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Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được
tin buồn Chức-Sắc Thiên Phong Hiệp-Thiên-Đài:
Truyền Trạng

NGUYỄN CẨM LUÂN
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Đã qui vị vào ngày 16 tháng 05 năm Kỷ Hợi (DL: 18–06–2019)
tại tư gia thuộc xã Long Thành Trung, Tây-Ninh, Việt-Nam.

Hưởng Thượng Thọ 83 Tuổi
Chúng tôi thành kỉnh phân ưu cùng tang gia
hiếu quyến Cố Truyền Trạng NGUYỄN CẨM LUÂN.
Ngưỡng nguyện Đức Chí-Tôn, Đức Phật-Mẫu, cùng các Đấng
Thiêng-Liêng cho Cố Truyền Trạng NGUYỄN CẨM LUÂN
được cao thăng Thiêng Vị nơi Cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống.
Sanh tiền giác ngộ TAM-KỲ ĐẠO,
Tử hậu cao thăng NHỨT-ĐIỂM-LINH.

Thành Kính Phân Ưu
TM. BĐH Kinh Sách CAO-ĐÀI
Tầm Nguyên
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ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Cửu Thập Tứ Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

DI-CHÚC
V/ V LỄ TANG
Gởi các con thân yêu của cha!
Cha NGUYỄN CẨM LUÂN 80 tuổi, giáo phẩm Truyền Trạng HTĐ TòaThánh Tây-Ninh, ngụ nhà số 38/6 ấp Long Kim, Xã Long Thành Trung, huyện
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Nay Cha sức khỏe cạn kiệt và đang lâm vào chứng bịnh nan y khó tránh
khỏi cái chết trong những ngày gần đây, tuy nhiên tâm chí Cha vẫn còn sáng suốt
để viết di chúc này cho các con, khi nào Cha nhắm mắt lìa trần các con hãy nhớ
hành lễ tang theo các khoản sau đây của Cha căn dặn:
– Linh cửu để tại tư gia.
– Không hành pháp
– Lễ tang hành đúng theo nghi thức tôn giáo Cao-Đài.
– An táng Cực Lạc Thái Bình tại khu đất Hội-Thánh đã dành cho ChứcSắc HTĐ khi qui vị.
– Đặc biệt lưu ý: Cha là Chức-Sắc HTĐ hữu thệ, có sứ mạng thiêng liêng
“Bảo thủ luật pháp, chơn truyền Đạo Cao-Đài, Tòa-Thánh Tây-Ninh” để giữ giá
trị nền Chánh Giáo của Đức Chí-Tôn không bị trở nên phàm giáo thất kỳ truyền.
Lập trường bảo thủ luật pháp, Chơn Truyền Đạo Cao-Đài của Cha đã có
từ lâu khi bước chân vào ngưỡng cửa HTĐ.
Gần đây năm 2015 trong hoàn cảnh khó khăn chung của Chức-Sắc HTĐ,
Cha cùng với quý Chức-Sắc nầy đã ký tên nhiều THÔNG BÁO với tinh thần
bảo thủ luật pháp, Chơn Truyền Đạo Cao-Đài đã gởi cho đồng Đạo quốc nội và
hải ngoại rõ.
Do đó, lễ tang của Cha các con phải hành lễ đúng nghi thức tôn giáo CaoĐài không sửa đổi.
Các con hiểu rằng: hiện tình của Đạo Cao-Đài có nhiều thay đổi về luật
lệ làm mất giá trị thiêng liêng cao cả của Đạo Trời, nhưng tâm trung với Đạo,
hiếu hạnh với Chí-Tôn, Phật-Mẫu các con không thay đổi, hãy giữ lời minh thệ
khi nhập môn cầu Đạo “chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ gìn luật
lệ Cao-Đài”

Và kinh cầu hồn khi hấp hối có đoạn: “Xét câu minh thệ gởi mình cõi thăng”.
Cha còn sống, còn minh mẫn đã và đang hằng xét câu minh thệ gìn luật
lệ Cao-Đài, không phải đợi đến khi hấp hối chết rồi mà xét câu minh thệ thì đã
muộn.
Hạnh phúc của người tín đồ Cao-Đài khi thoát xác muốn cho chơn linh
được giải thoát kiếp luân hồi mà kinh Di Lạc Chí Tôn đã chan hồng ân cho một
câu: “tùng thị pháp điều Tam-Kỳ Phổ-Độ tất đắc giải thoát luân hồi”
Các con là tang quyến, là CHỦ TANG có quyền quyết định mọi việc đúng,
sai về nghi thức lễ tang tại tư gia mình.
Trái lại cơ quan, ban bộ nào có ý cải sửa nghi thức tang lễ của Đạo tại
tự gia thì các con không yêu cầu họ đến hành lễ như:
– Rượu rót cúng Chí-Tôn 8 phần (8/10) mỗi ly, sai với qui định của HộiThánh trước đây là 3 phần (3/10) mỗi ly.
– Quan tài người chết để tại tư gia quay đầu vô, trái với qui định của HộiThánh trước đây là quay đầu ra.
– Thượng sớ Tân cố và làm Tuần cửu không đủ Tam Bửu dâng lên Chí-Tôn.
– Ngoài ra còn một số cải sửa khác về tang lễ tại tư gia.
Các con có lòng báo hiếu cho Cha, là làm vừa ý Cha theo tinh thần di
chúc và giữ cho chơn linh Cha không phạm luật pháp Đạo tức là không phạm
thiên điều mới mong giải thoát, như Di Lạc Chơn Kinh có câu: “tùng thị pháp
điều Tam-Kỳ Phổ-Độ, tất đắc giải thoát” như nêu trên.
Chúc các con nhiều sức khỏe và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn thử
thách trong những ngày tang lễ của Cha, vĩnh biệt các con thân yêu!
Cha các con.
Kính tường:
Long Thành Trung, ngày 01/05/Kỷ-Hợi
 Chư Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài
(Dl 04/06/2019)
Tòa-Thánh Tây-Ninh
(ký tên)
 Chư Đồng Đạo kính mến
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[ thánh - giáo , thánh - lịnh , thánh - huấn… ]

