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     Baûn Tin Theá Ñaïo            Soá 111 ngaøy  7-7-2018

Tin San Jose: Picnic Hè Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California
Mùa Hè đã đến và thời tiết ở thành phố San Jose  trở nên nóng bức. Nhiệt độ hằng ngày trung 
bình là trên 72 độ F, có lúc trong ngày lên đến hơn 90 độ F.

Theo thông lệ, đến mùa nầy các Hội đoàn đều tổ chức các Picnic Hè để bạn hữu, hội viên tập họp 
nhau lại hàn huyên tâm sự và Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California cũng không ra ngoài 
thông lệ đó.

Sau đây là Thư Mời tham dự Picnic Hè năm 2018 của Tây Ninh đồng Hương Hội, chúng tôi đã 
nhận được xin đăng tải để quý bạn hữu và hội viên Tây Ninh Đồng Hương Hội tường lãm sắp xếp 
thì giờ tham dự.

THƯ MỜI
Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc Cali trân trọng kính mời Quý Đồng Hương,  Gia Đình, và Quý 
Thân hữu tham dự họp mặt Hè Năm 2018 

ĐỊA ĐIỂM :
EMMA PRUSCH PARK, 647 S. KING Rd., San Jose, CA 96116

THỜI GIAN :
Chủ Nhật, ngày 29 tháng 7  năm  2018

10:00 AM – 4:00 PM 

ẨM THỰC :
Có thức ăn chay & mặn.

Yểm trợ  tùy hỉ.  Chi phiếu yểm trợ xin đề

“TÂY NINH ĐỒNG HƯƠNG HỘI BẮC CALI”  và gởi về địa chỉ:
45 Via De Guadalupe, San Jose, CA 95116

LIÊN LẠC BAN TỔ CHỨC:
1-Trần Minh Khiết  408-205-6379  2-Trương Vân Lan 408-990-5345  3-Duy Văn 408-759-9339 

Trân Trọng
Trương Vân Lan

Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc Cali.
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HAI MÖÔI BOÁN (24) GIÔØ ÑAÏO
(HT Nguyeãn Long Thaønh & Ñoã Quang Minh)

TIEÅU DAÃN

Vaøo nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa nieân khoùa 1967-1968, do lôøi yeâu caàu cuûa moät soá hoïc sinh hieáu 
hoïc, chuùng toâi ñaõ daønh troïn nhöõng buoåi saùng chuùa nhaät trong ba thaùng lieàn ñeå höôùng daãn cho 
taùm möôi hoïc sinh trình ñoä ñeä nguõ theo moät chöông trình ñaëc bieät goàm hai phaàn chính: Ñaïo lyù vaø 
Toaùn hoïc. Haàu heát caùc em laø nhöõng con nhaø Ñaïo tröôùc kia theo hoïc baäc tieåu hoïc taïi hai tröôøng 
Ñaïo Ñöùc Hoïc Ñöôøng vaø Leâ Vaên Trung, caùc em ñaõ bieåu loä tinh thaàn hieáu hoïc thaät ñaùng khích leä.

Baøi vôû trong nhöõng trang sau ñaây do chính caùc em hoïc sinh ghi laïi tröïc tieáp nhöõng lôøi giaûng trong 
lôùp, chuùng toâi ñaõ xem xeùt laïi vaø ñöôïc Hoäi Thaùnh cho phoå bieán.

Mong raèng taäp taøi lieäu moûng naày seõ giuùp ích moät phaàn nhoû cho caùc em hoïc sinh môùi baét ñaàu tìm 
hieåu veà Ñaïo.

 Taây Ninh, ngaøy 15/4/1970.
Nguyeãn Long Thaønh  -  Ñoã Quang Minh 

LÔØI  DAËN  ÑAÀU  TIEÂN
Hoâm nay Thaày baét ñaàu höôùng daãn maáy em tìm hieåu ñôøi soáng tinh thaàn Ñaïo giaùo, tieáp noái ñieàu 
maø ba naêm veà tröôùc Thaày Coâ maáy em taïi caùc tröôøng trong vuøng Toøa-Thaùnh ñaõ höôùng daãn maáy 
em.Khoùa hoïc naày thaät laø ngaén nguûi trong moät hoaøn caûnh heát söùc khoù khaên veà maët taâm lyù, Thaày 
chæ laáy tình cuûa ngöôøi anh lo laéng tinh thaàn ñaïo ñöùc cuûa maáy em maø ñeán ñaây chôù khoâng coù moät 
toå chöùc naøo hoã trôï heát. Maáy em hieåu chöù ?

Vieäc Ñaïo thì meânh moâng chöõ Ñaïo thì voâ cuøng taän, noùi hoaøi khoâng heát Thaày tuøy theo söùc maáy 
em maø löïa lôøi, löïa lyù, noùi cho maáy em deã hieåu. Thoaûng nhö veà nhaø coù ai chæ daãn theâm maáy em 
caàn phaûi laéng nghe, coù ai phaûn ñoái cuõng caàn phaûi nghe, roài laáy trí khoân ngoan cuûa rieâng  moãi em 
maø phaùn ñoaùn xem taïi sao nhö vaäy. Hieåu ñöôïc thì toát hieåu khoâng ñöôïc ñem vaøo ñaây hoûi Thaày, 
Thaày seõ giaûi thích theâm cho. Maáy em coá nhôù ñieàu naày:vì con ngöôøi thöôøng hay töï cao töï ñaïi vôùi 
môù kieán thöùc cuûa mình, ñöøng bao giôø noùi raèng nhöõng gì maø Thaày giaûng trong lôùp laø ñuùng hôn taát 
caû moïi ngöôøi. Mai kia maáy em seõ gioûi hôn Thaày vaø seõ noùi nhöõng ñieàu cao xa hôn nöõa kìa.

NHÖÕNG VAÁN  ÑEÀ TOÅNG QUAÙT
KHAÙI NIEÄM VEÀ CON NGÖÔØI

Treân doøng thôøi gian voâ ñònh, khoâng baét ñaàu vaø cuõng khoâng cuøng taän con ngöôøi chæ xuaát hieän 
trong nhöõng khoaûng thôøi gian ngaén roài maát ñi. Theá gian thöôøng laàm töôûng sau caùi cheát laø heát 
nhöng kyø thaät caùi phaàn khoân ngoan cuûa con ngöôøi vaãn löu toàn maõi maõi trong vuõ truï bao la maø 
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moãi laàn phaàn khoân aáy xuaát hieän trong con ngöôøi treân maët ñòa caàu goïi laø taùi kieáp, khoaûng thôøi 
gian hieän höõu treân maët ñaát goïi laø kieáp sanh. Nhieàu kieáp sanh xuaát hieän xen keû nhieàu laàn cheát ñi 
goïi laø söï luaân hoài trieàn mieân.

Moãi cô theå con ngöôøi chuùng ta ñaây coù ba phaàn :
- Xaùc thaân laø khoái teá baøo keát hôïp laïi.
- Ñeä nhò xaùc thaân thuoäc veà theå khí, gioáng y heät xaùc thaân chuùng ta.
- Ñieåm linh quang coøn goïi laø chôn linh hay linh hoàn, khoâng thaáy ñöôïc nhöng taùc duïng coù theå 
chöùng kieán ñöôïc laø trí khoân.

Ba theå aáy hieäp laïi laøm moät thì chuùng ta soáng, khi theå thöù hai vaø thöù ba rôøi khoûi xaùc thaân thì chuùng 
ta cheát.

Ñeä nhò xaùc thaân laø trung gian giöõa chôn linh vaø xaùc thaân neân noù thöôøng khoâng coù laäp tröôøng vöõng 
chaéc, khi höôùng theo chôn linh thích laøm ñieàu thieän, khi höôùng theo xaùc thòt muoán toaïi höôûng 
nhöõng duïc voïng thaáp heøn. Vì bieát noù coù taùnh löng chöøng nhö vaäy neân ngöôøi hoïc ñaïo phaûi tìm 
phöông theá naøo ñeå buoäc noù höôùng veà phía chôn linh.

YÙ NGHÓA CUÛA SÖÏ TU THAÂN

Muoán cho ñeä nhò xaùc thaân höôùng thieän phaûi coù hai vieäc laøm :
Moät laø söï hoïc hoûi môû mang trí tueä tìm hieåu nguoàn goác cuûa con ngöôøi vaø vuõ-truï, con ñöôøng tieán 
hoùa maø moãi ngöôøi ñeàu phaûi ñi trong khi soáng vaø sau khi cheát, tìm hieåu vò trí hieän taïi cuûa mình 
hieän ôû ñaâu treân con ñöôøng tieán hoùa ñoù.

Coâng taùc thöù hai laø phaûi thöïc haønh moät soá quy luaät naøo ñoù veà ñaïo ñöùc ñeå buoäc xaùc thaân phaûi tuøng 
theo yù chí cuûa tinh thaàn vaø taïo cho taâm linh moät neàn moùng vöõng chaéc. Hai coâng vieäc naày veà lyù 
thuyeát vaø thöïc haønh phaûi ñi song song môùi thaønh coâng.

LÒCH SÖÛ XUAÁT HIEÄN CAÙC TOÂN GIAÙO TREÂN HOAØN CAÀU

Töø khi loaøi ngöôøi môùi xuaát hieän treân maët ñòa caàu cho ñeán baây giôø, lòch söû nhôn loaïi coù ba thôøi kyø 
chính goïi laø ba nguôn : thöôïng nguôn, trung nguôn vaø haï nguôn. Trong moãi thôøi kyø nhö vaäy coù 
nhieàu hình thöùc toân giaùo xuaát hieän.

Nay chuùng ta ñang ôû vaøo thôøi kyø haï nguôn, söï xuaát hieän cuûa Ñaïo Cao Ñaøi goïi laø Tam Kyø Phoå Ñoä.

Ñaëc tính loaøi ngöôøi xuyeân qua caùc thôøi kyø aáy nhö sau :
- Thöôïng nguôn : coøn thuaàn ñöùc thieän löông.
- Trung nguôn : öa duøng söùc maïnh ñeå tranh ñaáu.
- Haï nguôn : cheá söùc maïnh, duøng naõo caân, baøy ra nhieàu chöôùc Quyû möu taø.

GIAÙ TRÒ CUÛA TOÂN GIAÙO

1/-  Ñoái vôùi con ngöôøi : Moïi ngöôøi chuùng ta ai ai cuõng nhaän thaáy trong suoát cuoäc ñôøi mình söï 
ñau khoå nhieàu hôn sung söôùng. Toân giaùo ra ñôøi laø ñeå giuùp cho con ngöôøi thoaùt ñöôïc caûnh khoå 
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ñoù, giuùp cho linh hoàn ñi maõi treân con ñöôøng taán hoùa ñaït ñeán phaåm vò coù ñuû quyeàn naêng baèng 
oâng Trôøi vaø khoâng bò döøng laïi töøng chaëng ôû nhöõng nôi döøng chaân goïi laø phong ñoâ hay ñòa nguïc.

2/-  Ñoái vôùi xaõ hoäi : Toân giaùo laø toå chöùc giuùp cho nhieàu ngöôøi coù phöông tieän dìu daét laãn nhau, 
cuøng ñi cuøng tieán coøn söï ñoaït thaønh sôû nguyeän hay laø chöùng quaû cuøng khoâng thì hoaøn toaøn do ôû 
caù nhaân mình. Ñoái vôùi xaõ hoäi Toân giaùo coøn coù taùc duïng laøm quaân bình cuoäc soáng tinh thaàn vaø vaät 
chaát, ngaên caûn söï taøn saùt laãn nhau.

KIEÅM ÑIEÅM HIEÄU NAÊNG CUÛA TOÂN GIAÙO

Trong coõi höõu hình naày moïi vieäc chi chi cuõng ñeàu töông ñoái. Caùc Toân giaùo ra ñôøi sau moät thôøi 
gian hoaït ñoäng theo ñuùng toân chæ thì thöôøng bò caùc moân ñoà laøm sai laïc chôn truyeàn, toân giaùo luùc 
ñoù ñaõ bò quy phaøm. Thôøi kyø coøn thöïc hieän ñuùng toân chæ goïi laø höng phaùp hay thaïnh phaùp, thôøi kyø 
laøm sai toân chæ goïi laø maït phaùp.

KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑAÏI  ÑAÏO  TAM KYØ  PHOÅ ÑOÄ
1/- LÒCH SÖÛ LAÄP GIAÙO

Vaøo khoaûng 1924-1925 moät soá ngöôøi Vieät-Nam laø coâng chöùc cho chaùnh phuû Phaùp taïi Saøi-Goøn 
taäp hôïp nhau ñeâm ñeâm xaây baøn caàu cô ñeå thænh caùc vong linh veà hoïa thi vaø hoïc hoûi trong coõi voâ 
hình. Thoaït ñaàu coù nhieàu chôn linh ñeán chuyeän troø vui veû vaø cho nhieàu baøi thi tuyeät buùt. Trong soá 
caùc chôn linh giaùng haï coù moät vò ñeán vôùi moät ñieån löïc phi thöôøng khoâng chòu xöng danh maø chæ 
xöng laø oâng A AÊ AÂ. Maõi ñeán Noel 1925 OÂng A AÊ AÂ môùi cho bieát chính Ngaøi laø Ñöùc CHÍ TOÂN 
NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ töùc laø OÂng Trôøi, Ngaøi ñeán ñeå laäp Ñaïo Cao Ñaøi. Baøi thi giaùng cho 
trong ñaøn cô ñeâm ñoù nhö sau :

"NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ VIEÁT CAO ÑAØI TIEÂN OÂNG ÑAÏI BOÀ TAÙT MA HA TAÙT GIAÙO 
ÑAÏO NAM PHÖÔNG". 

 Muoân kieáp coù Ta naém chuû quyeàn.
 Vui loøng tu nieäm höôûng aân Thieân.
 Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá. 
 Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân."

Töø ñoù Ñöùc Chí Toân thöôøng giaùng daïy veà ñaïo lyù chæ bieåu caùch thaønh laäp Hoäi-Thaùnh vaø phong 
töôùc phaåm cho nhöõng Chöùc Saéc buoåi ban sô.

Nhöõng moân ñoà ñaàu tieân cuûa Ñöùc Chí Toân chính laø nhöõng vò coâng chöùc ñaõ noùi ôû treân goàm coù 
caùc oâng CAO -QUYØNH-CÖ, CAO-HOAØI SANG, PHAÏM COÂNG TAÉC, cuøng moät soá baïn beø cuûa 
nhöõng oâng aáy vaø nhöõng vò khaùc nöõa do Thieâng Lieâng chæ ñöôøng ñi tìm lieân laïc.

2/- SÖÙ MAÏNG THIEÂNG LIEÂNG CUÛA ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ

Töø tröôùc ñeán giôø ñaõ coù nhieàu toân giaùo xuaát hieän treân maët ñòa caàu ...sau moät thôøi gian hoaït ñoäng 
thì bò quy phaøm. Duø tröôùc duø sau taát caû caùc toân giaùo ñoù ñeàu do Ñöùc Chí Toân laø chuùa teå cuûa muoân 
loaøi laäp neân. Nguoàn goác tuy vaãn moät nhöng vì phong tuïc taäp quaùn cuûa moãi ñòa phöông moãi khaùc 
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vaø vì trình ñoä daân trí khoâng ñoàng  neân caùc toân giaùo coù maøu saéc khaùc bieät ñoâi chuùt. Nay ñeán thôøi 
kyø nhôn loaïi ôû khaép naêm chaâu coù theå lieân laïc vôùi nhau moät caùch deã daøng thì phaàn naøo cuõng vì 
söï khaùc bieät ñoâi chuùt ñoù maø khieán cho nhôn taâm baát nhöùt neân Ñöùc Chí Toân phaûi giaùng traàn laäp 
Ñaïo qui hieäp taát caû caùc hình thöùc toân giaùo töø tröôùc ñeán giôø taïo thaønh moät khoái duy nhöùt. Söù maïng 
thieâng lieâng cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä laø: Qui Tam Giaùo ( Phaät giaùo, Tieân giaùo, Nho giaùo) 
hieäp nguõ chi ( Nhôn Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Thaùnh Ñaïo, Tieân ñaïo, Phaät Ñaïo)

3/- VAÁN ÑEÀ CÔ BUÙT VAØ ÑÖÙC TIN

Ñaïo Cao Ñaøi do cô buùt laäp neân, vaäy cô buùt laø neàn taûng cuûa Ñaïo. Cô buùt laø phöông tieän ñeå ngöôøi 
höõu hình thoâng coâng cuøng coõi voâ hình hoïc hoûi ñaïo lyù. Ñaïo Cao Ñaøi neân hình ñöôïc laø do ñöùc tin 
ñaët troïn veïn vaøo nhöõng lôøi chæ daïy cuûa Ñöùc Chí Toân vaø Caùc Ñaáng Troïn Laønh qua trung gian cuûa 
ngöôøi caàu cô chaáp buùt goïi laø ñoàng töû. Neáu vì moät leõ gì ñöùc tin naày bò lung lay thì vieäc Ñaïo aét seõ 
gaëp khoù khaên. Vì vaäy chuùng ta caàn phaûi coù ñöùc tin maõnh lieät nôi quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá vaø 
caùc Ñaáng Thieâng Lieâng.

TOÅ CHÖÙC ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ
I/- PHAÙP CHAÙNH TRUYEÀN LAØ GÌ

Trong toå chöùc chaùnh trò ñôøi coù hieán phaùp laøm caên baûn quy ñònh cô caáu toå chöùc quoác gia vaø quyeàn 
haïn cuûa nhaø nöôùc, trong toå chöùc chaùnh trò ñaïo coù Phaùp chaùnh truyeàn laøm neàn taûng ñeå döïa vaøo 
ñoù laäp neân hình töôùng cuûa Hoäi Thaùnh vaø phaân ñònh quyeàn haïn cuûa chöùc saéc. Vaäy Phaùp chaùnh 
truyeàn töông ñöông vôùi baûn hieán phaùp cuûa ñôøi nhöng ñieåm ñaëc bieät laø phaùp chaùnh truyeàn khoâng 
do ngöôøi phaøm laäp neân maø do chính Ñöùc Chí Toân giaùng cô daïy phaûi tuaân theo vaø khoâng ñöôïc söûa 
caõi. Ñoù laø nhöõng baøi Thaùnh giaùo trong buoåi sô khai daïy veà caùc phaåm vò, quyeàn haïn. boån phaän, 
ñaïo phuïc cuûa chöùc saéc Cöûu Truøng Ñaøi vaø Hieäp Thieân Ñaøi. Veà sau Ñöùc Hoä Phaùp Phaïm Coâng Taéc 
chuù giaûi theâm cho roû nghóa töøng caâu töøng chöõ vieát thaønh quyeån "Phaùp Chaùnh Truyeàn chuù giaûi".
Lôøi chuù giaûi naày ñaõ ñöôïc Ñöùc Lyù Ñaïi Tieân chænh laïi.

II/- HOÄI THAÙNH  HIEÄP THIEÂN ÑAØI

Hoäi Thaùnh Hieäp Thieân Ñaøi laø cô quan coù phaän söï laøm trung gian lieân laïc giöõa Baùt Quaùi Ñaøi vaø 
Cöûu Truøng Ñaøi baèng phöông phaùp thoâng coâng. Ngoaøi ra Hieäp Thieân Ñaøi coøn naém quyeàn tö phaùp 
xöû ñoaùn chöùc saéc vaø ñaïo höõu. Veà toå chöùc coù ba chi laø: Chi Phaùp, Chi Ñaïo, Chi Theá. Ñieàu khieån 
Chi Phaùp coù Hoä Phaùp, ñieàu khieån Chi Ñaïo coù Thöôïng Phaåm, ñieàu khieån Chi Theá coù Thöôïng 
Sanh, Hoä Phaùp coøn coùphaän söï ñieàu khieån toaøn dieän Hieäp Thieân Ñaøi. Moãi Chi coù boán vò chöùc saéc 
caàm ñaàu goïi laø Thôøi Quaân. Toång coäng ba chi coù 12 vò goïi laø Thaäp Nhò Thôøi Quaân.

    THÖÔÏNG PHAÅM         HOÄ-  PHAÙP            THÖÔÏNG SANH

 Baûo-Ñaïo                         Baûo-phaùp             Baûo-Theá
 Hieán-Ñaïo                   Hieán-Phaùp             Hieán-Theá
 Khai-Ñaïo                   Khai-Phaùp             Khai-Theá
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 Tieáp-Ñaïo                   Tieáp-Phaùp             Tieáp-Theá

 CHI ÑAÏO                   CHI PHAÙP             CHI THEÁ

Ngoaøi ra coøn coù caùc phaåm vò nhö :Baûo Vaên Phaùp Quaân, Baûo Sanh Quaân vaø nhieàu phaåm vò khaùc 
nöõa maø Ñöùc Chí Toân chöa phong. Döôùi nhöõng vò naày coù taùm caáp nhaân vieân keå töø döôùi leân treân 
laø :
 - Luaät söï.
           - Só taûi
           - Truyeàn-Traïng 
 - Thöøa Söû.
 - Giaùm Ñaïo.
 - Caûi Traïng.
 - Chöôûng AÁn.
 - Tieáp Daãn Ñaïo Nhôn.

III/- HOÄI-THAÙNH CÖÛU TRUØNG ÑAØI.

Hoäi Thaùnh Cöûu Truøng Ñaøi laø cô quan coù phaän söï giaùo hoùa toaøn theå nhôn sanh vaø baûo döôõng söï 
soáng veà phaàn ñôøi.

1/- TRUNG ÖÔNG :
Veà toå chöùc taïi trung öông coù 9 vieän, moãi phaùi coù ba vieän :

- Phaùi Thaùi (vaøng)
 + Hoä Vieän : coi veà taøi chaùnh.
 +Löông Vieän : coi veà thöïc phaåm.
 +Coâng Vieän : coi veà ñöôøng saù, caàu coáng, dinh thöï.

- Phaùi Thöôïng (xanh) 
 +Hoïc Vieän : coi veà giaùo duïc.
 +Y Vieän : coiveà y teá (ñoâng vaø taây y)
 +Noâng Vieän : coiveà canh noâng .

- Phaùi Ngoïc (ñoû)
 +Hoøa Vieän :coiveà an ninh traät töï.
 +Laïi Vieän : coi veà noäi vuï.
 +Leã Vieän :coi veà nghi leã, giao teá.
 Hoä, Löông, Coâng thuoäc  Phaùi Thaùi.
 Hoïc,Y, Noâng thuoäc Phaùi Thöôïng.
 Hoøa, Laïi, Leã thuoäc Phaùi Ngoïc.

2/-TAÏI ÑÒA PHÖÔNG

Taïi ñòa phöông coù toå chöùc Baøn Tri Söï laø ñôn vò haønh chaùnh thuoäc caáp xaõ. So saùnh vôùi söï phaân 
chia ranh giôùi haønh chaùnh ngoaøi ñôøi ta thaáy :
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 *- Caáp Vuøng töông ñöông Traán Ñaïo.
 *- Caáp Tænh töông ñöông Chaâu Ñaïo hoaëc Khaâm Thaønh.
 *- Caáp Quaän töông ñöông Toäc Ñaïo hoaëc Phaän Ñaïo.
 *- Caáp Xaõ töông ñöông Höông Ñaïo.

IV/  CÔ QUAN PHÖÔÙC THIEÄN

1/- PHAÄN SÖÏ :

Phöôùc Thieän laø cô quan coù phaän söï gaày döïng nhöõng cô sôû kinh teá ñeå laáy lôïi laøm chaâu caáp (löông 
boång) cho chöùc saéc hieán thaân haønh ñaïo vaø giuùp ñôõ nhöõng keû ngheøo khoù. Ngoaøi ra noù coøn coù phaän 
söï taïo coâng aên vieäc laøm cho nhôn sanh.

2/- TOÅ CHÖÙC :

Veà toå chöùc ñôn vò haønh ñaïo cuûa Phöôùc Thieän laø nhaø "Sôû Phöôùc Thieän Chaùnh" ôû caáp quaän do baøn 
cai quaûn ñieàu khieån goàm coù :
 a/-1 Chuû Tröôûng.
 b/-1 Phoù Chuû Tröôûng.
 c/-1 Thuû Boån.
 d/-1 Phoù Thuû Boån.
 e/-1 Töø Haøn.
 f/- 1 Phoù Töø Haøn.
 g/-6 Nghò Vieân.

Moãi nhaø sôû Chaùnh Phöôùc Thieän phaûi laäp cho ñuû nhöng cô quan thieát duïng nhö  Baûo Sanh Vieän, 
Y Vieän, AÁu Tró Vieän, Döôõng Laõo Ñöôøng, Hoïc Vieän, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà sanh, laõo, bònh, töû laø 
boán caùi khoå chaùnh cuûa con ngöôøi

Nhöõng chöùc saéc laøm vieäc trong Hoäi Thaùnh Phöôùc Thieän coù theå ñöôïc ñaéc phong vaøo nhöõng chöùc 
phaåm sau ñaây :
 1/- Minh Ñöùc.
 2/- Taân Daân.
 3/- Thính Thieän.
 4/- Haønh Thieän.
 5/- Giaùo Thieän.
 6/- Chí Thieän.
 7/- Ñaïo Nhôn.
 8/- Chôn Nhôn.
 9/- Hieàn Nhôn.
 10/- Thaùnh Nhôn.
 11/- Tieân Töû.
 12/- Phaät Töû (töông ñöông vôùi Giaùo Toâng vaø Hoä Phaùp)

3/- SÖÏ THAØNH LAÄP
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Buoåi ñaàu tieân Ñöùc Hoä Phaùp vaâng lònh thieâng lieâng laäp ra Minh Thieän Ñaøn laø hình thöùc ñaàu tieân 
cuûa Phöôùc Thieän. Veà sau Minh Thieän Ñaøn ñöôïc tieáp noái baèng cô quan  Phöôùc Thieän vaø nay coù 
caû moät Hoäi Thaùnh Phöôùc Thieän hoaït ñoäng maïnh meõ töø ñòa phöông ñeán trung öông.

V/- NÖÕ PHAÙI CÖÛU TRUØNG ÑAØI

Ñoù laø cô quan coù phaän söï giaùo hoùa veà ñaïo ñöùc cho phaùi nöõ.

Veà toå chöùc Hoäi Thaùnh Nöõ Phaùi Cöûu Truøng Ñaøi coù ñaày ñuû caùc phaåm vò nhö beân nam Phaùi töø Leã 
Sanh ñeán Ñaàu Sö. Coøn hai phaåm Chöôûng Phaùp vaø Giaùo Toâng thì beân Nöõ phaùi khoâng coù.
Nöõ Phaùi Cöûu Truøng Ñaøi do Ñöùc Lyù Giaùo Toâng laäp ra.

VI/- TAÂN LUAÄT

Luaät leä cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä tìm thaáy trong quyeån Taân Luaät laø boä luaät môùi. Noùi laø môùi 
khi so saùnh vôùi caùi gì cuõ hay cöïu luaät laø nhöõng quy ñieàu cuûa caùc Toân giaùo trong Nhöùt Kyø vaø Nhò 
Kyø Phoå Ñoä.

Taân Luaät cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä do quyeàn vaïn linh laäp neân ñöôïc Chí Toân pheâ chuaån vaø vì 
theá goïi laø " Thieân Ñieàu" taïi theá, noäi dung coù khoaûn noùi veà Ñaïo Phaùp, ñieàu luaät noùi veà Theá Ñaïo, 
ñieàu luaät noùi veà Tònh Thaát..

VII/- CHÔN TRUYEÀN LUAÄT PHAÙP

Chôn Truyeàn luaät phaùp cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä goàm coù :
 - Phaùp Chaùnh Truyeàn chuù giaûi.
 - Taân Luaät.
 - Ñaïo Luaät Naêm Maäu Daàn.(1938)
 - Baùt Ñaïo Nghò Ñònh cuûa Ñöùc Lyù Giaùo Toâng vaø Hoä Phaùp.(Hai vaên kieän sau naày boå   
 khuyeát nhöõng ñieàu khoaûn trong Taân Luaät).

VIII/- HOÄI THAÙNH EM

1/- BAØN TRI SÖÏ :

Taïi moãi Höông Ñaïo coù toå chöùc Baøn Tri Söï laø ñôn vò Haønh Chaùnh ôû caáp Xaõ thuoäc Cöûu Truøng 
Ñaøi. Ñoù laø moät Hoäi Thaùnh Em nho nhoû naém troïn quyeàn haønh chaùnh vaø phaùp luaät taïi ñòa phöông.
Veà toå chöùc coù ba chöùc vuï chính laø :

 - Chaùnh Trò Söï naém quyeàn haønh chaùnh vaø tö phaùp.
 - Phoù Trò Söï naém quyeàn haønh chaùnh.
 -Thoâng Söï naém quyeàn tö phaùp vaø moät soá chöùc vuï khaùc nhö  Tuaàn Ñaïo (uûy vieân an   
 ninh),  thö tín (uûy vieân lieân laïc ), thö kyù...v..v

Toå chöùc Baøn Trò Söï coù moät taàm quan troïng voâ cuøng vì nhôn sanh trong Höông Ñaïo hieàn hay döõ 
phaàn lôùn laø do söï giaùo hoùa cuûa caùc Chöùc Vieäc. Veà haønh chaùnh Baøn trò Söï coøn phaûi ñaûm ñöông 
coâng vieäc thuoäc Cöûu Vieän taïi trung öông.

2/- BAØN CAI QUAÛN
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Song song vôùi haønh chaùnh, beân Phöôùc Thieän cuõng coù ñôn vò nhoû nhaát laø Baøn Cai Quaûn cuõng coù 
taàm quan troïng ñaùng keå nhö beân haønh chaùnh nhöng naëng hôn veà phaàn kinh teá.

SÖÏ TU HAØNH ÑOÁI VÔÙI HOÏC SINH

Tu laø söûa mình cho neân chí Thaùnh, phaøm con ngöôøi döôí theá gian ai laø khoâng coù loãi neáu töï mình 
xeùt laïi haønh vi cuûa mình thì daàu lôùn daàu nhoû ai ai cuõng ñeàu thaáy khoâng ít thì nhieàu  mình ñaõ laøm 
haïi ñeán söï soáng cuûa ngöôøi khaùc. Maïng sanh laø quyù troïng heã phaïm vaøo söï soáng aáy aét laø coù toäi. Tu 
laø tìm phöông giaûi thoaùt mình khoûi voøng laån quaån vì mieáng aên choã ôû maø taøn haïi laãn nhau döôùi 
hình thöùc naøy hay hình thöùc noï. Söï tu haønh ñoái vôùi tuoåi treû laø ñieàu toái caàn vì neáu khoâng giaùc ngoä 
kòp thôøi khi tuoåi coøn xanh thì roài trong suoát moät kieáp sanh khoâng kheùo mình seõ gaây neân bao ñieàu 
toäi loãi.

Muoán vaäy, tröôùc tieân mình phaûi töï trau gioài laáy caùi linh taâm cho saùng suoát ñeå phaân ñònh ñöôïc 
ñaâu laø phaûi ñaâu laø traùi. Söï trau gioài naày goïi laø hoïc Ñaïo. Vieäc hoïc Ñaïo chaúng phaûi caàu thuoäc loøng 
nhöõng quy ñieàu giaùo lyù ñeå laøm moùn haøng trang ñieåm cho lôøi noùi theâm toát theâm xinh maø traùi laïi 
coát ñeå loøng töø bi, coâng chaùnh nhaäp taâm mình maø ñieàu khieån moïi haønh ñoäng thöôøng nhöït. Ngöôøi 
tu haønh tæ nhö chieác xe, chieác xe cuõng nhö xaùc thaân phaøm tuïc cuûa mình ñaây, coøn ngöôøi taøi xeá nhö 
chôn linh cuûa mình. Muoán laùi xe taøi xeá phaûi thuoäc ñöôøng töùc laø mình phaûi hieåu lyù Ñaïo tröôùc ñaõ. 
Hieåu ñöôïc lyù Ñaïo laø nhôø hoïc maø bieát, nhôø daïy maø neân, hieåu ñöôïc lyù Ñaïo roài mình deã daøng phaân 
bieät ñieàu naøo neân traùnh ñieàu naøo neân laøm.

Ñoái vôùi maáy em hieän giôø ngoaøi vieäc trau gioài trí tueä haøng ngaøy baèng caùch caáp saùch ñeán tröôøng, 
maáy em coøn phaûi naêng trau luyeän linh taâm hay laø loøng hieáu thieän, Phaät taùnh haèng coù saün trong 
moãi ngöôøi nhöng vì bò cuoäc soáng tranh ñua vaät chaát laøm khuaát ñi. Ñoù laø tu taâm söûa taùnh, loaïi boû 
daàn nhöõng thoùi hö taät xaáu cuûa chính mình maø khoâng caàn ai nhaéc nhôû tröøng phaït.

Ñôøi soáng cuûa maáy em bò quay cuoàng trong nhöõng duïc voïng naøo laø tieàn taøi danh voïng, ñòa vò xaõ 
hoäi trong töông lai, tình caûm cuûa baïn beø..v..v..Nhöõng duïc voïng aáy laøm maáy em queân maát nhöõng 
ñieàu maø moät ngöôøi tín ñoà phaûi nhôù vaø thöïc haønh töøng böõa. Maáy em may duyeân ñöôïc Thaày nhaéc 
nhôû thì phaûi nhôù nhöõng ñieàu caên baûn sau ñaây :

1/- Phaûi naêng hoïc Ñaïo nghóa laø tìm hieåu kinh ñieån cho thoâng suoát, baát cöù cuûa toân giaùo naøo cuõng 
ñöôïc nhöng tröôùc heát caàn tìm hieåu toân giaùo cuûa mình cho roõ raøng ñeå laøm caên baûn roài sau haõy môû 
roäng taàm so saùnh vôùi caùc toân giaùo khaùc.

2/- Phaûi trau gioài linh taâm töùc phaûi söûa nhöõng thoùi hö taät xaáu cuûa mình. Ñoù laø lyù thuyeát, coøn 
thöïc haønh maáy em giöõ ñuùng phaän söï cuûa moät tín ñoà baèng caùch tuaân y nhöõng ñieàu maø Hoäi Thaùnh 
buoäc laø ñöôïc. Moät khuyeát ñieåm traàm troïng laøm cho taâm linh khoâng saùng suoát laø maáy em thöôøng 
khoâng chòu cuùng kieán. Trong nhöõng giôø phuùt traàm tö maëc töôûng tröôùc Thieân Baøn, chôn thaàn cuûa 
maáy em queân daàn ñöôïc nhöõng tö töôûng traàn tuïc haøng ngaøy vaø nhôø ñieån linh cuûa Thöôïng Ñeá ban 
cho maáy em caûm thaáy tinh thaàn nheï nhaøng thôi thôùi...Töø ñoù nhöõng tö töôûng thieän, haønh ñoäng laønh 
môùi deã phaùt xuaát.

Phaûi thöïc haønh môùi thaáy ñöôïc söï huyeàn vi maàu nhieäm, phaûi ñuû tin töôûng nôi Chí Toân, Phaät Maãu 
vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng môùi hieåu ñöôïc theá giôùi voâ hình. Thaày khuyeân maáy em vaø nhaéc nhôû 
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maáy em phaûi chuù troïng ñeán söï haønh Ñaïo nghóa laø thöïc haønh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc hoûi ñöôïc veà chöõ 
Ñaïo ñeán möùc naøo thì laøm theo möùc naáy. Phaûi söûa ñoåi taùnh haïnh, phaûi xeùt mình moät caùch voâ tö, 
phaûi caàu nguyeän haèng ngaøy cho chính maáy em ñöôïc thöùc tænh, phaûi giöõ chay laït ñuû 10 ngaøy trôû 
leân.

Thaày cuõng khoâng buoäc maáy em coù moät ñôøi soáng thöôïng thöøa xuaát theá maø phaûi thöïc teá laøm nhöõng 
ñieàu ích lôïi tröôùc maét cho baûn thaân vaø gia ñình maáy em tröôùc ñaõ. Ñoù laø phaän söï cuûa ngöôøi tu ñoái 
vôùi tuoåi hoïc troø maáy em.
    
KHAÙI NIEÄM VEÀ COÕI VOÂ HÌNH

I/-KHAÙI NIEÄM VEÀ THIEÂN ÑAØNG VAØ ÑÒA NGUÏC

Con ñöôøng Thieâng Lieâng Haèng Soáng laø ñöôøng ñi cuûa chôn thaàn sau khi rôøi khoûi theå xaùc trôû veà 
Thöôïng Ñeá ñeå roài seõ coøn tieáp tuïc luaân hoài nhieàu kieáp nöõa treân ñöôøng taán hoùa. Muoán hieåu ñöôïc 
loä trình naày caàn phaûi hieåu theá naøo laø Thieân Ñaøng, theá naøo laø Ñòa Nguïc, Thöôïng Ñeá laø ai?

Coõi traàn chuùng ta ôû ñaây laø moät löõ quaùn, choã troï taïm thôøi cuûa caùc ñaúng (haïng) chôn linh. Queâ 
höông thaät söï cuûa chuùng ta laø Nieát Baøn hay xöù Thieân Ñaøng, chuùng ta ñeán ñaây nhö moät ngöôøi 
khaùch laï döøng chaân nôi quaùn troï neân goïi laø khaùch traàn.

Baây giôø haõy baét ñaàu töø vò trí hieän taïi cuûa chuùng ta treân maët ñòa caàu 68 naày, thöû tìm hieåu chuùng 
ta seõ ñi veà ñaâu seõ laøm gì trong cuoäc soáng vaø sau khi cheát.

Con ngöôøi sinh ra treân maët ñaát lôùn leân giaø roài cheát, ñoù laø ñònh luaät chung cuûa Taïo Hoùa, nhöõng taøi 
saûn, cuûa caûi, gia taøi ñeàu phaûi boû laïi cho theá gian vaø caùi cheát ngöôøi ñôøi thöôøng nhaàm laãn laø heát. Söï 
thaät khoâng phaûi vaäy. Nôi con ngöôøi chuùng ta coù ba phaàn :xaùc thòt, ñeä nhò xaùc thaân vaø chôn linh, 
con ngöôøi goïi laø cheát khi ñeä nhò xaùc thaân vaø chôn linh cuøng moät luùc rôøi khoûi xaùc thòt mang theo 
nhöõng tö töôûng laønh döõ trong suoát kieáp sanh cuûa mình. Töø ñaây ñeä nhò xaùc thaân vaø chôn linh vaãn 
coøn tieáp tuïc hoaït ñoäng duø khoâng coù xaùc thòt höõu hình, noù vaãn hoaït ñoäng, noù vaãn soáng döôùi hình 
thöùc tö töôûng vaø nhöõng tö töôûng naày tieáp noái tö töôûng haøng ngaøy cuûa chuùng ta khi coøn ôû theá. Noù 
vaãn bieát ñi, ñöùng, aên, noùi, cöôøi nhöng chæ toaøn laø aûo giaùc, nhöõng sinh hoaït aáy möôøng töôïng nhö 
trong giaác chieâm bao vaäy.

Thöôøng thöôøng sau khi rôøi khoûi theå xaùc thì caùi phaàn coøn laïi thöôøng goïi laø chôn thaàn cuûa chuùng 
ta coù hai con ñöôøng phaûi theo :

+ Moät laø nhaäp vaøo coûi Nieát Baøn töùc laø trôû veà nôi queâ höông thaät söï cuûa chôn linh cuûa chuùng ta, 
trôû veà vôùi Thöôïng Ñeá maø khoâng bò moät trôû ngaïi naøo. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa nhöõng keû ñaéc Ñaïo.

+ Hai laø phaûi döøng chôn ôû moät nôi trung gian treân con ñöôøng veà tôùi Thieân Ñaøng, goïi laø phong 
ñoâ hay aâm quang ñòa phuû, ñòa nguïc, dieâm ñình. Chôn thaàn döøng chaân nôi ñaây laâu hay mau tuøy 
theo toäi tình quaû kieáp cuûa mình ñeå giaûi thaàn ñònh trí nghóa laø chôø cho ñeán luùc queân heát nhöõng tö 
töôûng vaø hình aûnh xaáu xa cuûa toäi loãi maø mình ñaõ nghó ñeán hoaëc ñaõ laøm khi coøn sanh tieàn. Nhöõng 
söï ñau khoå, sôï haõi, hoái haän trieàn mieân ñeán vôùi chôn thaàn, keøm theo nhöõng hình aûnh ñau thöông 
maø mình ñaõ gaây ra cho keû khaùc khi coøn soáng töø töø  hieän ra tröôùc maét y nhö moät cuoàn phim cuûa 
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keû voâ hình naøo ñoù ñaõ leùn quay taát caû haønh vi, tö töôûng duø thaàm leùn cuûa chuùng ta trong suoát cuoäc 
soáng. Ñaïi khaùi noù gioáng nhö hình phaït cuûa löông taâm khi chuùng ta laøm ñieàu loãi vaø bieát aên naên 
khi coøn ôû theá, nhöng cöôøng ñoä ñau khoå maïnh hôn gaáp traêm ngaøn laàn .

Cho ñeán khi thaàn an trí ñònh nghóa laø "phaït xong" thì chôn thaàn môùi ñöôïc pheùp ruoåi dong treân con 
ñöôøng thieâng lieâng haèng soáng ñeå trôû veà cuøng Thöôïng Ñeá vaø ñònh cho mình loä trình saép tôùi phaûi 
ñi veà ñaâu ñeå hoïc hoûi theâm trong vuõ truï naày, thöôøng thöôøng phaûi chuyeån kieáp ñaàu thai.

Baây giôø giaû söû chôn linh cuûa chuùng ta nöông naùo trong ñeä nhò xaùc thaân ñaõ veà tôùi coõi Nieát baøn laø 
nôi chuùng ta vui höôûng thanh nhaøn an laïc ñôøi ñôøi, ñoù laø moät nôi trong caøn khoân vuõ truï maø cuõng 
laø moät traïng thaùi taâm linh seõ ñaït ñeán khi ñaéc Ñaïo.

Rieâng ñoái vôùi maáy em , ñôøi soáng haõy coøn gaén lieàn vôùi nhöõng caûm xuùc buoàn, vui, gheùt, giaän thì 
Thaày phaûi noùi raèng ñaây laø moät nôi vui söôùng voâ ngaàn. Söï vui söôùng nôi ñaây khoâng theå naøo dieån 
taû ñöôïc baèng ngoân ngöõ haèng ngaøy cuûa chuùng ta.

Nhöõng ngöôøi coù tö töôûng cao thöôïng khi laøm ñöôïc moät ñieàu laønh, moät haønh vi toát ñeïp nhö giuùp 
ñôû ngöôøi khaùc ñöôïc toaïi nguyeän theo ñöôøng laønh thì lieàn trong taâm tö coù moät söï vui söôùng traøo 
daâng ñeán cöïc ñoä, ñaïi khaùi noù gioáng nhö söï vui söôùng maø maáy em seõ baét gaëp treân con ñöôøng 
höôùng veà Thöôïng Ñeá nhöng cöôøng ñoä söï vui söôùng trong coõi hö linh kia maïnh hôn raát nhieàu.

Thieân Ñaøng hay Nieát Baøn laø coõi hö voâ tòch-dieät, chôn linh nhaäp ñöôïc vaøo coõi ñoù phaûi coù ñoàng 
baûn tính nghóa laø yeân tónh hoaøn toaøn. Maáy em khoù maø töôûng töôïng ra  noåi caûnh khoâng khoâng aáy 
nhö theá naøo, chæ khi naøo maáy em tu haønh ñaït ñeán möùc aáy môùi bieát roõ, ngay caû caùc baäc chôn tu 
ñaéc ñaïo cuõng phaûi nhìn nhaän raèng taát caû caùc tieáng noùi, chöõ vieát cuûa loaøi ngöôøi hieän khoâng ñuû ñeå 
dieån taû nhöõng kinh nghieäm maø caùc Ngaøi ñaõ soáng qua trong coõi aáy. Tuy nhieân, Thaày muoán neâu ra 
ñaây ñeå maáy em coù khaùi nieäm veà moät coõi Thieân Ñaøng nho nhoû taïi taâm cuûa moãi ngöôøi vaø coù moät 
ñöùc tin vöõng maïnh raèng Nieát-Baøn laø ñieàu coù thaät trong vuõ truï chôù khoâng phaûi laø ñieàu huyeån hoaëc 
do ngöôøi ñôøi baøy veõ ra ñeå doái gaït maáy em.

Toùm laïi treân ñaây laø khaùi nieäm raát sô löôïc vaø thieáu soùt veà hai coõi Thieân Ñaøng vaø Ñòa Nguïc. Caùi 
quyeàn naêng laøm chuû taát caû nhöõng coõi Trôøi nhöõng hoaït ñoäng voâ hình hay höõu hình cuûa taát caû moïi 
ñaúng caáp chôn linh, moïi vì tinh tuù, laø quyeàn naêng cuûa Thöôïng Ñeá. Ñoù laø Ñaáng voâ hình toaøn naêng, 
toaøn tri, Chí Toân, Chí Ñaïi, thieân bieán vaïn hoùa, coù maët luoân luoân vaø khoâng bao giôø maát. Ngöôøi 
ñôøi toân suøng Thöôïng Ñeá vôùi nhieàu danh hieäu khaùc nhau nhö :
 - Ñaáng Gieâ Hoâ Va cuûa Ñaïo Do Thaùi.
 - Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Thieân Chuùa Giaùo.
 - Ñöùc Chí Toân cuûa Cao Ñaøi Giaùo.

Nhöng töïu trung chæ coù moät Ñaáng duy nhaát maø thoâi ñoù laø Ñaáng Taïo Hoùa töùc laø OÂng Trôøi.

II/- ÑÔØI SOÁNG DUY TAÂM VAØ DUY VAÄT : 

Ñôøi soáng duy taâm laø ñôøi soáng cuûa ngöôøi chaáp nhaän coù Thöôïng Ñeá coù Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät, coù 
linh hoàn, coù thöôûng phaït, coù quyeàn naêng voâ hình ñieàu khieån höõu hình vaø bieát höôùng veà Thöôïng-
Ñeá ñeå ñieàu khieån nhöõng hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa mình cho phuø hôïp vôùi Thieân yù duø coù theo moät 
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hình thöùc toân giaùo naøo hay khoâng.

Coøn duy vaät laø höôùng veà vaät chaát laáy cuoäc soáng höõu hình laøm caên baûn, cho raèng cheát laø heát 
khoâng coù linh hoàn, khoâng coù Thöôïng-Ñeá chæ coù con ngöôøi laø chuû cuûa muoân loaøi, tinh thaàn laø saûn 
phaåm cuûa vaät chaát.

Noùi toùm laïi ngöôøi duy vaät cho raèng ñôøi soáng cuûa theå xaùc, cheùn côm manh aùo laø ñieàu quan heä, 
coøn söï tu haønh linh hoàn thaêng hay ñoïa ñeàu laø vieãn vong khoâng coù.

Trieát lyù Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä laø nhaèm dung hoøa tö töôûng cuûa ñoâi beân, cheùn côm manh aùo 
vaãn caàn maø söï thaêng hay ñoïa cuûa linh hoàn cuõng coù.

III/- THEÅ PHAÙP VAØ BÍ PHAÙP

Theå phaùp laø caùi hình thöùc bieåu loä beân ngoøai maø moïi ngöôøi ñeàu thaáy ñöôïc ñeå chöùa ñöïng caùi naêng 
löïc voâ hình beân trong goïi laø Bí Phaùp.

Thí duï: Hoäi Thaùnh laø caùi hình thöùc thuoäc veà theå phaùp, chöùa ñöïng tình thöông coâng lyù laø caùi naêng 
löïc voâ hình thuoäc veà bí phaùp. Haønh ñoäng cuûa Hoäi Thaùnh laø theå phaùp maø caùi taùc duïng cuûa haønh 
ñoäng aáy ñem laïi cho nhôn sanh nieàm an uûi thuoäc veà bí phaùp.

Noùi toùm laïi chi chi thuoäc veà theá giôùi höõu hình nghe, thaáy ñöôïc thuoäc veà theå phaùp, coøn caùi yù ng-
hóa, quyeàn löïc tinh thaàn tuy khoâng nghe thaáy ñöôïc nhöng haèng coù aån taøng beân trong caùi theå aáy 
thì goïi laø bí phaùp.

Vaäy lôøi kinh tieáng keä, chuoâng moõ. leã nhaïc laø theå phaùp chöùa ñöïng quyeàn löïc voâ hình beân trong laø 
söï giaûi thoaùt cho con ngöôøi. Theå phaùp vaø bí phaùp phaûi nöông nhau nhö hình vôùi boùng vaø muoán ñaït 
ñöôïc caùi quyeàn löïc voâ hình ñoù nghóa laø ñoaït phaùp thì baét buoäc chuùng ta phaûi döïa vaøo hình thöùc 
beân ngoaøi goïi laø theå phaùp. Phaûi thöïc hieän noù tröôùc ñeå daàn daàn nöông nhôø vaøo ñoù maø ñi ñeán noäi 
dung beân trong. Ñieàu nhaàm laãn laø chuùng ta coi reû theå phaùp neân duø coù coâng lao bao nhieâu cuõng 
khoâng mong gì ñoaït phaùp ñöôïc.

IV/- VAÁN ÑEÀ ÑÖÙC TIN :

Con ngöôøi soáng ñöôïc laø nhôø ñöùc tin. Thuôû nhoû chuùng ta tin nôi cha meï, oâng baø, nhöõng ngöôøi thaân 
thích laân caän chuùng ta. Chuùng ta tin nôi nhöõng lôøi chæ daãn cuûa caùc vò aáy laø ñuùng. Lôùn leân ñi hoïc 
chuùng ta tin nôi oâng thaày cuûa chuùng ta, roài ñeán khi ra ñôøi chuùng ta tin nôi toå chöùc, taäp ñoaøn maø 
chuùng ta gia nhaäp vaøsau cuøng khi baét ñaàu khaéc khoaûi trong taâm tö veà moät caùi gì cao xa hôn theá 
giôùi naày, chuùng ta baét ñaàu tin nôi Thöôïng ñeá, caùc ñaáng Thieâng Lieâng . Caùi ñöùc tin aáy theo thôøi 
gian maø lôùn maïnh, töø phaïm vi nhoû heïp ñeán roäng lôùn vaø ngoaøi nhöõng ngöôøi maø chuùng ta nhôø tôùi 
nhö cha meï, oâng baø, thaày, coâ, ñoaøn theå xaõ hoäi, Trôøi Phaät v.v... luoân luoân coøn coù ñöùc tin nôi chính 
mình laøm chuû,  ñoù laø loøng töï tin.

Baây giôø giaû söû chuùng ta ñeå maát ñöùc tin aáy, thì khi nhaän xeùt moät ñieàu gì chuùng ta seõ döïa vaøo ñaâu 
ñeå noùi laø phaûi hay traùi. Neáu chuùng ta töï tin thì caùi keát luaän do trí khoân mình ñem laïi laø ñieàu phaûi 
laøm, phaûi theo, neáu chuùng ta tin nôi cha meï thì ñieàu gì do trí khoân cuûa cha meï chæ laïi cho chuùng 
ta laø phaûi, neáu chuùng ta tin nôi Toân Giaùo, Thöôïng Ñeá thì nhöõng lôøi daïy doã cuûa Trôøi, Phaät laø phaûi. 
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Boû maát ñöùc tin aáy laø phuû nhaän taát caû nhöõng gì phaûi traùi treân ñôøi naày, caám ñoaùn quyeàn töï do tö 
töôûng, töï do tín ngöôõng laø ngaên caûn ñöôøng tieán cuûa nhôn sanh.

Vaäy soáng ñöôïc laø nhôø tin töôûng ôû moät caùi gì, neáu khoâng coù ñöôïc loøng tin maõnh lieät ôû Thöôïng Ñeá, 
ít nöõa ta phaûi tin ôû chính mình, ôû trí khoân cuûa mình, maø caùi trí khoân cuûa mình laø hình aûnh cuûa 
chôn linh hay linh hoàn hay ñieåm linh quang nhoû phaùt xuaát töø Thöôïng Ñeá voán laø Ñaïi linh quang 
chôù chaúng phaûi ngaãu nhieân maø coù.

Toùm laïi theo Ñaïo thì phaûi coù ñaày ñuû ñöùc tin nôi CHÍ TOÂN PHAÄT MAÃU vaø caùc Ñaáng troïn laønh, 
laïi coøn caàn phaûi coù oùc nhaän xeùt ñeå traùnh ñieàu meâ tín, dò ñoan, môùi khoâng hoaøi coâng voâ ích.

KEÁT   LUAÄN

NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN THIEÁT VEÀ PHÖÔNG PHAÙP TU THAÂN 
VAØ LAÄP VÒ ÑOÁI VÔÙI HOÏC SINH

Trong phaàn naày Thaày chæ ruùt ra nhöõng ñieàu thieát thöïc khuyeân maáy em phaûi thöïc haønh sau khi tìm 
hieåu giaùo lyù nhieäm maàu cuûa Toân Giaùo töø coå chí kim.

THÖÙ NHAÁT : Caàn  phaûi thöïc haønh theå phaùp cuûa Ñaïo trong ñôøi soáng thöôøng nhaät ñeå trau doài taâm 
linh maáy em baèng caùch :  

1)- Coá gaéng giöõ chay laït töø 10 ngaøy trôû leân.
2)- Phaûi cuùng Chí Toân ít nöõa moãi ngaøy moät laàn.
3)- Phaûi nguyeän kinh Theá Ñaïo luoân luoân (Nguyeän trong taâm cuõng ñöôïc) goàm coù :
 - Kinh ñi ñöôøng.
 - Kinh khi veà.
 - Kinh nhaäp hoïc.
 - Kinh aên côm.
 - Kinh ñi nguû.
 - Kinh khi thöùc. 
4)- Phaûi caàu nguyeän cho chính baûn thaân maáy em hoài taâm höôùng thieän vaø laäp laïi lôøi caàu nguyeän 
aáy haèng ngaøy.
5)- Phaûi tuïng kinh vaø caàu nguyeän cho nhôn sanh, cho caùc chôn hoàn bò ñoïa

THÖÙ HAI : Phaûi chuù taâm ñeán vieäc hoïc haèng ngaøy ñeå môû mang trí tueä, nuoâi hy voïng laø mình seõ 
ñem söï hieåu bieát aáy, laáy caùi khoân ngoan trí naõo cuûa mình maø tìm phöông giuùp ñôû cho ngöôøi khaùc 
ngay töø baây giôø vaø veà sau.

THÖÙ BA : Phaûi luyeän taäp theå xaùc cho cöôøng traùng baèng nhöõng hoaït ñoäng chaân tay hoaëc laøm vieäc 
lao ñoäng ñeå taêng theâm möùc saûn xuaát cho nhöõng nhu caàu haèng ngaøy trong gia ñình.
Laøm ñöôïc ba ñieàu Thaày vöøa keå treân ñaây chính laø maáy em ñang tu thaân vaø laäp vò mình vaäy ./.

TAØI LIEÄU GIAÛNG HUAÁN DO MOÄT SOÁ HOÏC SINH ÑEÄ NGUÕ
       GHI CHUÙ TRONG KHOÙA HOÏC ÑAËC BIEÄT VEÀ GIAÙO LYÙ TAÏI TAÂY NINH 1968 
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MỤC LỤC
         1*- Thư mời tham dự Picnic Hè 2018 của Tây Ninh Đồng Hương Hội 
         tổ chức vào ngày 29-7-2018 tại San Jose, CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 01

         3*- “Hai Mươi Bốn (24) giờ Đạo”  (HT Nguyễn Long Thành & 
         Đỗ Quang Minh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 05

ĐỌC - CỔ ĐỘNG - YỂM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO (Phổ biến qua Email)

TẬP SAN THẾ ĐẠO (Phổ biến qua Bưu Điện)
Web:  www.banthedao.net

Liên Lạc:  banthedao@comcast.net

THÔNG BÁO
v/v phát hành Kinh Sách

Tháng 8-2018
Phát hành Tập San Thế Đạo số 76

Tháng 10-2018
Phát hành quyển “Tiểu sử Tổng Giám Lê Văn Bàng”

(Hiền Tài Huỳnh Tâm biên soạn)
Tháng 12-2018

Phát Hành Tập San Thế Đạo số 77


