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     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 60 ngaøy 20-6-2016

THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

LỊCH SỬ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
                    Tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 24 tháng 6 năm Mậu Tý (dl. 30-7-1948)
 
Hôm nay là ngày vía Ðức Cái Thiên Cổ Phật Quan Thánh Ðế Quân tức Hớn Thọ Ðình Hầu Quan 
Vân Trường nhà Hớn đời Tam Quốc.

Một vị Hiển Thánh đời Hớn, thời Tam Quốc, ngày nay đạt phẩm vị đến Tam Trấn Oai Nghiêm trong 
nền Chánh Giáo của Ðức Chí Tôn, sự vinh hiển cao trọng đó ta thấy giá trị vô đối. Với một Ðấng 
Thiêng Liêng mà lập được vị mình một cách oai quyền vinh hiển ta thường thấy rất ít, thảng có 
chăng trong nước Việt Nam ta Ngài Trần Hưng Ðạo gọi có thể đương đầu với Ngài được mảy may 
chút ít mà thôi, chớ phần đông từ thử đến giờ kể cả các nước Á Ðông nầy hiếm có. Vậy, ta nên khảo 
cứu coi Ngài làm thế nào để đạt được Thiên vị vinh diệu đặc biệt dường ấy.

Hớn Thọ Ðình Hầu Quan Vân Trường buổi nọ là một vị tướng của Thục tức của Lưu Bị. Ta thấy 
đại nghĩa của Ngài trung can nghĩa khí của Ngài nhứt là về bằng hữu chi giao, tình nghĩa đối với 
bạn hữu của Ngài, dám chắc dầu chúng ta dân tộc Việt Nam hằng chịu ảnh hưởng văn hóa của Nho 
Tông, chưa có được người nào đã giống như Ngài vậy. Tâm trung nghĩa chẳng vì sang mà theo Tào, 
chỉ chuộng Hớn; nghĩa chẳng vì bạn buổi khổ não truân chuyên mà phụ rãy tình nhau; trung và 
nghĩa ấy hi hữu. Nói đến chí khí của Ngài, Bần Ðạo tưởng luận không hết: Ngài bất sát hạ mã chi 
nhơn. Truyện sách lưu lại rằng Ngài suýt bị Hạ Hầu Ðôn giết vì nó biết cái sở yếu của Ngài mà lợi 
dụng, nếu không Trương Liêu đến cứu. Mỗi phen Ngài trở cây Yểm Nguyệt Thanh Long Ðao định 
vớt nhà nớ, thì nhà nớ nhảy xuống ngựa, chí khí đó thế gian hi hữu. Hỏi Ngài lập chí với bộ sách 
Xuân Thu mà thôi. Người sau có tặng cho Ngài đôi liễn: “Chí tại Xuân Thu, công tại Hớn; Trung 
đồng nhựt nguyệt nghĩa đồng thiên”. Trọn đời Ngài không lúc nào rời bộ sách ấy, lúc nào cũng đọc 
lấy tinh thần của sách suy luận làm tinh thần của mình.

Kể từ Ðào Viên kết tình bằng hữu cùng nhau, từ thuở bần hàn cho đến khi vinh huê phú quý sang 
trọng Ngài vẫn một mực không hề thay đổi tâm đức bao giờ. Tinh thần của người ấy là tinh thần 
đứng riêng biệt một mình một cảnh giới mà thôi. Thế gian khó tìm thấy một kiểu vở thứ hai nữa 
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đặng. Tinh thần của Ngài có oai quyền đặc sắc, ta thử tìm coi Ngài làm sao mà đặng như vậy?

Nguơn linh của Ngài là Xích Long Tinh. Buổi nọ dân Bắc Hớn phạm Thiên điều bị Ngọc Hư Cung 
phạt hạn không cho mưa, đặng cho dân ấy phải đói. Dân làng biết mà cầu nguyện nơi Ngài cứu nạn. 
Ngài cũng thừa biết dân ấy bị Thiên điều hành pháp, nhưng vì lòng ái tuất thương sanh không nỡ 
để dân chết đói, nên Ngài làm mưa. Ngọc Hư Cung bắt tội sai Ngũ Lôi tru diệt. Ngài chạy trốn vào 
một cái chùa, nhờ ông thầy chùa lấy chuông úp lại. Vị Ðạo Nhơn có căn dặn Bổn Ðạo trong chùa 
đừng ai dở chuông cho đến ngày nào Ngài hết hạn. Chư Ðạo trong chùa tọc mạch dở ra xem coi vật 
gì, thành thử Ngài phải chịu đầu kiếp, kiếp ấy là Hạng Võ.

Hạng Võ thì ai cũng biết. Nếu ta quan sát trong “Trọng Tương vấn Hớn” thì rõ tiền căn Hạng Võ, 
hậu kiếp Quan Công. Bởi Hớn Bái Công khi lập quốc rồi nghe lời Lã Hậu diệt công thần giết Hàn 
Tín. Án ấy nằm dưới Phong Ðô mấy đời mà không ai xử đặng. Buổi ấy có thầy Trọng Tương là học 
trò khó nhà nghèo nhưng rất hiếu hạnh. Cha chết Trọng Tương cất nhà mồ thờ cha mà ở. Thường 
hay buồn than thân trách phận biết mình hữu tài vô mạng nên viết một bài thi có ý than rằng: “Thiên 
địa hữu tư, thần minh bất công” dụng ý trách điểm cái án nhà Hớn mà dưới Phong Ðô xử chưa có 
nổi. Vì vậy nên mắc tội phạm thượng, bị bắt hồn dẫn đến Phong Ðô, đem cho Thập Ðiện Diêm 
Quân vấn tội. Trọng Tương bình tỉnh trả lời rằng: “Nếu cho tôi ngồi làm Thập Ðiện Diêm Vương 
tôi xử án ấy cho mà coi”. Thập Ðiện Diêm Vương bằng lòng. Ngài xử: “Tiền căn báo hậu kiếp, như 
Bành Việt cho đầu kiếp làm Lưu Bị, Anh Bố làm Ngô Tôn Quyền, Hàn Tín làm Tào Tháo, Hạng Sư 
làm Nhan Lương, Hạng Bá làm Văn Xủ, Hạng Võ làm Quan Công”.

Ta thấy hồi sáu tướng của Hạng Võ đem lòng phản bội, đầu nhà Hớn rượt Hạng Võ đến bến Ô 
Giang phải cắt đầu, trao cho Ðình Trưởng, chú là Hạng Bá trở lại phản cháu đã đầu lụy Hớn Bái 
Công còn trở lại phạt Sở. Tiền căn hậu kiếp vay trả, quả báo y nhiên. Có một điều lạ là với Lữ 
Mông, oan nghiệt có khác. Tiền kiếp của Lữ Mông là ông thợ rèn, Quan Vân Trường đến mướn rèn 
Thanh Long Ðao với một kiểu mẫu bí mật mà Ngài không muốn có người thứ nhì biết đặng. Khi 
rèn xong, Ngài cầm ra sân đi thử đường đao, chợt nghĩ đến điều ấy liền day lại vớt ông thợ rèn đứt 
đoạn. Ông thợ rèn ấy sau đầu kiếp làm Lữ Mông. Cho nên buổi Ngài xuất thần qui vị là trả cái ngày 
giết ông thợ rèn, là Lữ Mông đầu kiếp trả báo giết Ngài.

Khi Chơn linh của Ngài xuất ngoại, Châu Xương và Quan Bình cũng tự tử chết theo, ba người ấy 
bay giữa không trung, đi ngang ngôi chùa kêu ông thầy chùa là Phổ Tịnh đòi ông nọ trả cái đầu, ông 
bèn lấy cái quạt gõ trên cửa tụng ba phiến vãng sanh, Ngài hạ giáng xuống tiếp đòi đầu nữa. Ông nọ 
cười nói rằng: “Nhan Lương, Văn Xủ kia mới đòi đầu với ai? Ấy là tiền căn báo hậu kiếp thôi chớ”. 
Ðức Quan Thánh Ðế Quân tỉnh ngộ, xin ông Phổ Tịnh cho Ngài ở đó đặng tu, Chơn linh của Ngài 
nhờ ở nơi chùa đó mà hiển Thánh. Khi hiển Thánh rồi Ngài trừ tà diệt quỉ, cứu độ sanh linh, và từ 
đó đến bây giờ không tái kiếp lần nào nữa, duy dụng cái quyền hành thiêng liêng mà hành Ðạo thôi. 
Với quyền thiêng liêng ấy mà Ngài lập được Phật vị là Cái Thiên Cổ Phật, nhờ vạn linh tôn trọng 
Ngài lên. Bần Ðạo dám quả quyết Ngài không phải là Thiên Phong mà chính là người của vạn linh 
bầu cử. Cho nên Ðức Chí Tôn mở Ðạo là cơ quan hiệp nhứt vạn linh, để Ðấng ấy là một Trấn Oai 
Nghiêm đặng làm quan Trạng Sư cho vạn linh đạt kiếp.

Bần Ðạo tưởng nếu có sự công chánh ở Tòa Hư Linh kia ta nên gọi điều ấy là điều công chánh đệ 
nhứt mà Chí Tôn quyết định vậy. Nên Hớn Thọ Ðình Hầu lập thiêng liêng vị với Chơn linh của 
mình đặng. Ðó là chỉ rõ cho cả con cái của Thầy biết rằng không phải chết là hết, chết ấy là sống, 
mà cái sống nơi Thầy mới oai quyền chơn thật hơn cái sống hiện tại thế nầy.
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HỘI THÁNH LÀ GÌ?
                     Tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 28 tháng 6 năm Mậu Tý (dl. 3-8-1948) 

Hôm nay Bần Ðạo giảng Hội Thánh là gì? 

Bần Ðạo đã nhiều phen giảng giải Hội Thánh là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tức nhiên là xác thịt 
của Ngài tại thế. Ấy vậy chúng ta đặng may duyên, nên buổi thế kỷ thứ hai mươi là thế kỷ hỗn loạn, 
sa ngã vào đường tội lỗi, sự tàn ác của đời đương nhiên chúng ta phải gớm sợ, Chí Tôn lại đến đặng 
dìu con cái Ngài, tức là các nguyên nhân của Ngài tại thế, từ bấy lâu nay bị sa ngã vào đường tội lỗi. 
Ngài đến qui hội cùng Ngài và chính mình Ngài đi tìm con cái của Ngài mà thôi. Ngài đến chẳng 
phải một ngày một bữa mà cả mấy ngàn năm. Ngài giáng trần với sự đau khổ nhọc nhằn, nhưng vẫn 
cam chịu. Ngài tìm phương pháp để tận độ chúng sanh, cơ tận độ ấy chưa thành tựu, họ còn bị kẹt 
vào vòng tội lỗi tại thế nầy cửu nhị ức nguyên nhân, Ngài đến gom về hết trong thời kỳ ân xá thứ 
ba nầy, chúng ta không dè ngày nay hưởng đặc ân của Ngài, được nắm quyền hành làm Thánh Thể 
cho Ngài, tức nhiên là Ngài vậy. 

Chúng ta thấy mặt luật thiên nhiên dầu cao xa khó khăn đến đâu, xem cơ tương đối ở hữu hình cũng 
có thể hiểu được. Một ông cha đã tới giờ qui liễu, nhìn lại gia đình sắp con đã nên gia thất chỉ còn 
vài đứa nhỏ dại, chưa đủ trí khôn; ông cha ấy phải thống khổ biết chừng nào, khi thấy đứa trẻ ấy bơ 
vơ, nếu mình rủi chết hoàn cảnh ấy ông phải định thế nào, lẽ cố nhiên là ông kêu người con trai lớn 
của ông lại dặn dò cặn kẽ: Khi cha có mất rồi thì con phải thương em con còn nhỏ, bảo trọng cho 
nó, tạo tương lai hạnh phúc cho nó. Người anh nghe cha di chúc thì lo tìm phương dạy dỗ em thế 
nào cho nên người và đến một ngày kia các con ấy sẽ trở nên hiển đạt đi rồi, thiết tưởng gia đình 
ấy hạnh phúc biết chừng nào. Hạnh phúc hơn khi người cha ấy trông thấy con mình cao sang vinh 
hiển hơn mình.

Ðức Chí Tôn kỳ nầy muốn chính mình Ngài đến cứu vớt con cái Ngài, nhưng Ngự Mã Quân của 
Ngài không cho Ngài đi, vì biết Ngài mỗi khi xuống thế phải chịu thống khổ vô ngần, nên Ngự Mã 
Quân quyết định đến thế cho Ngài. Chúng ta tưởng tượng sự thế ấy nếu Chí Tôn ưng chịu, thì Ngự 
Mã Quân phải hứa cứu vớt hết cả con cái của Ngài và lại dặn: “Bây muốn đến thế Tao mà ở với con 
Tao thì Bây phải làm sao bảo trọng chúng nó vẹn toàn để đem về đông đủ cho Tao và phải đủ can 
đảm và năng lực thay thế Tao bên cạnh chúng nó. Nếu Bây không muốn cho Tao làm thì Bây phải 
làm như Tao mới đặng”. Tôi tưởng Ngự Mã Quân đến thế cho Ngài, phải lựa chọn trong hàng lương 
sanh con cái của Ngài để làm hình ảnh cho Ngài, như vậy Ngài mới chịu. 

Vì cớ Hội Thánh là Thánh Thể của Ðức Chí Tôn, cho nên khi Ngài lập Pháp Chánh Truyền cho 
Thánh Thể của Ngài, Ngài định một người để làm Anh Cả trong bầy con của Ngài. Người Anh Cả 
ấy phải làm cha và làm thầy trong khi Chí Tôn vắng mặt. Ngặt một điều là mình không xứng đáng 
đó thôi, chớ không buổi nào Chí Tôn không công nhận và không chịu, một khi mình đủ đức tánh 
thay thế cho Ngài. Nếu Thánh Thể của Chí Tôn tại thế nầy mà dạy dỗ, cứu vớt con cái của Ngài 
được toàn vẹn y như ý định của Ngài thì thiết tưởng không có gì làm cho Ngài vui sướng bằng! Ấy 
vậy, Hội Thánh dầu Nam dầu Nữ, tức là hình ảnh của Chí Tôn, Chí Tôn giao cả đảm nhiệm làm cha 
và làm thầy. Hễ thay thế Chí Tôn làm cha làm thầy thì tức nhiên mình là cha là thầy, nếu làm cha 
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cho xứng đáng cha, làm thầy xứng đáng thầy, thì chúng sanh làm thế nào mà không tôn trọng như 
cha như thầy được.

Trong đám anh em chúng ta ngồi tại đây, cùng sắp em nhỏ kia trong đó cũng có vị Phật, Tiên 
giáng thế, nhưng còn chờ chúng ta lập vị cho nó, bởi nó còn khờ nên giao chúng ta giáo hóa nó 
để một ngày kia chúng nó đạt đến tinh thần cao trọng đặng lãnh sứ mạng của Chí Tôn phú thác. 
Vậy, ngày giờ nào chúng ta đủ quyền năng để giáo hóa đoàn em sau nầy đặng vào địa vị, tức nhiên 
chúng ta đã trọn đạo đối với Chí Tôn.

* * *
TIN ÚC CHÂU

Châu đạo Victoria:
Vào ngày 15-6-2016 (nhằm ngày 11 tháng 5 năm Bính Thân) vào lúc 3.00 PM (ngày giờ Úc Châu) 
Châu đạo Úc châu đã nhận chìa khóa miếng đất đã đặt mua từ 2 tháng nay để xây dựng các cơ sở 
Đạo.

Theo tin tức chúng tôi được biết đây là một điền trang rộng 52 mẫu có sẵn một ngôi biệt thự xây 
gạch và một căn nhà gỗ, cách trung tâm thành phố Melbourne 30 cây số đường xe chạy, về hướng 
Tây Bắc, cách phi trường quốc tế Melbourne đúng 10 phút lái xe, địa chỉ 110 Bulla Diggers Rest 
Road, Diggers Rest, VIC 3427 Úc Châu.

Theo hợp đồng, phần đạo sở hữu một diện tích 17 acres và cả hai ngôi nhà ở chính giữa điền trang 
với giá trị phần hùn là $855,000, một gia đình người đạo sở hữu 35 acres còn lại , đất xấu hơn nằm 
ở hai bên còn lại, không có nhà, với giá trị phần hùn là $425-000.

Giá mua điền trang 52 acres  là $1,210,000 cộng với chi phí mua bán nữa, tổng trị giá là $ 1,280.000.

Sau đây là vài hình ảnh:
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sửa chửa nơi thờ phượng tạm



                  60        Bản Tin Thế Đạo              8



                  60        Bản Tin Thế Đạo              9

Vô ngã là Niết bàn
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

---o0o---

Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng 
bông hoa... Người xuất gia là chủ vườn, chứ không phải là người ngoại cuộc, chỉ cỡi ngựa xem hoa 
đã vội phê phán bình phẩm đủ cách. Phật tử chúng ta là những người giữ gìn gia tài Phật pháp, phải 
có thái độ như thế nào đối với những người cỡi ngựa xem hoa đó? Không lẽ chỉ hùa theo sự khen 
chê của họ?

Mặc dù biết Phật pháp mênh mông, cũng không ngoài một vị giải thoát cho nên dù chỉ học một câu 
kinh, tu hành một pháp môn cho thấu đáo cũng có thể hưởng được hương vị giải thoát mà không 
cần uống hết cả biển giáo lý. Nhưng điều cốt yếu là phải thực hành chứ không phải nói suông mà 
hiểu đạo được.

Đạo là con đường, nhưng đi trên con đường đạo không như đi trên đường cái. Đường cái dễ đi, dễ 
đến, có khoảng cách rõ rệt, bao nhiêu cây số là bấy nhiêu thời gian tương ứng, có điểm khởi hành, 
có điểm đến hẳn hoi. Nhưng đường đạo thì không như thế. Khi bắt đầu tu gọi là khởi điểm, mà khởi 
điểm này cũng ở tại Tâm. Tu hành gọi là đi, cũng chỉ trong một Tâm ấy mà khi đạt đến đích giác 
ngộ, thì cũng ở một Tâm ấy chứ đâu khác.

Thế mà tại sao đi mãi vẫn không đến? Đó chính là vì cái Ta cứ ngăn chận làm cho trễ nãi, biếng 
nhác, sa ngã, bước được một bước thì bị lục căn lục trần xen vào kéo lui ba bước. Muốn tinh tấn 
tu hành nhưng cái ngã nó xen vào và bảo: Để ta ăn cái đã, để ta ngủ cái đã, để ta coi cái đã, để ta 
nghe cái đã. Cái ngã chấp đó càng bành trướng càng gây tai họa. Ngã chấp của ta càng to càng dễ 
gây đụng chạm với cái ngã của người khác. Người khác cũng bồi bổ cái ngã của họ nên lại va chạm 
với ta. Ví như có một ngôi nhà rộng thênh thang mười người ở không khắp, thế mà một khi những 
người ở trong đó để cái Ta nổi lên thì sẽ va chạm nhau đến nỗi rốt cuộc mỗi người đi mỗi ngả, khi 
còn một người mà vẫn thấy chật. Đó là vì ngã chấp. Tôi lấy ví dụ để minh họa vấn đề ngã chấp này:

Ngày xưa có một linh hồn sau nhiều kiếp tu luyện, đến thiên đàng gõ cửa Thượng Đế, Thượng Đế 
hỏi:
-- Ai đó?
-- Tôi, Linh hồn đáp.
Thượng Đế hỏi:
-- Tôi là ai?
-- Tôi là tôi.
Thượng Đế bảo:
-- Ở đây không đủ chỗ cho ta và ngươi cùng ở. Ngươi hãy đi nơi khác.

Linh hồn ấy trở lui về trần gian tu luyện thêm một ngàn năm nữa, sau đó lên trời gõ cửa lại.
Thượng Đế hỏi: -- Ai đó?
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Đáp: -- Tôi.
-- Tôi là ai?
-- Tôi là Ngài, Linh hồn đáp.
Khi ấy Thượng Đế liền mở cổng cho vào.

Thí dụ trên cho ta thấy, một ngàn năm trước tôi là tôi - còn ngã chấp, thì không vào thiên đàng được. 
Một ngàn năm sau, tôi là Ngài, mới vào được, vì hết ngã chấp. Vì ta với mình tuy hai mà một. Niết 
bàn là cái tuyệt đối không dung ngã. Niết bàn không có hạn lượng, không có nơi chốn, vì Niết bàn 
vô tướng - vô tướng nên rất khó vào. Muốn vào Niết bàn, ta cũng phải vô tướng như Niết bàn. Cửa 
Niết bàn rất hẹp, chỉ bằng tơ tóc nên ta không thể mang theo một hành lý nào mà hy vọng vào Niết 
bàn được cả. Cái thân đã không mang theo được, mà cái ý niệm về tôi, về ta, cũng không thể mang 
theo vào được. Cái ta càng to thì càng xa Niết bàn. Nên biết hễ hữu ngã thì luân hồi mà vô ngã là 
Niết bàn chứ không phải đòi hỏi có cái ta để vào Niết bàn.

Một hôm có người đến hỏi Thiền sư Duy Khoang: “Đạo ở đâu?” Sư đáp: “Đạo ở trước mắt” - “Sao 
tôi không thấy?”, người ấy hỏi. Ngài đáp: “Vì ngươi đang bận nghĩ tới mình ta cho nên không thấy” 
-” còn Hòa Thượng có thấy không?”, người ấy hỏi. Ngài đáp: “Hễ còn bận nghĩ tới ta, ngươi thì đều 
không thấy” - “Khi không còn bận nghĩ tới ta, ngươi nữa thì có thấy không?”, người ấy hỏi. Ngài 
đáp: “Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi, thì bấy giờ ai hỏi đạo ở tại đâu?”

Giả sử lúc đó người ấy hỏi ngài Niết bàn ở tại đâu thì chắc Ngài cũng đáp tương tự như thế, và câu 
đáp cuối cùng hẵn là: “Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tơi ta, ngươi thì bây giờ ai hỏi Niết 
bàn ở tại đâu? Sao tôi không vào được? Vì đã không còn tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi thì 
tức lúc ấy tâm thanh tịnh không còn vọng tưởng tham ái, tức là Niết bàn đó rồi, chứ có phải ở đâu 
xa mà phải tìm kiếm?”

Vậy cho nên cần phải biết: Niết bàn chính là từ bỏ ba độc tham, sân, si do ngã chấp gây nên. Vô ngã 
là Niết bàn. Giờ phút nào cởi bỏ được ba độc, giờ phút đó là Niết bàn. Cho nên chúng ta thấy Niết 
bàn vừa là cái chung, vừa là cái riêng. Cái chung là ai cũng tu được, vào được. Cái riêng là chỉ ai 
tu người ấy đắc. Đức Phật, Ngài không bưng Niết bàn đến cho ta ngồi lên. Ngài chỉ dạy cho ta con 
đường tu chứng Niết bàn mà thôi. Ngài dạy:

“Ai còn tham luyến (tức còn ngã ái chấp đây là của tôi, ngã mạn chấp đây là tôi, ngã kiến chấp đây 
là tự ngã của tôi), thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, 
thời được khinh an. Ai được khinh an thời không thiên chấp (nati). Ai không thiên chấp, thời không 
có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời 
không có đời này đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khổ đau”. (Niết bàn - Tương 
Ưng Bộ Kinh 4/65, 1982)

Vậy thì nói Phật độ chúng sanh là gì? Ở đây chúng ta cần phân biệt chữ “độ” và chữ “cứu rỗi”. Chữ 
“cứu rỗi” thì chỉ cần đức tin, tin có một đấng tối cao, đấng ấy sẽ rước ta vào cõi phúc lạc của Ngài 
ở một nơi nào đó, nếu ta đầy đủ lòng tin. Trái lại chữ “độ”, nghĩa là vượt qua, có nghĩa là làm cho 
chúng sanh thấy rõ rằng: chính vì bản ngã mà nổi chìm trong biển phiền não sanh tử. Vậy chỉ cần 
trừ cái ngã chấp thì phiền não không còn đất đứng. Khi phiền não đã trừ thì kiến hoặc, tư hoặc, vô 
minh hoặc cũng dứt mà vượt qua bờ giác. Khi phiền não chấm dứt thì dù bất cứ đang ở đâu, bất cứ 
giờ phút nào cũng là Niết bàn, không cần phải cất bước đi đến một nơi nào cả để tìm cõi Niết bàn. 
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Bởi thế đức Phật dạy luôn luôn quán vô ngã, bốn đại, năm uẩn tạo nên thân này đều là những thứ do 
duyên ở ngoài kết hợp lại mà thành chứ cái thân “đồng nhứt” với cái ngã thì không thực có.

Đức Phật được tôn xưng là đấng Pháp vương vì Ngài tự tại với tất cả các pháp, vào tất cả thời, xứ. 
Dù ở đâu Ngài cũng không bị dính mắc vào sáu trần, không bị chúng lôi kéo. Nên chúng ta phải 
biết, nếu chúng ta đối với một việc gì trong một thời gian nào đó mà được tự tại, không bị nó lôi 
kéo, chi phối, thì ta cũng đáng được gọi là vua của pháp đó, nhưng chỉ đối với một việc đó, trong 
một thời gian đó mà thôi, còn ở giờ khác, đối với việc khác, thì ta lại bị ràng buộc, cho nên ta không 
được như Phật xưng là Đấng Pháp Vương đối với toàn diện các pháp và tất cả các thời, xứ.

Muốn được như Phật phải quán vô ngã luôn luôn. Quán vô ngã thì tất cả cái gọi là: phải, trái, được, 
thua ở đời đều là một cái duyên cho ta tu, hoặc trở thành bình thường không có gì bận tâm cả. Quán 
vô ngã cũng như người võ sĩ luyện thân thể cho rắn chắc. Khi chưa rắc chắc thì dễ bị quật ngã trước 
một tác động bên ngoài. Người tu vô ngã cũng vậy, khi chưa thuần thục còn nhiều ngã chấp thì dễ 
đau khổ trước một lời nói độc. Nếu khi ngã chấp tiêu bớt, thì chỉ còn thấy đau khổ sơ sơ và cuối 
cùng thì không còn ngã chấp thì cũng không còn chút đau khổ nữa. Nên kinh Pháp Cú nói:
Như ngọn núi kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy giữa khen chê
Người trí không giao động. (Pháp Cú câu 81)
Kết luận: Cái Trí ở đây chính là cái trí thấy lý vô ngã vậy.

Source: www.buddhismtoday.com
Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày: 05-10-2001

PHÂN ƯU
Chúng tôi đau buồn nhận được tin Hiền nội của HT Đoàn Kim Sơn là:                   

 LÊ KIM NGÂN
Qui vị  vào lúc 10,00 AM ngày 15-6-2016 (nhằm ngày 11-5-Bính Thân) tại Bịnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. 
         Hương thọ  77 tuổi.
Xin thành kính phân ưu cùng HH HT. Đoàn Kim Sơn và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu & các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho hương linh 
cố đạo hữu Lê Kim Ngân sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thành kính phân ưu

     Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
  -----------------

        Một số bạn học cùng lớp tại trường Lê Văn Trung
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TRONG SỐ NẦY
 1*- Lịch sử Quan Thánh Đế Quân (Đức Hộ Pháp Thuyết đạo)  . . . . . . . . . . .  1
 2*- Hội Thánh là gì (Đức Hộ Pháp Thuyết đạo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 3*- Châu Đạo Victoria (Úc Châu) đã mua được miếng đất 52 acres . . . . . . . .4
 4*- Vô ngã là Niết Bàn (HT. Thích Thiện Siêu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 5*- Thông báo Mời quý Hiền Tài & Hiền Tài Dự Phong tham dự Đại hội
       kỳ 8 tổ chức tại Thánh Thất Houston, TX ngày 4-9-2016 . . . . . . . . . . . .12
 6*- Thiệp Mời ngày 2-3-2016 của Tộc Đạo San Diego, CA mời tham dự
       Lễ Khánh Thành Thánh Thất San Diego, CA tổ chức vào ngày
       2 & 3 tháng 7-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 7*- Tâm Thư Thánh Thất Sacramento, CA kêu gọi yểm trợ xây dựng
       lại Thánh Thất cũ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
 8*- Thư Mời tham dự Đại hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới 
       lần thứ 8 tổ chức tại San Jose, CA từ ngày 2 đến 4 tháng 7 -2016 . . . . . 21
 9*- Đạo hữu Nguyễn Như Lý, Bào muội HT Nguyễn Trung Đạo
       quy vị (Thánh Thất Wichita chia buồn) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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GIẤY ỦY QUYỀN
v/v bầu cử tại Đại Hội Ban Th ế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 tổ chức

ngày 4-9-2016 tại Th ánh Th ất Cao Đài Houston Texas.

Tôi tên là: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanh năm . . . . . . . . .  .  . , hiện ngụ tại
số  . . . . . . . . đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .thành phố , , , , , , , , , , , , , , , bang . . . . . . . . . . .  
nước . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Ủy quyền cho 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thay mặt tôi  có toàn quyền quyết định 
lá phiếu của tôi trong việc :
 1- Bầu Tổng Quản Nhiệm và 2 Phó Tổng Quản Nhiệm BTĐHN nhiệm kỳ 2016-  
 2019.
 2- Biểu quyết các vấn đề  phát sinh trong Đại Hội.

Tôi cam kết sẽ tuân theo mọi kết quả của Đại hội.

     Làm tại . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng . . . . . .năm . . . . . 
                (Người ủy quyền ký tên)3

   Xác nhận
         Chữ ký kế bên là chữ ký của 4

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . .tháng . . . . năm. . . . . .5

Ghi chú:  Người được ủy quyền sẽ nạp tờ ủy quyền nầy cho Ban Tổ Chức Đại Hội khi vào 
tham dự Đại Hội.
                      
1- HT hoặc HTDP . . . . . .  
2- HT hoặc HTDP . . . . . .  
3- Dưới Người ủy quyền ký tên là chữ ký và dưới chữ ký viết tên họ người ủy quyền. 
4- HT hoặc HTDP . . . . . .  
5- Dưới  năm . . . . là: *- chữ ký của Tổng Quản Nhiệm BTĐ địa phương/ 
   *- hoặc  chữ ký của Trưởng Ban Đại diện /BTĐHN.
   *- hoặc chữ ký và con dấu của Qu. Đầu tộc/ hoặc CTS  HC Đạo địa phương.
   *- hoặc xác nhận chữ ký của công chứng ( notary public)
     Hoặc bỏ hết phần xác nhận thay thế bằng :
   *- tờ copy ID người ủy quyền
   *- hoặc tờ copy sớ cầu Đạo
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TÂM THƯ THÁNH THẤT SACRAMENTO
kêu gọi yểm trợ xây dựng lại Thánh Thất
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ĐỌC VÀ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
BẢN TIN THẾ ĐẠO - CÁM ƠN

Liên Lạc
Email:

banthedao@comcast.net
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PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc được tin:
Bào Muội của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc Đạo Thánh Thất 
San Diego, California, Thành viên Hội Đồng Đại Diện, kiêm Trưởng Ban Khảo Cứu Vụ 

thuộc Cơ Quan Đại Diện Đạo Cao Đài là :

Đạo Hữu

NGUYỄN NHƯ LÝ
Đã qui vị vào ngày19 tháng 4 năm Bính Thân

 (DL: 25-05-2016)
tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo 
và Tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi cho Hương 
linh cố Đạo Hữu NGUYỄN NHƯ LÝ được sớm  siêu thăng trở về cõi Thiêng Liêng Hằng 

Sống. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

BÀN TRỊ SỰ - ĐỒNG ĐẠO - ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI
THÁNH THẤT & ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS


