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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 155 ngaøy 14-6-2020

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập ngũ niên)
Tòa Thánh Tây Ninh

--------------------
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

3076 Oakbridge Dr, San Jose CA 95121

Số  12/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO
v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại bị tố cáo là hoạt động không giấy phép và không khai thuế với 

chánh quyền, tài chánh không minh bạch . . .

Kính thưa Quý Chức Sắc, Chức việc , Đồng đạo, Cơ Sở và Thân hữu,

Thưa quý vị,

Gần đây, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã bị vài vị qua phương tiện email, qua các trang web đã tố cáo 
Ban Thế Đạo Hải Ngoại là hơn 20 năm qua, Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động  không có giấy phép 
của tiểu bang 501(c)3, tài chánh không minh bạch, không có tài khoản (bank account) riêng của 
Ban Thế Đạo và chưa lần nào báo cáo tài chánh trong suốt 20 năm qua.

Trước sự kiện tố cáo Ban Thế Đạo Hải Ngoại nêu trên, nay Ban Thế Đạo Hải Ngoại tuân hành 
Quyết định của phiên họp ngày 12-6-2020 xin Minh Xác để quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, 
Hiền Muội được rõ:

1- Ban Thế Đạo Hải Ngoại là một Tổ chức hoạt động bất vụ lợi (non-profit organization) có giấy 
phép của Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ.
Hiện nay cứ 2 năm Ban Thế Đạo Hải Ngoại phải ghi danh lại nơi Tiểu Bang California Hoa Kỳ và 
phải đóng lệ phí ghi danh.

2- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Sở Thuế Tiểu Bang California (FTP: Franchise Tax Board) 
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cho miễn trừ thuế (tax-exempt).

3- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (IRS: Internal Revenue Service) 
cho miễn trừ thuế (tax-exempt).

4- Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được Bưu Điện Hoa Kỳ cho gởi Kinh sách, Báo Chí, Thư từ . . . 
theo giá rẻ (bulk rate).

5- Trong Tập San Thế Đạo mỗi khi được phát hành, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đều có đăng số tiền 
quý Huynh Tỷ Đệ Muội và Thân Hữu đã yểm trợ Tập San Thế Đạo, yểm trợ in Kinh Sách, Tiền 
Niên Liểm.

6- Cuối mỗi năm, Ban Thế Đạo Hải Ngoại đều có gởi đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội và Thân Hữu 
Giấy Cảm Tạ của Ban Thế Đạo Hải Ngoại có ghi rõ số tiền của Quý vị đã yểm trợ Ban Thế Đạo 
Hải Ngoại trong năm qua và Biên Nhận số tiền quý vị đã yểm trợ Ban Thế Đạo Hải Ngoại để quý 
vị khai thuế với Tiểu Bang và Liên Bang nếu cần thiết.

Tóm lại Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã hoạt động tại Hoa Kỳ hơn 20 năm qua, đã có giấy phép hoạt 
động  và có khai thuế hằng năm theo luật lệ của Hoa Kỳ.

Để kết luận Ban Thế Đạo Hải Ngoại kính xin quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ , Hiền Muội, 
quý Thân Hữu và quý Cơ Sở hiểu rõ tính cách pháp lý của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và tiếp tục hỗ 
trợ chúng tôi trong các vấn đề đạo sự.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại trân trọng kính thông báo  và kính chúc quý vị luôn luôn có sức khỏe dồi 
dào và thân tâm thường an lạc.

Trân trọng kính chào quý vị.

San Jose, ngày12 tháng 6 năm 2020
TM. Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Tổng Quản Nhiệm

(Đã ký tên và đóng dấu)

QS Nguyễn Ngọc Dũ
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THƯ LÊN TIẾNG
V/V HT Huỳnh Tâm đăng Bức TÂM THƯ HỒI ÂM (1)Tố cáo Tôi dùng Bí danh 

Trần Thanh Phước và Hoạt động cho Cộng sản VN.

Kính gởi:

-Quý vị Ban Điều Hành các Trang mạng : Tổ quốc của Đảng Tập Hợp Dân Chủ Đa 
Nguyên, Báo Động, Thông Luận, Viện sử Cao Đài

-Tác giả HT Huỳnh Tâm : Tâm Thư Hồi Âm

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Đăng Khích, công dân Mỹ gốc Việt, hiện sinh sống tại San Jose, California, 
Hoa Kỳ xin thưa với quý vị về việc HT Huỳnh Tâm đã gửi “Tâm Thư Hồi Âm” vu khống tôi 
đăng trên các trang Web của quý vị là :

1-     HT Nguyễn Đăng Khích dùng Bí danh là Trần thanh Phước để đánh phá HT Huỳnh Tâm 
và vì vậy những lời của Trần thanh Phước nói trong thư đều gán ghép cho tôi nói.

2-     Lãnh nhiệm vụ của Việt Cộng đánh phá HT Huỳnh Tâm và cộng đồng VN tại Hải Ngoại

Thưa quý vị,

Trước đây huynh HT Huỳnh Tâm có cùng chúng tôi sinh hoạt chung trong Ban Thế Đạo Hải 
Ngoại, một tổ chức vô vị lợi hoạt động hợp pháp có giấy phép của chánh quyền Hoa Kỳ để 
truyền bá giáo lý Đạo phục vụ nhân sinh và Đạo pháp. Được  hai năm thì HT Huỳnh Tâm 
cùng một thiểu số bất đồng đã tuyên bố không vào họp nữa ngày 17-4-2020 (bỏ ra trong lúc 
phiên họp viễn liên dang dở) trong một cuộc bầu cử nội bộ không thành, tôi là một trong đa 
số còn lại đã tiếp tục họp. Từ sau đó, HT Huỳnh Tâm đã liên tục dùng tất cả hệ thống truyền 
thông của mình để đánh phá Ban Thế Đao Hải Ngoại. Do đó, có một số độc giả mạng đã 
lên tiếng như ông Hoa Thế Nhân (Đài Truyền Hình Nam CA), Trần Thanh Phước , Khương 
Thượng TN . Hai ông Trần thanh Phước và Khương Thượng TN, tôi cùng đồng Đạo không 
ai biết họ là ai, ở đâu…thế mà HT Tâm lại chụp mũ tôi là bí danh Trần thanh Phước và hoạt 
động cho CS. Từ trước đến nay, tôi chỉ có hai tài khoản là tn_ndk@yahoo.com cho việc đời 
và một tài khoản tnndk4@gmail.com cho việc Đạo mà thôi. 

Thưa quý vị,

Trước sự việc vu khống trắng trợn của HT Huỳnh Tâm, xúc phạm đến nhân thân của tôi, 
tôi- Nguyễn Đăng Khích- xin minh định: 

1-Tôi, Nguyễn Đăng Khích, xác định không dùng bí danh Trần Thanh Phước và do đó tôi 
không chịu trách nhiệm về những gì Trần Thanh Phước nói với ông Huỳnh Tâm.
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2-Tôi cũng xác nhận tôi là người Việt tỵ nạn CS, sinh hoạt trong Hội Cựu Sinh viên Học viện 
CSQG, là Hiền Tài của Ban Thế Đạo Cao Đài Tây Ninh trước 1975, không bao giờ là cán 
bộ hoạt động tình báo của CS như ông Tâm vu khống. 

Thưa quý vị, Sự việc trên đã làm xúc phạm đến nhân thân của tôi , tôi yêu cầu: 

1- HT Huỳnh Tâm, hãy rút lại những bài đã đăng trên các trang mạng, công khai xin lỗi tôi-
Nguyễn Đăng Khích- trên diễn đàn công luận và các nơi mà ông đã gởi  email vu khống đến. 

2-Kính nhờ quý Ban Điều Hành các trang Web trên xin ngưng không đăng tin thất thiệt của 
HT Huỳnh Tâm nữa làm giảm giá trị của sự tranh đấu vì Tổ Quốc và công lý của quý diễn 
đàn.  

Tôi là người có Đạo, chắc quý vị cũng vậy hãy tin vào luật nhơn quả. Đây là lời chân thật 
của tôi, mong HT Huỳnh Tâm nhìn vào bản tâm suy nghĩ lại. Bằng ngược lại, tôi sẽ có bước 
đi kế tiếp. 

Kính chúc quý vị thân tâm an lạc.

Trân trọng.

HT Nguyễn Đăng Khích

(Email gởi HT Huỳnh Tâm, BTĐHN và đồng đạo ngày 10-6-2020)

 

(1)Tâm Thư Hồi Âm của HT Huỳnh Tâm đã đăng trên các links sau đây:

1 -  https://to-quoc.blogspot.com/2020/06/van-thu-hoi-am-hthuynh-tam.html

2 - https://baodong00.blogspot.com/2020/06/van-thu-hoi-am-hthuynh-tam.html

3  - https://ethongluan.org/index.php/doc-bai-luu-tru/4821

4 - https://caodaihistoric3.blogspot.com/2020/06/van-thu-hoi-am-hthuynh-tam.html
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THAY LÔØI TÖÏA

Töø buoåi ban sô khi Thöôïng Ñeá giaùng linh taïo döïng gioáng ngöôøi, taùnh con ngöôøi voán thieän cö  traàn 
sanh nhieãm, xaùc thaân meâ luyeán ñieàu huyeãn aûo, taäp taùnh gian tham, chaát chöùa cho nhieàu cuûa caûi 
vaät chaát, nhöõng mong truyeàn keá  höôûng thuï laâu daøi, tröôøng tranh ñaáu thieät hôn giuïc sanh ra aùc 
taùnh.

Thaàn trí phaûi taùch mình ra khoûi voøng huyeãn aûo cuûa xaùc thaân trì níu môùi mong trôû veà coäi nguoàn 
thieâng lieâng nguyeân thuûy. 

Pheùp taùch mình ra khoûi xaùc phaøm phaûi nhôø ñeán quyeàn Chí Linh trôï löïc môùi coù ñuû aùnh saùng taâm 
linh giaùc ngoä. Caùi soáng cuûa Thaàn höôùng veà choâã Chí Linh toái dieäu seõ keùo theo Tinh Khí hieäp 
moät maø huôøn phaùp thaân linh hieån.

AÁy vaäy, taâm laø chuû. Taâm sanh taùnh coøn vaät tuøy hình. Heã phaøm taâm aét sanh tuïc taùnh. Thaùnh taâm 
thì Thieân taùnh, laønh thaêng döõ ñoïa, ñoâi ñöôøng töï taïo.

Thieân Ñòa voán voâ tö.
Ñôøi ngöôøi laø theá.

NGUYEÃN LONG THAØNH
Caån buùt

NGOÂI   CHÍ   TOÂN

Khi Trôøi Ñaát chöa phaân ñònh, khoâng gian hieän coù ñaây chæ coù ñaây chæ laø Hö Voâ chi khí. Goïi laø khí 
Hö Voâ vì caùi theå cuûa noù troáng khoâng ñoái vôùi maét phaøm cuûa con ngöôøi. Kyø thaät trong caùi khoâng 
aáy vaãn coù chöùa ñöïng moät nguoàn soáng tieân khôûi chöa bieán hình goïi laø Ñaáng Töï Höõu, nghóa laø töï 
noù coù nhö vaäy. Khoâng coù caùi gì tröôùc noù ñeå sinh ra noù. Trong Hö Voâ ñaõ coù saün nguoàn soáng neân 
noùi raèng trong Khoâng maø Coù. Con ngöôøi goïi teân nguoàn soáng aáy baèng nhieàu danh hieäu khaùc nhau 
vôùi loøng toân kính neân luoân luoân coù keøm theo tieáng Ñöùc hay Ñaáng, chaúng haïn nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, 
Ñöùc Chí Toân, Ñaáng Taïo Hoùa, Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá, Ñaáng A La, Ñaáng Gieâ-Hoâ-Va.

Nguoàn soáng ñaàu tieân aáy ñaày khaép trong vuõ truï bao la, linh dieäu, saùng suoát toät cuøng. Khi nguoàn 
soáng aáy baét ñaàu thöùc ñoäng caùi theå cuûa vuõ truï bieán hình, taïo ra söï khaùc bieät giöõa hai traïng thaùi, 
moät traïng thaùi coù thöùc ñoäng ñoái nghòch vôùi traïng thaùi im lìm môø mòt tröôùc ñoù. Cô sanh hoùa ñaõ baét 
ñaàu, töø khi aáy môùi coù yù thöùc thôøi gian sau tröôùc qua laïi. Caùi theå goác cuûa vuõ truï môø môø mòt mòt ñaõ 
bieán hình thaønh hai traïng thaùi ñoái nghòch ñaàu tieân goïi laø “ Thaùi Cöïc phaân Löôõng Nghi” moät aâm 
moät döông. Thöùc ñoäng thuoäc döông, im lìm tónh laëng thuoäc aâm.
Noùi raèng “ Khí Hö Voâ sanh ra coù moät Thaày”  nghóa laø trong caùi khoâng khoâng cuûa Hö Voâ ñaõ coù 
saün moät nguoàn soáng ñaàu tieân goïi laø Thaày.

“ Ngoâi cuûa Thaày laø Thaùi Cöïc” nghóa laø nguoàn soáng aáy ngöï trò cuøng khaép trong khoâng gian. Ngoâi 
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laø choã ngöï, vò trí. Ñoù laø lôøi noùi boùng, dieãn taû yù nghóa ñôn sô veà nguoàn goác, baûn theå cuûa vuõ truï, 
thöôøng ñöôïc söû duïng trong ñaïo giaùo.

Coøn hieän töôïng dieãn bieán trong quaù khöù ñaõ xaûy ra nhö theá naøo moät caùch roõ reät treân doøng thôøi 
gian voâ ñònh ñeå hình thaønh vuõ truï nhö ngaøy nay trong tri thöùc cuûa con ngöôøi haõy coøn laø nhöõng 
lôøi noùi phoûng.

Vaäy thì Ñöùc Chí Toân hay tieáng Thaày trong Cao Ñaøi giaùo laø nguoàn soáng ñaàu tieân trong vuõ truï. Töø 
nguoàn goác aáy bieán sanh ra muoân loaøi vaïn vaät trong ñoù coù con ngöôøi. Töø choã khoâng töï mình bieát 
laøm ra coù, khí Hö Voâ aáy thaät linh hieån, ñaày quyeàn pheùp saùng suoát toät cuøng neân goïi laø Chí Linh, 
theâm tieáng Ñaáng vaøo laø ñeå toû loøng toân kính.

Ñaáng Chí Linh laø Trôøi vaäy.

NGOÂI  PHAÄT  MAÃU

Töø khi vuõ truï ñöôïc phaân ñònh thaønh hai theå traïng ñoái nghòch ñoäng vaø tónh, cô sanh hoùa baét ñaàu 
vaø tieáp noái khoâng ngöøng nghæ treân doøng thôøi gian.

“ Löôõng Nghi phaân ra Töù Töôïng, Töù Töôïng bieán Baùt Quaùi, Baùt Quaùi bieán hoùa voâ cuøng môùi taïo 
ra Caøn Khoân theá giôùi” laø nhöõng giai ñoaïn bieán hình keá tieáp cuûa nguoàn soáng ñaàu tieân töø trong Hö 
Voâ chi khí. Söï chuyeån bieán ngaøy caøng phöùc hôïp phaân ñònh ranh giôùi roõ reät giöõa hình vaät theå vaø 
khoaûng troáng khoâng, laøm cho khoâng gian coù hình töôùng “ Khí thanh bay leân laøm Trôøi,khí tröôïc 
giaùng xuoáng, ngöng keát laøm Ñaát”. 

Taát caû moïi hieän töôïng sanh hoùa, nghóa laø bieán thaân cuûa nguoàn soáng ñaàu tieân phaùt xuaát töø nguyeân 
lyù Löôõng Nghi taùc ñoäng voùi nhau ma sanh ra. Caùi linh dieäu saùng suoát cuûa Hö Voââ chi khí töï mình 
bieát thöùc ñoäng goïi laø aùnh linh quang cuûa Chí Toân chieáu giaùm treân aâm quang maø laøm hoùa sanh 
hình chaát.

“ AÂm quang laø khí chaát hoãn ñoän sô khai khi Chí Toân chöa taïo hoùa. Laèn AÂm khí aáy laø Dieâu Trì 
Cung chöùa ñeå tinh vi vaïn vaät, tyû nhö caùi aâm quang cuûa phuï nöõ coù tröùng cho loaøi ngöôøi. Khi Chí 
Toân ñem döông quang aám aùp maø laøm cho hoùa sanh, thì caùi khoaûnh aâm quang phaûi thoái traàm laøm 
tinh ñaåu, laø cô quan sanh hoùa vaïn linh.” ( TNHT. TG thaùng 10 –1932 )

Vaäy Löôõng Nghi laø phaùp sanh hoùa ñaàu tieân cuûa vuõ truï,  laø Meï Sanh,  laø nguoàn goác cuûa caùc Phaùp. 
Taát caû moïi nguyeân lyù, qui luaät vaän haønh cuûa vuõ truï trong taát caû moïi hieän töôïng lôùn nhoû ñeàu thuoäc 
veà Phaùp vaø Phaät Maãu laø Phaùp, laø bieán thaân cuûa Chí Toân.

Söï soáng trong Caøn Khoân theá giôùi laø moät thöïc theå veïn toaøn, nhìn ôû maët caùi goác töï höõu goïi danh 
laø Chí Toân, nhìn ôû maët nguyeân lyù vaän haønh goïi danh laø Phaät Maãu. 

Neân cuõng noùi raèng Chí Toân laø Phaät, Phaät Maãu laø Phaùp, Caøn Khoân theá giôùi laø Taêng.

PHAÂN  TAÙNH  GIAÙNG  SANH

“ Khai Thieân Ñòa voán Thaày, sanh Tieân Phaät cuõng Thaày, Thaày ñaõ noùi moät Chôn Thaàn maø bieán 
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Caøn Khoân Theá giôùi vaø caû nhôn loaïi.” (TNHT.TG 26-1-1926) 

“ Moät Chôn Thaàn  Thaày maø hoùa sanh theâm chö Phaät, chö Tieân, chö Thaùnh, chö Thaàn vaø toaøn caû 
nhôn loaïi trong Caøn Khoân theá giôùi.”(TNHT.TG 22-7-1926 ).

“ Chi chi höõu sanh cuõng do bôûi Chôn Linh Thaày maø ra, heã coù soáng aét coù Thaày, Thaày laø Cha cuûa 
söï soáng, vì vaäy maø loøng haùo sanh cuûa Thaày khoâng cuøng taän.” (TNHT. TG 1928 ).

Noùi khaùc ñi, moät thöïc theå Hö Voâ chi khí nhìn töø caùc maët :
•	 Nguoàn	goác	cuûa	söï	soáng	ñaàu	tieân	trong	vuõ	truï	goïi	laø	Thaày,	Chí	Toân.
•	 Phaùp	bieán	thaân	cuûa	Chí	Toân	ñeå	hoùa	sanh	goïi	laø	Phaät	Maãu.
•	 Söï	linh	hieån	cuûa	Chí	Toân	töï	mình	bieát	saùng	taïo	töø	khoâng	ra	coù	goïi	laø	chôn	linh	cuûa	Thaày.
•	 Khí	chaát	hoãn	ñoän	sô	khai	khi	chöa	taïo	hoùa	goïi	laø	chôn	thaàn	cuûa	Thaày.

Ñoù laø tieáng noùi cuûa con ngöôøi möôïn taïm ñeå dieãn taû maët naày, maët kia cuûa söï soáng vuõ truï voán laø 
moät thöïc theå veïn toaøn, bao goàm töø  tinh vaân ñaåu tuù ñeán con vi truøng beù nhoû trong khoâng gian hay 
haït ñieän töû trong cô caáu vaät chaát.

Vaïn vaät ñoàng nhaát theå vì xeùt töø nguyeân do saûn xuaát, moïi thöù haäu thieân ñeàu töø Hö Voâ khí maø bieán 
hoùa ra, cho neân theå goác cuûa noù vaãn laø moät.
Chuùng sanh giai höõu Phaät tính vì chuùng sanh do bôûi chôn linh Thaày maø ra, nghóa laø trong söï soáng 
cuûa chuùng sanh coù caùi linh cuûa Thaày, caùi linh aáy goïi laø Phaät tính, cuõng ñoàng moät goác maø ra.

AÁy laø pheùp phaân taùnh giaùng sanh cuûa Thöôïng Ñeá ñeå taïo döïng muoân loaøi vaïn vaät.

Con ngöôøi laø taïo vaät saûn xuaát töø nguoàn goác aáy neân coù ñoàng baûn theå vaø caáu taïo cuûa moät tieåu vuõ 
truï.

Ba phaàn chính caáu taïo neân moät con ngöôøi laø : Chôn linh, Chôn thaàn vaø xaùc thaân.

LINH HOÀN CON NGÖÔØI
I/- CHÔN LINH:

Moãi con ngöôøi ñeàu coù moät chôn linh. Chôn linh aáy laø moät phaàn nhoû cuûa khoái chôn linh Thöôïng 
Ñeá, moät ñieåm saùng nhoû trong khoái Ñaïi linh quang cuûa vuõ truï, moät Tieåu hoàn trong Ñaïi hoàn cuûa 
vuõ truï.

Chôn linh aáy coøn ñöôïc goïi laø Linh hoàn hay Löông taââm, coù nhieäm vuï gìn giöõ sanh maïng con 
ngöôøi, phaùn xeùt töø lôøi noùi, tö töôûng, haønh ñoäng, thöôûng phaït, daïy doã cho neân Hieàn neân Thaùnh.

Chôn linh khoâng hình aûnh nhöng vaãn coù nhö nguoàn soáng ñaàu tieân cuûa vuõ truï töï höõu vaäy. Chôn 
linh aáy voán laø moät phaàn nhoû cuûa khoái Ñaïi limh quang vuõ truï neân thoâng coâng ñöôïc vôùi Ñöùc Chí 
Toân, caùc Ñaáng troïn laønh, caùc linh hoàn ñaõ thoaùt xaùc.
Nôi xaùc phaøm con ngöôøi, chôn linh hieän thöïc trong yeáu toá Thaàn cuûa Tam böûu ( Tinh-Khí-Thaàn ). 
Thaàn laø söï saùng suoát, khoân ngoan, linh hieån. Thaàn im lìm, phaúng laëng. Khi hoaït ñoäng, Thaàn taïo 
ra nôi con ngöôøi caùi thöùc laø bieát qua yù nghó tö töôûng. Söï hieän thöïc aáy chaúng khaùc naøo nhö gioù thoåi 
laøm ngoïn caây lay ñoäng. Nhìn ngoïn caây lay ñoäng maø bieát laø coù gioù, chôù naøo ai thaáy gioù bao giôø . 
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Nhìn trí khoân cuûa con ngöôøi hieän ra trong sinh hoaït thöôøng nhaät maø bieát caùi goác cuûa noù laø chôn 
linh vaãn haèng höõu.

Toùm laïi, töø  Thöôïng Ñeá  ñeán  con ngöôøi  laø moät maïch soáng qua nhieàu traïm bieán thieân, caøng ñeán 
gaàn thaân xaùc caøng maát daàn tính troïn laønh thaùnh thieän vaø vöông mang theâm nhöõng neùt phaøm tuïc. 
Bôûi vaäy, söï khoân ngoan cuûa caùi trí con ngöôøi coù theå raát neân quæ quyeät duø nguoàn goác saâu xa cuûa 
noù vaãn laø khoái Ñaïi Linh Quang cuûa vuõ truï.

AÁy laø böôùc ñoïa traàn cuûa nhöõng linh hoàn ñaém tuïc trieàn mieân töø thaân xaùc naày qua thaân xaùc khaùc 
maø khoâng trôû veà cöïu vò ñöôïc. Con ñöôøng phaûn boån huôøn nguyeân laø con ñöôøng höôùng söï soáng 
cuûa con ngöôøi trôû veà coäi nguoàn thieâng lieâng cuûa noù laø Chí Linh.Taát caû caùc giaûi phaùp chuû tröông 
ñeå giaûi quyeát cuoäc ñôøi cuûa caùc vò Giaùo Chuû xöa nay ñeàu ñaët treân neàn taûng aáy, cho duø khaùc nhau 
ôû maët naày hay maët kia laø do nôi taâm lyù cuûa nhôn sanh tuøy thôøi, tuøy choã, phaûi bieán thieân cho deã 
naïp duïng maø thoâi.

II/- CHÔN THAÀN :

“ Chôn thaàn laø nhò xaùc thaân, laø xaùc thaân thieâng lieâng, khi coøn ôû nôi xaùc phaøm thì raát khoù xuaát 
rieâng ra ñaëng, bò xaùc phaøm keùo níu.”

“ Caùi chôn thaàn aáy cuûa caùc Thaùnh, Tieân, Phaät laø huyeàn dieäu voâ cuøng, baát tieâu baát dieät. Baäc chôn 
tu khi coøn xaùc phaøm nôi mình, nhö ñaéc ñaïo coù theå xuaát ra tröôùc buoåi cheát maø vaân du thieân ngoaïi.” 
( TNHT. TG 3-1-1926 )

“ Caùi xaùc voâ hình huyeàn dieäu thieâng lieâng aáy do nôi Tinh, Khí, Thaàn maø luyeän thaønh. Noù nheï 
nhaøng hôn khoâng khí. Khi nôi xaùc phaøm xuaát ra thì laáy hình aûnh cuûa xaùc phaøm nhö khuoân in raäp.” 
( TNHT. TG 17-7-1926 )

Noù thuoäc veà baùn höõu hình, vì coù theå thaáy ñaëng  maø cuõng coù theå khoâng thaáy ñaëng. Noù coù khaû naêng 
tuï vaø tan ñöôïc, hieän ra hình aûnh roài bieán maát. Noù laø khí chaát, loàng trong xaùc phaøm con ngöôøi töø 
trong nguõ taïng luïc phuû, xöông tuûy ñeán ngoaøi da, trung taâm cuûa noù laø oùc, nôi cöûa xuaát nhaäp laø moû 
aùc. AÁy laø moät khoái sanh löïc, ñieån quang, nôi xuaát phaùt moïi tình caûm vaø xuùc caûm cuûa con ngöôøi, 
chòu söï ñieàu khieån cuûa chôn linh  vaø nghieäp quaû cuûa xaùc phaøm gaây ra. Vò trí cuûa noù laø keû trung 
gian giöõa chôn linh vaø xaùc phaøm.

Chôn linh hay linh hoàn con ngöôøi laø söï saùng suoát khoâng hình aûnh.

Chôn thaàn laø xaùc thaân thieâng lieâng, baùn höõu hình, coù hình aûnh gioáng y nhö xaùc phaøm. Chôn thaàn 
hieän ra trong yeáu toá Khí cuûa Tam Böûu. Cheát laø hieän töôïng Chôn Thaàn vaø Chôn Linh rôøi khoûi xaùc 
thaân vónh vieãn.

Trong ngoân ngöõ daân gian, ngöôøi ta vaãn quen goïi laãn loän giöõa Chôn Linh vaø Chôn Thaàn, vaø thöôøng 
hay goàm chung hai phaàn naày laøm moät, chaúng haïn noùi chôn linh ngöôøi cheát hay linh hoàn ngöôøi 
cheát hieän veà, coù nghóa laø phaàn chôn thaàn ñaõ thoaùt xaùc coù linh hoàn hay chôn linh ngöï trò beân trong 
hieän ra hình aûnh hoaëc taïo ra tieáng ñoäng, hay di chuyeån ñoà vaät ñeå chöùng toû söï hieän dieän cuûa hoï.

Nhöõng tieáng khaùc nhö vong linh, vong hoàn, chôn hoàn , hoàn ma, coù cuøng yù nghóa ñeå chæ taát caû 
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nhöõng gì caáu taïo neân con ngöôøi coøn laïi trong coõi voâ hình sau khi thaân xaùc cheát.
Ñaëc bieät trong caâu kinh “ Keâu chôn hoàn vòn níu chôn linh” coù söï phaân bieät veà töø ngöõ giöõa chôn 
hoàn vaø chôn linh, yù nghóa töông töï nhö lôøi khuyeân ñoái vôùi ngöôøi soáng ñang ñöùng tröôùc moät vieäc 
khoù khaên trong cuoäc ñôøi raèng : “ Baïn haõy haønh ñoäng theo löông taâm cuûa mình, ñöøng theo duïc 
voïng nhöùt thôøi.”

Trong caûnh giôùi thieâng lieâng, chôn thaàn haõy höôùng söï soáng cuûa mình theo aùnh saùng chôn linh, 
ñöøng nhôù chuyeän traàn tuïc nöõa. Thöïc ra, sau khi thaân xaùc cheát, coøn laïi moät thöïc theå soáng coù hai 
teân goïi : Chôn Thaàn vaø Chôn Linh, laø vì ñöôïc nhìn töø hai maët khoái ñieãn quang vaø caùi linh cuûa 
Thöôïng Ñeá ngöï trò nôi ñoù.

Keâu Chôn Hoàn vòn níu Chôn Linh laø keâu goïi giuïc thuùc khoái ñieån quang soáng theo caùi linh cuûa 
Thöôïng Ñeá.

TINH -  KHÍ  - THAÀN

Ñaày khaép trong vuõ truï bao la khoâng coù nôi naøo khoâng coù söï soáng, daàu ñoù laø hieän töôïng hoùa thaïch 
saâu döôùi loøng ñaát phaûi maát nhieàu naêm môùi hình thaønh ñöôïc moät vieân soûi hay laø söï töû sanh ngaén 
nguûi cuûa nhöõng loaøi vi khuaån cöïc kyø beù nhoû, phaûi duøng ñeán kính hieån vi phoùng ñaïi môùi thaáy ñöôïc 
hay laø söï vaän haønh cuûa tinh ñaåu thaät dieãm leä bieát tuaân theo moät traät töï cuûa quyõ ñaïo khoâng gian.

Neáu nhìn veà phöông dieän moät khoaûng khoâng gian nhoû beù öôùc ngöøng moät meùt khoái, nôi ñoù thaân 
con ngöôøi ñang chieám nguï thì con ngöôøi laø moät toång theå cuûa 3 phaàn loàng vaøo nhau trong khoaûng 
khoâng gian aáy.

•	 Moät	xaùc	thaân	phaøm	tuïc	laø	thaân	theå.
•	 Moät	xaùc	thaân	thieâng	lieâng	laø	Chôn	Thaàn.
•	 Moät	söï	saùng,	linh	hieån	laø	Chôn	Linh.

Neáu nhìn töø phöông dieän yeáu toá gì caáu taïo neân con ngöôøi, thì con ngöôøi laø moät toång theå goàm coù :

•	 Moät khoái theå ñaëc vaø loûng goàm thòt, xöông, da, toùc, maùu huyeát goïi laø TINH.
•	 Moät	khoái	sanh	löïc	laøm	tay	chaân	bieát	cöû	ñoäng,	ñi	ñöùng,	noùi	naêng	ñöôïc	goïi	laø	KHÍ.
•	 Moät	söï	saùng	suoát	khoân	ngoan	cuûa	trí	naõo	bieát	saùng	taïo,	caûi	bieán	moâi	tröôøng	ñeå	gìn	giöõ	
maïng soáng, goïi laø THAÀN.

AÁy vaäy :

 *- Thaân laø TINH.
	 *-	Löïc	laø	KHÍ.
 *- Trí laø THAÀN.

Noùi roõ ra, sanh löïc laøm cho thaân theå con ngöôøi soáng laø moät khoái ñieãn löïc nghóa laø taùc ñoäng cuûa 
trí naõo.

Thaàn laø goác, voâ hình voâ aûnh. Trí laø ngoïn, bieåu hieän cuûa Thaàn, trí hoaït ñoäng hieän ra ñieãn löïc, ñieãn 
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löïc laøm thaân theå cöû ñoäng nghóa laø soáng. Vì vaäy, Tam Böûu con ngöôøi coù theå dieãn taû nhö sau :

•	 TINH	laø	thaân	theå.
•	 KHÍ	laø	ñieãn	löïc	nghóa	laø	trí	löï.
•	 THAÀN	laø	linh	hoàn.

Ba moùn baùu aáy hoøa hôïp cuøng nhau thì thuaän vôùi lyù thieân nhieân. Söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi ñöôïc 
ñieàu hoøa veà caû ba phöông dieän : Theå chaát, Tình caûm vaø Trí Tueä.

THIEÂN   NHAÕN

Bieåu töôïng thôø phöôïng trong Ñaïo Cao Ñaøi laø Thieân Nhaõn, yù nghóa toùm taét trong lôøi daïy cuûa Ñöùc 
Chí Toân nhö sau :

 Nhaõn thò chuû taâm.
 Löôõng quang chuû teå.
 Quang thò thaàn.
 Thaàn thò Thieân.
 Thieân giaõ ngaõ giaõ.

Moãi con ngöôøi ñeàu coù moät Chôn linh theo gìn giöõ chôn maïng sanh toàn, ngöôøi ñôøi thöôøng goïi loän 
löông taâm cuõng laø ñoù. Taâm cuûa con ngöôøi voán khoâng hình aûnh nhöng qua aùnh maét ngöôøi ta coù theå 
ñoaùn bieát ñöôïc taâm traïng cuûa keû aáy ra sao. Nhöõng ñieàu saâu kín trong tinh thaàn coù theå che giaáu, 
nguïy trang ñöôïc baèng nhöõng cöû chæ lôøi noùi khoâng thaät, nhöng aùnh maét laø moät bieåu loä noäi taâm 
khoâng sao che giaáu ñöôïc.Vì vaäy neân noùi raèng :

  “ Nhaõn thò chuû taâm.”
Hai laèn yeán saùng töùc laø thò giaùc cuûa hai con maét laø chính vì noù giuùp cho tinh thaàn con ngöôøi thaáy 
bieát ñöôïc theá giôùi ngoaïi caûnh.

“ Löôõng quang chuû teå.” Vaø caùi thaáy töùc söï saùng aáy goïi laø Thaàn.

“ Quang thò Thaàn.” Thaàn laø Trôøi, Trôøi laø ta vaäy.

“ Thaàn thò Thieân, Thieân giaõ Ngaõ giaõ.” Vì vaäy coù theå keát luaän raèng : Thôø Thieân Nhaõn laø thôø 
Trôøivaäy.

YÙ nghóa thöù hai : “ Thaàn cö taïi nhaõn.” Toùm taét trong lôøi daïy cuûa Ñöùc Chí Toân coù lieân quan ñeán 
vieäc coâng phu luyeän Ñaïo :

“ Thaàn laø khieám khuyeát cuûa cô maàu nhieäm töø ngaøy Ñaïo bò beá. Laäp Tam Kyø Phoå Ñoä naày, duy 
Thaày cho Thaàn hieäp Tinh Khí ñaëng hieäp ñuû Tam Böûu laø cô maàu nhieäm sieâu phaøm nhaäp Thaùnh.
Thaày ñeán ñaëng huôøn nguyeân Chôn Thaàn cho caùc con ñaéc Ñaïo.
Con hieåu Thaàn cö taïi nhaõn, boá trí cho chö ñaïo höõu con hieåu roõ. Nguoàn coäi Tieân Phaät do yeáu 
nhieäm laø taïi ñoù.” ( TNHT. TG 25-2-1926 )
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LUYEÄN   KYÛ

Ai ñaõ vaøo voøng sanh töû, mang laáy maûnh thi haøi naày, thoï baåm tinh cha huyeát meï, ñeàu phaûi chòu 
moùn nôï cuûa toå phuï löu truyeàn, phaûi aên môùi soáng, phaûi maëc môùi laønh thì chöa deã gì thoaùt khoûi 
quyeàn vaät duïc cuûa xaùc thaân ñoøi hoûi.

Maûnh thi haøi naày nhôø tinh cha huyeát meï neân hình thì trí löï khoân ngoan cuõng phaûi do nôi quyeàn 
thieâng lieâng khai môû. Caùi pheùp tu haønh laø phaûi laøm cho thaân taâm hoøa nhòp cuøng nhau ñaëng phaùt 
trieån moät caùch ñieàu hoøa 3 yeáu toá Tinh. Khí, Thaàn goïi laø luyeän kyû.

Phöông luyeän kyû ñaëng vaøo con ñöôøng thöù ba Ñaïi Ñaïo laø moät phöông phaùp soáng tích cöïc, muïc 
ñích sau cuøng laø ñeå môû cöûa Baùt Quaùi Ñaøi taïi theá, chôn thaàn ñuû quyeàn naêng xuaát ngoaïi xaùc thaân, 
töông lieân cuøng caùc Ñaáng Troïn laønh maø ñoaït cô giaûi thoaùt. Con ñöôøng aáy buoäc keû tu haønh phaûi 
bieát laøm giaûm tieâu nghieäp chöôùng tieàn khieân cuûa mình baèng coâng nghieäp phuïng söï vaïn linh, gìn 
giöõ giôùi luaät moät caùch nghieâm nhaët ñoái vôùi baûn thaân, ñeå traùnh gaây theâm nghieäp chöôùng taân taïo, 
laïi coøn phaûi bieát baûo thuû khoái Tinh Khí cho cöôøng löïc, thanh bai, an tònh ñeå ñem aùnh saùng Chí 
Linh roïi soi phaøm ngaõ, daãn daét veà coäi nguoàn thieâng lieâng laø Trôøi vaäy.

Moãi moãi ñeàu coù bí quyeát aån taøng beân trong phaûi gia coâng tìm hieåu, hoïc hoûi khoâng ngöøng thì trí 
löï khoân ngoan môùi böøng saùng. Ñieåm giaùc taùnh töøng ngaøy töøng ngaøy thaâu nhaäp pheùp huyeàn vi 
cuûa Taïo Hoùa, cho ñeán moät ngaøy kia Ñaïi Töø Phuï ñònh cho maûnh thaân phaøm naày ñuû taùnh linh, ñuû 
ñöùc haïnh cuûa moät vò Boà Taùt hay Tieân gia, Thaùnh vò, thì caùi coâng tu haønh cuûa moät kieáp sanh môùi 
khoâng phí uoång.

Ai laø ngöôøi hieåu bieát luaät phaùp cuûa Trôøi moät maûy loâng qua chaúng loït thì chöa deã gì nong naû ñoaït 
vò Thaàn Thaùnh Tieân Phaät baèng phöông phaùp môø mò, yeám theá bi quan, chaúng laøm maø mong coù 
höôûng !

Ñôøi hay Ñaïo chaúng qua laø hai maët traùi phaûi cuûa baøn tay, laø söï soáng. Soáng theo quyeàn vaät duïc hay 
soáng theo aùnh linh taâm cuõng naèm trong cô Taïo vay traû traû vay, tröôøng khaûo thí neáu khoâng giaùm 
khaûo thì laáy ai ñònh maët anh huøng só töû. Caùi khoù cuûa keû tu haønh laø phaûi coù coâng nghieäp phuïng söï 
chuùng sanh, môùi boâi xoùa ñöôïc oan gia traùi chuû, chöøng aáy caùi coâng luyeän ñaïo tham thieàn chaúng 
bao nhieâu cuõng tìm ra aùnh saùng. Giaùc ngoä ! Giaùc ngoä ! Duy coù Ñöùc Chí Toân môùi ban cho chuùng 
ta taùnh linh aáy maø thoâi.

Töø choán quan tröôøng laën loäi cuøng ñôøi, lo aên lo soáng, cuõng vôï cuõng con, ñaõ laàn doø theo aùnh chí linh 
dìu daãn böôùc vaøo cöûa Ñaïo, traûi thaân ra maûnh aùo tôi, che möa ñôõ naéng cho ñôøi nguy nan. Ngaøi ñaõ 
laøm neân söï nghieäp, laïi nghieàn ngaãm chaân lyù aån taøng trong pheùp tu thieàn cuûa caùc baäc Thaùnh tröôùc 
Hieàn xöa, san ñònh laïi cho phuø hôïp vôùi taâm lyù nhôn sanh, chæ raønh treân vaên töï, löu truyeàn haäu theá 
cho khoûi ñieàu moäng mò dò ñoan cuûa caùi trí ñaày huyeàn aûo, veõ vôøi che khuaát chaân lyù Ñöùc Chí Toân.

AÁy vaäy, trong cöûa Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, duy coù laáy thuyeát nhôn nghóa cuûa Khoång Thaùnh löu 
truyeàn maø ñoái ñaõi cuøng nhau cho veïn beà nhôn ñaïo, coøn vieäc luyeän Tam Böûu cho Tinh hoùa Khí, 
Khí hoùa Thaàn, Thaàn huôøn Hö laø chuyeän cuûa Tieân gia suøng tín, cöûa Ñaïo  vaãn naïp duïng vaø phoå 
truyeàn trong tín höõu. Vaãn thaáy ngöôøi ñôøi hay baøy boá ra nhöõng chuyeän mô hoà, hö hö thieät thieät, 
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saûn xuaát töø trí naõo cuûa mình, Thaàn voïng töôûng goïi laø aán chöùng coâng phu, khuyeán duï nhôn sanh 
pheá boû thöïc traïng xaùc phaøm ñoùi no aám laïnh cuûa muoân vaïn öùc sanh linh ñang phieàn naõo, thì vaãn 
laø phöông phaùp mô maøng, veõ maøu khoâng töôûng. Thöïc teá cuûa ñôøi ngöôøi phaûi aên môùi soáng , phaûi 
hoïc môùi hay, phaûi tìm môùi hieåu caùi hay caùi kheùo cuûa ñôøi do trí thöùc tinh thaàn nhôn loaïi truyeàn 
laïi cuõng ñuû chöùng chaéc raèng nhôn loaïi ñang böôùc ñi töøng böôùc caû xaùc laãn hoàn trong cô taán hoùa.

Haïi thay nhöõng ñieàu meâ tín dò ñoan laïi töø  trong cöûa ñaïo giaùo saûn xuaát ra thì traùch sao cho khoûi 
toäi tình cuøng Ñaïi Töø Phuï. Ngaãm cho cuøng, trieát lyù ñaïo laø con ñöôøng, aùnh saùng daãn daét sanh linh, 
maø mình ñaõ khoâng ñuû saùng thì coøn mong moûi ñöa ñoùn ñöôïc ai ? AÙnh linh taâm kia duy coù tu maø 
coù, chôù naøo phaûi ngoài mô maøng maø ñöôïc. Pheùp Thieàn buoäc phaûi coù coâng ñöùc môùi xua ñuoåi ñöôïc 
laèn tö töôûng huyeãn aûo, khí loùng trong khoâng gôïn ñuïc cuûa thaát tình, trí naõo môùi quang minh goïi laø 
linh taâm chieáu dieäu. Caùi boùng cuûa Ñöùc Cao Ñaøi laø toøa ngöï cuûa Thieân löông, laø thaàn quang raïng 
rôõ, khí theå tinh anh, laø söï hoøa nhaäp vaøo khoái thaùnh chaát cuûa Ñaïi Töø Phuï maø khai ñöôøng daãn neûo 
cho chuùng sanh tieán böôùc. Vôùi boùng aáy môùi coù theå goïi laø Thieàn, baèng chaúng vaäy noù chæ laø caùi 
daùng veû beân ngoaøi, thieáu haún noäi taâm chôn phaùp. Keû tu haønh phaûi coù ñuû coâng nghieäp, daàu aâm 
thaàm hay hieån loä ñuû ñöùc haïnh chí chaùnh chí chôn, ñuû loøng töø aùi nhö soùng caû bao dung thì Thieàn 
aáy môùi thöïc laø Thieàn.

Moät Hoä Phaùp trong cöûa Ñaïo Cao Ñaøi, xuaát thaân töø moät tín ñoà Thieân Chuùa giaùo, nöông boùng töø bi, 
boû tuïc tìm thaùnh, suoát 34 naêm dö, hoaït baùt trong tröôøng phoå ñoä, khoâng coù luùc naøo khoâng nghieàn 
ngaãm suy tö veà chuyeän töù khoå cuûa con caùi Ñöùc Chí Toân, tìm ñuû moïi phöông caùch ñeå giaûi khoå 
cho hoï, day trôû trôû day cho phuø hôïp vôùi theá tình bieán thieân töøng luùc töøng hoài. Coâng nghieäp aáy ñuû 
chöùng chaéc raèng Ngaøi ñaõ hoøa gioïng yeâu thöông ngaäp traøn trong sanh chuùng, ñem aùnh saùng chí 
linh daãn ñöôøng veà thaùnh cho bieát bao con chieân laïc loái. Dung naïp trieát lyù coå kim ñaïo giaùo, Ngaøi 
ñaõ ñeå laïi treân giaáy traéng nhöõng lôøi caên daën ñôn sô nhöng saâu saéc veà moät phöông luyeän kyû ñeå 
ñoaït vò mình ngay khi coøn soáng. Lôøi caên daën aáy aùp duïng cho taát caû moïi ngöôøi töø khi bieát boû döõ 
veà laønh. Heã phaøm taâm tuïc taùnh laéng ñoïng ñeán ñaâu thì aùnh saùng taâm linh roïi soi ñeán ñoù.

Ñoù laø moät coâng aùn Thieàn ñoåi môùi danh xöng, laáy tieáng Cao Ñaøi thay hình Tam Giaùo, truï caû khoái 
ñöùc tin vaøo moät quyeàn naêng duy nhöùt laø Chí Toân, Phaät Maãu, laáy hieáu haïnh phuïng thôø laøm phöông 
giao caûm cho thaàn trí hoaùt thoâng cuøng ñaïo phaùp, phaù vôû nguïc tuø thaân xaùc maø soáng ñôøi mieân mieân 
vónh phuùc. Phöông phaùp aáy coøn löu truyeàn baèng nhöõng doøng chöõ sau ñaây :

PHÖÔNG LUYEÄN KYÛ
 ÑAËNG VAØO 

CON ÑÖÔØNG THÖÙ BA ÑAÏI ÑAÏO

- Phaûi bieát thaân thích cuøng caû nhaân vaät, töùc laø tìm nguyeân do cuûa vaïn linh cuøng Chí Linh.
- Phaûi aân haäu vaø khoan hoàng.
- Phaûi thanh nhaøn, ñöøng vò kyû.
- Phaûi bình tónh, nghóa laø ñöøng chòu aûnh höôûng cuûa hoïa phöôùc, buoàn vui  (taäp taùnh khoâng khoâng 
ñöøng nhieãm, vui cuõng vui, buoàn cuõng buoàn, nhöng ñöøng ñeå noïc buoàn vui thaám vaøo chôn taùnh ).
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- Phaûi ñoä löôïng khoan dung tha thöù.
- Phaûi vui veû, ñieàu hoøa, töï chuû vaø quyeát ñoaùn.
- Giöõ linh taâm laøm caên boån, hieáu haïnh vôùi Chí Toân vaø Phaät Maãu.

PHÖÔNG PHAÙP TRÒ TAÂM VÌ 
TAÂM LAØ HÌNH AÛNH CUÛA THIEÂN LÖÔNG

- Ñöùc tin vaø khoân ngoan laø kho chí böûu, ngoaøi ra laø cuûa boû laø ñoà voâ giaù.
- Ai ñaõ coá oaùn keû thuø cuûa mình thì khoù giöõ  thanh taâm coâng chaùnh cho ñaëng.
- Ai chaúng oaùn haän môùi thaéng ñaëng keû thuø nghòch cuøng mình.
- Söï cöøu haän laø khoái thaûm khoå ñeä nhöùt cuûa nhôn sanh, neân ngöôøi hieàn thì khoâng bieát ñeán hay laø 
töø boû cöøu haän oaùn gheùt.
- Thaéng ñaëng khí noä mình thì khoâng choïc ai giaän döõ.
- Laáy thieän maø tröø  aùc. Laáy nhôn nghóa tröø baïo taøn. Laáy loøng quaûng ñaïi ñaëng môû taâm lyù heïp hoøi. 
Laáy chaùnh tröø taø. AÁy laø ñöôøng thöông hueä kieám.

  LUYEÄN THAÂN – LUYEÄN TRÍ

- AÅm thöïc tinh khieát.
- Tö töôûng tinh khieát.
- Tín ngöôõng maïnh meõ nôi Chí Toân, Phaät Maãu.
- AÁy laø chìa khoùa môû cöûa baùt Quaùi Ñaøi taïi theá naày.

THAÊNG  HOA

Chôn Thaàn hay laø nhò xaùc thaân, laø xaùc thaân thieâng lieâng cuûa con ngöôøi do nôi Tinh Khí Thaàn 
luyeän thaønh. Chôn thaàn aáy cuûa baäc chôn tu ñaéc ñaïo thaät huyeàn dieäu voâ cuøng, baát tieâu baát dieät.

Thuaät reøn luyeän cho Tinh- Khí- Thaàn hôïp nhöùt coù theå toùm taét nhö sau :

“ Thaân theå cho maïnh meõ tinh vi, ñöøng ñeå sa ñoïa vaøo luïc duïc thì thuaän cuøng trí löï khoân ngoan.

Khí löïc cho cöôøng thaïnh, thanh bai, ñöøng ñeå ñeán ñoãi meâ muoäi bôûi thaát tình, thì trí löï  khoân ngoan 
thuaän theo linh taâm maø naûy nôû.

Linh taâm phaûi ñònh tónh töø hoøa, ñöøng ñeán ñoãi môø aùm bôûi toäi tình, thì thuaän vôùi loøng Trôøi, hieån 
linh taïi theá ñaëng ñoaït pheùp huyeàn vi.” ( Trích dieãn vaên cuûa Ñöùc Hoä Phaùp, PCT. CG trang 109 )

Noùi roõ ra, cô theå con ngöôøi phaûi aên uoáng, hít thôû khí Trôøi, vaän ñoäng ñaëng thu nhaäp sinh löïc töø 
moâi tröôøng soáng taïo thaønh khí löïc cuûa mình. AÁy laø moät khoái naêng löôïng luaân chuyeån hoùa sanh, 
coù thu nhaäp vaø ñaøo thaûi moät caùch töï nhieân trong noäi thaân con ngöôøi. Phaûi bieát gìn giöõ  khoái naêng 
löôïng aáy, ñöøng ñeå tieâu hao moät caùch thaùi quaù vì loái soáng sa ñoïa cuûa thaân xaùc ñaém ñuoái trong luïc 
duïc thì thaân xaùc môùi lôùn maïnh ñöôïc.
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Hình theå con ngöôøi coù lôùn maïnh thì khí löïc môùi cöôøng thaïnh. Löïc cuûa moät ñöùa beù sô sinh chæ 
naâng noåi moät bình söõa ñöa leân mieäng, nhöng khi noù tröôûng thaønh, löïc cuûa moät thanh nieân coù theå 
khuaân noåi moät taûng ñaù.

Thaân laø Tinh, neáu bònh hoaïn taät nguyeàn thì löïc laø Khí phaûi suy giaûm yeáu ñuoái. Thaân cho veïn 
toaøn, ñaày ñuû hình chaát trong ngoaøi to lôùn thì khí seõ cöôøng thaïnh

Vaäy tinh laø neàn taûng ñeå khí phaùt trieån, aáy laø pheùp bieán hoùa töï nhieân trong noäi thaân con ngöôøi. 
Tuøng theo khuoân luaät töï nhieân naày cuûa Ñaáng Hoùa Coâng ñaõ an baøy, ngöôøi tu bieát gia coâng gìn 
giöõ khoái sinh löïc cuûa mình baèng phöông phaùp döôõng sinh ñaëc bieät goïi laø khaéc kyû tu thaân, hay tu 
taâm döôõng taùnh, thieàn, tònh, luyeän ñaïo, tuy khaùc nhau ôû danh goïi vaø hình thöùc sinh hoaït nhöng 
coù cuøng taùc duïng laø laøm cho Tinh hoùa Khí.

Chaúng nhöõng gìn giöõ khoái sanh löïc cho cöôøng thaïnh maø coøn phaûi bieát laøm thay ñoåi tính chaát cuûa 
noù trôû neân thanh bai, nghóa laø ñieàu chænh taàng soá rung ñoäng cuûa ñieån löïc con ngöôøi theo chieàu 
höôùng cheá ngöï caùc rung ñoäng cuûa khí noä, oá, ai, duïc vaø kích thích caùc rung ñoäng cuûa khí aùi, hyû, 
laïc.

Neáu ñeå khoái ñieån löïc rung ñoäng nhieàu thöôøng xuyeân theo nhoùm noä, oá, ai, duïc thì khí bò oâ tröôïc 
vaø ngöôïc laïi rung ñoäng nhieàu thöôøng xuyeân theo nhoùm aùi, hyû, laïc thì khí seõ thanh.

Bieåu hieän cuûa khí tröôïc laø ñôøi soáng tình caûm thaáp heøn, vò kyû. Bieåu hieän cuûa khí thanh laø ñôøi soáng 
tình caûm cao thöôïng, vò tha.

Vieäc ñieàu chænh taàn soá rung ñoäng cuûa ñieån löïc con ngöôøi raát khoù vì noù coù lieân heä tröïc tieáp ñeán 
nghieäp quaû tieàn khieân. Khi ñi ñaàu kieáp ñeå choïn moät hình haøi môùi, linh hoàn phaûi mang theo khoái 
nghieäp chöôùng tieàn khieân cuûa mình nhö moät baûn aùn goïi laø Ñònh Meänh.

Luaät coâng bình thieâng lieâng buoäc chôn linh phaûi löïa choïn nôi ñaàu kieáp vaø taùc ñoäng theo söï an baøy 
cuûa luaät nhôn quaû ñeå coù chôn thaàn hay khí theå cuûa baøo thai ñöôïc caáu taïo töø caên baûn coù nhöõng öu 
khuyeát ñieåm seõ hieän leân sau naày thaønh nhöõng ñaëc tính baåm sinh cuûa ñöùa beù, hoaëc toát hoaëc xaáu 
veà caû ba phöông dieän : Hình haøi nhuïc theå, Tình caûm vaø Trí tueä.

Pheùp luyeän khí cho cöôøng thaïnh thanh bai cuûa keû tu haønh baèng coâng phu, daàu hình thöùc naøo ñi 
nöõa cuõng chæ laø chöõa beänh ôû ngoïn. Noù seõ coù keát quaû toát khi naøo caùi goác cuûa vaán ñeà laø tieàn khieân 
nghieäp chöôùng ñaõ ñöôïc ñeàn buø trang traûi xong. Vì vaäy khi laäp Tam Kyø Phoå Ñoä, Ñöùc Chí Toân ñaõ 
phaùn ñònh toái haäu raèng :

“Do coâng ñöùc maø ñaëng ñaéc ñaïo cuøng chaúng ñaëng”.   (TNHT.TG 21/8/1926)

Bôûi vì coâng ñöùc bieåu hieän cho ñieàu thieän vaø chæ coù thieän môùi tröø ñöôïc aùc. AÙc nghieäp coøn mang 
trong chôn thaàn neáu chöa ñöôïc giaûi tröø, daàu coù coâng phu luyeän ñaïo tham thieàn ñeán ñaâu cuõng seõ 
daãn ñeán tình traïng “ ñoán cuûi ba naêm ñoát moät giôø” hoaëc laø soáng trong traïng thaùi aûo giaùc taâm linh 
maø ngôõ laø coõi chôn thaät.
Toùm laïi, ñi tìm phöông phaùp coâng phu tònh luyeän khoâng khoù, maø khoù chaêng laø ôû choã coâng ñöùùc 
cuûa mình taïo ñöôïc bao nhieâu ñeå xaây döïng moät neàn taûng vöõng chaéc cho ñôøi tu ñeán nôi ñeán choán.
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Tinh hoùa Khí laø moät tieán trình thaêng hoa töï nhieân trong söï bieán döôõng nguoàn naêng löôïng cuûa 
thöùc aên, nöôùc uoáng vaø khí trôøi do cô theå thu nhaäp ñöôïc töø moâi tröôøng soáng. Nguoàn naêng löôïng 
aáy luaân chuyeån ñieàu hoøa trong noäi thaân seõ taïo cho con ngöôøi moät söùc khoûe toát, nghóa laø khí löïc 
ñöôïc cöôøng thaïnh.

Giöõ gìn giôùi luaät cuûa keû tu haønh, daàu tuaân theo moät phaùp moân naøo ñi nöõa cuõng coù cuøng taùc duïng 
laø laøm giaûm thieåu toái ña, traùnh tieâu hao sinh löïc cuûa mình vaøo nhöõng chuyeän khoâng caàn thieát. 
Nhöõng côn loaïn ñoäng cuûa thaát tình luïc duïc ñöa ñeán tình traïng maát sinh löïc moät caùch hoang phí, 
laøm môø aùm löông tri, löông naêng con ngöôøi laø moät vieäc toái kî cuûa ngöôøi tu.

Khi ñaõ töï ñaët mình trong nguyeân taéc soáng taêng thu nhaäp, giaûm tieâu hao sinh löïc thì phaàn toàn ñoïng 
sinh löïc seõ vöôïng leân laø leõ ñöông nhieân. Luyeän taùnh cho thuaàn ñaïo ñöùc hieàn löông cheá ngöï caùc 
tình thaáp keùm, nuoâi döôõng caùc tình cao thöôïng, seõ laøm cho khí thanh.

Khi cô theå ñöôïc nuoâi döôõng baèng khoái thanh khí luaân chuyeån ñieàu hoøa thì nguõ quan con ngöôøi 
seõ soáng theo thieân lyù, thaàn trí ñöôïc an tónh saùng suoát. Vaäy khí löïc cöôøng thaïnh thanh bai laø neàn 
taûng ñeå thaàn trí phaùt trieån.

AÁy laø pheùp Khí hoùa Thaàn, xaûy ra moät caùch töï nhieân trong söï soáng cuûa baát kyø con ngöôøi naøo. 
Nhöõng keû maø ñôøi soáng thaân xaùc ñaày daãy nhöõng thoùi hö taät xaáu cuûa duïc voïng thaáp heøn, tình caûm 
loaïn ñoäng thöôøng xuyeân, thöôøng thì tö töôûng cuûa hoï chaúng bao giôø thanh cao ñöôïc, nghóa laø thieáu 
haún aùnh saùng taâm linh trong kieáp soáng.

Pheùp tu haønh ñuùng theo chôn phaùp cuûa Ñöùc Chí Toân laø phaûi reøn luyeän cho khí thanh, nghóa laø 
taàn soá rung ñoäng cuûa khoái ñieån quang con ngöôøi thay ñoåi daàn daàn, töông öùng vôùi rung ñoäng cuûa 
ñieån quang Thaàn Thaùnh trong Trôøi Ñaát thì luaät :

“ Ñoàng thanh töông öùng, ñoàng khí töông caàu.” Seõ ñöa ñeán traïng thaùi giao caûm tinh thaàn giöõa 
ngöôøi soáng vaø theá giôùi Thaàn linh.

Thöùc aên vaøo tyø vò bieán thaønh khí huyeát, khí huyeát luaân chuyeån ñieàu hoøa laøm cho trí naõo hoaït 
ñoäng saâu saéc, con ngöôøi trôû neân khoân ngoan saùng suoát, ñoù laø chuyeän thöôøng tình cuûa kieáp ngöôøi. 
Nhöng reøn luyeän cho khí theå tinh anh, nguõ quan caûm öùng ñöôïc vôùi nhöõng laøn soùng rung ñoäng cuûa 
theá giôùi Thaàn Thaùnh thanh cao laø böôùc ñaàu chuyeån hoùa thaàn trí thuaän theo linh taâm maø naûy nôû.

Ñaây laø giai ñoaïn raát khoù khaên vì vaán ñeà ñieån quang trong khoâng gian vaø trong noäi thaân con ngöôøi 
raát phöùc taïp, tröøu töôïng, teá vi, maàu nhieäm.

 “ Nguõ khí thanh dieät tröø quaû kieáp,
    Linh quang ñaày ñaëng tieáp hoàng aân.
    Xaùc taïi theá ñaõ neân Thaàn,
    Ba möôi saùu coõi ñaëng gaàn linh Thieân.”
  ( Nöõ Trung Tuøng Phaän – Ñoaøn Thò Ñieåm ) 

Laø nguyeân lyù cuûa hieän töôïng thaêng hoa Khí hoùa Thaàn. Thuaät laøm gia toác hieän töôïng thaêng hoa 
naày raát nguy hieåm neáu cô theå chöa hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän caàn thieát. Neáu coâng ñöùc chöa ñaày 
ñuû, khí coøn oâ tröôïc maø laïi giuïc toác, eùp mình luyeän taäp, seõ deã daøng bò rôi vaøo tình traïng : “Thieân 
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ñình ñaùnh taûn Thaàn khoâng cho hieäp cuøng Tinh Khí” ( TNHT.TG.25/2/1926) laø nhöõng côn khuûng 
hoaûng xaùo troän thaàn kinh, coù haïi cho söùc khoûe vaø taùnh maïng.

Nhöõng trôû löïc aáy do nôi tieàn khieân nghieäp chöôùng cuûa mình chöa ñöôïc giaûi tröø ñuùng möùc, nghóa 
laø aùc nghieäp coøn ñoïng trong chôn thaàn döôùi daïng tieàm aån, khí theå chöa ñuû thanh, nhöõng rung 
ñoäng cuûa khí noä, oá, ai, duïc tuy coù ñöôïc cheá ngöï nhöng chöa laéng ñoïng nhieàu neân khi gaëp nhöõng 
chuyeän traùi ngang trong cuoäc ñôøi, noù seõ buøng leân moät caùch döõ doäi vì bò doàn neùn baáy laâu nay coù 
dòp tung hoaønh nhö moät hoài löïc. AÂu ñoù cuõng laø pheùp coâng bình thieâng lieâng cuûa Ñaáng Hoùa Coâng. 
Neáu chöa xöùng maët Thaàn Thaùnh thì ñöøng laøm ra veû.

Daãu bieát raèng böôùc ñöôøng tu caøng leân cao caøng gay trôû, pheùp thaêng hoa khí thanh nuoâi döôõng 
Thaàn an theo thôøi gian seõ laøm cho thaàn trí ñònh tónh töø hoøa. Khi tö töôûng ñaõ quen höôùng veà choã 
thanh cao, thaùnh thieän, möùc ñoä giao caûm tinh thaàn giöõa ngöôøi vaø Thaàn Thaùnh caøng theâm maät 
thieát, caùnh cöûa cuûa theá giôùi voâ hình seõ môû hoaùt ra, ñi daàn ñeán choã Trôøi ngöôøi hieäp nhöùt. Söï soáng 
cuûa con ngöôøi luùc baáy giôø thuaän vôùi loøng Trôøi, hieån linh taïi theá.

Böôùc ñöôøng aáy chaúng phaûi do öôùc muoán maø ñöôïc, traùi laïi vaãn phaûi do coâng ñöùc saùng choùi phi 
thöôøng, nghóa laø söùc soáng taâm linh phaûi maõnh lieät môùi thu huùt ñöôïc söï trôï thaàn cao ñoä cuûa caùc 
chaân sö vaø nhôø ñoù chôn thaàn daàn daàn trôû neân linh hieån, xuaát nhaäp xaùc thaân deã daøng, töông lieân 
cuøng theá giôùi Thaàn Thaùnh. Thaàn ñaõ trôû veà coõi hö linh ñöôïc neân goïi laø huôøn hö.

Chôn thaàn ñaõ hoøa nhaäp ñöôïc vaøo trong khoái aùnh saùng taâm linh cuûa Thaàn Thaùnh, vaãn phaûi tieáp 
tuïc phuïng söï vaïn linh ñeå thuùc giuïc cô taán hoùa cuûa nhôn loaïi vôùi phöông tieän xaùc phaøm ñaõ ñöôïc 
reøn luyeän tinh taán vaø quyeàn naêng cuûa ñieån löïc chôn thaàn laøm böûu phaùp.

Cô sanh hoùa trong caøn khoân vuõ truï tieáp noái khoâng ngöøng nghæ, con ñöôøng phaûn boån huôøn nguyeân, 
tinh hoùa khí, khí hoùa thaàn, thaàn huôøn hö cuõng tieáp noái khoâng ngöøng nghæ. Söï sinh hoaït cuûa linh 
hoàn ngaøy caøng ñeán nhöõng coõi giôùi thanh cao tröøu töôïng.

Toùm laïi pheùp voâ vi phaûi coù höõu hình laøm neàn taûng, neàn coù toát thì thöôïng töøng môùi vöõng. Ñöùc Chí 
Toân daïy :

“ Phaûi coù moät thaân phaøm tinh khieát, môùi xuaát chôn thaàn tinh khieát. Noù phaûi coù boån nguyeân chí 
Thaùnh, chí Tieân, chí Phaät, môùi xuaát Thaùnh, Tieân, Phaät ñaëng.” ( TNHT. TG. 17-7-1926)

Vaø do ñoù, chuùng ta hieåu raèng nhöõng ai nong naû ñi treân con ñöôøng huyeàn linh, neáu coøn ñeå thaân 
phaøm oâ ueá, chôn thaàn coù boån nguyeân khoâng chí thaùnh, thì nhöõng sinh hoaït thöôïng taàng vaãn coøn 
ñaày huyeàn aûo, nghóa laø kieáp ñoïa traàn vaãn coøn chöa maõn.

KYÙ ÖÙC

Söï soáng cuûa vuõ truï töø  nguyeân thuûy hö voâ khí ñi laàn xuoáng coõi saéc giôùi hieän ra trong ba theå bieán 
thaân laø : saùng taïo, baûo toàn vaø huûy dieät. Ba theå aáy noái tieáp nhau cuõng nhö hình aûnh cuûa laøn soùng 
bieån bieåu hieän leân chaïy daøi treân maët nöôùc roài bieán maát. Vuõ truï laø moät ñaïi theå coù taùnh linh töï 
mình bieát saùng taïo ra muoân loaøi vaïn vaät, coù sanh coù töû, thay hình ñoåi daïng, bieán hoùa khoâng ngöøng 
nhöng trong baûn theå söï soáng vaãn laø moät vaø khoái ñaïi linh quang vuõ truï vaãn chöùa taát caû nhöõng hình 
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aûnh dieãn bieán töø taïo Thieân laäp Ñòa ñeán giôø.

Ñoàng baûn theå vôùi vuõ truï, chôn linh con ngöôøi coù ñuû taùnh linh toàn tröõ taát caû hình aûnh cuûa nhöõng gì 
ñaõ xaûy ra trong nhöõng kieáp soáng maø chôn linh ñaõ hoùa thaân.

Khoái tieàn khieân nghieäp chöôùng cuûa con ngöôøi laø toång soá nhöõng rung ñoäng ñieån quang maø chôn 
thaàn ñaõ phaùt ra khi bieåu loä söï soáng cuûa trí naõo, tình caûm vaø hoaït ñoäng thaân xaùc qua nhieàu laàn 
luaân hoài sanh töû.

Noù toàn taïi nhö moät kyù öùc vaø bò che môø bôûi söï voâ minh cuûa thaàn trí. Tu laø laøm soáng laïi kyù öùc aáy 
ñeán  möùc ñoä ñaïi quang minh, ñoàng tính vôùi Trôøi Ñaát, hoaùt thoâng moïi vieäc. Quyeàn naêng aáy trong 
chôn linh cuûa Thaày goïi laø Phuïc Linh Thaùnh Phaät.

Trong cuoäc soáng hieän tieàn, thaàn trí thöôøng chuù yù tôùi moät soá vieäc ñang xaûy ra, ñaõ hay saép xaûy ra 
trong quaù khöù hay töông lai gaàn. Nhöõng chuyeän chi thuoäc dó vaõng xa xoâi môø nhaït daàn roài nhö 
maát haún trong kyù öùc. Töông lai cuõng vaäy, thöôøng thì quyeàn naêng saùng taïo cuûa chôn linh nhö bò 
giôùi haïn neáu thôøi gian ñi tröôùc quaù xa. Giöõ gìn cho khí theå tinh anh, linh taâm ñònh tónh töø  hoøa thì 
taùnh linh seõ phuïc höng, ñaåy luøi hai choã maát huùt cuûa yù thöùc thôøi gian veà quaù khöù vaø töông lai laøm 
cho dó vaõng soáng laïi trong linh thöùc con ngöôøi, nhôù veà coäi nguoàn thieâng lieâng tieàn kieáp ñoàng thôøi 
laøm thöùc ñoäng maïnh meõ ñöùc tính saùng taïo trong chôn thaàn, ñònh hình tö töôûng thuùc ñaåy töông lai 
kieáp soáng bieán hình theo thaùnh yù.

Nhöõng laøn soùng rung ñoäng cuûa tö töôûng con ngöôøi choàng chaát leân nhau trong kyù öùc. Nhöõng soùng 
naøo chieám öu theá veà cöôøng ñoä vaø soá löôïng troåi leân treân, con ngöôøi thaáy nhö hieän toàn vaø ngöôïc 
laïi, nhöõng soùng naøo yeáu hôn, ít hôn bò lu môø, che khuaát con ngöôøi thaáy nhö maát. Coøn hay maát 
trong kyù öùc laø do theá öu vieät töông ñoái cuûa nhöõng laøn soùng aáy. Söï thaät chaúng coù gì maát daáu trong 
chôn linh cuûa con ngöôøi, duø phaûi qua bao laàn töû sanh, chuyeån kieáp.

Haõy quan saùt moät vuõng nöôùc buøn, khi bò khuaáy ñoäng, lôùp caën buïi ñaøo ñoän trong khoái nöôùc laøm 
cho nöôùc bò dô, vaån ñuïc. Ñeå yeân moät thôøi gian, lôùp caën buïi laéng xuoáng,  nöôùc seõ trong trôû laïi. 
Khoái nöôùc trong nhöng trong baûn thaân noù naèm saâu döôùi ñaùy nhöõng caën buïi vaãn coøn ñoù.

Hình aûnh nöôùc ñuïc ví nhö nhöõng luùc tinh thaàn con ngöôøi ñaém tuïc. Hình aûnh nöôùc trong ví nhö 
nhöõng luùc tinh thaàn con ngöôøi höôùng thieän. Khi con ngöôøi laøm ñieàu thieän, laøm nhieàu vaø cao ñoä, 
bieát tu taâm söûa taùnh thì nhöõng laøn soùng tö töôûng thanh cao chieám öu theá, neùt thaùnh thieän hieän 
ra saùng choùi vaø do ñoù nhöõng gì xaáu xa bò lu môø ñi döôøng nhö queân haún, khoâng coøn. AÁy laø pheùp 
töông coâng chieát toäi ñaëng ñònh vò quaû kieáp cuûa mình trong aùnh linh quang cuûa Thöôïng Ñeá, chôù 
chaúng coù gì maát ñi caû vaø do ñoù tröôùc Thöôïng Ñeá con ngöôøi chaúng heà choái toäi ñöôïc bao giôø.

Nhöõng lôøi noùi boùng veà kyù öùc cuûa chôn linh con ngöôøi ñöôïc moâ taû trong Thaùnh Ngoân nhö sau :

“ Ñaáng chôn linh aáy voán voâ tö maø laïi ñaëng pheùp giao thoâng cuøng caû chö Thaàn Thaùnh Tieân Phaät 
vaø caùc Ñaáng troïn laønh nôi Ngoïc Hö Cung, nhöùt nhöùt ñieàu laønh vaø vieäc döõ ñeàu ghi cheùp khoâng sai 
ñaëng daâng vaøo Toøa Phaùn xeùt, bôûi vaäy neân moät maûy khoâng qua, döõ laønh ñeàu coù traû…”
( TNHT. TG. 1928 )
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ÑAÀU  KIEÁP

I/- HIEÄN TÖÔÏNG NHAÄP THAÀN :

Treân con ñöôøng trôû veà cöïu vò nôi coõi thieâng lieâng sau khi rôøi khoûi thaân xaùc, linh hoàn thaêng daàn 
ñeán nhöõng coõi giôùi thanh cao, traûi qua nhieàu sinh hoaït ñoåi môùi, laøm soáng laïi kyù öùc vaø tuøy theo 
quaû kieáp. Cho ñeán moät ngaøy kia linh hoàn ñöôïc quyeàn naêng cuûa Ngoïc Hö Cung vaø Cöïc Laïc Theá 
Giôùi laøm cho töï mình bieát ñöôïc phaûi ñi ñaàu kieáp, vöøa khi coù yù thöùc phaûi chuyeån kieáp nhö moät tia 
chôùp ñieän, linh hoàn rôi vaøo moät coõi phaùp giôùi, nôi ñoù thaáy ñöôïc trong linh thöùc nhöõng hình aûnh 
sinh hoaït roän ròp cuûa theá giôùi loaøi ngöôøi.

Döøng laïi vaø soáng trong coõi giôùi naày moät thôøi gian nhö ñeå laøm quen vaø trong hoaït caûnh cuûa toaøn 
theá giôùi loaøi ngöôøi hieän ra meânh moâng ñaïi haûi, linh hoàn boãng nhieân nhö bò thoâi thuùc phaûi chuù yù 
ñeán moät ñieåm naøo ñoù. Caøng chuù yù caøng ñeán gaàn vaø thaáy nhöõng sinh hoaït cuûa moät nhoùm ngöôøi 
trong gia ñình naøo ñoù, linh hoàn soáng laûng vaûng vôùi hoï vaø ñaëc bieät chuù yù ñeán moät ngöôøi ñaøn baø 
trong nhoùm naày.

Roài moät ngaøy kia, khi tinh cha huyeát meï giao phoái neân hình baøo thai, linh hoàn caøng bò thoâi thuùc 
ñeán gaàn beân ngöôøi meï töông lai hôn laø nhöõng ngöôøi khaùc trong gia ñình. Cho ñeán giôø phuùt naày, 
linh hoàn cuõng chæ laø moät ñieåm saùng taâm linh, coøn khí theå cuûa baøo thai vaãn laø moät phaàn khí theå 
cuûa cha meï.

Ñeán giai ñoaïn laâm boàn, vöøa khi khoái nhuïc theå haøi nhi loït ra khoûi loøng meï, laäp töùc linh hoàn nhaäp 
thaàn vaøo trong hình haøi môùi naày vaø queân heát moïi söï laûng vaûng bieán hieän deã daøng cuûa giai ñoaïn 
tröôùc khoâng coù hình xaùc. Linh hoàn queân ñi nhö nguû meâ, chæ coøn laïi moät chuùt khoân ngoan töï bieát 
phaûn öùng treân thaân xaùc ñeå sinh toàn vôùi moâi tröôøng maø mình phaûi chaáp nhaän.
Töø ñaây khôûi söï moät kieáp soáng môùi, taát caû moïi hieän töôïng dieãn bieán qua caùc coõi phaùp giôùi treân 
con ñöôøng ñi ñaàu kieáp, döôøng nhö linh hoàn ñöôïc pheùp löïa choïn nôi saép ñeán cuûa mình, nhöng 
kyø thaät moïi vieäc ñeàu ñöôc an baøy theo quaû kieáp trong quyeàn naêng toái thöôïng : “ Nhöùt toaùn hoïa 
phöôùc laäp phaân .” cuûa Thöôïng ñeá.

II/- NGUYEÂN KHÍ CUÛA THAI BAØO :

Chaát lieäu ñaàu tieân caáu taïo neân hình nhuïc theå cuûa baøo thai laø tinh truøng cuûa cha vaø tröùng cuûa meï. 
AÁy laø moät phaàn hình chaát cuûa thaân theå cha meï, vaø dó nhieân coù cuøng khí theå cuûa hai ñaáng aáy, 
thanh tröôïc ôû möùc ñoä naøo laø do söï soáng cuûa hai cô theå naày quyeát ñònh.

Khi tinh truøng rôøi khoûi thaân cha, noù mang nguyeân khí coù nguoàn goác cuûa cha hoøa nhaäp vaøo trong 
khoái nguyeân khí cuûa tröùng coù nguoàn goác cuûa meï.

Hieän töôïng thuï tinh laø söï hoøa nhaäp tuyeät ñænh cuûa khí huyeát meï cha ñeå taïo thaønh moät con ngöôøi 
môùi, seõ coù ñuû ba yeáu toá Tinh, Khí, Thaàn khi baøo thai rôøi khoûi mình meï. Vì vaäy khi nhaäp thaàn vaøo 
haøi nhi, linh hoàn ñaõ vay möôïn khoái khí huyeát cuûa meï cha vaø dó nhieân phaûi chòu mang khoái nôï naàn 
oan traùi cuûa cha meï, oâng baø, toå phuï thuoäc doøng hoï aáy löu truyeàn qua nhieàu theá heä.
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Khi ñöùa beù chaøo ñôøi, coù hai doøng nghieäp löïc hoäi tuï laïi, moät laø töø khoái tieàn khieân nghieäp chöôùng 
cuûa caù nhaân linh hoàn phaûi mang theo khi ñi ñaàu kieáp; hai laø töø khoái khí huyeát vay möôïn cuûa meï 
cha ñeå laøm hình theå cuûa mình, töùc laø nghieäp löïc cuûa gia ñình, hoïc ñöôøng, xaõ hoäi, phong tuïc taäp 
quaùn, neáp sinh hoaït vaên hoùa cuûa moät coäng ñoàng daân toäc naøo ñoù. Tinh thaàn cuûa daân toäc nhö moät 
söùc maïnh voâ hình thaåm nhaäp töø töø vaøo trong tinh thaàn cuûa ñöùa beù, laø doøng nghieäp löïc thöù ba taùc 
ñoäng treân ñôøi soáng cuûa noù. Ñaây laø nghieäp quaû cuûa chuûng toäc, duø ít duø nhieàu vaãn phaûi gaùnh chòu.

Toùm laïi, trong tieán trình phaùt trieån caû hình chaát laãn taâm linh ñeå tröôûng thaønh, yeáu toá nguyeân khí 
cuûa thai baøo cuõng giöõ moät vai troø quan troïng trong söï hình thaønh nhöõng ñieàu maø ngöôøi ta goïi laø 
ñònh meänh cuûa con ngöôøi. Vì vaäy vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ñoái vôùi baäc laøm cha meï trong ñaïo lyù cuûa 
Ñöùc Chí Toân truyeàn daïy vaãn laø söï tu thaân ñeå khí theå ñöôïc thanh vaø nhôø ñoù baøo thai coù ñöôïc 
nguyeân khí toát laø moät trong nhöõng yeáu toá caàn thtieát cho söï taán hoùa cuûa con ngöôøi theo chieàu 
höôùng thaùnh thieän. Vai troø cuûa ngöôí meï vì vaäy ñöôïc ví nhö : “ Buïng mang ñaày quyeàn pheùp naén 
ñôøi.”, laø do ôû khía caïnh naày.

III/- THAÙNH THEÅ THIEÂNG LIEÂNG :

“ OÂi ! Thaày sanh ra caùc con thì phaûi yeâu troïng caùc con chaúng cuøng, maø Thaày cho caùc con ñeán theá 
giôùi naày vôùi moät Thaùnh theå thieâng lieâng y nhö hình aûnh cuûa Thaày, khoâng aên maø soáng, khoâng maëc 
maø laønh, caùc con laïi khoâng chòu, nghe ñieàu caùm doã, meâ luyeán hoàng traàn, aên cho phaûi bò ñoïa, daâm 
cho phaûi bò ñaøy, neân chòu naïn aùo côm, duïc quyeàn caàu lôïi ”. ( TNHT. TG 1928 )

Treân ñaây laø lôøi quôû traùch cuûa Ñaïi Töø Phuï, Ñaáng Taïo Hoùa ñaõ chieát chôn linh mình gôûi vaøo nhöõng 
hình haøi nhuïc theå ñeå taïo döïng gioáng ngöôøi ñaàu tieân coù ñuû xaùc hoàn, tinh khoân hôn vaïn vaät goïi laø 
nguyeân nhaân. Moät soá nhöõng linh hoàn naày vì meâ luyeán hoàng traàn, sau kieáp soáng mang xaùc phaøm, 
thoaùt xaùc nhöng khoâng trôû veà cöïu vò ñöôïc, phaûi luaân hoài chuyeån kieáp trieàn mieân, cho ñeán ngaøy 
nay, khi môû Tam Kyø Phoå Ñoä, Ñaïi Töø Phuï duøng huyeàn dieäu cô buùt, möôïn tieáng noùi cuûa loaøi ngöôøi 
quôû traùch nhö vaäy ñeå thöùc tænh linh hoàn nhöõng baäc nguyeân nhaân aáy.

Töø gioáng ngöôøi nguyeân thuûy naày, coù nam coù nöõ, giao phoái vôùi nhau, sinh saûn nhöõng hình theå con 
ngöôøi caøng ngaøy caøng gia taêng qua nhieàu theá heä. Nhöõng hình theå con ngöôøi cuûa caùc theá heä noái 
tieáp goïi laø hoùa nhaân, khi hoï ñoùn nhaän nhöõng linh hoàn taán hoùa cao trong haøng thuù vaät hoàn nhaäp 
vaøo mang xaùc ngöôøi, vaø trôû thaønh ngöôøi.

“ Caû kieáp luaân hoài thay ñoåi töø  trong nôi vaät chaát maø ra thaûo moäc, töø thaûo moäc ñeáân thuù caàm, loaøi 
ngöôøi phaûi chòu chuyeån kieáp ngaøn naêm, muoân muoân laàn môùi ñeán ñòa vò nhôn phaåm ”.     ( TNHT. 
TG. 19-2-1926 )

Bôûi linh hoàn con ngöôøi laø moät phaàn nhoû cuûa khoái ñaïi hoàn vuõ truï laø chôn linh cuûa Thaày neân Ñaïi 
Töø Phuï noùi raèng :

“ Thaày cho caùc con ñeán theá giôùi naày vôùi moät Thaùnh theå thieâng lieâng y nhö hình aûnh cuûa Thaày.”

Thaùnh theå thieâng lieâng aáy laø linh hoàn ngöï nôi phaøm theå xöông thòt khí huyeát laø khoái vaät chaát bieán 
hình ra laø thaân xaùc con ngöôøi.
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IV/-CHÔN LINH NHAÄP THEÅ :

Khi nhaäp Thaàn vaøo haøi nhi, linh hoàn ñaõ ngöï nôi phaøm theå con ngöôøi roài. Thaùnh theå thieâng lieâng 
aáy giôø ñaây bò laèn tröôïc khí cuûa chôn thaàn bao phuû che môø ñi, söï linh dieäu saùng suoát chæ coøn ñuû ñeå 
bieát ñieàu khieån caùc phaûn öùng thaân xaùc laøm cho toaøn theå caùc cô phaän haøi nhi hoaït ñoäng.

Hình haøi nhuïc theå cuûa haøi nhi laø moät khoái tinh khí vay möôïn cuûa meï cha, khi coøn trong buïng meï 
thì nöông nhôø nôi thaàn cuûa meï maø khoân lôùn. Khi chôn linh nhaäp thaàn ñöôïc vaøo khoái tinh khí aáy, 
söï soáng cuûa haøi nhi trôû neân ñoäc laäp vôùi mình meï, nghóa laø haøi nhi coù theå soáng ñöôïc duø meï cheát. 
Traùi laïi, neáu vì lyù do naøo ñoù hieän töôïng nhaäp thaàn khoâng xaûy ra ñöôïc, khoái tinh khí vöøa loït khoûi 
mình meï phaûi cheát töùc khaéc.

Ñöùc Chí Toân daïy :
“ Nôi thaân phaøm caùc con moãi ñöùa Thaày ñeàu cho moät chôn linh gìn giöõ caùi chôn maïng sanh toàn.”
( TNHT. TG. 1928 )

Trong tieán trình phaùt trieån ñeå tröôûng thaønh, söï khoân ngoan saùng suoát linh dieäu cuûa chôn linh seõ 
hieån loä töø töø, nhòp nhaøng vôùi söï phaùt trieån hình chaát. Ñeán tuoåi ñi hoïc ngöôøi ta cho ñöùa beù :

 “ Caàu khaån Ñaáng chôn linh nhaäp theå,
 “ Ñuû thoâng minh hoïc leã hoïc vaên.” 

Nhö laø moät phöông phaùp thuùc giuïc söï hieån loä cuûa chöùc naêng giaùo hoùa cuûa chôn linh ñoái vôùi chôn 
thaàn vaø thaân xaùc. Ñöùc Chí Toân daïy :

“ Chôn linh aáy taùnh Thaùnh nôi mình, ñaõ chaúng phaûi gìn giöõ caùc con maø thoâi, maø coøn daïy doã caùc 
con.”  ( TNHT. TG. 1928 )

Bôûi quan nieäm raèng tinh thaàn cuûa ñöùa beù nhö laø moät vuøng baûn ngaõ coøn toái taêm, neân khi söï saùng 
cuûa chôn linh hieån loä, ngöôøi ta coù caûm töôûng aùnh saùng taâm linh aáy laø caùi gì cao quí khaùc vôùi baûn 
ngaõ toái taêm cuûa noù, töø beân ngoaøi beân treân traøn vaøo neân môùi goïi laø nhaäp theå.

Ñaây chæ laø vaán ñeà ngoân ngöõ con ngöôøi duøng ñeå dieãn taû moät hieän töôïng sieâu hình. Thöïc ra chôn 
linh ñaõ hieän höõu nôi xaùc phaøm töø khi nhaäp thaàn vaøo haøi nhi. Khi tröôûng thaønh, neáu con ngöôøi 
soáng ñôøi soáng tu haønh ñuùng theo chôn phaùp, taùnh thaùnh cuûa chôn linh ngaøy caøng hieån loä, nghóa 
laø hieän töôïng nhaäp theå ñöôïc troïn veïn.

Vaäy chôn linh nhaäp theå laø moät tieán trình taán hoùa töï nhieân trong söï soáng cuûa con ngöôøi. Trong giaùo 
phaùp cao Ñaøi, hoïc sinh söû duïng lôøi kinh nhaäp hoïc :

 “ Caàu khaån Ñaáng chôn linh nhaäp theå,
 “ Ñuû thoâng minh hoïc leã hoïc vaên.”

Laø ñeå thuùc giuïc söï taán hoùa cuûa mình cho ñöôïc nhanh choùng vaø troïn veïn caû xaùc laãn hoàn theo 
chieàu höôùng thaùnh thieän.
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BAÙT HOÀN VAÄN CHUYEÅN

Thaày ñaõ noùi, chi chi höõu sanh cuõng do bôûi chôn linh Thaày maø ra, töùc nhieân trong nhöõng hình haøi 
dò bieät cuûa boán ñaúng caáp chuùng sanh thaûy ñeàu coù taùnh linh cuûa Thaày chieát ra ngöï trò nôi ñoù. Caùc  
chôn linh aáy phaûi chòu luaân hoài chuyeån kieáp nhieàu laàn môùi taán hoùa, töø vaät chaát ñeán thaûo moäc, thuù 
caàm, nhôn loaïi, boán ñaúng caáp naày thuoäc veà höõu hình töôùng.

Ñeán ñòa vò nhôn phaåm roài coøn phaûi chuyeån kieáp tu haønh nöõa môùi ñaït phaåm vò Thaàn Thaùnh Tieân 
Phaät.

“ Coù Thaày môùi coù caùc con, coù caùc con roài môùi coù chö Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät” ( TNHT. TG. 
24-10-1926 )

Töø trong hö voâ khí, chôn linh Thaày ñaõ phaân taùnh giaùng sanh, ngöï vaøo hình theå vaät chaát moät taùnh 
linh goïi laø vaät chaát hoàn, vaät chaát hoàn chuyeån kieáp taán hoùa daàn leân ñeán Phaät hoàn, trôû veà cuøng baûn 
theå cuûa vuõ truï.

Moät voøng luaân chuyeån qua taùm ñaúng caáp nhö vaäy goïi laø baùt hoàn vaän chuyeån.

 “ Thieân cung xuaát vaïn linh tuøng phaùp,
 “ Hieäp aâm döông höõu haïp bieán sanh.
 “ Caøn khoân saûn xuaát höõu hình,
 “ Baùt hoàn vaän chuyeån hoùa thaønh chuùng sanh.”
              ( Phaät Maãu Chôn Kinh )

Vaø caû thaûy vaïn linh sanh chuùng duy bieát tuøng phaùp maø saùng taïo, sinh toàn, taán hoùa.

Phaùp laø nhöõng nguyeân lyù, qui luaät vaän haønh trong vuõ truï. Phaùp taïo ra con ngöôøi, chôù con ngöôøi 
khoâng taïo ra Phaùp.

Con ngöôøi chæ khaùm phaù nhöõng nguyeân lyù trong söï soáng cuûa thieân nhieân ñaõ coù saún, con ngöôøi 

khoâng phaûi laø taùc giaû cuûa nhöõng nguyeân lyù aáy.
Con ngöôøi laø tieåu vuõ truï, coù ñuû quyeàn naêng saùng taïo, döïa vaøo nhöõng nguyeân lyù cuûa thieân nhieân 
ñaõ khaùm phaù ñöôïc, caûi bieán moâi tröôøng soáng ñeå sinh toàn vaø phaùt trieån.

Con ngöôøi laø taïo vaät haäu thieân trong voøng höõu sanh höõu töû, coù nguoàn goác töø  Ñaáng Chí Linh laø 
Trôøi vaø do nguyeân lyù aâm döông höõu haïp bieán sanh laø Phaät Maãu.

Hay noùi caùch khaùc, Ñöùc Chí Toân vaø Ñöùc Phaät Maãu ñaõ sanh ra loaøi ngöôøi vaäy./.

HEÁT
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qvÜ©n thÖ TH� Çåo
 1-               ĂN CHAY 
 Một chén cơm rau ít nợ trần, 
 Ăn nhiều thịt cá hóa sai lầm. 
 Tương chao ngũ cốc ngày hai bữa, 
 Trong sạch châu thân nhẹ chơn thần. 
 Ham muốn thức ăn mùi động vật, 
 Đàn em máu huyết thú gia cầm. 
 Đừng gây quả báo thêm nhiều nữa, 
 Nghiệp sát vì tham trả bội phần. 

                 Yên Hà 
          Atlanta, 9/6/2020

 2- ĂN CHAY THEO LỜI DẠY...

 THẦY dạy trường trai giữ khiết tinh
 PHẬT khuyên chay lạt lợi cho mình
 CHÚA ban hạt giống nuôi nhân loại
 TIÊN nhủ dưa cà dưỡng tánh linh
 THẾ GIỚI gọi kêu ngừng giết hại
 NHÂN GIAN mong ước tạo hoà bình           
 MÔI TRƯỜNG trong sạch cho nguồn  
 sống
 BỆNH TẬT loài người hết sản sinh

  Phương Hoa – May 31st 2020

 3- GIỮ GIỚI CẤM SÁT SANH
 Chay lạt làm vui ở cõi trần
 

 
 “Sát Sanh” giới cấm chớ nên lầm 
 Tâm thanh trí tịnh luôn quang tỏa 
 Lòng sạch dạ trong mãi vững thần
 Rau trái muối dưa, sân khó trụ
 Thịt tôm chim cá, giận khôn cầm
 Xác thân ô trược mùi tục lụy 
 Quả trả ngày sau lúc mãn phần 

 Phương Hoa - Jun 9th 2020

 4- Họa  :  CƠM CHAY (1) 

 Cơm chay một bữa giữa phàm trần !... 
 Thịt cá tuy ngon hóa lỗi lầm 
 Ngũ cốc sinh tồn trong thể chất 
 Tâm hồn ổn định với tinh thần 
 Xưa nay dục vọng, nuôi gia súc 
 Ngày tháng tham sân dưỡng thú cầm 
 Cái nghiệp trăm năm vay suốt kiếp 
 Nợ duyên ngũ giới, trả muôn phần !..(1) 

   Mai Xuân Thanh 
   Ngày 09/06/2020  

 (1) Ăn chay giữ  được ngũ giới cấm dễ dàng   
 vì ăn chay tránh được sát sinh 
 Ăn chay thanh lọc bản thể, tinh khiết chơn  
 thần 
 Ăn chay là luyện tập Bi, Trí, Dũng 
 Ăn chay tránh quả báo luân hồi 
 Ăn chay  kềm chế Lục Dục Thất Tình 
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 5- Họa: Thiền Môn Ẩm Thực Chay 
 (Qua thơ “Ăn Chay Theo Lời Dạy” -Thi Sĩ  
 Phương Hoa) 

 Trường trai khó giữ quý hồ tinh 
 Sức khỏe, ăn chay giữ được mình !... 
 Kính Mẹ, hiếu trung gìn khí phách 
 Thờ Cha, lễ nghĩa giữ chơn linh 
 Tu Tâm cống hiến trăm điều thiện 
 Dưỡng Tánh nhu cầu vạn sự bình 
 Nhắm mắt an nhiên về cựu vị 
 Xuôi tay mãn kiếp sẽ lai sinh... 

   Mai Xuân Thanh 
   Ngày 09/06/2020 

 
 1-          KHÁC ĐỜI 
 Hết dạ tu thân phải khác đời, 
 Tâm không vọng động trí chẳng lơi. 
 Mắt nhìn Thiên Nhãn, thần diêu động, 
 Quyện tiếng kinh ngân cúng Tứ Thời. 
 Mãi nhớ ngôi xưa nơi Tiên cảnh, 
 Phương châm Thánh giáo khắc ghi lời. 
 Quy điều Giới luật nên hành đúng, 
 Cựu Vị Thiêng Liêng chẳng đổi dời. 

            Yên Hà 
        Atlanta, 3/6/2020 

 2-   NGƯỜI TU
 (Kính hoạ bài Khác Đời của thi hiền huynh  
 Yên Hà)

 Người biết tu buông bỏ chuyện đời
 Tâm lành trì niệm chẳng hề lơi

 
 Công phu công quả dày bao tiết
 Học sách học kinh đủ tứ thời
 Nẻo chánh Cao Đài cần giữ kỹ
 Đường ngay Đại Đạo phải theo lời 
 Noi gương Thầy Mẹ lòng tinh tấn
 Mặc thế đổi thay quyết chẳng dời

  Phương Hoa - June 3rd 2020

 3- Họa : TU HÀNH MỘT KIẾP
 Tu hành một kiếp cảm thương đời 
 Học Đạo chuyên cần chẳng dám lơi ! 
 Chuông mỏ đồng nhi đây mấy tiết 
 Đệ huynh tỷ muội đó bao thời 
 Cao Đài công quả thương hoài niệm 
 Kinh Lễ thuộc làu nhớ kỹ lời 
 Chuyển ý hồi tâm tu chứng đắc 
 An nhiên tự tại quyết không dời ! 

   Mai Xuân Thanh 
   Ngày 03/06/2020 

 4-   ĐẠO – ĐỜI
 Một mực chăm lo học Đạo – Đời
 Người tu quyết chí chẳng hề lơi
 Tâm hồn yên lắng không giao động
 Thể xác cao khơi chuyển biến thời
 Nhất luyện thân tâm dù nghịch cảnh
 Nhì đem đạo pháp thuyết muôn lời
 Gieo truyền Đại – Đạo trong quần  
 chúng
 Thế - Đạo  phương châm chẳng chuyển  
 dời (1)

   Duy Văn

 1. Ban Thế Đạo
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 5-   ĐỔI ĐỜI
 Gắng sức trau tria Đạo lẫn Đời
 Bền lòng tu niệm dạ chẳng lơi
 Từ Bi Hỷ Xã ngày càng luyện
 Hòa thuận, thương yêu vững mỡi thời.
 Dù cho thế sự nhiều thay đổi
 Hờn giận ghét thương lắm đủ lời
 Nền đạo nên cùng lo phát triển
 Phương châm giải thoát chẳng đổi dời!

  Bớt Huỳnh, TN 5-6-2020

 6-   TU THÂN 
 Chuyển thế Nho tông để sửa đời, 
 Tam Kỳ căn bản chớ buông lơi. 
 Tứ Điều Qui luật an thân phận; 
 Ngũ Giới Cấm răn đổi thế thời. 
 Nhịn nhục Thánh Màng lưu sử Đạo, 
 Hàm oan Thị Kính vẫn im lời! 
 Mặc ai hơn thiệt trường cao thấp; 
 Vẫn giữ chơn tâm chẳng đổi dời. 

   Hoàn Nguyên 
   San Jose- CA 6-2020 

TRONG SỐ NẦY
   
 1*- Thông báo số 12/VP/BTĐHN của BTĐHN  MINH XÁC  Ban Thế Đạo
  Hải Ngoại hoạt động có giấy phép và có khai thuế trong hơn 20 năm qua  01

 2*- Thư Lên Tiếng của HT Nguyễn Đăng Khích phổ biến qua email 
 gởi HT Huỳnh Tâm, BTĐHN và đồng đạo ngày 10-6-2020 v/v bị tố cáo
  là hoạt động cho Cộng Sản. . . . . . . . .  .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .03

 3*- “Đời người” (Soạn giả Nguyễn Long Thành” . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .   05

 4*- Vườn thơ Thế Đạo . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .   23

 5*- Phân ưu        

      5.1*- Đạo hữu Nguyễn Ngọc Sương quy vị vào ngày 10-5-2020, 
 tại bang GA Hoa Kỳ, hưởng trung thọ 72 tuổi. . . .  .  . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . 26

      5.2*- HT Dương Minh Châu quy vị ngày  28-5-2020 tại Huyện 
 Hòa Thành - Tây Ninh VN, hưởng thọ 69 tuổi.  . . . .  .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . 27

      5.3*- Hội viên Trần Kim Anh, Hội Tương Tế Cao Đài quy vị ngày 
 9-6-2020, tại Seaside bang CA, hưởng thọ 70 tuổi. . . . . . .  ..  . .  . . .  . . . . . . 29
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PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

 Đạo Hữu NGUYỄN NGỌC SƯƠNG
Là Hiền thê của Hiền Huynh BÙI THIỆN PHÚC      

Đã qui vị lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 10 – 5 - 2020 nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý . 
Tại tư gia thuộc thành phố Decatur, tiểu bang Georgia ,Hoa Kỳ.

Hưởng Trung thọ  72  tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng
Hiền Huynh BÙI THIỆN PHÚC và gia quyến

Nguyện cầu Đức Chí Tôn , Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh
Cố Đạo hữu NGUYỄN NGỌC SƯƠNG sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

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

Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 

Hiền Huynh Hiền Tài
DƯƠNG MINH CHÂU

Đã quy vị vào lúc 18.00 giờ ngày 6 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý (nhằm ngày 28-5-2020) tại tư 
gia Ấp Long Đại, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.                                         

Hưởng Thọ 69 tuổi

Trước cảnh chia ly nầy chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Hiền Tài 
Dương Minh Châu và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU, các Đấng Thiêng Liêng, Đức Địa Tạng 
Vương Bồ Tát ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Hiền Tài Dương Minh Châu được an nhàn 
nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu
*- Bàn Trị Sự &  Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Nashville, bang Tennesse Hoa Kỳ

*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt và gia đình, Bang Tennessee Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Lê Thành Hưng và gia đình, bang Alabama Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường và gia đình, bang Texas Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Nguyễn Ân Hồng và gia đình, bang Ohio Hoa Kỳ

*- Nguyễn Hoàng Hồng (nguyên Trưởng Ngành Gia Trí Huệ Cung) và gia đình, bang Washington 
Hoa Kỳ
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    PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 

Hiền Huynh Hiền Tài
DƯƠNG MINH CHÂU

Đã quy vị vào lúc 18.00 giờ ngày 6 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý (nhằm ngày 28-5-2020) tại tư 
gia Ấp Long Đại, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.                                         

Hưởng Thọ 69 tuổi

Trước cảnh chia ly nầy chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Hiền Tài 
Dương Minh Châu và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU, các Đấng Thiêng Liêng, Đức Địa Tạng 
Vương Bồ Tát ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Hiền Tài Dương Minh Châu được an nhàn 
nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu

*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại  và Hẽ thống Truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI & THÂN HỮU
***

PHÂN ƯU

 
Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn 

  Bào muội của Hiền Huynh Hội viên HTTCĐ&TH Trần Đức Nhuận 
và Thân mẫu của Tony Nguyễn Trần là:

Cố Hội viên:
Trần Kim Anh

Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu

Đã từ trần vào lúc 1 AM ngày 09 tháng 6 năm 2020 tại Seaside, California

Hưởng thọ 70 tuổi
Hội thành kính chia buồn cùng hiền huynh Trần Đức Nhuận, hiền đệ Tony Nguyễn và tang gia 
hiếu quyến.

Thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng độ dẫn hương 
linh  cố Hội viên Trần Kim Anh, Hôi viên Hội TTCĐ&TH siêu thăng tịnh độ và sớm về cõi 
Thiêng liêng Hắng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Điều Hành 
và toàn thể  Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu


