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LÖÔNG TAÂM
( Baøi cuûa Ñöùc Thöôïng Sanh Cao Hoaøi Sang)

(Vieát ñeå töôûng nhôù hai Ñaáng Hieàn Trieát cuûa Ñaïi-Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoää: Ñöùc Quyeàn Giaùo 
Toâng vaø Ñöùc Cao Thöôïïng Phaåm.)

Taâm hay laø Löông Taâm laø moät vaán ñeà maø veà maët Ñaïo ngöôøi ta ñaõ coù nhieàu baøn luaän ñeán, 
nhöng lyù thuyeát thì vaãn coù maø thöïc haønh ít ai ñeå yù ñeán.

Taâm laø chi?
Taâm laø moät nguoàn saùng Thieâng Lieâng, moät ñieåm Linh quang cuûa Ñöùc Chí-Toân ban boá cho con 
ngöôøi ñeå khuyeân lôn dìu daét vaøsoi saùng böôùùc ñöôøng ñôøi cuõng nhö böôùc ñöôøng Ñaïo cuûa moãi caù 
nhaân trong kieáp sanh, haàu luùc rôøi boû xaùc phaøm, moãi nguyeân-nhaân hay hoùa nhaân ñöôïc hoaëc qui 
hoài cöïu vò, hoaëc thaêng ñaúng caáp, hoaëc bò tröøng phaït theo luaät Thieân Ñieàu, 
Daàu cho Thaàn Thaùnh Tieân Phaät khi xuoáng theá mang xaùc phaøm thì buoåi chung qui ñöôïc hay phaït, 
thaêng hay ñoïa ñeàu do nôi Taâm caû, vaø neáu ngöôøi ñöôïc taùnh linh nôi muoân vaät laø nhôø coù löông 
taâm vaäy.

Neân ñeå yù laø trong caùc ñaúng nhôn-sanh, ngöôøi daàu sang hay heøn, Thaùnh nhaân hay thöôøng nhaân, 
caùi Taâm cuûa Thieâng Lieâng ban cho ñeàu coù söï saùng suoát ngang nhau khoâng khi naøo cheânh leäch.
Vì leõ ñoù, neáu moãi ngöôøi ai cuõng theo thieân lyù maø tu döôõng maø haønh-ñoäng thì khoâng ai hôn ai caû. 
Xöa Thaønh Nghieån baûo Teà Caûnh Coâng raèng: Thaùnh Hieàn laø tröôïng phu, ta cuõng laø tröôïng phu ta 
sôï gì khoâng ñöôïc nhö Thaùnh Hieàn. Nhan Hoài cuõng ñaõ noùi: Vua Thuaán laø ngöôøi naøo, ta laø ngöôøi 
naøo ai theo Ñaïo maø laøm thì cuõng theá caû.

Taâm ñöôïc saùng suoát theâm hay laø trôû neân môø toái laø do nôi con ngöôøi bieát nuoâi naáng naâng 
cao noù leân hay laø ñaøn aùp laøm cho noù bò che laáp maát.

Taâm ôûø nôi con ngöôøi cuõng nhö moät vò Quoác Sö ôû caïnh moät ñaáng caàm quyeàn thoáng trò thieân haï. 
Trong khi ta ñang ngaån ngô tröôùc moät saéc ñeïp myõ nhaân hoaëc ta ñöông duøng thaúng truoùc moät moùn 
lôïi lôùn cuûa ngöôøi ñem hieán cho ta ñaëng duïc ta laøm chuyeän phi phaùp, thì moät tieáng noùi vaêng vaúng 
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beân tai ta, nghe dòu daøng, chôn chaùnh vaø sieâu kyø:

‘’Khoâng, ngöôøi khoâng neân ñoäng ñeán saéc ñeïp aáy, vì saéc ñeïp aáy ñaõ coù chuû hoaëc saéc ñeïp aáy laø moät 
thöù traùi caám baát khaû xaâm phaïm. Ñoäng chaïm ñeán aét tai hoïa seõ ñeán cho ngöôi.’’

Hay laø: “Moùùn lôïi aáy laø cuûa phi nghóa, ngöôi khoâng coù quyeàn thaâu duïng maø laøm chuyeän baát coâng. 
Thaâu duïng cuûa aáy aét tai hoïa chaúng nhoû vaø danh döï ngöôi seõ bò toån thöông chaúng ít.’’

Tieáng noùi thaân yeâu aáy laø chi?  Ñoù laø tieáng noùi Thieâng lieâng, tieáng noùi cuûa Löông taâm vaäy. Nhöng 
khi tieáng noùi aáy döùt thì moät tieáng noùi khaùc tieáp theo, tieáng noùi sau naày chaúng phaûi dòu daøng, khaùc 
vôùi tieáng noùi cuûa leõ phaûi. AÁy laø tieáng keâu gaøo cuûa xaùc thòt, cuûa duïc voïng töùc laø cuûa Taø thaàn. 
Tieáng noùi aáy böøng leân ñaùnh ñoå tieáng noùi tröôùùc kia: “Mi daïi gì maø chaúng nhaän moùn tieàn aáy, mi chæ 
ra chuùt coâng moïn maø ñaëng laáp ñaày nhöõng choã thieáu thoán cuûa mi. Mi seõ ñöôïc aên maëc sang troïng, 
thieân haï seõ thuø phuïng mi vaø mi chaúng coøn khoå cöïc nöõa.’’
Hay laø: “Höông trôøi saéc nöôùc laø cuûa chung, daïi gì maø chaúng höôûng. Thanh xuaân baát taùi lai, neáu 
boû qua chaúng coøn dòp naøo hay hôn nöõa.’’

Tieáng noùi cuûa löông taâm laïi nhoû nheï khuyeân can nöõa vaø tieáng noùi cuûa duïc voïng phaûn ñoái chaúng 
vöøa. Roát cuoäc Löông Taâm thaéng duïc voïng, ñoù laø Thaùnh Ñöùc thaéng phaøm taâm.
Ta thaéng ñöôïc laø nhôø tieáng noùi cuûa löông taâm ñöôïc thính tuøng, nhôø ta bieát caân phaân leõ phaûi cuûa 
ñaïo lyù vôùi söï duïc hö cuûa taø thaàn. Neáu ta nhu nhöôïc ñeå cho vaät duïc loâi cuoán ñaùnh ñoå caû chôn lyù 
cuûa Löông taâm, taát nhieân ta phaûi bò sa ngaõ vaøo ñöôøng toâi loãi. AÁy laø tinh thaàn chòu khuaát phuïc vaät 
chaát.

Moät laàn sa ngaõ cuõng chöa phaûi haïi lôùn, ngaët noãi caùi sa ngaõ naày loâi cuoán caùi sa ngaõ khaùc, thaát tình 
luïc duïc thay phieân nhau ñöa ñaåy ta ñi ñeán böôùc ñöôûng cuøng toái taâm oâ tröôïc, töùc laøta bò ñaém ñuoái 
giöõa vöïc thaúm hang saâu. Laø vì caùi saùng suoát thieâng lieâng ôû nôi mình khoâng kheâu leân laïi laøm cho 
noù bò lu môø vaø bò vuøi laáp cho ñeán choã beá taéc. Con ngöôøi luùc aáy ñaõ maát haún aùnh saùng Thieâng lieâng 
vaø kieáp soáng nhö theá trôû neân nguy hieåm cho xaõ hoäi.

Traùi laïi caùi Taâm ñöôïc nuoâi naáng, ñöôïc naâng cao, caùi Taâm cuûa caùc baäc phi thöôøng nhö Ñòch Nhôn 
Kieät ñôøi Ñöôøng, Quan Coâng Haàu ñôøi Hôùn, laø Taâm laøm cho nhöõng ñaáng aáy danh voïng xa bay, 
tieáng taêm löøng laãy. Hoï xem saéc ñeïp nhö caây khoâ, thò tieàn taøi nhö deùp raùch, ñôøi trong saïch thanh 
bai töøng laøm cho keû thuø nghòch phaûi kheùp neùp cuùi ñaàu. Vì vaäy maø ñöôïc danh taïc söû xanh, thieân 
haï suøng baùi:

Nhöõng caâu:

  “Myõ saéc nhôn gian toái laïc xuaân,
  Ngaø daâm nhaân phuï, phuï daâm nhaân.
  Nhöôïc töông myõ saéc tu vong phuï
  Bieán theå thô toaøn dieät saéc taâm”.

Veà göông trung, cang, nghóa, khí haù chaúng coøn ñöôïc ca tuïng ñeán nay ñoù sao?.

Nhöõng baäc vó nhaân sieâu phaøm cuûa non nöôùc Vieät nhö Phan Thanh Giaûn, Leâ Vaên Duyeät, Höng 
Ñaïo Vöông, Ngoâ Tuøng Chaâu, Voõ Taùnh. . v .v. . ngaøy nay ñöôïc danh taïc söû xanh laø nhôø nôi khí 
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phaùch anh huøng, taâm linh cao thöôïng, loøng trung quaân aùi quoác ñeán thaùc chaúng dôøi ñoåi, maêïc thôøi 
theá ñoåi thay, maëc bao nhieâu soùng gioù.

Veà maët Ñaïo, ñoái vôùi ngöôøi ñaõ taàm ñöôïc lyù töôûng cao sieâu, caùi Taâm caàn phaûi giöõ cho trong saïch 
thanh cao. Vì Toân chæ Ñaïo laø kheâu ngoïn ñuoác Thieâng lieâng ñeå dìu ñôøi cho saùng suoát chaúng khaùc 
chi chieác thuyeàn töø vôùt khaùch giöõa soâng hoà, ñöa ngöôøi qua bieån khoå. Beân trong ñaõ saün caùi lyù toaøn 
nhieân nôi Taâm, beân ngoaøi nhôø giaùo-lyù cao sieâu cuûa Ñaïo, ngöôøi haønh ñaïo coù ñuû taøi-lieäu phöông 
chöôùc söûa mình vaø trau doài haàu treo göông saùng cho ngöôøi ñôøi noi böôùc.

Tröôùc khi nhaäp Ñaïo, ta ñaõ töøng quan saùt, tìm hieåu leõ maàu nhieäm saâu xa, caân phaân ñieàu chaùnh leõ 
taø, roõ bieát roài ta doïn mình, laäp yù cho thaønh, Taâm cho ñònh, môùi ñeán khaéc kyû tu thaân. Khi aáy ngöôøi 
haønh Ñaïo ñaõ coù saün chí höôùng, ñi töø böôùc moät, moãi böôùc moïi deø ñaët, caân phaân vaø neân maõi ñinh 
ninh raèng ngöôøi nôi cöûa Ñaïo phaûi laøm sao cho thoaùt khoûi thöôøng tình, phaûi ñi ngöôïc vôùi theá söï.

Ñôøi chuoäng sang vinh, Ñaïo chuoäng khoå haïnh, Ñôøi ham tröôïc phuù, Ñaïo giöõ thanh baàn, leân xe 
xuoáng ngöïa choán phoàn hoa laø caûnh aùo baû haøi gai nôi tònh xaù, töông döa thanh ñaïm choán thieàn 
moân, ñeå maëc nhöõng mieáng myõ vò cao löông ngoaøi quaùn tuïc. Giöõ ñöôïc bao nhieâu ñöùc tính aáy, 
ngöôøi haønh ñaïo böôùc ñöôïc vöõng vaøng khoâng duïc voïng naøo loâi cuoán noåi.

THÍCH GIAÙO:
Theo Thích Giaùo con ñöôøng ñi ñeán thaønh chaùnh quaû laø “Minh Taâm kieán Taùnh’’ nghóa laø phaûi trau 
doài baûn Taâm cho saùng suoát ñaëng kieán taùnh.

Kieán Taùnh töùc laø cuøng Phaät ñoàng taùnh thaáy saùng ñaïo nhieäm maàu, caùc ñieàu voïng nieäm thaûy ñieàu 
tieâu tan, soáng ôû chôn Taâm hoaøn toaøn giaûi thoaùt.

Baäc ñaõ ñöôïc Kieán taùnh, giöõ coõi loøng thaät thanh tònh trôû laïi vôùi baûn taùnh thieân nhieân töùc laø luùc 
maét tuy thaáy thieân hình vaïn traïng trí töôûng nghìn muoân phaùp, nhöng Taâm vaãn yeân tònh döôøng nhö 
khoâng gì xao xuyeán. Luùc aáy baäc kieán taùnh ñöôïc thaáy ngoïn ñeøn chôn lyù ñoät nhieân ñöa ñeán saùng 
laïng laï thöôøng ñeå chæ ñöôøng daãn loái ñöa ñeán coõi Taâm giôùi nhieäm maàu.

Ví baèng baûn Taâm ñeå cho môø aùm voïng ñoäng bôûi caùc quyeán ruõ beân ngoaøi thì ngöôøi tu bieát ñeán bao 
giôø Kieán taùnh maø taàm loái giaûi thoaùt. Vaäy meâ laø chuùng sanh, ngoä laø Phaät.
Vì ñoù Phaät hoïc cho caùi Taâm laø caùi raát noâng noåi, laïi ñaët cho Taâm caùi teân laø giaëc (Taâm vi taëc). Phaät 
hoïc daïy xoùa boû voïng Taâm thöôøng loâi cuoán con ngöôøi vaøo ñöôøng toäi loãi. Neáu khoâng boû voïng Taâm 
thì chôn Taâm dieäu minh khoâng hieän phaùt ra ñöôïc. Xoùa boû voïng Taâm töùc laø ñeå cho chôn Taâm phaùt 
hieän, ngöôøi tu haønh môùi thoaùt khoûi thaát tình luïc duïc hieåu thaáu chôn lyù vaø thaéng ñöôïc moïi söï khoå.

Thaân nghieäp, yù nghieäp, khaåu nghieäp goïi laø tam nghieäp, laøm cho con ngöôøi luaân hoài töø kieáp 
naày ñeán kieáp khaùc. Cöù nghieäp tröôùc taøn, nghieäp sau noái keá tieáp khoâng ngöøng, ñoù laø do nôi Taâm 
taïo. Vì Taâm ñoäng laø phaùt ra tö töôûng, coù tö töôûng roài môùi coù noùi vaø laøm theo.

Theá thì Taâm laø nguoàn goác sanh ñieàu laønh vieäc döõ, caùi maùy taïo thaønh hoïa phöôùc, Thaùnh 
phaøm, neân Thaùnh hieàn coù daïy raèng:
   Tam ñieåm nhö tinh töôïng,
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   Hoaønh caâu tôï nguyeät taø.
   Phi mao tuøng thuû ñaéc                                                                              
   Toá Phaät daõ do tha.

Nghóa laø:  Treân ba ñieåm nhö ba ngoâi sao,
   Döôùi moät voøng caâu nhö hình nguyeät xeá,
   Caùnh loâng theo aáy ñöôïc,
   Thaønh Phaät do bôûi gì? 

LAÕO GIAÙO:

Theo trieát hoïc cuûa Ñaïo giaùo, Laõo Töû raát chuù yù ñeán vieäc tu thaân ñeå cho mình coù ñuû ñöùc tính keùo 
laïi nhöõng loãi laàm sa ngaõ cuûa quaàn chuùng. Ngaøi noùi: “Ta sôû dó coù ñieàu lo lôùn laø vì ta coù caùi thaân. 
Neáu ta khoâng coù caùi thaân thì ta coù lo gì? Coù thaân töùc laø coù caùi Taâm, coù caùi Taâm khoâng deã gì 
ñieàu khieån vaø giöõ gìn cho trong saïch.

Theo thuyeát cuûa Ngaøi caùi thaân ñaùng quí laø khi dem noù ra phuïng söï cho thieân ha. Khi phuïng söï 
cho thieân-haï caùi Taâm khoâng coøn gì xao xuyeán ích kyû ñeå lo cho mình nöõa. Vì leõ caùi Taâm hay löøa 
ñaûo, hay laøm cho con ngöôøi sa ngaõ neân theo pheùp tu thaân cuûa Laõo giaùo, ta phaûi döùt boû nhöõng ñieàu 
ham muoán, nhöõng tö töôûng ngoâng cuoàng coù theå haïi ñeán Taâm tính. Giöõ loøng ñöôïc phaúng laëng bình 
tónh ñeå troâng roõ nhöõng söï huyeàn dieäu thieâng lieâng, töùc laø laáy caùi Taâm ñeø neùn caùi Khí ñeå nuoâi 
naáng tinh thaàn ñöôïc cao sieâu thoaùt tuïc, töùc laø con ñöôøng daãn ñeán cô ñaéc Ñaïo.
‘’Tu Thaân luyeän Taùnh” laø thuyeát cuûa Laõo giaùo daïy ngöôøi moä Ñaïo muoán taàm Tieân laùnh tuïc.

Laõo Töû coi danh lôïi laø thuø cuûa thaân, khoâng laáy caùi soáng vaät chaát laøm haïnh phuùc, neân khuyeân 
ngöôøi ñôøi chæ neân chuù troïng tinh thaàn. Phöông phaùp giaùo hoùa cuûa Ngaøi khoâng gioáng caùc baäc hieàn 
trieát khaùc, vì leõ Ngaøi khoâng thích chen vai vôùi Ñôøi ñeå laáy söï hieåu bieát khuyeân daïy quaàn chuùng.
Ngöôøi lyù töôûng cuûa Ngaøi laø ngöôøi soáng trong caûnh tòch mòch, caùch bieät vôùi ngöôøi ñôøi, ñoùng cöûa, 
raáp ngoõ khoâng giao-thieäp vôùi ai, ñeå reøn luyeän taâm taùnh, truï vöõng tinh thaàn nhö theá môùi gaàn guõi 
ñöôïc vôùi thieân nhieân, quan naêng tröïc giaùc môùi ñöôïc saùng suoát, tuy khoâng ra khoûi ngoõ cuõng hieåu 
ñöôïc thieân haï khoâng ngoù qua cöûa soå cuõng bieát ñöôïc Thieân ñaïo.
Ngöôøi aáy Laõo Töû goïi laø Thaùnh Nhôn.

Traùi laïi, ngöôøi chung ñuïng vôùi theá gian bò tranh ñaáu veà danh lôïi, laøm cho Taâm taùnh voïng ñoäng 
caøng ñi xa caøng bò soùng ñôøi loâi cuoán, baûn Taâm roái loaïn, Thieân tính caøng lu môø, ñoù laø töï mình 
tìm loái dieät vong vaäy.Ngöôøi ta cho Laõo Töû coù tö töôûng yeám theá tieâu cöïc, hoaëc tö töôûng cuûa Ngaøi 
laø ñoäc thieän, kyø thaân hay caù nhaân chuû nghóa. Nhöng xeùt ra ngöôøi hoïc Ñaïo neân tuøy theo ñaúng caáp 
vaø trí thöùc cuûa mình, choïn loïc thuyeát naøo thuaän tieän thi haønh cho Taâm taùnh ñöôïc naâng cao, tinh 
thaàn ñöôïc cöùng raén. Ngoaøi ra phöông phaùp naøo quaù cao sieâu ta chöa vôùi tôùi ñöôïc thì ñeå laïi cho 
baäc coù quan-nieäm cao thöôïng hôn ta thöïc haønh.

KHOÅNG GIAÙO:

Khoång Giaùo cho raèng Taâm laø Thaàn Minh cuûa Trôøi phuù cho, neân Taâm cuûa ta vôùi Trôøi laø moät 
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theå. Maïnh Töû laïi cho Taùnh laø caùi baûn nguyeân Thieâng lieâng, ñoái vôùi Taâm vaãn coù moät. Heå bieát roõ 
Taâm thì ta bieát roõ Taùnh, bieát roõ Taùnh töùc laø bieát roõ Trôøi vaø thôø Trôøi Ñaát vaïn vaät.

‘’Toàn Taâm döôõng Taùnh’’ laø giöõ cho mình coøn caùi Taâm hö linh, nghóa laø ñöøng ñeå cho söï yù che laáp 
maát vaø nuoâi cho caùi Taùnh ñöôïc saùng suoát toaøn haûo nhö cuûa Trôøi ñaõ ban cho ta, töùc laø bieát coù Trôøi 
vaø thôø Trôøi moät caùch chôn thaät, raát töï nhieân, raát maãn tueä (Ngöôøi khoâng hoïc maø gioûi goïi laø löông 
naêng, khoâng suy nghó maø bieát goïi laø löông tri. Cuõng nhö ñöùa treû con coøn aüm treân tay khoâng ñöùa 
naøo laø khoâng bieát yeâu meán cha meï, chæ vì löông taâm coøn nguyeân veïn thuaàn tuùy).

Theo thuyeát Khoång Giaùo, ngöôøi ta ôû ñôøi phaân bieät nhau ôû nôi quaân töû hay tieåu nhôn, hieàn hay 
ngu laø do ngöôøi ta giöõ cho coøn caùi Taâm hay ñeå cho maát caùi Taâm. Giöõ cho coøn caùi Taâm laø ñaùng 
baäc Thaùnh Hieàn, boû maát caùi Taâm con ngöôøi vaãn laø moät caây thòt bieát ñi bieát chaïy maø thoâi.
Thaày Maïnh Töû chuù yù nhöùt veà choã tìm laïi caùi Taâm cuûa mình ñaõ ñeå soå ra maát, vì leõ ngöôøi ta ñeå 
con gaø, con choù soå ra coøn bieát ñi tìm, haù ñaâu ñeå moùn baùu thieâng lieâng laø caùi Taâm cuûa mình soå ra 
laïi khoâng ñi tìm hay sao?
Tìm laïi caùi Taâm ñaõ maát töùc laø söûa mình ñoù.
Töø baäc vua chuùa dó chi thöù daân, ai cuõng laáây söï hoïc ñeå söûa mình laøm goác. Muoán söûa mình cho ra 
ngöôøi coù ñöùc haïnh hoaøn toaøn, tröôùc phaûi giöõ gìn caùi Taâm cho chính, caùi yù cho thaønh sau môùi caùch 
vaät trí tri, nghóa laø tìm hieåu roõ caùc söï vaät vaø bieát ñeán cho cuøng cöïc cuûa söï bieát.

Muoán giöõ caùi Taâm cho chính, söï sôï haõi, söï vui say, söï öu hoaïn laøm cho caùi Taâm ta cheânh leäch xao 
xuyeán vì moät khi Taâm bò loaïn thì maét khoâng troâng thaáy, tai nghe khoâng hieåu, aên khoâng bieát muøi, 
taát nhieân ta chaúng coøn phaân bieät ñöôïc taø chaùnh ngay gian maø xöû söï theo ñuùng Ñaïo lyù.

Khi Taâm ñaõ chaùnh, yù ñaõ thaønh, caùi löông tri, löông naêng cuûa ta trôû neân maãn hueä, xem xeùt 
ñieàu gì cuõng hieåu roõ ñeán choã nhieäm maàu saâu xa daàu ñoái phoù vôùi caûnh ngoä naøo cuõng ñieàu hoøa 
vaø hôïp vôùi leõ phaûi. Chöøng ñoù con ñöôøng ñaõ doïn saün, söï saùng suoát cuûa Taâm ñaõ ñuû söùc dìu daét ta 
trong böôùc tu thaân, coù coøn chi trôû ngaïi nöõa. Vieäc Teà gia, Trò quoác, Bình thieân haï cuõng do nôi 
con ñöôøng ñoù maø ñaït thaønh.

     -***- 

Ngaøy nay Ñöùc Chí Toân khai neàn Ñaïi Ñaïo taïi Vieät Nam ñeå cöùu vôùt nhaân loaïi laàn cuoái cuøng, Qui 
Tam Giaùo, Hieäp Nguõ Chi, ñem chuû nghóa Töø Bi Baùc AÙi laäp neàn taûng Ñaïi ñoàng Hoøa bình. Ñöùc 
Chí Toân töøng daïy chuùng ta laäp Taâm chí thanh cao vaø noi theo ñöùc haùo sanh cuûa Ngaøi maø Phoå ñoä 
sanh chuùng.

Luùc môùi khai Ñaïo (1926), moãi ñeâm nhöõng Chöùc saéc lôùn phaûi ñi ñeán nhaø caùc ñaïo höõu môùi nhaäp 
moân ñaëng laøm leã khai ñaøn. Moät hoâm nhieàu Chöùc saéc ñeán khai ñaøn taïi nhaø moät ñaïo höõu ôû trong 
moät tuùp leàu tranh nôi xoùm daân lao ñoäng. Ñöôøng ñi trong ngoõ heõm trôn trôït vì gaëp phaûi muøa möa, 
phaàn ñoâng Chöùc saéc than phieàn döôøng nhö raát böïc loøng ñi ñeán choã khoâng xöùng ñaùng. 

Luùc khai ñaøn, Ñöùc Chí Toân giaùng cô ban khen vò ñaïo höõu chuû ñaøn vaø raày caùc Chöùc saéc sao khoâng 
hieåu nghóa vuï cuûa mình ñoái vôùi Ñaïo, Nhôn sanh.

Baøi thi cho caû Chöùc saéc hieän dieän nhö sau ñaây:
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   Baïch Ngoïc töø xöa ñaõ ngöï roài,
   Haù caàn haï giôùi döïng cao ngoâi.
   Heøn sang troái keä Taâm laø quí,
   Taâm aáy toøa sen cuûa Laõo ngoài.

Töø aáy caùc Chöùc saéc ñi chöùng leã khai ñaøn nôi tö gia toû yù soát saéng vaø khoâng daùm caâu neä nöõa. Ñöùc 
Chí Toân thöôøng noùi vôùi caùc Moân ñeä:

“Taâm caùc con vöøa ñoäng Thaày ñaõ bieát roõ, vì Taâm caùc con laø moät phaàn Thieâng lieâng cuûa 
Thaày ban cho. Vaäy tö töôûng caùc con Thaày ñeàu bieát, khaù tìm hieåu”.
Do ñoù chuùng ta bieát Daân Taâm töùc laø Thieân YÙ vaø theo Theå phaùp cuûa Ñaïo, duy coù quyeàn Vaïn Linh 
ñoái vôùi quyeàn Chí-Toân.

Luùc Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng coøn taïi theá, Ngaøi coù tieáp moät baøi thi cuûa Ñöùc Chí Toân nhö sau:

   Nghieâng vai gaùnh vaùc Ñaïo nhaø Nam,
   Gaéng khoå chìu Taâm ñoä taùnh phaøm.
   Khoå aáy veà sau danh phaän xöùng,
   Chaêm lo traùch nhieäm môùi gìn kham.

Ngaøi thöôøng noùi vôùi caùc Chöùc saéc gaàn guûi vôùi Ngaøi: “Tuy Qua ñi haønh ñaïo vaát vaû cöïc nhoïc 
nhöng qua vaãn vui loøng vì ñoái vôùi Thaày, Taâm Qua ñöôïc trong saïch, ñoái vôùi nhôn sanh, Taâm Qua 
ñöôïc thô thôùi an vui vì laøm troøn nhieäm vuï. Ngoaøi ñôøi ngöôøi ta ñöôïc thöôûng coâng baèng tieàn baïc, 
trong cöûa Ñaïo, chuùng ta ñöôïc thöôûng coâng baèng söï ban khen phuû uûy cuûa Löông taâm”. Nhöõng 
tieáng ban khen aáy ñoái vôùi Qua khoâng laáy vaät chi quí baùu cuûa ñôøi mua ñöôïc. Quí hoùa thay lôøi noùi 
cuûa ngöôøi Anh Caû chuùng ta. Ngaøy nay baäc cao khieát aáy ñaõ veà vôùi Thaày roài, lôøi noùi treân ñaây coøn 
vaêng vaúng beân tai cuûa keû vieát baøi naày.

-***-

Böùc tranh xaõ hoäi thöôøng ngaøy veõ cho chuùng ta thaáy nhieàu chuyeän trôù treâu khuùc maéc vaø chæ cho 
chuùng ta bieâÙt raèng ñôøi hieän taïi laø ñôøi maït kieáp neân cang thöôøng ñaûo  ngöôïc, luaân lyù suy ñoài. 
Ngöôøi ta ñua nhau laên xaû vaøo voøng truïy laïc, soáng moät ñôøi vaät chaát voâ nghóa, voâ nhaân, voâ taâm, voâ 
ñaïo. Naøo con gieát cha, vôï gieát choàng, naøo anh em laøm loaïn luaân thöôøng, naøo meï baùn con vì moái 
lôïi thöøa,  choàng hieán vôï cho keû coù quyeàn ñeå caäy thaân döï theá. Ngöôøi ta daùm gieát laãn nhau vì soá 
tieàn moät vaøi traêm ñoàng hoaêïc taïo caûnh noài da xaùo thòt vì baùt côm manh aùo.

Ñöùc Phaät Thích Ca coù giaùng Cô nhö vaày:
   Loä voâ nhaân haønh
   Ñieàn voâ nhaân canh
   Ñaïo voâ nhaân thöùc
   Ta hoà taän chuùng sanh.

Ñieàn laø Taâm ñieàn, chæ nghóa Taâm ngöôøi ta nhö mieáng ruoäng, caàn phaûi caøy caáy, gieo gioáng toát môùi 
nôû boâng sanh traùi, baèng ñeå u treä khoâng lo saên soùc, ruoäng seõ bò coû chaï caây röøng loaùng moïc thaønh 
ñaát hoang vu, chöùa nhöõng ñoäc truøng hieåm nguy khoâng ít.
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Thöôøng ta thaáy nôi tröôøng ñôøi ngöôøi ta möôïn caùi loát beà ngoaøi ñeå loøe quaàn chuùng, ñeå che 
khuaát caùi Taâm khoâ khan caèn coãi beân trong, ñaëng chôø dòp löøa phænh nhau vaø saùt haïi nhau.
Taâm baát chaùnh trong phaïm vi eo heïp thì laøm roái loaïn gia ñình.Taâm baát chaùnh ôû choã xöû söï xaõ giao 
thì gaây aùc caûm, chaùc oaùn thuø. Taâm baát chaùnh loaùng vaøo xaõ hoäi, taïo daây oan nghieät, ñöa ñeán caûnh 
toäi tuø, xoâ ñaåûy con ngöôûi vaøo vöïc saâu hang thaåm.

Gaëp ñöôïc moái Ñaïo maàu, chuùng ta raát höõu phöôùc ñöôïc Ñöùc Chí Toân dìu daét vaø giaùo hoùa, chuùng 
ta neân gaéng coâng trau doài Taâm chí haàu naâng cao danh theå Ñaïo vaø thöùc tænh nhöõng keû sai böôùc 
laïc ñöôøng.

Ñöùc Chí Toân caàm quyeàn caû Caøn khoân theá giôùi, ñaõ töøng haï mình laøm hoàn ma ñaëng dìu daét caùc 
Moân ñeä luùc ban sô, ta haù vì töï troïng taám thaân maø khoâng noi göông cuûa Ngaøi trong muoân moät hay 
sao? 

Dieâu Trì Cung Baùt Nöông coù khuyeân daïy veà hai chöõ Taøi Ñöùc nhö sau:  
“Taøi laán Ñöùc, Taøi mau dieät taän,

   Ñöùc ñoàng Taøi, Taøi phaán khôûi theâm.
   Meânh moâng bieån khoå con thuyeàn,
   Ñaïo sô Ñöùc keùm ngöûa nghieâng soùng traàn.
   YÛ Taøi söùc caäy thaân döïa theá,
   Taøi caøng nhieàu caøng luïy ñeán thaân.
   Taøi kia tai noï luoân vaàn,
   Ñöùc Taøi trao luyeän ñoàng caân môùi maàu.
   Traêm naêm moät cuoäc beå daâu.’’

Toá Nhö Tieân Sinh laø cuï Nguyeãn Du daïy ñôøi hai caâu baát huû sau:

   “Thieän caên ôû taïi loøng ta,
   Chöõ Taâm kia môùi baèng ba chöõ Taøi”.
Nôi cöûa Ñaïo, ngöôøi haønh Ñaïo phaûi laø göông maãu cho Nhôn sanh vaø muoán laäp chöõ Taâm phaûi queân 
ñöôïc caùi ‘’Baõn ngaõ’’ thöôøng tình. Tröø boû ñöôïc bònh ‘’Chæ bieát coù mình’’ haønh vi naøo cuõng ñöôïc 
trong saïch, khoûi baän taâm lo maát coøn thieáu ñuû. Trong caûnh heøn sang, vui khoå, phaûi chia sôùt vôùi taát 
caû baïn ñoàng haønh, söï töông thaân, töông aùi môùi ñöôïc troïn veïn.

Löu Höôùng Lieät nöõ truyeän Trung Hoa coù cheùp moät truyeän nhö sau ñaây:

‘’Luùc xuaân Thu, nöôùc Teà cöû binh phaït nöôùc Loã. Khi ñeán choã giaùp giôùi, vieân töôùng chæ huy binh 
Teà troâng thaáy moät ngöôøi ñaøn baø moät tay boàng ñöùa beù, tay kia daét moät ñöùa beù nöõa. Quaân traøn tôùi, 
ngöôøi ñaøn baø voäi vaõ boû ñöùa beù ñang boàng treân tay xuoáng xoác beá ñöùa beù ñang daét, roài hô haõi chaïy 
troán vaøo röøng. Ñöùa beù bò boû, chaïy theo la khoùc, ngöôøi ñaøn baø cöù lo chaïy khoâng ngoù laïi. Vieân 
töôùng Teà sai quaân baét laïi vaø hoûi:

‘’Ñöùa beù naøng boàng chaïy laø con ai, ñöùa beù boû laïi laø con ai?’’

Thöa, ñöùa beù toâi beá chaïy laø con cuûa anh caû toâi. Ñöùa toâi boû laïi laø con cuûa toâi. Vì khoâng theå baûo 
toaøn caû hai ñöùa, neân toâi phaûi boû con toâi.
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Töôùng Teà noùi: “Tình meï con khoâng ñau xoùt sao? Ai nôû boû con mình ñeå cöùu laáy con cuûa anh laø 
theá naøo?”

-Con cuûa toâi laø tình rieâng, con cuûa anh toâi laø “nghóa coâng’’. Boû con ñeû tuy ñau xoùt, nhöng muoán 
laøm troøn “nghóa coâng” toâi phaûi lìa noù maø cöùu con anh toâi. Toâi khoâng theå naøo ñeå mang tieáng “voâ 
nghóa” maø soáng ôû nöôùc toâi ñöôïc.

Vieân töôùng Teà döøng binh laïi, ñôïi Vua Teà ñi tôùi, quì taâu: “Nöôùc Loã chöa theå ñaùnh ñöôïc. Quaân 
ta môùi tôùi bieân giôùi, ñaõ thaáy moät phuï nhôn ôû xoù röøng goùc nuùi coøn bieát chaúng vì “tình rieâng” maø 
haïi “nghóa coâng”, huoáng chi laø nhöõng baäc quan laïi só phu trong nöôùc. Vaäy xin keùo binh veà laø hay 
hôn”.

Vua Teà cho laø phaûi. Nhôø vaäy, ngöôøi ñaøn baø baûo toaøn caû hai ñöùa beù vaø sau ñöôïc Vua nöôùc Loã 
thöôûng moät traêm taám luïa vaø taëng hai chöõ  “Nghóa coâ”. Ñoù laø taâm lyù xöû nghóa cuûa moät ngöôøi ñaøn 
baø ôû taän goùc nuùi ven röøng nôi tröôøng ñôøi.

Khi ngöôøi ta boû ñöôïc thuyeát ‘’Baõn ngaõ’’ ra ngoaøi, haønh ñoäng troâng ra chaùnh ñaùng vaø cao thöôïng 
laøm sao? 

Nôi cöûa Ñaïo, Chuû nghóa Giaùc theá ñoä ñôøi laïi cao caû hôn nöõa. Neáu Taâm vaãn coøn chòu khoå ñeå lo 
caùi “cuûa mình” coøn hay maát, ñöôïc hay thua, theâm hay bôùt, thì phaän söï Ñaïo laøm sao cho troïn? 
Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm coù giaùng cô daïy raèng: “Phaûi giöõ thaân theå khoûi sa ngaõ vaøo söï raøng buoäc 
naøo phaûi cöïc trí, lao thaàn. Taâm ñöôïc trong saïch thanh cao, Thaàn ñöôïc nheï nhaøng thô thôùi, ngöôøi 
haønh Ñaïo môùi thaønh höõu duïng cho Ñaïo Ñôøi”

Coøn mang laáy xaùc thaân laø coøn traùch nhieäm cho ñeán ngaøy thôû hôi cuoái cuøng.   Phaûi töï nuoâi taâm 
chí cho cao thöôïng, töï baûo ñaûm caùi traùch nhieäm aáy ñaëng töï taïo con ñöôøng ‘’Soáng coøn’’ haàu giaûi 
thoaùt cho nhöõng keû ñöông ‘’Soáng maát’’.
Than oâi! Hoï ‘’Soáng maát’’ khoâng bieát bao nhieâu, thaønh ra ñôøi loaïn, chuùng ta coù ñaønh chòu kieáp 
“Soáng maát” khoâng? .

“Tìm Ñaïo maø chi khaù hoûi mình, 
Beán meâ môùi vöõng vôùt quaàn sinh.
Vun troàng coõi Ñaïo aân chan thaám,
Dung ruûi ñöôøng Tieân böôùc veïn gìn.
Taâm chaùnh nöông nhau dìu loái chaùnh,
Loøng thanh nhôø laãn boùng hôi thanh.
Thieân cô tuy haún neâu tröôøng khaûo,
Löôùt khoûi ngaøn thu quaû ñaéc thaønh”.

Thaùnh Giaùo cuûa Ñöùc Dieâu Trì Kim Maãu:

‘’Ñôøi hay Ñaïo cuõng vaäy, muoán laäp neàn taûng cho söï thaùi bình, phaûi caàn laäp Taâm chôn chaùnh, ñænh 
ñaït ñeå gieo söï hoøa nhaõ yeâu thöông, roài môùi Gia teà, Quoác trò. Thieáu nhaân keùm ñöùc, Taâm chí 
noâng noåi, chuû höôùng mô maøng, chaúng qua taïo caûnh khoå cho nhôn sanh maø thoâi. Vaäy caùc con 
neân trau doài chöõ Taâm cho laém.
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Meï ñeå ít lôøi döôùi ñaây cho caùc con laøm chuaån thaèng trong böôùc Ñaïo:

“ Gaéng söùc trau doài moät chöõ Taâm,
Ñaïo Ñôøi muoân vieäc khoûi sai laàm.
Taâm Thaønh aét ñoaït ñöôøng tu vöõng,
Taâm Chaùnh môùi mong moái Ñaïo caàm.
Taâm AÙi nhôn sanh an boán bieån,
Taâm Hoøa thieân haï trò muoân naêm.
Ñöôøng Taâm cöûa Thaùnh daàu chöa veïn,
Coù buoåi hoaøi coâng böôùc Ñaïo taàm”.

Maáy baøi Thaùnh Giaùo trích luïc chuùng ta ñaõ ñöôïc ñoïc qua laø nhöõng lôøi chaâu ngoïc, chuùng ta neân coá 
gaéng nhôù ñeå laøm Kinh nhöït tuïng.

Trong böôùc ñöôøng tu, döôùi boùng Töø Bi Baùc AÙi cuûa Ñöùc Chí Toân, öôùc mong nhöõng lôøi daïy baûo aáy 
seõ giuùp ích maûy may cho nhöõng ñaïo höõu ham tìm aùnh saùng cuûa Chôn lyù.

                                          Muøa Thu naêm Maäu Tuaát (9-1958)
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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 02/VP/QĐ/BTĐHN/2020

                 Ban Thế Đạo Hải Ngoại,     

 *- Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

 *- Chiếu Thánh Lịnh số 1/TL ngày 20 tháng 2 Ất Tỵ (30-3-1965) lập thành Ban Thế Đạo       
           và ban hành Qui Điều  và Nội Luật được sự chấp thuận của Đức Hộ Pháp do Thánh Giáo    
 đêm mùng 9 tháng 2 Ất Tỵ (11-3-1965),

 *- Chiếu các Huấn Lịnh (Thánh Lịnh, Huấn Lịnh, Thuyết Đạo . . . ) của Đức Hộ Pháp đặc  
 biệt là Thánh Lịnh số 257/TL/NV ngày 20-3-1957 của Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị   
 Hữu Hình Đài,

 *- Chiếu QĐ số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại   
 hoạt động độc lập với Cao Đài Hải Ngoại để củng cố nội bộ và phát triển.

 *- Chiếu QĐ số 42/VP/QD/BTĐHN ngày 13-10-2018 và QĐ số 01/VP/QĐ/BTĐHN ngày  
 1-5-2020 về việc quy định thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo và Ban Đại Diện   
 BTĐHN tại các địa phương.

 *- Chiếu Biên Bản số 26 ngày 1-5-2020 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về thành phần các   
 Ban Đại Diện / Đại Diện  Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các địa phương.

  *- Chiếu Biên Bản số 31 ngày 10-7-2020 đề cử nhân sự Nhiệm Giáo Lý và Biên Bản   
 số 32 ngày 24-7-2020 bổ túc nhân sự cho Văn Phòng Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Nhiệm  
 Văn Hóa- Xã Hội Ban Quản Nhiệm / Ban Thế Đạo Hải Ngoại.

 *- Chiếu nhu cầu củng cố tổ chức và phát triển Đạo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Chiếu  
 tình hình hiện tại không thể tổ chức được Đại Hội Ban Thế Đạo  Hải Ngoại, 

 *- Chiếu nhu cầu đạo sự trong hoàn cảnh không có Hội Thánh hữu hình và cơ bút,

QUYẾT ĐỊNH

Điều thứ nhứt: Nay công bố nhân sự bổ túc cho Văn Phòng Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Nhiệm  

 Văn hóa - Xã Hội Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại như sau:

 1*- Văn Phòng Ban Thế Đạo Hải Ngoại:
       Quản Văn Phòng:  HT Nguyễn Đăng Điền
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qvÜ©n thÖ TH� Çåo
HỘ PHÁP GIÁNG LINH

(Mừng Giáng Sinh  ĐHP-
Ngày Đoan Ngọ Canh Tý 2020)

 
      Ngự Mã Thiên Quân giáng cõi trần,
      Cao Đài khai mở rạng Thiên ân.
      Hợp Quy Tam giáo quy Chơn Đạo;
      Thống hiệp Ngũ chi hiệp Một Thần.
      Bát Bộ Tam Châu quyền Tạo Hóa;
      Hiệp Thiên Chưởng Pháp độ nguyên    
      nhân.
      Hữu duyên núp bóng tông đường Đấng:
      Quản xuất Càn khôn cứu chúng dân.
                    Hoàn Nguyên-San Jose, CA

TƯỞNG NHỚ ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

       Ngự Mã Thiên Quân, Đấng thiên thời, 
       Chí Tôn lệnh chiếu xuống cứu đời. 
       Huyền linh cơ bút khai nền Đạo, 
       Danh hiệu Cao Đài tỏa mọi nơi. 
       Bát Bộ Tam Châu quyền Hộ Pháp, 
       Cửu Thiên Chưởng Quản rõ thay Trời. 
       Chí công tu sửa, chăm hành pháp, 
       Ân điển Người ban phước cả đời. 

                                           Yên Hà 
                                    Atlanta, 26/6/20
 
       KIẾP NẠN TRẦN GIAN 
 
       Kiếp nạn trần gian để lại đời, 
       Tranh giành đấu đá đến tơi bời. 
       Hận thù đố kỵ gây phiền não, 
       Chước quỷ mưu mô thốt lắm lời. 
        

       
        Kẻ khóc than thân vì thua thiệt,        
        Người cười đắc chí tưởng đười ươi. 
        Thắng thua sớm tối cơn hư ảo, 
        Kiếp nạn trần gian khổ một thời. 

                                         Yên Hà
                                  Atlanta, 20/6/20
 
                      Cẩn Họa 1
  Ngộ Biến Tùng Thời - Khẩu Trang Mặt Nạ

        Hiếm khi mặt nạ khẩu trang đời
        Quen mắt phòng thân thấy tả tơi
        Đại dịch cũng còn chưa dứt nọc
        Toàn cầu thấp thỏm nói chi lời
        Tranh ngôi chiêu thức dường kêu khóc
         Đoạt vị mưu mô tưởng nói cười
         Đại Đạo Tam Kỳ Tâm Thánh Thất
         Trần gian ngộ biến tất phùng thời...

                                     Mai Xuân Thanh
                                      Ngày 20/06/2020
 
   Họa 2: 

         THẾ ĐỜI

        Đã vốn sinh trong cõi thế đời
        Làm người phải chịu khảo tơi bời
        Duyên do danh lợi mờ tâm não
        Bởi lẽ hơn thua phải dối lời
        Kẻ kém mồm môi thời chịu thiệt
        Người hơn mặt mũi sáng ngời ngời
        Bại thành một lẽ như huyền ảo
        Ráng nhớ tu thân ngộ nhất thời

                                  Duy Văn Hà Đình Huy
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                              Họa 3:

NHỚ LỜI THẦY DẠY

         Phúc đức hạ sinh xuống cõi đời
         Tạo chi cuộc sống rối bời bời
         Phiền lòng niệm Phật thôi sân hận
         Trái ý đọc kinh khỏi nặng lời
         Đại Đạo tùng theo tâm nhẹ thoảng
         Cao Đài nối gót trí vui tươi
         Lời Thầy dạy bảo tu là phúc
         Thánh Giáo, Thánh Ngôn, học tứ thời

                                  Phương Hoa
                                June 22nd 2020

                              Họa 4:
       ĐỜI TÀN ĐẠO MỞ

          Nho tông chuyển thế để răn đời,
         Tranh đấu hơn thua thấy rối bời.
         Khẩu nghiệp nghịch đời xin bớt tiếng;
         Văn chương thuận đạo nhớ thêm lời.
         Đeo đưa sân hận càng đau khổ,
         Bám giữ nhẫn hòa mới thảnh thơi.
         Phong hóa suy đồi sanh loạn lạc,
         Cao Đài khai mở đúng theo thời.
 
                               Hoàn Nguyên
                  Ngày Đoan Ngọ-Canh Tý 2020

          HIÊN THÂN NGỌC ĐẾ 

         Thất Cao Đài ở khắp nơi, 
         Hiện thân Ngọc Đế thốt muôn lời. 
         Dù Tàu vi - rút thâm tàn ác, 
         Không thể qua tay Đấng tạo đời. 
         Đạo hữu muôn nơi tin Thượng Đế, 
         Phò trì giải độc rưới hồng ân. 
         Bình an Thánh Thể thờ Tiên Phật 
         Hóa giải tai ương hưởng phước Trời. 
                                  Yên Hà 
                         Atlanta, 17/7/2020 
 

 

                     THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU

         Thiên cơ bất khả lậu hèn sang, 
         Thất Thất sẵn sàng tránh dịch lan. 
         Tôn giáo Chùa chiền xaducj vọng, 
         Cao Đài, tín ngưỡng lánh sân tham. 
         Buôn chi của lậu nhiều ngân lượng 
         Bán lậu hàng chui lắm bạc ngàn. 
         Biết nghiệp trả vay còn quả báo, 
         Tu tâm dưỡng tánh giữa trần gian. 
                               Mai  Xuân Thanh 
                         Ngày 16/7/2020

        
         ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC 

         Đạo, Đời tương đắc chín lăm năm
         Tín hữu Cao Đài nức tiếng tăm
         Tam bửu cúng đàn dâng Thượng Đế
         Tứ thời Sóc, Vọng, nguyện chân tâm
         Đồng Nhi Kinh Lễ làu văn sách
         Nam, nữ, mõ chuông nhớ ngũ âm
         Kiên nhẫn, thấm nhuần, tu tín ngưỡng
         Đạo, Đời tương đắc chín lăm năm...                                                

   Mai Xuân Thanh
  Ngày 09/07/2020

                         LẼ SỐNG 

        Lẽ sống người đời phải hướng tâm, 
         Tâm trong sáng chói chí thanh- bần. 
         Không cho trổi dậy tham tình dục, 
         Chẳng vướn mùi trần mới chánh tâm. 
         Biết thế đừng nên cao vọng tưởng, 
         An thân thủ phận tạo yên bình. 
         Tìm kinh gạn sách bao điều dạy, 
         Thế đạo lo toan mới vững tầm. 
                        Yên Hà
                 Atlanta, 04/7/2020
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BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI
PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Bào Đệ của Hiền Huynh Trần Văn Điều cư ngụ tại Houston Texas - Hoa Kỳ là: 

Truyền Trạng
TRẦN ANH DŨNG

Sanh năm 1943- Quý Mùi

Đã quy Thiên hồi 5.30 AM ngày 4 tháng 6 Năm Canh Tý (ngày giờ VN) tại Trí Giác Cung, Tòa 
Thánh Tây Ninh                    

Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Trần Văn Điều và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân 
độ rỗi cho Chơn linh Cố Truyền Trạng Trần Anh Dũng được cao thăng Thiên Vị.

Thành kính phân ưu
*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại

*- Ban Đại Diện BTĐHN tại các đia phương tại Hoa Kỳ
*- Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Úc Châu

*- Hệ Thống Truyền Thông BTĐHN
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PHÂN ƯU

Bàn Trị Sự Hương Đạo Nashville Tennessee và Vùng Phụ Cận 
nhận được tin buồn: 

Bào Đệ của Hiền Huynh Trần Văn Điều cư ngụ tại Houston Texas - Hoa Kỳ là:

Truyền Trạng
TRẦN ANH DŨNG

Sanh năm 1943- Quý Mùi

Đã quy Thiên hồi 5.30 AM ngày 4 tháng 6 Năm Canh Tý (ngày giờ VN) tại Trí Giác Cung, Tòa 
Thánh Tây Ninh, Việt Nam.                    

Hưởng Thọ 78 tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Trần Văn Điều  và tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho 
Chơn linh Cố Truyền Trạng Trần Anh Dũng được cao thăng Thiên Vị.

Thành kính phân ưu
*- Đại Diện Bàn Trị Sự &  Đồng Đạo Thánh Thất Cao Đài Nashville và Vùng Phụ Cận 

bang Tennesse - Hoa Kỳ: Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh
*- 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, 
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PHÂN ƯU

 Chúng tôi Ban Thế Đạo Hải Ngoại vừa nhận được tin buồn: 

Cố Sĩ Tải
HÀ THANH HUYÊN

Sanh năm 1939 đã quy vị vào ngày 25 tháng 5 ÂL, Năm Canh Tý (nhằm ngày 15-7-2020) tại Xã 
Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.                                         

Hưởng Thọ 82 tuổi

Trước sự đau buồn nầy, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Cố Sĩ Tải Hà Thanh Huyên và 
tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng 
Liêng, ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Sĩ Tải Hà Thanh Huyên được cao thăng Thiên vị.

Thành kính phân ưu
*-Ban Thế Đạo Hải Ngoại &

*- Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU

Chúng tôi Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Cao Đài Hương Đạo Nashville và Vùng phụ cận
vừa nhận được tin buồn: 

Cố Sĩ Tải
HÀ THANH HUYÊN

Sanh năm 1939 đã quy vị vào ngày 25 tháng 5 ÂL, Năm Canh Tý (nhằm ngày 15-7-2020) tại Xã 
Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.                                         

Hưởng Thọ 82 tuổi

Trước cảnh chia ly của gia đình và sự mất mát vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Tòa Thánh Tây Ninh, 
chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Cố Sĩ Tải Hà Thanh Huyên và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn Trên  Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng 
Liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Sĩ Tải Hà Thanh Huyên 
được cao thăng Thiên vị.

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

& Vùng Phụ Cận Hoa Kỳ : CTS Sinh Cẩm Minh
*- Gia đình Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt Bang Tennessee Hoa Kỳ
*- Gia đình Hiền Tài Lê Thành Hưng bang Alabama Hoa Kỳ
*- Gia đình Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường bang Texas Hoa Kỳ
*- Gia đình Hiền Tài Nguyễn Ân Hồng bang Ohio Hoa Kỳ

*- Gia đình Nguyễn Hoàng Hồng (nguyên Trưởng Ngành Gia Trí Huệ Cung) 
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PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

Phu quân của Hiền Tỷ NGUYỄN THỊ NỮ  là:

Hiền Huynh PHÙNG VIẾT GIA
Sinh quán Tân Nhuận Đông, Sa Đéc,Vĩnh Long,Việt Nam

Đã qui vị lúc 6 giờ sáng ngày 30-6-2020 (nhằm ngày 10 tháng 5 năm Canh Tý) tại tư gia số 5429 
Robin Hill Court. Norcross. GA 30093.

Hưởng Trung Thọ  76  tuổi
Tang lễ được cử hành theo tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ Nguyễn Thị Nữ  và tang gia quý quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi 
hương linh Cố Tánh PHÙNG VIẾT GIA sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Tri Sự Huơng Đạo Atlanta ,Thánh Thất Cao Đài GA 
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 Tỷ 
Lê Thị Hồng Ngọc

Qu. Nữ Đầu Tộc Đạo Sydney, Australia
Đã quy vị vào lúc 12.12 AM ngày 24 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý 

(nhằm ngày Thứ hai 15-6-2020) tại tư gia số 2/85-91 Hannas Road, Narwee, NSW 2209 Australia

Hưởng Thọ 79 tuổi

Chúng tôi Ban Thế Đạo Hải Ngoại thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Tỷ Lê Thị Hồng 
Ngọc và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng 
ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Quyền Đầu Tộc Lê Thị Hồng Ngọc được dục tấn nơi cõi Thiêng 
Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

& Hệ thống truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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    PHÂN ƯU

Chúng tôi Bàn Trị Sự Hương Đạo Cao Đài Nashville Bang Tennessee - Hoa Kỳ
vừa nhận được tin buồn: 

Hiền nội của cố Hiền Tài Trần Kim Lời là:

Hiền Tỷ
LÊ THỊ HỒNG NGỌC

Qu. Nữ Đầu Tộc Đạo Sydney, Australia
Đã quy vị vào ngày 24 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý (nhằm ngày 15-6-2020) tại tư gia 

số 2/85-91 Hannas Rd, Narwee, NSW 2209 Australia.

Hưởng thọ 79 tuổi
Trước sự mất mát to lớn của Đồng Đạo thưộc Tộc Đạo Sydney - Australia chúng tôi thành thật 
chia buồn cùng quý Tộc Đạo,  gia đình cố Quyền Nữ Đầu Tộc Lê Thị Hồng Ngọc và tang gia 
hiếu quyến.
Chúng tôi thành tâm  cầu nguyện ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, 
Thất Nương Diêu Trì Cung ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Quyền Đầu Tộc Lê Thị Hồng 
Ngọc được cao thăng Thiên Vị..

Thành kính phân ưu
*- Đại Diện Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Hương Đạo Nashville, TN và Vùng Phụ Cận:

Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh
*- Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt (Cố Vấn Hương Đạo Nashville) và Gia Đình, 

*-  Hiền Tài Lê Thành Hưng và Tuyết Võ, bang Alabama Hoa Kỳ
*- Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường và Triết Cao, bang Texas Hoa Kỳ

*- Hiền Tài Nguyễn Ân Hồng & Huệ Ngô, bang Ohio Hoa Kỳ
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    PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 
Thân mẫu của Hiền Huynh Ngô Thành Thảo, Hiền Huynh Ngô Thiện Đức

(Cựu Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại) là:

Cố Đạo hữu
LÊ THỊ BÉ

Đã quy vị vào ngày 21 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý (nhằm ngày 12-6-2020) tại tư gia 
ở Thành phố Garden Grove bang California Hoa Kỳ.

Hưởng mạo 93 tuổi

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình quý Hiền Huynh Ngô Thành Thảo, Hiền Huynh 
Ngô Thiện Đức và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi nguyện cầu Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và  các Đấng Thiêng Liêng ban hồng 
ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Đạo Hữu Lê Thị Bé được an nhàn nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Thành kính phân ưu

*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại  và Hệ thống Truyền thông Ban Thế Đạo Hải Ngoại
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PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

 Đạo Hữu LÊ THỊ BÉ
Là thân mẫu của Quý Hiền NGÔ THÀNH THẢO và NGÔ THIỆN ĐỨC      

Đã quy vị ngày 12 – 6 - 2020 nhằm ngày 21 tháng 4 nhuận năm Canh Tý . 
Thuộc thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Hưởng mạo thọ 93 tuổi
Chúng tôi thành kính Phân Ưu cùng

Qúy  Hiền NGÔ THÀNH THẢO, NGÔ THIỆN ĐỨC và gia quyến

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng, 
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát độ rỗi Chơn linh Cố Đạo hữu LÊ THỊ BÉ 

sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Bàn 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
GĐ Nguyễn Hữu Trường & GĐ Trần Quang Sang
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PHÂN ƯU

Chúng tôi, Bàn Trị Sự và Đồng Đạo Cao Đài Hương Đạo Nashville Tennessee
và Vùng Phụ Cận vừa nhận được tin buồn:

Thân mẫu của Hiền Huynh Ngô Thiện Đức (Cựu Hội Trưởng
Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại) là:

Cố Đạo Hữu
LÊ THỊ BÉ

Đã quy vị vào ngày 21 tháng 4 Nhuần, Năm Canh Tý (nhằm ngày 12-6-2020) tại tư gia ở Thành 
Phố Garden Grove bang California Hoa Kỳ.          

Hưởng mạo 93 tuổi
Trước cảnh chia ly nầy chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình Hiền Huynh Ngô Thiện Đức 
và tang gia hiếu quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Ơn Trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, 
Thất Nương Diêu Trì Cung ban hồng ân độ rỗi cho Chơn linh Cố Đạo Hữu Lê Thị Bé được nhẹ 
nhàng Siêu Thăng Tịnh Độ.

Thành kính phân ưu
*- Đại Diện Bàn Trị Sự Thánh Thất Cao Đài Nashville, TN và Vùng Phụ Cận:

Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh
*- Gia Đình Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt, Bang Tennessee Hoa Kỳ
*- Gia Đình Hiền Tài Lê Thành Hưng, bang Alabama Hoa Kỳ
*- Gia Đình Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường, bang Texas Hoa Kỳ
*- Gia Đình Hiền Tài Nguyễn Ân Hồng, bang Ohio Hoa Kỳ

*- Gia Đình Nguyễn Hoàng Hồng (nguyên Trưởng Ngành Gia Trí Huệ Cung) 
*- Đại Diện Đại Đạo Thanh Niên Hội Thánh Thất Nashville bang Tennessee Hoa Kỳ:

Trưởng Trương Công Lý
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TẬP SAN THẾ ĐẠO
THÀNH THẬT CÁO LỖI

Tập San Thế Đạo thành thật cáo lỗi cùng quý đồng đạo, thân hữu và quý cơ 
sở yểm trợ:

1- Theo như chương trình, Tập San Thế Đạo số 82 đã được phát hành vào 
tháng 4-2020 tuy nhiên vì Đại Dịch Corona 19 hoành hành nên cho đến 
hôm nay chúng tôi với sự cố gắng mới phát hành được Tập San số 82 nầy.

2- Vì lý do tài chánh Ban Thế Đạo Hải Ngoại eo hẹp, nguồn yểm trợ Tập 
San Thế Đạo bị hạn chế, không trang trải đủ tiền in và tiền gởi TSTĐ qua 
Bưu Điện cho nên:

 *- Kể từ Tập San Thế Đạo số 82 nầy, đối với những vị có email thì đa 
số quý vị sẽ không nhận được TSTĐ qua bưu điện mà chỉ nhận được TSTĐ 
qua email mà thôi.

 *- Chừng nào chúng tôi cân bằng được Thu Chi trong việc phát hành 
TSTĐ, chúng tôi sẽ gởi TSTĐ đến tất cả quý vị qua bưu điện.

Chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng quý vị và mong được sự thông cảm.của 
quý vị.

San Jose, ngày 18-7-2020
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

Ghi Chú:
*- Tập San Thế Đạo phát hành 3 tháng 1 số và được gởi đến quý đồng đạo và 
thân hữu qua Bưu Điện. 
*- Bản Tin Thế Đạo được gởi đến quý đồng đạo và thân hữu qua email và quý 
vị có thể đọc Tập San Thế Đạo trên Web của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
Khi một Tập San Thế Đạo được phát hành, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị 

ÑOÏC - COÅ ÑOÄNG - YEÅM TRÔÏ
TẬP SAN THẾ ĐẠO
BẢN TIN THẾ ĐẠO

Liên lạc: banthedao@comcast.net




