thính Giaû. 

*- Kính thöa Quyù Vò, chöông trình Giaùo Lyù hoâm nay coù söï hieän dieän cuûa 
Hieàn Huynh Hieàn Taøi Nguyeãn Trung Ñaïo, Quyeàn Ñaàu Toäc Toäc Ñaïo San 
Diego.

*- Kính chaøo Hieàn Huynh, xin Hieàn Huynh gôûi lôøi chaøo Quyù Thính Giaû.
*- Xin traân troïng kính chaøo Quyù Thính Giaû, cuøng Quyù Ñoàng Ñaïo vaø Ñoàng 
Höông ñang xem chöông trình.

Hoûi: *Xin Hieàn Huynh cho bieát hoâm nay mình seõ trình baøy veà ñeà taøi giaùo lyù naøo ?
Ñaùp: -Kinh thöa Quyù Thính Giaû, thöa Hieàn Muoäi, hoâm nay chuùng toâi xin ñöôïc trình baøy ñeà taøi 
TAM THEÅ XAÙC THAÂN. 

Hoûi: Thöa Hieàn Huynh Hieàn Tyû xöa nay chæ nghe noùi  ñeán hai theå xaùc thaân: Theå xaùc vaø Linh 
hoàn. Theå xaùc vaø Linh hoàn nghóa laø chæ coù 2 theå Xaùc thaân. Sao hoâm nay Hieàn Huynh laïi noùi ñeán 
Tam Theå Xaùc Thaân

Ñaùp: - Caùm ôn Hieàn Muoäi, kính thöa Quyù thính giaû, ñuùng nhö vaäy, nhöõng ngöôøi coù toân giaùo vaø 
ngay caû haàu heát nhöõng ngöôøi khoâng coù toân giaùo cuõng ñeàu tin raèng moãi ngöôøi chuùng ta soáng nôi 
coõi phaøm traàn naày ñeàu coù moät Linh Hoàn. 
Trong daân gian, ngöôøi ta thöôøng chæ ñeå yù ñeán 2 xaùc thaân cuûa con ngöôøi, Ñaïo Cao Ñaøi goïi ñoù laø 
hai theå xaùc thaân :
     -  Moät xaùc thaân höõu hình laø Xaùc Phaøm, 
     -  Moät xaùc thaân voâ hình laø Linh Hoàn.

Nhưng từ ngaøy Đức Ngọc Hoaøng Thượng Đế khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường goïi laø 
Đạo Cao Ñaøi  Đức Ngaøi dạy cho biết : Ngoaøi hai theå xaùc thaân noùi treân coøn coù moät theå xaùc thaân 
nöõa, baèng khí chaát, bao boïc laáy xaùc phaøm nhö khuoân boïc vaäy. Theå xaùc thaân naày thöôøng ñuôïc 
goïi laø Chôn Thaàn, ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø caùi Vía hay caùi Phaùch. 

Saùch coù caâu: Phaùch  laïc hoàn kinh coù nghóa laø Chôn Thaàn laïc maát, Linh Hoàn sôï haõi, yù noùi: Sôï 
haõi quaù möùc, heát hoàn heát vía

Toùm laïi, theo giaùo lyù Cao Ñaøi, moãi ngöôøi trong chuùng ta soáng nôi coõi phaøm traàn naày ñeàu coù 3 
theå xaùc thaân : 
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       Ñeä Nhöùt Xaùc thaân laø Xaùc Phaøm töùc xaùc thaân phaøm traàn, 
       Ñeä Nhò Xaùc thaân laø Chôn Thaàn, coøn goïi laø Vía hay Phaùch, 
       Ñeä Tam Xaùc thaân laø Linh Hoàn.

1.-Xin noùi qua veà Ñeä Nhöùt Xaùc Thaân

Ñeä Nhöùt Xaùc Thaân laø xaùc thaân phaøm traàn do Baø Meï phaøm traàn ban cho, höõu hình vaø huûy dieät 
theo thôøi gian. Ñeä Nhöùt Xaùc Thaân coøn thöôøng ñöôïc goïi laø: Giaû Thaân, phaøm thaân, xaùc tuïc, nhuïc 
theå,v.v… Xin trích moät phaàn Caâu Ñoái tröôùc Thuyeàn Baùt Nhaõ, coù ñoaïn nhö sau :

  Nhuïc theå thoå sanh hoaøn taïi thoå.          
  Linh hoàn Thieân töù phaûn hoài Thieân.

Ghi Chuù: Chöõ Nhuïc coù nghóa laø thòt, ví duï : Nhuïc Duïc laø ham muoán thuù vui veà xaùc thòt, Coát Nhuïc 
laø xöông thòt, nghóa laø chí thaân nhö xöông thòt dính vôùi nhau, Nhuïc Theå laø thaân theå cuûa con ngöôøi.

Hoûi: *-Thưa Hieàn Huynh, Ñeä Nhöùt Xaùc Thaân thì do Baø Meï phaøm traàn ban cho, xin Hieàn 
Huynh cho bieát Đệ Nhị Xaùc Thaân, tức Chơn Thần do ñaâu maø coù?  

2.-Ñeä Nhò Xaùc Thaân do ñaâu maø coù?

Ñeä Nhò Xaùc Thaân laø xaùc thaân thieâng lieâng do Baø Meï Thieâng Lieâng laø Ñöùc Phaät Maãu ban cho, 
baèng khí chaát, bao laáy xaùc phaøm nhö khuoân boïc vaäy. 
Nhöõng caâu kinh sau ñaây cho bieát raèng Chôn Thaàn, töùc Ñeä Nhò Xaùc Thaân, laø do Ñöùc Phaät Maãu ban cho:

 -Trong baøi Kinh Tụng Tuần Cửu thứ Chín coù caâu :  

  Nôi Kim Boàn vaøn vaøn nguôn chaát,
  Taïo hình haøi caùc baäc nguyeân nhaân.

Ghi Chuù: Hình haøi caùc baäc Nguyeân Nhaân laø Chôn Thaàn cuûa caùc Ñaáng nôi coõi thieâng lieâng. 
Caùc Nguyeân Nhaân ôû coõi thieâng lieâng chæ coù 2 theå xaùc thaân laø Chôn Thaàn vaø Linh Hoàn. Khi caùc 
Nguyeân Nhaân ñaàu thai xuoáng coõi traàn thì môùi coù theâm Ñeä Nhöùt Xaùc Thaân do Baø Meï phaøm traàn 
ban cho.

-Trong baøi Kinh Taùn  Tuïng Coâng Ñöùc Dieâu Trì Kim Maãu coù caâu :
  Löôõng nghi phaân khí hö voâ,
  Dieâu Trì Kim Maãu  nung loø hoùa sanh.
  AÂm Döông bieán taïo Chôn thaàn,
  Lo cho nhôn vaät veà phaàn höõu vi.

Veà tính chaát, Chôn Thaàn  baèng khí chaát, baùn höõu hình vaø baát tieâu baát dieät, tröø tröôøng hôïp bò seùt 
ñaùnh (goïi laø baùn höõu hình vì khoâng thaáy ñöôïc, nhöng cuõng coù khi thaáy ñöôïc). Caùc Ñaáng Thieâng 
Lieâng coù theå nhìn thaáy Chôn Thaàn cuûa ngöôøi phaøm traàn, chæ nhìn maøu saéc cuûa Chôn Thaàn laø caùc 
Ñaáng bieát roõ taâm yù cuûa ngöôøi ñoù. Theo lôøi cuûa Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm, moät vò Tieàn Boái ñaéc quaû 
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trong Ñaïo Cao Ñaøi , giaùng cô giaûng daïy cho bieát:

  -  Ñoái vôùi nhöõng baäc Chí Thaùnh, Chôn Thaàn toûa haøo quang saùng choùi,
  -  Ñoái vôùi ngöôøi thöôøng, Chôn Thaàn coù maøu hoàng,
  -  Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi oâ tröôïc, Chôn Thaàn coù maøu tím.
 Maøu saéc cuûa Chôn Thaàn cuõng bieán ñoåi tuøy theo taâm yù cuûa ngöôøi.
Coù vaøi tröôøng hôïp Chôn Thaàn coù theå xuaát ra khoûi Xaùc Phaøm, khi aáy Chôn Thaàn coù hình daùng 
gioáng Xaùc Phaøm nhö khuoân in raäp.

Hoûi:*-Thöa Huynh, Huynh coù theå cho bieát nhieäm vuï cuûa Ñeä Nhò Xaùc Thaân töùc Chôn Thaàn 
laø gì  khoâng ? 

3.-Nhiệm Vụ của Đệ Nhị Xaùc Thaân

Caùm ôn Hieàn Muoäi ñaõ gôïi yù. 

Chôn Thaàn baûo toàn söï soáng cho Xaùc Phaøm vaø laø chuû cuûa Thaát tình Luïc duïc. Ngoaøi ra, Chôn Thaàn 
coù nhieäm vuï gìn giöõ xaùc phaøm ñaëng troïn böôùc treân ñöôøng tieán hoùa.     

Xaùc Phaøm laø vaät chaát höõu hình, Linh Hoàn laø ñiểm Linh Quang voâ hình. Nhờ Chôn Thaàn laø khí 
chaát baùn höõu hình laøm trung gian giöõa Linh Hoàn vaø Xaùc Phaøm. Chôn Thaàn lieân laïc vôùi Xaùc Phaøm 
nhôø bôûi 7 daây töø khí. Chôn Thaàn ra lònh cho Xaùc Phaøm qua 7 daây töø khí naày. Ngöôïc laïi, khi Xaùc 
Phaøm coù yeâu saùch gì ñoøi hoûi Chôn Thaàn thoûa maõn thì cuõng do nôi 7 daây töø khí naày. Neáu Chôn 
Thaàn thoûa maõn nhöõng ñoøi hoûi vaät chaát quaù thaáp keùm cuûa Xaùc Phaøm thì seõ gaây ra nhieàu noãi oan 
nghieät, neân 7 daây töø khí naày coøn ñöôïc goïi laø 7 daây oan nghieät. Toâi xin noùi sô qua nhö vaäy thoâi.

Hoûi: *- Thöa Hieàn Huynh Hieàn Tyû, coøn Ñeä Tam Xaùc Thaân, töùc Linh Hoàn do ñaâu maø coù?  

4.-Baây giôø xin noùi veà Ñeä Tam Xaùc Thaân

Ñeä Tam Xaùc Thaân laø Linh Hoàn do OÂng Cha Thieâng Lieâng laø Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá ban 
cho, voâ hình vaø baát tieâu baát dieät. 

Caùc caâu kinh vaø caâu ñoái sau ñaây cho bieát raèng Linh Hoàn cuûa chuùng ta laø do Ñöùc Thöôïng Ñeá ban 
cho :
-Trong baøi Kinh Taån Lieäm coù caâu  :  
  Hoàn Trôøi hoùa trôû veà Thieân caûnh,
  Xaùc Ñaát sanh ñeán lònh phuïc hoài.

-Caâu ñoái treân Thuyeàn Baùt Nhaõ vieát ñaày ñuû laø:
  Vaïn söï vieát voâ, nhuïc theå thoå sanh hoaøn taïi thoå.
  Thieân nieân töï höõu, linh hoàn Thieân töù  phaûn hoài Thieân.

Veà tính chaát, Linh Hoàn laø moät ñieåm linh quang do Ñöùc Ngọc Hoàng Thöôïng Ñeá hay Đức Chí Tôn  
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chieát töø khoái Ñaïi Linh Quang cuûa Ñöùc Ngaøi maø ban cho moãi ngöôøi ñeå baûo toàn söï soáng. Linh Hoàn 
laø ñieåm Linh Quang, noù khoâng phaûi laø vaät chaát neân toàn taïi vónh vieãn, baát tieâu baát dieät. Linh Hoàn 
luoân luoân naèm trong Chôn Thaàn vaø ngöï nôi tim cuûa Xaùc Phaøm. Do vaäy maø nhöùt cöû nhöùt ñoäng 
cuûa moãi caù nhôn ñeàu ñöôïc Ñöùc Thöôïng Ñeá bieát ñeán. Trong Thaùnh Ngoân Hieäp Tuyeån, Ñöùc CHÍ 
TOÂN coù daïy nhö sau : 

  Nôi loøng Thaày ngöï, ñoäng Thaày hay.
                       (TNHT.I.99 – in naêm 1972)

Hoûi:*-Thöa Hieàn Huynh, Hieàn Huynh coù theå cho bieát mối lieân quan giöõa ba theå xaùc: Linh 
Hoàn, Chôn Thaàn vaø Xaùc Thaân.

5.-Lieân Quan Giöõa Ba Theå Xaùc Thaân

Nhö ñaõ bieát Chôn Thaàn laø khí chaát baùn höõu hình, laøm trung gian giöõa Linh Hoàn voâ hình vaø Theå 
Xaùc höõu hình. Caùc caâu sau ñaây trong baøi Kinh Saùm Hoái cho bieát Linh Hoàn laø chuû cuûa Theå Xaùc 

           Thi haøi nhö goã bieát gì,
           Linh hoàn laø chuû thoâng tri vieäc ñôøi.
Linh Hoàn ñieàu khieån Theå Xaùc qua trung gian cuûa Chôn Thaàn, gioáng nhö ngöôøi ñaùnh xe ñieàu 
khieån con ngöïa qua trung gian cuûa ñoà baéc keá.

Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm giaùng cô coù daïy nhö sau:

“Ñeä Tam Xaùc Thaân laø Linh Hoàn do Ñöùc Chí Toân ban cho ñeå ñieàu khieån Ñeä Nhöùt vaø Ñeä Nhò Xaùc 
Thaân, töùc nhieân laø ngöôøi caàm cöông.”

Toùm laïi: Theå Xaùc nhôø Chôn thaàn maø lieân laïc ñöôïc vôùi Linh Hoàn, vaø Linh Hoàn nhôø Chôn Thaàn 
maø ñieàu khieån ñöôïc Theå Xaùc. 

Xin pheùp, noùi roäng ra moät chuùt. Ñoái vôùi Ñaïo Cao Ñaøi :
-Cöûu Truøng Ñaøi   laø  Theå Xaùc cuûa Ñaïo, goàm caùc vò Chöùc Saéc Thieân Phong vaø chö Tín Ñoà.
-Hieäp Thieân Ñaøi  laø Chôn Thaàn cuûa Ñaïo, goàm chö Chöùc Saéc Thieân Phong coù nhieäm vuï baûo veä 
Luaät Ñaïo vaø phoø cô buùt.
-Baùt Quaùi Ñaøi  laø Linh Hoàn cuûa Ñaïo, laø nôi ngöï cuûa Ñöùc Thöôïng Ñeá vaø Caùc Ñaáng Troïn Laønh.
Chôn Thaàn Hieäp Thieân Ñaøi  coù nhieäm vuï phoø cô buùt ñeå cho  Xaùc Phaøm Cöûu Truøng Ñaøi  vaø  Linh 
Hoàn Baùt Quaùi Ñaøi lieân laïc vôùi nhau.  

Hoûi: *- Thöa Hieàn Huynh Hieàn Taøi, coù ngöôøi baûo raèng con ngöôøi khoâng coù Linh Hoàn, cheát 
laø heát. Xin Hieàn Taøi cho bieát yù kieán.

6.-Khi Xaùc Thaân cheát, Chôn Thaàn vaø Linh Hoàn coù cheát theo hay khoâng ?

 Linh Hoàn laø ñieåm Linh Quang, noù khoâng phaûi laø vaät chaát, neân voâ hình vaø baát tieâu baát dieät, do ñoù 
maét phaøm caøng khoâng theå thaáy ñöôïc Linh Hoàn, neân nhöõng ngöôøi coù xu höôùng veà phaùi Duy Vaät 
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cho raèng con ngöôøi khoâng coù Linh Hoàn, khi con ngöôøi cheát laø heát, khoâng coøn gì nöõa.

Theo giaùo lyù Cao Ñaøi, khi Xaùc Phaøm cheát thì Chôn Thaàn khoâng cheát theo, nhöng 7 daây töø khí, 
töùc Baûy Daây Oan Ngieät, keùo níu Chôn Thaàn khoâng cho xuaát ra khoûi Xaùc Phaøm. 

 - Neáu Xaùc Phaøm bieát lo tu haønh vaø coù ñaày ñuû ñaïo ñöùc, giöõ gìn trai giôùi ñuùng möùc (tröôøng chay 
laø toát nhöùt), thì Chôn Thaàn ñöôïc tinh khieát, nheï hôn khoâng khí, 7 daây töø khí ñöôïc tinh vi neân deã 
böùt ra, Chôn Thaàn cuøng Linh Hoàn theo cöûa ngoõ Neâ Höôøn Cung xuaát ra khoûi Xaùc Phaøm moät caùch 
nheï nhaøng, luùc baáy giôø thì :
  Baûy daây oan nghieät heát raøng,  
  Bôïn traàn röûa saïch muoân ngaøn ñau thöông.       
                 (Kinh Ñeä Nhöùt Cöûu)                                                                                                                               

Chôn Thaàn cuøng Linh Hoàn xuaát ra khoûi Xaùc Phaøm vaø ra khoûi baàu khoâng khí ñeå vaøo coõi Hö Linh.  

- Neáu Xaùc Phaøm khoâng bieát tu haønh maø coù ñôøi soáng thieáu ñaïo ñöùc, buoâng lung truïy laïc, thì Chôn 
Thaàn oâ trưôïc naëng neà, 7 daây töø khí khoù böùt ra, Chôn Thaàn phaûi chôø khi naøo Theå Xaùc tan raõ, 7 
daây töø khí laàn laàn raõ theo thì môùi xuaát ra ñuôïc. Trong khi chôø ñôïi, Chôn Thaàn phaûi chöùng kieán 
söï tan raõ laàn laàn cuûa Theå Xaùc thì noù ñau ñôùn vaø khoå sôû voâ cuøng, khoâng coù caùi khoå sôû naøo baèng. 
Khi Chôn Thaàn xuaát ra ñöôïc roài thì vì oâ tröôïc neân bò bao phuû bôûi moät lôùp tröôïc khí naëng neà cuõng 
khoâng theå bay leân cao ñöôïc. 

Trong luùc laøm Pheùp Xaùc (Bí tích cuûa Ñaïo Cao Ñaøi), Chöùc Saéc haønh phaùp duøng pheùp Ñoaïn Caên 
caét ñöùt 7 daây oan nghieät giuùp cho Chôn Thaàn lìa khoûi Theå Xaùc. Ñieàu naày laø moät trong nhöõng 
ñieàu theå hieän loøng Ñaïi Töø Bi cuûa Ñöùc Chí Toân trong  Ñaïi AÂn Xaù Kyø Ba.

Hoûi: *- Thöa Hieàn Huynh, Hieàn Huynh coù theå cho bieát Tu trong Ñaïo Cao Ñaøi nhö theá naøo.

Ñaùp: *- Thöa Hieàn Muoäi, ñaây khoâng phaûi laø chuû ñeà ngaøy hoâm nay, nhöng cuõng xin noùi phôùt qua. 
Tu trong Ñaïo Cao Ñaøi, neáu khoâng phaûi laø Chöùc Saéc, khoâng nhöùt thieát phaûi xuaát gia.

 -Tröôùc heát laø phaûi nhaäp moân caàu Ñaïo.

 -Tieáp theo phaûi giöõ gìn Luaät Ñaïo, nhö laø: Giöõ trai kyø ít nhöùt laø 10 ngaøy moãi thaùng, giöõ 
Nguõ Giôùi Caám, thöïc haønh Tam Laäp goàm Laäp Ngoân, Laäp Ñöùc, Laäp Coâng, trong phaàn Laäp Coâng 
coù Coâng Phu, Coâng Quaû Coâng Trình, v.v… Ñaïi khaùi nhö vaäy.

*Xin tieáp theo veà phaàn Tam Theå Xaùc Thaân.

Toùm laïi, Linh Hoàn ñieàu khieån Xaùc Phaøm qua trung gian cuûa Chôn Thaàn. Linh Hoàn luoân luoân 
khuyeân baûo Chôn Thaàn keàm thuùc Xaùc Phaøm khoâng cho laøm ñieàu saùi quaáy. 

-Neáu Chôn Thaàn ñuû maïnh meõ vaø cheá ngöï ñöôïc Xaùc Phaøm thì Xaùc Phaøm seõ nghe theo maø ñi vaøo 
ñöôøng chôn chaùnh thieän löông. 

-Ngöôïc laïi, neáu Chôn Thaàn yeáu ñuoái khoâng cheá ngöï ñöôïc nhöõng ñoøi hoûi vaø duïc voïng cuûa Xaùc 
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Phaøm, thì Chôn Thaàn chaúng nhöõng khoâng nghe theo Linh Hoàn maø laïi coøn thuaän theo nhöõng ñoøi 
hoûi thaáp heøn cuûa Xaùc Phaøm ñeå cho Xaùc Phaøm ñi vaøo con ñöôøng hung aùc taø vaïy, thì phaûi chòu 
luaân hoài taùi kieáp hoaëc vaøo coõi AÂm Quang laø nôi thay theá cho Ñòa Nguïc vaøo thôøi Tam Kyø Phoå Ñoä. 

Hoûi: *-Daï thöa Hieàn Huynh, Xaùc Phaøm coù giuùp ích gì cho Chôn Thaàn vaø Linh Hoàn khoâng ?

7.-Xaùc Thaân giuùp ích cho vieäc laâïp coâng boài ñöùc

Thöa Hieàn Muoäi, coõi phaøm traàn naày laø coõi ta baø, nôi ñaây con ngöôøi deã laøm toäi loãi maø cuõng deã 
laäp neân coâng quaû. Neáu con ngöôøi bieát lo tu haønh thì Xaùc Phaøm giuùp ích cho Linh Hoàn vaø Chôn 
Thaàn raát nhieàu.

Linh Hoàn vaø Chôn Thaàn thoâng qua Luaân Hoài, nöông theo Xaùc Phaøm maø laäp coâng quaû ñeå döï vaøo 
Tröôøng Thi Coâng Quaû do Ñöùc Chí Toân laäp ra trong Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä.  Neáu khoâng coù Xaùc 
Phaøm thì Linh Hoàn vaø Chôn Thaàn khoù coù ñieàu kieän maø laäp ñöôïc coâng quaû. 

Chôn Thaàn vaø Linh Hoàn laø xaùc thaân thaät söï, laø xaùc thaân vónh cöûu cuûa con ngöôøi, coøn phaøm thaân 
laø xaùc thaân taïm thôøi, neân coøn ñöôïc goïi laø giaû thaân, ñöôïc ví nhö chieác aùo maø chuùng ta phaûi thay 
ñoåi sau moãi laàn taém, nghóa laø sau moãi laàn chuyeån kieáp. Sau moãi laàn taém, xaùc thaân cuûa chuùng ta 
ñöôïc saïch seõ leân. Cuõng vaäy, sau moãi laàn taùi kieáp, Chôn Thaàn vaø Linh Hoàn ñöôïc tieán hoùa theâm 
leân vaø xaùc thaân  phaøm traàn cuõng ñöôïc thay ñoåi môùi. Hai caâu sau ñaây trong baøi Kinh Giaûi Oan 
cuõng noùi leân söï luaân hoài chuyeån kieáp cuûa con ngöôøi : 

  Voøng xaây chuyeån vong hoàn taán hoùa,
  Nöông xaùc thaân hieäp ngaõ Caøn Khoân.
Nghóa laø: Nhôø luaân hoài chuyeån kieáp maø Linh Hoàn ñöôïc tieán hoùa moãi luùc moãi tinh taán hôn; muoán 
ñöôïc vaäy, Linh Hoàn phaûi döïa vaøo xaùc thaân phaøm traàn ñeå hieäp veà con ñöôøng Ñaïo maø lo tu haønh.

Nhöng neáu ngöôøi Tín Ñoà Cao Ñaøi thuaàn thaønh giöõ ñuùng Luaät Ñaïo thì seõ ñöôïc thoaùt khoûi luaân 
hoài, Chôn Hoàn nhôø Kinh Taän Ñoä vaø söï hoå trôï cuûa caùc Ñaáng Thieâng Lieâng, ñaëc bieät laø cuûa Cöûu 
Vò Nöõ Phaät döôùi quyeàn Ñöùc Phaät Maãu, maø ñöôïc vöôït leân caùc töøng Trôøi cuûa Cöûu Truøng Thieân trôû 
veà ngoâi vò cuõ nôi coõi thieâng lieâng ñeå ñöôïc Ñöùc Chí Toân ban thöôûng phaåm vò, nhö caùc caâu sau ñaây 
trong baøi Phaät Maãu Chôn Kinh cho bieát :

 Nghieäp hoàng vaän töû hoài moân,
 Chí Coâng ñònh vò vónh toàn Thieân Cung.
Kính thöa Quí Khaùn thính giaû, ñeå keát luaän, chuùng toâi xin toùm taét: Ba theå xaùc thaân cuû con ngöôøi, 
Linh Hoàn, Chôn Thaàn vaø Xaùc Phaøm lieân heä maät thieát vôùi nhau trong cuoäc soáng traàn gian cuõng 
nhö treân con ñöôøng laäp coâng boài ñöùc. 

Xin traân troïng kính chaøo Quyù khaùn thính giaû cuøng Quyù ñoàng ñaïo, vôùi lôøi chuùc an laønh vaø haïnh 
phuùc, vaø xin heïn gaëp laïi laàn sau

Nam Moâ Cao Ñaøi Tieân OÂng Ñaïi Boà Taùt Ma Ha Taùt
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LÔØI CHAØO TAÏM BIEÄT

Kính thöa Quyù Vò, chöông trình Phoå Truyeàn Giaùo Lyù Cao Ñaøi cuûa chuùng toâi xin taïm ngöng nôi 
ñaây.Xin chaân thaønh caûm ôn söï theo doûi cuûa Quyù Vò, vaø heïn gaëp laïi trong chöông trình phaùt hình 
laàn sau.

Xin traân troïng Kính Chaøo.
Phoù Trò Söï Leâ Huyeàn Khanh (Nöõ)
Hieàn Taøi Nguyeãn Trung Ñaïo 

GHI CHUÙ: Baøi vieát naày ngaén goïn, ghi laïi phaàn ñaõ noùi treân Ñaøi Truyeàn Hình neân HT Nguyeãn 
Trung Ñaïo chæ noùi leân “caùi yù toång quaùt” cuûa Luaät Tam Theå. Ñoïc giaû neáu muoán hieåu xaâu xa veà 
“Luaät Tam Theå” xin vui loøng ñoïc taøi lieäu “Luaät Tam Theå” cuûa Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm daïy Ñaïo 
aán haønh naêm Canh Ngoï (1950).

       TRONG SOÁ NAÀY
  1*- “ Caûm Nghó veà Leã An vò Thaùnh Töôïng Thieân Nhaõn
  Thaùnh Thaát Nashville bang Tennessee ngaøy 20 & 21 
  thaùng 4 naêm 2019”
  (QS Nguyeãn Ngoïc Duõ & QS TS Nguyeãn Thanh Bình) . . . . . .01
  2*- “ Moät nieàm vui khoù queân” (HT Voõ Ngoïc Ñoä) . . . .  . . . . .13
  3*- “ Ngoâi nhaø Cha Meï Thieâng Lieâng”
  (CTS Nguyeãn Thò Myõ Nga) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  4*- “ Vaán Ñaùp veà Tam theå Xaùc Thaân”
  ( PTS Leâ Huyeàn Khanh & HT Nguyeãn Trung Ñaïo) . .  . . . . ..18
  5*- Phaân Öu:
   - Phaân öu Ñaïo höõu Lyù Huøng quy vò ngaøy 31-3-2019 
   taïi Baïc Lieâu, Vieät Nam, höôûng Ñaïi Thoï 99 tuoåi . . . . .25
   - Phaân öu Ñeà Ñoác Traàn Vaên Chôn quy vò ngaøy
   2 - 5 - 2019 taïi thaønh phoá San Jose bang California,
   Höôûng Ñaïi Thoï 100 tuoåi  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
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PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Đạo Hữu

 LÝ HÙNG
Sinh Quán tại Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu. Việt Nam

Là Thân Phụ của Hiền Tỷ LÝ NGUYỆT VÂN đã qui vị ngày 31 – 3 - 2019 nhằm ngày 20 tháng 
2 năm Kỷ Hợi tại tư gia  Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Việt Nam

Hưởng Đại Thọ  99  tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Lê Văn Ư và Hiền Tỷ Lý Nguyệt Vân 
 và Tang gia hiếu quyến

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo 
hữu LÝ HÙNG sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Tri Sự Huơng Đạo Atlanta,Thánh Thất Cao Đài Georgia .
Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi  thuộc Thánh Thất Georgia  .
Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia
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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 Đại 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


