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***
1.- PHẦN MỞ ĐẦU

T

rước khi đi vào chủ đề “CON NGƯỜI SAU
KHI CHẾT”, chúng tôi xin trình bày sơ
qua về hai khái niệm sau đây, giúp cho việc tìm hiểu chủ
đề được dễ hơn: Khái niệm về Tam Thể Xác Thân và khái
niệm về Vũ Trụ Quan Cao Đài.
Về Tam Thể Xác Thân, theo giáo lý Cao Đài, mỗi
người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần đều có 3
thể xác thân:
 Đệ nhứt xác thân là Thể Xác hay Nhục Thể,
 Đệ nhị xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn Hồn,
 Đệ tam xác thân là Linh Hồn, còn gọi là Chơn Linh.
Nhục thể do Cha Mẹ phàm trần ban cho.
Chơn Thần là xác thân thiêng liêng bằng khí chất,
do Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu ban cho. Chơn
Thần bao bọc lấy xác phàm và liên lạc với xác phàm nhờ
bởi 7 dây từ khí gọi là 7 dây oan nghiệt.
Linh Hồn là một Điểm Linh Quang do do Ông Cha
Thiêng Liêng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, vô
hình và bất tiêu bất diệt. Linh Hồn luôn luôn ngự trong
Chơn Thần và điều khiển Nhục Thể qua trung gian của
Chơn Thần.
9
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Về Vũ Trụ Quan, theo lời dạy của Đức Chí Tôn
trong bài Thánh Giáo ở phần sau đây thì vũ trụ mà Đức
Ngài cho người tín hữu Cao Đài được biết gồm có hai
phần:
?? Phần hữu hình gồm có 72 Quả Địa Cầu và 3000
Thế Giới. Quả Địa Cầu mà Nhơn Loại đang ở là
Địa Cầu 68. Do vậy mà trên Quả Càn Khôn thờ
nơi Bát Quái Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh có vẽ đủ
3072 Ngôi Sao tượng trưng cho Tam thiên Thế Giới
và Thất thập nhị Địa. Thiên Nhãn của Đức Thượng
Đế được vẽ ngay phía trên Sao Bắc Đẫu.
?? Phần vô hình gồm có Tứ Đại Bộ Châu và Tam thập
lục Thiên (tức 36 từng Trời). Trong Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển, quyển I, trang 38, Đức Chí Tôn có dạy :
“Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở không không
trên không khí, tức là không phải tinh tú, còn lại Thất
thập nhị Địa và Tam thiên thế giái thì đều là Tinh tú”.
Xin nói rõ thêm là trong khoảng không gian bao la
vô cùng tận do Đức Chí Tôn chưởng quản, có rất nhiều
vũ trụ, vũ trụ mà người Tín Đồ Cao Đài được cho biết
chỉ là một phần nhỏ của không gian vô tận mà thôi.
Tóm lại, Vũ Trụ mà người Tín Đồ Cao Đài được
cho biết gồm có từ thấp đến cao: 72 Địa Cầu, Tam thiên
Thế Giới, Tứ Đại Bộ Châu, Tam thập lục Thiên, phía trên
Tam thập lục Thiên là Bạch Ngọc Kinh, còn gọi là Niết
Bàn. Ngoài ra, dưới Tam thập lục Thiên còn có Cửu
Trùng Thiên.
 Bạch Ngọc Kinh
 36 TỪNG TRỜI
10
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 Cửu Trùng Thiên
 TỨ ĐẠI BỘ CHÂU
 3000 THẾ GIỚI
 72 ĐỊA CẦU
Với những dữ kiện trên, chúng tôi thử tìm hiểu xem
coi: Sau khi con người nhắm mắt từ giả cõi trần, Chơn
Thần và Linh Hồn sẽ đi về đâu.
2.- THUYẾT LUÂN HỒI NHÀ PHẬT
Luân là bánh xe, bất cứ vật gì có hình vòng tròn
cũng được gọi là luân. Ví dụ: Luân lưu, luân chuyển (Luân
chuyển là xoay chuyển như bánh xe),…
Hồi là xoay lại, trở về. Ví dụ: Hồi báo, hồi hương, hồi
tục, hồi xuân, hồi tâm,…
Theo nghĩa đen, Luân Hồi là xoay chuyển như cái
bánh xe quay tròn mãi không ngừng.
Theo tôn giáo, Luân Hồi là sự đầu thai chuyển kiếp
lên lên xuống xuống lần lượt trong nhiều thể xác khác nhau,
xoay vòng mãi như cái bánh xe không lúc nào thôi.
Thuyết Luân Hồi đã có từ thời xa xưa ở Ấn Độ.
Thuyết nầy cho rằng: Sau khi một sinh vật chết, Linh Hồn
của sinh vật ấy sẽ trở lại đầu thai vào một sinh vật khác,
và cứ thế mà tiếp diễn mãi mãi.
Thuyết Luân Hồi Đạo Phật cho rằng chúng sanh tùy
theo căn quả thiện hay ác mà lăn đi lộn lại trong vòng Lục
Đạo Luân Hồi, mãi mãi không biết bao giờ thoát ra được.
Sáu đường luân hồi của chúng sanh, gồm có:
– Tam thiện đạo (3 đường lành) thì vui sướng dễ
11

THUYẾT LUÂN HỒI

chịu, như:
1. Thiên (Tiên)[1]
2. Thần (A-tu-la)
3. Nhơn (Người)
– Tam ác đạo (3 đường dữ) thì nguy nan, khốn khổ,
như:
4. Ngạ quỉ (Ma đói)
5. Súc sanh (Thú vật)
6. Địa ngục.
Muốn thoát ra khỏi vòng Lục Đạo Luân Hồi, phải
xuất gia tu hành cho đắc những quả như: La Hán, Duyên
Giác, Bồ Tát hoặc là Phật.
3.- CÕI ÂM TY THỜI NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ
Một người vừa từ trần, Chơn Hồn khi mới xuất ra
khỏi thể xác thì còn khờ khạo và hay sợ sệt, chưa định
tỉnh sáng suốt, bởi còn nhuốm mùi trần không nhiều thì
ít trong một thời gian khá lâu, không biết phải đi về đâu.
Trong lúc còn đang chơi vơi nơi cõi trần thì Quỉ Sứ đang
chực sẳn đến dẫn Chơn Hồn về cõi Âm Phủ để cho Thập
Điện Diêm Vương xét công và tội. Điều nầy đã được dạy
trong Kinh Sám Hối như sau:
Thi hài như gỗ biết gì,
Linh hồn là chủ thông tri việc đời.
[1] Ghi chú: Chữ Thiên (Tiên) ở đây dùng trong Phật Giáo có nghĩa
là bực chúng sanh thọ hưởng những quả báo lành, tức là những
phước đức tạo được ở thế gian, có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn
với ý nghĩa chữ Thiên dùng trong Đạo Cao Đài.
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Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất,
Quỉ vô thường sẵn chực đem đi,
Dắt hồn đến chốn Âm Ty,
Xét xem công quả chẳng ly mải hào.
Người lương thiện ra vào thong thả,
Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh.
Phật Trời phép lạ hiển linh,
Hành cho tan xác huờn hình như xưa.
Con bất hiếu xay cưa đốt giã,
Mổ bụng ra phanh rã tim gan.
………
Đó là những hình ảnh tượng trưng dùng để răn đời
theo giáo lý thời Nhị Kỳ Phổ Độ. Kinh Sám Hối được Đức
Địa Tạng Vương Bồ Tát và các Đấng Phật, Tiên, Thánh,
trong Tam Giáo giáng cơ ban cho vào giữa năm 1925, tức
là trước Lễ Khai Đạo Cao Đài.
4.- THUYẾT LUÂN HỒI THỜI TAM KỲ PHỔ ĐỘ
A.- NGƯỜI KHÔNG CÓ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
Trong bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển của Đạo Cao
Đài, Đức Chí Tôn giáng cơ có dạy:
“Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy, chịu khổ
não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: các con
chết rồi các con ra thế nào?
Các con đi đâu?
Chẳng đứa nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy:
Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo
13
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mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chuyển kiếp
ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị Nhơn phẩm.
Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng.
Đứng bậc Đế vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào
bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng
chia ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu
càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt Cầu, Tam Thiên Thế
Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Đại
Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập lục Thiên; vào Tam
Thập lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng
lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn
đó vậy. Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con
nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị…”
 (TNHT.I.60).
“Vậy Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ
bổn phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra
khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp trên mà luân hồi lại nữa, thì
biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một
quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu
biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng”
 (TNHT.I.61).

* Tóm lại: Những người không có tín ngưỡng tôn giáo,
nhưng làm đủ bổn phận người, công bình chánh trực, khi
chết đi thì Chơn Hồn chưa thể rời bỏ thể xác liền được,
vì bị 7 dây oan nghiệt níu kéo, phải chờ đợi một thời gian
để cho thể xác tan rã, Chơn Hồn mới xuất ra khỏi thể xác
được. Sau đó Linh Hồn mới được chuyển kiếp lần lượt theo
các nấc thang tiến hóa mà Đấng Thượng Đế đã dạy trong
bài Thánh Giáo trên, nghĩa là tiến hóa theo 72 Địa Cầu,
lên 3000 Thế Giới, Tứ Đại Bộ Châu, rồi 36 từng Trời,…
14
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B.- TÍN ĐỒ CAO ĐÀI LỖI THỆ
Đạo Phật được sáng lập cách nay hơn 2500 năm,
nghĩa là vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ.
Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN mở Đại
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Ngài cho lịnh đóng cửa Địa Ngục, dẹp
bỏ các khổ hình, ân xá các tội hồn cho khỏi bị hành hình,
đưa họ đến cõi Âm Quang để học đạo và tự xét mình ăn
năng sám hối tội tình. Các tội hồn một khi đã ăn năng
sám hối tội tình và biết sửa mình thì được cho đi đầu
thai chuyển kiếp.
Việc đóng cửa Địa Ngục, dẹp bỏ các khổ hình và ân
xá các tội hồn được Ơn Trên cho biết qua các câu kinh
và câu kệ sau đây:
Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương.
 (Kinh Giải Oan)
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô địa ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.
 (Phật Mẫu Chơn Kinh)
1. Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô.
2. Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
3. Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện.
4. Sám hối âm hồn xuất u đồ.
 (Kệ Chuông Cúng Đàn)
Tạm hiểu ý nghĩa 4 Câu Kệ Chuông:
❒❒ Câu 1: Tiếng chuông linh thiêng phát ra hướng đến
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cõi Phong Đô. (Thần: linh thiêng. Phóng: phát ra).
❒❒ Câu 2: Đức Địa Tạng Vương mở cửa phóng thích
các tội hồn. (Xá: tha. Cô: tội lỗi).
❒❒ Câu 3: ĐĐTKPĐ vận chuyển lằn ánh sáng vàng
hiện ra (tạo nên con đường xuất phát từ Phong Đô).
❒❒ Câu 4: Các chơn hồn đã ăn năng sám hối tội tình
thì được đi ra khỏi Phong Đô bằng con đường là
lằn kim quang nói trên. (Âm hồn: chơn hồn nơi
cõi Âm. U: tối tăm. Đồ: con đường).
* Như vậy, sau khi con người tắt thở, Linh Hồn
sẽ đi về đâu?
– Những người mà trong kiếp sanh đã gây nên nhiều
nhân quả nợ đời, thì Kinh Giải Oan có dạy:
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
– Những người mà trong kiếp sanh đã ham mê vật
chất, chìm đắm trong thất tình lục dục thì Chơn Thần
sẽ bị ô trược, khi chết khó được siêu thoát, như lời dạy
sau đây cũng của Đức Hộ Pháp trong bài Kinh Giải Oan:
Chịu ô trược chơn thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.
Như vậy, những người mà trong kiếp sanh đã gây
ra nhiều tội lỗi, dù là người không tín ngưỡng tôn giáo
hay là người Tín Đồ Cao Đài lỗi thệ không giữ tròn Luật
Đạo, thì Chơn Thần và Linh Hồn sẽ được đưa đến cõi
Âm Quang, còn gọi là Tịnh Tâm Xá, là nơi các Chơn Thần
đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh đã
16
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tạo ra bao nhiêu tội phước.
Cõi Âm Quang vừa mới được lập ra trong thời Tam
Kỳ Phổ Độ, thay thế cho Cõi Địa Ngục. Cõi Địa Ngục
trước đây là nơi giam giữ và hành phạt các tội hồn. Nay,
trong Đại Ân Xá Kỳ Ba, Đức Chí Tôn ra lịnh đóng Địa
Ngục, ân xá các tội hồn, không cho hành phạt các tội
hồn nữa, mà đưa đến Cõi Âm Quang để học đạo và tự
xét mình. Nơi đây, có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo
hóa các nam tội hồn, và Thất Nương Diêu Trì Cung giáo
hóa các nữ tội hồn.
Khi các tội hồn đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ
cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để lo tu
hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.
Ghi Chú:
– Theo Phật Giáo, Phong Đô là Địa Ngục để nhốt
các Linh Hồn tội lỗi.
– Theo Đạo Cao Đài, Phong Đô là cõi Âm Quang, là
nơi các tội hồn đến đó để tự xét mình và học Đạo.
* Như vậy Chết không phải là hết, chỉ có xác phàm
chết, còn Chơn Thần và Linh Hồn thì bất tiêu bất diệt.
Trong quyển Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, trang
26, Đức Hộ Pháp có dạy:
“Tại thế nầy gọi là chết chớ không phải chết, loài người
không bao giờ chết cả; chết ấy là chúng ta thay một cái áo
để ngoài, vào nhà tắm, tắm rồi mặc lại nữa. Sự sống chết
như thay đổi cái áo kia vậy thôi”.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn cũng
có dạy:
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“Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt, không
biết Đạo, nên tưởng lầm”
 (TNHT.I.27 – in 1972).
Chơn Thần và Linh Hồn là xác thân thật sự của
chúng ta, còn xác thân phàm trần được ví như chiếc áo
mà chúng ta mặc ngoài, phải thay đổi sau mỗi lần tắm,
nghĩa là sau mỗi lần chuyển kiếp.
– Sau mỗi lần tắm, ta thay đổi cái áo. Cũng vậy, sau
mỗi lần tái kiếp ta thay đổi xác thân phàm trần.
– Sau mỗi lần tắm, xác thân thật sự của chúng ta được
sạch sẽ lên thêm. Cũng vậy, sau mỗi lần tái kiếp Chơn
Thần và Linh Hồn được tiến hóa thêm lên.
Chơn Thần và Linh Hồn thông qua luân hồi, nương
theo xác thân phàm trần mà lập công quả để dự vào Trường
Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Thời Tam
Kỳ Phổ Độ. Nếu Chơn Thần điều khiển được xác thân
để xác thân nương theo tôn giáo học đạo và lập công bồi
đức thì Chơn Thần và Linh Hồn luôn luôn được tiến hóa,
như hai câu đầu của bài Kinh Giải Oan đã dạy:
Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.
Tạm hiểu:
– Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Linh Hồn được
tiến hóa mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn,
– Muốn vậy, Linh Hồn phải dựa vào xác thân phàm
trần để hiệp về con đường Đạo mà lo tu hành.

* GHI CHÚ: Cõi Âm Quang là nơi chỉ có khí Âm

Quang mà không có ánh Dương Quang chiếu tới. Do
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đó, Cõi Âm Quang rất tối tâm, lạnh lẽo và buồn thảm lạ
thường. Cõi Âm Quang còn có tên là Âm Cảnh, Phông
Đô, U Minh,…
B.- TÍN ĐỒ CAO ĐÀI THUẦN THÀNH
Đối với người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ tròn
lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít nhứt là
10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn được hưởng
nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho trong Đại Ân
Xá Kỳ Ba nầy.
Theo giáo lý Cao Đài thì: Khi người Tín Đồ Cao
Đài giữ tròn Luật Đạo mà chết đi thì thể xác sẽ tan rã
biến thành đất, Linh Hồn thoát ra khỏi thể xác để trở
về cõi thiêng liêng, như ý nghĩa của hai câu kinh sau đây:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.
 (Kinh Tẩn Liệm)
Ý nghĩa nầy được xác nhận một lần nữa ở hai câu
đối trước mui Thuyền Bát Nhã:
Vạn sự viết vô nhục thể Thổ sanh hoàn tại Thổ.
Thiên niên tự hữu linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.
* Nhưng Chơn Thần và Linh Hồn sẽ “phản hồi
Thiên” bằng cách nào?
Nhờ Chức Sắc Thiên Phong hành pháp, Chơn Thần
và Linh Hồn được hưởng các phép Bí Tích trong Lễ Tang
như:
❒❒ Phép Xác để tẩy trược Chơn Thần,
❒❒ Phép Đoạn Căn để cắt đứt bảy dây oan nghiệt,
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❒❒ Phép Độ Thăng để đưa Chơn Thần và Linh Hồn
vào cõi Hư Linh.
Ngoài ra, nhờ vào Kinh Tận Độ Vong Linh và sự
linh nghiệm của chín bài Kinh Tuần Cửu, Chơn Thần và
Linh Hồn sẽ được các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là Cửu
Vị Nữ Phật, gìn giữ và hướng dẫn lần lượt lên các từng
Trời của Cửu Trùng Thiên để cuối cùng được đưa đến
Cung Diêu Trì của Đức Phật Mẫu ở từng Trời Tạo Hóa
Thiên. Nơi đây, Chơn Thần và Linh Hồn được thưởng:
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Thần được đưa vào
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số để biết số phận của mình,
rồi được học nghi lễ của Thiên Triều để chờ ngày vào Linh
Tiêu Điện bái lễ Đức Chí Tôn cho đúng phép.
Sau đó, Đức Chí Tôn ra sắc lịnh gọi Chơn Thần vào
Ngọc Hư Cung để cho biết được thưởng thăng lên hay bị
trừng trị đọa xuống:
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.
Khi ở Ngọc Hư Cung để được phán xét, các Chơn
Thần được phân ra 2 hạng: hạng thoái hóa và hạng tấn hóa.
* Hạng thoái hóa còn nặng nợ vay trả thì được đưa
qua Kim Bồn để đầu thai xuống cõi trần:
– Chịu kiếp luân hồi vì công nghiệp chưa đầy đủ,
tái kiếp để tiếp tục tu hành và lập thêm công đức.
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* Hạng tấn hóa được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung

Trí Giác để luyện Đạo, trụ tinh thần cho được huờn hư
nghĩa là luyện cho Tam Bửu Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt
mà đắc đạo:
– Tùy theo công nghiệp mà được hưởng phẩm trật
thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
Do vậy mà trong Di Lạc Chơn Kinh, Đức Phật Thích
Ca có dạy: “… tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc
giải thoát luân hồi, đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề
thị chi chứng quả Cực Lạc Niết Bàn”.
5.- GIẢI THOÁT LUÂN HỒI
– Theo Phật Giáo (Thời Nhị Kỳ Phổ Độ), muốn thoát
ra khỏi vòng Lục Đạo Luân Hồi, phải xuất gia tu hành
cho đắc những quả như: La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát
hoặc là Phật (La Hán là bậc tu Phật xuất gia, dứt tuyệt
các phiền não trong lòng).
– Theo Đạo Cao Đài, vào thời Tam Kỳ Phổ Độ nầy,
người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ tròn lời Minh
Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít nhứt là 10 ngày,
thì được hưởng Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn mà thoát
ra khỏi vòng Luân Hồi. Đức Chí Tôn đã dạy:
“Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại
Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ
trở vể cùng Thầy đặng”
 (TNHT.I.61 – in 1972).
Ngoài ra, Đức Phật Thích Ca khi thuyết giảng bài
Di-Lạc Chơn Kinh cũng đã xác nhận:
“… tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải
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thoát luân hồi,…”.
Theo lời dạy của Đức Hộ Pháp thì một trong các Bí
Pháp Giải Thoát Luân Hồi là Dâng Tam Bửu lên Đức
Chí Tôn khi Cúng Đàn (Đại Đàn hoặc Tiểu Đàn) tại Tòa
Thánh Tây Ninh. Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam
Bửu cho Đức Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem
Bí Pháp Giải Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.
Như vậy, đối với người Tín Đồ Cao Đài giữ tròn
Luật Đạo, Chết là trở về với Đức Phật Mẫu và Đức
Chí Tôn.
Đời chỉ là một giấc mộng, Chết là thức dậy sau khi
đã trải qua một giấc mộng dài, thức dậy để trở về Nguồn
Cội, như lời dạy sau đây của Đức Quan Âm Như Lai:
Thức giấc mộng huỳnh lương vừa mãn,
Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa đày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn.
 (Kinh Hạ Huyệt)
KẾT LUẬN
Có thể kết luận tóm tắt như sau.
1.- Đối với những người không tín ngưỡng tôn
giáo và Tín Đồ Cao Đài không giữ tròn Luật Đạo thì
có hai trường hợp.
– Nếu trong kiếp sanh con người đã tạo nhiều
Phước hơn tội thì sau khi chết Chơn Hồn sẽ được Luân
Hồi tái kiếp, nhưng tiến hóa hơn, và sau muôn muôn lần
tái kiếp cũng sẽ được trở về bái kiến Đức Chí Tôn. Riêng
đối với người Tín Đồ Cao Đài còn sơ suất trong việc giữ
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tròn Luật Đạo, thì nhờ có công tu nên sẽ được vượt cấp
tiến hóa, chớ không phải tiến hóa từng cấp như những
người không có tín ngưỡng tôn giáo.
– Nếu trong kiếp sanh con người đã tạo nhiều tội
hơn phước thì sau khi chết Chơn Hồn sẽ bị đưa đến cõi
Âm Quang để tịnh tâm xét mình, và được sự giáo hóa của
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc của Thất Nương Diêu
Trì Cung. Sau khi tội hồn đã biết ăn năn sám hối tội tình
thì các Đấng sẽ cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và
cũng để lo tu hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.
2.- Đối với Tín Đồ Cao Đài giữ tròn Luật Đạo thì
sau khi chết Chơn Hồn được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ
và các Bí Tích của Phép Độ Hồn, để cuối cùng được đến
bái kiến Đức Chí Tôn, và tùy theo công nghiệp mà được
thưởng phẩm trật thiêng liêng, thoát khỏi vòng luân hồi.
Trong trường hợp, Chơn Hồn trả chưa xong nghiệp quả
thì cầu xin Đức Chí Tôn cho ở lại Cõi Thiêng Liêng mà
tu luyện thêm, hoặc cho tái kiếp xuống cõi trần để tiếp
tục trả cho xong nghiệp quả, đúng như lời dạy của hai câu
trong bài Kinh Đệ Cửu Cửu:
Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.
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***

C

on người sanh ra nơi thế gian nầy, ở tại
“biển trần khổ” nầy, chịu khổ não cũng tại
thế gian nầy, như vậy khi chết Linh Hồn của con người
sẽ đi về đâu?
Chúng tôi xin thử tìm câu trả lời.
1.- CÕI ÂM TY THỜI NHỊ KỲ PHỔ ĐỘ

Một người vừa từ trần, Chơn Hồn khi mới xuất ra
khỏi thể xác thì còn khờ khạo và hay sợ sệt, chưa định
tỉnh sáng suốt, bởi còn nhuốm mùi trần không nhiều thì
ít trong một thời gian khá lâu, không biết phải đi về đâu.
Trong lúc còn đang chơi vơi nơi cõi trần thì Quỉ Sứ đang
chực sẳn đến dẫn Chơn Hồn về cõi Âm Phủ để cho Thập
Điện Diêm Vương xét công và tội. Điều nầy đã được dạy
trong Kinh Sám Hối như sau:
Thi hài như gỗ biết gì,
Linh hồn là chủ thông tri việc đời.
Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất,
Quỉ vô thường sẵn chực đem đi,
Dắt hồn đến chốn Âm Ty,
Xét xem công quả chẳng ly mải hào.
Người lương thiện ra vào thong thả,
Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh.
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Phật Trời phép lạ hiển linh,
Hành cho tan xác huờn hình như xưa.
Con bất hiếu xay cưa đốt giã,
Mổ bụng ra phanh rã tim gan.
………
Đó là những hình ảnh tượng trưng dùng để răn đời
theo giáo lý trước khi Đức Chí Tôn mở Đại Ân Xá Kỳ Ba.
Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN mở Đại
Ân Xá Kỳ Ba, Đức Ngài cho đóng cửa Địa Ngục, đưa các tội
hồn đến cõi Âm Quang để tịnh tâm xét mình và học đạo.
2.- CÕI ÂM QUANG
Cõi Âm Quang là nơi chỉ có khí Âm Quang mà
không có ánh Dương Quang chiếu tới. Do đó, Cõi Âm
Quang rất tối tâm, lạnh lẽo và buồn thảm lạ thường. Cõi
Âm Quang còn có tên là Âm Cảnh, Phông Đô, U Minh,…
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Bà Bát Nương Diêu
Trì Cung có giải thích về cõ Âm Quang như sau: “… là nơi
để cho các chơn hồn giải thân định trí (một nơi trung gian
giữa Thiên Đường và Địa Ngục hay là mờ mờ mịch mịch).
Ấy là một cái quan ải, các chơn hồn khi qui thiên, phải đi
ngang qua đó. Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhứt sợ
của các chơn hồn. Nhưng tâm tu còn còn lại chút nào nơi
xác thịt còn người, cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có
nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm
năm, tùy chơn thần thanh trược. Chí Tôn buộc trường trai
cũng vì cái quan ải ấy.
Em nói thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu, thì kinh khủng
chẳng cùng, nếu để cho chơn thần ô trược thì khó mong trở
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lại cõi thiêng liêng và về cùng Thầy đặng.
Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy trót ngàn năm
chưa thoát qua cho đặng. Thất Nương ở đó dạy dỗ, nâng đỡ
các chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi cũng có người giúp đỡ…”.
 (TNHT.II.190 – in năm 1972)
Cõi Âm Quang vừa mới được lập ra trong thời Tam
Kỳ Phổ Độ, thay thế cho cõi Địa Ngục. Nơi đây, có Đức
Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các nam tội hồn, và Thất
Nương Diêu Trì Cung giáo hóa các nữ tội hồn.
Khi các tội hồn ở cõi Âm Quang đã biết ăn năn sám
hối, các Đấng sẽ cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và
cũng để lo tu hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.
Đồng thời, Đức Chí Tôn cũng cho mở cửa Cực Lạc
Thế Giới để rước những người đầy đủ đạo đức, đã một
lòng tu niệm, công viên quả mãn.
Việc đóng cửa Địa Ngục, dẹp bỏ các khổ hình và mở
cửa Cực Lạc Thế Giới, được Ơn Trên cho biết qua 4 câu
Kệ Chuông Cúng Đàn và các câu kinh sau đây.
Kệ Chuông Cúng Đại Đàn và Tiểu Đàn:
1. Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô.
2. Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
3. Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện.
4. Sám hối âm hồn xuất u đồ.
Tạm hiểu:
Câu 1: Tiếng chuông linh thiêng phát ra hướng đến cõi
Phong Đô. (Thần: linh thiêng. Phóng: phát ra).
Câu 2: Đức Địa Tạng Vương mở cửa (Phong Đô)
phóng thích các tội hồn. (Xá: tha. Cô: tội lỗi).
27

CÕI ÂM QUANG VÀ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG

Câu 3: ĐĐTKPĐ vận chuyển lằn ánh sáng vàng hiện
ra (tạo nên một con đường xuất phát Phong Đô).
Câu 4: Các chơn hồn ở cõi Phong Đô đã ăn năn sám
hối tội tình thì được đi ra khỏi chốn u tối nầy bằng con
đường là lằn kim quang nói trên. (Âm hồn: chơn hồn nơi
cõi Âm. U: tối tăm. Đồ: con đường).
Bài Kệ nầy có ý nghĩa giống các câu kinh sau đây:
Đóng địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây Phương.
 (Kinh Giải Oan)
và:
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô địa ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên.
 (Phật Mẫu Chơn Kinh)
Ngày 9–4 Giáp Tuất (1934), Thất Nương Diêu Trì
Cung có dạy về cõi Âm Quang như sau:
“Ngày hội Ngọc Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây
Phương Cực Lạc qua, em đã đặng nghe thấy những lời của
Địa Tạng Vương Bồ Tát than thở rằng: Ngài là Phật nên
khó gần gũi các hồn nữ phái mà khuyến giáo cơ giải thoát
mê đồ. Bởi cớ nơi Âm Quang, nữ hồn còn bị luyện tội nhiều
hơn nam phái bội phần. Em lại nghe Người ước rằng: Chớ
chi có một Đấng Nữ Tiên dám đảm đương đến phổ tế mới
mong tận độ chư vong của Phong Đô thoát kiếp. Em mới
để dạ lo lường cả lòng lân ái đến đó; em đã chán thấy nhiều
tội tình chẳng trọng hệ, song có hồn chịu sầu thảm lạ thường.
Em đã liệu phương thế cho từ đây mấy chơn hồn có bề tránh
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khỏi Âm Quang hãm tội.
Em nên nói rõ Âm Quang là gì trước đã…
Âm Quang là nơi Thần Linh Học gọi là nơi Trường
Đình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Đại Từ Phụ đã
định nơi ấy cho Phật gọi là ‘Tịnh Tâm Xá ’ nghĩa là nơi
của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp
sanh bao nhiêu phước tội. Vậy thì nơi ấy là ‘nơi xét mình ’.
Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác, thì
tự nhiên tránh khỏi Âm Quang. Nói cho cùng, nếu trọn kiếp
dầu gây lắm tội tình, mà phút chót biết ăn năn tự hối cầu
khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm Quang,
lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chơn
hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chơn
truyền lập phương tự độ, hay là con cái các chơn hồn cầu rỗi.
Ôi! tuy vân, hồng ân của Đại Từ Phụ như thế mà vẫn
thấy các chơn hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt,
là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi Thầy; đó là
mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ. Em trông thấy bắt đau lòng,
phái Nữ lại là phần đông hơn hết”
 (TNHT.II.195).
Ghi Chú: Lân ái là thương xót. Ví dụ: Quan Thế
Âm lân mẫn ân cần.
3.- THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng là một nơi ở cõi Hư Linh,
dưới quyền độ rỗi và giáo hóa của Đức Địa Tạng Vương Bồ
Tát cùng Thất Nương Diêu Trì Cung.
Khai Đạo Cao Đài, Đức CHÍ TÔN cho “Đóng Địa
ngục, mở tầng Thiên”, nên Tín Đồ Cao Đài không giữ tròn
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Luật Đạo, khi qui liễu, Chơn Hồn sẽ được đưa đến cõi
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tạm ở đó chờ đợi. Tòa Tam
Giáo Ngọc Hư Cung sẽ xem xét tội phước của mỗi Chơn
Hồn để định phận: Thăng hay Đọa.
Những Chơn Hồn bị đọa sẽ được đưa đến cõi Âm
Quang để tịnh tâm, học đạo và xét mình coi trong kiếp
sanh đã làm bao nhiêu tội và bao nhiêu phước.
Trong khi chờ đợi nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng,
các Chơn Hồn có thể tu luyện thêm, có Thất Nương Diêu
Trì Cung đến đây độ rỗi. Các Chơn Hồn nầy có thể được
thăng thưởng (như trường hợp Ông Thần Chiếm) hoặc
cho luân hồi tái kiếp.
* Trong quyển BÍ TRUYỀN CHƠN PHÁP, Ngài
Đầu Sư Thượng Sáng Thanh có nói đến Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng trong phần Làm Phép Xác, như sau:
“Ấy vậy làm Phép Xác cốt yếu là tắm gội xác tục và hồn
với giọt nước Cam Lồ, cắt đứt 7 dây oan nghiệt cho Chơn
thần lìa khỏi xác, rồi đưa Chơn thần vào cõi Hư linh, nghĩa
là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, Tứ Đại Bộ Châu và Tam
Thập Lục Thiên. Ở trong Tam Thập Lục Thiên có Ngọc Hư
Cung và Niết Bàn nơi đó”.
* Đức Hộ Pháp thuyết đạo ngày 26–10 Tân Mão
(24–11–1951), có nói về Bà Đoàn Thị Điểm như sau: “Khi
Bà Đoàn Thị Điểm qui vị, bị ngồi nơi Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng, nhờ có Cô Thất Nương xuống độ Bà về Lôi
Âm Tự, rồi nhờ Bà viết ra một cuốn Nữ Trung Tùng Phận,
Bà mới được siêu thoát”.

* Trong Quyển LỜI PHÊ CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
(trang 98), có một đoạn nói về Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
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như sau:
– Tờ đề ngày 3–11 Canh Dần của Nguyễn Văn Thế
và 16 vị nữa đồng đứng dâng cả công quả của mấy vị ấy
để chuộc tội cho ông Võ Văn Đợi là Sư Huynh của họ ở
Đạo Núi.
LỜI PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP:
Đợi bị phế vị là nó dám từ chối Thập Nhị Đẳng cấp
thiêng liêng, ngày nay theo Thiên Điều nó phải tái kiếp mà
hành Đạo lại, nếu nó đặng ở Thanh Tịnh Đại Chúng mà
tu hành nơi cõi Hư Linh cũng là may phước cho nó. Còn
quyền Thiêng Liêng thưởng phạt là do Quyền Ngọc Hư
Cung có phải của Bần Đạo đâu mà xin Bần Đạo.
Còn dâng công quả cho Đợi chỉ có vợ con của Đợi mới
đặng. Còn của mấy em, ai thèm đâu mà dâng.
HỘ PHÁP
(Ấn Ký)
* Trong Câu Chuyện về Ông Hai Chiếm Thần Ninh
Bình, cũng có đoạn nói về Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Ông Hai Chiếm làm công quả tại Nhà Sở Giang Tân
của Phạm Môn, được một thời gian rồi lên cơn bịnh và
chết. Ít lâu sau, trong một đàn cơ, Phối Thánh Phạm Văn
Màng giáng cơ bạch với Đức Hộ Pháp:
– Thưa Sư Phụ, anh Chiếm có về còn đứng ở ngoài cửa
vì chưa có lịnh của Sư Phụ nên không dám vào.
Đức Hộ Pháp cho gọi thì liền đó cơ viết:
– Dạ, con là Chiếm đây nè!
– Sao em không dám vô?
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– Vì con sợ Sư Phụ quá! Con viết không được, nhờ Anh
Ba (Phối Thánh Màng) viết giùm…
– Hôm con mới chết, ôi thôi nó khổ biết chừng nào!
Một nỗi bị mẹ thằng Đường (vợ của ông Hai Chiếm)
nó kêu tới kêu lui, chịu đà không nổi! Thảm mới vừa hết
đau thì có lịnh Ngọc Hư Cung sai Như Ý Đế Quân bắt con
đem qua Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Thưa Sư Phụ, ở
chỗ đó khó quá! bị bọn quỉ lồi, cô hồn gì đủ thứ, nó mắng
nhiếc tối ngày, nhứt là nó chửi con là đồ làm biếng, tu gì,
tu gì cái đám thầy chùa mê hoặc. Hại nỗi bị mấy tên phản
đạo cũng có trong đám đó đứng làm đầu xúi giục bọn kia
chửi mãi. Con chịu như vậy hoài nên muốn chết đi cho khỏi,
ngặt chết không đặng, nó hành con quá chừng! Đương cơn
thảm khổ, con lại may gặp một Bà thiệt là tử tế, nghe nói là
Thất Nương Diêu Trì Cung, đến thăm rồi biểu con theo
Bà. Con mừng quá, đi theo Bà liền, vì thấy Bà đó oai quyền
lớn lắm. Nghe nói Bà đắc lịnh Ngọc Hư Cung vì có lời tình
nguyện, lãnh phần cai quản Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
nầy đã từ lâu, đặng giáo hóa và độ dẫn các vong linh vì tội
tình bị sa đọa vào đây. Nội Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
ai cũng đều kiêng sợ.
Bà dắt con đến gởi Đức Quyền Giáo Tông. Con ở
đây một thời gian chẳng đặng bao lâu thì Đức Quyền Giáo
Tông Tông kêu con nói rằng: Có lịnh Ngọc Hư cho con đi
phó nhậm nơi tỉnh Ninh Bình, làm ông Thần tại đó. Thật
cũng may quá, ấy là nhờ Bà Thất Nương thương tình thấy
con ít oi thiệt thà, lại bị đám âm hồn ngạ quỉ hành hạ căn
kiếp của con, nên Bà ra tay giúp đỡ. Con mới đến đó ở đâu
đặng năm bảy tháng rồi. May quá, cũng còn gần, nên con
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chạy đi chạy về thăm đặng.
 (TNST - Phò loan: Đức Hộ Pháp và Ngài Tiếp Đạo).
GHI CHÚ: Hai cõi Âm Quang và Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng đều do Đức Địa Tang Vương Bồ Tát và Bà
Thất Nương Diêu Trì Cung cai quản, nhưng TTĐHC có
thể nhẹ nhàng hơn Âm Quang nên Bà Đoàn Thị Điểm
mới ở TTĐHC mà chờ đợi chớ Bà đâu có tội gì đâu (chỉ
thiếu công quả phổ độ mà thôi). Ông Hai Chiếm cũng từ
TTĐHC mà được đưa đi làm Thần ở Ninh Bình. Ngoài
ra, trong khi chờ đợi nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng,
các Chơn Hồn có thể tu luyện thêm, như Đức Hộ Pháp
đã dạy về Ông Võ Văn Đợi, như sau: “Nếu nó (ông Võ Văn
Đợi) đặng ở Thanh Tịnh Đại Chúng mà tu hành nơi cõi
Hư Linh cũng là may phước cho nó”.
Đối với người Tín Đồ Cao Đài thuần thành, giữ
tròn lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít
nhứt là 10 ngày, sau khi thoát xác, Chơn Hồn được hưởng
nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho trong Đại Ân
Xá Kỳ Ba nầy.
Nhờ Chức Sắc Thiên Phong hành pháp Độ Hồn,
Chơn Hồn được hưởng các phép Bí Tích trong Lễ Tang
và nhờ vào Kinh Tận Độ Vong Linh cũng như sự linh
nghiệm của chín bài Kinh Tuần Cửu, Chơn Hồn sẽ được
các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là Cửu Vị Nữ Phật, gìn
giữ và hướng dẫn lần lượt lên các từng Trời của Cửu
Trùng Thiên…
Ghi Chú: Có ý kiến cho rằng: Cõi Âm Quang và
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng chỉ là một.
Nếu cõi Âm Quang và TTĐHC chỉ là một thì các
33

CÕI ÂM QUANG VÀ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG

Đấng dùng chi tới hai từ khác nhau?
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***

N

hững khái niệm sau đây, về Nguyên Nhơn,
về Luật Tam Thể,… giúp cho chúng ta dễ
hiểu hơn các bài Kinh Tận Độ Vong Linh mà các Đấng
Thiêng Liêng đã giáng cơ ban cho.
LUẬT TAM THỂ
Theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng ta sống
nơi cõi phàm trần đều có 3 thể xác thân:
 Đệ nhứt xác thân là Thể Xác hay Nhục Thể,
 Đệ nhị xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn Hồn,
 Đệ tam xác thân là Linh Hồn, còn gọi là Chơn Linh.
Chơn Thần là xác thân thiêng liêng, bằng khí chất,
do Đức Phật Mẫu ban cho. Chơn Thần bao bọc lấy Thể
Xác và liên lạc với Thể Xác qua trung gian của 7 dây từ
khí gọi là 7 dây oan nghiệt
Linh Hồn là một điểm linh quang do Đức Thượng
Đế ban cho, vô hình và bất tiêu bất diệt. Linh Hồn luôn
luôn ngự trong Chơn Thần và điều khiển Thể Xác qua
trung gian của Chơn Thần.
* NGUYÊN NHƠN
Nguyên Nhơn là những người mà Đức Chí Tôn và
Đức Phật Mẫu tạo ra ở cõi thiêng liêng từ lúc mới Khai
Thiên, tức là từ lúc mới tạo dựng Trời Đất.
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Những người nơi cõi trần mà Linh Hồn được Đức
CHÍ TÔN ban cho từ lúc mới Khai Thiên cũng được gọi
là Nguyên Nhơn.
Theo Thánh Giáo Cao Đài, Đức PHẬT MẪU vâng
lịnh Đức CHÍ TÔN có cho 100 ức Nguyên Nhơn đầu thai
xuống cõi trần để khai hóa các Hóa Nhơn, đồng thời cũng
để học hỏi kinh nghiệm và tiến hóa (Hóa Nhơn là những
người mà Linh Hồn do sự tiến hóa từ loài thú cầm đi lên).
Một số không ít các Nguyên Nhơn, khi đã mang xác
phàm rồi, thì lại nhiễm trần, quên nguồn gốc và nhiệm
vụ đã nhận lãnh lúc đi đầu thai, lại còn gây ra lắm tội lỗi,
nên phải bị đọa luân hồi. Đức CHÍ TÔN mới cho các
Đấng giáng trần lập Đạo để cứu rỗi. Trong Nhứt Kỳ và
Nhị Kỳ Phổ Độ có 8 ức Nguyên Nhơn được qui hồi cựu
vị. Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN giao cho Đức
PHẬT MẪU cơ quan siêu thoát, phải làm thế nào đặng
tận độ 92 ức Nguyên nhơn trở về cựu vị.
CƠ TẬN ĐỘ NHƠN SANH
Một trong những Hồng Ân lớn nhứt mà Đức CHÍ
TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ban cho Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ là Kinh Tận Độ Vong Linh.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao
Đài, được khai minh ở Việt Nam vào ngày Rằm tháng
Mười năm Bính Dần (19–11–1926). Nhưng mãi đến ngày
23 tháng 7 năm Ất Hợi (31–8–1935), các Đấng Thiêng
Liêng mới vâng lịnh Đức Chí Tôn bắt đầu giáng cơ ban
cho Kinh Tận Độ. Như vậy:
– Kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) là
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bắt đầu thời Tam Kỳ Phổ Độ,
– Kể từ tháng 8 năm Ất Hợi (1935), tức là kể từ khi
Tân Kinh của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được ban
hành, Đức Chí Tôn mới mở cơ tận độ nhơn sanh (theo
lời Tựa của Quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo).
Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn mở Đại Ân
Xá Kỳ Ba để tận độ chúng sanh trước khi chấm dứt một
giai đoạn tiến hóa cũ, bắt đầu một giai đoạn tiến hóa mới
của nhơn loại. Đức Chí Tôn cho dẹp bỏ cõi Địa Ngục,
đưa các tội hồn đến cõi Âm Quang để học đạo. Khi các tội
hồn ở cõi Âm Quang đã biết ăn năn sám hối, các Đấng sẽ
cho đầu kiếp trở lại cõi trần để trả quả và cũng để nương
theo tôn giáo lo tu hành, lập công bồi đức mà trừ tội lỗi.
Việc đóng cửa Địa Ngục được Ơn Trên cho biết qua các
câu kinh sau đây đã dạy:
Đóng Địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây Phương.
 (Kinh Giảo Oan)
Vô Địa ngục, vô quỉ quan,
Chí Tôn Đại Xá nhứt trường qui nguyên.
 (Phật Mẫu Chơn Kinh)
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
 (Kinh Đại Tường)
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KINH TANG LỄ

***
I. NGUỒN GỐC KINH TANG LỄ
Các bài kinh dùng trong Tang Lễ là do Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn và Đức Phật Bà Quan Âm vâng lịnh Đức
Chí Tôn, giáng cơ ban cho vào năm 1935, gồm có:
 Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
 Kinh Khi Đã Chết Rồi
 Kinh Tẩn Liệm
 Kinh Đưa Linh Cữu
 Kinh Hạ Huyệt
Vãng Sanh Thần Chú thì thỉnh bên Phật Giáo.
Kinh Cầu Siêu do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát giáng cơ
ban cho Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu).
Kinh Di-Lạc do Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho.
Các bài kinh cúng tế vong linh thì do Tiên Nương
Đoàn Thị Điểm giáng cơ ban cho.
Nội dung các bài Kinh Tang Lễ là cho Chơn Hồn
biết sắp được từ giã cõi trần nhiều trược khí, đồng thời
khuyên Chơn Hồn hãy cầu khẩn Đức CHÍ TÔN cùng
các Đấng Thiêng Liêng tha thứ tội lỗi và cứu rỗi để được
siêu thăng qui hồi cựu vị. Ngoài ra, Chơn Hồn còn được
cho biết về những việc sẽ xảy ra trong tiến trình sắp tới.
Một con người lúc còn sống, còn tỉnh táo, mà nếu
được đưa đến một thành phố xa lạ thì vẫn thấy bỡ ngỡ
và khó khăn để tìm đường đi. Tượng tự như thế, Chơn
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Hồn vừa mới xuất ra khỏi thể xác của một người mới chết,
thì còn khờ khạo và hay sợ sệt, chưa định tỉnh sáng suốt,
bởi còn nhuốm mùi trần không nhiều thì ít trong một
thời gian khá lâu, nên để đi vào cõi vô hình, Chơn Hồn
sẽ gặp nhiều khó nhăn, không biết đường đi trở về quê
xưa cảnh cũ nơi cõi thiêng liêng. Do đó mà đối với một
Tín Đồ Cao Đài trong cơn hấp hối, thì có Bàn Trị Sự địa
phương đến tụng Kinh Cầu Hồn. Nhờ những âm thanh
huyền diệu của những lời Kinh rung động đến Diêu Trì
Cung, nên Đức Phật Mẫu mới cử các vì Tiên Nữ, đặc
biệt là Lục Nương với Phướn Truy Hồn, đến để gìn giữ
Chơn Hồn, và nơi cõi Tây Phương Đức Phật Tiếp Dẫn
Đạo Nhơn dùng Phướn Linh khai mở con đường dẫn
đến Lôi Âm Tự:
Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.
 (Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
Ngoài ra, Chơn Hồn đã sinh hoạt với thể xác trong
trọn kiếp sanh, nên Chơn Hồn rất luyến ái với thể xác
và luôn luôn muốn bám díu lấy thể xác, không muốn rời
xa. Do vậy mà các bài Kinh Tang Lễ thường xuyên nhắc
nhở Chơn Hồn là hãy dứt khoát từ bỏ cõi trần là chốn
đọa đày đầy trược khí, cố lánh xa cõi Địa Ngục, để trở về
ngôi xưa vị cũ nơi cõi thiêng liêng. Những ý nghĩa nầy
được thể hiện qua các câu kinh sau đây:
– Trong Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
Rắp nhập cảnh Tiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian,
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Dìu đường thoát tục nắm phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn…
Cửa Địa ngục, khá lánh chơn,
Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong.
– Trong Kinh Khi Đã Chết Rồi:
Quê xưa trở, cõi đọa từ.
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân…
Cửa Tây Phương khá bay đến chốn,
Diệt trần tình vui hưởng tiêu diêu.
Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều CHÍ LINH.
– Trong Kinh Tẩn Liệm:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
– Trong Kinh Hạ Huyệt:
Đưa tay vịn phép diệu huyền,
Ngọc Hư lập vị Cửu tuyền lánh chơn.
Ngó Cực Lạc theo huờn Xá Lợi,
Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên…
Ghi Chú: Lời dạy sau đây của Thất Nương Diêu Trì
Cung cho thấy cảnh Tiên hơn cõi tục là thế nào:
“Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên”
 (Thài Hội Yến Diêu Trì)
Đức Chí Tôn cũng có dạy với ý nghĩa tượng tự:
“Đứng bậc Đế vương nơi trái địa cầu nầy (địa cầu 68),
chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67”
 (TNHT.I.60).
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II.- Ý NGHĨA CÁC BÀI KINH TANG LỄ
1). Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối

Nội dung bài kinh cho Chơn Hồn biết là sắp rời bỏ
cõi trần để trở về quê xưa vị cũ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống, với sự trợ giúp của các vì Tiên Nữ Diêu Trì Cung:
Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Đồng thời, bài kinh cũng khuyên Chơn Hồn hãy
cầu khẩn Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng tha
thứ tội tình và cứu rỗi cho được siêu thoát:
Ăn năn sám hối tội tình,
Xét câu Minh thệ gởi mình cõi thăng.
Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
Đừng hải kinh cầu đảo Chí Tôn
Ngoài ra Chơn Hồn còn được cho biết là:
Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng,
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.
2). Kinh Khi Đã Chết Rồi

Khi người Tín Đồ vừa nhắm mắt từ trần thì Bàn
Trị Sự tụng tiếp bài Kinh Khi Đã Chết Rồi.
Qua bài kinh nầy, Chơn Hồn người quá vãng được
cho biết về những việc sẽ xảy đến trong tiến trình sắp tới.
– Để được vào Bạch Ngọc Kinh bái lễ Đức CHÍ
TÔN, sẽ phải vượt lên Tam Thập Lục Thiên tức 36 từng
Trời (còn gọi là 36 cõi Thiên Tào):
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Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc Hư.
– Chơn Hồn được khuyên hãy từ bỏ cõi trần vì đó
là cõi đọa, để trở lại quê xưa nơi cõi thiêng liêng.
* Tiếp theo, nơi Thánh Thất địa phương, Chức Việc
dọng Chuông Báo Tử: Nam 7 tiếng, Nữ 9 tiếng.
* Trong thời cúng kế tiếp, nơi Thánh Thất địa
phương làm Lễ Thượng Sớ Tân Cố và đốt Sớ Cầu Đạo.
3). Kinh Tẩn Liệm

Qua bài Kinh Tẩn Liệm, Chơn Hồn cũng được cho
biết về những việc sẽ xảy đến trong tiến trình sắp tới.
– Bảy dây oan nghiệt sẽ được cắt đứt, Chơn Hồn rời
khỏi xác trần, nương vào phép huyền diệu thiêng liêng để
lên đường đi vào Càn Khôn Vũ Trụ:
Dây oan nghiệt dứt rời trái chủ,
Nương huyền linh sạch giũ thất tình.
Càn khôn bước Thánh thượng trình,
Giải xong xác tục mượn hình CHÍ TÔN.
– Chơn Hồn được cho biết là Linh Hồn sẽ được trở
về cõi Thượng Thiên, và được khuyên là hãy:
Từ từ Cực Lạc an vui,
Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu thăng.
* Sau đó là phần Thành Phục Phát Tang và Cúng
Tế, Đồng Nhi tụng những bài kinh sau đây:
❒❒ Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu và Kinh Cứu Khổ,
❒❒ Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị hoặc Khi Vợ Qui Liễu,
❒❒ Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu, v.v…
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* Trong phần Cúng Tế và Cầu Siêu, các Lễ Sĩ tế

điện để giúp cho Chơn Hồn dễ siêu thoát, Chức Sắc Hành
Pháp dùng Nước Cam Lồ tẩy trược Chơn Hồn, xong
dùng Phép Đoạn Căn cắt đứt Bảy Dây Oan Nghiệt, rồi
dùng Phép Độ Thăng đưa Chơn Hồn vào cõi Hư Linh.
4). Kinh Đưa Linh Cữu

Nội dung bài kinh là cầu nguyện với các vị Thần trấn
nhậm ở địa phương và các Đấng Phật, Tiên, Thánh trong
Tam Giáo, xin giữ cho Chơn Hồn xa lánh xác trần, tránh
nẻo Phong Đô mà thẳng đường về Thiên Cảnh:
Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
Giữ Chơn hồn xa lánh xác trần.
Nam mô Địa Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên cảnh lánh gần Phong Đô.
Nam mô Tam Trấn hư vô,
Oai nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên.
Nam mô Tam Giáo diệu huyền,
Tuyệt luân Bát Nhã đưa thuyền độ vong.
Nam Mô Bạch Ngọc Công Đồng,
Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái oan.
Nam mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở cơ tận độ nhẹ nhàng Chơn linh.
Cửa Cực Lạc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa.
5). Kinh Hạ Huyệt

Qua bài Kinh Hạ Huyệt, Đức Phật Bà Quan Âm
có dạy rằng: Đời sống của con người như là giấc mộng
Huỳnh Lương. Chết tức là cởi bỏ được nhục thể để Linh
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Hồn trong sạch thoát khỏi cõi trần đày đọa mà bay vào
Càn Khôn Vũ Trụ:
Thức giấc mộng huỳng lương vừa mãn,
Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa đày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn khôn.
Nhờ phép Giải Oan giúp cho Linh Hồn được khỏi
tội để rồi nương theo Phướn Tiêu Diêu tức Phướn Truy
Hồn của Lục Nương mà đến cõi Vĩnh Hằng.
* Sau cùng, Vãng Sanh Thần Chú có tác dụng
cầu nguyện cho Linh Hồn Người chết từ bỏ thế giới ô
trược nầy để chuyển sanh về một thế giới khác thanh tịnh
hơn và vui hơn, đó là cõi Cực Lạc Thế Giới, do Đức Phật
A-Di-Đà làm Giáo Chủ trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ, và nay
trong thời Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Đức Di-Lạc Vương
Phật làm Giáo Chủ.
KINH TUẦN CỬU TIỂU TƯỜNG & ĐẠI TƯỜNG

***
I.- LỄ TUẦN CỬU
Tuần Cửu là khoảng thời gian 9 ngày và cứ lập đi lập
lại đủ 9 lần như thế.
Một Tín Đồ Cao Đài (giữ trai kỳ từ 10 ngày đổ lên),
sau khi chết, đuợc làm Tuần Cửu tại Thánh Thất sở tại
với những nghi thức đặc biệt, ấn định trong Nghi lễ của
Đạo Cao Đài.
Từ Đệ Nhứt Cửu tới Đệ Cửu Cửu, kỳ nào cũng
phải cúng THẦY trước, có dâng Tam Bửu và Thượng Sớ.
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Cúng THẦY xong, tụng bài Kinh Khai Cửu 1 lần, rồi
tụng 3 lần bài Kinh Đệ Nhứt Cửu, Đệ Nhị Cửu hay Đệ
Tam Cửu,… Sau cùng là tụng Di Lạc Chơn Kinh.
II.- KINH TUẦN CỬU
Các bài Kinh Tuần Cửu do Cửu Vị Nữ Phật
ban cho.
Riêng bài Kinh Đệ Cửu Cửu do Đức Phật Mẫu ban
cho 4 câu chót.
Bài Kinh Tiểu Tường do Đức Phật Mẫu ban cho.
Bài Kinh Đại Tường do Đức Phật Thích Ca ban cho.
* Theo Bài Thuyết Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo
“Giải Thích Kinh Cúng Tuần Cửu” thì, trong Tuần Đệ
Nhứt Cửu và Đệ Nhị Cửu, Chơn Hồn vẫn còn ở lẩn lộn
nơi cõi trần.
Chơn Hồn khi vừa mới xuất ra khỏi thể xác thì còn
nặng nề trọng trược, còn chịu ảnh hưởng của xác phàm
nên khờ khạo chưa định tỉnh, không nhớ được đường về
nơi quê xưa vị cũ ở cõi thiêng liêng. Vì vậy mà bài Kinh
Khai Cửu và hai bài kinh Đệ Nhứt và Đệ Nhị Cửu nhắc
cho Chơn Hồn nhớ lại căn kiếp của mình, nhớ lại con
đường về với Đức Chí Tôn.
Nếu không nhờ có Kinh Tận Độ và sự hướng dẫn
của các Đấng Thiêng Liêng hổ trợ (như Lục Nương Diêu
Trì Cung), thì Chơn Hồn có thể quên mất đường về nơi
“chốn quê xưa” phải chịu bơ vơ nơi cõi trần hoặc là phải bị
lầm đường lạc lối đến nơi Phong Đô. Trong Kinh Giải
Oan có mấy câu nói về ý nghĩa nầy:
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
45

Sơ Lược Về KINH TẬN ĐỘ VONG LINH

Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
và
Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong Đô.
Theo Ngài Hồ Bảo Đạo thì chỉ khi đến Tuần Đệ
Tam Cửu, Chơn Hồn mới bắt đầu đuợc đưa lên từng
Trời thứ nhứt là từng Thanh Thiên.
Tiếp theo từng Thanh Thiên là các từng Trời:
 Huỳnh Thiên: Cửu 4,
 Xích Thiên: Cửu 5,
 Kim Thiên: Cửu 6,
 Hạo Nhiên Thiên: Cửu 7,
 Phi Tưởng Thiên: Cửu 8,
 Tạo Hóa Thiên: Cửu 9.
* Bài Kinh Khai Cửu nhắc cho Chơn Thần nhớ
lại quê xưa cảnh cũ khi còn ở cõi thiêng liêng, đồng thời
cũng nhắc cho Chơn Thần nhớ lại cảnh thong dong nhàn
hạ buổi xưa, lúc chưa đầu kiếp xuống trần:
Tầng Trời gắng bước lên thang,
Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa.
Để giúp Chơn Thần quyết chí trở về “Quê xưa” mà
từ bỏ “Cõi đọa” nơi trần thế, bài kinh khuyên Chơn Thần:
– Hãy quên đi cõi trần ai ô trược, cắt đứt các thứ tình
cảm và đè nén lòng ham muốn để trở về cõi Tiên.
– Đừng vì những lời than khóc thảm thiết của người
thân mà trở lại cõi trần để phải chịu chìm đắm trong kiếp
luân hồi.
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– Hãy dẹp tan mọi sự việc trên đời và cắt đứt các món
nợ trần ràng buộc.
1). Bài Kinh Đệ Nhứt Cửu kêu gọi Chơn Thần hãy
thức tỉnh để nhớ lại căn xưa (tức tiền duyên) mà cắt đứt
mọi món nợ oan nghiệt đã gây ra trong kiếp sống, nương
theo ánh sáng của Đức Chí Tôn, định cái tâm cho được
hoàn toàn tốt đẹp mới gìn giữ được ngôi xưa vị cũ ở cõi
thiêng liêng:
Khá tỉnh giấc tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rồi oan trái buổi sanh.
Đem mình nương bóng Chí Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
2). Bài Kinh Đệ Nhị Cửu nhắc cho Chơn Thần nhớ
lại thân tộc thiêng liêng đang chờ đợi. Đức Phật Mẫu đã
ban lịnh mở “Tiệc hồng” sẵn sàng đón rước. Chơn Thần
như kẻ đi xa chợt nhớ lại quê hương, nhớ cả thân tộc Tông
Đường nơi cõi thiêng liêng, nôn nóng trở về “cõi Thiên”
không còn quyến luyến “thế giái Địa hoàn” nữa:
Tây Vương Mẫu vườn Đào ướm chín,
Chén trường sanh có lịnh ngự ban.
Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng,
Chơn Thần khá đến hội hàng chư linh.
3). Đến Đệ Tam Cửu, Chơn Thần được Tam Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Thanh Thiên, là từng Trời
nơi đó ánh sáng đều có màu xanh.
* Ở từng Thanh Thiên, Chơn Thần được gội rửa
Thất tình Lục dục.
Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
Động Thiên Thai bảy Lão đón đường.
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Cam Lồ rưới giọt nhành dương,
Thất tình Lục dục như dường tiêu tan.
Đến Cung Như Ý, Chơn Thần được Đức Thái
Thượng Lão Quân đón tiếp. và ban cho một quyển sách
gọi là Sách Trường Xuân, để cho Chơn Thần học hỏi
những điều nơi cõi thiêng liêng, biết trước về sự linh diệu
của những từng Trời sắp sửa đi đến
4). Đến Đệ Tứ Cửu, Chơn Thần được Tứ Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Huỳnh Thiên, là từng Trời
nơi đó ánh sáng đều có màu vàng.
* Ở từng Huỳnh Thiên, Chơn Thần được tẩy trừ
hết quái khí, trược quang và các oan nghiệt.
Tầng Trời nầy là tầng Trời mà Chơn Thần phải
chịu đựng nặng nề nhứt. Ngài Hồ Bảo Đạo khuyên rằng:
Những ai có thân nhân qui liễu khi đến tuần Tứ Cửu,
cần phải để hết tâm cầu nguyện cho Chơn Thần được
qua dễ dàng.
Chơn Thần được Thuyền Rồng đưa vào Cung Tuyệt
Khổ để bái kiến Đức Huyền Thiên Quân, tưởng đâu được
ban thưởng ân huệ gì đó, nào dè khi gặp thì:
– Ngài dùng Roi Thần đánh cho mấy roi nhá lửa để
tẩy trừ quái khí, tức khí độc,
– Tiếp theo Bộ Lôi Công cho Sét đánh bồi thêm để
làm tiêu tan hết trược quang, tức khí ô trược,
– Cuối cùng lại phải chịu cho Lửa Tam Muội của
Lầu Bát Quái đốt cháy hết các oan gia nghiệt chướng.
Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
Bộ Lôi Công giải tán trược quang.
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Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia.
Ra khỏi cửa “Lầu Bát Quái” Chơn Thần được hoàn
toàn thanh khiết. Bấy giờ Chơn Thần đã có thần thông,
nên chơn đạp lên núi Tháí Sơn nhảy qua tới Cung Đẩu
Suất, đến chờ sẵn tại cửa Thiên Môn, tức Cổng Nhà Trời.
5). Đến Đệ Ngũ Cửu, Chơn Thần được Ngũ Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Xích Thiên, là từng Trời nơi
đó ánh sáng đều có màu hồng.
* Ở từng Xích Thiên, Chơn Thần được cho biết
về các tội phước và các thành quả đạt được trong suốt
kiếp sống nơi cõi trần.
– Nơi cõi Xích Thiên, Chơn Thần được đưa vào Minh
Cảnh Đài (Đài Chiếu Giám Cảnh Minh) để xem lại một
cách rõ ràng bao nhiêu tội phước đã do Chơn Thần gây
ra trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần.
– Sau đó, Chơn Thần được đưa vào Cung Ngọc Diệt
Hình, mở quyển Kinh Vô Tự để xem thì chữ mới hiện
ra, cho biết các thành quả đạt được do công đức tu hành
nhiều hay ít lúc còn ở trần thế:
Đài Chiếu Giám Cảnh Minh nhẹ bước,
Xem rõ ràng tội phước căn sinh.
Lần vào cung Ngọc Diệt Hình,
Khai Kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên.
– Sau cùng, Chơn Thần được nhận một quyển sách,
học trong đó thì thông suốt được các lẽ huyền vi và mầu
nhiệm của Trời Đất, biết được các phép huyền công biến
hóa.
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6). Đến Đệ Lục Cửu, Chơn Thần được Lục Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Kim Thiên, là từng Trời nơi
đó các vị Thần Tiên đều mặc Thiên Phục màu trắng.
* Ở từng Kim Thiên, Chơn Thần được xem qua
cho biết cựu nghiệp của các kiếp trước, sau đó được
xông hương tẩy trược.
Đến cõi Kim Thiên, Chơn Thần được đưa vào Cung
Lập Khuyết để tự xem xét công nghiệp mà định ngôi vị
cho mình. Sau đó, Chơn Thần được Minh Vương Khổng
Tước chở đến Đài Huệ Hương để được xông hương khử
trược cho Thánh thể được thanh khiết thơm tho và tẩy
trừ hết các mùi ô uế của buổi sanh.:
Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai.
Minh Vương Khổng Tước cao bay,
Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương.
Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh thể,
Trừ tiêu tàn ô uế sinh quang.
7). Đến Đệ Thất Cửu, Chơn Thần được Thất Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Hạo Nhiên Thiên, là từng
Trời do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát
chưởng quản.
* Ở từng Hạo Nhiên Thiên, Chơn Thần được đưa
đi bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ
Tát, rồi đuợc dỡ cái Kim Cô ra.
– Ở Cung Chưởng Pháp, Chơn Thần được Đức Chuẩn
Đề Bồ Tát giảng giải về Thiên Thơ, giải thích cho rõ các
Thiên điều tức luật pháp của Trời.
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– Ở Động Phổ Hiền, Chơn Thần được dỡ cái Kim
Cô ra khỏi đầu, ý nói là được cởi bỏ hết mọi ràng buộc
của Luật Đạo như: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui,…
bây giờ không còn cần thiết nữa đối với Chơn Thần, vì
Chơn Thần đã hòa nhập vào Càn Khôn đạt được Thánh
thể, rũ bỏ hết thất tình lục dục.
Động Phổ Hiền, Thần Tiên hội hiệp,
Dỡ Kim Cô đưa tiếp linh quang.
Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu (Thiên).
8). Đến Đệ Bát Cửu, Chơn Thần được Bát Nương
Diêu Trì Cung đưa lên từng Phi Tưởng Thiên, là từng
Trời do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản.
* Ở từng Phi Tưởng Thiên, Chơn Thần được giải
quả và được rửa sạch cái kiếp sống buồn.
– Ở Cung Tận Thức, Chơn Thần được xem các phép
thần thông biến hóa rất huyền diệu. Kế đó Chơn Thần
được đưa đến núi Phổ Đà Sơn để bái kiến Đức Từ Hàng
Bồ Tát, và được Đức Ngài giải trừ hết các quả kiếp nơi
cõi trần.
Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng.
– Sau cùng, Chơn Thần được đưa đến Cung Diệt
Bửu, nơi đây Chơn Thần được rửa sạch hết cái kiếp sống
buồn thảm của con người nơi cõi trần bằng nước Cam
Lồ rót ra từ bầu rượu Tiên:
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam Lồ rửa ai bi kiếp người.
9). Đến Đệ Cửu Cửu, Chơn Thần được Cửu Nương
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Diêu Trì Cung đưa lên từng Tạo Hóa Thiên, là từng Trời
do Đức PHẬT MẪU chưởng quản.
Ở từng Trời nầy có: Cung Diêu Trì, Cung Trí Giác và
Kim Bàn là cái bồn bằng vàng dùng chứa các Nguơn chất
để tạo nên Chơn Thần cho các Nguyên Nhơn giáng trần.
* Ở từng Tạo Hóa Thiên, Chơn Thần được cho
dự tiệc Hội Bàn Đào rồi sau đó được đưa ra phán xét.
– Đến từng Tạo Hóa Thiên, Chơn Thần được Đức
PHẬT MẪU ban thưởng cho dự Hội Bàn Đào với trái
Đào, trái Hạnh có đặc tính phục hồi sự sống, và được ban
thưởng Tiên Tửu:
Hội Bàn Đào Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
– Sau khi dự Hội Bàn Đào, Chơn Thần được đưa
vào Cung Bắc Đẩu xem căn quả số để biết số phận của
mình, rồi được học nghi lễ của Thiên Triều để chờ ngày
vào Linh Tiêu Điện bái lễ Đức CHÍ TÔN cho đúng phép.
Sau đó, Đức CHÍ TÔN ra sắc lịnh gọi Chơn Thần vào
Ngọc Hư Cung để cho biết được thưởng thăng lên hay bị
trừng trị đọa xuống:
Cung Bắc Đẩu xem căn quả số,
Học triều nghi vào ở Linh Tiêu.
Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị phân điều đọa thăng.
* Ở Ngọc Hư Cung, sau khi được phán xét, các Chơn
Thần được phân ra 2 hạng: hạng thoái hóa và hạng tấn hóa.
– Hạng thoái hóa còn nặng nợ vay trả thì được đưa
qua Kim Bồn đầu thai xuống cõi trần, chịu kiếp luân hồi
vì công nghiệp chưa đầy đủ, tái kiếp để tiếp tục tu hành
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và lập thêm công đức.
– Hạng tấn hóa được Đức Chí Tôn ban cho phẩm vị
tương xứng, được Đức Phật Mẫu đưa đến Cung Trí Giác
để luyện Đạo, trụ tinh thần cho được huờn hư nghĩa là
luyện cho Tam Bửu Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt đắc đạo
thành Phật Tiên. Luyện đạo ở Cung Trí Giác 200 ngày
thì đến tuần Tiểu Tường, Chơn Thần trong sạch được
đưa lên từng Trời Hư Vô Thiên do Đức Nhiên Đăng Cổ
Phật chưởng quản.
KẾT LUẬN: Nói chung, sau mỗi lần làm Tuần Cửu,
Chơn Thần sẽ được lần lượt đưa lên các từng Trời với sự
trợ giúp của các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là của Cửu
Vị Tiên Nương Diêu Trì Cung.
Ở mỗi từng Trời, Chơn Thần được đưa đi bái kiến
các Đấng Thiêng Liêng Thần, Thánh, Tiên, Phật, quan sát
các cảnh thiêng liêng tuyệt đẹp và sự mầu nhiệm ở mỗi
từng Trời. Ngoài ra, Chơn Thần còn được nhận Sách Tiên
để học hỏi về các lẽ huyền vi và mầu nhiệm của Trời Đất.
III.- KINH TIỂU TƯỜNG
Kinh Tiểu Tường do Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho,
gồm có 12 câu theo thể thơ song thất lục bát.
Lễ Tiểu Tường có mục đích đưa Chơn Thần:
❒❒ Lên từng Hư Vô Thiên để nghe Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật Thuyết pháp,
❒❒ Vào Lôi Âm Tự để bái kiến Đức A-Di-Đà Phật,
❒❒ Đến tắm nơi Ao Thất Bửu để gội sạch hết mùi tục
lụy của kiếp sanh đặng chuẩn bị lên ngự Tòa sen.
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IV.- KINH ĐẠI TƯỜNG
Kinh Đại Tường do Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban
cho, gồm có 12 câu theo thể thơ song thất lục bát.
Nội dung bài Kinh Đại Tường được tóm lược như
sau: Đức Phật Thích Ca cho biết rằng Đức Phật Di Lạc,
hiện đang chưởng quản từng Trời Hỗn Nguơn Thiên, là
Giáo Chủ Hội Long Hoa trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Đức
Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lập ra một Trường
Thi Công Quả cho chúng sanh tham dự, rồi giao cho Đức
Phật Di Lạc làm Chánh Chủ Khảo để chấm thi đậu rớt.
Do đó, Đức Phật Di Lạc sẽ giáng sanh xuống cõi
trần một lần nữa để sửa đổi Chơn truyền. Đức Ngài thay
mặt Đức Chí Tôn thực hiện tôn chỉ của Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ là “Qui Nguyên Tam Giáo, Phục Nhứt Ngũ
Chi”, để lập ra một Xã hội Đại đồng cho toàn nhơn loại
với cùng chung một tín ngưỡng.
Bài Kinh Đại Tường và bài Di Lạc Chơn Kinh đều
do Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho. Cả hai bài kinh
nầy có ý nghĩa như lời giới thiệu của vị tiền nhiệm đối với
người kế vị, và cũng được xem như là văn bản bàn giao
nhiệm vụ giữa Đức Phật Thích Ca thời Nhị Kỳ Phổ Độ
với Đức Phật Di Lạc thời Tam Kỳ Phổ Độ.
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***
PHẦN MỞ ĐẦU
Luật Tam Thể là một khái niệm rất quan trọng, giúp
chúng ta dễ tìm hiểu về cách tổ chức trong Đạo Cao Đài,
về Bí Pháp Giải Thoát trong khi Dâng Tam Bửu, về các
bài Kinh Tận Độ Vong Linh và Kinh Làm Tuần Cửu, đặc
biệt là về bí pháp của Phép Xác, phép Đoạn Căn, phép
Độ Thăng,…
Ví dụ về tổ chức trong Đạo:
❒❒ Cửu Trùng Đài là Thể Xác: Đệ Nhứt xác thân,
❒❒ Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần: Đệ Nhị xác thân,
❒❒ Bát Quái Đài là Linh Hồn: Đệ Tam xác thân.
Ví dụ về dâng Tam Bửu:
❒❒ Bông là Tinh: Đệ Nhứt xác thân, tức Xác Phàm,
❒❒ Rượu là Khí: Đệ nhị xác thân, tức Chơn Thần,
❒❒ Trà là Thần: Đệ Tam xác thân, tức Linh Hồn.
Ví dụ về Kinh Tận Độ: Khi một Tín Đồ Cao Đài
sắp sửa lìa trần, Diêu Trì Cung cử các vì Tiên Nữ đến gìn
giữ Chơn Thần để sau đó, khi đến các Tuần Cửu, hướng
dẫn Chơn Thần lên các từng Trời của Cửu Trùng Thiên,…
LUẬT TAM THỂ
Theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng ta sống
nơi cõi phàm trần nầy đều có 3 thể xác thân:
 Đệ Nhứt Xác thân là xác thân phàm trần,
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 Đệ Nhị Xác thân là Chơn Thần, còn gọi là Chơn
Hồn,
 Đệ Tam Xác thân là Chơn Linh hay Linh Hồn.
– Thứ nhứt: Đệ Nhứt xác thân là xác thân phàm trần
do cha mẹ phàm trần ban cho, bằng xương bằng thịt, hữu
hình và hữu sanh hữu tử.
– Thứ nhì: Đệ Nhị xác thân là xác thân thiêng liêng
do Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu ban cho, bằng
khí chất, bán hữu hình và bất tiêu bất diệt (gọi là bán hữu
hình vì không thấy được, nhưng cũng có khi thấy được).
– Thứ ba: Đệ Tam xác thân là Linh Hồn do Ông Cha
Thiêng Liêng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, vô
hình và bất tiêu bất diệt.
I.- ĐỆ NHỨT XÁC THÂN
Đệ Nhứt Xác Thân được nuôi dưỡng bằng thực phẩm
phàm trần, có Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; có
Lục căn nên mới có Lục thức. Lục thức bị Lục trần cám
dỗ mới sanh ra Lục dục.
* Lục dục gồm có:
Sắc dục, Thinh dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục,
Pháp dục.
* Có Lục dục mới sinh ra Thất tình là:
Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục
(Mừng, Giận, Thương, Ghét, Buồn, Vui, Muốn)
– Theo Kinh Lễ của Nho Giáo và theo bộ Phật Học
Từ Điển của ông Đoàn Trung Còn, thì Thất tình gồm có:
Hỷ Nộ Ái Ố Ai Cụ Dục (Cụ là sợ)
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– Tại Tòa Thánh Tây Ninh, nơi ngai của Đức Hộ
Pháp ở Hiệp Thiên Đài có đắp một con rắn 7 đầu tượng
trưng cho Thất tình là:
Hỷ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục
Con Thất Đầu Xà nầy có 3 đầu cất lên cao sau lưng
Đức Hộ Pháp là: Hỷ, Ái, Lạc.
Khi Đức Hộ Pháp ngự lên ngai thì hai chân đạp lên
2 đầu: Nộ và Dục, hai tay đè lên 2 đầu: Ố và Ai.
Là con người bình thường thì khó có thể diệt được
Thất tình, mà chỉ có thể:
■■ Nuôi dưỡng 3 Tình cảm tốt là: Hỷ, Ái, Lạc,
■■ Chế ngự 4 Tình cảm xấu là: Nộ, Ố, Ai, Dục, và
■■ Phải có đủ ý chí để chuyển hóa 4 Tình cảm xấu đó
trở nên cao thượng, như là phải biết:
❒❒ Giận mình không làm được điều thiện (Nộ),
❒❒ Ghét mình không tự giữ cho trong sạch (Ố),
❒❒ Buồn rầu khi thấy nhơn sanh còn đau khổ (Ai),
❒❒ Muốn cứu khổ và ban vui cho mọi người (Dục).
II.- ĐỆ NHỊ XÁC THÂN
Đệ Nhị Xác Thân thường được gọi là Chơn Thần,
bằng khí chất, do Đức Phật Mẫu dùng hai Nguơn Chất
nơi Diêu Trì Cung tạo thành.
Trong quyển Luật Tam Thể, Bát Nương Diêu Trì
Cung giáng cơ có cho biết rằng: Nơi Ao Diêu Trì có một
Đài phát hiện Âm Quang. Đài ấy thâu lằn Sanh Quang
của Ngôi Thái Cực, rồi đem Dương Quang hiệp với Âm
Quang mà tạo nên Chơn Thần cho Vạn Linh trong Càn
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Khôn Vũ Trụ.
Những câu kinh sau đây cho biết rằng Đệ Nhị Xác
thân tức Chơn Thần là do Đức Phật Mẫu ban cho:
Kinh Đệ Cửu Cửu:
Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Ttrì Kim Mẫu:
Lưỡng nghi phân khí hư vô,
Diêu Trì Kim Mẫu nung lò hóa Sanh.
Âm Dương biến tạo Chơn thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu vi.
Bài thi văn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng cơ dạy
Đạo tại Thảo xá Hiến cung ngày 15–11 Tân Mùi, 1931 (phò
loan Đức Phạm Hộ Pháp và Ngài Bảo Văn Pháp Quân),
có những câu dưới đây:
Từ Hỗn Độn Chí Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quảng Khí Hư Vô.
Lấy Âm quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh hóa.
Nuôi nấng lấy xác thân hòa hỏa.
Thuận Âm Dương căn quả hữu vi.
Chưa ai vào đến cõi trần nầy,
Chẳng thọ lấy Chơn thần tay thiếp.
1.- Chơn Thần bao bọc lấy Xác Phàm như khuôn bọc,
và do đó khi xuất ra khỏi Xác Phàm thì có hình ảnh giống
Xác Phàm in như khuôn rập. Trung tâm của Chơn Thần
là óc, và cửa xuất nhập của Chơn Thần là mỏ ác (tức Nê
Huờn Cung hay Vi Hộ).
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2.- Chơn Thần được nuôi dưỡng bằng âm đức của Xác
Phàm. Muốn cho Chơn Thần được tinh khiết, Xác Phàm
phải ăn chay, gìn giữ Ngũ Giới Cấm, phải lập Công, lập
Đức, lập Ngôn,… “Phải có một thân phàm tinh khiết mới
xuất Chơn Thần tinh khiết” (TNHT.I.27 - in năm 1972).
3.- Chơn Thần bảo tồn sự sống cho Xác Phàm và là
chủ của Thất tình Lục dục. Chơn Thần liên lạc với Xác
Phàm nhờ bởi 7 dây từ khí. Chơn Thần ra lịnh cho Xác
Phàm qua 7 dây từ khí nầy. Ngược lại, khi Xác Phàm có
yêu sách gì đòi hỏi Chơn Thần thỏa mãn thì cũng do nơi
7 dây từ khí nầy. Nếu Chơn Thần thỏa mãn những đòi
hỏi vật chất quá thấp kém của Xác Phàm thì sẽ gây ra
nhiều nỗi oan nghiệt, nên 7 dây từ khí nầy còn được gọi
là 7 dây oan nghiệt.
4.- Chơn Thần có đời sống vĩnh cửu, và đó mới là xác
thân chơn thật của con người, nên còn được gọi là Chơn
Thân, để đối lại với Giả Thân là xác thân phàm trần. Nó
còn được gọi nôm na là cái Vía, cái Phách, hay Hào Quang.
5.- Vì được cấu thành bởi hai Nguơn Chất nơi Diêu
Trì Cung nên Chơn Thần rất nên huyền diệu, có thể đi
xuyên qua các thứ vật chất trên cõi trần như: nhà cửa,
vách tường,… Chơn Thần có nhiệm vụ gìn giữ xác phàm
đặng trọn bước trên đường tiến hóa.
Chơn Hồn.- Trong các bài Kinh Tang Lễ, từ Chơn
Hồn được dùng đồng nghĩa với Chơn Thần. Ví dụ:
Cầu các Trấn Thần lịnh trợ lịnh,
Giữ chơn hồn xa lánh xác trần.
 (Kinh Đưa Linh Cữu)
Có thể hiểu Chơn Hồn là Chơn Thần của những
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người mới từ trần.
III.- ĐỆ TAM XÁC THÂN
Đệ Tam Xác Thân thường đuợc gọi là Linh Hồn hay
Chơn Linh, là điểm Linh Quang do Đức Chí Tôn chiết
ra từ khối Đại Linh Quang của Đức Ngài mà ban cho mỗi
người để làm chủ Xác Phàm.
Những câu kinh sau đây cho biết rằng Đệ Tam Xác
thân tức Chơn Linh hay Linh Hồn là do Đức Chí Tôn
ban cho:
Kinh Tẩn Liệm:
Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
Câu đối trên Thuyền Bát Nhã:
Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.
1.- Linh Hồn được nuôi dưỡng bằng Kinh kệ, Thánh
Giáo và Ân Điển Thiêng Liêng,… Mỗi lần vô Đền Thờ
cúng Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu tức là cho Linh
Hồn ăn đó vậy. Càng cúng nhiều, Linh Hồn càng được
mau tấn hóa.
2.- Linh Hồn thì vô tư và có thể thông công cùng chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật, và các Đấng Trọn Lành nơi Ngọc
Hư Cung. Linh Hồn có nhiệm vụ ghi chép không sai tất
cả điều lành việc dữ của con người, một mảy không qua,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét.
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IV.- CHƠN THẦN VÀ LINH HỒN
Linh Hồn luôn luôn ở trong Chơn Thần và ngự tại
tim của Xác Phàm.
1.- Linh Hồn điều khiển Xác Phàm qua trung gian
của Chơn Thần, giống như người đánh xe điều khiển con
ngựa qua trung gian của đồ bắc kế. Linh Hồn luôn luôn
khuyên bảo Chơn Thần kềm thúc Xác Phàm không cho
làm điều sái quấy.
2.- Khi một người nào phạm tội Thiên Điều, bị Ngũ
Lôi tru diệt, thì Chơn Thần bị Ngũ Lôi đánh tan ra thành
những Nguơn Chất, bị Diêu Trì Cung thâu lại, còn Linh
Hồn là một điểm Linh Quang thì bất tiêu bất diệt. Nhưng
vì không còn Chơn Thần nên Linh Hồn phải bị phiêu lạc.
3.- Khi Xác Phàm chết, Linh Hồn và Chơn Thần
không chết theo.
– Nếu Xác Phàm biết lo tu hành và có đầy đủ đạo
đức, giữ gìn trai giới đúng mức (trường chay là tốt nhứt),
thì Chơn Thần được tinh khiết, nhẹ hơn không khí, 7
dây từ khí được tinh vi nên dễ bứt ra, Chơn Thần theo
cửa ngõ Nê Hườn Cung xuất ra khỏi Xác Phàm một cách
nhẹ nhàng, và lấy hình ảnh giống Xác Phàm như khuôn
in rập. Chơn Thần và Linh Hồn bay ra khỏi bầu không
khí để vào cõi Hư Linh.
– Nếu Xác Phàm không biết tu hành và có đời sống
thiếu đạo đức, buông lung trụy lạc, thì Chơn Thần ô truợc
nặng nề, 7 dây từ khí khó bứt ra, Chơn Thần phải chờ khi
nào Thể Xác tan rã, 7 dây từ khí lần lần rã theo thì mới
xuất ra đuợc. Trong khi chờ đợi, Chơn Thần phải chứng
kiến sự tan rã lần lần của Thể Xác thì nó đau đớn và khổ
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sở vô cùng, không có cái khổ sở nào bằng. Khi Chơn Thần
xuất ra được rồi thì vì ô trược nên bị bao phủ bởi một lớp
trược khí nặng nề cũng không thể bay lên cao được.
Trong lúc làm Phép Xác (Bí tích của Đạo Cao Đài),
Chức Sắc hành pháp dùng phép Đoạn Căn cắt đứt 7 dây
oan nghiệt giúp cho Chơn Thần lìa khỏi Thể Xác. Điều
nầy là một trong những điều thể hiện lòng Đại Từ Bi của
Đức Chí Tôn trong Đại Ân Xá Kỳ Ba.
4.- Linh Hồn và Chơn Thần thông qua Luân Hồi,
nương theo Xác Phàm mà lập công quả để dự vào Trường
Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ. Nếu không có Xác Phàm thì Linh Hồn và
Chơn Thần khó có điều kiện mà lập được công quả.
– Chơn Thần và Linh Hồn là xác thân thật sự của
chúng ta, còn xác thân phàm trần giống như chiếc áo mà
chúng ta phải thay đổi sau mỗi lần tắm, nghĩa là sau mỗi
lần chuyển kiếp. Sau mỗi lần tắm, xác thân của chúng ta
được sạch sẽ lên. Cũng vậy, sau mỗi lần tái kiếp, Chơn
Thần và Linh Hồn được tiến hóa thêm lên.
– Nếu Chơn Thần điều khiển được xác thân để xác
thân nương theo tôn giáo học đạo và lập công bồi đức thì
Chơn Thần và Linh Hồn luôn luôn được tiến hóa, như
hai câu đầu của bài Kinh Giải Oan đã dạy:
Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.
Tạm hiểu:
❒❒ Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà các Linh Hồn được
tiến hóa mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn,
❒❒ Muốn vậy, Linh Hồn phải dựa vào xác thân phàm
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trần để hiệp về con đường Đạo mà lo tu hành.
PHẦN KẾT LUẬN
Tóm lại, mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm
trần nầy đều có 3 thể xác thân:
■■ Đệ Nhứt Xác thân là xác thân phàm trần, thường gọi
là Xác Phàm hay Nhục Thể, bằng xương bằng thịt,
do Cha Mẹ phàm trần ban cho, được nuôi dưỡng
bằng thực phẩm phàm trần.
■■ Đệ Nhị Xác thân là Chơn Thần (có khi gọi là Chơn
Hồn), bằng khí chất, bán hữu hình và bất tiêu bất
diệt, bao bọc lấy Xác Phàm, do Bà Mẹ Thiêng Liêng
là Đức Phật Mẫu ban cho, được nuôi dưỡng bằng
âm đức của Xác Phàm.
■■ Đệ Tam Xác thân là Chơn Linh hay Linh Hồn,
không phải là vật chất mà là một điểm Linh Quang
do Ông Cha Thiêng Liêng là Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế ban cho, vô hình và bất tiêu bất diệt.
1.- Chơn Thần bao bọc lấy Xác Phàm như khuôn bọc.
2.- Chơn Thần có đời sống vĩnh cửu, và đó mới là xác
thân chơn thật của con người, nên còn được gọi là Chơn
Thân.
3.- Chơn Thần bảo tồn sự sống cho Xác Phàm và là
chủ của Thất Tình Lục Dục. Chơn Thần liên lạc với Xác
Phàm nhờ bởi 7 dây từ khí, gọi là 7 dây oan nghiệt.
4.- Linh Hồn điều khiển Xác Phàm qua trung gian
của Chơn Thần, giống như người đánh xe điều khiển con
ngựa qua trung gian của đồ bắc kế. Linh Hồn luôn luôn
khuyên bảo Chơn Thần kềm thúc Xác Phàm không cho
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làm điều sái quấy.
6.- Khi Xác Phàm chết, Linh Hồn và Chơn Thần
không chết theo.
7.- Linh Hồn và Chơn Thần thông qua Luân Hồi,
nương theo Xác Phàm mà lập công quả để dự vào Trường
Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
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***
Ngày 8–6 Bính Dần (17–7–1926), Đức Chí Tôn
có dạy:
“Kẻ nào trai giái đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu
pháp đặng”
 (TNHT.I.26, in năm 1972)
Thọ là nhận lãnh, Truyền là trao lại. Từ Bửu Pháp ở
đây có thể hiểu theo hai nghĩa khác nhau, và do đó, cụm
từ Thọ Truyền Bửu Pháp cũng có hai ý nghĩa khác nhau.
1.- Ý NGHĨA THỨ NHỨT
Bửu là quí báu.
Pháp là Bí Pháp tâm truyền để luyện đạo. Vậy:
Thọ Bửu Pháp là được truyền dạy cho tâm pháp
quí báu để luyện đạo trong Tịnh Thất.
Tân Luật, Chương II, Điều thứ 13: Trong hàng hạ
thừa, ai giữ trai kỳ từ mười ngày sắp lên, được thọ truyền
Bửu Pháp, vào tịnh thất có người chỉ luyện đạo.
Trong bài ghi lại cuộc nói chuyện với các anh em
thợ hồ xây dựng Tòa Thánh, ngày 27–11–1936, Đức Hộ
Pháp có dạy như sau:
“Ai không xuất thân hành đạo, nghĩa là không có công
phổ độ thì không vào tịnh thất được, vì không đủ Tam Lập”.
Tam lập là Lập Đức, Lập Công và Lập Ngôn. Ngoài
ra trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (quyển I, trang 80–81),
Đức Chí Tôn cũng có dạy như sau:
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“Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì
phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có
một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân
luyện đạo. Thầy nói cho các con biết: nếu công quả chưa đủ,
nhân sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành
đặng đâu mà mong.
Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng
sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách
khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao
nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao”.
2.- Ý NGHĨA THỨ NHÌ
Từ Bửu Pháp còn có nghĩa là phép bí tích quí báu
mà Đức Chí Tôn đã ban cho để độ Vong Hồn người chết
được siêu thăng. Do đó :
Thọ truyền Bửu Pháp là được nhận lãnh các phép
bí tích quí báu của Đạo Cao Đài.
* Trong quyển tài liệu Hạnh Đường, khóa Quí Sửu
1973, Ngài Tiếp Pháp Trương Văn Tràng có dạy như sau:
“Chỉ đặc biệt người qui vị giữ trọn 10 ngày chay thì Thọ
Truyền Bửu Pháp, nghĩa là thỉnh Chức sắc hành pháp làm
phép xác mà thôi, dưới 10 ngày không được hưởng Pháp nầy”.
* Ngoài ra, trong phần Trai Kỳ của quyển Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh cũng đã có dạy:
“Vị nào giữ được Thập trai đổ lên thì sau khi qui liễu,
được Hội Thánh đến làm Phép Xác, y như lời Thầy đã tiên
tri: ‘Ai giữ Trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền
Bửu Pháp’.”
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Người Tín Đồ Cao Đài giữ trai kỳ 10 ngày sắp lên,
khi qui vị, được Chức Sắc hành pháp đến làm phép Xác,
phép Đoạn Căn và phép Độ Thăng để cho Chơn Hồn
dễ dàng lìa khỏi xác trần và được đưa vào cõi Hư Linh.
Kế đến nhờ có Kinh Tận Độ và sự trợ giúp của các Đấng
Thiêng Liêng, Chơn Hồn không bị lầm đường lạc lối để
cuối cùng được đưa đến Diêu Trì Cung dự Hội Bàn Đào,
rồi đến Ngọc Hư Cung để được phán xét:
Hội Bàn Đào, Diêu Trì Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
………
Ngọc Hư Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.
 (Kinh Đệ Cửu Cửu)
Những vị Tín Đồ giữ trai kỳ dưới 10 ngày, khi qui
vị, chẳng những không được hưởng các phép bí tích nầy
mà còn không được hưởng đầy đủ Kinh Tận Độ. Những
vị nầy không được Chức Sắc hành pháp đến làm lễ, chỉ
đuợc làm Lễ Cầu Siêu Bạt Tiến mà thôi, cầu siêu thì chỉ
tụng có một bài kinh “Đầu vọng bái Tây Phương Phật
Tổ…”, tụng 3 lần, khi dứt niệm Danh Thầy 3 lần. Kế đến
là tụng Di Lạc Chơn Kinh. Những vị Đạo Hữu giữ trai
kỳ dưới 10 ngày cũng không được làm Tuần Cửu, Tiểu
Tường hay Đại Tường. Đến các ngày nầy, chỉ làm Lễ Cầu
Siêu: Cúng Thầy, tụng Kinh Cầu Siêu (Không tụng bài
36 cõi Thiên Tào) và Kinh Di Lạc mà thôi.
Một Tín Đồ Cao Đài (giữ đúng Luật Đạo) đến giờ
mệnh chung sẽ được Diêu Trì Cung cử các vì Tiên Nữ đến
gìn giữ Chơn Hồn như Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
đã dạy trong bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
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Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Những người Tín Đồ nào không giữ đủ Thập trai và
lúc sanh tiền có cuộc sống không lành mạnh thì lúc qui vị
Chơn Hồn, không được các Đấng hướng dẫn, sẽ bị chơi
vơi nơi cõi trần, dễ bị lầm đường lạc lối vào chốn Phong
Đô, như Đức Hộ Pháp đã dạy trong bài Kinh Giải Oan:
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
và:
Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.
QUI HỒI CỰU VỊ
Trong quyển TIÊN THIÊN TIỂU HỌC, Ngài
Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu có giảng về từ ngữ “Trở
Về Ngôi Cũ” như sau.
SAO GỌI LÀ TRỞ VỀ NGÔI CŨ
“Con Người mới sinh ra, đã thọ lãnh một điểm Linh
quang (linh hồn) của Đấng Tạo Hóa. Điểm Linh quang
ấy lúc ban sơ còn mới mẻ, trong sạch, cho nên trong Tam Tự
Kinh có câu: “Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện”. Lần lần con
Người lớn lên, say mê trần tục, vương lấy tội tình. Điểm
Linh quang ấy nhiễm lấy bợn nhơ mà hóa ra trọng trược.
Ấy vậy, ta cần phải trau dồi nó lại cho trong sạch, nhẹ như
xưa (nghĩa là tu) hầu ngày sau ta thoát xác rồi, linh hồn ta
nhẹ nhàng sáng láng mới trông trở về ngôi cũ là nơi ta trước
đã đồng bực cùng Đấng Tạo Hóa vậy”.
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GHI CHÚ: Con Người do Thượng Đế tạo ra, hễ
Trời có gì thì con Người có nấy, cho nên con Người được
gọi là Tiểu Linh Quang, Tiểu Thượng Đế, Tiểu Thiên
Địa,…
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BÍ PHÁP GIẢI THOÁT LUÂN HỒI
(Lời Dạy của Đức Hộ Pháp)

***

T

rong quyển Lời Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp
có dạy như sau:
“Trong một thời cúng, Bần Đạo đã căn dặn nhiều
phen, trọng hệ hơn hết là khi dâng Tam Bửu. Dầu cho
tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi
dâng Tam Bửu, khuyên cả thảy định thần mật niệm dâng
Ba Bửu trọng hệ cho CHÍ TÔN, tức là giúp Bần Đạo hành
pháp dễ dàng một chút đó”
 (Lời Thuyết Đạo năm Mậu Tý 1948, trang 23).
Dâng Tam Bửu là dâng 3 món quí báu của mình cho
Đức Chí Tôn, đó là:
Tinh, Khí, Thần
■■ Tinh là Thể xác, được tượng trưng bằng Hoa.
■■ Khí là ChơnTthần, được tượng trưng bằng Rượu.
■■ Thần là Linh Hồn, đuợc tượng trưng bằng Trà.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN
có dạy như sau:
“Còn Cổ lễ cúng thì:
 Rượu là KHÍ
 Bông là TINH
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 Trà là THẦN”
 (TNHT, Quyển 1, trang 44, in năm 1972)
Dâng Hoa, dâng Rượu, và dâng Trà là một hình thức
kỉnh lễ tượng trưng cho nghi tiết về phần hữu vi, để tỏ
lòng thành kính với Đức Chí Tôn. Quan trọng là về phần
tinh thần, phần vô vi. Về phần vô vi thì:
1).-Dâng Hoa là tượng trưng cho dâng thể xác của
mình cho Đức Chí Tôn.
Mảnh hình hài được tượng trưng bằng hoa vì Đức
Chí Tôn muốn cho mảnh hình hài của con cái Đức Chí
Tôn được xinh đẹp và tươi thắm như “Năm Sắc hoa tươi”.
Mình dâng mảnh hình hài của mình cho Chí Tôn
thì nó không còn là của mình nữa; nó đã được Chí Tôn
đào tạo thì nay “ do quyền hành độc đoán của Chí Tôn
định”. Mình dâng mảnh hình hài của mình cho Chí Tôn
là dâng luôn cả tiền căn nghiệt chướng của mảnh hình
hài từ nhiều kiếp trước, nguyện lấy âm đức kiếp nầy mà
lập công chuộc tội. Kinh Tang lễ có câu “Ơn Tạo hóa tha
tiền khiên trước”.
2).-Dâng Rượu là tượng trưng cho dâng Trí thức
Tinh thần (tức Trí não, hay Chơn Thần) của mình cho
Đức Chí Tôn.
Chơn Thần được tượng trưng bằng rượu vì Đức Chí
Tôn muốn cho Chơn Thần của con cái Đức Ngài được
tinh khiết và tráng kiện như rượu mạnh vậy.
Mình dâng cả trí thức tinh thần cho Chí Tôn tức
là mình nguyện đem hết trí não thông minh của mình
mà phụ lo vào công việc Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ
chúng Sanh.
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3).-Dâng Trà là tượng trưng cho dâng Linh Hồn
của mình cho Đức Chí Tôn.
Linh Hồn được tượng trưng bằng trà vì Đức Chí
Tôn muốn cho Linh Hồn của con cái Đức Ngài được điều
hòa và thơm tho như hương vị của trà.
Dâng Ruợu và Dâng Trà là dâng cả Chơn Thần và
Linh Hồn của mình lên Đức Chí Tôn. Nhờ điển lực của
Đức Hộ Pháp mà Chơn Thần và Linh Hồn của mình được
chuyển lên hướng Bát Quái Đài để cho Đức Chí Tôn và
các Đấng dạy dỗ và ban ân điển để cho trí não được quang
minh, tinh thần được mẫn huệ
Trong quyển Lời Thuyết Đạo, Đức Hộ Pháp có
dạy như sau:
“Mấy em có thấy đâu khi vô Đền Thánh, Qua đứng trên
Ngai lấy hết tư tưởng của mấy em cầu kinh, Qua ôm hết dâng
lên cho Đức Chí Tôn, dâng đây không phải là tiếng thường,
ấy là cái Thiên Thiều, Ngài hưởng rồi Ngài trả lại cho mấy
em cái Thiên Tinh… Qua đứng trên Ngai, Qua thấy trên
Nê Hoàn Cung của mấy em, nếu định tâm, thì có một hào
quang xung lên đều đều, mọi người đều có cả hào quang
đó. Có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Đài, hiệp với
đạo hào quang trong Quả Càn Khôn đoạn đem trở ra bao
trùm chỗ ngồi của mấy em, mà mấy em không thấy được,
cho nên khi mấy em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng
Liêng ban cho đó thì tinh thần được an tịnh. Hạnh phúc
biết bao nếu biết thọ hưởng cái hồng ân đó…”
 (Lời Thuyết Đạo năm Mậu Tý 1948, trg 15).
Trong Quyển Bí Pháp, Đức Hộ Pháp dạy như sau:
“Bần Đạo xin nhắc lại một phen nữa: Khi vào hành
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lễ, lúc dâng Tam Bửu,
– Hễ dâng Bông lên là dâng cái Hình Thể của chúng
ta tức là tượng trưng xác thịt của chúng ta đó, ta cúi đầu
cầu nguyện Chí Tôn: “Con xin dâng mảnh hình hài của
con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”,
– Khi dâng Rượu thì cầu nguyện: “Con xin dâng cả
trí thức tinh thần của con cho Chí Tôn dùng phương
nào thì dùng”.
– Khi dâng Trà thì cầu nguyện: “Con xin dâng cả
Linh Hồn con cho Chí Tôn dùng phương nào thì dùng”.
Câu chót, nếu chúng ta khôn ngoan thì nguyện như
vầy: “Cả Linh Hồn, cả Trí Não, cả Hình Hài con, Thầy
đào tạo, đó là của Thầy thì do nơi quyền hành độc đoán
của Thầy định”.
Đó, ta cầu nguyện như vậy với CHÍ TÔN”.
 (Quyển Bí Pháp, in tại Hoa Kỳ, trang 90)
Cũng trong Quyển Bí Pháp, Đức Hộ Pháp lại dạy:
“Ngộ nghĩnh thay, chúng ta nên để ý điều nầy. Đức Chí
Tôn biểu chúng ta mỗi ngày phải dâng ba món ấy: ba món
trọng hệ hơn hết là Tinh, Khí, Thần. Thường ngày chúng
ta chỉ lấy Khí, Thần dâng mà thôi, còn Tinh thì Tiểu Đàn
hay Đại Đàn mới có.
Ngài chán biết thi hài của chúng ta chẳng phải chúng ta
làm chủ, nếu đòi quả quyết nó thì nó đi đặng phụng sự cho
Vạn Linh thì không có làm gì được, nên Ổng không buộc mà
để cho nó có quyền tự do định phận của nó. Nội bao nhiêu
đó chúng ta cũng thấy cái lòng Đại Từ Bi của Ngài đến thế
nào. Thể chất kia mà Ngài không ràng buộc không ép bức để
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cho nó định phận, tưởng có ai nhân từ đến mức đó không”.
 (Quyển Bí Pháp, in tại Hoa Kỳ, trang 68)
Góp ý của người soạn bài:
Theo lời dạy trên của Đức Hộ Pháp thì thường ngày,
khi Cúng Tứ Thời, chúng ta chỉ dâng:
❒❒ Trí Thức và Tinh Thần, tức Chơn Thần hay Khí
(Rượu)
❒❒ hoặc Linh Hồn tức Chơn Linh hay Thần (Trà).
■■ Cúng Thời 12 giờ khuya và trưa, khi dứt bài Dâng
Rượu, mình cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn:
“Con xin dâng cả rí thức tinh thần của con cho Chí
Tôn dùng phương nào thì dùng” (dâng Chơn Thần,
tức là Khí).
■■ Cúng Thời 6 giờ sáng và chiều, khi dứt bài Dâng
Trà, mình cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn:
“Con xin dâng cả Linh Hồn của con cho Chí Tôn
dùng phương nào thì dùng” (dâng Linh Hồn, tức
là Thần).
BÍ PHÁP GIẢI THOÁT LUÂN HỒI
Tại sao trong mỗi thời cúng, Đức CHÍ TÔN buộc
các Tín Đồ phải dâng Tam Bửu lên Đức Ngài?
– Vì đó là Bí Pháp Đoạt Cơ Giải Thoát cho mỗi
Tín Đồ.
Đức Chí Tôn dạy chúng ta Dâng Tam Bửu của chúng
ta là Tinh, Khí và Thần, tức Thể Xác, Chơn Thần và Linh
Hồn, lên Đức Chí Tôn để Đức Chí Tôn lấy đó mà làm
phương tiện Phổ Độ chúng sanh, làm phương tiện phụng
sự Vạn Linh, phụng sự cho công cuộc tiến hóa của chúng
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sanh. Hơn thế nữa, khi đã dâng cả Thể Xác, cả Chơn
Thần, cả Linh Hồn cho Chí Tôn, thì chúng nó không còn
là của mình nữa. Như vậy những tội tình oan nghiệt mà
mình đã phạm phải từ trước đến giờ mình không hiểu,
mình không biết, mình không còn trách nhiệm nữa, miễn
là mình đừng làm trái mặt luật của Đức Ngài định, thì
không thể buộc tội mình được, như vậy mình đã đạt được
cơ giải thoát luân hồi.
Đức Chí Tôn bảo chúng ta dâng Tam Bửu trong mình
cho Đức Ngài là một cách gián tiếp Đức Ngài đem Bí Pháp
Giải Thoát Luân Hồi giao cho chúng ta.
Trong Quyển Bí Pháp, Đức Hộ Pháp dạy như sau:
Đức Chí Tôn “Ngài biểu chúng ta hiến ba món báu
trong mình chúng ta là Tam Bửu:
1. Xác Thịt,
2. Trí Não,
3. Linh Hồn
Tất nhiên thân thể và phàm thể của chúng ta, Đức
CHÍ TÔN biểu ta hiến cho Ngài đặng Ngài phụng sự cho
Vạn Linh. Chúng ta thấy gì? Mỗi ngày chúng ta kêu Đức
Chí Tôn làm chứng, kêu Tam Giáo làm chứng, giờ phút
nầy con nguyện dâng cả xác thịt, trí não và linh hồn của
con cho THẦY đặng THẦY làm lợi khí mà phụng sự cho
Vạn Linh. Hễ dâng rồi còn gì của mình nữa, có trả nợ tiền
khiên chớ không có tạo nữa; nếu có tạo nữa mà giờ phút
nầy mình đến Đền Thánh nầy đây, ngồi trong lòng của
Đức CHÍ TÔN, đứng trong phần tử Thánh Thể của Ngài
tình cờ mình bị quả kiếp gì xãy đến, mình không biết, vì
thân thể mình không biết duy chủ nữa mà chính Đức CHÍ
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TÔN duy chủ, vì mình giao cả thân thể mình nơi tay Đức
CHÍ TÔN thì mình không còn biết gì nữa.
Ngày kia mình có thể nói, mỗi hành tàng của con làm,
con đã tạo, con giao cả trong tay ĐẠI TỪ PHỤ, quyền hạn
xử định do nơi tay THẦY, chớ con không biết…
Ấy vậy, mỗi ngày, từ mơi tới trưa, đến chiều, từ chiều
đến khuya, từ khuya đến sáng, mình vô Đền Thánh kêu
Đức Chí Tôn, kêu Tam Giáo và các Đấng Thiêng Liêng
mà phân chứng trước. Thân tôi không còn là của tôi nữa,
tôi đã hiến cho Đức CHÍ TÔN, làm tôi tớ cho Vạn Linh
thay thế Đức CHÍ TÔN, giờ phút đó, chúng ta không biết
tội nào của chúng ta đã làm, dầu có tội mà chúng ta không
làm điều gì thêm nữa, thì quả kiếp ấy tiêu diệt, cơ quan giải
thoát chúng ta đoạt, không thể gì định tội được.
Đức CHÍ TÔN biểu chúng ta không phải là chúng ta,
mà chúng ta không phải là chúng ta thì quả kiếp ấy không
phải là của chúng ta, tức nhiên ta đã đoạt được Cơ Giải
Thoát, quyền ấy chính của ta chớ không phải của Đức CHÍ
TÔN. Lấy quyền của ta mà cho ta, mình đã định quyền cho
mình… chính ta tạo quyền giải thoát đó do nơi ta mà thôi”.
 (Quyển Bí Pháp, in tại Hoa Kỳ, trang 44–45–46)
Đó là Bí Pháp Giải Thoát Luân Hồi mà Đức Hộ
Pháp đã dạy khi thuyết đạo.
Bí Pháp thì thông thường là phải bí mật, nhưng khai
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức CHÍ TÔN ban Đại Ân
Xá, nên Đức Ngài không giấu giếm Bí Pháp nữa mà lại
bày ra trước mắt nhơn sanh, để cho nhơn sanh thấy rõ
mà thực hành. Đức Ngài đã từng dạy:
“Muốn trọn hai chữ Phổ Độ phải làm thế nào?
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Thầy hỏi?
Phải bày Bửu Pháp chớ không đặng giấu nữa…
Nghe và tuân theo”
 (TNHT.I.13 – in năm 1972)
Trong một dịp khác, Đức Chí Tôn dạy tiếp:
“Ta nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ
Độ mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi được”
 (TNHT.I.18 – in năm 1972)
Tại sao gọi đó là Bí Pháp của Đạo Cao Đài?
– Bởi vì đó chính là cơ quan giải thoát chúng ta khỏi
Luân Hồi tái kiếp.
Đức CHÍ TÔN buộc chúng ta dâng Tam Bửu của
chúng ta là Thể Xác, Chơn Thần và Linh Hồn để Đức Ngài
lấy đó làm phương tiện Phụng Sự Vạn Linh: Đức Ngài
muốn chúng ta thay thế cho Ngài mà lo “Hoằng Khai Đại
Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh”, bởi vì đó là Bí Pháp rất quan
trọng để cho chúng ta được trở về hội hiệp cùng với Đức
CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU. Thường ngày, người
Tín Đồ Cao Đài đều thành tâm nguyện với Đức Chí Tôn:
■■ Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai.
■■ Nhị nguyện: Phổ Độ chúng sanh.
Việc Phổ Độ Chúng Sanh là mục tiêu hàng đầu của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Phổ Độ. Đức CHÍ TÔN cũng đã
từng dạy người Tín Đồ Cao Đài như sau:
“Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều
Phổ Độ Chúng Sanh mà thôi”
 (TNHT. Q1, trg 81 – in 1972)
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LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA
Ngoài những lời dạy trên của Đức Hộ Pháp, trong
Di Lạc Chơn Kinh, Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật
cũng có dạy như sau:
– Nếu như có chúng sanh nghe biết lời Đức Phật
Thích Ca và bằng lòng tiếp nhận lời dạy của Đức Ngài thì
thoát khỏi các nghiệt chướng,… tùng theo và nhìn nhận
là đúng Luật Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì
ắt sẽ được giải thoát luân hồi, đắc quả được Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác (một phẩm vị của Phật Thế
Tôn) ấy là chứng được quả vị nơi cõi Niết Bàn, tức là Cõi
Phật, còn gọi là Cực Lạc Thế Giới.
Nguyên văn đoạn nầy như sau:
“Nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát
nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị
Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi,
đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả
Cực Lạc Niết Bàn”.
Như vậy, nếu người tín đồ Cao Đài thuần thành
giữ đúng luật của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì sẽ được
Giải Thoát Luân Hồi.
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***
Việc Ăn Chay trong đạo Cao Đài có 3 định mức:
❒❒ Lục Trai: ăn chay 6 ngày mỗi tháng.
❒❒ Thập Trai: ăn chay 10 ngày mỗi tháng.
❒❒ Trường Trai hay Chay Trường: luôn luôn ăn 		
chay, không ăn mặn ngày nào.
1.- TÍN ĐỒ CAO ĐÀI PHẢI ĂN CHAY
Mới nhập môn vào Đạo Cao Đài, người Tín Đồ
được nhận Sớ Cầu Đạo tạm và buộc phải giữ trai kỳ ít
nhứt là 6 ngày mỗi tháng. Sau 6 tháng tuổi Đạo, người
Tín Đồ được đổi Sớ Cầu Đạo tạm lấy Sớ Cầu Đạo thiệt
thọ và được khuyên phải giữ trai kỳ 10 ngày mỗi tháng
hoặc chay trường.
Thập trai là định mức mà người Tín đồ phải giữ
suốt đời để được hưởng đầy đủ quyền lợi của một người
Tín Đồ thiệt thọ.
Theo điều thứ 12, chương II của Tân Luật Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ, người nhập môn vào Đạo rồi thì được
gọi là Tín Đồ. Trong hàng Tín Đồ có hai bực: Hạ Thừa
và Thượng Thừa.
Hạ Thừa.– Hạ Thừa là bực còn ở thế, có vợ chồng làm
ăn như người thường, song buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6
hoặc 10 ngày trong mỗi tháng, phải giữ Ngũ Giới Cấm và
phải tuân theo Thế Luật của Đạo truyền ra.
Thượng Thừa.– Thượng Thừa là bực đã giữ trường
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trai, giái sát và Tứ đại Điều qui.
Lục trai, Thập trai và Trường trai là 3 định mức hay
3 nấc thang của người Tín Đồ Cao Đài trên đường thăng
tiến tu học. Ăn chay 6 ngày trong một tháng là giai đoạn
tập sự để cho quen lần với việc ăn chay, không nên giữ
hoài như vậy, mà sau đó phải ráng tiến lên ăn chay cho đủ
10 ngày trong một tháng thì mới được nhìn nhận nhận là
Tín Đồ thiệt thọ chánh thức của Đạo Cao Đài.
Việc ăn chay trong Đạo Cao Đài được xem như là
một cứu cánh thăng tiến trên đường đạo. Quyền lợi của
người Tín Đồ Cao Đài được hưởng trong các nghi lễ Đạo
khi qui liễu cũng được qui định theo trai giới chớ không
phải hoàn toàn theo theo phẩm trật hành chánh. Một vị
Chức Sắc không giữ đúng trai giới qui định, khi qui vị
cũng không được hưởng đầy đủ quyền lợi bằng một vị
Tín Đồ giữ Thập trai hay Trường trai.
Những vị Đạo hữu giữ trai kỳ đủ 10 ngày mỗi tháng
thì được đối phẩm với Địa Thần, khi qui liễu sẽ được hưởng
trọn vẹn Kinh Tận Độ và những Bí Tích về Phép Độ Hồn.
Những vị Đạo hữu giữ trai kỳ 6 ngày mỗi tháng, hay
nói chung giữ trai kỳ dưới 10 ngày mỗi tháng, thì khi qui
liễu chỉ được hưởng một phần Kinh Tận Độ mà thôi:
Không làm Phép Xác, không làm Tuần Cửu hay Tiểu Tường,
Đại Tường. Đến ngày Tuần Cửu hay Tiểu Tường, Đại
Tường thì làm Lễ Cầu Siêu. Cầu Siêu thì chỉ tụng Kinh
Cầu Siêu “Đầu vọng bái…” và tụng Kinh Di-Lạc, không
tụng bài Khai Cửu và các bài Nhứt Cửu, Nhị Cửu,… là
vì giữ trai kỳ không đủ 10 ngày mỗi tháng thì Chơn Thần
còn trược, mà trược khí lại là vật chất dễ dẫn điện; nếu
làm Tuần Cửu để đưa Chơn Thần vào cõi Hư Linh thì
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Chơn Thần có thể bị sét đánh tiêu diệt.
Chúng ta thấy rằng việc ăn chay rất là quan trọng, vừa
giúp cho chúng ta bớt tội sát sanh trong ăn uống vừa giúp
cho Chơn Thần chúng ta được thanh khiết. Trong Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển, quyển I, trang 26, Đức Chí Tôn có dạy:
“Kẻ nào trai giới đặng mười ngày đổ lên, thọ truyền
bửu pháp đặng.
Chư môn đệ phải trai giới…
Chẳng phải Thầy còn buộc theo cựu luật, song luật ấy
rất nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng”.
2.- QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI

* Những vị Đạo Hữu giữ Trai kỳ từ 10 ngày đổ

lên thì được đối phẩm với Địa Thần, khi qui liễu được
hưởng nhiều quyền lợi:
 Được dộng chuông báo tử tại Đền Thánh hay
Thánh Thất, Nam 7 tiếng, Nữ 9 tiếng.
 Được làm phép Xác, phép Đoạn Căn và phép
Độ Thăng.
 Cầu Siêu được tụng 2 bài Kinh: Bài Kinh Cầu
Siêu “Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ” xen kẻ
với bài Kinh Khi Đã Chết Rồi “Ba mươi sáu cõi
Thiên Tào”.
 Trong Lễ An Táng:
❒❒ Đến Báo Ân Từ rước Linh vị vào bái lễ Đức
Phật Mẫu, khi rước cũng như khi đưa đều có
đổ một hồi chuông.
❒❒ Đến Đền Thánh rước Linh vị vào bái lễ Đức
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Chí Tôn, khi rước cũng như khi đưa đều có
đổ một hồi chuông (không có dộng trống, từ
phẩm cấp Lễ Sanh đổ lên mới có dộng trống).
 Được làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường.
Khi làm Lễ Tiểu Tường và Đại Tường thì ngoài
Linh vị có sẵn, có thể làm thêm hai lá Linh Phan:
một lá cho Tiểu Tường và một lá cho Đại Tường.
Từ khi qui liễu đến khi làm lễ Đại Tường có tất
cả 12 lá sớ (Con số 12 là số riêng của Thầy).
* Những Đạo Hữu giữ Lục trai thì không được đối
phẩm với Địa Thần, khi qui liễu không được hưởng đầy
đủ Kinh Tận Độ và bị mất nhiều quyền lợi khác.
 Không được dộng chuông báo tử.
 Không Được làm phép Xác, phép Đoạn Căn hay
phép Độ Thăng, chỉ Cầu Siêu Bạt Tiến.
 Trong Lễ An Táng:
❒❒ Đến Báo Ân Từ rước Linh vị vào bái lễ Đức
Phật Mẫu, khi rước cũng như khi đưa đều
không có đổ chuông.
❒❒ Đến Đền Thánh rước Linh vị vào bài lễ Đức
Chí Tôn, khi rước cũng như khi đưa đều không
có đổ chuông.
 Không được thượng Sớ Tuần Cửu, Tiểu Tường
hay Đại Tường. Tới ngày Tuần Cửu, Tiểu Tường
hay Đại Tường thì hành Lễ Cầu Siêu Bạt Tiến.
Cầu Siêu thì chỉ tụng bài Kinh Cầu Siêu “Đầu
vọng bái Tây Phương Phật Tổ…” và tụng Kinh
Di-Lạc mà thôi. Tụng nhiều chừng nào càng tốt
chừng nấy.
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Những vị giữ trai kỳ dưới 10 ngày mỗi tháng thì
không được phép làm lá Linh Phan. Từ khi qui liễu đến
khi làm Lễ Cầu Siêu trong ngày Đại Tường chỉ có 1 lá sớ,
đó là Sớ Tân Cố.
THẬP TRAI & LỤC TRAI
Đạo hữu giữ 10 ngày chay
Đối phẩm Địa Thần

Đạo hữu giữ 6 ngày chay
Vong phàm

Dộng chuông báo tử ở Đền
Thánh hay Thánh Thất

Không

Hưởng Phép Xác, phép Đoạn
Căn, phép Độ Thăng

Không

Cầu Siêu: có tụng bài Kinh
“36 cõi Thiên Tào…”

Không

Có làm Tuần Cửu, Tiểu
Tường, Đại Tường

Không

Có dộng chuông khi đến Báo
Ân Từ và Đền Thánh bái lễ

Không
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***

T

rong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí
Tôn có dạy như sau:
“Gặp Tam Kỳ Phổ Độ nầy mà không tu,
thì không còn trông mong siêu rỗi”
 (TNHT.I.18)

và:
“Nếu biết ngộ kiếp một đời tu,
đủ trở về cùng Thầy đặng”
 (TNHT.I.61)
Nhưng phải làm thế nào để được trở về cùng Đức
Chí Tôn? Chính Đức Chí Tôn đã dạy là: Phải lo Tu. Và
cũng chính Đức Ngài đã mở ra một Trường Thi Công Quả
để cho nhơn sanh trở về cùng Ngài, đó là Đạo Cao Đài.
1.- THẾ NÀO GỌI LÀ TU
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (quyển II, trang 120,
in năm 1972), Đức Chí Tôn đã dạy:
“Tu là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận
theo ý trời đã định trước.
– Nếu cả thế gian nầy biết tu thì thế gian có lẽ cãi lý
Thiên đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa
mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên đình cầm bộ Nam tào
cũng chẳng ích chi.
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– Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong
mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ, thì thế nào bảo toàn
tánh mạng. Đã bị tội cùng Thiên Đình thì bị hành phạt.
Nơi kiếp sống nầy nếu không biết tu, buổi chung qui sẽ mắc
tội nơi Thiên Đình”.
2.- NHƠN SANH PHẢI LO TU
Cũng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn
dạy là Phải Lo Tu như sau:
– “Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không
tu, cũng khó trở lại địa vị đặng”.
 (TNHT.I.42 – NĂM 1972).
– Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác chi một truờng thi
công quả: nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa,
giồi tâm, trau đức đặng đến hội diện cùng Thầy, thì mới
đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng
sanh khá nghe Thầy mà xét mình cho lắm.
 (TNHT.II.127 – NĂM 1972)
– Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa đủ, nhân
sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành đặng
đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ
độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì
tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng
bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao”
 (TNHT.I.80&81 - 1972).
– Nhưng muốn đắc quả thì phải tu trong Đạo Cao
Đài, vì Đức Chí Tôn đã dạy là “Đại Đạo Tam Kỳ chẳng khác
chi một truờng thi công quả”. Và trong quyển Con Đường
Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức Hộ Pháp cũng đã dạy:
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“Mỗi Chơn Hồn nơi thế gian nầy, khi thoát xác đều
phải qui tụ tại Đền Thánh nầy, và đi từ trong Đền Thánh
nầy đến các cảnh giới khác… vì Đền Thánh nầy tỷ như một
trường thi… Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài Lập
Công, Lập Đức, Lập Ngôn mà về với Ngài.
Vào Đền Thánh tức vào Hiệp Thiên Đài, đi từ Hiệp
Thiên Đài đến Cung Đạo, nhưng muốn vào Cung Đạo phải
qua Cửu Trùng Đài, mỗi nấc Cửu Trùng Đài là mỗi lần
khảo duợt của các Đấng Thiêng Liêng, là mỗi lần cứu rỗi của
Cửu Vị Nữ Phật, là mỗi lần cầu xin của các đẳng linh hồn”.
3.- NGỘ KIẾP MỘT ĐỜI TU
Chỉ một kiếp tu trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đủ
trở về cùng Đức Chí Tôn, đó là lời dạy của Đức Chí Tôn
trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
“Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra
thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chịu
chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị
Nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế gian nầy lại còn chia ra
phẩm giá mỗi hạng. Đứng bậc Đế vương nơi trái địa cầu
nầy chưa đặng vào hàng bậc chót của Địa cầu 67.
Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân chia ra đẳng
cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu càng tăng
thêm hoài cho tới Đệ nhứt cầu”.
“Nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh
trực, khi hồn xuất ra khỏi xác cứ theo đẳng cấp gần trên mà
luân hồi lại nữa”, luân hồi trong Địa Cầu 68, rồi lần lần mới
từ Địa cầu 68 lên Địa cầu 67 “cho tới Đệ nhứt Cầu, Tam
Thiên Thế Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến
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Tứ Đại Bộ Châu; qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam
Thập lục Thiên; vào Tam Thập lục Thiên rồi phải chuyển kiếp
tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo
Phật gọi là Niết Bàn đó vậy” (TNHT.I.60&61 - in 1972).
Như vậy “thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy;
Nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn
Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về
cùng Thầy đặng” (TNHT.I.61 – in năm 1972).
* Trong kinh Di-Lạc, Đức Phật Thích Ca cũng có
dạy như sau: “Tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất
đắc giải thoát luân hồi, đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ
Đề thị chi chứng quả Cực Lạc Niết Bàn”. Đó là đặc ân vô
cùng to lớn mà Đức Chí Tôn ban cho trong Đại Ân Xá
Kỳ Ba nầy.
4.- ĐẠI ÂN XÁ KỲ BA
Trong quyển Thiên Đạo, trang 106 (bản in tại Hoa
Kỳ, vào tháng 7 năm 2001), Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung
Hậu có viết về Đại Ân Xá như sau:
“Mỗi kỳ khai đạo là mỗi lần Đức Chí Tôn đại ân xá,
nghĩa là ban cho những người vào đạo một ân huệ lớn lao
là bôi xóa tất cả tội lỗi của họ đã làm từ mấy kiếp trước.
Nhờ vậy người tu mới được rảnh nợ tiền khiên, ra khỏi vòng
nhơn quả, chỉ lo lập công bồi đức và trau dồi đạo hạnh cho
hoàn toàn là đắc đạo trong một kiếp tu.
Hạ Ngươn nầy, đức Chí Tôn khai đạo kỳ ba, nên mới
có đại ân xá kỳ ba (troisième Amnistie de Dieu). Phép ‘giải
oan’ và phép ‘ bí tích’ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được
đem ứng dụng theo sự ban hành luật đại ân xá đó”.
90



Đường Về Cùng ĐỨC CHÍ TÔN

A.- PHÉP BÍ TÍCH
Đối với người tín đồ Cao Đài thuần thành, giữ tròn
lời Minh Thệ, gìn giữ đúng Luật Đạo, giữ trai kỳ ít nhứt
là 10 ngày, sau khi chết, Chơn Thần và Linh Hồn được
hưởng nhiều ân huệ của Đức Thượng Đế ban cho trong
Đại Ân Xá Kỳ Ba nầy.
Nhờ Chức Sắc Thiên Phong hành pháp, Chơn Thần
và Linh Hồn được hưởng các phép Bí Tích trong Lễ Tang
như là:
 Phép Xác để tẩy trược Chơn Thần,
 Phép Đoạn Căn để cắt đứt bảy dây oan nghiệt,
 Phép Độ Thăng để đưa Chơn Thần và Linh Hồn
vào cõi Hư Linh.
Ngoài ra, nhờ vào Kinh Tận Độ Vong Linh và sự
linh nghiệm của chín bài Kinh Tuần Cửu, Chơn Thần
và Linh Hồn sẽ được các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là
Cửu Vị Nữ Phật, gìn giữ và hướng dẫn lần lượt lên các
từng Trời của Cửu Trùng Thiên.
B.- PHÉP GIẢI OAN
Trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu:
“… Ngọc Hoàng tích phước hựu tội Đại Thiên Tôn”
Tích còn đọc là tứ, có nghĩa là ban cho, tích phước hay
tứ phước là ban phước.
Hựu là rộng rãi tha thứ, hựu tội là xá tội.
Ý nghĩa của câu kinh trên được tạm hiểu như sau:
– Đức Chí Tôn là Đấng được tôn kính nhứt trong Càn
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Khôn Vũ Trụ, hằng ban phước và xá tội cho chúng sanh.
Kinh sách cũng có nhiều chỗ dạy rằng: Người Tín
Hữu Cao Đài nếu biết biết lo tu hành và giữ đúng Luật
Đạo thì sẽ được xóa tội tiền khiên (là tội lỗi đã gây ra
trong các kiếp trước).
Trong lần Khai Đạo Kỳ Ba nầy, Đức Chí Tôn tha
thứ tội lỗi cho chúng sanh một cách hết sức là rộng lượng.
Khi một Tín Đồ vừa mới nhập môn thì Đức Chí Tôn cho
được hưởng Phép Giải Oan để cởi bỏ tất cả các nghiệp
chướng của nhiều kiếp trước.
Trong bài Kinh Giải Oan, Đức Hộ Pháp đã dạy:
May gặp đặng hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Trong bài Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu
Đã Qui Liễu, Tiên Nương Đoàn Thị Điểm đã dạy:
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
Và trong bài Kinh Hạ Huyệt, Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn cũng đã dạy:
Phép Giải oan độ hồn khỏi tội,
Phướn tiêu diêu nắm mối trường sanh.
Trong kiếp sống, nếu một người Tín Đồ Cao Đài
không biết giữ Đạo mà đến giờ chót biết hồi tâm tin
tưởng Đức Chí Tôn thì người ấy cũng được Hội Thánh
cho hưởng phép Cầu Hồn và Cầu Siêu cho linh hồn được
siêu thoát (theo phần TIỂU DẪN của quyển Kinh Thiên
Đạo và Thế Đạo), đúng như các câu sau đây của bài Kinh
Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
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Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng,
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ vong.
Đức Chí Tôn chẳng những xá tội cho chúng ta mà
còn xá tội cho cả cha mẹ chúng ta đã qui liễu, như Tiên
Nương Đoàn Thị Điểm đã dạy trong bài Kinh Tụng Cha
Mẹ Đã Qui Liễu:
Sấp mình cúi lạy Từ Bi,
Tiền khiên phụ mẫu Tam Kỳ xá ân.
Đức Chí Tôn còn cho phép con cái tu hành lập công,
lập đức để cứu giúp Cha Mẹ:
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa.
Ngoài ra Đức Chí Tôn còn cứu giúp cả ông bà chúng
ta đã qui liễu, như các câu sau đây của bài Kinh Cầu Tổ
Phụ Đã Qui Liễu:
Dầu tội chướng ở miền Địa giái,
Dầu oan gia ở ngoại Càn khôn,
Dầu mang xác tục hay hồn,
Nhớ cầu Từ Phụ Chí Tôn cứu nàn.
Thật rõ ràng Đức Chí Tôn là Đấng Đại Từ Đại Bi,
và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất xứng đáng với danh xưng
là Đại Ân Xá Kỳ Ba.
Khai Đạo Cao Đài vào cuối Hạ Nguơn nầy, Đức
Thượng Đế ban nhiều đặc ân: Người tín hữu thuần thành
ngoài việc được chế giảm tội nghiệp tiền khiên (hựu tội),
nay tùy theo công quả còn được gia thêm phần phước cho
mình (tích phước). Sự gia thêm phước nầy, trong nhiều
93

Đường Về Cùng ĐỨC CHÍ TÔN

trường hợp, được Ơn Trên ban với tỷ lệ cao hầu tạo sự
cứu vớt và khuyến khích trong thời kỳ mở Đạo, lúc mà sự
khó khăn khảo đảo còn nhiều. Đây là một phần ý nghĩa
của “Đại Ân Xá” thời “Tam Kỳ Phổ Độ” nầy.
——— oOo ———
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