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THAY LỜI TỰA
Ðức Thượng Phẩm dạy về “Pháp Luật vô tư”:
"Pháp luật vốn vô tư, đứng trong chánh giới chơn truyền,
nó là Bác ái, Công bình. Thi hành luật pháp đại khái là làm
cho cả chúng sanh biết tương thân tương ái trên đường
sanh sống và tấn hóa. Vậy phận sự của Pháp Chánh Hiệp
Thiên-Ðài là gieo rắc sự Thương yêu trong toàn sanh
chúng: không tư chẳng vị và giúp chúng sanh một cách
cận kề; kẻ hung người bạo, kẻ tham người tà, rồi tìm
phương nâng đỡ tinh thần họ trở về với chơn lý. Ðó là áp
dụng Luật Bác ái. Còn như kẻ dữ nào còn muốn dở lối tà
mị, không thể sửa cải được, chừng ấy mới đem Pháp luật
thi hành một cách công minh, chẳng vì thương mà trọng,
không vì ghét mà khinh, chẳng vì trung trực mà binh,
không vì tà vạy mà bỏ. Như thế thì cân tội phước mới chói
rạng. Ấy là phương bảo tồn trật tự trước Luật Công bình.
Vậy, thực hành cái thuyết Bác ái - Công bình là phận sự
của Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Đài. Thành thử có khi dùng
Ðức để cảm hóa, có khi dùng Pháp luật để khuyên răn, cầu
cho kẻ sai lầm giác ngộ chơn lý.
Nhưng chúng ta cũng chẳng khá quên rằng, ngoài
Pháp luật của Ðạo, kẻ tu hành còn phải chịu dưới hệ thống
thưởng phạt của Luật Nhơn Quả: Lành thì thăng, dữ thì
đọa. Sự báo ứng chẳng hề sai chạy mảy may. ‘Thiên võng
khôi khôi sơ nhi bất lậu”. Ðó là một điều mà người hành
đạo nên lưu tâm cho lắm." (Hạnh Ðường 1973)
Thế nên câu liễn Bộ Pháp Chánh đề rằng:
- PHÁP luật vô tư đạo giáo từ oai tùng lý,
- CHÁNH tông bất dịch chơn truyền thiện ác tùy hình.
Nghĩa là: Pháp luật của Ðạo thì vô tư, nhơn từ, oai nghiêm
tùng lẽ phải. Chơn truyền của nền Ðạo chơn chánh thì
không đổi, việc lành hay dữ tùy mức độ mà có hình phạt.
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KHÁI NIỆM VỀ PHÁP LUẬT


TÂN–PHÁP
E: The new doctrine
F: La nouvelle doctrine

TÂN PHÁP là nói tắt tên của hai quyển Luật Đạo căn
bản: TÂN-LUẬT và PHÁP CHÁNH TRUYỀN.
"Đức Chí-Tôn lập TÂN PHÁP là lập Chủ quyền cho
Đạo. Nếu chúng ta biết Đạo và ý-thức rằng Pháp-Luật là
do Thiên-ý và Công-lý mà lập ra thì tự nhiên phải tuyệt đối
tôn trọng Chủ quyền đó là tuân-hành qui điều PHÁP
LUẬT ĐẠI ĐẠO".
PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO 法 律 大 道
Pháp-Luật hay là Luật-Pháp?
Bao giờ cũng vậy, Pháp-Luật dường như luôn có sự
phản khắc giữa Đạo và Đời.
- Về phần Đạo: trí thức tinh-thần nhơn-loại nhìn nơi
vô biên, biết Càn Khôn Vũ-trụ tức là cơ-quan tạo-đoan nó
định luật cho khối người, thành ra PHÁP là chủ của Luật;
tức là Pháp có trước Luật có sau nên gọi là PHÁP LUẬT.
- Về cơ-quan Đời tức là cơ-quan xu-hướng theo cái
sống, định-luật được rồi, mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi
hành LUẬT, định Pháp-hình để bảo-vệ Luật, thành ra Luật
có trước, Pháp có sau, gọi là LUẬT PHÁP.
Do vậy, khi Chí-Tôn vừa khai Đại-Đạo là đã lo lập
ngay PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN, đồng thời dạy các Chức
sắc nhóm họp Hội-Thánh để lập TÂN-LUẬT. Thế nên
Pháp Luật Đại-Đạo dùng làm qui củ chuẩn thằng, phép
khuôn, duy có Pháp-Chánh-Truyền để truyền Chánh-Pháp
và Tân Luật gọi chung là PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO.
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Điều quan trọng là ngày 13-8-Bính Dần (Samedi, 18
Septembre 1926) Thầy quyết định: từ đây trong nước Nam
duy có một Ðạo chơn thật là Ðạo Thầy đến lập, để lời rằng
*Thầy có việc nói cùng chư Môn đệ:
- Các con! Thầy đã lập thành THÁNH-THẤT; nơi ấy
là nhà chung của các con; biết à !
- Thầy lại Qui Tam Giáo lập TÂN LUẬT, trong rằm
tháng mười có Đại hội cả Tam Giáo nơi Thánh Thất. Các
con hay à!
- Sự TẾ TỰ sửa theo "Tam Kỳ Phổ Ðộ" cũng nơi ấy
mà xuất hiện ra; rõ à!
- Thầy nhập BA CHI lại làm một là chủ ý qui tụ các
con trong Ðạo Thầy lại một nhà. THẦY làm CHA
CHƯỞNG QUẢN; hiểu à!
- Từ đây trong nước Nam duy có một Ðạo chơn thật là
Ðạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là "QUỐC ĐẠO",
hiểu à!”
Xem thế, thì PHÁP-LUẬT ĐẠI ĐẠO là điều tối
yếu, tối trọng của mọi người: từ Tín-đồ đến chư Chức sắc,
xem nó như là một nhu cầu, là một sự chờ đợi, là niềm tin
tưởng được đặt vào đó làm đòn cân Công-lý, là điều cần
thiết không thể không có được, Thầy đã dạy rõ:
“… Nó có ảnh-hưởng đến Thiên-phong Phật-sắc của
các con”, bởi vì: chẳng Luật-lệ thì trái phép, mà trái phép
thì thế nào vào BẠCH-NGỌC-KINH cho đặng”.
Hơn nữa, trong cuộc sống hiện-hữu đây nó là “hàng
rào, cây gậy” cho mỗi nhơn-sanh nương theo đó mà lần
bước đến thang mây, đồng thời để cho Chức-sắc Hành
Chánh-Đạo do theo đó mà dắt-dìu nhơn-sanh cho khỏi sa
chân trái bước.
PHÁP-LUẬT chính là đèn và gương soi vậy.
Nếu hỏi Đạo mà phải có PHÁP có LUẬT để làm gì?
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-“Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh lập Luật Pháp rất
nghiêm đặng đủ quyền-hành buộc cả Hội-Thánh, nghĩa là
thân thể thiêng-liêng hiệp-hòa làm một:
- LUẬT thì có Tân-Luật,
- PHÁP thì có Pháp-Chánh-Truyền,
- QUYỀN thì có Tòa-Tam-giáo.
Ấy là: cái còi, cây gậy, hàng rào thiêng-liêng đặng lùa cả
các chuồng chiên của Thầy hiệp một” (PCT)
“Trong xã-hội ấy định phương-pháp đặng lập cái đại
thể gia đình của toàn một sắc dân. Đại-gia-đình của một
sắc dân gọi là gia-đình, xã-hội, tướng diện của hai bên đó !
“Do nơi BÁC-ÁI và CÔNG BÌNH: những phương
pháp của các vị Giáo-chủ lập Pháp-Luật trong các Tôn
giáo, cốt-yếu mở đường chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi lên
hiệp cùng chơn-tướng và chơn-pháp của Đạo-giáo tức
nhiên là tín-ngưỡng THỜ NGƯỜI và THỜ TRỜI, luật
pháp duy có BÁC ÁI, CÔNG BÌNH mà thôi.
Đức Phật Thích-Ca nếu nói Ngài không Bác-ái,
Công-bình thì Đạo giáo không Công bình sao !
Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy:
“Phàm Pháp-Luật lập thành đều tùng sở dụng, buộc
kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ-sở vĩ-đại, Đông
Tây tương-thân tương-ái. Bởi cớ mà Pháp Luật vẫn nhiều
mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế
dùng một mặt Pháp-Luật nào mà thay thế vào một cơ-sở
khác hành-vi cho đặng, cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ.
Vậy các Pháp Luật của Chí-Tôn đã đào-tạo đều hữu-ích
cho cơ-quan hành-động cho Chánh giáo của Người, một
cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo thành,
còn nghịch thì Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai
đặng quyền ra khỏi ngoại Luật. Chúng ta vâng theo mới
đắc thành quyền-hành Hội-Thánh, thảng có một người
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nghịch thì làm rối loạn Chơn truyền. Kẻ nghịch cùng Thế
đạo thì trục ngoại xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại,
còn kẻ nghịch cùng Đạo-pháp thì tội trục ngoại Thánh
Thể Chí Tôn hay là có ngày quyền Thiêng-liêng diệt
thác. Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp Luật như thù
địch của Đạo, dùng phương trừ khử. Bần Đạo đã thọ Sắc
lịnh Ngọc-Hư lo Chuyển Pháp, thì không phương tha thứ
điều phạm bao giờ. Từ đây Hội-Thánh Ngoại giáo giữ
nghiêm Pháp-Luật. Bần-Đạo xin để lời cầu-khẩn cùng
Giáo-Tông và Hộ-Pháp cũng để lòng lo phương trừ hại,
đừng vì BÁC ÁI- TỪ BI vị nễ”.
[ Ngày 03-03-Quí-Dậu (dl: 26-5-1933) ]
Thầy cũng đã nhắc-nhở: “Trường đời có ấm lạnh,
cũng như lẽ Đạo có thạnh suy, mà cùng cực cái thạnh ắt
lại suy, cùng cực cái suy ắt lại thạnh. Mà cái thạnh của
Đạo thì vô cùng, người thường không phương thấu-đáo.
Chơn-truyền Luật-pháp là bất di bất dịch, ai sửa cải chơn
truyền Luật-Pháp ắt bị tội chẳng sai, dầu là địa-vị gì đi
nữa. Thầy phong thưởng chúng nó đặng ắt thầy hình phạt
chúng nó cũng đặng vậy”.
Chính đây là Thiên Luật. Vậy Thiên Luật là gì ?

1- THIÊN LUẬT 天 律
(Thiên là trời, Luật là luật lệ, phép tắc được đặt ra để
mọi người đi theo con đường ấy cốt yếu giữ an ninh, trật
tự). Thiên Luật đây là Luật Trời do Đức Thượng Đế đến
mở Đại Đạo là cốt yếu chấn chỉnh lại phong hóa, kỷ cương
cho toàn thế giới. Nếu không thì cái đà xuống dốc như vầy
không khỏi tiêu diệt trong một sớm một chiều nào đây !.
Ngày 20-10-Bính Dần (Thứ tư: 24-11-1926)
Đức Chí Tôn dạy: "Lương tâm của các con là một khiếu
thiêng liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong
6

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

đường tội lỗi và ban thưởng trong việc nhơn đức; làm một
việc phải tức là do nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi
nơi THIÊN LUẬT; phải quấy Thần Thánh chỉn chép biên,
thưởng phạt duy đợi ngày chung cuộc. Khá biết lấy!”
Nhưng:
“Điều trọng yếu như TÂN-LUẬT ngày nọ thì Lý Giáo
Tông hội cùng chư Thánh mà lập thành, chớ Thầy chưa hề
biết đến, chỉ ngày nào đã dâng lên cho Thầy thì nó thành
Thiên-Luật mà thôi. Hễ Thiên Luật thì phải vô tư, tỉ như
Thiên-điều, dầu cho chính mình Thầy là Chí-Tôn cũng
chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà khi lập PHÁP CHÁNH
TRUYỀN, Thầy không lập Hiệp-Thiên-Đài một lượt với
Cửu-Trùng-Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài ra
ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập
Luật cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của
họ cũng phải dưới quyền luật lệ như mọi người vậy.
Hội-Thánh hiệp nhau lập TÂN-LỤẬT cũng như cả
Thập Nhị Khai Thiên lập LUẬT.
Thập nhị Khai Thiên lập Luật giao lại cho Thầy,
còn Hội Thánh lập Luật cũng giao lại cho Thầy. Vậy thì
TÂN LỤẬT với THIÊN ĐIỀU cũng đồng giá trị.
- Dầu Hộ-Pháp phạm luật cũng bị đòi đến Toà Tam
Giáo bên Cửu Trùng Đài thì Thiên phẩm mình dường như
không có, kể như một người Đạo hữu kia vậy.
- Còn Giáo Tông nếu phạm tội cũng phải bị đòi đến
Tòa Hiệp Thiên Đài thì cũng chẳng khác một người Tín đồ
kia vậy. Hội Thánh hiệp nhau lập Luật Đạo thì cũng như
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hội lập Thiên điều. Vậy thì
Hội Thánh và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cũng đồng một
thể.
<<<O0O>>>
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2- Pháp-Chánh-Truyền và Tân- Luật
là Thiên-điều tại thế

Đức Hộ-Pháp giải rõ: “Muốn cho xã-hội loài người
trong thế-giới này đạt được mức quân-bình tuyệt-đối thì
phải có sự công-bình được lập lại bởi cán cân Công-lý, mà
xã-hội loài người từ xưa đến giờ chưa có Công bình thật
sự. Ngày nay Thiên Thơ đã định cho nước VIỆT NAM này
có được cán Cân Công-lý do bởi tay THƯỢNG-ĐẾ đến
cầm đòn cân định vận-mạng cho Việt-Nam và cả nhân
loại. Cho nên khi mở Đại-Đạo Tam Kỳ Phồ-Độ, Đức Chí
Tôn lập ngay PHÁP CHÁNH TRUYỀN và TÂN-LUẬT
tức là Thiên-điều tại thế để điều-hành guồng máy Hành
chánh-đạo hầu bảo thủ Chơn truyền và Công-bình Thiên
Đạo vì nếu thiếu Pháp Luật thì còn gì là Đạo nữa !".
Nhưng hiện tại:
“Cái Công-lý của nhơn-loại bây giờ là Công-lý giả,
vì bởi công-lý giả ấy, cho nên mới có trường hỗn loạn,
tương-tàn tương-sát với nhau, phải họ đem công-lý về mặt
tinh thần quả quyết, đặng cân phân cùng các chủng-tộc nơi
mặt địa-cầu này, nếu Cân Công chánh ấy thiệt tướng của
nó thì thiên-hạ không có tương tàn tương-sát với nhau,
ngày nay máu sông xương núi, họ dùng lời, dùng tiền thực
hiện công-chánh đặng lòe-loẹt nghĩa lý công chánh của họ,
con người chưa có đoạt đặng công-chánh thật sự vì cớ con
người chưa có mặt luật CÔNG-BÌNH BÁC-ÁI dưới thế
gian này. Bởi cớ cho nên Đức Chí Tôn buộc cả con cái của
Ngài nhứt là Thánh-Thể của Ngài thi-hành cho được thiệt
tướng. Bởi vậy có câu Thánh-Ngôn của Ngài nói:
"Ngày giờ nào các con dòm thấy một lẽ bất công nào
nơi mặt thế gian này thì ngày giờ ấy chưa thành Đạo".
Như thế:“Pháp-Chánh-Truyền và Tân Luật cốt để
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bình tâm thiên hạ đặng để gỡ tội cho kẻ có tội-lỗi: phạm
mà không biết thú tội trước mặt người và trước phép
thiêng-liêng. Định Pháp-Luật ấy cũng là sợi dây thiết tỏa
liệng xuống Âm-quang cho kẻ tội nhơn nắm nó mà phăng
về thiêng liêng cựu cảnh chớ chưa phải là Chơn-luật và
Chơn pháp…Toàn Thánh-Thể Đức Chí-Tôn nếu biết thì
nắm quyền luật thiên-nhiên ấy, ngày giờ nào thiên-hạ được
Yêu thương nhau nồng-nàn, thì giờ ấy quyền Đạo là quyền
tối thượng nơi mặt thế đó” (Thuyết-Đạo II / 98)
Đức Hộ-Pháp nói: “PHÁP CHÁNH TRUYỀN ở
trong cuốn THIÊN THƠ mà ra, còn CHÚ GIẢI là phân
quyền hành, Quyển Thiên Thơ Đức Chí Tôn đã để tại thế
gian nầy. Ngài giao cho con cái của Ngài gìn giữ mà làm
của báu không gì bằng: tức là “THÁNH NGÔN HIỆP
TUYỂN”. Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày kia có sản
xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải
một cơ quan Phước Thiện mà thôi. Mấy con cứ mạnh dạn
trả lời: “Pháp Chánh Truyền Hộ-Pháp và Giáo-Tông lấy
trong Thánh Ngôn mà ra; thì Phước Thiện, Phạm Môn
nó cũng ở trong THÁNH NGÔN của Đức Chí Tôn dạy
lập ra chớ không có chi gọi là lạ”.
Ấy là phần xuất xứ của PHÁP CHÁNH TRUYỀN.
Đây, một lần nữa xác định Thánh Ngôn Hiệp-Tuyển chính
là Bộ THIÊN-THƠ của nền Đại Đạo mà Đấng Chí-Tôn đã
ban cho Đức Quyền Giáo Tông nắm phần hành:
“Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng,
“Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên”
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CHƯƠNG I
>>>0O0<<<
PHÁP CHÁNH TRUYỀN
E: The religious constitutional laws of Caodaism
F: Lois constitutionnelles religieuses du Caodaïsme

A- Định nghĩa:
PHÁP CHÁNH TRUYỀN là HIẾN PHÁP ĐẠI-ĐẠO:
(Trích: Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp)
Trước hãy định nghĩa Hiến Pháp là gì ?
- Theo nghĩa thông thường: Hiến Pháp là một bản
văn kiện ghi chép những Luật lệ căn bản qui định sự tổ
chức quyền chánh trị trong một nước và bảo vệ các công
quyền của toàn thể công dân.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN của Ðạo là một bản văn
kiện do Huyền diệu Cơ Bút của Ðức CHÍ TÔN truyền dạy,
qui định sự tổ chức của nền Ðại Ðạo, sắc phục của chư
Thiên Phong: đẳng cấp, quyền hạn của chư Chức sắc cầm
quyền chánh trị, hầu giữ vững chơn truyền của nền chánh
giáo, không cho có sự xâm phạm, giữ gìn cho cơ Ðạo khỏi
qui phàm.
B- Hiến Pháp có hai lọai:
1-Bất thành văn Hiến Pháp: Ngày trước không có
Hiến Pháp, chỉ có các điều lệ do phong tục, tập quán, vì
thời gian mà biến thành. Bởi nguyên căn của nguồn gốc do
sự biến thiên của tập tục và không văn kiện làm bằng
chứng cho nên thường bị xâm phạm. Vì thế về sau, muốn
cho nó được tôn trọng, cần phải biên chép thành Hiến
Chương gọi là Hiến Pháp.
2- Thành văn Hiến Pháp: Là thứ Hiến Pháp lấy từ
chương làm căn bản, được thông dụng trong các nước, vì
nó ấn định một cách minh bạch quyền hạn của chánh phủ,
10
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công nhận và bảo đảm các quyền tự do chánh trị cùng tự
do dân sự của nhân dân.
Hiến Pháp thành văn lập thành do nhiều cách:
- Do Vua ban.
- Do sự cam kết giữa Vua và dân.
- Do Quốc Hội Lập Hiến làm ra.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN thuộc về loại Hiến Pháp thành
văn và lập thành theo cách thứ nhứt, song có điều khác
nhau với Ðời là Hiến Pháp do Vua ban hành; còn Pháp
Chánh Truyền do Ðấng CHÍ TÔN dụng quyền năng
Thiêng Liêng của Huyền diệu CƠ BÚT mà truyền thế”.
C- SO SÁNH CÁC TÁNH CHẤT CỦA HIẾN PHÁP
và PHÁP CHÁNH TRUYỀN
1- Hiến Pháp khác với Pháp luật thường:
Thường, trong một nước sau khi lập quốc, lập tức Chánh
Phủ triệu tập một Quốc Hội Lập Hiến, để lập Hiến Pháp,
do theo dân nguyện. Xong rồi, Quốc Hội Lập Hiến giải
tán, để triệu tập Quốc Hội Lập Pháp, chỉ có quyền hạn lập
thành các Pháp Luật thường để thi hành Hiến Pháp thôi.
Trong nền Ðạo, có ba Nghị-Hội hiệp lại làm cơ
quan cho quyền Vạn Linh, ba Hội ấy, quyền hạn tương
đồng như Nghị Hội Lập Pháp, chỉ lập Pháp Luật thường do
nguyện ước của Nhơn sanh, đặng thi hành chơn truyền
chánh giáo là Pháp Chánh Truyền.
2- Cang tánh Hiến Pháp và nhu tánh Hiến Pháp:
- Khi Nghị Hội Lập Pháp không có quyền sửa đổi
Hiến Pháp thì Hiến Pháp ấy gọi là cang tánh Hiến Pháp
(Constitution rigide).
-Trái lại, khi Nghị Hội Lập Pháp sửa đổi Hiến Pháp
đặng, như các pháp luật thường thì Hiến Pháp ấy gọi là
nhu tánh Hiến Pháp (Constitution souple).
11
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PHÁP CHÁNH TRUYỀN thuộc về loại cang tánh
Hiến Pháp, bởi nó bất di bất dịch, bất khả xâm phạm và Ba
Hội Lập quyền Vạn Linh không có quyền sửa cải.
3- Hiến Pháp đại yếu và Hiến Pháp chi tiết:
- Những bản Hiến Pháp nào nói tỉ mỉ về sự tổ chức
các cơ quan, các ty, các sở, như Hành Chánh, Tư Pháp
....gọi là Hiến Pháp chi tiết. Thứ Hiến Pháp nầy rất bất tiện,
vì phải sửa đổi luôn, mà sửa đổi Hiến Pháp là một điều
phiền-phức.
- Còn Hiến Pháp đại yếu, chỉ nói những điều thật bao
quát. Các điều lệ chi tiết để cho Nghị Hội Lập Pháp tùy
nghi ấn định cho hợp thời. PHÁP CHÁNH TRUYỀN
thuộc loại Hiến Pháp đại yếu.
Kết luận
PHÁP CHÁNH TRUYỀN là Pháp Luật chơn chánh
được Đức Chí Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ
truyền dạy để làm căn bản Lập GIÁO, tổ chức và điều
hành nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN được xem là HIẾN PHÁP
của Đại Đạo do Đấng Chí Tôn dụng quyền năng Thiêng
Liêng qua HUYỀN DIỆU CƠ BÚT mà truyền thế, nên có
tính cách cố định, bất di bất dịch, truyền đến Thất ức niên.
D- Các hình thức Pháp Chánh Truyền:
Ngay sau Ðại Lễ Khai Ðạo Rằm tháng 10 năm Bính
Dần (Vendredi, le 19-11-1926) Ðức Chí Tôn dạy rằng:
“Ðêm nay các con phải thành tâm cầu nguyện đặng
ngày mai Thầy lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN nghe à.!”
*Sau Ðại lễ Khai Ðạo ngày 15-10-Bính Dần tại
Thánh Thất tạm đặt tại Từ Lâm Tự Gò Kén- Tây Ninh,
Ðức Chí Tôn liền lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài
Nam phái vào ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926).
*Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm
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Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ lập Pháp
Chánh Truyền Cửu Trùng Đài NỮ PHÁI vào ngày 11-01Đinh-Mão (dl: Thứ bảy, 12-02-1927) đồng thời Đức Giáo
Tông ban sắc phục cho Nữ phái.
*Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền
HIỆP THIÊN ĐÀI vào ngày 12-01-Đinh Mão (dl: Chúa
Nhựt: 13-02-1927).
Thế là trọn vẹn, tạo thành HIẾN PHÁP: có tổ chức để
điều hành toàn bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Phần thực hiện
1- Pháp Chánh Truyền Chú Giải:
Pháp Chánh Truyền là văn bản tổng quát tổ chức nền Ðạo
Cao Ðài: đó là Hiến Pháp của Ðạo, cho nên Ðức Lý Thái
Bạch- Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông ÐẠI-ÐẠO
TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ, truyền lịnh cho Ðức Hộ Pháp Chú
giải tỉ-mỉ từng chi tiết để cho Chức sắc hai Ðài: Hiệp
Thiên và Cửu Trùng dễ thi hành, có Ðức Lý Giáo Tông
giáng cơ hiệu đính, gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải,
tạo thành Hiến Pháp bất di bất dịch của Đạo Cao Ðài.
Ðức Lý Giáo Tông nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ
6, ngày 3-10-Canh Ngọ (1930) như sau:
Nghị Ðịnh: "Hai vị Thiên phong Giáo Tông và Hộ
Pháp phải điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp
Pháp-Chánh-Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn."
2- Tính cách quan trọng
của PHÁP CHÁNH TRUYỀN CỬU-TRÙNG-ĐÀI:
Cửu Trùng Đài là cơ-quan rất quan-trọng của Ðạo
Cao Đài vì Cửu-Trùng-Ðài tượng trưng thể xác của Ðạo.
Nếu không có thể xác là hình ảnh của Cửu-Trùng-Ðài thì
không phổ thông được Chơn Đạo của Thầy; tất nhiên
13
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những Tôn chỉ qúi hóa của nền Đại-Đạo không thể hiện
được nơi cõi trần nầy, là không thi hành được Bí pháp.
Theo lời thông báo mở Đạo của Đức Quyền Giáo
Tông: Ông ERNEST OUTREY trả lời rằng:
*Tôn-chỉ của Cao-Ðài-Giáo là mưu cuộc HOÀ
BÌNH THẾ GIỚI cho các dân tộc. Nếu quả thật như vậy,
thì ai là người biết điều mà còn dám đứng lên phản đối một
cái lý thuyết tối cao như thế !”.
Thật ra không chỉ bấy nhiêu, mà còn rất nhiều điều:
*Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là thờ Trời và các Đấng
Thần- Thánh- Tiên- Phật hầu cầu xin cứu rỗi cho các chơn
linh quá vãng được siêu thăng và cầu nguyện cho nhơn loại
được thái bình”.
*Tôn-chỉ của Đại-Đạo ngày nay là gồm cả ba nhà
Đạo chánh là Nho –Thích - Đạo. Chuyển cả ba Đạo ấy mà
hiệp lại làm MỘT, nên chi chúng ta tu theo Đại Đạo thì
phải noi theo Tôn-chỉ của Tam Giáo. TU mà gồm được cả
ba thì là gần Thần,Thánh,Tiên, Phật. Phải năng thực hành:
- Giữ Tam Cang Ngũ thường (Nho-giáo)
- Vẹn gìn Tam qui Ngũ giới (Phật-giáo)
- Luyện Tam bửu Ngũ hành (Tiên-giáo)
*Tôn chỉ của Đạo Cao-Đài là “Qui Nguyên Tam
Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” nên hình thức biểu hiện rõ rệt:
- Tín-ngưỡng thì thờ TRỜI và thờ NGƯỜI.
- Về Luật-pháp là thực thi BÁC-ÁI và CÔNG-BÌNH.
-Mục-đích là đưa nhân-loại tấn-hoá trên con đường
CHÂN-THIỆN-MỸ. Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo nào
cũng lấy TÂM làm gốc: Các Tôn-giáo đã dạy đời những
gì, đó chính là Tôn-chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
*Tôn-chỉ của Ðạo là truyền bá cho nhơn sanh khỏi
lầm đường lạc lối và cũng phải có đại hùng đại lực mới
gánh vác nỗi trách-nhiệm lớn lao của Ðại-Ðạo ngày nay.
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3- Pháp Chánh Truyền HIỆP THIÊN ĐÀI:
Khi Chí-Tôn đến Lập Pháp-Chánh-Truyền giao cho
Hiệp-Thiên-Đài gìn-giữ trong đó có diệu-pháp của Chí
Tôn đến lập vị cho con cái của Người tại thế-gian này.
Ngài mượn xác thịt của con cái Ngài tổng hợp lại cho có
trật-tự, có đẳng-cấp tức nhiên là lập Thánh-Thể của Ngài;
các phẩm-trật có liên quan với các phần-tử, tức nhiên Hội
Thánh tổng hợp lại là Thánh-Thể của Ngài, mà hễ đạt
quyền được tức nhiên về với Ngài được. Ấy vậy, Pháp
Chánh Hiệp-Thiên là phương định vị, lập quyền đặng hiệp
một con cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy”.
Thế là trọn vẹn, tạo thành Hiến Pháp tổ chức điều
hành toàn bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
4- Pháp Chánh Truyền NỮ PHÁI:
Nữ phái là nguồn sống của Đạo. Nay Đức Chí-Tôn
mở Đại Đạo ban cho một sự bình quyền giữa Nam Nữ là
một vinh dự lớn cho Việt Nam và cả nhân lọai nữa. Nữ
Phái đứng vào cơ Hòa, trùng hợp với mục đích của Đạo:
“Cơ Đạo của Chí-Tôn đến lập buổi Hạ nguơn Tam
Kỳ Phổ-Độ này duy lấy một chữ HOÀ làm tôn-chỉ: có hòa
mới có hiệp, có hiệp mới có Thương-yêu, mà sự Thương
yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, Cực-lạc
thế-giới và Bạch Ngọc-Kinh y như lời Đức Chí Tôn đã dạy,
chỉ nghĩa là phải Từ-bi, Bác-ái mới đắc Đạo vô-vi, phải
HOÀ HIỆP mới có cơ qui nhứt”.
5- “Chư Môn Ðệ ham muốn phong TỊCH”:
Thầy dạy: “Các con, phần nhiều chư Môn Ðệ ham
muốn phong Tịch, nhưng chưa hiểu phong Tịch là gì ?
Thầy để lời cho các con biết rằng: Nhiều Thánh, Tiên,
Phật, xuống phàm nếu căn quả tiền khiên không mấy trọng
hệ, nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bợn nhiều,
thì dầu không Thiên Phong hễ gắng tâm thiện niệm thì
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địa vị cũng đạt hồi đặng.
Thiên Phong là để cho bậc Thánh, Tiên, Phật, lìa
trần phải lắm dày công cùng sanh chúng mới trông mong
hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ Thầy lấy từ bi phong
TỊCH, nhưng các Chức Sắc nếu vì ÁO MÃO hơn vì đạo
đức thì tội chất bằng hai.
Lại nữa:“Mỗi Kỳ Phổ Độ đều có mở một cuộc ÂN
XÁ, mở cửa dễ dàng cho các đẳng chơn hồn có đủ phương
lập vị. Nền Đạo này là Cơ Đại-Ân-Xá tận độ chúng sanh
nên Cao-Đài xưng là ĐẠI-ĐẠO. Vì chủ-nghĩa tối cao của
Đại Đạo chẳng những là Qui Tam-Giáo Hiệp Ngũ Chi mà
thôi, mà phải làm thế nào dầu bậc Đế Vương ngoài thế
cũng phải bái phục, phải tùng Đạo, phải dò theo các cơ
thể của Đạo, phải nhờ Đạo mới mong trị an thiên hạ đặng.
- Vậy mới gọi là HIỆP NHỨT!
- Vậy mới gọi là ĐẠI-ĐẠO !
ĐẠI-ĐẠO ngày nay cũng là Phật-Đạo vì gồm hết Tam
giáo NHO- THÍCH- ĐẠO và Thích-Ca cũng là Thầy, Thầy
là Thích-Ca”.
6- Sự yếu trọng của Pháp Luật:
Riêng về Pháp Chánh Truyền thì như thế: có đủ Âm
Dương, Tam Tài vẹn vẻ. Giờ đây khi Chí-Tôn lập Pháp
Chánh Truyền xong thì Thầy cho con cái của Ngài tự lập
TÂN LUẬT để tu, tức nhiên có đủ Trời-Người thống hiệp:
người trị xác, Trời trị hồn. Xem đó cũng thấy rằng:
- PHÁP CHÁNH TRUYỀN thì bất di bất dịch,
- TÂN LỤẬT có thể thay đổi tùy theo sự tiến hóa của
nhơn sanh, nhưng cũng thay đổi trong qui luật đã định.
Thế nên: Pháp Chánh Truyền là Dương; Tân Luật là
Âm. Âm Dương hòa-hiệp, luôn hòa quyện vào nhau trong
cái lý “Nhứt Âm nhứt Dương chi vị Đạo” là vậy. Xen vào
giữa là Pháp Chánh Truyền Chú Giải, phải chăng đây cũng
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PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

là cơ Hòa, để hiệp thành Tam Tài không bao giờ thiếu. Lý
ấy xem như đan khít vào nhau một cách chặc-chẽ như tấm
lưới. Càng xét nét càng thấy đó là “Lưới Trời” do câu:
“Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu”.
7- Giá trị của PHÁP LUẬT
Lời tựa Pháp Chánh Truyền nói rằng: “Nghĩ vì cơ
huyền vi mầu-nhiệm của Đạo có THIÊN ĐIỀU cũng như
cơ đời có Luật-Pháp chơn-truyền để chế ngự những dục
vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng có, nếu
không có gì chế-ngự thì sự điều-hòa tốt đẹp của cơ tạo hóa
sắp đặt có thể mất đi mà chớ ! Nên khi mở Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay một PHÁP CHÁNH
TRUYỀN và TÂN LUẬT để điều-hành guồng máy Hành
Chánh-Đạo hầu bảo-thủ Chơn-truyền và Công bình Thiên
Đạo, kèm theo Pháp Luật còn có Thánh Ngôn và Giáo điều
dạy bảo.
Muốn lập một nền Đạo lớn lao như Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà
không lập PHÁP thì làm sao điều-độ được một số giáo-đồ
quá đông gồm gần toàn thể nhân-loại. Bởi thế nên quyển
PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN này cần được tục bản mãi mãi,
kỳ này hết tới kỳ khác, để lấy đó làm căn-bản cho các giáo
đồ noi theo mà hành-đạo hoặc giữ-gìn cho trọn tư cách
người Đạo đến cùng, không ai phạm Luật Đạo và không
sai đường lạc lối. Mặc dầu không Luật-Pháp nào được gọi
là hoàn bị cả, nhưng Luật-Pháp nào cũng đều phải ấn định
ít nhứt những đại-cương và nguyên-tắc chẳng hạn như:
Luật Công bình giữa người với người thì phải có nguyên
tắc bất di bất dịch là: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (cái
gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác).
Ví dụ: nếu mình muốn được tự-do thì đừng làm mất
tự-do của người khác).
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“Tuy nghe rất đơn-giản nhưng không còn cách giải
thích nào đúng hơn nữa. Luật-pháp rất cần ích cho sự điều
hòa trật-tự trong xã-hội. Nó lại còn cần-ích hơn nữa cho
Đạo vì nếu thiếu Pháp Luật thì khó tránh sự hỗn loạn. Mà
nếu trong Đạo có sự hỗn-loạn thì còn gì là Đạo lý !
“Đức Chí-Tôn lập Pháp-Chánh-Truyền cho Đạo tức
là lập CHỦ QUYỀN cho ĐẠO đó vậy. Nếu ai có tinh thần
xây dựng nền Đạo thì tất nhiên phải tôn-trọng chủ quyền
đó. Cũng nhờ chủ-quyền đó mà HỘI-THÁNH là hình thể
Đức Chí-Tôn tại thế mới có đủ quyền-hành để thể thiên
hành-hóa. Tuy nhiên, quyền ĐẠO có khác hơn quyền đời
là vì nó do sự THƯƠNG YÊU mà có, chớ không phải dùng
ÁP LỰC để chế-ngự người ta.
“Pháp-Luật đã do Thiên-lý và Công-lý mà lập ra, thì
tự-nhiên phải tuyệt-đối Công-bình, không còn sự chênh
lệch nào đối với toàn thể bổn đạo. Vì trong ĐẠO từ trên
tới dưới, từ nhỏ tới lớn đều có qui luật định phân, lớn
không giành quyền nhỏ, nhỏ không lấn quyền lớn. Nếu cứ
chiếu luật thi-hành thì toàn đạo được điều-hòa êm-ái và
guồng máy Hành-Chánh-Đạo cứ tiến hành theo luật-định
thiên nhiên không còn gì trở ngại.”
Thầy khẳng định: “Thầy tưởng chẳng còn nói, nếu
ai là đạo-đức, đọc đến cách lập PHÁP của Thầy mà
chẳng mừng giùm cho nhân-loại. THẦY buộc mình hứa
cùng Ngọc-Hư-Cung rằng: Nếu Đạo còn, thì Thầy cũng
theo gìn các con. Các con coi lời Thầy trọng-hệ là dường
nào ! Như biết coi ĐẠO trọng, thì cả tinh-thần các con
cũng nên tom góp vào mỗi điều đó mà trông-cậy nơi
Thầy lập PHÁP”.
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C H Ư Ơ N G II

I- Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền
CỬU TRÙNG ĐÀI NAM PHÁI
[Ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926)]
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
viết CAO ÐÀI Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ Chư Môn Ðệ.
Chư Minh Lý có mặt há?
Thầy mừng các con, Chư Môn Ðệ nghe:
Thầy lập phẩm GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có
quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo
và đường Ðời.
Thầy mừng các con ! Chư Môn Ðệ nghe: Nó có quyền
về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó đặng phép
thông công cùng Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Ðịa
Giới đặng cầu rỗi cho các con, nghe à.!
Chư Môn Ðệ tuân mạng !
CHƯỞNG PHÁP của ba phái là: ĐẠO- NHO- THÍCH; Pháp luật
Tam Giáo tuy phân biệt nhau, song trước mắt Thầy vốn coi
như một vậy, thì một thành ba, mà ba cũng như một. Chúng
nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi hành; hoặc là nơi
Giáo Tông truyền xuống hay là nơi Ðầu Sư dâng lên. Như hai
đàng chưa thuận thì chúng nó phải dưng lại cho Hộ Pháp đến
Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống sửa lại, hay là tùy ý lập
Luật lại. Vậy chúng nó có quyền xem xét Kinh điển trước lúc
phổ thông, như thoảng có Kinh luật chi làm cho hại phong hóa
thì chúng nó phải trừ bỏ chẳng cho xuất bản. Buộc các Tín Ðồ
vùa sức mà hành sự trước mặt Luật đời, Thầy khuyên các con
rán xúm nhau mà giúp chúng nó. Mỗi Chưởng Pháp có ấn
riêng, ba ấn phải có đủ trên mỗi Luật mới đặng thi hành.
Chư Môn Ðệ tuân mạng !
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ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của Chư Môn
Ðệ. Nó đặng quyền lập Luật, song phải dâng cho Giáo Tông
phê chuẩn. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt coi
phải có ích cho nhơn sanh chăng ! Nên Giáo Tông buộc phải
giao cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn.
Chúng nó phải tuân mạng lịnh GIÁO TÔNG, làm y như
luật lệ Giáo Tông khuyến dạy; như thoảng luật lệ nào nghịch
với sự sanh hoạt của nhơn sanh thì chúng nó đặng phép nài
xin hủy bỏ. Thầy khuyên các con phải thương yêu nhau và
giúp đỡ nó, Thầy lại dặn các con: Như có chi cần yếu thì khá
nài xin nơi nó. Ba Chi tuy khác chớ quyền luật như nhau, như
luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy mà cả BA đều ký tên
không tuân mạng, thì Luật lệ ấy phải trả lại cho Giáo Tông.
Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét nét lại nữa, chúng
nó có ba cái ấn riêng nhau, mỗi tờ giấy chi chi phải có ẤN mới
thi hành nghe à.!
Chư Môn Ðệ tuân mạng !.
PHỐI SƯ mỗi phái là mười hai người cộng là ba mươi sáu,
trong 36 vị ấy có ba vị CHÁNH PHỐI SƯ. Ba vị ấy đặng thế
quyền cho ÐẦU SƯ mà hành sự, song không quyền cầu phá
luật lệ nghe à.!
Chư Môn Ðệ tuân mạng.!
GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái là 24 người. Giáo Sư là
người để dạy dỗ chư Môn Ðệ trong đường Ðạo với đường Ðời.
Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em,
chúng nó cầm sổ bộ của cả Tín Ðồ. Chúng nó phải chăm nom
về sự Tang, Hôn của mỗi đứa.
Như tại Châu Thành lớn, thì mỗi đứa đặng quyền cai
quản cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư và Phối Sư. Chúng nó đặng
quyền dâng sớ cầu nài về Luật lệ làm hại nhơn sanh, hay là
cầu xin chế giảm luật lệ ấy. Chúng nó phải thân cận với mỗi
Môn Ðệ như anh em một nhà cần lo giúp đỡ nghe à.!
Chư Môn Ðệ tuân mạng.!
GIÁO HỮU là người để phổ thông chơn Ðạo của Thầy. Chúng
nó đặng quyền xin chế giảm luật lệ Ðạo. Ba ngàn Giáo Hữu
chia ra đều mỗi phái một ngàn, chẳng đặng tăng thêm hay là
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giảm bớt. Chúng nó đặng phép khi hành lễ làm chủ các Chùa
nơi mấy tỉnh nhỏ. Ðiều chi chúng nó xin thì buộc GIÁO TÔNG
phải cần mẫn xét nét hơn hết, như điều gì mờ hồ thì chúng nó
là kẻ sai đi kiểm duyệt. Chúng nó phải đủ hạnh đức, tư cách
mới đặng, vì chúng nó là người thân cận với nhơn sanh hơn
hết... nghe à.!
LỄ SANH là người có hạnh lựa chọn trong chư Môn Ðệ để
hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi Khai đàn cho mỗi Tín Ðồ.
Thầy dặn các con hiểu rõ rằng: Lễ Sanh là người Thầy yêu
mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó. Như vào đặng hàng Lễ
Sanh mới mong bước qua hàng Chức Sắc. Kỳ dư Thầy phong
thưởng riêng mới đi khỏi ngã ấy mà thôi, nghe à.!
Chư Môn Ðệ tuân mạng.!
... Con khá an lòng chờ đợi, Thầy sắp đặt NỮ PHÁI, công
con Thầy chẳng quên, con chớ rầu buồn. Thầy còn lắm điều
sắp đặt, con đừng vội mà ngã lòng nghe à !.
Tiếp theo, ngày 17-10-Bính Dần:

THẦY

- Ðầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ 3 vị công cử.
- Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị kia công cử.
- Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị xúm nhau công cử.
- Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư, thì nhờ 3000 vị xúm nhau
công cử.
- Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu, thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau
công cử.
- Môn Ðệ muốn lên Lễ Sanh thì nhờ cả Môn Ðệ xúm nhau
công cử, kỳ dư Thầy giáng cơ phong cho người nào mới ra khỏi
luật lệ ấy mà thôi.
Còn GIÁO TÔNG thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư
tranh đặng, song phải chịu cho toàn Môn Ðệ công cử mới
đặng; kỳ dư Thầy giáng Cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy
mà thôi. Chư Môn Ðệ tuân mạng.!
Thầy ban ơn cho các con. Thăng.”
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Tóm tắt về Hệ thống tổ chức Cửu Trùng Đài:
Cơ quan Cửu Trùng Đài có ba cấp kể từ trên xuống
là: Tiên vị, Thánh vị, Thần vị. Mỗi cấp như vậy gồm có ba
phẩm và có phần đối phẩm, theo bảng tóm tắt sau:
- Tiên vị: Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư
- Thánh vị: Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu
- Thần vị: Lễ Sanh, Bàn Trị Sự, Tín đồ.
Nếu nhìn vào ba cơ quan của nền Đại Đạo thì:

- Bát Quái Đài dưới quyền Đức Chí Tôn chưởng
quản ấy là cơ quan LẬP PHÁP.
- Cửu Trùng Đài dưới quyền Đức Giáo Tông
Chưởng Quản ấy là cơ quan HÀNH PHÁP
- Hiệp Thiên Đài dưới quuyền Đức Hộ-Pháp Chưởng
Quản ấy là cơ quan TƯ PHÁP
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II- Đức Chí-Tôn lập
PHÁP CHÁNH TRUYỀN HIỆP THIÊN ĐÀI
Ngày 12-01-Ðinh Mão (dl: 13-2-1927 )
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
Giáo Đạo Nam phương
Các con. Cả chư môn đệ khá tuân mạng !
Hiệp Thiên Đài là nơi THẦY ngự cầm quyền thiêng liêng mối
Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.
Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước
Thầy giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh
giáo mà lập ra Phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình
Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao Chánh
giáo cho tay phàm nữa.
Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông đến thông
công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế giới, Lục thập
bát Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà cầu siêu cho cả nhơn
loại.
Thầy đã nói sở dụng thiêng liêng, Thầy cũng nên nói sở
dụng phàm trần của nó nữa.
Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp chưởng quản, tả có
Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm.
Thầy lại chọn Thập nhị Thời Quân chia làm ba:
1. Phần của HỘ PHÁP chưởng quản về PHÁP thì:
- HẬU là
Bảo Pháp, (1)
- ÐỨC là Hiến Pháp,
- NGHĨA là Khai Pháp,
- TRÀNG là Tiếp Pháp,
Lo bảo hộ Luật đời và Luật Ðạo, chẳng ai qua Luật mà
Hiệp Thiên Ðài chẳng biết.
2- THƯỢNG PHẨM thì quyền về phần ÐẠO:
- CHƯƠNG là Bảo Ðạo,
- TƯƠI
là Hiến Ðạo,
- ÐÃI
là Khai Ðạo,
- TRỌNG là Tiếp Ðạo, (2)
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Lo về phần Ðạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh Thất, đều
xem sóc chư môn đệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm Luật
đến khổ khắc cho đặng.
3. THƯỢNG SANH thì lo về phần ÐỜI:
- BẢO THẾ thì PHƯỚC
- HIẾN THẾ - MẠNH
- KHAI THẾ - THÂU
- TIẾP THẾ VĨNH
Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo.
Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền ắt
trọng phạt. Thầy ban ơn cho các con”.



Luận: Bài Thánh Ngôn nầy, Ðức Chí Tôn lập Pháp
Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài, ngày 12-01-Ðinh Mão (dl:
13-02-1927) và phong chức chánh thức cho Thập Nhị Thời
Quân mà trước đây Ðức Chí Tôn chỉ tạm phong là: Tiên
Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.
Chức sắc cầm quyền Hiệp Thiên Ðài gồm có:
- Chưởng quản HIỆP THIÊN ĐÀI và Chưởng quyền Chi
PHÁP là Ðức HỘ-PHÁP PHẠM CÔNG TẮC.
Phụ Tá Hộ Pháp có Thượng Phẩm và Thượng Sanh:
- Ðức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư Chưởng quyền chi Ðạo
- Ðức Thượng Sanh Cao Hoài Sang Chưởng quyền chi Thế.
Dưới Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh có
Thập nhị Thời Quân, chia ra ba Chi: Pháp- Ðạo -Thế.
* Chi Pháp gồm bốn vị Thời Quân:
Nguyễn Trung Hậu - Bảo Pháp
Trương Hữu Ðức - Hiến Pháp
Trần Duy Nghĩa
- Khai Pháp
Trương Văn Tràng - Tiếp Pháp
* Chi Ðạo gồm bốn vị Thời Quân:
Ca Minh Chương - Bảo Ðạo
Phạm Văn Tươi - Hiến Ðạo
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Phạm Tấn Ðãi - Khai Ðạo
Cao Ðức Trọng - Tiếp Ðạo
* Chi Thế gồm bốn vị Thời Quân:
- Bảo Thế: Lê Thiện Phước
- Hiến Thế: Nguyễn Văn Mạnh.
- Khai Thế: Thái Văn Thâu.
- Tiếp Thế: Lê Thế Vĩnh.
(1) Bảo là giữ gìn; Hiến là dâng; Khai là mở, bày ra; Tiếp là
rước. Ông Cao Ðức Trọng đắc phong Tiếp Ðạo sau hết.
Chú giải:
Theo ÐS.II. 11-12, để dự bị Thập nhị Thời Quân, ÐỨC
CHÍ TÔN lập 6 cặp Phò loan, phong là Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo
sĩ, gồm:
1- Trương Hữu Ðức - Nguyễn Trung Hậu: Phò loan tại đàn
Cầu Kho (nhà của Ông Ðoàn Văn Bản).
2- Trần Duy Nghĩa -Trương Văn Tràng: Phò loan tại đàn Lộc
Giang (Phuớc Long Tự Chợ Ðệm, sư trụ trì: Yết Ma Giống)
3- Phạm Văn Tươi - Ca Minh Chương: Phò loan tại đàn Tân
Kim (nhà Hội Ðồng Nguyễn Văn Lai, xã Tân Kim, Cần Giuộc)
4- Nguyễn Thiêng Kim - Phạm Tấn Ðãi: Phò loan tại đàn Long
Thành Tự ở gần Chợ Rạch Kiến, Cần Ðước).
5- Huỳnh Văn Mai - Võ Văn Nguyên: Phò loan tại đàn Thủ Ðức
(nhà của Ông Ngô Văn Ðiều, gần Chợ Thủ Ðức).
6- Nguyễn Văn Mạnh - Lê Thiện Phước.
Khi lập Pháp Chánh Truyền HIỆP THIÊN ĐÀI, ba vị Phò
loan: Nguyễn Thiêng Kim, Huỳnh Văn Mai, Võ Văn Nguyên
không đến dự, nên ba vị nầy không được vào Thập nhị Thời
Quân Hiệp Thiên Ðài. Ðức Chí Tôn phong cho ba vị khác là:
Thái Văn Thâu, Lê Thế Vĩnh, Cao Ðức Trọng.

Ngài Cao Ðức Trọng được Ðức Chí Tôn phong sau
cùng khi Ðức Chí Tôn bảo Ðức Hộ Pháp lên Nam Vang
mở đạo. Tại Nam vang, Ðức Hộ Pháp phò loan cùng Ngài
Cao Ðức Trọng, để Ðức Chí Tôn giáng thâu môn đệ.
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Ngài Cao Ðức Trọng được Ðức Chí Tôn ân phong Tiếp
Ðạo ngày: 29-6-Ðinh Mão (dl: 27-7-1927).
Đặc biệt: Đạo Cao Đài ngày nay thông công (tức liên
lạc) với các Ðấng thiêng liêng qua CƠ BÚT của Hiệp Thiên
Ðài để tham khảo ý kiến hay nhận mệnh lệnh.
- Lục thập bát Ðịa cầu là Ðịa cầu Thứ 68 mà nhơn loại
đang sinh sống trong số Thất thập nhị Ðịa. Dưới Ðịa cầu số 68
còn 4 quả địa cầu nữa, gọi là U Minh Ðịa.
- Thập Ðiện Diêm Cung là 10 Cung Ðiện của 10 vua
Diêm Vương (Thập Ðiện Diêm Vương).

- Sở dụng là Sự quan trọng về công dụng của nó.
Tại sao chi Đạo và chi Pháp Thầy lại để tên của
Chức sắc trước, phẩm tước sau? Riêng chi Thế thì
phẩm tước trước, tên Chức sắc sau?

Đức Thượng Sanh nói: Các bậc hiền thời xưa đựơc có
cái tiết tháo như vậy là nhờ biết phân biệt cái tước của Trời
cho và cái tước của người cho: Nhân-Nghĩa, Trung-tín, vui làm
điều lành không mỏi là cái tước của Trời cho, tức là Thiên
tước. Công khanh, đại-phu là cái tước của người cho, tức là
Nhơn tước. Người xưa lo sửa cái Thiên-Tước thì cái Nhơn
tước theo sau và được bền bĩ. Người đời nay chỉ lòe mình có
cái Thiên tước để cầu lấy cái nhơn-tước; khi đã được cái nhơn
tước rồi thì dẹp bỏ cái thiên-tước không nói đến nữa. Như thế
thì thật là qúa nông-nỗi vì rốt cuộc thành ra mất hết, cái nhơn
tước cũng không giữ được bao lâu!”
(Huấn-từ của Đức Thượng-Sanh nhân lễ tấn-phong
Hiền-Tài. 08-02-Canh -Tuất (dl: 15-03-1970).

Đấy cũng là lý Âm- Dương thuận nghịch đó vậy !
Chi Đạo (Dương), chi Thế (Âm- Đời của Đạo). Âm
Dương tương hiệp. Chi Pháp là cơ Hòa. Hiệp đủ Tam tài.
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III- Ðức Lý lập Pháp Chánh Truyền
Nữ PHÁI - Cửu Trùng Ðài
-o0oThánh giáo ngày 8-6-Bính Dần (Samedi 17 Juillet 1926)
Thầy dạy thành lập Nữ phái:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Giáo Đạo Nam Phương
“Ðường Thị ! Thầy giao phe Nữ cho con lập thành.
Chẳng phải vì đờn bà mà sớm nồi cơm, chiều trã cháo hoài.
Phần các con truyền đạo kỳ Phổ-Ðộ nầy cũng lắm nặng
nề; bao nhiêu Nam tức bao nhiêu Nữ; Nam biết thành Tiên
Phật chớ Nữ lại không sao ? Thầy đã nói Bạch Ngọc Kinh có cả
Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn quyền thế hơn Nam nhiều.
Vậy con phải tuân lịnh Thầy mà lập thành NỮ PHÁI.
Nghe và tuân, Thầy hằng ở với con, lo chung cùng con; con
chớ ngại.
H... Thầy giao Nữ Phái cho con rộng quyền dạy dỗ, làm
chủ, chờ Thầy thâu đến mà giao cho con, trách nhậm con Thầy
sẽ chia bớt với”.
Tây Ninh, vào ngày 11-01-Đinh-Mão (Thứ Bảy, 1202-1927) Đức Lý lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái, đồng
thời Đức Lý Giáo Tông cũng ban sắc phục cho Nữ phái.
THÁI BẠCH
NỮ PHÁI
(Trích y Thánh Ngôn của Giáo Tông Lý Thái Bạch)
Nữ phái vốn của Ðức Lý Giáo Tông lập thành.
Hộ Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh Phối Sư HƯƠNG
THANH rằng: muốn phế Nữ Phái, song con cũng đồng con, hễ
bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ; Nam, Nữ vốn như
nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ Phái buổi lập Pháp Chánh
Truyền, chẳng hiểu có điều chi huyền bí với Thầy cùng Ngọc
Hư Cung nên Thầy mới đành lòng nói ra lời ấy, rồi lại cam lòng
để cho Ðức Giáo Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi luật lệ
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Thiên Ðiều hay chăng ? Hễ càng suy nghĩ lại càng thêm sợ
hằng ngày. Xem lại Nữ Phái không biết trau giồi trí thức đặng
làm trách nhậm cho xứng vị mình, thì lại càng âu lo thêm nữa
Chính mình Cao Thượng Phẩm mới giáng cơ nói rằng
nhờ Ngài cầu xin tha thứ cho Nữ Phái nơi Ngọc Hư, bằng
chẳng thì đã bị phế; xin chư Ðạo Tỷ để dạ lo lấy phận mình.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Hội Thánh nghe Lão ban sắc
phục cho Nữ phái; nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ
theo đẳng cấp".

CHÚ GIẢI: Ðức Giáo Tông đến kêu Hội Thánh Nam Phái
nói rằng: Từ đây phải xem sắc tốt của Nữ Phái Ngài đến ban
đặng hành lễ theo đẳng cấp.
Cái tiếng sắc tốt không, dầu ai đọc đến cũng thầm hiểu
nghĩa lý sâu xa.(1)
Giáo Tông duy chỉ dặn xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo
đẳng cấp, ấy là Ngài buộc phải có trật tự cho lắm, vì vậy mà
cũng chính mình Ngài đến lập lệ Nam Nữ phái phân biệt nhau,
chẳng đặng chung hiệp nhau về phần xác và phần hồn cũng
vậy.
Hộ Pháp có hỏi Ngài về sự tôn ti phẩm trật, thì Ngài
dạy rằng: Nam Nữ vốn đồng quyền, còn hỏi về Lễ Nghĩa giao
thiệp về phần Ðời, thì Ngài dạy Giáo Hữu Nam Phái cũng chịu
dưới quyền Giáo Sư Nữ Phái (2), còn lễ thì khi vào Ðại Ðiện tỷ
như Giáo Sư Nam Phái gặp Phối Sư Nữ Phái thì Nam phải đảnh
lễ Nữ trước, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền hành tùy Chức Sắc.

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nữ Phái phải tùng Ðầu Sư Nữ
Phái song Ðầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo Tông và
Chưởng Pháp.

CHÚ GIẢI: Hội Thánh Nữ Phái phải tùng quyền Ðầu Sư
Nữ Phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và
Chưởng Pháp.
Xem rõ lại thì Pháp Chánh Truyền truất quyền Nữ Phái
không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông.
Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa
Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn như nhau
mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng
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Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng?
Thầy dạy: Thiên Ðịa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc
sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương
thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang,
ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là
ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu
diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm
quyền Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng
Dương, nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội.
Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo
Tông Nữ Phái thì đã đành, song quyền Chưởng Pháp thì tưởng
dầu ban cho cũng chẳng hại.
Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn
trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng
Ðài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho
ngồi địa vị Hộ Pháp, con ! Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam
phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ
thương yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp !”

Chú thích: (1) Nếu chư Hiền Hữu biết coi Nữ Phái như
em thơ dại, chỉ biết mến đẹp ham xinh, liệu phương dụ dỗ như
Lão vậy mới đặng làm trai con Thầy mà chớ. (2) Phải vậy. !

IV- LUẬN ĐẠO
Như trên cho thấy rõ Pháp-Chánh-Truyền Cửu
Trùng Đài Nam phái (tượng Âm) được lập trước, kế đến
lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài (tượng Dương);
như vậy là Thể pháp đến trước, Bí pháp đến sau; Âm
trước, Dương sau.
Đây là Đạo Trời thì Âm- Dương là chỉ hai quẻ:
CÀN (thiên), KHÔN (địa), từ đó mới phát khởi. Song
song, thì Đức Lý lập Pháp Chánh Truyền cho Nữ phái Cửu
Trùng Đài, ấy là cơ HÒA, hoàn thành con số 3 ứng với
Tam Tài thật là mầu nhiệm.
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I- Tại sao phải Âm trước Dương sau?
– Một: là thành quả của quẻ ĐỊA THIÊN THÁI
Trên là KHÔN ☷ tức nhiên khí Âm từ trên giáng xuống;
dưới là CÀN ☰ khí Dương từ dưới bốc lên, hai bên giao
hòa, thế mới gọi là THÁI, là hanh thông, Càn Khôn giao
nhau, lấy Âm bao Dương, vạn vật mới sanh sanh hóa hóa.
- Hai là mở Thể pháp trứơc, mở Bí pháp sau, theo lời của
Đức Hộ Pháp nói: "Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức
Chí-Tôn xuống thế mở Đạo thì Đức Chí Tôn mới hỏi rằng:
. Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí Pháp
trước hay là mở Thể-Pháp trước ?
. Bần-Đạo mới trả lời: - Xin mở Bí-Pháp trước!
Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trước thì phải khổ đa !
Đang lúc đời đang cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở Bí-pháp
trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo, đời thấy rõ xúm
nhau tranh giành phá hoại, thì mối Đạo phải ra thế nào ?
Vì thế nên mở Thể-pháp trước, dù cho đời quá dữ có tranh
giành phá hoại cả cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng
vô hại. Xin miễn là mặt Bí-Pháp còn là Đạo còn”.
[ĐHP: 30-5-Quí-Tỵ (1953)]
Đức Ngài dạy rằng:
“Phải hiểu THỂ PHÁP, biết Thể pháp, rồi mới thấu đến
BÍ-PHÁP. Khó lắm ! Phải để tinh-thần tìm hiểu cho lắm!
Khó lắm ! Phải rán học cho lắm mới có thể đoạt đặng!
Điều rất khó-khăn là phải viết sách” (ĐHP: 5-4 Kỷ-Sửu)
Như vậy:
“LUẬT của Đạo, cốt yếu làm cái khuôn khổ cho đại
gia đình này còn, tức là làm cho nên chí Thánh; có nghĩa
là ĐỨC CHÍ-TÔN muốn tạo cho con cái của Ngài thành
THÁNH thì phải làm sao?
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- Phải đem cả thảy vô đây, tắm rửa cho sạch-sẽ làm
cho thiên-hạ muốn gần, vì đáng tôn sùng yêu-ái mà gần.
Hình-luật Tam-giáo là nước Cam-Lồ để tắm rửa linh-hồn
vậy. Chơn truyền từ trước đến nay Đức Chí-Tôn để tại mặt
thế trên các Đạo: Phật- Tiên- Thánh là phương để gội rửa
linh-hồn”.
Thế nên trong cửa Đại Đạo ngày nay đâu đâu cũng
thấy chữ “THÁNH” như Thánh Thất, Thánh Thể Chí-Tôn,
Tòa Thánh, Thánh địa…Vậy thì người sống trên Thánh
Địa này cũng phải có Tâm Thánh; đó là điều quan trọng.
2- Vậy Thánh là gì ?
- Phân tích chữ THÁNH 聖 có ba phần: phần trên hết hợp
bởi chữ nhĩ 耳(nhĩ là lỗ tai, tai để nghe) kế đến chữ khẩu
口 (khẩu là miệng, miệng để nói); nghe là học, nói là hành;
tức là “Tri hành hiệp nhứt” dù khi còn học hay khi ra thực
hành cũng được mọi người khen tặng, nễ vì như một vì
VƯƠNG 王 (vương là vua). Trong chữ Vương 王 lại có
Càn ☰ 3 nét, ấy là Tam Tài:
Thiên- Nhân- Địa, đó vậy. Tức
nhiên chữ Vương đặt ở dưới hai
chữ nhĩ và khẩu đã nói trên, họp
lại là chữ THÁNH 聖 là người tài đức thông hiểu mọi việc
Luận về Tài Đức, Bát Nương Diêu Trì Cung dạy:
Tài lấn đức tài mau diệt tận,
Ðức đồng tài, tài phấn khởi thêm.
Mênh mông biển khổ con thuyền,
Ðạo sơ đức kém ngửa nghiêng sóng trần.
Ỷ tài sức cậy thân dựa thế,
Tài càng nhiều càng lụy đến thân.
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Tài kia tai nọ luôn vần,
Ðức tài trau luyện đồng cân mới mầu.
Trăm năm một cuộc bể dâu !
Tố Như Tiên sanh là cụ Nguyễn Du dạy đời qua hai câu:
“Thiện căn ở tại lòng ta,
“Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài"
Ở người tài ba, đạo đức cao thượng thì ba nét (Tam
tài) này là phải đạt cho được những điều tối yếu:
- Trên thông thiên văn,
- Dưới đạt địa lý,
- Giữa quán nhân sự.
Lại nữa chữ vương 王 thì nét trên là thiên, dưới là địa, nét
giữa là nhân; là phải thông suốt, chữ Thập ở giữa là sự
quán thông thiên địa. Chúa Cứu Thế chết ở chữ Thập này.
Nếu giải chữ THÁNH qua bốn chiều không gian,
thì chữ THANH đứng vào trung tâm, tức nhiên điều cần
yếu là phải tự thanh lọc, đạo đức, rồi từ đó biết hướng
thượng là nên THÁNH. Dẫu làm
việc gì cũng THÀNH, được
thành công bởi đã noi theo căn
bản tốt đẹp thì THẠNH bình,
thạnh vượng. Vậy là tâm hồn
THẢNH thơi, hạnh phúc.
3- Thánh Thể CHÍ TÔN khởi từ GIÁO HỮU 教友

Trong cửa Đại Đạo ngày nay Giáo Hữu đã vào Thánh-vị,
đối phẩm ĐỊA THÁNH nên Pháp Chánh truyền qui định:
“Giáo-Hữu là người để phổ-thông Chơn Đạo của
Thầy” nhưng Thầy buộc:
- Phải học cho lảu thông Chơn Đạo của Thầy.
- Phải có khoa-mục mới đặng.
- Phải thể Đạo cho xứng đáng Tôn-chỉ của Đạo.
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“Cái phận sự phổ thông là một phận sự lớn lao quí
trọng, nếu chẳng biết tôn chỉ của Ðạo cho thông suốt, lại
đem xuống truyền bá cho nhơn sanh những tư tưởng
nghịch cùng chơn lý của Ðạo, là hại Ðạo. Huống chi Thầy
đã nói GIÁO HỮU là người thân cận của nhơn sanh hơn
hết, nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức, tu tâm, có đủ tư
cách mà bày gương Ðạo cho rõ ràng, nhơn sanh chỉ để
mắt vào đó mà khen, hay là chê Ðạo, vì sự chơn thật, hay
là giả dối, nhơn sanh chỉ coi đó mà quyết đoán. Trò phải
như Thầy, mà Thầy thế nào Trò phải thế ấy, nhơn sanh
xem Trò mà đoán Thầy. Cái thể thống của Ðạo Thầy gọi
là chơn thật thì phải hành Ðạo thế nào cho ra chơn thật y
như Thầy sở định. Bực trí thức, muốn quan sát một nền
Ðạo nào, thì chẳng cần biết hết Chức Sắc, chỉ lựa một
phẩm vị yếu trọng hơn hết là bực hạ thừa, mà so sánh tư
cách, hạnh đức, đặng quyết đoán tôn chỉ nội dung của Tôn
Giáo ấy.. Muốn cho xứng đáng thì phải thông suốt cả các
chơn lý Ðạo”. (PCT)
GIÁO HỮU là người phải đạt Tam Tài như trên đã
nói. Vì sợ e rằng còn khiếm-khuyết, chưa đầy đủ nên mới
“buộc”. Ở vào thời-kỳ còn buộc tức là còn nghi ngờ, chờ
sự kiểm điểm, khảo-duợt, lọc lừa, nên ứng với lời chiếm
của hào Sơ Cửu quẻ CÀN là “Tiềm Long vật dụng”.
Vật dụng tức là chớ dùng. “Chớ dùng” đây là vì vấn
đề trọng-yếu chớ không phải không dùng được, vì tính
cách hào Sơ Cửu quẻ Kiền là Dương cương ở vào vị
Dương được đắc chính, cho nên phẩm Giáo-Hữu chỉ được
dạy bạn mà thôi, ở vào thời “Chớ dùng”, cho nên phải:
- Tích-luỹ tài năng, đức độ cho được cao dày: sáng
chói hơn, vững-vàng hơn, thông suốt nhiều hơn.
- Chờ sử dụng cho đúng với địa vị và quyền hành
thích đáng hơn;
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- Chờ đúng thời-gian, đúng lúc, vì mỗi phẩm cấp phải
đủ năm năm công quả mới được thăng lên phẩm kế tiếp,
với điều kiện công nghiệp không gián đoạn.
GIÁO-HỮU, là một phẩm cấp đầu tiên bước vào
hàng THÁNH, là nền tảng của Đại Đạo nên Chí Tôn đã
chủân bị kỹ lưỡng. Từ đây những phẩm kế tiếp cứ theo cái
đà tiến triển đó mà tiến dần vừa là TÀI NĂNG vừa là
ĐỨC HẠNH thì tương lai sẽ có một HỘI THÁNH HÒAN
TÒAN TỐT ĐẸP, lo gì nền Đại Đạo này không phổ biến
khắp năm châu như Thánh Ý của Thầy truyền đến ĐẠI
ĐỒNG THẾ GIỚI trong Thất ức niên tuổi Đạo..
Thánh Ngôn:“Hiệp-Thiên-Đài còn chưa muốn nhìn,
thì ĐẠO một ngày kia cũng sẽ bị chối. Thầy tìm phương
sửa cải cũng đáng đó chút ! Nhưng cũng bởi chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ ĐẠO của thế-gian này,
nên Thầy không giáng cơ mà phân-giải lại nữa. Các con
đã chịu một trách-nhiệm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho
các con học tập mà lập nên địa-vị mình trước mặt chúng
sanh cho xứng-đáng, thì Đạo cũng chưa ra vẻ Đạo. Vì vậy
mà Thầy chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng:
Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết. Nghe à!
THI
Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường.
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn-tình ví chẳng mưu thâu-phục,
Thế-giới mong chi phép độ lường.
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi đạo-hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền-lương,
Vinh-hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.!
>>>o0o<<<
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V- PHÁP CHÁNH TRUYỀN CHÚ GIẢI VỀ
QUYỀN HÀNH của GIÁO TÔNG
A- Pháp Chánh Truyền: Giáo Tông là ANH CẢ các con

LUẬN: Trong nền Đạo có hai Giáo Tông là hai Anh Cả:
- Một về vô vi: là Đức Lý Thái Bạch Kim Tinh,
- Một hữu hình là Quyền Giáo Tông Lê văn Trung
Cả hai đều là ANH CẢ của nhơn sanh được tôn tặng.
Đức Hộ-Pháp nói: đêm nay 17-8-Quí Tỵ (1953): Vía Nhứt
Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ. Ðức Giáo Tông chúng ta lấy làm hân hạnh nhờ ơn
Ðức Chí Tôn ban cho chúng ta một người Anh Cả Thiêng
Liêng hiển linh, quyền năng vô đối.
Chữ Hán gọi ANH là Huynh 兄 trong chữ huynh
có hai phần: trên là chữ khẩu 口 là cái miệng để nói, dưới
là bộ Nhơn đứng 儿. Thế thường, Anh là người chỉ có
quyền dùng lời nói dạy bảo em. Khi cha mẹ còn tại tiền thì
Anh là “Quyền huynh thế ngôn”, khi cha mẹ mãn phần thì
Anh là “Quyền huynh thế phụ”; nghĩa là trong nền Đại
Đạo, Đức Chí-Tôn muốn cả thảy xem nhau như ruột thịt.
CHÚ GIẢI:“Giáo Tông thay mặt cho Thầy, đặng
bảo tồn chơn Ðạo của Thầy tại thế, thì ANH CẢ nhơn sanh
đặng dìu dắt các con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ
tuổi, quyền Thiêng Liêng đã định vậy.
Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần hữu hình
là: "Cửu Trùng Ðài" và "Hiệp Thiên Ðài" mà nơi Hiệp
Thiên Ðài, dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo
Tông, song Hộ Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói
trên đây, chớ phần Thiêng Liêng thì đồng vị”.
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LUẬN: Về thiêng liêng thì
đồng vị, nên: đồ hình bên đây
biểu tượng bằng hai hình tam
giác đều (suy từ hai quẻ Càn
☰ Khôn ☷) cùng nội tiếp
trong vòng tròn. Nhưng:
-Hộ Pháp tượng tam giác
đỉnh quay lên, vì Hiệp Thiên
Đài (Đạo- Dương quẻ Càn).
- Giáo Tông tượng tam giác
đỉnh quay xuống, vì là Cửu
Trùng Đài (Đời- Âm quẻ Khôn)
Xem ra: Đời (Âm), Đạo (Dương) tức nhiên trong
Âm có Dương và trong Dương có Âm, gọi là “Âm trung
hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn” luôn luôn là
qui luật, ấy là ĐẠO- ĐỜI tương đắc (nhưng Đời đây là
Đời trong Đạo, phân biệt với đời của đời có khác nhau xa).
- Giáo Tông lớn ở dưới (Anh Cả - đỉnh dưới của tam giác)
- Hộ-Pháp nhỏ mà ở trên (Em- đỉnh trên của tam giác).
Thượng Đế ngự vào tâm để chứng minh quyền
Thiêng Liêng là tối thượng. Tam Kỳ Phổ Độ này Đức
Thượng Đế là Giáo Chủ về vô vi. Ngài đến ban quyền Chí
Tôn tại thế cho hai ông Chủ của hai Đài hữu hình là Giáo
Tông và Hộ-Pháp: khi hiệp một là quyền Chí-Tôn tại thế.
Ngày nay, Thầy đến chia đôi quyền CHÍ TÔN ra:
- GIÁO TÔNG chỉ có quyền dìu dẫn con cái của CHÍ
TÔN về phương châm giáo hóa, chánh trị cho thuần phong
mỹ tục, thay quyền cho CHÍ TÔN trong đường Ðạo và
đường Ðời mà thôi .
- Còn HỘ-PHÁP có đặc quyền gìn giữ luật pháp, bảo
thủ chơn truyền; gìn giữ ngôi vị cho con cái CHÍ TÔN,
không cho loạn hàng thất thứ.
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Phương pháp ấy CHÍ TÔN rất công bằng và còn
chia đôi cho lưỡng quyền không thể chuyên chế để áp
dụng mà hà hiếp con cái của Người.
Thánh Ngôn: “Khai Thiên Ðịa vốn Thầy, sanh Tiên
Phật cũng Thầy. Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến Càn
Khôn Thế giới và cả nhơn loại.
Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.
Các con là chư Phật, chư Phật là các con.
Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật”.
PCT: Có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt các
con trong đường Ðạo và đường Ðời.
CG: Giáo Tông đặng đồng quyền cùng Thầy mà
dạy dỗ cả chư Môn Ðệ của Thầy trong đường Ðạo-đức,
dìu bước từ người, chăm nom săn sóc cho khỏi phạm Thiên
Ðiều, thì là buộc tuân y TÂN LUẬT. Ấy vậy dầu cho phẩm
vị nào phạm tội; thì Giáo Tông cũng chẳng vì tình riêng
gọi là tha thứ khoan dung, để lòng che chở, làm cho kẻ
phạm phải mất Thiên-vị, lại gây điều đố kỵ của nhơn sanh,
làm cho nhẹ giá trị của nền Chánh Giáo. Những sự đau
thảm khó khăn của Tín Ðồ tức là chúng sanh, những sự
khổ hạnh của Hội Thánh, nghĩa là hàng Chức Sắc Thiên
Phong, thì Giáo Tông phải liệu phương che chở an ủi làm
cho đời khổ não hóa ra đời hạnh phước; người nắm trọn
quyền thể Thiên hành hóa, ấy là phận sự tối cao tối trọng
của Ðức Giáo Tông đó.
PCT: Nó có quyền về phần xác chớ không có
quyền về phần hồn.
CG: Hễ nói về phần xác là nói phần hữu hình, mà
nói về phần hữu hình của chúng sanh tức là nói về phần
Ðời. Còn như nói về phần hồn tức là phần Thiêng Liêng ấy
là phần Ðạo.
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Trên đây Thầy đã nói rằng: Có quyền dìu dắt trong
đường Ðạo và đường Ðời, thì Thầy đã chỉ rõ rằng, có
quyền dìu dắt cả các con cái của Thầy trên con đường Ðạo
Ðức của chính mình Thầy khai tạo và trên con đường Ðời
cơ Ðạo gầy nên; chớ chẳng phải nói trọn quyền về phần
Ðạo và phần Ðời, nghĩa lý phân biệt nhau duy có chữ
ÐƯỜNG và chữ PHẦN,xin rán hiểu đừng lầm hai chữ ấy”
LUẬN ĐẠO:
1- Phân biệt chữ ÐƯỜNG và chữ PHẦN:
Đường Đạo Thầy mở ra ngày nay là con đường
“phản bổn hòan nguyên” ấy là ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO.
Đặc biệt là Thầy đến ban cho nền ĐẠI ĐẠO này thêm hai
Bát Quái nữa làm hành trang cho bước đường trở về:
Đây là nói đến hai Bát Quái Cao Đài:

(Xem khai triển các Bát Qúai. Trang: 68- 82)
Ấy là nhiệm vụ của Đức Giáo Tông hữu hình đó:
- “Có quyền dìu dắt cả các con cái của Thầy trên con
đường Ðạo-đức của chính mình Thầy khai tạo”, nghĩa là
dẫn dắt “con cái của Thầy” phải đạt cho được BÁT QUÁI
HƯ VÔ, chính là đường trở về để hiệp nhứt với Thượng
Đế là Đức Chí-Tôn - Đại Từ Phụ.
(Bát Quái luyện Đạo trên Áo Tiểu phục Giáo Tông)
- “Và trên con đường Ðời cơ Ðạo gầy nên” Đó là con
đường giáo hóa nhơn sanh, là biểu tượng của BÁT QUÁI
ĐỒ THIÊN, mà quyền hành Giáo Tông đã thể thiên hành
hóa, dìu dắt chúng sanh thi hành TAM LẬP: lập Đức, lập
Công, lập Ngôn và đạt cho được ba ngàn công quả.
Vì lẽ đây là con “ĐƯỜNG” THIÊN ĐẠO, duy nhứt
trong cửa Đạo Cao Đài do Đức Chí-Tôn đến ban thêm cho
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hai BÁT QUÁI trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này mà thôi.
Còn trước đây chúng sanh đã biết qua nhiều về THẾ
ĐẠO hay Nhơn Đạo tức là thực hành hai Bát Quái đã có
từ trước, nhờ đó mà nhân lọai đã văn minh đến tuyệt đỉnh,
đây là phần hành của ĐẦU SƯ. Qua hai Bát Quái Tiên
Thiên và Hậu Thiên, ấy PCT nhấn mạnh là chữ “PHẦN”:

Nói chung đây là “PHẦN” THẾ ĐẠO tức là gồm cả phần
Đạo và phần Đời, cũng có Bí pháp và Thể pháp của Thế
Đạo nữa.
Đấy là đã giải rõ về “nghĩa lý phân biệt nhau duy
có chữ ÐƯỜNG và chữ PHẦN” .
Tóm lại:
- Giáo Tông nắm hai Bát Quái Cao Đài để thể
Thiên hành chánh, là con ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO:
1-Bát Quái Hư vô: ấy là Đường Đạo, thành Tiên tác Phật
2-Bát Quái Đồ Thiên là Đường Đời, phụng sự vạn linh.
- Đầu Sư nắm hai Bát Quái Tiên Thiên & Hậu
Thiên, mục đích là “Dạy dỗ nhơn sanh làm lành”, PHẦN
THẾ ĐẠO, thực hành Thể pháp và Bí pháp Thế Đạo:
1-Bát Quái Tiên Thiên: là phần Đạo, giải nguyên lý vũ trụ
2-Bát Quái Hậu Thiên:phần Đời, cách sống của con người
Chú Gỉai: “Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã dạy
Hộ Pháp khi Người hỏi Thầy về quyền của Giáo Tông.
Hộ Pháp hỏi: "Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh
Giáo Da-Tô (1) Thầy truyền tại thế, thì Thầy cho Giáo
Tông trọn quyền về phần hồn và phần xác; Người nhờ
nương quyền hành cao trọng đó, Ðạo Thánh mới có thế
lực hữu hình như vậy. Ðến ngày nay, Thầy giảm quyền
Giáo Tông của mấy con về phần hồn đi, thì con sợ e cho
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Người không đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh chăng?"
Thầy đáp: "Cười ! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy,
vì nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm
đồng quyền cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy
mà ngồi, lại nắm quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc
nhơn sanh phải chịu lòn cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt.
Hơn nữa, cái quyền hành quí hóa ấy, Thầy tưởng vì
thương mà cho các con, nào dè nó là một cây gươm hai
lưỡi để giục loạn cho các con.
Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ
đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại
ấy thì chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một
người nhứt thống.
Kẻ nào đã nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng
Liêng, thì là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ
độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh
chẳng phương nào thoát khỏi vòng áp chế.
Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác
và phần hồn (nghĩa là Ðạo và Ðời) thì "HIỆP THIÊN
ÐÀI" lập ra chẳng là vô ích lắm sao con ? "CỬU TRÙNG
ÐÀI" là Ðời, "HIỆP THIÊN ÐÀI" là Ðạo, Ðạo không Ðời
không sức, Ðời không Ðạo không quyền: Sức quyền tương
đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các
con liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà
giữ vẹn Thánh Giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo
(1) Bài Thánh thi của Đức Da-Tô 耶蘇 (Da viết D) có câu:
“DA nồi thịt xáo hại lòng đau,
“TÔ cả Năm Châu cũng máu đào”.

LUẬN: “Trước kia Ðạo Thánh, CHÍ TÔN vì quá
thương Nhơn sanh, đã giao phần hồn và phần xác cho
Ðức Chúa Giê-Giu (Jésus Christ) đủ quyền năng lập Ðạo.
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Trái lại, Nhơn sanh lợi dụng lẽ thương yêu ấy, nhứt là
những kẻ kế vị cho Chúa, vì mang phàm thân nhục thể,
thành ra quá lạm dụng quyền tối cao ấy như ngọn gươm
bén mà sát phạt con cái của CHÍ TÔN. Chính CHÍ TÔN đã
nói: "Vì quá thương mà ban cho". Ngày nay CHÍ TÔN
cũng không phải đến lấy lại, mà chỉ chia đôi quyền hành
ấy ra cho Giáo Tông và Hộ Pháp.
“Giáo Tông là người thay mặt cho Ðức CHÍ TÔN
tại thế, giáo hóa dìu dắt toàn thể con cái CHÍ TÔN cho đến
tột bực ngang hàng cùng Thầy, trọn quyền dung nạp tâm lý
của toàn thể nhơn loại đặng tạo thành một cơ quan Chánh
Trị Thiên Triều, trọn cả đường Ðạo và đường Ðời cho trọn
câu Thể Thiên Hành Hóa. Ngôi Giáo Tông là tột bực của
loài người, mà chỉ truyền hiền, chớ không truyền tử. Như
thế mới có thể lập đời Thánh Ðức trường tồn được”.
2- Đức Thượng Phẩm nhận định về sự chia quyền:

“Nếu một thời-kỳ mà Giáo lý đã Thất Chơn-truyền
thì đem đến cho nhơn-sanh biết bao tang-thương biến đổi.
Cũng vì lẽ ấy mà nay Đức Chí-Tôn giáng trần lập Đạo lại
chia hình thể của Ngài ra hai phần để có phương kềm thúc
nhau trên bước đường lập vị.
- Phần Cửu-Trùng-Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn-sanh
- Còn phần của Hiệp-Thiên-Đài thì lo về mặt Luật Pháp để
bảo-thủ chơn-truyền của Đạo. Nhờ đó nền Thánh giáo của
Đức Chí-Tôn khỏi phải qui thành phàm-giáo. Cũng vì lẽ
quyền-hành riêng biệt ấy mà khiến cho hai bên thường có
phản khắc Đạo quyền, bởi tánh phàm thường hay có phạm
những lỗi-lầm mà chẳng chịu phục thiện đặng cải sửa cho
trở nên tận thiện. Các Em đâu hiểu rằng CHÍ-TÔN giao
quyền sửa trị Chức Sắc, Chức việc và toàn Đạo Nam, Nữ
cho bên Hiệp-Thiên-Đài là Thánh-ý Đức Chí-Tôn muốn
dùng hình phàm đặng làm cho giảm bớt tội vô hình. Nếu ai
41

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

chẳng thận-trọng để cho phạm vào Pháp Luật mà chẳng
chịu pháp sửa trị của Hiệp-Thiên-Đài thì rất uổng cho một
kiếp tu mà không trọn phận và đến khi rời bỏ xác phàm rồi
làm sao có cơ hội lập công nữa !”.
PCT: Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập
Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu
và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.
CG: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy
đã chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ
phần siêu rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài chưởng quản.
Ðức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam
Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa
Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?
Người phải đến Hiệp Thiên Ðài cầu huyền diệu
Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra đây, đoạn Pháp Chánh
Truyền Hiệp Thiên Ðài nói về việc ấy:
"Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông
thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế
Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà
cầu siêu cho cả nhơn loại. Ấy vậy về phần Thiêng Liêng là
phần Ðạo, thì Ngài chẳng có quyền hành chi hết, dầu cho
dâng sớ cầu điều chi cùng Bát Quái Ðài, thì cũng phải do
nơi Hiệp Thiên Ðài cả. Hiệp Thiên Ðài là trung gian để
liên hiệp Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật”.
LUẬN:

Đức Cao Thượng Phẩm nói: “Tam Thiên Thế giới
là ngôi vị, còn Thất Thập Nhị Địa là trường thi công quả".
“Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Ðại Bộ Châu ở
không không trên không khí, tức là không phải Tinh tú,
còn lại Thất thập nhị Ðịa và Tam thiên Thế giới thì đều là
Tinh Tú”. Lục Thập Thất Ðịa Cầu là địa cầu thứ 67, tức
nhiên trên trái địa cầu mà nhân loại đang sống là địa cầu
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68 trong số 72 địa cầu.Thầy cho biết dầu một vị Đế Vương
ở Địa cầu 68 này cũng không bằng một người thường ở
Địa cầu 67. Con số càng nhỏ dần là sự yếu trọng cho đến
đệ nhứt cầu. Như vậy Giáo Tông được phép thông công
cùng “Tam Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Ðịa Giới”,
tức là ba mươi sáu từng Trời và bảy mươi hai Qủa địa cầu.
Thầy cho biết là “Tới Hạ tầng Thế-giái, Tam Thiên
thế giái, Ba ngàn quả tinh-cầu phân làm Tứ đại bộ châu
rồi nối theo Thất thập nhị điạ, tức là Đệ nhứt cầu cho đến
địa-cầu các con ở là địa-cầu 68”.
Ngày 28-8-Bính Dần (Thứ hai: 04-10-1926)
Thầy dạy: Chúng Nam nghe:
- Thầy Khổng Tử trước có Tam thiên đồ đệ, truyền
lại còn Thất thập nhị Hiền.
- Thầy Lão Tử trước đặng một trò là Nguơn Thỉ.
- Thầy Giê-Giu trước đặng Mười hai người, chừng
bị bắt còn lại là Pierre mà thôi.
- Thầy Thích-Già đặng bốn người, ba người bỏ
Thầy còn lại một.
Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam
Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên
Ðồ đệ. Các con coi đó mà hiểu rằng, các con có sự mà
thiên hạ từ tạo thế đến chừ chưa hề có chăng?
Nơi Bạch Ngọc Kinh, hơn 60 năm trước, chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, thấy đại nộ của Thầy, nên ra tình
nguyện hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi
hơn kẻ phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng?
Các con có cả ba Chánh đạo là Tam giáo, các con
biết tôn trọng, ngày nay lại thêm Chánh đạo nữa, các con
biết ít nước nào đặng vậy! Bị hàng phẩm Nhơn tước phải
phù hạp với hàng phẩm Thiên tước, đáng lẽ Thầy cũng nên
cho các con chịu số phận bần hàn mà không nỡ, nên ngày
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nay mới có kẻ như vậy. Thầy nói cho các con biết: Dầu
một vị Ðại La Thiên Ðế xuống phàm mà không tu, cũng
khó trở lại địa vị đặng. Các con nghe à !”
3- Do những số vi diệu này các Thánh lập Đạo:
- Ðức Khổng Tử xưa có Tam thiên đồ đệ (3000 học trò),
- Trong đó có Thất thập nhị Hiền (72 người tài giỏi),
- Trong Thất thập nhị Hiền có Thập Triết (10 Triết gia) và
đặc biệt có hai vị Thánh là: Phục Thánh Nhan Hồi, Tông
Thánh Tăng Sâm. (Ðời sau có thêm hai vị Thánh nữa là
Thuật Thánh Tử-Tư và Á-Thánh Mạnh Tử, hịêp với hai vị
Thánh trước nữa gọi chung là Tứ Phối).
Ngày nay lập Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn chọn:
- Nhứt Phật: là một phẩm Giáo Tông, đối phẩm Thiên
Tiên hay Phật vị.
- Tam Tiên: là 3 vị Ðầu Sư cho 3 phái, mỗi phái 1 vị, đối
phẩm Ðịa Tiên.
- Tam Thập Lục Thánh: là 36 vị Phối Sư, chia đều mỗi
phái 12 vị, đối phẩm Thiên Thánh
- Thất Thập Nhị Hiền: là 72 vị Giáo Sư, chia đều mỗi
phái 24 vị, đối phẩm Nhơn Thánh.
- Tam Thiên Ðồ Đệ: là 3000 Giáo Hữu, chia đều mỗi phái
1000 vị, đối phẩm Ðịa Thánh.
Vậy chức sắc Cửu Trùng Ðài Nam phái cả thảy 3112
vị, cộng số (3+1+1+2=7). Số 7 chỉ vạn-vật hữu tướng
thành hình; trong thân người là thất khiếu ở trên đầu, cũng
là chỉ Thất tình. Người tu biến thất tình thành thất bửu.
Nếu kể thêm 3 vị Chưởng Pháp nữa (đối phẩm Nhơn
Tiên) thì tổng số Chức sắc Cửu Trùng Ðài là 3115 vị. Cộng
lại sẽ là (3+1+1+5= 10) (tượng thập Thiên can).
Số 10 do 9+1 là số hiền-hòa, lặng-lẽ, an-bình, đầm-ấm
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THỰC TẾ NỀN ĐẠO CÓ 3 GIÁO TÔNG:
Pháp Chánh Truyền qui định Giáo-Tông (1 vị) là
người đứng đầu Tôn-giáo có trách nhiệm hữu hình là “Anh
Cả của con cái Đức Chí Tôn”. Lãnh đạo tối cao toàn Đạo,
có phận-sự dìu dắt Đạo Hữu trong đường Đạo và đường
Đời. Phẩm này chỉ có một mà thôi đứng vào hàng Nhứt
Phật; Đối phẩm với Thiên Tiên.
GIÁO TÔNG là người thay mặt cho Ðức CHÍ TÔN
tại thế, giáo hóa, dìu dắt toàn thể con cái CHÍ TÔN cho
đến tột bực ngang hàng cùng Thầy, trọn quyền dung nạp
tâm lý của toàn thể nhơn loại đặng tạo thành một cơ quan
Chánh Trị Thiên Triều. Ngôi Giáo Tông là tột bực của loài
người, chỉ truyền hiền, chớ không truyền tử.
Tuy Pháp Chánh Truyền qui định chỉ có một phẩm
Giáo Tông ; nhưng thực tế có đến ba Giáo Tông:
1- Giáo Tông Ngô văn Chiêu (bị mất ngôi):
Đức Chí-Tôn dạy: 13-3-Bính-Dần (dl: 24-4-1926):
“Chiêu đã có công tu, lại là Môn-đệ yêu dấu của Thầy,
nên Thầy muốn ban chức Giáo Tông cho nó, song vì lòng
ám-muội phạm đến oai-linh Thầy mà ra lòng bất đức
chẳng còn xứng đáng mà dìu-dắt các con, nên Thầy cất
phần thưởng nó, Thầy nhứt định để chức ấy lại mà đợi
người xứng đáng, hay là Thầy đến chính mình Thầy mà
dạy-dỗ các con”.
Tái cầu: “Các con coi thử đó thì đã hiểu rằng
Thầy thương yêu nhơn-loại là dường nào! Cái vui của
Thầy là đặng thấy các con hội-hiệp cùng nhau, thương-yêu
nhau trong đạo đức của Thầy, ai còn dám làm cho chia-lìa
các con là đứa thù-nghịch của Thầy.
“Chiêu đã hữu căn, hữu kiếp: Thầy đã dùng huyền
diệu mà thâu phục, độ rỗi nó trước các con. Biết bao phen
Thầy gom các Môn-đệ lại. Thầy sở cậy nó ấp-yêu dùm cho
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Thầy dường như gà mẹ ấp con. Song nó chẳng vâng mạng
lịnh Thầy, lại đành lòng cắn mổ xô đuổi dường ấy, thì làm
sao cho xứng đáng cái trách-nhiệm rất lớn của Thầy toan
phú-thác cho nó. Các con đừng trông mong rỗi cho nó.
Nghe và tuân mạng lịnh Thầy !”.
Thầy dạy (đêm 14 rạng 15 tháng 3 năm Bính Dần
(25 và 26-4-1926):
“Chiêu, thiếu đức, thiếu tài.
“Trung, con sợ ai? - TA không sợ ai ! TA biết hơn
ngươi. TA há không biết thương sao ?
“Ấy cũng vì thiếu đức. Nó đã biết TA. Cứ tuân lời
THẦY đã truyền mà thi-hành !
Cao-Đài: ngày 26 Avril 1926:
“Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh TA, Ai kiên? TA chờ
ngươi. Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh TA, ai thừa lịnh ? TA
đã nói ngươi làm đầu Tam-giáo, đã bao phen TA lập Đạo
sẵn cho, ngươi chê há? TA đã sở định, ngươi dám cải:
Chuyên quyền từ đó bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám-hối TA cho tu ít tháng.
Tài hay, tài khéo chớ đua lừa.
Qua các bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn, chúng ta biết
được Ngài Ngô Văn Chiêu bị Quỉ Vương thử thách trước
khi được lên ngôi Giáo Tông. Ngài bị thử thách và chỉ
trong vòng năm ngày, Ngài không thắng nỗi các thử thách
của Quỉ Vương bày ra, nên đành chịu mất ngôi Giáo Tông.
Sự thử thách của Quỉ Vương là cần thiết đối với
ngôi Giáo-Tông là phẩm vị số MỘT của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, nếu thắng nỗi Quỉ Vương thì bọn chúng mới chịu
phục, còn không thắng nỗi thì phải chiụ mất ngôi.
Đồ hình dưới đây là ba ngôi Giáo Tông nhưng
cũng là Một, đứng đầu hàng Tiên vị.
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Chú thích: Trên là “Cửu Trùng Đài hàng Tiên vị” gồm:
Tam giác giữa Giáo Tông là Anh Cả thay trời, có ba:
- Đỉnh giữa: Đức Lý- Giáo Tông ĐĐTKPĐ
(Thần)
- Góc trái: Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung (Khí)
- Góc phải (ngòai nhìn vào) Ngô văn Chiêu
(Tinh)
Tam giác lớn đỉnh quay lên: Chưởng Pháp
- Thượng Chưởng Pháp (ở đỉnh trên )
- Thái Chưởng Pháp
(góc trái)
- Ngọc Chưởng Pháp (góc phải)
Tam giác đỉnh quay xuống: Đầu Sư
- Thượng Đầu Sư
(ở đỉnh dưới)
- Thái Đầu Sư
(góc phải)
- Ngọc Đầu Sư
(góc trái. Ngòai nhìn vào)
Tất cả bấy giờ đi vào qui luật “tuy ba mà một, một mà ba”
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-Tuy một tiếng hứa của Đức Chí-Tôn, ông Ngô văn Chiêu
cũng là Giáo Tông, thuộc về TINH (một trong Tam bửu)
2- Một hữu hình là Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung.
Ngài tượng cho KHÍ. Ngài đã hành Quyền Giáo Tông 8
năm tròn không dư không thiếu một ngày. Nếu tính từ:
ngày Khai Đạo: 14-10-Bính Dần (19-11-1926)
đến ngày qui Thiên: 13-10-Giáp Túât (19-11-1934)
3- Một về vô vi: là Đức Lý Thái Bạch Kim Tinh: THẦN.
Ấy cũng là qui luật “Một mà ba, ba mà một”.
Bấy giờ: tổng số Chức sắc Cửu Trùng Ðài sẽ là =
3115 vị + 2 (Giáo Tông, số thêm ra) sẽ là 3117 (3+1+1+7=
12 là số riêng của Thầy. Số 12 (Thập nhị Địa chi) hiệp
với số 10 ở trên (trang 44) thập Thiên Can là Quyền năng
tối thượng của Gíao Tông là Anh Cả thay Thầy trị thế.
“Thập Thiên can bao hàm vạn tượng,
“Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn”
Muốn biết rõ quyền hành của Chức sắc trong nền Đại Đạo
thì trước hết phải luận về ĐẠO PHỤC của CHỨC SẮC
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ĐẠO PHỤC GIÁO TÔNG
CHÚ GIẢI: Ðạo phục của Giáo Tông có hai bộ:
một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
Bộ Ðại Phục thì toàn bằng hàng trắng, có thêu
bông sen vàng từ trên tới dưới, hai bên cổ áo, mỗi phía có
ba Cổ Pháp là: Long Tu Phiến, Thư Hùng Kiếm và Phất
Chủ. (Ấy Cổ Pháp của Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị
thế) Ðầu đội mão vàng năm từng hình Bát Quái (thế Ngũ
Chi Ðại Ðạo) ráp tròn lại bít chính giữa; trên chót mão có
để chữ "Vạn". Giữa chữ Vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh một vòng Minh Khí; nơi ngạch mão, phải chạm ba
Cổ Pháp cho rõ ràng, y như hai bên cổ áo đã nói trên kia,
tay mặt cầm cây gậy 0m90, trên đầu gậy có chữ "Vạn"
bằng vàng, nơi giữa chữ Vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh một vòng Minh Khí.
Bộ Tiểu Phục cũng toàn bằng hàng trắng, có thêu
chữ BÁT QUÁI bằng vàng: cung KHẢM ngay Hạ Ðơn
Ðiền, cung CẤN bên tay mặt, cung CHẤN bên tay trái,
cung ÐOÀI bên vai mặt, cung TỐN bên vai trái, cung LY
ngay trái tim, cung KHÔN ngay giữa lưng. Ðầu đội mão
Hiệp Chưởng (Mitre) cũng toàn bằng hàng trắng, bề cao ba
tấc ba phân ba ly (0m333) may giáp mối lại cho có trước
một ngạnh, sau một ngạnh hiệp lại có một đường xếp (ấy
là Âm- Dương tương hiệp) cột dây xếp hai lại, nơi bên tay
trái có để hai dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí
dài bề ngang 0m03, bề dài 0m30) trên mão ngay trước trán
có thêu chữ cung CÀN. Chơn đi giày vô ưu toàn bằng
hàng trắng, trước mũi có chữ Tịch Ðạo Nam Nữ.
Tỷ như Ðức Lý Giáo Tông đương thời. thì nơi trước
mũi giày của Ngài phải có chữ Tịch Ðạo là "THANH
HƯƠNG"
49

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

ĐẠO PHỤC XÁC ĐỊNH QUYỀN HÀNH
CỦA CHỨC SẮC
Trong cửa Đại-Đạo ngày nay điều đặc biệt là do
Đức Chí Tôn giáng Cơ dạy đủ mọi nghi thức, nhất là phần
Đạo-phục cho các Chức sắc tử Tiểu cấp đến Chức sắc Đại
Thiên phong đều được qui định trong Pháp Chánh Truyền.
Với Đức Quyền Giáo Tông thì Đạo phục của Ngài
đã hiện tượng qua hai Bát Quái:
- Quyền hành: biểu tượng bằng BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN
- Áo Tiểu phục: biểu tượng bằng BÁT QUÁI HƯ VÔ
Lý Tam Tài trong Đạo phục của Chức sắc:
- Về Thiên: do Pháp Chánh Truyền qui định hẳn hoi
từ chi tiết một về áo mão, có kích thước rõ ràng….
- Về Địa: là Thầy giao trách nhiệm cho Bà Hương
Hiếu may áo mão cho tất cả các Chức Sắc trong buổi mới
lập Pháp Chánh Truyền, nếu khó khăn có Thầy hướng dẫn
chi tiết. Về sau Thầy còn nhờ thêm Bà Lâm Hương Thanh
may một số áo Mão cho Chánh Phối sư nữa.
-Về Nhân: Thầy còn ban cho bài Thi để xác định
những quyền hành tối cao, tối trọng, nhưng chỉ riêng Đức
Quyền Giáo Tông và kế đến là Đức Hộ Pháp mà thôi. Vì
hai phẩm này hiệp Một là Chí Tôn, thay Trời tạo thế..
Lần lượt sẽ khai triển các vấn đề trên, để thấy rõ:
“Thầy dùng Lương sanh để cứu vớt quần sanh”.
Bởi Đạo-phục đây là Thiên phục, Đức Cao Đài
giáng nói [Dimanche 25 Juillet 1926 (16-6-Bính Dần)]
“T... con coi mặc Thiên phục có xấu gì đâu con ? Một
ngày kia sắc phục ấy đời sẽ coi quí trọng lắm. Con ôi !
Con có biết những
điều ấy bao giờ !
Cười.!...”
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B- Ðạo phục của Giáo Tông qua PCT:
PCT: -“Ðạo phục của Giáo Tông có hai bộ: một bộ
Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục”.
LUẬN: Đấy là đầy đủ lý Âm-Dương, tượng trưng cho
quyền hành của Ngài nắm hai BÁT QUÁI để hòan thành
con ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO mà Chí Tôn đã ủy thác qua
Pháp Chánh Truyền (xem triển khai Bát Qúai. Tr 68, 82)
I- Bộ Ðại Phục:
PCT: “Bộ Ðại Phục thì toàn bằng hàng trắng, có
thêu bông sen vàng từ trên tới dưới”.
LUẬN: Chức sắc Cửu-Trùng-Đài Nam phái, đặc biệt
chỉ có Giáo Tông và Thượng Chưởng Pháp mặc sắc phục
trắng chầu lễ Chí-Tôn, ngoài ra đều mặc theo sắc phái.
Vì sao ? - Màu trắng là màu tổng-hợp của bảy sắc
cầu vồng, đó là màu Đại-Đồng, mục-đích của Đạo Cao
Đài là phải phổ thông ra cho đến Đại-Đồng Thế-Giới.
Về Bí pháp là phần riêng biệt của Đức Chí-Tôn dùng
trong cơ chuyển thế và Cứu thế: Đức Chí-Tôn đã chọn
người ANH CẢ để thay hình thể cho Ngài cầm đầu cả
nhơn loại. Việc này giải rõ là loài người phải đi từ không
trở về sắc-tướng đặng tạo nghiệp vị, rồi trở lại Hư vô.
Phái TIÊN-ĐẠO là phái giữ phần lập-trường thi
công quả của sắc tướng. Bởi Đạo Cao-Đài là tinh-hoa bổn
nguyên triết lý của chính nền Tôn-giáo này.
Bấy nhiêu đã nói lên Đạo Cao Đài là tu theo Tiên
Đạo “Phép Tiên đạo tu chơn dưỡng tánh”. Điều này được
thấy rõ ở phần hữu hình, hữu tướng như các vấn đề sau:
- Đức Chí-Tôn xưng Thánh danh “Cao Đài TIÊN
ÔNG Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát”.
- Ngôi Đền của Đức Ngài ngự gọi là Đền Thánh.
- Màu sắc tượng trưng: màu chính là màu xanh, phái
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Thượng đặt ở điểm chính và trung.
- Đền Thánh tượng chữ SƠN 山 (núi). Người Tín
hữu mỗi ngày Tứ thời chầu lễ, tượng chữ Nhân 人. Hiệp
hai chữ lại là chữ TIÊN 仙, không thể lầm lẫn được.
-“Thêu bông Sen”. Bông sen tượng trưng sự đạo đức,
thanh khiết, cao thượng. Như người tu chân chính thì dù
sống nơi trần mà “Cư trần bất nhiễm”. Tánh tình người đạo
phải thanh cao, tầm cho đạt được ngôi chí Thánh như Sen
sống trong bùn mà không hôi mùi bùn. Ca dao rằng:
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
- “Màu vàng” tượng cho phái Phật. Đạo Cao Đài là Phật
giáo chấn hưng. Vì Đại-Đạo ngày nay cũng là Phật Đạo và
gồm hết Tam giáo Nho- Thích - Đạo và Thích-Ca cũng là
Thầy, Thầy là Thích-Ca” (trong ý nghĩa Qui Tam Giáo).
- “Hai bên cổ áo mỗi phía có ba Cổ Pháp là: Long Tu
Phiến, Thư Hùng Kiếm và Phất Chủ. (Ấy Cổ Pháp của
Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị thế)”.
Vẫn cũng là con số 3 – 2, tức “Tham thiên lưỡng địa”
3 là Thiếu Dương, 2 là Thiếu Âm; cộng cả hai số này lại là
5, tức nhiên Ngũ hành, đứng vào giữa gọi là ngũ trung.
-“Mỗi phía có ba Cổ Pháp” mà cả hai bên cổ áo,
tức là có 6 Cổ Pháp, ấy là: Tam Âm -Tam Dương.
Nhưng đặc biệt: Giáo Tông thuộc Cửu Trùng Đài
mà CỔ PHÁP là của Thượng Phẩm và Thượng Sanh trị thế
(là Người của Hiệp Thiên Đài). Đấy cũng là “Trong Âm
có Dương, trong Dương có Âm” đó là nguyên lý của Càn
Khôn vũ trụ không bao giờ thay đổi.
52

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

- ‘Ðầu đội mão vàng”: màu vàng là phái Phật, là hình ảnh
của Phật giáo chấn hưng như trên vừa nói, mà tuyệt phẩm
của người tu là đạt đến Phật-vị. Giáo Tông vào hàng Nhứt
Phật, xác định quyền uy của Người Anh Cả hiện giờ..
- “Năm từng hình Bát Quái (thế Ngũ Chi Ðại Ðạo)”
Năm từng là tượng Ngũ Chi: Tôn chỉ của Đại Đạo là “Qui
Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi”. Hơn nữa gồm:
.Ngũ Chi Đại-Đạo: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh
Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo
(Dương).
.Ngũ Chi Minh Đạo: Minh Đường, Minh Sư, Minh
Lý, Minh Thiện, Minh Tân
(Âm).
Như vậy có đủ Ngũ hành Dương và Ngũ Hành Âm
một cách trọn vẹn.
-“Ráp tròn lại bít chính giữa”. Mão Giáo Tông có vòng
tròn đội lên đầu, đây là tượng Càn Khôn vũ trụ, “ráp tròn
lại” là chỉ một sự “Quản súât Càn Khôn” của nền Tân Tôn
giáo này sẽ trấn phục Ngũ châu, mục đích đưa nhân lọai
đến Thế giới Đại Đồng, làm Hòa bình cho nhân lọai.
-“Trên chót mão có để chữ "VẠN", giữa chữ VẠN có
Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí”:
Chót mão tức là phần giữa của Mão, khi đội lên là ở
đỉnh đầu, tức nhiên là tâm của vòng tròn, ấy là tâm của vũ
trụ. Chữ VẠN có hai: là hiệp Âm Dương. Vòng tròn bên
ngoài chỉ vũ-trụ; hai chữ VẠN ngược, xuôi này xoay
quanh tạo nên tám đường kính xuyên qua tâm của vòng
tròn trong Bát Quái, ấy là Càn Khôn, tượng Bát phẩm chơn
hồn là: vật chất, thảo mộc,
thú cầm, Nhơn hồn, Thần
hồn, Thánh hồn, Tiên hồn
và Phật-hồn.
- Mỗi hồn đều có tánh chất
riêng. Từ vật-chất đến nhơn
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hồn là cơ tấn-hóa, nên có hình chữ Vạn số 1, là chỉ cơ đi
xuống trần để tạo nghiệp trần duyên.
- Tạo cho đầy-đủ quả-nghiệp thành khối gia-sản rồi
bắt đầu đi lên để học thêm nhiều điều mầu nhiệm, nên Cơ
phục-nguyên ở chữ vạn số 2.
Chữ VẠN ấy là chỉ cơ biến-hóa vô cùng đó vậy, nên
vạn-vật bất kỳ là vật chi hễ có TU cũng ắt có thành.
- “Giữa chữ VẠN có Thiên Nhãn Thầy”.
Thiên Nhãn Thầy là biểu tượng của Đạo Cao Đài là
do nơi Ông Thầy Trời định hướng cho người tu phải nhớ:
“Thầy khuyên các con nên nhớ hòai rằng: Thầy của các
con là ÔNG THẦY TRỜI, nên biết một Ổng mà thôi thì đủ,
nghe à !”.
Câu này gồm cả một triết lý sâu xa, mầu nhiệm.
Nếu phân tích ra từng đọan 8 chữ sẽ thấy ý nghĩa:
- Thầy khuyên các con nên nhớ hòai rằng (8 chữ)
- Thầy của các con là ÔNG THẦY TRỜI, (8 chữ)
- Nên biết một Ổng mà thôi thì đủ,
(8 chữ)
Nghe à !” (hai chữ: tượng âm dương nhị khí)
- Về phần Chí-Tôn – ngôi Trời - có BÁT QUÁI
- Phật Mẫu có Bát Cảnh cung, tạo Bát Phẩm chơn hồn.
- Người tu: thực hành Bát chánh Đạo.
THIÊN NHÃN cũng nhắc nhở đến lời Minh thệ:
“Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng
đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn đệ, gìn luật lệ Cao
Đài, như sau có lòng hai, thì Thiên tru địa lục” (36 chữ)
-“Bao quanh một vòng Minh Khí”: ấy là hào quang
Vòng Minh-khí là một thứ ánh-sáng minh triết, mà cái văn
minh tinh-thần đã khởi điểm nơi này. Học Đạo, hiểu Đạo
là tạo cho mình một ánh sáng minh-triết, phát ra bằng vòng
Minh-khí; nói Đạo cho người hiểu Đạo, ban-bố khắp nơi
bằng huyền-lực, bằng hào-quang, điển sáng là vòng vô-vi.
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Vòng Minh khí cũng là vòng tròn như vòng vô vi, nhưng
nét to hơn và chung quanh có các tia sáng vô hình chiếu ra.
- “Nơi ngạch mão, phải chạm ba Cổ Pháp cho rõ
ràng, y như hai bên cổ áo đã nói trên kia”.
Mỗi phía có ba Cổ Pháp, cả hai bên ngạnh Mão tức
là 6 Cổ Pháp, đủ Tam Âm Tam Dương, mỗi Cổ pháp có ba
pháp bửu (Long Tu Phiến,Thư Hùng Kiếm, Phất Chủ)
Nếu tính Cổ pháp: hai bên cổ áo là 6 và hai bên
ngạch mão 6 nữa. Thành ra lục Âm lục Dương, hiệp lại
thành 12, là biểu hiện tinh thần Chức Sắc “Thể Thiên hành
hóa”, định quyết con số 12 là “Số riêng của Thầy”.
- “Tay mặt cầm cây gậy 0m90”. Số 9 là số huyền
diệu nhiệm-mầu. Huyền-diệu hơn hết là số đó. Nó là cơ
chuyển biến đến mực độ tận thiện tận mỹ, toàn tri toàn
năng; cùng cực cái động để trở về trạng thái tịnh nguyên
thủy, tức là đã đến lúc trở về 0. Con số 9 là chỉ Cửu Trùng
Đài do Ngài Chưởng quản.
- “Trên đầu gậy có chữ "VẠN" bằng vàng, nơi
giữa chữ Vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một
vòng Minh Khí”.
Thầy dạy: “Giáo Tông thay mặt cho Thầy đặng bảo
tồn chơn Ðạo của Thầy tại thế, thì ANH CẢ nhơn sanh
đặng dìu dắt các con cái của Thầy”. Đặc biệt Gậy 0,9m là
để chống đỡ, dắt dìu cả chúng sanh, đó là nhiệm vụ của
Ngài, mà quyền hành của Đức Quyền Giáo Tông định rõ:
“Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng.
“Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên”.
Chính Đức Lê Văn Trung là nguơn linh của Đức
Lý Ngưng Dương hay còn gọi là Lý Thiết Quả, trước khi
đắc Đạo thành Tiên thì Ngài xúât Chơn Thần đi, gởi xác
lại cho học trò giữ và bảo sau bảy ngày nếu hồn không trở
lại thì hãy thiêu; nhưng trớ trêu: trước đó thì mẹ của học
55

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

trò đã chết, học trò mới vội thiêu xác Thầy hầu còn về quê
lo chôn xác Mẹ nữa. Sau đó hồn của Đạo sĩ trở lại thì xác
đã mất, liền thấy có xác người hành khất bên đường: đủ
phép Tiên, Ngài mới biến gậy và bị của người này thành
“bầu linh gậy sắt” làm bửu pháp của Ngài. Đó là hai món
bửu pháp của Đức Quyền Giáo-Tông Lê-Văn-Trung. Hai
món này được đặt trên đỉnh Đài của lầu Chuông và Lầu
trống Tòa Thánh Tây Ninh (là Bạch Ngọc Chung Đài và
Lôi Âm Cổ Đài) hiệp với giỏ Hoa Lam của Bà Nữ Đầu Sư
Lâm Hương Thanh, thành ba pháp bửu, trọn cả Tam Tài.
(Ngày: 01-10-Giáp Ngọ (1954):
Đức Hộ Pháp có thơ ghẹo Đức Quyền Giáo Tông:
Nguyện vọng như ANH đã thỏa rồi,
Cố tâm kế chí có thằng tôi.
Bầu Linh Gậy Sắt ông an thế,
Chày Giáng Xử Ma tớ giúp đời.
Vững tiến xa thơ già gắng đẩy,
Xuôi chèo Bát Nhã trẻ đua bơi.
Khuôn hồng trước thấy Trời quang đãng,
Kế nghiệp mai sau vẫn có người.
Trong hàng phẩm Chức sắc Đại Thiên phong chỉ
riêng Đức Quyền Giáo Tông mới có gậy 0,9m mà thôi. Bởi
Người đã có sẵn hai chân thật mà Thượng Đế ban cho, bây
giờ Ngài có thêm một “chân” nữa ấy là chân lý. Tất nhiên
có ba chân, trở thành số 3 thống hiệp TAM TÀI vậy.
-o0o-

II- Bộ Tiểu Phục:
PCT: “Bộ Tiểu Phục cũng toàn bằng hàng trắng, có
thêu chữ BÁT QÚAI bằng vàng, cung KHẢM ngay Hạ
Ðơn Ðiền, cung CẤN bên tay mặt, cung CHẤN bên tay
trái, cung ÐÒAI bên vai mặt, cung TỐN bên vai trái,
cung LY ngay trái tim, cung KHÔN ngay giữa lưng”.
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Pháp Chánh Truyền dạy sắp các Cung trên Áo Tiểu
phục Giáo Tông, phải đặt đúng vào vị trí như trên, vì mỗi
Cung này nó có giá trị khác nhau. Hơn nữa đây là BÁT
QUÁI LUYỆN ĐẠO, tức là bản đồ dùng làm kim chỉ nam
cho con đường trở về của người TU trong ĐẠO CAO ĐÀI.
Thầy dạy:“Con phải chỉ cho Hiếu nó sắp mấy Cung
kia đặng thêu vào áo, ấy là Ðạo. Thầy sẽ coi lại.
Trung kiếm thử (là kiếm thử cái bùa Bát Quái) đặng
sắp may trong áo Giáo Tông.
Trung bạch cùng Thầy rằng chẳng hiểu.!
- Thì con coi mà định luật luyện Ðạo nơi đó.
Con lại phải cho thanh tịnh, kể từ nay diệt tận phàm tâm
chớ nhơ một điểm, thì ngày ấy thề mới đặng…”
Áo Giáo Tông có các Cung tức là Quẻ của Bát Quái:
- Càn ☰ ở trên đầu (thêu chữ Càn trên mão) .
- Cung Khảm ☵ ngay Hạ Ðơn Ðiền (Rún)
- Cung Cấn ☶ bên tay mặt,
- Cung Chấn ☳ bên tay trái,
- Cung Ðoài ☱ bên vai mặt,
- Cung Tốn ☴ bên vai trái,
- Cung Ly
☲ ngay trái tim,
- Cung Khôn ☷ ngay giữa lưng.
Đây là 8 Cung của Bát Quái Luyện Đạo, tức là BÁT QÚAI
HƯ VÔ, mà Kinh Phật Mẫu xác định qua câu:
“Chuyển luân định phẩm cao thăng,
“HƯ VÔ BÁT QUÁI trị Thần qui nguyên.”
Những Cung này là các Quẻ Dịch. Bát Quái có 8 QUẺ như
trên làm căn bản, không bao giờ thay đổi các ký hiệu.
Nhưng do cách dùng những QUẺ này cho Bát Quái nào thì
nó sẽ thay đổi tùy theo vị trí đứng của nó.
Trừ quẻ Càn trên Mão, còn lại tất cả đặt trên áo. Khi
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nhìn vào đồ hình về việc sắp các Cung BÁT QUÁI trên Áo
Tiểu phục Giáo Tông có vẻ phức tạp; phân tích sẽ thấy rõ:
- Cung CÀN ☰ tượng Cha, ngôi cao nên đặt trên Mão
phía trước trán; hễ lạy xuống thì Càn (Dương) hiệp với
Khôn (đất -Âm). Ấy là Âm Dương tương hiệp.
- Quẻ KHÔN ☷ tượng Mẹ là Âm, đặt trên lưng áo, khi lạy
xuống thì hiệp với trên là trời (Dương) cũng là tương hiệp.
- Quẻ LY
☲ (Hỏa) đặt trên áo ngay trái tim
- Quẻ KHẢM ☵ (Thủy)đặt nơi Hạ đơn điền (Rún)
Trên dưới hiệp nhau.
- Cung Ðoài ☱ bên vai mặt,
- Cung Tốn ☴ bên vai trái (Hai vai hiệp nhau)
- Cung Cấn ☶ bên tay mặt,
- Cung Chấn ☳ bên tay trái (Hai tay hiệp nhau)
Đấy là giờ phút qui hiệp, trong chu kỳ “Vạn thù qui
nhứt bổn” nghĩa là:
*CÀN là cha, KHÔN là mẹ, hiệp lại với nhau,
*LY là con gái giữa họp với KHẢM là con trai giữa.
*ĐÒAI là con gái út họp với CẤN là con trai út,
*TỐN là con gái trưởng họp với CHẤN là con trai trưởng.
Như thế từng đôi, từng đôi một họp với nhau, là sự đòan
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tụ. Đối với người tu là giờ phút đắc Đạo đó vậy.
Tám quẻ này xem như một đại gia đình: trên hết có
Cha Mẹ, tượng cho Âm-Dương. 6 Quẻ còn lại là 6 con
chia ra: Nam, Nữ
-Tam Âm (3 gái):
TỐN, LY, ĐÒAI ở về phía trên.
-Tam Dương (3 trai): CHẤN, KHẢM, CẤN ở phía dưới.
Tất cả đều theo vòng thuận nghịch của lý Âm Dương đó.
Làm sao phân biệt quẻ thuộc Âm hay Dương ?
Ấy là: - quẻ nào ít Dương (1 Dương) thì Dương làm chủ
- quẻ nào ít Âm
(1 Âm) thì Âm làm chủ.
Xem để phân biệt, còn sự biến hóa một cách nhiệm mầu sẽ
bàn sau khi triển khai các BÁT QUÁI (Xem trang 69).

-“Ðầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre)”
Hiệp chưởng nghĩa đen là hai bàn tay úp lại vào nhau.
Hình Mão dưới đây là Mão Hiệp Chưởng được đặt theo
hướng nhìn trực diện.
-“Cũng toàn bằng hàng trắng, Bề cao ba tấc ba phân ba
ly (0m333). Màu trắng là màu Đại Đồng. Bề cao 0m333,
cũng có nghĩa là (3+3+3) hay 3x3 hay 32 (3 bình phương)
là cấp bực tam ngôi biến-hóa, vận hành suốt thông trời đất.
Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận động để hiệp về cơ qui
nhứt. Phép toán học thử đến 9 rồi trở về 0 là vậy. Cùng cực
cái động tức trở về trạng-thái tịnh nguyên thủy. Số 9 gọi là
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số gấp 3 tam nguyên, tức Thái
cực biến hóa ba ngôi, mỗi ba ngôi
lại biến hóa nữa thành ra Cửu
chuyển.
Số 3 là căn bản: đầu tiên Đức
Chí-Tôn đến xưng AĂÂ. Ngài
xưng là Tam, mà Tam là Càn
khôn vũ trụ định thể, ba chấm
nói rõ là số ; Con số thiêng liêng
tạo-đoan vạn vật là vậy”.
Số 3 là cơ sở của Tam thể:
PHẬT-PHÁP-TĂNG nên nó vừa
có năng lực huy động mà cũng
vừa có năng lực dung hòa. Mão Bề cao ba tấc ba phân ba
ly (0m333). Ba con số 3 tức là (3x3=9) tượng 9 từng Trời,
ấy là Cửu Thiên Khai hóa: GIÁO TÔNG Chưởng Quản
Cửu Trùng Đài là đây.
- “May giáp mối lại cho có trước một ngạnh, sau
một ngạnh hiệp lại có một đường xếp (ấy là Âm Dương
tương hiệp) cột dây xếp hai lại, nơi bên tay trái có để hai
dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí dài bề ngang
0m03, bề dài 0m30). Trên mão ngay trước trán có thêu
chữ cung CÀN ☰
LUẬN: “Sợi dây xếp hai lại, còn bên trái có 2 dải
thòng xuống một mí dài, một mí vắn, mí dài 3 tấc”.Thầy
còn dặn “Sợi dây viền ăn liền hai bên, đừng cắt rời ra”,
kích thước qui định 3 tấc bề dài, 3 phân bề ngang. Đây là
biểu hiện quyền hành từ Chí Tôn chia ra, không cho một
người nắm quyền nhứt thống, nhưng Giáo Tông và Hộ
Pháp tuy hai mà một. Ba tấc, ba phân tức 33, là con số biểu
hiệu "Tam thập tam thiên". Cũng từ lý Thái-cực sanh
Lưỡng-Nghi tức Tam Thiên-vị (ba ngôi Trời). Dưới ba
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ngôi ấy có Tam Thập Tam Thiên (ba mươi ba từng trời)
cộng với ba ngôi trên là ba mươi sáu từng trời, nên gọi là
Tam Thập Lục Thiên. Trong mỗi từng Thầy chia Chơn
linh, có một vị Đại-La Thiên-Đế Chưởng-quản”.
Quyền Giáo Tông đứng đầu 36 Phối sư (hàng Thánh)
“Còn bên trái có 2 dải thòng xuống một mí dài, một
mí vắn”: Là độ lệch nhau 3/2 chứng tỏ hai quẻ: Càn 3,
Khôn 2; Người nắm quyền Chưởng quản, bên trái là
Dương, quyền uy đối về mặt Đạo là Chưởng quản CTĐ.
Trở lại con số 3, nếu:
3x3=9 (chỉ Cửu Thiên khai Hóa) cũng là Thái Dương
3+3=6 là Thái Âm
3:3= 1 chỉ ngôi Thái cực
3-3= 0 chỉ vô cực (trở lại vô vi: qua bốn lần biến hóa)
Kết: lời Thầy dạy may Mão Giáo Tông:
Ngày 7-3-Bính Dần (dl: 18-4-1926)

TRUNG –CƯ -TẮC, ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó
phải sắm sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng, trên đầu
chẳng phải bịt khăn mà đội Mão trắng có chữ CÀN ☰
thêu bằng chỉ vàng. Dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt. Mão
cũng vậy, áo cũng vậy.
HIẾU, lại phải nhọc công nữa. Thầy giao phần may
sắm cho con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe con!
Hiếu, lấy chén nước lạnh, Thầy vẽ kiểu Mão cho con coi.
Bà Hiếu bạch Thầy: Mytre (Mão)
- Mão nầy là Mão Giáo Tông. Trước ngực ngay trán
phải để chữ cung CÀN ☰ chữ vàng, chữ Bát Quái, còn
cái áo, con phải tái cầu Thầy trong lúc may đặng Thầy chỉ
sắp mấy CUNG kia trên áo.
Nghe và tuân theo nghe con.!
TRUNG, đêm nay đừng cầu Thầy nghe con.!
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TÁI CẦU:
- Mừng sắp con.
Hiếu quì bạch Thầy chỉ dạy may áo Đức Giáo Tông
bề cao bao nhiêu và mang giày thứ nào ?
- Thầy sẽ nhứt định mọi việc.
Thầy dạy: Mão bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly thước
Lang-sa (thước Tây), may giáp mối lại thì thế nào cho có
trước một ngạnh, sau một ngạnh, hiệp lại có một đường
xếp, ấy là Âm Dương tương hiệp. Hiếu biết mà ! Sợi dây
xếp hai lại, còn bên trái có 2 dải thòng xuống một mí dài,
một mí vắn, mí dài 3 tấc. Giáo Tông, thảo hài.
TÁI CẦU:
(Có tạo đỡ một cái Mão bằng giấy dưng lên cho
Thầy xem) Cười ! Đặng phải vậy, ba con bưng lên cho
Thầy chỉ hai mí giáp mối, con coi theo cây viết mà làm
theo. Sợi dây viền ăn liền hai bên, đừng cắt rời ra, nghe
con ! Con giỏi lắm Hiếu ! Hai dải thòng xuống vai 3 tấc bề
dài, 3 phân bề ngang, phải vậy rồi.
CƯ, để cho Hiếu nó làm (là để cho Hiếu may Mão
Giáo Tông) Hiếu dâng Mão Giáo Tông may xong rồi cho
Thầy xem.
- Trúng, mà ai đội con phòng lật đật !.
(Đức Chí Tôn biết là Ông Chiêu không lãnh chức
Giáo Tông nên mới có câu nầy) (ĐS. I. 106)
PCT: -“Chơn đi giày vô ưu toàn bằng hàng trắng,
trước mũi có chữ Tịch Ðạo Nam Nữ. Tỷ như Ðức Lý
Giáo Tông đương thời thì nơi trước mũi giày của Ngài
phải có chữ Tịch Ðạo là "Thanh Hương
Vô ưu 無憂 là không buồn phiền. Người mang
Giày vô ưu là diệt được lục dục thất tình. “Trước mũi có
chữ Tịch Ðạo Nam Nữ”. Trong thời Giáo-Tông này là
Tịch Đạo THANH HƯƠNG. (Xem Tr. 96)
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III- TIỂU PHỤC GIÁO TÔNG: BÁT-QUÁI HƯ VÔ
Kinh Phật-Mẫu xác định Bát-Quái Hư Vô qua câu:
“Chuyển luân định phẩm cao thăng,
“Hư-Vô Bát-Quái trị Thần qui nguyên”
Hỏi vậy người tu-hành luyện Đạo để làm gì ?
- Phải chăng là mong đoạt lý Hư-Vô ? Bát-Quái Hư
Vô chính là hình ảnh các quẻ sắp trên áo Tiểu phục Giáo
Tông đó! Những quẻ mà Thầy dạy sắp trên áo TIỂU
PHỤC, đây chính là khởi từ vạch QUẺ cũng như SỐ là từ
BÁT QUÁI TIÊN THIÊN mà ra.
Đây nhắc lại sự thành hình Bát Quái Tiên Thiên:

Bát Quái Tiên thiên là thời kỳ “Nhứt bổn tán vạn
thù” tức nhiên Càn Khôn ở hai đầu, giữa là các con. Đặc
biệt là hai quẻ đối nhau có tổng số là 9. Ví như:
Càn 1+ Khôn 8 = 9
Đoài 2 + Cấn 7 = 9
Ly 3 + Khảm 6 = 9
Chấn 4 + Tốn 5 = 9
Nhưng khi biến thành Bát Quái Hư vô thì bấy giờ là
lúc qui hiệp, là thời của “Vạn thù qui nhứt bổn”.
CÀN KHÔN là hai quẻ chánh trong Bát-Quái:
CÀN
tượng cha, KHÔN
tượng mẹ làm chuẩn. Hai
quẻ này giao nhau, như cha mẹ phối-hợp tạo ra 6 con:
- Lần thứ nhứt Càn giao với Khôn, Càn cướp đi của
Khôn một hào Âm mà thành ra TỐN
đặt bên vai trái.
- Lần thứ hai Càn giao với Khôn cướp đi của Khôn một
hào Âm mà thành ra quẻ LY
đặt nơi trái tim.
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- Lần thứ ba Càn giao với Khôn và cướp đi của Khôn
một hào Âm, thành ra quẻ ĐOÀI
nằm bên vai mặt.
Ba hào Âm: Tốn, Ly, Đoài
tất cả đều
nằm ở phần trên của thân người (Âm: ở phần trên)
Bây giờ tiếp theo đây:
*KHÔN giao với CÀN lần thứ nhứt, Khôn cướp đi của
Càn một hào Dương thành quẻ CHẤN
ở tay trái.
*Lần thứ hai KHÔN cướp đi của Càn một hào Dương
thành ra quẻ KHẢM
đặt ở hạ đơn điền (hay là rún)
*Lần thứ ba KHÔN giao với Càn cướp đi một hào
Dương của Càn thành ra CẤN

đặt bên tay mặt.

Ba hào Dương: CHẤN, KHẢM, CẤN
đều nằm ở phần dưới của thân người (Dương: ở dưới)
Các Quẻ được sắp theo lời dạy trong Pháp Chánh
Truyền, đặt trên Áo Tiểu-phục của Giáo-Tông, hình ảnh đó
cho thấy từng đôi một đi liền với nhau: Càn Khôn, Khảm
Ly, Đoài Cấn, Chấn Tốn. Phương hướng vẫn là:
- Đông Tây làm trục đứng,
- Nam Bắc làm trục ngang,
Theo hướng của Bát-Quái Cao-Đài (Bát-Quái Đồ Thiên),
làm tượng trưng, chứ khi đã gọi là Hư-Vô thì không có
phương hướng, thậm chí cũng không có Quẻ làm hình ảnh
nữa. Nhưng khi người mặc phẩm-phục vào thì quẻ CÀN
ở trên trán, lúc lạy đầu cúi xuống hiệp với Khôn là đất.
Đứng về số thì vẫn lấy theo số của Bát Quái Tiên
Thiên là: Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6,
Cấn 7, Khôn 8.
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1- Bát-Quái Hư-Vô thành hình:
Từng đôi quẻ đơn đi liền với nhau tạo thành Quẻ
kép đều có tổng-số là 9.
Ví như:
Khôn 8 + Càn 1 = 9
Khảm 6 + Ly 3 = 9
Đoài 2 + Cấn 7 = 9
Chấn 4 + Tốn 5= 9.
Đây có tất cả 4 lần tổng-số 9 (4 x 9 = 36).
Chính là sự ứng hợp với Kinh khi đã chết rồi:
“Ba mươi sáu cõi Thiên-Tào,
“Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hư”
Nếu không thông hiểu Bát-Quái không thể vào Ngọc
Hư-Cung, là không về đường Trời được.
Tại sao Kinh đã chết rồi có câu ấy ?
Người chết thực sự đắc Đạo mới về Ngọc Hư.
Nhưng khi còn xác thân này đây mà không học hỏi, không
biết "chết Đời sống Đạo" thì cũng như người thuỷ-thủ đi
biển mà không có địa-bàn, vẫn phải lênh đênh trong sự vô
định mà thôi. TU là để tìm về, là học hỏi trước con đường
tấn-hoá của tâm-linh vậy.!

Sự kết hợp các quẻ của Bát-Quái Hư-Vô:
- Hai quẻ Càn- Khôn:
*KHÔN
vi địa số 8, đặt lên

CÀN vi thiên

số 1 thành quẻ kép có tên: Địa thiên Thái

(Thái số 81

là hanh thông). Nếu đặt ngược lại là Thiên Địa Bĩ
(Bĩ
số 18- là xấu, thời bế tàng).
- Hai quẻ Khảm - Ly:
*KHẢM
vi thuỷ số 6, đặt lên LY
vi Hỏa số 3,
quẻ kép số 63: Thủy hỏa Ký-Tế

(Ký tế là giao nhau)
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Nếu đặt ngược lại là Hỏa-Thủy Vị-tế
(Vị-tế số 36- là
chưa giao, vẫn xa lìa).
- Hai quẻ Đoài - Cấn:
*ĐOÀI
vi trạch số 2, đặt lên CẤN
vi sơn số 7,
thành quẻ kép: Trạch sơn Hàm

(Hàm= số 27 là bao

gồm). Nếu đặt ngược lại thành quẻ Sơn-Trạch Tổn
(Tổn số 72, là hao mòn, tổn thất)
Hai quẻ Chấn - Tốn:
*CHẤN
vi Lôi số 4 đặt lên TỐN
vi phong số 5,
thành ra quẻ kép Lôi phong Hằng
(Hằng số 45-là
thường, bền chặc). Nếu đặt ngược lại thành ra quẻ Phong
Lôi Ích
thành đạt.
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2- Tính chất của Bát-Quái Hư-Vô:
Đây là thời-kỳ qui hiệp: Nếu nhìn riêng về Quẻ thì quả là:
*CÀN là Cha, KHÔN là Mẹ đến lúc họp lại với nhau.
*Đoài là thiếu-nữ,
Cấn là thiếu-nam họp nhau.
*Khảm là trung nữ, Ly là trung nam họp nhau.
*Chấn là trưởng nam, Tốn là trưởng nữ họp nhau.
Xem như một gia-đình đoàn-tụ: hạnh-phúc, vui-vầy.
Đó là tinh cách lấy Âm bao Dương, nên Bát-Quái Hư
Vô thành hình là kết hợp bởi 4 quẻ kép là: Địa Thiên Thái,
Thuỷ-Hoả Ký-Tế, Trạch Sơn Hàm, Lôi Phong Hằng. Ấy là
tượng cho cảnh thăng. Bằng trái ngược lại là tượng cho
cảnh Đoạ.
Tại sao như vậy ? Vì Đức Chí-Tôn có nói: Trên Tam
Thập Lục Thiên còn có Quỉ mị lẫn lộn thay!
Con đường Qui hiệp đó là trách-nhiệm của GÍAO
TÔNG, Ngài có bổn-phận “dìu-dắt con cái của Thầy trên
Con đường đạo-đức của chính mình Thầy khai tạo và trên
con đường Đời cơ Đạo gầy nên” là Ngài đã hoàn thành
hai BÁT-QÚAI. Hay nói khác đi:
- Ngài lo giáo-hóa nhơn-sanh trên con đường hành thiện.
- Vừa độ dẫn nhơn-sanh về với Hư vô: thành Tiên tác Phật.
Hai con đường đó qua hai Bát-Quái Cao Đài là con đường
Thiên-Đạo:
1-Là Bát-Quái Đồ-Thiên (xem trang 81) là hành
Thể-pháp của Thiên-Đạo.
2-Là Bát-Quái Hư-Vô (hình ảnh trên bộ Tiểu phục
của Giáo-Tông) là theo Bí-Pháp Thiên-Đạo.
Tại sao phải lấy Âm bao Dương ?
Cũng có thể nói rằng: Nếu đặt Càn Khôn làm chủ,
mỗi hào có 3 vạch lần-lượt thay đổi và biến-hóa. CÀN
KHÔN là quẻ chủ của Bát-Quái. Nếu:
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Qui hiệp có nghĩa là từng cặp Âm Dương đi liền
nhau và hợp số với nhau, như Càn Khôn là hai ngôi chủ tể
của vũ-trụ, giống như hai Cha Mẹ đã gần nhau hay gọi là
một sự đoàn tụ, tức như người tu được trở về với Thượng
Đế. Gần là hiệp một gia-đình, cao xa hơn là lúc đắc nhứt
qui cơ là thành Đạo, là hiệp nhứt với Đại ngã, là Trời.
Tuy nhiên không phải Tu là đạt liền, mà phải tu
đúng cách. Trong cõi đời này không hiếm người tu mà sao
không thành đạt hết. Như học trò học nhiều mà thi đỗ đạt
ít. Vì nếu biết trau giồi đạo-đức, hàm dưỡng tánh tình thì
dầu không thành Phật, cũng vào hàng Tiên; rớt Tiên còn
được Thánh; rớt Thánh cũng vào Thần; rớt Thần cũng
được Hiền, chứ đừng để sa vào Quỉ vị.
Đức Chí Tôn nói (TNI/31: "Cửa Bạch Ngọc Kinh
ít kẻ, chớ chốn A-Tỳ vốn nhiều người. Con liệu mà hành
đạo, Thầy thương con chừng nào, ngày sau con càng ăn
năn hối tiếc chừng nấy".


3- TỔNG LUẬN
BÁT QUÁI HƯ VÔ (Bát Quái luyện Đạo)
Bát Quái Hư vô lấy
theo số thứ tự của Bát
Quái Tiên Thiên, tức là
Càn 1, Đòai 2, Ly 3,
chấn 4, Tốn 5, Khảm 6,
Cấn 7, Khôn 8
Bát Quái tòan đồ dưới
đây bao gồm hết 4 Bát
Quái, nhưng khi vào đồ
hình này thì tất cả
thành quẻ kép, chỉ khác
là gấp đôi quẻ đơn, mỗi
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quẻ có 6 hào, còn tính chất quẻ thì không khác. Nếu là quẻ
Kiền đơn ☰ ký hiệu bằng 3 nét dương, Số 1; khi thành
quẻ kép thì có 6 hào Thùân Càn
số 11; tương tự
quẻ Thùân Khôn số
88.
nằm trong “Bát Quái biến hóa
Bát Quái Hư Vô
tòan đồ” cho thấy rõ qua các con số “đóng khung” ứng với:
Số 11 trên đỉnh là quẻ Thùân KIỀN (cung Càn ☰ ở trên
đầu (thêu chữ Càn trên mão Giáo Tông).
Số 88 dưới cùng là quẻ Thùân KHÔN (Cung Khôn ☷ đặt
ngay giữa lưng áo Tiểu phục Giáo Tông)
Ở ngòai trông vào: từ trái nhìn qua ở hàng trên, các
số trong khung:
Số 22 là quẻ Thùân ĐÒAI (Ðoài ☱ bên vai mặt)
Số 33 ở giữa là quẻ Thùân LY (Ly ☲ ngay trái tim)
Số 55 là quẻ Thùân TỐN (Tốn ☴ bên vai trái)
- Hàng trên, vì vòng tròn, nên nhìn ngược lại.
- Hàng dưới: từ trái nhìn qua, ở các con số trong khung:
Số 44 là quẻ Thùân CHẤN (Chấn ☳ bên tay trái)
Số 66 ứng với quẻ Thùân KHẢM (Khảm ☵ ngay hạ Ðơn
Ðiền (Rún)
Số 77 ứng với quẻ Thùân CẤN (Cấn ☶ bên tay mặt).
Những chữ “Trái” “Phải” ở trên là lời dạy trong Pháp
Chánh Truyền; về việc sắp các Cung trên áo Giáo Tông (là
đứng về mặt phẳng, hình ảnh của người mặc áo).
Vị trí “Bát Quái biến hóa tòan đồ” là nhìn các quẻ
qua đồ tròn, tất cả đều qui tâm. Những chữ “Trái” “Phải”
là trên mình của người mặc áo, tức nhiên phải nhìn nghịch
lại vì là hướng của người ngòai nhìn vào Bát Quái Hư vô
nằm trọn trong BÁT QUÁI TÒAN ĐỒ như dưới đây:
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Bát Quái Tòan Đồ này là tất cả 64 quẻ kép đã hiện rõ trên
đồ hình, thì có 32 cặp có các quẻ nằm trên trục xuyên tâm
đối, khi cộng từng đôi một có tổng số là 99. Trong Tâm
của vòng tròn là Thái cực số 1 vi chủ, là Thượng Đế. Cộng
(1+99=100), thành số là 100 ức nguyên nhân của Đại Đạo.
Đức Hộ-Pháp xác nhận: "Đã qua hai thời kỳ mở
Đạo cũng vì số nguyên nhân ấy mà Đức Chí-Tôn đã cho
xuống thế 100 ức nguyên nhân để độ dẫn nhơn-sanh, mà
còn làm tội lỗi hơn chúng sanh nữa, nhưng trong hai lần
ấy chỉ độ về được có 8 ức nguyên nhân (Nhứt kỳ độ 6 ức +
Nhị kỳ độ 2 ức) còn lại 92 ức nguyên-nhân đang còn chơi
vơi trên biển trần, lần này Chí-Tôn lo cứu vớt".
<<<o0o>>>
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C- Thầy ban cho THI là xác nhận quyền-hành
của Đức Quyền GIÁO-TÔNG
Buổi tiền khai Đại-Đạo: ngày 5 tháng 12 Ất Sửu
(dl: 28-1-1926) Đức Lê Văn-Trung được Đấng Thượng Đế
tá danh AĂÂ ban cho nhiều bài Thi trong lúc còn Xây bàn
do ba Ông: Cư, Tắc, Sang tiếp điển (Sau là Thượng Phẩm,
Hộ Pháp, Thượng-Sanh - Hiệp Thiên Đài)
Riêng Đức Lê Văn Trung
lần lượt được Thiên phong
vào phẩm Thượng Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt cùng với
hai vị Đầu-Sư nữa là Thái
Minh Tinh và Ngọc Lịch
Nguyệt. Sau đó Ngài được
nhận phẩm QUYỀN GIÁO
TÔNG, tức là đứng đầu Cơ
quan Cửu Trùng Đài, là một
trong hai Cơ-quan hữu hình
để giáo-hoá nhơn sanh.
Buổi đầu: Đức Chí Tôn tá
danh AĂÂ cho biết rằng Ngài
đã sai Lý Bạch dìu dắt ông
TRUNG nơi đàn Chợ Gạo đã lâu rồi. Đức Ngài dạy rằng:
“TRUNG, nhứt tâm nghe con. Sống cũng nơi
Thầy, thác cũng nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy mà đọa
cũng nơi Thầy. Con lấy sự sáng sủa của con mà suy lấy”.
Thầy cho THI:
Một Trời, một Đất, một nhà riêng.
Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền,
Cầm mối Thiên-Thơ lo cứu chúng.
Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên.
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LUẬN: Sự sáng sủa” đây là Chí Tôn ban huyền diệu cho
ông Trung được sáng mắt. Bấy giờ, khi Ngài LÊ VĂN
TRUNG nắm Quyền GIÁO TÔNG mới nhận ra bài thơ
trên là lời tiên tri, xác định quyền hành to lớn ấy. Bởi:
Trong cửa Đạo ngày nay thì ngôi-vị:
- “Giáo-Tông Đạo Cao-Đài do Đức Lý cầm quyền
gìn-giữ Thánh-chất dung-hòa nửa Thánh nửa phàm.
- “Còn tạo ngôi-vị tại thế là Thượng-Trung Nhựt
đó. Ấy vậy, Thượng-Trung-Nhựt tạo ngôi-vị Giáo-Tông
cho Đạo Cao-Đài như ông Thánh Pière tạo ngôi THÁNH
HÒANG cho Phapha tại ROME vậy”.

1- Đạo có GIÁO và TÔNG:
- GIÁO là những phương-tiện mượn để biểu thị một
cách gián-tiếp. TÔNG là chơn-lý nội tại.
- GIÁO là hình tượng kinh sách, chữ nghĩa, lời nói.
TÔNG là tâm, là hình.
Hiện nay thì:
- Giáo Tông hữu hình là Quyền Giáo Tông Lê văn Trung
- Giáo Tông vô vi là Đức Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo
Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Hữu hình là Âm, vô vi là Dương. Âm Dương không
xa lìa nhau, là đủ cả xác hồn thật là hòan hảo.
Vô vi là Trời trị hồn. Hữu hình là Người trị xác
Giáo-Tông có ngai và Long vị để thờ vào hàng
NHƠN ĐẠO (trong Ngũ Chi)
Xét kỹ ra mới thấy quyền-hành GIÁO-TÔNG quá ư
quan-trọng. Nhất là khi Thầy dạy làm bảy cái Ngai cho
Chức-sắc Cửu-Trùng-Đài, việc thực hiện Thầy giao cho
ông Kiệt, ngày 12 tháng 8 năm Bính-Dần, như sau:
“Kiệt, con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh Thất,
Thầy giao cho con phải săn-sóc mướn thợ làm bảy cái
Ngai:
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- Một cái trọng hơn cho Giáo-Tông.
- Ba cái cho ba vị Chưởng-Pháp.
- Ba cái cho ba vị Đầu-Sư.
*Nhất là cái Ngai của Giáo-Tông phải làm cho kỹ lưỡng,
chạm trổ TỨ LINH, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai
con RỒNG.
*Còn của Chưởng Pháp chạm hai con PHỤNG.
*Của Đầu-Sư chạm hai con LÂN, nghe à!” (TNI/44)
Vậy là mỗi mỗi vẫn có đủ đôi, là âm dương hòa hiệp;
khi Hộ-Pháp hỏi Thầy về sự sắp đặt bảy cái ngai.Thầy dạy:
“Tòa-Thánh day mặt ngay hướng TÂY là chánh cung
ĐOÀI ☱ ấy là Cung Đạo. Bên mặt Thầy là cung KHÔN
☷ bên trái Thầy là cung CÀN ☰.Đáng lẽ phải để 7 cái
ngai của phái Nam bên trái Thầy là cung Càn mới phải,
song chúng nó vì thể Nhơn-Đạo cho đủ NGŨ CHI nên
Thầy buộc phải để Cung Đạo là cung Đ0ÀI cho đủ số”.
Đây là vị trí của ba cung mà Thầy đã dạy, hợp với
phương hướng của Đền Thánh hiện nay:
- ĐOÀI chánh Tây
- CÀN Tây Nam
- KHÔN Tây Bắc
Hình bên là Bát Quái Đồ
Thiên cắt ra, chỉ lấy ba
cung. Khi hiểu Bát Quái
Thầy dạy như vậy rồi,
các Cung còn lại cứ sắp theo thứ tự của nó vào là đúng.
2- Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan Quản-trị
Càn Khôn Thế-Giới
Pháp Chánh truyền qui định về quyền hành GIÁO
TÔNG nếu vẽ bằng hình sẽ thấy rõ:
Thầy mở Đạo kỳ này chọn: nhứt Phật, Tam Tiên đó
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là hàng Tiên vị, gồm: 1 Giáo Tông, 3 Chưởng Pháp, 3 Đầu
Sư. Thế nên dưới quyền Giáo-Tông có hai con số 3, tượng:
Tam Âm tam Dương
- Như đã biết đó là hai quẻ Càn ☰ Khôn ☷.Nếu
xếp các đường thẳng của Quẻ CÀN - KHÔN đâu cạnh vào
nhau sẽ thành hai tam giác đều có ba cạnh bằng nhau và 3
góc bằng nhau, bằng 60o, xong đặt nghịch chiều nhau, như
- 3 ngôi Chưởng-Pháp (là người của Hiệp Thiên
Đài, tượng cơ Dương) đỉnh tam giác quay lên.
- 3 ngôi Đầu-Sư (Chức-sắc Cửu-Trùng-Đài, tượng
cơ Âm) đỉnh tam giác quay xuống dưới.
Hai tam giác đặt chồng lên và nghịch chiều nhau là
biểu hiện bằng 3 ngôi Chưởng-Pháp và 3 ngôi Đầu-Sư:
Ấy là trong Âm có Dương và trong Dương có Âm; Âm
Dương tương hiệp, tương đắc, tương điều hòa. Từ đó mới
biến sanh ra hằng hà sa số.
Mỗi phẩm có ba phái, trừ ngôi Giáo-Tông chỉ có
một và đặc biệt Ngài mặc sắc phục trắng.
(Phân biệt: khi Ngài Lê văn Trung mặc phẩm-phục
xanh là còn ở ngôi Thượng Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt,
là phẩm được thọ phong trước. Sau đó Ngài mới được ân
phong phẩm Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung, là Giáo
Tông chưa vào chánh vị. Giáo-Tông mặc phẩm phục màu
trắng, là chủ Cửu Trùng Đài, đặt giữa đồ hình).
*Hình vẽ làm biểu-tượng:
- Chữ A, tượng ngôi Thượng Chưởng-Pháp.
- Chữ B, tượng ngôi Thái Chưởng-Pháp.
- Chữ C, tượng ngôi Ngọc Chưởng-Pháp
Như vậy, ngôi Chưởng-Pháp thuộc về Đạo, nên đỉnh Tam
giác quay lên trên (tượng tam Dương)
Ba ngôi Đầu-sư là Đời trong Đạo nên đỉnh tam giác
quay xuống phía dưới (tượng Tam Âm). Do đó:
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- A’ là tượng cho ngôi Thượng Đầu-Sư.
- B’ là tượng cho ngôi Thái Đầu-Sư.
- C’ là tượng cho ngôi Ngọc Đầu-Sư.
Ba phái: Thái, Thượng, Ngọc tức là đại diện cho
Tam-giáo Phật- Tiên- Thánh. Tuy nhiên:
- Chưởng-Pháp thế quyền cho Hộ-Pháp nơi Cửu
Trùng-Đài thuộc về Đạo.
- Đầu-Sư đặng quyền thay mặt cho Giáo-Tông và
Hộ-Pháp trước mặt nhơn-sanh thuộc về Đời trong Đạo.
Hai hình tam-giác này là tam-giác đều nội tiếp trong
vòng tròn, gát chồng lên nhau, tượng trưng lý Âm Dương,
Đạo Đời tương-đắc. Điểm quan trọng là đây, luôn hiển
hiện trong pháp Đạo Cao Đài thật hòan tòan khoa học !
*Tại sao lại đặt chữ Thượng trên đỉnh
của tam giác?
Bởi Đạo lúc nào cũng lấy chữ trung, chánh làm
điểm yếu-trọng, mà ba phái theo thứ tự thì:
- Thái chỉ về Phật, bên trái (hay là trước hết)
- Thượng chỉ về Tiên ở giữa;
- Ngọc chỉ về Thánh, bên phải; sau. (Nhìn đối diện)
Mỗi tam-giác được thành hình là do 1 sanh ba, 3 sanh vạn
vật thuộc về cơ-quan Chưởng-Quản; do đó mà ngôi GIÁO
TÔNG ở vào tâm của vòng tròn, mà vòng tròn chỉ Càn
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Khôn vũ trụ, cho nên Cửu Trùng Đài là cơ quan quản trị
Càn-Khôn vũ-trụ thuộc về TRỜI là vậy.
Mỗi phẩm có 3 ngôi mà “Pháp-luật Tam giáo tuy
phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một.”
Vốn cũng đồng quyền, đồng đẳng nhau, nên là thế !.
Ngôi Giáo-Tông ở vào vị-trí tâm của vòng tròn, do
Thầy qui-định trong Pháp Chánh Truyền:
“Giáo-Tông là Anh Cả các con. Có quyền thay mặt cho
Thầy mà dìu-dắt các con trong đường Đạo và đường Đời.
Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.
Nếu Tâm 0 tượng cho Thượng Đế thì vòng tròn là
Càn Khôn vũ trụ, nhưng Thầy dạy “Giáo-Tông là Anh Cả
các con”. Vòng tròn này tượng-trưng cho cơ-quan Cửu
Trùng Đài thì Tâm 0 là ngôi-vị Giáo-Tông (giữa vòng
tròn). Vậy Giáo Tông là chủ của Càn Khôn vũ trụ là vậy.
*Tam Âm Tam Dương tượng TRỜI:
GIÁO-TÔNG làm chủ con số 3, là tam Tiên trong
hàng TIÊN VỊ, gồm cả 3 phẩm Chưởng Pháp và 3 phẩm
Đầu Sư. Như trên, hình tam-giác biểu tượng cơ Dương mà
chính nó cũng tự có Âm Dương của nó nữa, vì thế mới có
Tam Âm, Tam Dương. Do vậy mà thể Dương tượng Trời
tạo nên hình sao sáu cánh trên ứng với “Một Trời” trong
câu thơ mà Đức Chí-Tôn cho Ngài buổi ban đầu: Một trời,
một đất, một nhà riêng.” (xem bài thơ trên, trang 71)
Nhưng luật vũ trụ khi nói đến Dương tất có Âm,
hay nói khác đi: ngoài ra còn có Tứ Âm Tứ Dương nữa.
*Tứ Âm tứ Dương tượng ĐẤT:
Âm Dương không xa lìa nhau, thế nên hình vuông là biểu
tượng cơ Âm, cũng có tứ Âm, tứ Dương của nó. Hai hình
này nội tiếp trong vòng tròn tạo thành một hình có tám
cạnh, Dịch gọi là BÁT QUÁI. Ngôi Giáo Tông ngự trị
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giữa hình vuông là ý chỉ “Một Đất” trong câu thơ “Một
trời, một đất, một nhà riêng” (xem thơ trang 71)
*Tại sao lại có số 4 này ?
Pháp Chánh Truyền định
phần Tiên vị nơi Cửu Trùng Đài
là ngoài một ngôi Giáo Tông ra,
còn lại mỗi phẩm có ba vị: 3
Chưởng Pháp, 3 Đầu-Sư.
Thực tế mỗi phẩm lại có 4 vị
(là 4 Chưởng Pháp, 4 Đầu Sư)
nên số 4 thuộc Âm phải có mặt.
Hiện có 4 Chưởng Pháp:
1-Thái Chưởng Pháp Nguyễn văn Tường (1864-1939) là
Hòa-Thượng Như Nhãn (hay Huề Thượng Giác Hải)
Quảng Pháp Thuyền Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Linh
Diệu Ðạo Sĩ. "Chưởng Pháp phái Thái". Về sau bỏ Đạo.
2-Thượng Chưởng Pháp Nguyễn-văn Tương (18971927) (Minh Sư) Thuyết Pháp Ðạo Sư Chưởng Quản Oai
Linh Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái Thượng" Thiên phong
ngày 24-07-Bính Dần.
*Ngọc Chưởng-Pháp có hai vị:
3- Trần-văn-Thụ
(1857-1927)
4- Trần-Đạo-Quang (1870-1946) về sau bỏ đạo.
-Ngài Trần văn Thụ (Minh Sư: Vĩnh Nguyên tự) Nho Tông
Chưởng Giáo Tuyến Ðạo Thuyền Sư Ðại Ðức Ðại Hòa
Ðạo Sĩ "Chưởng Pháp phái Ngọc" Ngày 10-9-Bính Dần.
- Ngài Trần Ðạo Quang, thế danh là Trần Thanh Nhàn,
sanh năm Canh Ngọ (1870), tu theo Minh Sư đến chức
Thái Lão Sư, trụ trì ở Linh Quang Tự, Gò Vấp. Ngài được
Ðức Chí Tôn giáng cơ độ Ngài theo Ðạo Cao Ðài. Khi
Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương qui Thiên,
Ngài được phong làm Quyền Thượng Chưởng Pháp.
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Giữa năm 1927, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần
Văn Thụ qui Thiên, Ngài Trần Ðạo Quang được ân phong
là Ngọc Chưởng Pháp chánh vị. Nhưng về sau Ngài tách
rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh và lập Chi Phái riêng.
NHỰT- NGUYỆT-TINH: TAM BỬU CỦA TRỜI
Trong thời khởi khai Đại Đạo thì Chức-sắc Cửu
Trùng-Đài Nam-phái được một đặc-ân là ba vị Đầu Sư có
Thánh-danh mang chữ: NHỰT- NGUYỆT- TINH tượng
trưng Tam bửu của Trời.
Nhưng thực tế lại có 4 Đầu Sư. Thế nên:
- Thái Đầu-Sư có hai vị:
1- Thái Đầu-Sư Thái-Minh TINH (Thiện-Minh) Thiên
phong ngày 13-10-Bính Dần. Về sau bị Đức Lý cách chức
(mất năm 1927)
2- Thái Đầu Sư Thái-Nương-TINH. Thế danh Dương
Văn Nương (1870-1929) Tri Huyện hàm tại Sa-Đéc, sanh
năm Canh Ngọ (1870) tại Sa-đéc và mất tại đây ngày 2510-Kỷ Tỵ (dl: 25-11-1929) hưởng thọ 60 tuổi.
-Thượng Đầu-Sư Thượng-Trung-NHỰT. Thiên phong
ngày Rằm tháng 3 Bính-Dần. Thế danh Lê-văn-Trung
(1876-1934). Sau là Quyền Giáo Tông Đại Đạo TKPĐ.
- Ngọc Đầu-sư Ngọc-Lịch-Nguyệt. Thiên phong ngày Rằm
tháng 3 Bính-Dần. Thế danh Lê-văn-Lịch (1890- 1947).
Nay Đức Chí-Tôn đặt Tam bửu của Trời vào cơ
quan Cửu Trùng-Đài Nam phái là điều hạnh phúc cho Đạo.
Ngày ông Thiện-Minh được ân-phong, Thầy dạy:
“Thiện-Minh, con há ! Mừng con,
“Con ôi! Khi Thầy giáng sanh lập Đạo Thánh, Thầy đổ
máu mà rửa tội cho chúng-sanh, đến đỗi phải lấy thân làm
của tế mà cầu-khẩn cho chúng sanh. Hai ngàn năm chưa
qua, giọt máu Thầy đã trôi hết!
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“Nay con vì ma khảo phải đổ máu mà rửa tội cho
toàn phái Thái, thì sự vinh-diệu con trước mắt chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, đã đặng so-sánh cùng Thầy rồi …Cười!
“Con phải lấy hiệu Thiên-ân là Thái-Minh-Tinh làm
Đầu-Sư”
Nhưng Đạo là lý, mà lý vũ-trụ vốn vô cùng. Nếu kể
Tam Thiên Thế-Giới và Thất Thập Nhị Điạ là Tinh-tú thì
có đến 3.072 vì sao. Do vậy phái Thái (mang chữ Tinh=
sao) phải có đến hai vị như vừa nêu trên làm đại diện.
Ngày 12-12 Bính-Dần (dl: 15-01-1927)
Thầy giáng dạy rằng:
“NƯƠNG, Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến,
Thầy muốn bỏ, song vì cựu vị nên chẳng đành. Từ đây phải
lo Đạo nghe ! Thầy phong cho con chức Thái-Đầu Sư,
phải hành-Đạo và hiệp sức phổ-độ phái Thái, Thái Minh
Tinh bị Lý Thái Bạch cách chức”.
Đức Lý dạy: “NƯƠNG phải sắm Thiên-phục như
Thơ Thanh vậy nghe!” (ngày: 13-12-Bính Dần)
Như vậy: Tam-bửu của Trời mà các vị ĐẦU SƯ có
Thánh danh được biểu tượng qua các hình ảnh của:

“Một Trời, một Đất, một Nhà riêng”
Trên đã chứng minh bằng hình (ở trang 76) rằng:
- Tam Âm tam Dương (Tam giác) tượng TRỜI
- Tứ Âm tứ Dương (hình vuông) tượng ĐẤT.
Bấy giờ ghép cả hai phần trên lại thành một hình tòan diện
biểu tượng “Một nhà riêng” như câu thơ của Đức Chí-Tôn
đã ban cho Ngài (xem lại bài thơ trang 71)
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Các hình trên cùng nội tiếp trong vòng tròn: là BÁT
QUÁI ĐỒ THIÊN do Đức Quyền Giáo Tông Chưởng
Quản, ứng hợp với quyền hành được qui định trong:
Pháp Chánh Truyền:“Giáo-Tông thay mặt cho Thầy
mà dìu-dắt các con trong đường Đạo và đường Đời. Có
quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.”
Chữ “Đường Đời” giờ đây đã ứng với Bát Quái Đồ
Thiên, chính là quyền hành của Giáo-Tông phải đảm
trách “Một nhà riêng” đó! Hay nói khác đi đó là phần
hành của Giáo Tông là phải thực thi THỂ PHÁP THIÊN
ĐẠO, tức là Bát quái Đồ Thiên hay Bát Quái Cao Đài vậy.

3- Bát-Quái Đồ Thiên thành hình
“Nhà riêng” đây là BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN đã thành hình!
Khi hai hình tam-giác và hai hình vuông phối hợp vào
nhau trong đồ tròn sẽ thành một hình duy nhứt, mà ngày
nay chính Đức Chí Tôn sử dụng trong Đạo Cao-Đài, mà
chỉ riêng Đạo Cao Đài mới dùng Bát-Quái này nên cũng
còn gọi là Bát Quái Cao Đài (trước đã có Tiên Thiên và
Hậu Thiên rồi, nay Bát Quái này đứng vào Trung Thiên.
Ông Trần Cao Vân gọi là Trung Thiên Dịch- Trung Thiên
Đạo; chính Đạo Cao Đài gọi là Bát Quái Đồ Thiên đó !.
GIÁO TÔNG là Người làm Chủ Bát-Quái Đồ Thiên.
Khi đã có một Bát-Quái toàn diện, chúng ta có quyền
đặt tên các quẻ còn lại vào các góc cạnh tương ứng, sẽ
được đồ hình dưới đây là do lời dạy của Thầy khi Thánh-ý
của Chí-Tôn dạy sắp 7 cái ngai:
Bát-Quái dưới đây, tức nhiên có các Cung được xác
định qua trục đứng là Đông Tây, trục nằm là Nam Bắc, ấy
là đúng như phương hướng của Đền Thánh Toà-Thánh Tây
Ninh hiện có 3 Quẻ được xác định là:
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ĐÒAI
chánh Tây (cung Đạo, ở chính giữa, là mặt tiền
của Đền-Thánh).
CÀN
Tây Nam (trong Đền nhìn ra, tay trái của Thầy)
KHÔN
Tây Bắc (trong nhìn ra, bên phải của Thầy)
Ba Cung đã được định hướng rồi thì những Cung
còn lại của Bát-Quái Đồ Thiên cứ theo thứ-tự của Bát-Quái
Hậu-Thiên mà xếp các quẻ còn lại vào vị-trí.

*Thứ-tự & Số lấy theo Bát-Quái Hậu-Thiên:
- Thứ tự của Bát Quái Hậu Thiên là: Càn, Khảm,
Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài; vận hành theo chiều
thuận với kim đồng-hồ.
Chỉ riêng Bát-Quái Đồ Thiên đi nghịch với chiều
kim đồng-hồ, là nghịch chuyển, dấu hiệu Đạo về nguồn.
Về Số: lấy theo số của Bát-Quái Hậu-Thiên: Nhứt
Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn,
thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.
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theo Thánh-ý của Thầy, có 4 phương chánh:
ĐÒAI
Chánh Tây
CHẤN
Chánh Đông
LY
Chánh Bắc
KHẢM
Chánh Nam
Phương hướng của Bát-Quái Đồ Thiên đặt nghịch chuyển
với Bát-Quái Hậu-Thiên và lật ngược lại, nên bấy giờ khác
hẳn với Bát-Quái Hậu-Thiên là Ly ở Bắc, Khảm ở Nam.
*Tại sao Bát-Quái Cao-Đài phải đặt nghịch chuyển
với Bát-Quái Hậu thiên ?
-Thứ nhứt là đường Đạo phải đi nghịch lại như vậy
mới gọi là trở về nguồn, Thầy cũng dạy “Tu-hành vẫn trái
với thế tục, mà trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng
liêng”.
- Thứ hai là chính Thầy đã “chiết Khảm điền Ly
phản vị Càn” chúng ta sẽ bàn đến: vì trước đây Bát-Quái
Hậu-Thiên là ở thời "Người tìm Đạo" nên Ly ở Nam,
Khảm ở Bắc. Ngày nay người Tu là "Đạo tìm Người" nên
nghịch chuyển. Cao Đài là Qui nguyên Phục nhứt, Thầy
muốn nền Đạo này là của Thế-giới Đại Đồng, lại nhằm cơ
Đại Ân-Xá của Chí-Tôn nên việc tu hành có phần rộng rãi
hơn mới độ tận 92 ức nguyên nhân trở về cựu vị và nền
Đạo có khả năng phổ truyền khắp năm Châu Thế giới.
Thầy đến chuyển đổi lại Khảm ☵ ở Nam, Ly ☲ ở
Bắc. Do đó mà vị-trí của các Cung Bát-Quái Đồ-Thiên
nằm vào các hướng sau đây:
CÀN là hướng khởi ở Tây Nam
(thay vì Càn tam liên Tây Bắc Túât Hợi của Hậu-Thiên)
Như vậy, Bát-Quái mà Giáo-Tông làm chủ đây là Bát-Quái
Đồ-Thiên, chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới có; đó là tổng hợp
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của hai lý Âm Dương hỗn-hợp trong cơ sanh biến Vạn
linh. Vậy kỳ khai Đại-Đạo này Ngài đã đặt Ly lên Khảm
và đặt Khảm lên Ly để tất cả thành CÀN
là vậy.
Trong nguơn hội mới của Đạo Cao-Đài người tu
đúng nghĩa là phụng sự cho Vạn linh tức Phụng sự Chí
linh. Phụng sự Chí-linh là phụng sự Trời đó vậy.
Một người đứng đầu của nhơn sanh để giáo hóa
nhơn-sanh là GIÁO-TÔNG, nên“Giáo-Tông có quyền thay
thế cho Thầy mà dìu-dắt con cái của Thầy trong đường
Đạo và đường Đời.”
Đường Đời đã chứng mình bằng Bát Quái Đồ Thiên
Đây là phương hướng của BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN:

Kết luận
Trách-nhiệm Thiêng-liêng của Ngài Lê Văn Trung
là được sự lựa chọn, đặt để trước, giờ đến đây để làm sứ
mạng, vì vậy bài thơ đầu tiên Chí-Tôn ban cho, xem như là
một bản-đồ được để trước mắt Ngài để nhắc nhớ, đồng
thời nhơn-loại nhìn vào đó để do theo cử chỉ, lời dạy của
Ngài mà làm “bài học tắt” trong việc tu hành.
Ngài chính là một trong những lương sanh được
chọn để cứu vớt quần-sanh: Thế nên bài thơ trên đủ yếu lý:
- Câu 1 “Một trời, một đất, một nhà riêng” đó là
đầy-đủ ý-tứ trong các đồ hình về Bát-Quái Cao-Đài rồi.
- Câu 2 “Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền” đó là
trách nhiệm giáo-hóa nhơn-sanh trong con đường hành
thiện của kỳ ba chuyển thế và cứu thế của Cao-Đài mà
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Giáo Tông là ANH CẢ của nhơn-sanh.
- Câu 3 “Cầm mối Thiên-Thơ lo cứu chúng”.
Thiên-Thơ là quyển sách trời. Hiện nay trong cửa Đạo này
chính là hai quyển “Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển”, trong đó
xuất phát những yếu-lý của Đạo là TÂN-LUẬT và PHÁP
CHÁNH TRUYỀN làm thước khuôn cho người tu-hành để
thành Tiên tác Phật. Vì tính cách quan-trọng đó nếu ai sửa
đổi chơn truyền phải đắc tội là vậy !.
Quyển sách nơi tay Ngài là hình ảnh của Ngài đặt
trên bức Tượng ở mặt tiền Đền-Thánh (nơi lầu chuông tức
Bạch-Ngọc Chung-Đài) là cuốn Thiên-Thơ đó vậy. Vai trò
của Ngài là chuyển thế, cứu thế và bảo tồn Vạn linh…
- Câu 4 “Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên”.
Bổn-phận của Giáo-Tông là giáo-hóa nhơn-sanh do
theo Thánh-ý của Thầy, mục đích dẫn dắt nhơn sanh trở về
Thầy tức thành Tiên tác Phật, làm theo Đạo Trời mà thôi.
a/- Sự mầu nhiệm của Bát Quái Đồ Thiên:
Qua đồ hình trên CHẤN ☳ Sổ 3 ở về phương
Đông. Dịch nói “Đế xúât hồ Chấn” nghĩa là vua ra ở cung
Chấn, mà “Vua Đạo” hiện giờ là hình ảnh của Giáo Tông
đó. Quyền Giáo Tông là con Cả của Đức Chí-Tôn về hữu
hình. Phần vô vi là Đức Lý Giáo Tông. (rồi đến Di Lạc)
Cũng như con gái Út tượng cung Đòai ☱ (số 7)
(Thiếu nữ) qua hình ảnh Đức Phật Quan Âm, nhưng Phật
Quan Âm thời này không đến được, mới ủy thác cho Đầu
Sư Lâm Hương Thanh thể thiên hành Đạo trong buổi này.
Thế nên, hiện giờ về vô vi:
- Thái Bạch Kim Tinh: Nhứt Trấn Oai nghiêm
- Quan Âm Như Lai: Nhị Trấn Oai Nghiêm.
Hữu hình: hai vị qua bức tượng trước Hiệp Thiên:
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- Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung (lầu Bạch Ngọc).
- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh (lầu Lôi Âm Cổ)
Khi Đức Hộ-Pháp Trấn Thần Tượng Đức Quyền
Giáo Tông và Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh, có dạy rằng:
“Nhị vị ngự thường xuyên trước Đền Thánh để tiếp rước
nhơn sanh tiến bước vào đường Chánh giáo, năng lo dìu
dắt con cái Chí-Tôn mỗi khi vào Cầu nguyện và chiêm bái
Đức Chí-Tôn”.
4-Tại sao lại có một số Chức sắc bỏ Đạo ?
THẦY dạy tại Cầu Kho ngày 19 Février 1927:
“Thầy vì lẽ công mà phong Chức sắc cho mỗi đứa
là cũng do Tòa Tam Giáo xin, chớ xem lại trong hàng Môn
đệ đã thọ tước cũng chưa đặng thấy mấy đứa cho xứng
đáng. Vậy các con đứa nào đã được thưởng phong cũng
chẳng nên vội mừng mà quên phận sự; còn mấy đứa chưa
đặng phong thưởng cũng không nên vội buồn mà thất đạo
tâm. Các con hiểu à ?
Thầy ước sao các con biết tự lập thì Thầy mới vui
lòng; chớ các con Nhập môn cho đông, lãnh Thiên phong
cho nhiều mà không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi
mình coi có bổ ích vào đâu chăng – Hiểu à !”
5- Lý thất phản cửu hoàn và giá trị các số:
Xem thế, Pháp Chánh Truyền qui con số 3 là con số
Thiên định, nhưng khi hành sự thì đây là sự biến dịch bởi
con người, dù biến đổi thế nào cũng trong vòng luật định
của Thượng Đế mà thôi. Vì vậy hình vuông ứng với cơ
Âm. Điều này cũng cho ta thấy rằng:
- Trong hình ngôi sao, thực-tế là sáu cánh, nhưng có
tâm ở giữa, cộng chung là 7 điểm.
- Đồ hình có hai hình vuông họp lại tuy có 8 mà có 1
tâm, thành ra 9 điểm. Đây cũng trở lại số 7, số 9 tức là
nằm trong lý “thất phản cửu hoàn”.
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Vậy (7+9=16) trở về hai con số Bát Quái, ấy là chỉ:
- Bát Quái Đồ Thiên (Thể pháp Thiên Đạo)
- Bát Quái Hư vô
(Bí pháp Thiên Đạo).
Hai Bát Quái này chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới có.
Hai số: 7- 9 giống như hình ảnh mỗi người
đều có trên mặt:

Người là một sản-phẩm hoàn hảo nhất của Thượng Đế: có
trên mặt 7 khiếu Dương và ở dưới hai khiếu Âm cộng
chung 9 khiếu. Thánh nhân do theo nét chẵn, lẻ; Âm,
Dương đó để diễn-tả sự chuyển biến trong vũ-trụ này: nét
đứt
biểu thị hào Âm, nét liền làm hào Dương
Nhờ bảy khiếu Dương (khiếu là lỗ) ở trên mặt là
dương-điển, nên tất cả con người dù ở xứ nóng hay xứ lạnh
đều chịu được thời tiết mỗi nơi khác nhau, nếu khí Âm lên
đến đầu hay mặt, là bịnh.
Phải chăng cũng vì lẽ ấy mà Đức Chí-Tôn trúât hai
phẩm Giáo Tông và Chưởng Pháp của Nữ phái ?
Con số bảy có liên-hệ đến thất tình và thất khiếu
sanh quang của người. Do các số này đã làm nên phương
trình Đạo-học, đang áp-dụng trong thế giới lòai người:
Xưa Phật chỉ độ phần Dương: tức là độ hồn mà
không độ xác, độ tử không độ sanh, độ Nam mà không độ
Nữ; nên Phật-giáo chỉ làm tuần thất (7x7=49 ngày) nghĩa
là trong nghi thức cúng thì tính đến 7 ngày mà thôi.
86

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Nay, chính Đức Chí-Tôn mở Đại Đạo, là cơ quan
tận-độ chúng-sanh, là thực hiện cả con số 9 (hình ảnh của
toàn Cửu khiếu = 7 khiếu dương +2 khiếu âm) tức nhiên
kỳ ba này độ cả hồn lẫn xác, độ sanh và độ tử, độ cả Nữ và
Nam, độ toàn cả nhân-loại trên Càn khôn Vũ trụ, không
phân biệt giống dân, vì tất cả đều là con của Thượng-Đế.
Bởi thế, Thầy lập Cửu-Trùng-Đài là con đường
vào Cửu-Trùng-Thiên, từng bước lên nấc thang tiến-hóa
qua Cửu-Phẩm Thần-Tiên để đến Con đường Thiêng liêng
Hằng Sống, theo Phật giáo là nơi tuyệt-phẩm, là Niết bàn.
a/- Sự liên quan đến Tòa Thánh:
Nhìn vào Đền Thánh có hình 7 chữ SƠN (thất sơn
vô vi) con số 7. Ngó ra phía trước là Cửu Trùng Thiên, con
số 9. Hai con số này cũng tạo nên con số “Thất phản Cửu
hòan” vậy.
Nghi-thức cúng kính của Đạo Cao Đài là làm tuần
Cửu (9x9=81). Nghĩa là bắt đầu từ ngày chết đếm đủ 9
ngày thì làm tuần một lần, mỗi lần cầu siêu như vậy là đưa
hồn lên một từng trời, qua 9 lần là đến chín từng trời. Tinh
thần của Đại-Đạo là nhất quán từ nghi-thức, cúng kính
…tất cả đều do Đức CHÍ-TÔN giáng dạy.
Thể-pháp của Đạo đã hiện hình Bí-pháp đó !
Con số 9 là bội-số của 3 (3x3=9). Con số 3 là sự
thành hình của vạn-vật định thể, cho nên khi thể hiện đủ 3
nét liền đó là quẻ Càn ☰ tượng trưng sự tròn đầy, cao cả,
trong sáng, lớn mạnh: Là Cha, là Trời mênh-mông vô hạn.
Trong khi đó hiệp đủ 3 nét đứt, họp thành quẻ Khôn
để chỉ một sự bao dung, đầm-ấm, yêu-ái như tình mẹ
thương con. Thế nên, dưới mắt người Á-Đông Càn là Cha,
Khôn là Mẹ; Là hai cánh cửa để đi sâu vào ĐẠO DỊCH .
Từ đây về sau những con SỐ đóng vai trò trọng yếu.
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Do đó khi ghép hai hình tam giác và hai hình vuông vào
vòng tròn đó là thành hình của BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN.
Phải chăng Đức Lê văn Trung là Quyền Giáo Tông,
tức là chưa chánh vị, nên Thầy giáng cho Thi là để xác
định quyền hành của Ngài thêm vào Pháp Chánh Truyền:
b/- Các con số biến-hóa đối với Ngôi vị
Đức Quyền Giáo-Tông:
Thực-tế Ngài đã làm chủ con số 7, con số 7 là con
số chỉ Thất tình đó vậy: Bởi hàng Tiên-vị là gồm:
1 Giáo-Tông + 3 Chưởng-Pháp + 3 Đầu-Sư = 7 vị.
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên thì số 7 là quẻ Đoài, Đoài ở
chánh Tây, tượng hình là cái miệng; miệng phát ra lời nói
là chữ NGÔN 言 (7 nét) Có câu “đánh lưỡi 7 lần trước khi
nói”. Trong thời buổi này là thực hiện Cơ Phổ-độ chúng
sanh, thì mới hoằng dương chánh pháp trong thời Thầy
khai Đại-Đạo. Tất cả các hình tượng con vật đều hả miệng!
Số 7 là số ngưng kết: 1+2+4=7 tức là Thái cực cộng
Lưỡng-Nghi và Tứ Tượng. Thái-cực là Dương, Lưỡng
nghi là cơ biến tướng, Tứ tượng là cơ sanh-hóa. Nhưng cơ
biến tướng và sanh-hóa chạm nhau lại khắc nên số 7 trở
thành số riêng biệt không có biến động, có nghĩa là trạng
thái yên-tịnh ngừng nghỉ, nên nó cũng ám chỉ vào thể Âm.
Số 7 cũng chỉ vạn-vật hữu tướng thành hình, trong
thân người nó là Thất khiếu ở trên đầu. Số 7 ấy là do 3
ngôi cọng 4 biến hay là 1+2+1+2+1 nên Vô-cực vi-chủ.
Nhưng, Giáo-Tông Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài
tức là đứng đầu Cửu-phẩm Thần Tiên là con số 9. Hai con
số: 7 và 9 trong trường hợp này gọi là “Thất phản Cửu
hòan”. Thất phản là cứ chu-kỳ đi đến 7 là trở lại (như một
tuần-lễ 7 ngày, giáp một vòng lại trở lại), cửu hoàn là sự
luân-lưu của sự biến dịch không ngừng dứt. Cho nên nói
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“thất phản cửu hòan” là điểm mấu chốt: cùng cực cái động
để trở về trạng-thái tịnh nguyên-thủy.
Ngôi số 1 là chỉ trời, là Thái-cực. Từ 1 sanh 3, ba
sanh vạn-vật. Như vậy một mà ba, ba cũng là một. Thế nên
ngôi Giáo Tông có ba vị là vì lý do ấy.
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên thấy quẻ CHẤN mang
số 3, chánh Đông, đó là biểu tượng ngôi trời mà Giáo Tông
thay Trời tạo thế “Đế xúât hồ Chấn” là con trai trưởng.
Thử làm một việc so-sánh quyền-hành của Giáo
Tông có những điểm tương-đồng nào với lời chiêm-đoán
về Quẻ CHẤN mà tiền Thánh đã để lại cách đây hàng sáu
ngàn năm coi có trùng khớp với nhau không ? - Nếu trùng
hợp nhau thì ngôi vị GIÁO TÔNG quả là Thiên mạng !
c/- Việt Nam là Quốc-gia Thiên định:
Đức Thượng-Đế cũng chuẩn-bị cho Việt Nam có
những điều-kiện để hoàn thành một Quốc-gia Thiên định,
đó là Thất sơn hữu hình ở Châu-đốc (con số 7) và Cửu
Long-Giang (con số 9) tức là “Sơn tiền điểm long mạch”
những con số ấy y như hình ảnh của con người vậy.
Lại nữa các số này trùng hợp với số trên Bát Quái:
Số 3 (cung Chấn) là núi Tam Đảo ở miền Bắc.
SỐ 5 ở giữa là Ngũ Hành Sơn ở Quảng Ngãi; con
số này là do tổng số của hai số thuộc Chấn- Đòai chia hai
(3+7: 2= 5) đứng vào Ngũ trung.
Số 7 (Cung Đòai) là dãy Thất Sơn ở miền Nam.
Đây là một trong nhiều yếu tố để Việt Nam trở
thành một Quốc gia Thiên Định: Thánh Địa trong tòan cầu
Các số: 3-5-7 nằm trên trục Đông- Tây của đồ hình
mang hai cung Chấn- Đòai, thật là mầu nhiệm: Ấy cũng là:
"Sở dĩ Đức CHÍ-TÔN chọn đất nước Việt-Nam này làm
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làm Thánh-Địa để Phổ-Độ chúng sanh kỳ ba, chỉ vì Việt
Nam là nơi kết hợp được tinh hoa của tất cả các nguồn
Văn minh trên thế giới, Việt-Nam là nơi tổng hợp các
ngành đạo đức: Nho- Lão – Thích và cũng là nơi gặp gỡ
của hai nền văn minh Đông Tây".
d/- Khai triển các con số trong đồ hình:
Qua Đồ hình trên các con số của Quẻ kết hợp lại có một
giá trị vừa khoa học vửa mầu
nhiệm: đó gọi là Ma Phương số:
Nhìn vào Bát-Quái này ta thấy
ngay một bảng ô số, đó là những
con số ứng với các quẻ. Tỷ như số
1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4
là Tốn, 5 ở chính giữa, 6 là Càn, 7
là Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly. Gọi là
con số Ma phương vì nó hiện biến
và thay đổi một cách lạ thường.
Bài thơ sau, cốt-yếu là cho dễ nhớ
vị-trí các con số ấy, đọc theo hàng ngang của bảng số, là:
Tứ hải, Tam sơn, hội Bát Tiên
Cửu long ngũ hổ nhứt đoàn viên.
Nhị tướng thất trì phò lục quốc.
Nếu cộng những số này theo các chiều ngang, chiều dọc,
đường chéo đều được một tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả
8 lần tổng-số 15 như vậy: Thử xem:
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8 lần tổng-số 15 như vậy có nhiều ý-nghĩa:
Từ đó suy ra các việc ứng nghiệm trong đạo pháp:
Sở dĩ có các con số tương ứng này là lấy theo số của Bát
Quái Hậu Thiên mà các bậc tiền Thánh đã lập ra trước đây
6.000 năm, là nhứt Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn,
Ngũ trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly. Do vậy mà
Bát Quái Hậu Thiên chỉ có 9 con số mà thôi. Dịch quan
trọng ở Nho, Y, Lý, số.
Suy ra: Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì: ngày 15 tháng 8
- 8 lần tổng-số 15: Lấy số 15 làm ngày, số 8 làm
tháng là Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của Phật Mẫu
hằng năm. Theo Âm lịch là ngày 15 tháng 8 (Rằm Trung
Thu). Bởi mùa Thu là mùa gặt hái. Phật Mẫu sản xúât ra
Bát phẩm chơn hồn (Họăc 3 lần con số Ngũ: ngũ Khí, Ngũ
hành, ngũ Tạng )
*Ngày Khai Đạo:
- Nếu cộng như trên các số qua tâm của hình, nhưng
không cộng số 5 ở giữa, sẽ có các tổng số là 10:
4+6 =10, 3+7=10, 8+2=10, 1+9=10.
Họp hai số 15 và 10 ở trên lại sẽ là ngày Khai Đại
Đạo (Rằm tháng 10). Tổ chức hằng năm tại Tòa Thánh.
*Đại Lễ Chí-Tôn: 9 tháng 1 (Giêng)
Hai quẻ Khảm Ly là cái dụng của Càn – Khôn là
Đạo của Trời, mà Trời vốn tự hữu hằng hữu nên lấy hai
con số này làm biểu tượng cho ngày Đại Lễ Đức Chí-Tôn:
Số 1 là Thái Dương của Bát Quái Tiên Thiên
Số 9 là Thái Dương của Bát Quái Hậu Thiên.
Nói cho đúng phải là “Đại Lễ Đức Chí-Tôn”, “Đại Lễ Hội
Yến Diêu Trì Cung” chứ không nói là “VÍA” được, vì các
Ngài là Đấng tự hữu, hằng hữu, không có ngày sanh, tử.
91

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

d/- Số Ma phương kết thành chữ ĐIỀN 田
Hình vuông trong đồ hình có dạng chữ ĐIỀN 田 nghĩa là
ruộng. Ruộng bên ngòai sản xúât lúa gạo nuôi thể xác.
Ruộng trong Tâm là nơi sản xúât mọi hiểu biết, khôn
ngoan, là túi khôn của lòai người dùng tô điểm cho đời mỗi
ngày thêm xinh lịch. Nhất là người Đạo Cao Đài giờ này
Đức Thượng Đế khai thác “Tâm Điền” một cách rộng rãi
và để cho người người gặt hái: chính là triển khai tất cả các
Bát Quái làm hành trang cho lúc còn sanh tiền một triết lý
cao siêu, mà hữu ích cho chuyến “hồi quê” nữa.
Chính đây là hai quẻ CÀN ☰ KHÔN ☷ kết hợp lại.

D- Giáo-Tông làm chủ hai Bát-Quái Cao Đài:
Pháp-Chánh-Truyền Chú-giải có dạy rõ về quyền
hành của Giáo-Tông:
“Trên đây Thầy đã nói rằng: có quyền dìu-dắt trong
đường Đạo và đường Đời, thì Thầy đã chỉ cho rằng có
quyền dìu-dắt các con cái Thầy trên con đường Đạo đức
của chính mình Thầy khai tạo và trên con đường Đời cơ
Đạo gầy nên, chớ chẳng phải nói trọn về phần Đạo và
phần Đời nghĩa-lý phân biệt nhau duy chỉ có chữ ĐƯỜNG
và chữ PHẦN, xin rán hiểu đừng lầm hai chữ ấy.”
Điều này đã báo cho biết Đạo Cao-Đài có đến 4 Bát
Quái, chứng tỏ thời THƯỢNG NGUƠN TỨ CHUYỂN,
trách-nhiệm của Giáo-Tông là chỉ đảm nhiệm hai Bát Quái
Cao-Đài nói về THIÊN-ĐẠO mà thôi, có nghĩa là Đức Chí
Tôn mở Đạo kỳ này cho thêm hai Bát Quái nữa tức là tạo
con đường trở về, là con đường cho nhân loại được thành
Tiên tác Phật trong nguơn hội mới. Nói rõ hơn đó là Chơn
pháp, Chơn-truyền của Đại Đạo do Đức Chí Tôn khai mở.
- Vậy Đường ĐẠO là Bí-Pháp của Thiên-Đạo,
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- Về Đường Đời là Thể-pháp của Thiên-Đạo.
Thầy nói rõ “Nghĩa lý phân biệt nhau duy chỉ có chữ
“Đường” và chữ “phần” xin rán đừng lầm hai chữ ấy”.
Riêng về quyền hành của ĐẦU SƯ thì chữ “Phần”
- Bởi phần Đời của Thế Đạo, tức nhiên là Thể-pháp,
tượng trưng Bát Quái Hậu-Thiên.
- Phần Đạo của Thế đạo là Bí-Pháp, tượng trưng Bát
Quái Tiên Thiên (cả hai thuộc về Thế-đạo)
Hai Bát-Quái này đã có cách nay 6.000 năm do Vua
Phục-Hi sáng tạo, rồi đến Văn-Vương, Châu-Công, Khổng
Tử tiếp tục bổ cứu thêm, còn lưu lại đến ngày nay.
Giờ phút này Đức Chí-Tôn đến ban cho nền Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-giáo Qui nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt, không phải Ngài hủy bỏ các Bát-Quái ấy, mà chính
là do theo các Bát-Quái trước đây rồi mở thêm hai Bát
Quái mới nữa, tức là tạo cho nhân-loại một con đường trở
về trong Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống an-nhàn.
Nay, nhiệm-vụ của GIÁO-TÔNG là đảm nhiệm
hai Bát-Quái Cao-Đài này, chính là thực hiện cho được
con “ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO”.
- Đường Đời tức nhiên Thể-Pháp của Thiên đạo
là Bát-Quái Đồ thiên (khai triển ở quyền hành Giáo Tông
"giáo hóa nhơn sanh").
- Đường Đạo tức nhiên Bí-pháp của Thiên-Đạo là
Bát-Quái Hư-vô (thành hình trên Tiểu phục Giáo Tông)
Hơn nữa, Pháp Chánh-Truyền đã qui-định:
“Giáo-Tông thay mặt cho Thầy đặng bảo-tồn chơn
đạo của Thầy tại thế thì Anh Cả nhơn-sanh đặng dìu-dắt
con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi quyền
Thiêng liêng đã định vậy”.
Trong Hội-Thánh có chia ra hai phần hữu hình là
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Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài:
Đây là hệ-thống tổ-chức của Cửu-Trùng-Đài từ trên
xuống dưới là: cơ quan giáo hóa nhơn sanh, là môi-trường
học-hỏi, tiến-hóa theo ba bực, mỗi bực có ba phẩm.
- Như trên đã nói về hàng Tiên-vị: tượng trưng
bằng 7 cái Ngai, mà Ngai của Giáo-Tông ở giữa, đặt trên
hết và lớn hơn hết.
Các phẩm cấp lần-lượt từ: Tiên-vị, Thánh-vị rồi đến
Thần-vị theo như Pháp Chánh Truyền qui định.
Như vậy trường Đại-Đạo theo như Đức Hộ-Pháp
dạy về đường Đạo và đường Đời rằng:
-“Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một trường công
quả của chúng ta, trường công-quả ấy để cho chúng ta lập
đức, lập công, lập ngôn.
- Bí-pháp chơn-truyền của Đức Chí-Tôn tức nhiên
cơ-quan huyền-bí để cho con cái của Ngài giải-thoát.”


Ông Lê Văn Trung là Qu. Giáo-Tông hữu hình
Ngày 03-10-Canh Ngọ (dl: 22-11-1930) Đức Lý
Giáo Tông giáng cơ hiệp với Đức Hộ Pháp ra Đạo Nghị
Định thứ hai, ban Quyền Giáo-Tông hữu hình tại thế cho
Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt; Đức Lý là Giáo Tông
vô vi. Bấy giờ Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung là
Giáo Tông hữu hình thì Đức Hộ Pháp lo về vô vi.
Đức Lê văn Trung chưa vào Giáo Tông chánh vị:
Đức Lý Giáo Tông nhường phân nửa quyền hành Giáo
Tông cho Ngài Lê Văn Trung điều khiển phần hữu hình,
còn Giáo Tông thiêng liêng vẫn do Đức Lý nắm giữ. Khi
Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung qui Thiên, Đức Lý
đem nửa quyền hành Giáo Tông hữu hình ấy giao cho Đức
Hộ Pháp, nên Đức Hộ Pháp lúc đó là Chưởng Quản Nhị
Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
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Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là quyền Chí-Tôn
tại thế. Giáo Tông có hai: vô vi và hữu hình tức hiệp đủ
Âm Dương. Hộ Pháp đứng giữa thành ra Tam tài, Hộ Pháp
là tượng chữ KHÍ là cơ Hòa. Lưới Trời thật nhặc nhiệm !
Đạo Nghị Định thứ 2 thăng phẩm
Quyền Giáo Tông
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Ngũ niên)
Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho
Giáo Tông và Hộ Pháp,
Nghĩ vì chư Chức sắc Thiên phong có quyền đặc
biệt ngoài luật đã định, còn quyền hành Hội Thánh nữa.
Nghĩ vì thiếu luật Hội Thánh nên quyền hành chánh
chẳng đặng vẹn toàn.
NGHỊ ĐỊNH
- Điều thứ nhứt: Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư
thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông
về phần xác, còn phần thiêng liêng có Lão.
- Điều thứ nhì: Chức sắc Cửu Trùng Đài, duy bậc Chánh
Phối Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần Chánh trị
của Đạo, song đặng thế mặt cho Đầu Sư, đương buổi
Người cầm quyền Giáo-Tông của Lão.
- Điều thứ ba: Mọi việc chi thuộc về quyền Chánh trị đều
giao cho Chánh Phối Sư.
- Điều thứ tư: Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông công
cùng Chánh phủ và nhơn sanh, nhưng buộc phải có Hội
viên Nhơn sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.
- Điều thứ năm: Nghị Định nầy sẽ ban hành vào ngày 1510-Canh Ngọ.
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 03-10-Canh Ngọ.
GIÁO TÔNG
HỘ PHÁP
Lý Thái Bạch
Phạm công Tắc
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E- T Ị C H – Đ Ạ O
E: The registers of Caodaist Dignitaries
F: Les registres des Dignitaires Caodaïstes
Tịch Ðạo là Sổ bộ ghi tên Chức sắc với Thánh danh
có chữ biểu thị thời kỳ Phổ Độ của một đời Giáo Tông..
Nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ này với tôn chỉ “Qui
Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” nên Ðức Chí Tôn
lập Tam Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tam giáo, chứ
không dùng Giáo chủ Tam giáo như thời Nhứt kỳ và Nhị
kỳ Phổ Độ nữa, tức nhiên phải có đủ Tam Trấn chứng
đàn, nhìn nhận cho sự phong TỊCH này:
- Phật thì Ðức Quan Âm Bồ Tát làm Nhị Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Phật giáo.
- Tiên thì Ðức Lý Ðại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim
Tinh làm Nhứt Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Tiên giáo.
- Thánh thì Ðức Quan Thánh Ðế Quân làm Tam
Trấn Oai Nghiêm cầm quyền Nho giáo.
*Ðức Thái Bạch Kim Tinh giáng cơ cho thi
khoán thủ (Soạn giả ghi thêm chữ Hán và tạm giải thích)
THÁI Thượng vô ngôn hữu Đạo thành
BẠCH vân hữu nhãn kiến nhơn sanh
KIM quang đắc kiếp tu tâm thiện
TINH đẩu nan tri Ngã độ thành

太上無言有道成
白雲有眼見人生
金光得劫修心善
星斗難知我度成
Giải nghĩa:-Thái cực ở trên cao, không nói mà Đạo thành,
- Trong mây trắng có “Mắt” thấy khắp cả nhơn sanh.
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- Ánh kim quang đạt được kiếp Tiên nhờ tu tâm thịên,
- Các vì sao khó biết TA độ cho viên thành.
*Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ cho thi
khoán thủ (Sọan giả xin viết ra chữ Hán và giải nghĩa)
QUANG minh Nam Hải trấn thiền môn
ÂM cảnh năng tri độ dẫn hồn.
BỒ đoàn mạc hám liên huê thất
TÁC thế tâm ưu khởi Đạo Tông

光明南海鎮禪門
陰境能知度引魂
蒲團莫噉連花室
作世心憂起道宗
Giải nghĩa:
- Ðức Phật quang minh ở Nam Hải trấn giữ cửa Thiền,
- Có khả năng biết và độ dẫn các hồn nơi Âm cảnh.
-Ngài ngồi trên tấm bồ đoàn, không thích ngự trên tòa sen,
(Ý nói: muốn làm một vị Bồ Tát để cứu độ chúng sanh,
chớ không thích ngồi an hưởng trên ngôi vị Phật)
- Có lòng lo lắng làm cho người đời khởi bước theo ĐẠO.
*Ðức Quan Thánh Ðế Quân giáng cơ cho thi
khoán thủ (Xin viết ra chữ Hán và giải nghĩa)
QUAN thành tái hiệp Hớn triều phong
THÁNH đức mạc vong hám thế trần
ÐẾ thất nhứt tâm trung khí dõng,
Thanh Y Xích Diện hảo vinh phong

關誠再合漢朝封
聖德莫忘噉世塵
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帝室一心忠氣勇
青衣赤面好榮封
Giải nghĩa: Quan Võ xưa được triều Hớn phong chức, nay
tái hiệp. Đức độ của bậc Thánh chẳng ham thích việc đời.
Một lòng trung thành với nước và chí dũng với nhà vua.
Áo xanh mặt đỏ là chỉ uy phong hiện trong nét trung kiên
của Ngài. Chính Ngài được phong tước vinh hiển tốt đẹp.

1- Tịch Đạo: THANH HƯƠNG
Thời Giáo-Tông đầu tiên là của Đức Lý Giáo-Tông
thì Tịch Đạo Nam Nữ là “Thanh Hương”. Nếu là Chức sắc
Nam phái từ hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có
kèm theo chữ “Thanh”. Thí-dụ: ông Nguyễn-văn-A đắc
phong Lễ Sanh được chấm phái Thượng, Thánh danh sẽ là:
THƯỢNG-A-THANH (có nghĩa là chữ sắc phái đứng
trước, kế là tên, sau hết là chữ Tịch Đạo “THANH”)
Về Nữ phái thì chữ Tịch Đạo “Hương” đứng trước
tên. Thí dụ: Bà Lâm-Ngọc-Thanh, phẩm Đầu-sư, thì Thánh
danh sẽ là Nữ Đầu-Sư HƯƠNG THANH hoặc nếu có
nhiều người trùng tên, thì đặt chữ “họ” trước, gọi là Nữ
Đầu Sư LÂM HƯƠNG-THANH.
Ý-nghĩa hai chữ THANH HƯƠNG:
Hai chữ Thanh Hương này phát xuất từ đôi câu đối:
- THANH sử ký danh lưu vạn đại,
- HƯƠNG hoa truy sùng bái thiên thu.
Có nghĩa là: - Bộ Thanh sử ghi tên người trong sạch, tên
tuổi còn lưu lại muôn đời.
- Đền hương lửa truyền nối, thờ lạy người danh tiếng.
Giải riêng từ chữ: THANH 青 là màu xanh tươi, tượng sức
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sống vươn lên, chỉ sự thanh khiết, trong sạch. Hoặc viết là
清 có bộ thuỷ. HƯƠNG 香 là mùi thơm tho.
Chiết tự hai chữ Thanh Hương:
- THANH 青 chiết tự: trên là Chủ 主 dưới là Nguyệt 月
- HƯƠNG 香 chiết tự: trên là Hoà 禾 dưới là Nhựt 日
. Nếu lấy hai chữ của phần trên đọc là Chủ Hoà 主 禾
. Nếu lấy hai chữ dưới hiệp lại thành ra chữ Minh 明 có
nghĩa là ghép hai chữ Nhựt Nguyệt lại là chữ Minh.
Thánh ý Thầy muốn rằng trong thời buổi ban sơ này
toàn Đạo Nam Nữ phải biết trên HÒA dưới HIỆP.
Chữ Thanh 清 viết có ba chấm thủy nghĩa là trong
sạch. Ba chấm thủy tượng trưng Tinh - Khí -Thần hiệp.
Bài thơ chiết tự chữ THANH HƯƠNG:
Dụng tiếng Thanh Hương Tịch-Đạo nhà,
Giáo-Tông đổi mới ĐẠO TÂM ra.
Phân THANH 清 xuất ngoại Tinh- Thần- Khí,
Hòa hiệp Âm Dương diệu pháp mà !
Hương sắc Nữ gìn nêu giá ngọc.
Chiết Hương hạ Nhựt thượng vi Hòa
Chủ Hòa mục đích Cao-Đài dựng,
Nhựt Nguyệt, Minh tâm hiệp nhứt tòa.
( Nguyên-Thủy )

Vậy: Tịch HƯƠNG là tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn
sống của nhơn-loại. Đức Lý nói với Bà Lâm-Hương
Thanh: Hiền Muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm này.
Thầy đến phong chức lập thành Nữ phái, nghe à! (TN/ 95)
Ngày 11-12-Bính Dần (Vendredi 14-1-1927): Đức Lý
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giáng đàn nói với chư Nữ-chức chi Minh Đường rằng:
“Thầy dạy Lão phải lập phái Nữ cho thành tựu. Em gắng lo
phổ-độ nhơn-sanh. Cửu nhị ức nguyên nhân hãy còn trong
vòng hắc ám, chẳng lẽ em biết Đạo ngồi đó cho đành. Lão
trông công em”. Ngài cho Thi:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ “Tịch Hương”.

久死今朝 得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香
Đức Hộ-Pháp giải nghĩa:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần TA
chết đã lâu mà hôm nay TA được phục sanh lại trong
Thánh Thể của Đức Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn
hạnh phúc đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài
nói đến ? Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển
khởi Thượng nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có
duyên cớ. Bần Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn
Ngài thì không thi hành được. Ngài đến đặng mở Thượng
nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế gian sợ chết mà
không biết cái chết là gì ! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch HƯƠNG là
Tịch của Nữ-phái. Nữ-phái là nguồn sống của nhơn-loại,
nếu nói nó chết thì Ngài đến làm chủ của Nữ-phái là nghĩa
gì ? Cầm cái giống của thế-gian này chi ?”
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2- Tịch Đạo: ĐẠO TÂM
Tịch Đạo kế tiếp là ĐẠO TÂM 道 心 nghĩa là tiếp
theo sau Tịch Thanh Hương. Nói rõ ra Tịch-Đạo Thanh
Hương là lo tu về phương diện hữu hình, như tạo tác các
cơ sở, lập nên Thánh Thất làm nhà chung cho nhân sanh
đến chiêm bái và để học hỏi Đạo lý. Thời gian này người
Tín hữu Cao-Đài lập công bằng công quả ngoại, như xây
dựng, tạo tác, giữ gìn cơ sở, cúng kiếng.
Nay qua Tịch ĐẠO TÂM thì lo về phần tâm linh:
tức nhiên phải thấu đạt chơn lý chánh truyền, là phải học
hỏi, nghiên cứu, sửa tánh trau thân, làm công quả nội.
Hỏi vậy Tịch ĐẠO TÂM đã đến chưa?
Hãy nhìn đôi liễn đối đặt trước Báo-Ân-Từ sẽ thấy:
- BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hóa chúng sanh vạn
vật hữu hình tùng thử ÐẠO.
- QÚAI hào bác ái định Càn Khôn phân đẳng pháp nhứt
Thần phi tướng trị kỳ TÂM.

八品眞魂造世界化眾生萬物有形從此道
卦爻博愛定乾坤分等法一神非相治其心
1- Giải thích Câu 1: Bát phẩm chơn hồn cũng gọi là Bát
hồn, tức là 8 bậc tiến hóa của chơn-hồn, từ thấp lên cao là
Vật-chất hồn, Kim-thạch-hồn, Thảo-mộc-hồn, Thú-cầm
hồn, Nhơn hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật hồn.
Tám phẩm chơn hồn này đã tạo ra Thế giới, hóa thành
chúng sanh. Trong hàng chúng sanh thì chỉ riêng 4 phẩm là
Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm và Nhơn loại. Những vật
loại nào có hình ảnh có thể thấy được, sờ mó được như vậy
đều phải chịu luật biến hoá hoặc thay đổi của vũ trụ, tức là
bị huỷ hoại hay chết đi tuỳ theo thời gian. Ấy là Đạo.
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Theo Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử: Đạo là cái
nguyên lý sanh ra vũ trụ và vạn vật. Mọi vật đều do Đạo
sanh ra và lớn lên. Theo triết lý Cao Đài, ĐẠO là Hư Vô
chi Khí, tức nhiên có sinh có diệt, có sống có chết. Phật
Mẫu Chơn Kinh có câu “Bát hồn vận chuyển hóa thành
chúng sanh” nghĩa là: Đức Phật Mẫu vận chuyển đem
Tám phẩm chơn hồn hóa thành chúng sanh nơi cõi trần.
Câu 2: Quái Hào: quái là quẻ. Ví như Quẻ Càn
gồm có 3 vạch liền, mỗi vạch liền được gọi là Hào Dương.
Quẻ Khôn
có 3 vạch đứt, mỗi vạch đứt được gọi là
Hào Âm. Sự kết hợp của các Hào âm dương tạo thành các
Quẻ. Quái hào là chỉ chung các quẻ và các hào trong Bát
Quái. Người phát minh ra Quái Hào là vua Phục Hy. Ngài
dùng Quái Hào tạo thành Bát Quái Tiên Thiên, để giải
thích sự hình thành Càn Khôn Vũ trụ bằng hai nguyên lý
Âm Dương do Thái Cực biến hóa phân ra. Bác ái là lòng
thương yêu bao la, thương xót sanh linh hơn mình, cho
nên, kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi
thiên hạ nặng bằng trời đất. Chính hai quẻ Càn Khôn là
cánh cửa để đi vào Đạo Dịch: Càn tượng Trời, Khôn tượng
Đất tức là trời đất, vũ trụ, nên thường nói Càn Khôn Vũ
trụ. Cũng chỉ hai đấng Cha Mẹ Vạn linh là Chí-Tôn và
Phật Mẫu nữa. Hai quẻ Âm Dương này rất quan trọng.
PHÁP: theo nghĩa tổng quát, tất cả những gì có thật
hay hư ảo; hữu hình hay vô hình; tâm hay vật, đều gọi là
Pháp. Nhứt Thần phi tướng là duy có một Chơn linh vô
hình đối với con người tuy không hình ảnh, vì nó là điểm
linh nhỏ nhít, mắt thường không thấy, mà nó trị được cái
tâm, chính là Điểm Linh quang của Đấng Thượng Đế ban
cho để làm chủ con người đối cùng Càn Khôn Vũ trụ. Nhứt
Thần phi tướng là Thái cực, là Đại hồn, là Khối Đại Linh
quang của Thượng Đế.
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Trong sự tạo hóa Càn Khôn vũ trụ, Đấng Thượng
Đế dùng luật Thương yêu, sắp đặt mọi vật trong Càn
Khôn, phân chia ra nhiều thứ bực cao thấp khác nhau, chỉ
duy có một Chơn linh vô hình làm chủ được cái Tâm.
Đây là hai câu đối có số chữ dài nhất: mỗi câu có 17
chữ. Theo Dịch-lý thì số 17 này thuộc quẻ Thiên Sơn Độn
(Càn vi Thiên số 1, Cấn vi Sơn số 7), hợp số là 17.
Độn tức là lui đi, biến đi. Điều này báo cho biết rằng thời
kỳ Tịch Đạo THANH HƯƠNG đã lui đi, nhường chỗ cho
cơ ĐẠO TÂM sắp đến. Thế nên mở đầu cho đôi liễn có hai
chữ đầu là BÁT-QÚAI, hai chữ cuối là ĐẠO TÂM.
Tóm lại: Tám đẳng cấp chơn-hồn đều được sản xuất
dưới bàn tay của Đức Phật-Mẫu, nhưng vạn-vật vốn hữu
hình hữu hoại, nghĩa là có sinh có diệt, có sống có chết,
Đạo của trời đất định vậy. Dù cho những quẻ (đại thể),
những hào (tiểu thể) xuất từ tâm Bác-Ái sẽ định nền tảng
cho Càn-Khôn để phân ra đẳng cấp, chỉ một điểm Thần 神
duy nhứt, không hình tướng cũng định được cái Tâm (mà
chủ của cái Tâm là Thượng-Đế Cao-Đài ngày nay vi chủ).
Lại nữa ở đầu câu liễn có hai chữ Bát Quái, cuối câu có hai
chữ Đạo Tâm, điều này đã chứng-tỏ rằng Tịch-đạo Đạo
Tâm đã xuất hiện, tất cả các Bát Quái được triển khai.
- Đức Chí-Tôn có Bát-Quái (số 8).
- Đức Phật-Mẫu nắm Bát Phẩm Chơn-Hồn (số 8)
- Người tu-hành gìn Bát Chánh Đạo (số 8)
Ba lần 8 là 24, chỉ 24 chuyến thuyền Bát Nhã tức nhiên là
Bát-Nhã Ba-La-Mật của Phật dạy, là trí huệ. Trí huệ ví như
lưỡi gươm bén, để chiến thắng giặc thất tình, cắt đứt hết
mọi phiền não trói buộc “Nương gươm thần huệ đoạn trừ
nghiệt căn”. Vậy người tu là phải đạt được trí Bát Nhã.
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Đạo Tâm là gì ?
Đức Hộ-Pháp dạy “Chiếu theo ý nghĩa chữ ĐẠO là
một định từ để chỉ tánh đức của loài người đối với Đức
Chí-linh cùng Càn Khôn vũ trụ. Loài người bao giờ cũng
chủ TÂM tìm tòi, kiếm cái nguyên do lai lịch của mình
hầu định phận đối cùng tạo đoan vạn vật. Muốn biết mình,
con người phải lột cả sự bí mật huyền vi của vạn vật hữu
sanh tại thế gọi là chúng sanh đặng so sánh. Thấy đặng cái
sống của vạn vật mới biết đặng cái sống của mình. Thấy
đặng cái năng tri năng giác của chúng sanh, mới tìm đặng
tâm tánh của mình là báu. Thấu đáo đặng tâm linh mới biết
thiên lương do chí thiện. Khi hiểu cái Thiên lương ấy là
nhiệm vụ huyền bí, tả không cùng, hiểu không tột, chẳng
biết lời chi mà đặt để, nên định phỏng danh là ĐẠO 道. Vì
cớ cho nên lấy chữ TÂM 心 làm mục đích. Các Thánh
nhơn xưa thường đem cái triết-lý ĐẠO TÂM hiệp làm môi
giới, nên dầu cho các vị Giáo-chủ tuy mỗi Đấng đều có tư
tưởng đặc sắc, nên triết lý cao thấp không chừng, nhưng
cũng phải buộc lấy chữ TÂM làm nguồn cội”.
PCT: “Ðương đời này của Ðức Lý Giáo Tông, thì
Nam lấy chữ"THANH"Nữ lấy chữ "HƯƠNG" làm tịch,
tức là cả Ðạo Hữu Nam Nữ từ Tín Ðồ chí Thiên Phong đều
trong đời Ðức Lý Giáo Tông hành chánh đứng vào tịch
“THANH - HƯƠNG”. Qua đời Giáo Tông khác thì Nam
sẽ lấy chữ "ÐẠO" Nữ sẽ lấy chữ "TÂM". Rồi cả chư Ðạo
Hữu Nam Nữ sẽ lấy Tịch: ÐẠO- TÂM; như vậy nối truyền
hoài cho hết Tịch Ðạo thì Thầy sẽ giáng cơ cho Tịch Ðạo
khác nữa. Lớn nhỏ, sau trước nhờ chữ Tịch Ðạo ấy mà
phân biệt (Hay !- Lời khen của Đức Lý).
Có kẻ hỏi: Thí dụ như đời Giáo Tông, thì Tịch Ðạo
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của chư Ðạo Hữu Nam Nữ đời trước, dầu Chức Sắc hay
Tín Ðồ cũng vậy, có phải buộc thay đổi Tịch Ðạo không?
Ta nói: Không, vì chính mình Giáo Tông kế vị cũng phải
giữ Tịch Ðạo trước, kỳ dư những Tín Ðồ của đời Ngài độ
rỗi, tức là chi tộc của Ngài, mới đặng thay đổi mà thôi,
còn những Chức Sắc cùng là Tín Ðồ của Giáo Tông đời
trước còn sót lại thì thuộc về chi tộc của Giáo Tông ấy
không đặng phép thay đổi Tịch. (Hay)
Tỷ như có Tân Giáo Tông sẽ lên kế vị cho Lý Giáo
Tông thì cả Tín Ðồ Nam Nữ mới nhập môn đều phải lấy
Tịch "Ðạo Tâm", dầu trong hàng Tín Ðồ ấy sẽ có một chơn
linh xứng đáng địa vị Chánh Phối Sư, mà Thầy giáng cơ
phong chức đi nữa, thì cũng chịu Tịch Ðạo Tâm, như các
Tín Ðồ khác, chớ Chức Sắc và Tín Ðồ trong đời Lý Giáo
Tông còn lại thì giữ Tịch "Thanh Hương" mà thôi, không
đặng thay đổi.
<<<O0O>>>

3- TỊCH: THANH ĐẠO
THANH ĐẠO 清道 là Tịch Đạo của Nam phái liên tiếp
qua hai thời Giáo-Tông. Trong bài Thánh Giáo sau đây,
Ðức Chí Tôn ban cho Tịch Ðạo Chức sắc Nam-phái Cửu
Trùng Ðài. Ðời Giáo Tông thứ I lấy chữ THANH 清 đời
Giáo Tông thứ nhì lấy chữ ÐẠO 道. Ấy là Tịch Đạo (Sổ
bộ) của Nam, cũng giống như Tịch Đạo của Nữ phái vậy.
THANH ĐẠO Tam khai thất ức niên
Thọ như địa huyển thạnh hòa thiên
Vô hư qui phục nhơn sanh khí.
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.
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清道三開七億年
壽如地圈盛 和天
無虛歸服人生氣
造萬古壇照佛緣
Giải nghĩa: - Nền Đạo trong sạch của Ðức Chí Tôn mở ra
lần thứ ba phổ độ đến 700 000 năm (một ức: 100.000 năm)
- Sống lâu như trái đất, thịnh vượng cùng Trời.
- Ðức Chí Tôn đem trở về các linh hồn cho nhơn sanh.
- Tạo ra từ muôn xưa đàn cúng tế để soi sáng người có
duyên với Phật.
Vậy: Trong thời Giáo Tông đầu tiên, là Chức sắc
Nam phái từ hàng Lễ Sanh trở lên thì lấy Thánh danh có
kèm theo chữ “THANH”. Nếu qua một thời Giáo-Tông
khác thì đổi Tịch là ĐẠO, đặt vào các vị trí cũng như tịch
Thanh Hương vậy. Nay, Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Tôn chỉ
“Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” nên Ðức Chí
Tôn lập Tam Trấn Oai Nghiêm để chứng nhận cho.
4- TỊCH: HƯƠNG TÂM 香 心
HƯƠNG TÂM 香 心 là Tịch Đạo của Nữ Phái. Sự
phong Tịch Đạo này chính là Thầy ban quyền hành cho Nữ
phái, đánh dấu một sự bình đẳng, bình quyền. Cũng là một
ân huệ mà người Nữ phái Cao Đài được hưởng hồng ân
sớm nhứt và trước nhất. Thầy dạy Tịch Đạo dành cho Nữ
phái trong thời hiện tại và kế tiếp: Có nghĩa là trong thời
Giáo Tông này Nữ lấy Tịch Đạo là “HƯƠNG” làm Thánh
danh của mình. Khi qua một thời Giáo Tông kế tiếp thì đổi
qua Tịch đạo “TÂM”. Thánh ngôn Thầy ban Tịch Đạo:
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HƯƠNG TÂM nhứt phiến cận Càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

香 心 一 片 近 乾 坤
慧 德 修 真 度 引 魂
一 念 觀 音 垂 保 命
千 年 等 派 守 生存
Lâm thị: phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thanh.
Ca thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thế.
Ðường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.
Còn cả chư Ái nữ, Thầy sẽ lập Đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ
phong sắc một lần. Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ
theo lời dặn”.
Giải nghĩa: Một tấm lòng thơm tho được gần Trời Ðất.
- Đức sáng suốt do tu hành chơn thật độ dẫn được linh hồn
- Một lần niệm danh hiệu Ðức Quan Âm Bồ Tát thì được
Bồ Tát đoái lòng thương xót bảo vệ mạng sống.
- Ngàn năm Nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại.
Tịch Ðạo Chức sắc Nữ phái Cửu Trùng Ðài trong
đời Giáo Tông thứ I lấy chữ HƯƠNG, đời II lấy chữ TÂM.
KẾT LUẬN
QUYỀN HÀNH GIÁO TÔNG
Giáo Tông là người thay mặt cho Ðức CHÍ TÔN tại
thế, giáo hóa dìu dắt toàn thể con cái CHÍ TÔN cho đến
tột bực ngang hàng cùng Thầy
1- Tại sao quyền CHÍ TÔN lại chia làm hai?
Trước kia Ðạo Thánh, CHÍ TÔN vì quá thương Nhơn sanh
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đã giao phần hồn và phần xác cho Ðức Chúa Giê-Giu
(Jésus Christ) đủ quyền năng lập Ðạo. Trái lại, Nhơn sanh
lợi dụng lẽ thương yêu ấy, nhứt là những kẻ kế vị cho
Chúa, vì mang phàm thân nhục thể, thành ra quá lạm dụng
quyền tối cao ấy như ngọn gươm bén mà sát phạt con cái
của CHÍ TÔN. Chính CHÍ TÔN đã nói: "Vì quá thương mà
ban cho". Ngày nay CHÍ TÔN cũng không phải đến lấy lại,
mà chỉ chia đôi quyền hành ấy ra cho Giáo Tông và Hộ
Pháp, Giáo Tông chỉ có quyền dìu dẫn con cái của CHÍ
TÔN về phương châm giáo hóa, chánh trị cho thuần phong
mỹ tục, thay quyền cho CHÍ TÔN trong đường Ðạo và
đường Ðời mà thôi. Còn Hộ Pháp có đặc quyền gìn giữ
luật pháp, bảo thủ chơn truyền, gìn giữ ngôi vị cho con cái
CHÍ TÔN, không cho loạn hàng thất thứ.
Phương pháp ấy CHÍ TÔN rất công bằng và chia
đôi cho lưỡng quyền không thể chuyên chế để áp dụng mà
hà hiếp con cái của Người.

2- Thể-pháp của Đạo Cao-Đài:
Đức Hộ-Pháp nói: “Nói về Thể-Pháp chúng ta hân
hạnh làm sao, muốn cho chúng ta lập đức chính mình Đức
Chí-Tôn đã cho chúng ta mượn danh thể của Ngài, chúng
ta đã làm Thánh-thể của Ngài nơi mặt thế của Ngài.
Ôi ! Quyền-lực về phương-pháp lập đức đối lại với
cảnh thiêng-liêng là mua ngôi-vị của chúng ta đó vậy.
Lập công là Ngài đã tạo hình thể của Ngài, tức nhiên
Đền-Thánh đó là Đền Thờ hữu-hình của Ngài để tại mặt
thế này. Chúng ta phải lập công với sanh-chúng tức nhiên
lập công cùng con cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập
công chớ không phải làm nô-lệ cho ai tất cả. Chúng ta
thấy Ngài phụng-sự cho con cái của Ngài, chúng ta lập
công là tạo danh thể của Ngài, do lập công mà ra.
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Bây giờ tới lập ngôn. Chính mình Ngài, Ngài phải
làm, cầm cây Cơ, Bút, viết dạy chúng ta từ lời nói, việc
làm; từ tánh đức, từ đạo-lý. Còn ngôn, có ngôn gì hơn
Ngài nữa, để cả thảy các thể-pháp đặng chúng ta định vị
chúng ta, chính tay Ngài cho chúng ta mượn cả thảy”.
Lại nữa Thầy còn dạy: “Trong buổi Tam-Kỳ Phổ
Độ, Thầy giáng thế chọn đến:
- Nhứt Phật
- Tam Tiên.
-Tam thập lục Thánh
-Thất thập nhị Hiền,
- Tam thiên Đồ đệ.
“Các con coi đó mà
hiểu rằng: Các con
có sự mà thiên-hạ từ tạo thế đến chừ, chưa hề có chăng”?
GIÁO-TÔNG là người đứng đầu của những Chức
sắc vào hàng Thánh Thể Đức Chí-Tôn bên Cửu Trùng Đài
vào hàng Tiên-vị và Thánh-vị, gồm các phẩm như :
- Từ Chưởng-Pháp đến Giáo Hữu có đủ ba phái:
Thái-Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, chia đều các
con số trên, không được tăng thêm hay là giảm bớt. Con số
này tính cho Chức-sắc Nam-phái mà thôi, còn Nữ phái thì
không có hạn định, nghĩa là con số bao nhiêu cũng được.
Đó là những Chức-sắc vào hàng Thánh-Thể của Chí-Tôn.
Ông Mỹ Ngọc tức Bảo Văn Pháp-Quân có lời thỉnh-giáo:
- Bạch Thầy về bảy cái Ngai Nhơn-Đạo, Chưởng
Pháp và Đầu-sư ngồi đặng chăng?
- Thầy cười…Bảy ngai ấy, Thầy lập ra là để cho
mỗi Chức-sắc lớn biết ngôi-vị của mình nơi Bửu-điện. Kế
theo Thầy, Tam-Trấn cùng chư Tiên, Thánh, nhập về Tam
Kỳ Phổ-Độ mà thôi. Lúc hành lễ, nếu chúng nó ngồi đối
diện với các Môn đệ khác của Thầy mà khứng chịu sự
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thành kỉnh của nhơn-sanh đối với các phẩm-vị lớn cao kia
thì mất vẻ thành kính của chúng nó.
Chức-sắc đặng ngồi Ngai riêng của mỗi đứa là lúc
nào có Hội Tòa Tam-giáo phân-xử các Đạo-hữu của
chúng nó mà thôi”.
3- Phương-diện Chánh-Thể Đạo:
Thuở Đức Quyền Giáo-Tông còn sinh tiền Ngài có
thuyết về phương-diện Chánh-Thể Đạo, có nói rõ quyền
hạn của Ngài rằng:
“Tệ-Huynh có thọ lãnh chỉ rõ phương-diện Chánh
thể của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ của Thầy trong cuối Hạ
nguơn chuyển thế đây. Xin chư Hiền-Hữu lưỡng phái ráng
nhớ và lo phận-sự, đừng sai luật Đạo mà bị tội và mình
tuân trọn luật Đạo của Thầy là món binh-khí diệt tà-quyền
giả mị đó. Tệ-Huynh xin nhắc lời tuyên-ngôn của Đại-Từ
Phụ nói buổi ban sơ. Thầy có nói: Thầy lập Đạo kỳ này là
lập một cái trường công-quả, nếu các con đi ngoài trường
công-quả ấy thì không trông mong gì về cùng Thầy đặng.
“Trường công-quả của Thầy có đôi bên:
- Một bên vô hình là các Đấng ThiêngLiêng (Phật,
Tiên, Thánh, Thần) cùng lập công-quả trong buổi chuyển
thế này, các Đấng Thiêng-liêng thường theo một bên
chúng ta đặng ám-trợ chúng ta về phần vô-vi.
- Các việc hữu-hình tại thế là các việc phải có thi
hành như chúng ta giờ đây mới làm đặng, thì về phần
chúng ta phải lo làm rồi có các Đấng Thiêng-liêng ám-trợ.
“Thí-dụ như đi độ rỗi nhơn-sanh phải nói Đạo cho
người nghe, như phải lập phương để giúp thế đang nguy
nan, như nhà trường dạy kẻ cô độc-học, nhà thương, nhà
dưỡng-lão cùng các nghề-nghiệp cho Đạo-hữu có phương
làm ăn đặng cơm tẻ ngày hai, có áo quần đặng che thân
ấm cật …thì chúng ta phải lo hết, rồi các Đấng Thiêng
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liêng ám-trợ cho thành-tựu. Nếu chúng ta làm biếng không
làm công quả chi cho Đạo bên hữu-hình thì các Đấng
Thiêng-liêng theo mình không lập công-quả được thì tội
trọng về phần mình chịu lấy.
“Từ hồi tạo thiên lập địa tới ngày nay, trong mỗi
thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ nào mà chính mình
Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống mà lập ra, không
có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại-Tiên là Đức Lý
Thái-Bạch lãnh làm Giáo-Tông như ngày nay
“Tệ-Huynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho
Ngài đặng lo làm các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở
trong có Người ám-trợ. Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền hành
lớn-lao của Đức Lý Đại-Tiên Thái-Bạch Kim Tinh cho
mấy em rõ.
Có tất cả 4 Bát Quái từ xưa cho đến giờ:
*Hai Bát Quái Cao Đài này là chỉ Đường Đạo (Bát Quái
Hư vô) và Đường đời (BQ Đồ Thiên) mà Đức Quyền Giáo
Tông đã thực hiện trong 8 năm hành Đạo của Ngài.
1- Bát Quái Đồ Thiên (Thể pháp Thiên Đạo)
2- Bát Quái HƯ VÔ
(Bí- pháp Thiên Đạo)
*Hai Bát Quái 3 và 4 này có từ 6.000 năm nay là nói về
phần Đạo và phần Đời
3- Bát Quái Tiên Thiên (Bí pháp Thế Đạo)
4- Bát Quái Hậu Thiên (Thể pháp Thế Đạo)

4- Giáo-Tông làm chủ hai Bát-Quái
Quyền-hành của Giáo-Tông thể hịên trên hai bộ Đạo phục:
- Bộ Đại-phục và quyền hành Giáo-Tông là ứng với Bát
Quái Đồ Thiên (xác định qua bài Thi của Đức Chí-Tôn)
- Bộ Tiểu-Phục Giáo Tông ứng vào Bát-Quái Hư Vô.
Các Bát-Quái hiện nay đúng vào cơ qui nhứt đó là thời kỳ
“vạn thù qui nhứt bổn”.
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Trên là hai Bát Quái Cao Đài đặt chung trong một đồ hình:
- Bát Quái Hư Vô nằm trong, tượng cơ vô vi, ấy là
thời kỳ của ĐẠO TÂM thành hình, mục đích chánh là
HÒA: Tứ Dương hòa với Tứ Âm, tức Đạo Hòa ở bên trong
Vậy Bát Quái Hư vô là cái tâm, là Đạo, là Hư vô chi khí, là
Thái hòa, tượng cho Trời- Người hiệp một, về cùng Trời.
- Bát Quái Đồ Thiên: tượng trưng đường về của
người tu. Chữ Điền 田 bên trong là do Càn Khôn phối hợp
(Tam giáo qui nguyên, khởi từ Âm Dương; lý tam ngôi
nhứt thể). Bát Quái này nghịch chuyển tức là đường đi lối
về trong cõi Thiêng liêng Hằng Sống, quên đời sống đạo.
Ấy là lúc Khảm chuyển qua Ly, Ly chuyển qua Khảm là
lúc “Thủy Hỏa Ký Tế”.”Chiết Khảm điền Ly phản vị Càn”
Con đường Đại Đạo là con đường ngắn nhất trong
buổi chuyển thế ngày nay của người tu theo Đạo Cao Đài.
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III- QUYỀN HÀNH CHƯỞNG PHÁP
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: “CHƯỞNG PHÁP của
ba Phái là: ÐẠO- NHO – THÍCH”.
LUẬN: làm sao để Chức sắc có sắc phái ?
- Chức Sắc Cửu Trùng Đài Nam Phái, trừ phẩm
Giáo Tông và Thượng Chưởng Pháp ra, tất cả đều chia ra
theo sắc phái rõ rệt. Trước tiên thì khởi từ LỄ-SANH là
phẩm đầu tiên để chủân bị bước vào hàng Chức Sắc, thì do
Đức Lý chấm phong đồng thời chấm phái. Sở dĩ vị Chức
sắc được nhận sắc phái Tam Thanh ấy là vì chỉ có Đức Lý
mới biết được tiền kiếp vị này tu theo phái nào mà thôi:
- Nếu trước đây vị này tu bên Phật giáo, ngày giờ này
Đức Ngài chấm phái Thái (màu vàng),
- Nếu trước đây tu phái Tiên thì ngày giờ này Đức
Ngài chấm phái Thượng (màu xanh)
- Nếu trước đây tu phái Thánh, thì ngày giờ này Đức
Ngài chấm phái Ngọc (màu đỏ)
Chấm phái là sự ban thưởng và thăng phẩm cấp trong
cửa Đạo Cao Đài nên bước đầu tiên được “Chấm phái”.
“Hàng phẩm Chức việc Bàn Trị Sự cầu phong lên
hàng Lễ Sanh, được Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ chấm
phái. Khi được chấm phái rồi phải giữ sắc phái đó suốt
đời, dù được thăng lên nhiều cấp hay thay đổi đời Giáo
Tông khác cũng vậy. Từ Giáo Hữu trở lên là chấm phong.
PCT: “Ba chi tuy khác chớ quyền lực như nhau”.
■ Các Chức sắc Cửu Trùng Đài được phân ra làm ba phái:
-Phái Thái, cũng gọi là phái Thích hay phái Phật
mặc đạo phục màu vàng, mão vàng, có Thánh danh khởi
đầu bằng chữ THÁI 太.
-Phái Thượng, cũng gọi là phái Lão hay phái Tiên:
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mặc đạo phục màu xanh, mão xanh, có Thánh danh khởi
đầu bằng chữ THƯỢNG 上.
-Phái Ngọc, cũng gọi là phái Nho hay phái Thánh:
mặc đạo phục màu đỏ, mão đỏ, có Thánh danh khởi đầu
bằng chữ NGỌC 玉
Các Chức sắc đồng phẩm nhưng khác phái đều
đồng quyền nhau, không ai lớn không ai nhỏ.
Khi đã được quyền Thiêng Liêng chấm phái rồi thì
Chức sắc ấy mới được đứng vào Thiên phong; Nhưng nếu
để người phong tặng cho thì gọi là nhơn phong hay phàm
phong, không có giá trị và toàn Đạo không tín nhiệm.
Huấn lịnh 638, Đức Hộ Pháp dạy Thiên phong:
Tại sao Hội Thánh lại dám mạo hiểm xưng mình là Thánh
Thể của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, là Thầy của chúng ta?
- Thì Chí Tôn đã nói: Người đến qui lương sanh đặng
Người có quyền năng hữu hình mà giáo hóa và cứu vớt
quần sanh. Cái quyền hành ấy cao trọng chừng nào, chúng
ta không cần để luận ! Muốn nắm quyền hành ấy nơi tay
tức phải tỏ ra là mình phẩm giá Lương sanh mới đáng.
Dầu tòan Hội Thánh hay là một phần tử của Hội Thánh
tức là một Chức sắc Thiên phong nào cũng vậy phải đáng
mặt Lương sanh đặng vào Thánh Thể của Người chẳng
phải là dễ. Vì vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào
bậc Thiên phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh, Tiên,
Phật mới đáng làm hình thể của Người. Nếu để phàm
phong thì quả nhiên nhân lọai đã lăng mạ danh thể của
Người. Ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ. Mà Thiên
phong chánh vị còn giữ phàm tánh, thì lại lăng mạ danh
thể của Người hơn thập bội”.
Nay nhờ Cơ Đại Ân xá của Chí-Tôn nên các nguyên
căn ấy mới được tiếp tục TU trong cửa Đạo Cao Đài này,
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tùng theo phép tu của Đức Cao Đài Ngọc Đế..
CG- Nghĩa là: mỗi Phái là một vị, mà ba Ðạo vẫn
khác nhau, nội dung, ngoại dung đều khác hẳn, luật lệ vốn
không đồng, chỉ nhờ TÂN LUẬT làm cơ qui nhứt, cho nên
Thầy mới nói:
PCT: "Pháp Luật Tam Giáo tuy phân biệt nhau,
song trước mặt Thầy vẫn coi như một".
CG: Vì coi như một, nên Thầy mới đến cho nhơn
loại lập TÂN LUẬT, thế nào cho phù hạp với nhơn trí, hiệp
tánh với nhơn tâm, chung chịu một Ðạo Luật, có phương
hành Ðạo, chẳng nghịch với Thiên Ðiều, đặng lập vị mình
dễ dàng, mới toàn câu PHỔ ĐỘ.
LUẬN: Chưởng Pháp của ba phái: mỗi phái có vị
đại diện cho phái của mình như:
- Phái Thái là phái Phật còn gọi là THÍCH (Thích-giáo)
- Phái Thượng là phái Tiên còn gọi là ĐẠO (Đạo giáo)
- Phái Ngọc là phái Thánh còn gọi là NHO (Thánh giáo)
"Pháp Luật Tam Giáo tuy phân biệt nhau”.
Phân biệt như thế nào?
- Phái Phật và phái Tiên thì tu xúât thế, xưa là lánh
đời, ly gia cắt ái, lên non luyện pháp trường sinh, tu như
thế là tu “độc thiện kỳ thân” là chỉ tu riêng cho mình thôi.
- Phái Nho còn gọi là phái Thánh là TU nhập thế:
Đạo Thánh do Đức Khổng Tử làm Giáo Chủ truyền
bá Nhơn đạo là Đạo Nho, mục đích chấn chỉnh nhơn tâm,
vì bấy giờ nhân tâm điên đảo; gọi Ngài là ông THÁNH Ta.
Đạo Thánh của Đức Chúa Jésus-Christ làm Giáo
Chủ là phát huy nhơn đạo, gọi Đức Chúa là ông Thánh Tây
Ngày nay Đạo Cao Đài làm cơ qui nhứt nên Đức
Chí Tôn Qui Tam giáo làm một: lấy Nho Tông chuyển thế,
trong đó đã có Đông- Tây hòa hợp: vừa để phát huy tinh
thần Nho giáo thùân túy, vừa lấy văn minh khoa học làm
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phương tiến triển về khoa học. Còn Phật và Tiên thì lấy
tinh hoa của những triết lý này làm căn bản về tâm linh, có
như thế người tu mới tiến hóa vừa vật chất vừa tinh thần.
“Pháp Luật Tam Giáo tuy phân biệt nhau” như trên
đã nói, vì pháp tu của Phật và Tiên là xúât thế; của Thánh
thì nhập thế. Bấy giờ Đạo Cao Đài chỉ lấy TÂN LUẬT làm
cơ qui nhứt, dìu dẫn
người TU là để tạo Tiên
tác Phật. Nhân lọai theo
phép tu của Thánh là nhập
thế thì phát triển về vănminh khoa học, vật chất
đến tột đỉnh như ngày
nay.Nhưng càng văn minh
vật chất thì con người
càng xa rời tâm linh, kém
văn minh tinh thần chừng
đó.
Do vậy “nên Thầy mới đến cho nhơn loại lập TÂN LUẬT”
làm cơ qui nhứt, nghĩa là trong tinh thần hòa hợp.
Nay “Thánh Ý của Chí Tôn khai mở Ðại Ðạo Tam
Kỳ Phổ Ðộ, Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt là
muốn dung hòa tâm lý toàn cả con cái của Người để cứu
vãn trọn 92 ức nguyên nhân, vì thế mà phải bị sa đoạ nơi
đây. Chí Tôn đã đại từ đại bi chỉ rõ căn nguyên và ban ơn
cho ta, dạy dỗ cho ta để đạt ngôi vị là phải trau luyện cho
TINH hiệp với KHÍ. Tinh – Khí huờn THẦN là cơ huyền bí
để mà đắc Ðạo vậy”.
Như lời Đức Hộ-Pháp muốn minh xác:
Đức Ngài “Hỏi, đã có nảy sanh ra một Giáo chủ
nào đủ đức tánh, đủ quyền-năng, đủ phép mầu, đủ trí hụê
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làm cho hai đảng ấy dung-hòa mới mong-mỏi Đại Đồng
Thế Giới hay chăng?
1- Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ:
PCT: “Buổi trước thì Thiên Ðiều buộc nhơn loại
phải nâng cao phẩm hạnh mình cho bằng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, đặng đoạt đức tánh mà lập vị mình, còn
nay thì các Ðấng ấy lại hạ mình, đến cùng nhơn loại đặng
dìu cả chơn hồn lên tột phẩm vị Thiêng Liêng, đến ngang
bực cùng Thầy. Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, ấy là lẽ
tự nhiên; huống chi nhơn trí ngày nay đã qua khỏi “Nguơn
Tấn Hóa" (1) thì đã tăng tiến lên địa vị tối cao; chủ nghĩa
Cựu Luật của các Tôn Giáo không đủ sức kềm chế đức tin,
mà hễ nhơn loại đã mất đức tin về đạo đức rồi, thì cơ tự
diệt vốn còn, mà cơ tự diệt còn thì nhơn loại khó tránh
khỏi cái nạn giết lẫn nhau cho đặng. Ðời phải tùy Ðạo mới
còn, mà Ðạo cũng phải tùy Ðời mới vững, biết đâu TÂN
LUẬT ngày nay Thầy đã đến dạy chúng ta lập thành; trong
thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải thay đổi cho phù hạp với
nhơn trí Ðạo- Ðời tương đắc, mà dìu dắt cả nhơn sanh đời
đời kiếp kiếp.
Thí dụ: Như có kẻ hỏi: "Sao Thầy không dùng Cựu
Luật trong Tam Giáo đã có sẵn rồi, lại lập chi TÂN LUẬT
nữa, mà buộc nhơn sanh phải yểm cựu nghinh tân vậy?"
Ta lại đáp: "Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hư
Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá CỔ; ấy vậy Cựu Luật thì
Ngọc Hư Cung đã biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự
đã phá tiêu, vậy thì ngày nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng
còn ý-vị chi hết. Những bực tu hành mà tưởng lầm phải
tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì trái hẳn với Thiên Ðiều
của Đại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ thể Thiên hành chánh.
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Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm Ngũ Chi phái
Ngọc, dùng Cổ Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa.
Hễ tùng Cựu Luật tức phải tùng Thiên Ðiều, mà hễ
tùng Thiên Ðiều thì khó lập vị cho mình đặng".
Xin xem tiếp đây, thì thấy rõ Thầy đã quyết định
điều ấy.
PCT: “Vậy thì một thành ba, mà ba cũng như một”

CG: Ấy vậy Tân Luật đã gồm trọn Tam Giáo, tức là
một thành ba, mà ba Cựu Luật của Tam Giáo hiệp nhau
thì cũng như một, nghĩa là: "Tân Luật".
LUẬN: “Buổi trước thì Thiên Ðiều buộc nhơn loại
phải nâng cao phẩm hạnh mình cho bằng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật” là thế nào ?
-Thuở trước là “người tìm Đạo”. Giả sử muốn tu
theo Phật thì phải cố nâng cao đức tánh mình như Phật,
ngồi ngang Phật xem Phật làm gì thì bắt chước theo thế ấy:
nhưng Phật có nói đâu “Phật giả vô ngôn” (Phật không
nói). Thế nên chỉ bắt chứơc được cái áo-dà mặc bên ngòai
(đầu tròn cổ vuông), cầm Bình Bát đi khất thực, ngồi tĩnh
tọa, mà không thông giáo lý được, vì “Phật tông vô giáo”
(Phật không có giáo lý). Thế nên khi người mới bước chân
vào cửa Phật thì đã gọi là “Phật Tử” (con Phật); nhưng với
Cao Đài Giáo thì Phật Tử laị là tuyệt phẩm trong hàng
Thập Nhị đẳng cấp Thiêng Liêng (phẩm thứ 12) !
Ngay chính Đức Tam Tạng khi thỉnh Kinh từ Đông
Độ về được rồi mà còn một nỗi lo ngại, lo vì chưa tự tin:
Đức Hộ-Pháp nói:“Cũng như hồi trước TAM TẠNG
đi thỉnh kinh nơi Ấn-Độ. Ngài là người Tàu mà kinh viết
tiếng Phạn, muốn dịch ra rất khó lắm, lấy cả Kinh-Luật
trong tiếng Phạn đem ra rất khó cho Ngài lắm, cho nên
Ngài đại nguyện: Ngài làm thế nào Ngài rán sức, Ngài âm
tiếng Phạn ấy ra chữ Nho.Ngài chắc ý Ngài âm tiếng Phạn
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ấy chưa đúng, Ngài có hứa chừng nào mà tôi qui liễu, nếu
trong Kinh-luật Đạo giáo mà tôi không minh tả ra đặng thì
khi chết cho cái lưỡi tôi đen, nếu tôi tả trọn vẹn thì cho cái
lưỡi tôi đỏ. May phước Bắc-Tông được hưởng một ân huệ
của nhà Phật đã ban ân riêng cho Đức Tam-Tạng, khi
Ngài chết người ta vạch lưỡi của Ngài ra coi thì lưỡi của
Ngài đỏ, vì cớ mà Chơn-giáo của nhà Phật là Bắc Tông có
thể nhờ Đức Tam-Tạng đã minh-tả ra trọn vẹn”.
Tóm lại: tinh thần của người tu- đơn cử là người
Việt Nam- muốn tu theo Phật, Tiên, Thánh, Công giáo, Bà
La môn…mà hầu hết là kinh viết bằng ngọai ngữ làm sao
hiểu được trọn vẹn.? Thế nên tu nhiều mà thành ít.
Vì sao? –
-Vì từ trước đến giờ nứơc Nam chưa có mối Đạo nhà.
Nay là “Đạo tìm người” nên Thầy xác nhận:

Từ thử nước NAM chẳng Ðạo nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nả ?
Rằng trẻ noi sau biến hóa già.
Hơn nữa nền Đại-Đạo này phát xúât ở Việt Nam, ngôn ngữ
hòan tòan là tiếng Việt Nam, giáo lý, giáo pháp, nghi thức
cúng kính, thờ phượng hòan tòan do CƠ BÚT lập ra TÂN
LUẬT và PHÁP CHÁNH TRUYỀN tức là để truyền
Chánh pháp. Nhờ vào pháp thông thần lực này mà tất cả
các nước trên thế giới đều có thể học hỏi thêm qua ngôn
ngữ của chính nước họ được dễ dàng. Nhưng cốt tủy vẫn
phải là tiếng Việt Nam là nguồn phát xúât. Lại nữa cả chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật đều lâm phàm giáo hóa. Thử hỏi
còn gì hơn ? Điều hạnh phúc nhất mà từ xưa đến giờ các
bậc tiền bối chúng ta vẫn ứơc mơ nhưng chưa từng có.
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- “Nay thì các Ðấng ấy lại hạ mình, đến cùng nhơn
loại đặng dìu cả chơn hồn lên tột phẩm vị Thiêng Liêng,
đến ngang bực cùng Thầy”.
Tức nhiên, Thầy mở Đạo Kỳ ba này là đã chủân bị:
- PHÁP CHÁNH TRUYỀN là Thiên điều, là bất dịch
-TÂN LUẬT là do Hội-Thánh hiệp nhau lập Luật.
Luật thì có thể thay đổi tùy theo sự tiến hóa của nhơn lọai
nên Pháp Chánh Truyền có ghi:..
…“biết đâu TÂN LUẬT ngày nay Thầy đã đến dạy
chúng ta lập thành trong thời gian tới nữa đây, nó sẽ phải
thay đổi cho phù hạp với nhơn trí Ðạo- Ðời tương đắc,
mà dìu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp”.
Phải như vậy, vì: TÂN là mới, nằm trong câu “Nhựt
TÂN, nhựt nhựt TÂN, hựu nhựt TÂN” (ngày mới, ngày
ngày mới, lại ngày mới) là nghĩa của chữ TÂN LUẬT này.
Bởi Tân Luật có thể thay đổi theo thời gian tùy theo sự tiến
hóa của nhơn sanh:
- Pháp Chánh truyền là Dương, vì Dương thì thể cố định.
-Tân Luật là Âm (đối với Dương) nên Âm có thể thay đổi.
- Dương là Đạo, là Hiệp Thiên Đài, là cơ quan bảo thủ.
- Âm là Đời, là Cửu trùng Đài, là cơ quan giáo hóa.
Nhưng phải thấy rằng: Đời là Đời trong Đạo, thế nên câu:
nó sẽ phải thay đổi cho phù hạp với nhơn trí Ðạo, Ðời
tương đắc, mà dìu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp”.
Qua hai chữ TÂN PHÁP cũng cho thấy rằng Âm
trước, Dương sau, Âm trên, Dương dưới, ấy là qui luật lấy
Âm bao Dương là vậy (là quẻ Địa Thiên Thái- là hanh
thông). Cũng như về Dịch thì chi ly lắm:
- Ngay trong chữ “Âm Dương” chứ không nói Dương Âm
- Nói “vợ chồng” chứ không nói chồng vợ.
2- Vì sao “một thành ba, ba cũng như một ?
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Luận: Là Đạo Trời nên tượng bằng quẻ KIỀN ☰ ba
nét Dương ấy là “Tam Dương khai Thái”. Ba nét này đã đủ
lý Tam tài: Thiên- Nhân -Địa rồi. Rõ ràng ba nét dương tạo
nên quẻ Càn, ngược lại quẻ Càn ba nét Dương, không đổi.
PCT cũng định rõ: "Pháp Luật Tam Giáo tuy phân
biệt nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một".
Vì coi như một nên mới có được sự đồng quyền đồng
đẳng nhau, rồi từ đó mới
biến hóa để ba nét này xếp
lại thành một Tam giác
đều: ba cạnh bằng nhau,
ba góc bằng nhau, bằng
60o. Từ đây về sau đối với
hình ảnh biểu tượng trong Tôn giáo: “Tam giác đều nội
tiếp trong vòng tròn” trở nên phổ biến mà cũng hết sức
quan trọng, áp dụng khắp mọi nơi trong nền Đại Đạo này.
Tôn giáo Cao Đài là một khoa-học siêu khoa học,
một khoa học siêu nhiên, những lý giải bằng khoa học Đạo
học này sẽ thay đổi hòan tòan những tư tưởng từ trước đến
giờ cho rằng Tôn giáo là dị đoan mê tín; rồi toan diệt Đạo!
PCT: “Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước
buổi thi hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay
là nơi Ðầu Sư dâng lên”.
CG: Nơi Cửu Trùng Ðài có:
- Ðức GIÁO-TÔNG là người thay mặt cho các Ðấng
Thiêng Liêng đặng hành hóa; Giáo Tông có quyền lập
LUẬT, ấy là quyền cao trọng của các Ðấng Thiêng Liêng
cùng CHÍ TÔN ban cho nắm giữ,
- Và ÐẦU SƯ là người thay mặt cho cả nhơn sanh, ấy
là quyền cao trọng của nhơn sanh ban cho, hai đàng phải
tương đắc mới bền vững cơ "Tạo Thế"Trời-Người hiệp một
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Thường thấy Thiên Mạng hằng quá sức phàm thế
còn phàm thế thì nghịch hẳn Thiên Mạng; biết đâu một
ngày kia Giáo Tông không lập ra Luật-lệ quá sức người
phàm làm đặng và Ðầu Sư lại không xin một Luật lệ quá
phép Thiên Ðiều, thì hai đàng ắt phải nghịch lẫn nhau;
nếu không có CHƯỞNG PHÁP đứng trung gian thế quyền
Hiệp Thiên Ðài nơi Cửu Trùng Ðài mà điều độ cho êm
đềm hòa nhã, thì nền Ðạo phải chinh nghiêng sanh ra rối
loạn, thượng hạ khắc nhau, phải mất trật tự mà gây nên
đảng phái.
Ấy vậy CHƯỞNG PHÁP có quyền xem xét luật lệ
trước buổi thi hành.Luật lệ nào không có ba Ấn CHƯỞNG
PHÁP thị nhận và Hiệp Thiên Ðài phê chuẩn thì cả chư
Tín Ðồ của Thầy không tuân mạng. (Hay ! Đức Lý khen)
PCT: Như hai đàng không thuận thì chúng nó phải
dâng lên cho HỘ PHÁP đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy
giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập Luật lại.
CG: Một Ðạo Luật nào của Giáo Tông truyền xuống
mà nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh, Ðầu Sư đã
định quyết không thể thi hành đặng, thì chính mình Ðầu Sư
phải đệ lên cho CHƯỞNG PHÁP mà cầu người sửa cải.
Còn như Giáo Tông tiếp đặng một Ðạo Luật nào của Ðầu
Sư dâng lên mà phạm phép Thiên Ðiều thì chính mình
Giáo Tông cũng phải truyền xuống cho Chưởng Pháp xét
nét, hai bên không đặng ỷ quyền bỏ luật, làm cho thất thể
đôi đàng; phải phải phân phân, để cho CHƯỞNG PHÁP
định liệu. Như quyết định mà hai đàng không thuận, thì
Người phải dâng lên cho Hộ-Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu
Thầy sửa lại, hay là Hộ Pháp luận ý đôi bên mà lập lại.
PCT: Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển
trước lúc phổ thông, như thảng có Kinh luật làm cho hại
phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản.
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CG: Nói rằng có quyền xem xét Kinh điển trước lúc
phổ thông, thì tức phải kiểm duyệt các kinh điển ấy trước
khi xuất bản; ấy vậy,tuy kiểm duyệt thì tự quyền CHƯỞNG
PHÁP định đoạt, bất câu kinh sách nào mà làm cho hại
phong hóa cùng là sái Ðạo Luật thì Ngài có quyền trừ bỏ,
không cho xuất bản, song trước khi thị nhận cho xuất bản,
hay là không cho, thì buộc Chưởng Pháp phải đệ lên Hiệp
Thiên Ðài cầu xin phê chuẩn mới đặng. Chẳng phải nói
các kinh điển của người trong Ðạo làm ra mà thôi, dầu
cho người ngoại giáo làm ra đi nữa, nếu có thương phong
bại tục, thì buộc Hội Thánh phải vùa giúp Chưởng Pháp
mà lo trừ diệt cho đặng; bởi vậy cho nên Thầy có nói câu
nầy:
PCT: "Buộc cả Tín Ðồ phải vùa sức mà hành sự
trước mặt luật Ðời".
CG: Dầu cho luật lệ Ðời mà làm cho thống khổ
nhơn sanh thì Chưởng Pháp cũng liệu phương nài xin chế
giảm. Cái quyền lực ấy phải nhờ nương Ðạo quyền mới đủ
mạnh, nghĩa là Ðạo mạnh thì quyền người mới mạnh, mà
Ðạo mạnh thì mới mong tế độ nhơn sanh khỏi đường Ðời
thảm khổ; vì vậy mà Thầy lại buộc phải nói thêm câu sau
này nữa:
PCT: "Thầy khuyên các con phải xúm nhau vùa
giúp chúng nó".
PCT: Mỗi Chưởng Pháp phải có Ấn riêng.
CG: - Thái Chưởng Pháp thì Bình Bát Vu,
- Thượng Chưởng Pháp thì Cây Phất Chủ,
- Ngọc Chưởng Pháp thì Bộ Xuân Thu.
Hiệp một gọi là CỔ PHÁP. Ba cái Cổ Pháp ấy vốn của
Hộ-Pháp hằng kỉnh trọng. Nơi Mão Tiểu phục của Người
phải có ba Cổ Pháp ấy.
Còn nơi mão Ðại phục của Ðức Giáo Tông thì lại
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có ba Cổ Pháp khác nữa, nghĩa là:
- Long Tu Phiến.
- Thư Hùng Kiếm.
- Phất Chủ.
Ấy là Cổ Pháp của Thượng Phẩm cùng Thượng Sanh.
PCT: Ba ấn phải có trên mỗi luật mới đặng thi hành.
CG: Bất câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đã
đặng hai vị Chưởng Pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một, thì
cũng không đặng phép ban hành; nghĩa là: Trên Giáo
Tông không đặng phép thị nhận, dưới Ðầu Sư không đặng
phép thi hành. Cửu Trùng Ðài vẫn là Chánh Trị, mà
Chưởng Pháp lại thuộc về luật lệ, vậy thì Chưởng Pháp là
người thay mặt Hiệp Thiên Ðài nơi Cửu Trùng Ðài. Ấy là
cơ Ðạo cổ kim hi hữu”.

5- LUẬN ĐẠO
a/- Luận về CỔ PHÁP của HỘ PHÁP
Mỗi Chưởng Pháp phải có ấn riêng, như:
- Bình Bát Vu thuộc phái Phật (Thích)
- Cây Phất Chủ thuộc phái Tiên (Đạo)
- Bộ Xuân Thu thuộc phái Thánh (Nho)
“Hiệp một gọi là CỔ PHÁP. Ba cái Cổ Pháp ấy vốn của
Hộ Pháp hằng kỉnh trọng”.
Ba Cổ Pháp này của ba Chưởng Pháp bên Cửu
Trùng Đài, bây giờ hiệp một lại là CỔ
PHÁP của HỘ PHÁP, là người đứng
đầu Hiệp Thiên Đài, tức “trong
Dương có Âm”. Cổ Pháp này sử dụng
trên Tiểu phục của Hộ Pháp. Còn
Đại phục của Ngài thì đã có Khôi
Giáp rồi.
Đây cũng là hình ảnh quẻ KIỀN ☰
ba vạch liền. Kiền (Càn) số 1, nhưng
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khi là quẻ kép thì gọi là Bát Thùân Kiền
số 11, vì lẽ
ấy mà trên Bàn thờ HỘ PHÁP có 11 cúng phẩm, để chỉ
cái Dương đến cùng cực, tối cao. Quyền hành Hộ Pháp là
tối thượng.
Ấy cũng là qui luật trong Dương (Hộ-Pháp) có Âm
(Ấn Chưởng pháp). “Ba mà một, một mà ba”.
b/- CỔ PHÁP của GIÁO TÔNG:
CG: “Nơi Mão Ðại phục của Ðức GÍAO TÔNG
thì lại có ba Cổ Pháp khác nữa, nghĩa là:
- Long Tu Phiến.
- Thư Hùng Kiếm.
- Phất Chủ.
Ấy là Cổ Pháp của Thượng Phẩm cùng Thượng Sanh”.
Vậy Giáo Tông đứng đầu Cửu Trùng Đài mà gồm CỔ
PHÁP của hai vị (2): Thượng Phẩm, Thượng Sanh, gồm ba
Bửu pháp (3); cũng trở về con số 3-2, tức là qui về “Tham
Thiên lưỡng địa”. Ở đây lại là trong Âm có Dương. Cổ
Pháp này đặt trên Mão Ðại phục của Ðức Giáo Tông”.
- Hộ-Pháp đội Mão có Cổ Pháp là khi mặc Tiểu phục,
- Giáo Tông thì sử dụng Mão có Cổ Pháp như trên là khi
Ngài mặc Đại phục.
Bấy nhiêu đó cũng rõ lý Âm Dương luôn đi liền bên
và đan khít vào nhau như hai giềng lưới lớn, đối với hai vị
Chưởng Quản của hai Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
Mão Giáo Tông là gồm Cổ Pháp của hai vị Thượng
Phẩm và Thượng Sanh (số 2) gồm cả ba bửu pháp (3). Như
đã nhiều lần bàn qua số 2 là Khôn ☷ (6 nét Âm) gấp 2 lần
Càn, Càn Dương 3 nét, nên mới nói Càn 3 Khôn 2 “Tham
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Thiên Lưỡng Địa”. Nhưng ở đây số 2 làm chủ, nên biến
thành quẻ ĐỊA THIÊN THÁI
Tóm lại:
- Mão của Đức Hộ-Pháp tượng quẻ (Càn) hay KIỀN ☰
-Mão của Đức Giáo Tông tượng quẻ THÁI (hanh thông)
PCT: Ba ấn phải có trên mỗi Luật mới đặng thi hành.
CG: Bất câu luật lệ hay là kinh điển nào, dầu đã đặng
hai vị Chưởng Pháp phê chuẩn rồi mà thiếu một, thì cũng
không đặng phép ban hành; nghĩa là: Trên Giáo Tông
không đặng phép thị nhận, dưới Ðầu Sư không đặng phép
thi hành”.
Luận: Tại sao “Luật lệ nào không có ba Ấn
CHƯỞNG PHÁP thị nhận và Hiệp Thiên Ðài phê chuẩn
thì cả chư Tín Ðồ của Thầy không tuân mạng ?.
- Bởi Chưởng Pháp đứng vào Nhơn Tiên trong “Tam
Tiên” là đứng vào cơ hòa nên phải đủ: Hòa Thiên, hòa
Địa, Hòa nhân, thì quyền-uy Chưởng Pháp mới trọn vẹn.
CG: “Cửu Trùng Ðài vẫn là Chánh Trị, mà Chưởng
Pháp lại thuộc về luật lệ, vậy thì Chưởng Pháp là người
thay mặt Hiệp Thiên Ðài nơi Cửu Trùng Ðài. Ấy là cơ
Ðạo cổ kim hi hữu”.
Cổ kim hi hữu thật ! Vì mỗi cơ quan hành sự sẽ
không dẫm lên quyền hạn của nhau; có sự phân quyền và
phân nhiệm rõ rệt; thể hiện bình đẳng một cách tuyệt đối.
Vì ĐẠO TRỜI nhất định phải có những nét tuyệt
vời và hòan hảo hơn tất cả những Tôn giáo từ trước. Gọi là
Tôn giáo ví như những dòng sông. Nhiều dòng sông dù
nhỏ dù lớn đều đổ ra biển cả. Biển này là ĐẠI-ĐẠO.
Đặc biệt hơn hết và trước hết là vấn đề CỔ PHÁP.

c/- CỔ PHÁP 古 法
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E: The archaic attributes.
F: Les attributs archaïques

(Cổ: Xưa, cũ. Pháp: có rất nhiều nghĩa, ở đây có nghĩa
là cái dấu hiệu của một Tôn giáo). Vậy Cổ Pháp là cái dấu
hiệu riêng tượng trưng của các nền Tôn-giáo.
- Bình Bát vu tượng trưng Phật giáo.
- Cây Phất chủ tượng trưng Tiên giáo.
- Kinh Xuân Thu tượng trưng Nho giáo.
Ngày nay Ðức Chí Tôn dùng Cổ pháp Tam Giáo trên hiệp
thành một Cổ Pháp duy nhứt, gọi tắt là CỔ PHÁP CAO
ĐÀI. Buổi này Đức HỘ-PHÁP là Giáo Chủ hữu hình nên
Cổ Pháp này trên áo Tiểu phục của Ngài.
Hiệp ba món ấy lại với nhau để tượng trưng Tôn chỉ
của Đạo Cao Đài là “Tam Giáo Qui Nguyên”, là đem ba
Tôn giáo lớn ở Á Đông (Phật giáo- Tiên giáo - Nho giáo)
hiệp về một gốc là Đại-Đạo, do Đức Thượng Đế làm chủ.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
“Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
“Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn”.
Ngòai ra Ðạo Cao Ðài gồm có tất cả năm Cổ pháp:

*CỔ PHÁP HỘ-PHÁP: gồm Bình Bát vu, Cây Phất
chủ và Kinh Xuân Thu. Cổ Pháp nầy có ý nghĩa là Ðức Hộ
Pháp nắm trọn Bí-Pháp Tam giáo, để thực hiện Tôn chỉ
“Qui Nguyên Tam Giáo” trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ.
*Cổ Pháp Thượng Phẩm: gồm Phất chủ và Long
Tu phiến đặt chồng lên nhau. Cổ pháp nầy có ý nghĩa là
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Ðức Thượng Phẩm dùng pháp bửu đưa các chơn hồn đắc
Đạo đi lên; vào Tam thập Lục Thiên hay Cực Lạc thế Giới
*Cổ Pháp Thượng Sanh: gồm Phất chủ và Thư
Hùng kiếm, gác tréo lên nhau. Cổ Pháp nầy có ý nghĩa là
Ðức Thượng Sanh dùng pháp bửu để trị thế, dọn đường
cho nhơn sanh đi vào cửa Ðạo.
*CỔ PHÁP GIÁO-TÔNG: gồm Cổ Pháp Thượng
Phẩm và Thượng Sanh ghép chung lại. Có ba pháp bửu:
Phất chủ, Long Tu phiến, Thư Hùng kiếm, có ý nghĩa là
Ðức Giáo Tông nắm Cơ chuyển thế, giáo hóa nhơn sanh,
hướng Ðời vào Ðạo, làm cho Ðời tận thiện tận mỹ.
*Cổ Pháp Chưởng Pháp: mỗi Chưởng Pháp có Cổ
Pháp riêng.
- Thái Chưởng Pháp có Cổ pháp là Bình Bát vu.
- Thượng Chưởng Pháp có Cổ pháp là Cây Phất chủ.
- Ngọc Chưởng Pháp có Cổ pháp là Kinh Xuân Thu.
Nhập ba Cổ pháp của
ba Chưởng pháp
thành Cổ Pháp Hộ
Pháp cũng là biểu
hiệu của nền Ðại-Ðạo
mà Đức Hộ Pháp là
Giáo Chủ về hữu
hình. Còn Giáo Chủ
vô vi là Đức Thượng
Đế. Ấy cũng là một
điều độc đáo về lý Âm Dương Thiên- Nhơn đồng trị:
Người trị xác, Trời trị hồn.
Luận:
- Hiệp Thiên Đài có ba Cổ Pháp: Hộ Pháp, Thượng phẩm,
Thượng Sanh.
-Cửu Trùng Đài có hai Cổ Pháp:Giáo Tông,Chưởng Pháp.
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Điều này thấy rõ cái lý “Tham Thiên Lưỡng địa”:
- Đức Hộ Pháp và Giáo Tông mỗi Cổ Pháp có ba pháp bửu
là người “thay Trời tạo thế” phải đủ tam tài. (Nhứt Phật)
- Thượng Phẩm và Thượng Sanh: mỗi Cổ pháp có hai
pháp bửu là đứng vào Âm Dương nhị khí (Nhị Tiên).
- Chưởng Pháp mỗi vị chỉ có một pháp bửu mà thôi, tức là
qui về điểm đơn nhất Thái cực (số 1)
Đặc biệt là hai con số 2 và 3: Số 2 là Thiếu Âm, 3 là
Thiếu Dương. Cọng chung lại 2+3=5 đó là Ngũ Hành, nên:
-Cổ-Pháp của Thượng-Sanh:Phất Chủ và Thư Hùng-Kiếm;
-Cổ Pháp của Thượng-Phẩm: Phất Chủ và Long Tu Phiến.
Ấy là Lưỡng nghi. Hai vị Thượng Phẩm và Thượng Sanh
là Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Giờ đây Cổ-Pháp của hai vị
này họp lại là CỔ-PHÁP của Giáo-Tông (Cửu Trùng Đài).
Trong khi đó Cổ pháp của Mỗi Chưởng Pháp chỉ có
một, ấy là số Thái cực. Hiệp cả ba lại là Tam tài.

d/- Luận về Tham Thiên lưỡng địa:
(Tham là dự vào, tham là nói về con số 3 mà tự nó
không thể chia lìa, như “tham thiên” tức là dự vào việc của
trời ấy là Thiên- Nhân- Địa. Tam cũng là ba nhưng có thể
chia lìa được. Tương tự như thế có:
Lưỡng là hai, nhưng Lưỡng là dùng vào việc không
thể chia lìa: Lưỡng mục, lưỡng thê (loài vật vừa sống dưới
nước vừa sống trên cạn), lưỡng quyền (hai gò má). Còn có
thể chia lìa được thì gọi là Nhị, như nhị nhân (hai người).
Chỉ có người mới được gọi là “tham thiên lưỡng địa”.
“Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân
mà trong Kinh Dịch gọi là “Tham Thiên lưỡng địa” vì
*Trong năm con số sanh của Ngũ hành là 1,2,3,4,5 thì:
- Số trời có ba số lẻ (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số chẵn (2,4) cộng hai số này lại thành 6
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Số 9 là số Thái Dương; số 6 là số Thái Âm.
*Tham Thiên Lưỡng địa còn có thể giải thích: Bát Quái
mỗi quẻ có ba hào, số 3 là số quan trọng trong Kinh Dịch:
- Lấy số 3 mà nhân 3 thì thành 9 (3x3=9) gọi là Tham
Thiên, số Trời, số Thái Dương.
- Lấy số 3 nhân cho 2 thành ra số 6 (3x2=6) gọi là
Lưỡng địa, vì số 2 là số chẵn, số đất. Số 6 là số Thái Âm.
.Hào quẻ Càn dùng số 9 (Cửu),
.Hào quẻ Khôn dùng số 6 (Lục).
Dùng số 9 của quẻ Càn mà nhân cho 4 thì được 36.
Áp dụng con số này làm chiều cao 36m của hai Đài Lôi
Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung (hai bên Hiệp Thiên Đài) của
Đền Thánh- Tòa Thánh Tây Ninh.
Dùng số 6 trong quẻ Khôn nhân 4 thì được 24: Áp
dụng con số này làm chiều cao cho Nghinh Phong Đài Đền
Thánh có chiều cao 24 m. (Số 4: thượng nguơn tứ chuyển).
Lấy 36 và số 24 nhân 4 lần (36x4= 216) +(24x4=144)=360
Số thăng giảm đều số 4. Hiệp lại thành 360 (vòng
tròn 360o), đó là hoàn thành độ số vận chuyển pháp luân.
Phép tu tánh mạng (trung đạo) dùng phương pháp này để
tịnh dưỡng vận chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng
theo qui tắc mà vận hành: Càn Cửu Khôn Lục”.
Tại sao có số 3 ?
(ví như 3 ly RƯỢU trên Thiên bàn)
- Dịch Hệ Từ thượng viết rằng: “Dịch hữu Thái cực,
thị sinh Lưỡng nghi…” nghĩa là Dịch có Thái cực liền sinh
hai ngôi. Vậy Thái cực là Một, Lưỡng nghi là hai (Âm –
Dương). Thái cực họp với Lưỡng nghi thành 3. Có 3 rồi
mới sinh ra Tứ tượng, biến Bát Quái, từ đó mới biến hóa
vô cùng. Vậy số 3 là đầu mối của vạn vật.
Ông Thiệu Khang Tiết cho rằng Số 3 được gọi là số
chân chính và đó là số đầu của Trời- Đất.
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- Cũng cùng một ý ấy, Đức Lão-Tử nói rằng “Đạo sinh
nhất, nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật” nghĩa
là Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.
Vậy số 3 chính là nguyên tắc tạo thành vạn vật vậy.
- Luật tam nguyên trên đây không phải là chỉ tìm thấy
trong Dịch học, Lão học ở Trung Hoa mà còn tìm thấy
trong nhiều tín ngưỡng trên thế giới như:
. Ấn Độ có ba vị Thần: Brahma, Shiva, Krishna.
. Ở Ba-Tư có ba vị Thần là Ormuzd (Thiện), Ahrimane
(Ác), và Nithra (dung hòa).
.Ở Ai cập có ba vị Thần là Shou (khí), Tefnet (hư
không) và Atoum (dung hòa).
.Trên Thiên bàn CHÍ-TÔN cúng phẩm phải đủ ba
chung Rượu trắng (số 3 là số tham thiên) và hai tách
nước (nước trà -Âm và nước trắng- Dương, ấy là 1+1=2).
Số 2 là số Lưỡng Địa (Lưỡng nghi).Như đã biết Ngũ hành:
- 3 Số lẻ là Dương: 1,3, 5
- 2 Số chẵn là Âm: 2, 4
Trong các số trên thì số 9= 1+3+5 là do tòan số lẻ (dương)
cộng lại, gọi là thùân Dương hay Lão Dương tức là Số trời
(Thiên) và số 6= 2+4 là do tòan số chẵn cộng lại mà nên,
được gọi là số thùân Âm hay Lão Âm tức số đất (Địa).
Ngòai ra số Trời 9=3x3 gấp 3 lần số 3 được gọi là
số “Tham Thiên” (ngang với trời), còn số đất 6=2x3 tức là
2 lần 3. Số 2 gọi là Lưỡng địa (2 lần mà thành đất). Do đó
hai số 3 và 2 vừa nói trên gọi là “Tham Thiên lưỡng địa”.
Số 2+3= 5 (ngũ trung) là số của hành Thổ.
Thiệu Khang Tiết nói “Thổ giả, Âm dương, Lão
Thiếu: Mộc, Hỏa, Kim, Thủy xung chi khí, sở kết dã” (Thổ
là nơi mà Âm Dương, Tứ Tượng cùng các hành: Mộc,
Hỏa, Kim, Thủy kết hợp tất cả với nhau tạo thành Khí Hư
vô (Lão, Thiếu tức Lão dương, Lão âm; Thiếu dương,
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Thiếu Âm). Như vậy Thổ số 5 là nơi chứa Khí Hư vô (tức
là Đạo) và đầy đủ cả Âm- Dương, Ngũ hành.
Lại nữa, hai số Tham Thiên lưỡng Địa là đầu mối
của việc lập Quẻ, chế ra Hào. Thuyết quái truyện viết rằng:
“Tham Thiên lưỡng địa nhi ỷ số, quan biến ư Âm- Dương
nhi lập Quái, phát huy ư cương- nhu nhi sinh Hào” nghĩa
là dựa vào hai số Tham thiên (3) Lưỡng địa (2) để quan sát
sự biến hóa của Âm –Dương mà lập quẻ, phát huy sự cứng
mềm mà sinh ra các Hào.
Vậy khi đã có hai rồi thì phải có 3 cho đúng luật
“Tham Thiên Lưỡng địa” vậy.
Gần đây nguyên lý 3- 2 “Tham Thiên Lưỡng địa”
đó đã được đem áp dụng vào khoa Vật lý học nguyên tử.
Nguyên là hai nhà bác học người Trung hoa là Lee TsungDao và Yang-Chen-Ninh đã thí nghiệm và chứng minh
được rằng khi một hạt nguyên tử nổ thì sẽ phóng ra những
ly tử Âm và ly tử Dương dài không đồng đều nhau: tia ly
tử dương bao giờ cũng có bề dài 3 đơn vị và tia ly tử Âm
dài 2 đơn vị, nghĩa là đúng theo luật 3/2 của hai số “Tham
Thiên Lưỡng địa” này. Nhờ cuộc thí nghiệm và chứng
minh thành công mà hai nhà Vật lý trẻ tuổi này được Giải
thưởng Nobel về Vật-lý-học năm 1957.
Tóm lại: “Tham Thiên Lưỡng địa” được giải rõ:
- Có thể chia lìa nhau được gọi là “Tam” là 3;
không thể chia lìa nhau gọi là “Tham” (là dự vào 3).
- Tương tự: có thể chia lìa nhau được gọi là “Nhị” là
2; không thể chia lìa nhau gọi là “Lưỡng” (2 ngôi).
Các cúng phẩm trên Thiên bàn có một ý nghĩa cao
siêu không thể thay đổi được, mà phải tầm lý Đạo để hiểu
biết: ấy là lý “Tham Thiên Lưỡng địa”. Trong Tam Tài:
Thiên- Nhân- Địa thì chỉ có con người đứng giữa trời đất
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mới được tham dự vào chuyện của trời đất mà thôi. Nay là
thời “Nhơn sanh ư Dần” cũng không ngòai ý nghĩa ấy.
Đó là kết quả của hai quẻ CÀN ☰ KHÔN ☷ tức
nhiên cả hai đều có 3 hào Dương và 3 hào Âm, nhưng
Khôn thì có số vạch gấp đôi (2 lần) của Càn, Ấý là thành
quả 3/2 của “Tham Thiên Lưỡng địa” đó.
Hơn nữa ba ly rượu có thể nói là tượng cho ba cõi
trời: Thượng, Trung, Hạ. Mỗi ly rượu rót ba phân là chỉ
người tu có ba bậc: Nguyên nhân, Hóa nhân, Quỉ nhân.
Dâng Tam bửu thì một ly bằng 9 phân là hợp nhất.
Ngày trước thì Đức Chí-Tôn độ các Nguyên nhân
trước, kế đến Hóa nhân, sau cùng là Quỉ nhân, nên Kinh là:
“Tùân-huờn phục vị Thiên môn,
“Nguơn linh, Hóa chủng, quỉ hồn nhứt thăng”.
Ngày nay là cơ Đại Ân xá của Chí Tôn nên Thầy
cho về cùng một lượt. Kinh Phật Mẫu có câu:
“Trùng huờn phục vị Thiên môn,
“Nguơn linh, Hóa chủng, quỉ hồn nhứt thăng”.
Vì là “Trùng huờn” tức nhiên về cùng một lượt nên có một
số còn giữ “bản chất quỉ” mà thường xảy ra việc muốn phá
họai nền Chánh giáo của Thầy, Thầy cũng dùng họ cho
làm “Giám khảo” để duợt kiếp khiên trong hàng Thánh
Thể, tức là dùng làm chất xúc tác, nói nôm na là chất phèn
để lóng cho nước thêm trong. Trong cơ:
“Thưởng phạt đến cùng Thánh đức thôi”
Ba ly rượu trên Thiên bàn có mang số 6- 7- 8 ấy là
hình ảnh của các Tiên Nương nơi Diêu-Trì-Cung đến giáo
hóa trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này đồng thời cũng là
chấm công quả nữa:
- Số 6 ấy là Lục Nương Diêu-Trì-Cung, là Thánh
Jeanne-D’Arc, tiền kiếp là người Pháp. Nay với trách
nhiệm “phất phướn truy hồn”
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- Số 7 là Thất Nương Diêu-Trì-Cung, người đến
trước nhứt để độ dẫn, giả danh Đòan Ngọc Quế, nhiệm vụ
là “khêu đuốc Đạo đầu”. Đồng thời báo cho nhân lọai biết
giờ này Đức Chí-Tôn đến ban cho một nền VƯƠNG Đạo
lấy LỄ làm đầu, dùng Nho Tông Chuyển thế, qua tánh
danh Tiên Nương VƯƠNG THỊ LỄ.
- Số 8 là Bát Nương Diêu-Trì-Cung, là Tiên Nương
Hớn Liên Bạch. Trong buổi này thì:
“Bát Nương thật Đấng Chí linh,
“Cùng chung giáo hóa ân cần lo âu”.
Ba Tiên Nương là hình ảnh ba ly Rượu trên Thiên
bàn thuộc về KHÍ. Trong số này thì Lục Nương là người
Pháp (Tây), Bát Nương là Trung Hoa (Đông), Thất Nương
gốc Việt Nam. Tiên Nương đến trước nhất đứng vào chữ
CHÁNH, người đứng giữa 3 con số nên được chữ TRUNG
Nếu cộng cả ba số lại chia đều cho 3 thì cũng vẫn số 7 là
con số chỉ Thất tình, Tu để biến thành Thất bửu. Đấy là 3
người, ở 2 phương Đông Tây hòa hợp trong nền Tôn giáo.
e/- Lý Âm Dương nhặc nhiệm:
Dầu là khởi điểm, nhưng những việc tế vi, ít người
lưu ý mà cũng có bàn tay của Thượng Đế sắp đặt:
- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung Nhập môn vào
Đạo tại nhà Đức Cao Thượng Phẩm, ngày 11-01-1926.
- Đức Chí Tôn mượn bàn tay của Đức Thượng Phẩm
chấp nhang để trục Thần của Ngài Phạm Công Tắc ra để
chơn linh HỘ-PHÁP VI-ĐÀ nhập vào đêm 13-05-Bính
Dần tại nhà Ngài Lê Văn Trung.
Thế mới thấy rằng Âm Dương luôn hiển hiện ở mọi
nơi, mọi chỗ, không có chỗ nào mà không có Âm Dương.
- Đức Văn Trung (Đời) mà nhập môn ở nhà Đức
Cao Thượng Phẩm (Đạo) là “Đời trong Đạo”.
134

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

- Đức Hộ-Pháp (Đạo) mà Thầy trục Thần Ngài ở
nhà Đức Văn Trung (Đời). Vậy là “Đạo trong Đời”
Lúc khởi Xây bàn cũng có hai loại bàn:
- Bàn tròn có một trụ ở giữa và ba chân, ban đầu
dùng Xây bàn tại nhà ông Cao Hoài Sang (hiện là Thượng
Sanh- Chi Thế) ở phố Hàng Dừa. Bàn này mặt tròn có
đường kính 51 phân, bàn cao 79 phân. Hiện chiếc bàn tròn
được lưu giữ nơi Thảo Xá Hiền Cung – Tây Ninh.
- Bàn mặt vuông bốn chân dùng Xây bàn tại nhà
ông Cao Quỳnh Cư (hiện là Thượng Phẩm – Chi Đạo) ở
số 134 đường Bourdais (Sài-Gòn). Chiếc bàn vuông mỗi
cạnh là 44 phân, cao 75 phân, hiện được lưu giữ nơi Nữ
Đầu Sư Đường- Tòa Thánh - Tây Ninh.
Như vậy khi Xây bàn tại nhà ông Cao Hoài Sang thì
sử dụng bàn tròn “Dương trong Âm”. Khi xây bàn tại nhà
ông Cao Quỳnh Cư thì sử dụng bàn vuông “Âm trong
Dương”. Tuy việc làm này về phía người thì hoàn toàn
không có sự chuẩn bị, nhưng hầu như thiêng liêng đã
chuẩn bị một cách chu đáo, đủ thấy rằng Đạo Trời không
một điều gì thừa, cũng không một điều gì thiếu hết, là do:
Âm Dương tương hiệp:
“Theo Bí-Pháp Chơn-Truyền của cơ sanh hóa phải
có đủ Âm Dương, trong sanh quang chúng ta có điện
quang (Positif và Négatif) cũng như vạn vật có trống mái.
Nền Tôn Giáo nào có đủ Âm Dương thì mới vĩnh cữu. Như
Ðức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh trên cây Thánh
Giá đầu thuận lên trên gọi là đạt dương. Ông Thánh
Pierre là Ðệ nhứt Tông Ðồ bị đóng đinh trở ngược lại, gọi
là phản âm. Âm Dương tương hiệp đúng theo Bí Pháp, nên
Ðạo Thánh lưu truyền lại hai ngàn năm, không ai dùng
quyền gì tiêu diệt đặng”.
KẾT LUẬN:
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3 Chưởng Pháp đầu tiên Chí Tôn phong:
-Tương (Minh Sư) Thuyết Pháp Ðạo Sư Chưởng
Quản Oai Linh Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái Thượng"
Ngày 24-07-Bính Dần.
- Như Nhãn (Huề Thượng Giác Hải): Quảng Pháp
Thuyền Sư Thích Ðạo Chuyển Luật Linh Diệu Ðạo Sĩ,
"Chưởng Pháp phái Thái".
-Thụ (Minh Sư: Vĩnh Nguyên Tự) Nho Tông Chưởng
Giáo Tuyến Ðạo Thuyền Sư Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ,
"Chưởng Pháp phái Ngọc" Phong ngày 10-9-Bính Dần.

A- Ðạo Phục của THÁI CHƯỞNG PHÁP:
CG: Ðạo Phục của Thái Chưởng Pháp có hai bộ:
một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
Bộ Ðại Phục thì toàn bằng màu vàng (màu Ðạo)
có thêu chữ BÁT QÚAI y như Bộ Tiểu Phục Giáo Tông,
ngoài thì choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, tức gọi là Khậu,
đầu đội Mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng tay cầm bình Bát
Vu, chơn đi giày vô ưu cũng màu vàng, một sắc với áo,
trước mũi có chữ "Thích".
Bộ Tiểu Phục thì cũng màu vàng, y như áo Ðại
Phục, ngoài không đắp khậu, không đội mão mà bịt khăn
màu vàng chín lớp chữ Nhứt.

LUẬN ĐẠO
CG: Bộ Ðại Phục thì toàn bằng màu vàng (màu Ðạo)
có thêu chữ BÁT QUÁI y như Bộ Tiểu Phục Giáo Tông.
Hai bộ Đạo phục là đủ lý Âm-Dương. Nhưng với
Thái Chưởng Pháp áo màu vàng (màu Đạo) tức phái Phật,
mà có thêu chữ BÁT QÚAI y như Bộ Tiểu Phục Giáo Tông,
ấy xem như có nửa quyền của Giáo Tông, cũng là Bát Quái
Luyện Đạo (xem Bát Quái Hư vô. Trang 68) để cùng với
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Đức Giáo Tông hòan thành con Đường Thiên Đạo mà Chí
Tôn đã ủy thác qua Pháp Chánh Truyền.
- Ngoài thì choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, tức gọi
là Khậu: Bá nạp quang hay Bá-nạp-y là một lọai áo của
các tu sĩ Phật giáo. Sở dĩ gọi là bá nạp là vì áo ấy được kết
bằng hằng trăm miếng vải vụn (thời nguyên thủy). Theo
luật của nhà Phật thì các vị tu sĩ phải góp nhặt vải vụn để
kết lại thành áo mặc: ấy là chịu đựng sự khổ hạnh là hạnh
của người tu. (Ngày nay có khác hơn nhiều)
- Đầu đội Mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng…
(Hiệp: Hợp hay Hiệp, là hợp lại, góp lại, gồm cả,
đúng phép, đúng khớp. Chưởng: bàn tay. Mạo: cái mão)
Hiệp Chưởng Mạo là cái mão đội trên đầu có hình dáng
giống như hai bàn tay úp lại.
- Đức Giáo Tông, khi mặc Tiểu phục thì đội mão
Hiệp Chưởng.
- Thái Chưởng Pháp, khi mặc Đại phục thì đội mão
Hiệp Chưởng Hòa Thượng của nhà Thiền.
- Thượng Chưởng Pháp, khi mặc Đại phục thì đội
mão Hiệp Chưởng màu trắng y như mão Tiểu phục của
Giáo Tông.
- Giáo Sư phái Thái, khi mặc Đại phục cũng đội
mão Hiệp Chưởng của nhà Thiền.
- Tay cầm bình Bát Vu, là cái vật chứa thức ăn khi đi khất
thực, nhưng công dụng bình Bát Vu của Phật thì to lớn
lắm, Đức Hộ-Pháp nói: “Bần-Đạo xin nói thật, Đức Phật
Thích-Ca, dầu sự trị thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói
là hết thôi. Hai ngàn năm trăm năm (2.500) lập Đạo trên
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống kia, Môn-đệ của Ngài nhiều
lắm, các người đừng tưởng Ông già ăn mày ấy không đủ
quyền năng mà các người khi dễ. Nội cái Bình Bát-Vu của
Ông đựng cả chơn hồn trong Càn Khôn Vũ Trụ, Ông ăn
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mày tại thế này vậy mà ngôi vị Cực Lạc Thế Giới của Ông
các người xin một phẩm Liên Hoa, Ông có thể cho, là một
người không nên khi dễ, không nên nguội lạnh với người
đó, bởi vì Môn đệ của Ngài trên cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống nhiều lắm.”
- Chơn đi giày vô ưu cũng màu vàng, một sắc với
áo, trước mũi có chữ "Thích" 釋. Chơn đi giày vô ưu
chứng tỏ người tu đã chứng ngộ, dẹp hết phiền não. Trước
mũi giày có chữ THÍCH 釋 là chỉ phái Phật (Thích Ca)
- Bộ Tiểu Phục thì cũng màu vàng, y như áo Ðại
Phục, ngoài không đắp khậu, không đội mão mà bịt khăn
màu vàng chín lớp chữ Nhứt.
Khăn của Thái Chưởng Pháp là khăn đóng chín lớp
chữ Nhất 一 Số 9 (do 3x3=9) tượng cho Cửu Trùng Đài
(nhắc lại: Chưởng Pháp là người có phận sự đặc biệt của
Hiệp Thiên-Ðài mà phẩm vị lại ở bên Cửu-Trùng-Ðài. Ấy
là Thánh ý của Ðức Chí Tôn muốn Cửu-Trùng-Ðài phải
có Hiệp Thiên Ðài chăm nom gìn giữ làm thế nào cho nền
Chơn giáo của Ðức Chí Tôn không qui phàm).
Số 9 là con số huyền diệu. Huyền diệu hơn hết là số
đó. Nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận thiện tận mỹ,
toàn tri, toàn năng. Đến số 9 là đến chỗ tột cùng vận-động
để hiệp về cơ qui nhứt. Phép toán học thử đến 9 rồi trở về
0 là vậy, là vô cực; nhưng hữu hình bằng 1 (nhất).
Chữ Nhứt- (là Thái cực) Dịch nói: Vô cực cũng là
Thái cực. Khi cùng cực cái động tức trở về trạng-thái tịnh
Số 9 là số gấp 3 tam nguyên, ấy Thái cực biến hóa
ba ngôi, mỗi ba ngôi lại biến hóa nữa thành ra Cửu chuyển.
Khăn đóng ở đây khác với khăn của Đạo Hữu chỉ
bảy lớp chữ Nhơn 人là hãy còn Thất tình vướng bận.
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B- Ðạo Phục THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP
CG: Ðạo Phục Thượng Chưởng Pháp có hai bộ:
một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục thì toàn hàng trắng. Nơi trước ngực và
sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng
Minh Khí. Đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y
như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo Tông. Tay cầm Phất
Chủ. Chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có chữ
"Ðạo".
- Bộ Tiểu Phục thì màu trắng y như áo Ðại Phục, đầu
không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ Nhứt.

Luận Đạo:
Đạo phục của Thượng Chưởng Pháp có hai bộ ấy là
lý Âm Dương đã thể hiện rõ trong quyền hành của Người.
Đặc biệt là Thượng Chưởng Pháp mặc sắc phục trắng y
như Đạo phục Giáo Tông. “Đầu đội mão Hiệp Chưởng
(Mitre) màu trắng, y như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo
Tông” xem như Người có nửa quyền của Giáo Tông, tức là
“có quyền thay thế cho Giáo Tông khi vắng mặt”.
- Nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn
Thầy bao quanh một vòng Minh Khí. Thiên Nhãn Thầy là
biểu tượng của nền Đại Đạo kỳ ba, mục đích cứu thế và
chuyển thế. Thiên Nhãn đặt phía trứơc là sự nhập tâm giáo
lý, giáo Pháp Đại Đạo. Thiên Nhãn phía sau là sự phổ hóa
chúng sanh, hòăng khai Đại Đạo. Vòng Minh khí là ánh
sáng minh triết của người tu: học Đạo, hiểu Đạo là cái văn
minh tinh-thần đã khởi điểm, tạo cho mình nguồn ánh sáng
tỏa ra ngòai, nên tự nó phát ra bằng vòng Minh-khí.
- Đầu đội mão Hiệp Chưởng (Mitre) màu trắng, y
như kiểu mão Tiểu Phục của Giáo Tông. (Xem phần trên)
- Tay cầm Phất Chủ. (Phất chủ là gì ?)
PHẤT CHỦ (TRẦN)
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E: The dust brush of the immortals
F: L’époussette des immortels

Phất trần 拂塵 hay Phất chủ 拂麈 là cây chổi Tiên để
quét sạch bụi trần.(Phất là quét, Chủ là con chủ) Phất chủ
là cây chổi quét bụi làm bằng lông đuôi con Chủ. Do vậy
mà Phất chủ còn được gọi là Phất trần (phất: quét; trần là
bụi) Con Chủ là một loài thú, thuộc loại nai, hình dáng như
con huơu nhưng lớn hơn, có lông đuôi dài chấm đất, khi đi
thì cái đuôi của nó phe phẩy như để quét bụi. Thông
thường thì con Chủ đi trước, đàn huơu đi theo sau, con
Chủ đi đến đâu phẩy sạch bụi đến đó.
Các vị thường dùng lông đuôi con Chủ để quét bụi.
Nhưng đây nói là cây chổi Tiên, nên nó rất nhiều huyền
phép nhiệm mầu, dùng nó để quét sạch bụi bám vào Chơn
Thần làm cho Chơn Thấn không còn ô-trược, nó cũng là
chổi để quét sạch tâm hồn, làm cho tâm thêm sáng tỏ. Do
đó Phất chủ là bửu bối của Tiên gia. Đạo Cao Đài chọn
Phất Chủ làm Cổ Pháp tượng trưng Tiên giáo hay Lão
giáo. Theo Bí pháp, Phất Chủ là kết tụ điển khí của Thất
bảo Diêu Trì Cung để sửa trau Chơn Thần cho tinh khiết.
Cây Phất Chủ là của Đức Thái Thượng Lão Quân,
chính nó là bảo vật của Tiên gia. Các vị Tiên trong tranh
vẽ thường thấy cầm cây Phất Chủ.
- Chơn đi giày vô ưu cũng màu trắng trước mũi có
chữ "Ðạo” 道
Người mang “giày vô ưu” là giác ngộ đến bậc siêu
phàm, đã thật sự “chết đời sống Đạo” tức nhiên chỉ biết
phụng sự nhơn sanh, tức là Phụng sự TRỜI mà thôi.
- Bộ Tiểu Phục thì màu trắng y như áo Ðại Phục,
đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp chữ
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Nhứt. Khăn đóng chín lớp hình chữ nhất 一.Chín lớp là
nói về giá trị của con số 9 (Như trên)
Đây là chỉ Chức Sắc thuộc Cửu Trùng Đài cũng có
ba cấp, mỗi cấp có 3 phẩm (3x3=9)
- Tiên vị: Giáo Tông, Chưởng Pháp, Đầu Sư.
- Thánh vị: Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu.
- Thần vị: Lễ Sanh, Bàn Trị Sự, Môn đệ của Thầy.
Cả Cửu Trùng Đài đặt dưới Quyền Giáo Tông là Anh Cả


C- Ðạo Phục của NHO CHƯỞNG PHÁP
CG: Ðạo Phục của Nho Chưởng Pháp có hai bộ:
một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục thì toàn bằng màu hồng (màu Ðạo).
Nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao
quanh một vòng Minh Khí. Ðầu đội mão Văn Ðằng màu
hồng, trên mão ngay trước trán có Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh một vòng Minh Khí và trên có sao Bắc Ðẩu Tinh
Quân. Tay cầm bộ Xuân Thu. Chơn đi giày vô ưu màu
hồng trước mũi có chữ "NHO" 儒
- Bộ Tiểu Phục cũng hàng màu hồng, y như áo Ðại
Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu trắng chín lớp
chữ Nhứt.
Bắc Đẩu Tinh Quân 北斗星君
E: The polar star.
F: L'étoile polaire.
Bắc Ðẩu là ngôi sao Bắc Ðẩu, là một định tinh,
dùng để định chính xác hướng Bắc của Ðịa cầu.
Ở Miền Nam Việt Nam khó nhìn thấy sao Bắc Ðẩu
hơn miền Bắc Việt Nam vì ngôi sao Bắc Ðẩu nằm gần sát
chơn trời, nên thường bị cây cối che khuất. Vị trí của ngôi
sao Bắc Ðẩu ở chừng 10 độ so với đường nằm ngang.
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Cách tìm sao Bắc Ðẩu:
Muốn tìm sao Bắc Ðẩu để định hướng Bắc, trước hết
phải tìm chùm sao Ðại Hùng tinh (Chùm sao Gấu lớn:
Grande Ourse) gồm 7 ngôi sao khá sáng xếp theo hình
bánh lái, dễ nhìn thấy trên bầu Trời về đêm, hoặc tìm
chùm sao Thiên Hậu gồm 5 ngôi sao xếp đặt theo hình chữ
M, rồi mới tìm chùm sao Tiểu Hùng tinh (Chùm sao Gấu
nhỏ: Petite Ourse). Chùm sao Gấu nhỏ có 7 ngôi sao, nên
được gọi là Thất Tinh, sao Bắc Ðẩu nằm trên đầu cán của
chùm Thất Tinh nầy.
Trên Quả Càn Khôn thờ nơi Bát Quái Ðài của Tòa
Thánh, Ðức Chí Tôn bảo vẽ Thiên Nhãn ngay phía trên
sao Bắc Ðẩu. Ấy là một định tinh ở tại trung tâm của Càn
Khôn Vũ Trụ, các ngôi sao khác đều chuyển động quanh
ngôi Bắc Ðẩu và trục quay của các hành tinh đều hướng về
sao Bắc Ðẩu. Đây là chỉ ngôi Trời,Đức Chí Tôn đang ngự.
Luận: Áo mão hai bộ cũng như hai Chưởng Pháp
trên. Duy có Mão Văn Đằng (Văn:văn chương, chữ nghĩa.
Đằng là sao chép lại). Mão Văn Đằng tục gọi là mão cánh
chuồng, là mão của các quan đời xưa. Quan ở cấp bực dưới
thì hai cánh ngang nhau, Quan cấp trên thì hai cánh dựng
đứng hoặc xiêng là tùy theo cao, thấp. Mão Văn Đằng ở
đây giống như bực Thừa Tướng ngày xưa. Mão này màu
hồng (màu Đạo). Phía trước mão, trên trán có thêu Thiên
Nhãn Thầy. Thiên Nhãn Thầy ngòai ý nghĩa là biểu tượng
của nền Đại Đạo mà còn có nghĩa là người hành Đạo
không bao giờ làm sai lệch tôn chỉ, mục đích, giáo lý, giáo
pháp uy nghiêm của Ông Thầy Trời. Ở đây trên bộ Đại
phục của Nho Chưởng Pháp có tất cả là ba Thiên Nhãn
Thầy ấy là hiệp Tam Tài rồi vậy. Vòng Minh Khí là chỉ sự
trau luyện của người tu đến mức độ cao và tự tỏa sáng ra.
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- Bao quanh một vòng Minh Khí và trên có sao
Bắc Ðẩu Tinh Quân. Sao Bắc Đẩu là nơi Chí-Tôn ngự, là
hướng tới để đưa chúng sanh về nguồn cội là Thượng Đế.
- Tay cầm bộ Xuân Thu. Kinh Xuân Thu là pháp
bửu của Nho giáo. Chơn đi giày vô ưu màu hồng trước mũi
có chữ "NHO" 儒.Tất cả là chỉ Đạo Nho (Thánh). Là nhu
cầu cần thiết của người tu, là lấy Nhơn đạo làm căn bản.


Ý nghĩa Kinh Xuân Thu:
Tên quyển Kinh do Đức Khổng Tử san định vào lúc
cuối đời của Ngài, sau khi Ngài đã san định Ngũ Kinh.
Xuân Thu nguyên là bộ Sử ký của nước Lỗ do Đức
Khổng Tử (551-479 trước Tây lịch) san định lại, tức là ghi
chép những việc quan trọng xảy ra hằng năm, từ năm đầu
Vua Lỗ Ẩn Công nguyên niên, là năm 49 đời vua Chu
Bình Vương nước Lỗ đến năm thứ 14 đời vua Ai-Công
nước Lỗ, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh Vương, gồm
12 đời Vua, cộng tất cả 242 năm. Đây là loại Sử biên niên:
đánh dấu giai đoạn lịch sử Trung Hoa, thời kỳ mạt điệp
nhà Châu, ngôi Thiên Tử suy nhược, bị Ngũ-Bá: Tề Hoàn
Công, Tấn văn Công, Tần Mục Công, Tấn Tương Công,
Sở Trang Công, nổi tiếng lấn át quyền Thiên Tử, các nước
chư hầu tranh lẫn nhau, các sử gia gọi là thời đại hỗn loạn
nên người đời sau đã mượn tên Kinh Xuân Thu để gọi thời
đại ấy là “thời đại Xuân Thu” (722-480 trước Tây lịch).
Dù Kinh Xuân Thu là cuốn Sử ký, nhưng khi ghi
chép, Đức Khổng Tử đã vận dụng văn tự và bút pháp để
khen chê, hầu phân biệt kẻ thiện người ác hết sức minh
bạch và đanh thép. Người đời sau phải công nhận đó là búa
rìu trong Kinh Xuận Thu “Xuân Thu phủ việt”.Như đã
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nói: Đức Khổng Tử làm Kinh Xuân Thu mà bọn loạn thần
tặc tử sợ“Khổng Tử tác Xuân Thu nhi loạn thần tặc tử cụ”.
Kinh Xuân Thu đã có tác dụng về đạo lý, giữ một địa
vị quan trọng trong nền văn hóa phương Đông nói chung,
Nho giáo nói riêng, trong sự biểu dương học thuyết “Chính
danh, Nhất quán, Trung dung, Đại đồng” của vị “Vạn Thế
Sư biểu” mà Việt Nam chịu ảnh hưởng hơn 2.000 năm.
Kinh Xuân Thu còn có tính cách điển hình làm
gương mẫu cho người đời sau phải tôn trọng danh dự và
nhiệm vụ trong khi viết sử. Kinh này được liệt vào năm bộ
Kinh căn bản của Nho giáo: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ,
Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Về văn chép sử của Kinh
Xuân Thu rất tóm tắt, hàm súc nên ít người hiểu thấu; thế
nên về sau có ba nhà học giả làm thêm Tam Truyện để giải
ý nghĩa của Kinh Xuân Thu.
KẾT LUẬN:
Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa nói thêm về:
"CHƯỞNG PHÁP (Cardinal-Censeur): Ba vị Chưởng
Pháp là người có phận sự đặc biệt của Hiệp-Thiên-Ðài mà
phẩm vị lại ở bên Cửu-Trùng-Ðài. Ấy là Thánh ý của Ðức
Chí Tôn muốn Cửu-Trùng-Ðài phải có Hiệp Thiên Ðài
chăm nom gìn giữ làm thế nào cho nền Chơn giáo của Ðức
Chí Tôn không qui phàm, nhờ vậy mà Chánh Trị Ðạo
không tự tung tự tác, tự do canh cải mà làm mất nét đạo
đức, để xứng đáng là một nền Chánh-trị của TRỜI tại thế
có sự công bằng hy hữu vậy”.
Khi “Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất
quyền Giáo Tông Nữ Phái thì đã đành, song quyền
Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại.
Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà
còn trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi
Cửu Trùng Ðài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông,
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thì lẽ nào cho ngồi địa vị Hộ Pháp, con ! Bởi chịu phận
rủi sanh, nên cam phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định,
Thầy chỉ cậy con để dạ Thương yêu binh vực thay Thầy
kẻo tội nghiệp !”
Thượng Chưởng Pháp có quyền thay thế cho
Giáo Tông khi vắng mặt (Pour remplacer le Pape par
intérim). Áo của Giáo Tông màu trắng tức là màu nguồn
gốc của Ðạo. Ðạo không màu sắc, hay tượng trưng một
màu rất trong sạch là trắng, là màu vô tội, trắng có thể biến
ra các màu vàng, xanh, đỏ.. ..Trái lại, các màu sắc khác
không thể làm nên màu trắng. Màu trắng tức là qui hồi căn
bổn vậy. Màu trắng là màu nguyên thủy- là Đạo”.
Trong 3 phái: Thái -Thượng- Ngọc thì phái Thượng
ở giữa được (chữ chính) và (chữ trung); còn hai vị Chưởng
Pháp kia thì màu áo theo sắc phái mình.
Lời Thỉnh Giáo của Tiếp Lễ Nhạc-Quân về Ba vị
Chưởng-Pháp:
- Phái Ngọc mặc sắc phục đỏ.
- Phái Thái mặc sắc phục vàng.
- Phái Thượng theo lẽ phải mặc sắc phục xanh,
nhưng bây giờ lại mặc sắc phục toàn trắng, ý nghĩa và
quyền hạn cũng như sắc phục của Giáo Tông vậy:
Đây chính là điểm “Tam Giáo Qui Nguyên” của nền
Đại Đạo, “ba mà một, một mà ba” là ý nghĩa cao đẹp mà từ
xưa đến giờ chưa bao giờ có.
Chú thích (1) - Thượng Nguơn là Nguơn Tạo Hóa; ấy là
Nguơn Thánh Ðức tức là Nguơn vô tội (Cycle de création c'est
à dire cycle de l'innocence).
- Trung Nguơn là Nguơn Tấn Hóa; ấy là Nguơn Tranh
Ðấu tức là Nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et
de destruction).
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tức là Nguơn qui cổ (cycle de conservation ou cycle de
reproduction et de rénovation).
(Hay !) Ấy là lời khen của Ðức Lý Giáo Tông.

IV- QUYỀN HÀNH ÐẦU SƯ
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: “Ðầu Sư có quyền cai
trị phần Ðạo và phần Ðời của chư Môn Ðệ "CHÍ TÔN".
CHÚ GIẢI: Ðây Thầy dùng chữ "phần Ðạo" và
"phần Ðời" đặng định quyền hành của Ðầu Sư, thì là Ðầu
Sư có trọn quyền về phần Chánh Trị của Cửu Trùng Ðài
và phần luật lệ của Hiệp Thiên Ðài. Vậy thì người đặng
quyền thay mặt cho Giáo Tông và Hộ Pháp trước mặt
nhơn sanh. Hễ thay quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp, tức
là người của Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài; bởi vậy
buộc Ðầu Sư phải tùng quyền cả hai mà hành chánh,
chẳng đặng phép tự ý riêng mình mà thi thố điều chi không
có lịnh của Giáo Tông và Hộ Pháp truyền dạy.
LUẬN ĐẠO
Nhắc lại trước đây PCT nói về quyền hành Giáo Tông:
“Thầy đã nói rằng: Có quyền dìu dắt trong đường Ðạo và
đường Ðời, thì Thầy đã chỉ rõ rằng, có quyền dìu dắt cả
các con cái của Thầy trên con đường đạo-đức của chính
mình Thầy khai tạo và trên con đường Ðời cơ Ðạo gầy
nên; chớ chẳng phải nói trọn quyền về phần Ðạo và phần
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Ðời, nghĩa lý phân biệt nhau duy có chữ ÐƯỜNG và chữ
PHẦN, xin rán hiểu đừng lầm hai chữ ấy”.
Nghĩa lý phân biệt nhau một cách rõ ràng rồi, như đã
nói: Đạo Cao Đài hiện Đức Giáo Tông đã sử dụng hai Bát
Quái Cao Đài, là trọn về Đường Đạo và đường Đời, qua:
1- Bát Quái Hư Vô (Bí Pháp Thiên Đạo) Trg: 68
2- Bát Quái Đồ Thiên (Thể Pháp Thiên Đạo) Trg:92
Hai Bát Quái sau: chỉ Phần Đạo và Phần Đời của Đầu Sư:
3- Bát Quái Tiên Thiên (Bí Pháp Thế đạo)
4- Bát Quái Hậu Thiên (Thể Pháp Thế đạo)
Như thế thì:
- Hai Bát Quái về Thiên Đạo là phần của Giáo Tông.
- Hai Bát Quái về Thế Đạo là phần của Đầu Sư.
Ấy, lời Chú giải nói rõ: Thầy dùng chữ “phần Ðạo" và
"phần Ðời" đặng định quyền hành của Ðầu Sư.
(Xem Khai triển Bát Quái Tiên và Hậu Thiên phía sau)
Con người vốn là Tiểu Thiên Địa, nơi mình có 4 Bát Quái:
Mỗi cánh tay có ba phần: cánh tay ngòai có 2 xương dài
(Âm-Dương) cánh tay trong có 1 xương dài; cộng chung là
ba (tam tài). Ngòai có 5 ngón tay (ngũ hành) hiệp chung là
Bát Quái; thành ra cả thảy có 4 Bát Quái. Trời đất là Đại
Thiên Địa nên sự liên quan của người là Tiểu Thiên Địa,
cùng chung một định luật. Ở người cả hai tay và hai chân
có 12 xương dài cũng như một năm có 12 tháng vậy.
PCT: “Nó đặng quyền lập Luật, song phải dâng
lên cho Giáo Tông phê chuẩn”.
CG: “Ðầu Sư đặng quyền lập Luật cho phù hạp
cùng sự chánh trị của nền Ðạo, thế nào cho thuận với
nhơn tình và không nghịch cùng Thánh ý; mà phàm như hễ
thuận nhơn tình thì hằng nghịch với Thánh ý luôn luôn,
nên chi buộc Ðầu Sư trước phải dâng lên cho Giáo Tông
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phê chuẩn, vì Giáo Tông là người thay quyền cho Thầy,
đặng điều đình chẳng cho nhơn sanh trái Thánh ý.
PCT: “Luật lệ ấy lại phải xem xét một cách
nghiêm nhặt, coi phải hữu ích cho nhơn sanh chăng ?”
CG: “Câu này đã chỉ rõ rằng: Phàm như Ðầu Sư có
lập Luật lệ chi, thì Luật lệ ấy buộc phải cần ích cho nhơn
sanh mới đặng, nên chi Thầy có dặn: "Cửu Trùng Ðài và
Hiệp Thiên Ðài phải xem xét cho nghiêm nhặt, điều chi
không thật hữu ích cho nhơn sanh thì Ðầu Sư không nên
lập Luật hay là phá Luật".
PCT: “Giáo Tông buộc phải giao cho Chưởng
Pháp xét nét trước khi phê chuẩn”.
CG: “Dầu cho Luật lệ ấy đã thuận ý Giáo Tông đi
nữa, thì Giáo Tông cũng không quyền phê chuẩn tức thì,
nhưng buộc phải giao lại cho Chưởng Pháp xét nét trước
đã. Trên đã có định quyền cho Chưởng Pháp rằng: Các
Luật lệ chẳng đủ ba vị phê chuẩn thì luật lệ ấy không đặng
phép ban hành.
Vậy thì Ðầu Sư và Giáo Tông chẳng đặng thuận
tình với nhau mà trái nghịch cùng Pháp Chánh Truyền, hễ
đôi bên chẳng do nơi Chưởng Pháp xét nét Luật lệ thì là
phạm pháp: Mà hễ phạm pháp thì dầu cho bực nào cũng
khó tránh qua khỏi Luật Tòa Tam Giáo.
Buộc Ðầu Sư phải tùng mạng lịnh của Giáo Tông
truyền xuống mới đặng phép ban hành, nên Thầy nói:
PCT: "Chúng nó phải tuân mạng lịnh Giáo Tông,
làm y như luật lệ Giáo Tông truyền dạy".
CG: “Ðầu Sư chỉ có tuân mạng lịnh của Giáo Tông
mà thôi, dầu cho Người, là người thay mặt cho Hiệp Thiên
Ðài về phần luật lệ đi nữa, thì luật lệ ấy trước đã xét nét
bởi Chưởng Pháp và phê chuẩn bởi Hiệp Thiên Ðài rồi,
tức là luật lịnh của Hiệp Thiên Ðài sẵn định vào đó.
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PCT: “Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sinh
hoạt của nhơn sanh, thì chúng nó đặng cầu xin hủy bỏ”.
CG: “Chẳng nói là Tân Luật ngày nay mà thôi, nếu
sau Tân Luật nầy mà trở nên Cựu Luật đi nữa, nếu nghịch
với sự sanh hoạt của nhơn sanh thì Ðầu Sư cũng đặng
phép nài xin hủy bỏ.
PCT: “Thầy khuyên các con phải thương yêu nó,
giúp đỡ nó.
CG: “Thầy nhủ lời khuyên cả Hội Thánh đôi bên để
mắt vào trách nhậm nặng nề của Ðầu Sư mà thương yêu
và giúp đỡ Người cho tròn phận sự.
PCT: “Thầy dặn các con, như có điều chi cần yếu
thì khá nài xin nơi nó”.
CG: “Thầy dặn cả chư Môn Ðệ của Thầy, ấy là toàn cả
chúng sanh, như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi
Ðầu Sư, vì Người thay quyền cho Ðạo trọn vẹn nơi thế nầy
PCT: “Ba chi tuy khác, chớ quyền lực như nhau”.
CG: Ba chi của Ðạo là: Nho- Lão- Thích: ba Chi tuy
khác mà quyền lực vẫn so đồng, bởi tùng theo TÂN LUẬT
Ấy là “một thành ba mà ba cũng như một”.
Ba vị Ðầu Sư không ai lớn, không ai nhỏ, Hay(1)
quyền vốn đồng quyền, Luật Lệ nào của Giáo Tông truyền
xuống hay là của nhơn sanh dâng lên mà đã có Chưởng
Pháp và Hiệp Thiên Ðài phê chuẩn, thì dầu cho một
người trong ba mà chịu vâng mạng thì Luật Lệ ấy cũng
phải buộc ban hành. Hay..(1) Trừ ra khi nào ba người
đồng không thể tuân mạng lịnh đặng, thì luật lệ ấy phải trả
lại cho Giáo Tông; buộc Giáo Tông phải truyền xuống cho
Chưởng Pháp xét nét lại nữa, Hay..(1) vì vậy mà Thầy nói:
PCT: "Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy
mà cả ba đều ký tên không tuân mạng, thì luật lệ ấy phải
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trả lại cho Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho
Chưởng Pháp xét nét lại nữa".
CG: Thầy đã nhứt định rằng: Nếu cả ba đồng ký tên
không vâng mạng đặng, thì Thầy đã chắc chắn rằng luật lệ
ấy quả nghịch với nhơn sanh; mà cần yếu hơn hết thì phải
quyết định thế nào cho sự nghịch với nhơn sanh ấy cho có
cớ hiển nhiên thì Ðầu Sư mới đặng phép nghịch mạng bề
trên, cầu nài bác luật. Thảng có một người trong ba mà
tuân mạng lịnh đặng thì cũng chưa quyết đoán rằng luật lệ
ấy đã nghịch hẳn với nhơn sanh, mà hễ nếu chưa nghịch
hẳn cùng nhơn sanh thì buộc phải ban hành. Quyền hành
ấy, nghiêm khắc nầy, nghĩ ra cũng quá đáng; vì Thánh ý
muốn cho cả ba phải hiệp một mà thôi. Hay (Đức Lý khen)
PCT: “Chúng nó có ba cái Ấn riêng nhau; mỗi tờ
giấy chi chi phải có ấn mới thi hành, nghe à !”
CG: Ba ấn ấy là: Thái- Thượng- Ngọc; mỗi tờ giấy
chi hễ định thi hành thì buộc phải có đủ ba Ấn Ðầu Sư mới
đặng. Trước khi Ðầu Sư lãnh quyền chấp chánh buộc
Người phải lập Minh thệ nơi Tòa Thánh, hằng giữ dạ vô tư
hành đạo, y như Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài đã lập thệ.
QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi minh thệ rồi, Ðầu
Sư đặng cầm quyền luôn cả Chánh Trị cùng Luật Lệ. Nhờ
quyền lớn lao này; Ðầu Sư sẽ có đủ thệ lực mà ngăn ngừa
tà quyền hại Ðạo. Thảng gặp cơn nguy biến mà ba Chánh
Phối Sư không đủ sức chống ngăn, thì Ðầu Sư đặng dùng
Quyền Thống Nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả Chức
Sắc Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải phục mạng,
dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy”.
KẾT LUẬN
Đây là điều đặc biệt, có phần khác hẳn với phần hành
của ba Chưởng Pháp; xin nhắc lại:
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- “Chưởng Pháp có quyền xem xét luật lệ trước buổi
thi hành. Luật lệ nào không có ba Ấn Chưởng Pháp thị
nhận và Hiệp Thiên Ðài phê chuẩn thì cả chư Tín Ðồ của
Thầy không tuân mạng”.
Còn đối với Đầu Sư thì khi:
- “Đã có Chưởng Pháp và Hiệp Thiên Ðài phê chuẩn,
thì dầu cho một người trong ba mà chịu vâng mạng thì
Luật Lệ ấy cũng phải buộc ban hành”.
Cái nghịch lý ấy là luật Âm Dương trong Tam Tiên.
Con số Tam tài: với Thiên (Giáo Tông), Nhơn (Chưởng
Pháp) đã hiệp rồi thì phần Đầu Sư (Địa) dầu chỉ một người
cũng cho là đủ. Bởi Đầu Sư là đứng vào Địa Tiên. Có câu:
“Thiên thời, địa lợi đôi điều sẵn,
“Chỉ thiếu Hòa nhơn để hiệp quần”
A- Nam ĐẦU SƯ có Thánh danh
NHỰT- NGUYỆT- TINH tức Tam bửu của Trời
Từ lúc khởi khai nền Đại Đạo đến giờ Cửu Trùng Đài Nam
phái trải qua nhiều lượt ĐẦU SƯ, nhưng trước tiên là các
vị này mang Thánh danh có chữ: Nhựt- Nguyệt- Tinh, kế
tiếp lấy chữ “THANH” trong Tịch Đạo THANH HƯƠNG.
- Ba vị ÐẦU SƯ đầu tiên:
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Chỉ có ba vị Đầu Sư đầu tiên này có Thánh danh mang
chữ: Nhựt-Nguyệt-Tinh. Ba vị được Thiên phong lần lượt:
-Thái Đầu-Sư: Đức Chí Tôn phong Ngài Dương văn
Nương vào phái Thái là Thái Đầu Sư Thái-Nương-TINH.
Thay cho vị Thái-Minh TINH bị Đức Lý cách chức.
-Thượng Đầu-Sư Thượng-Trung-NHỰT (1876-1934).
Sau là Quyền Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Hầu
như chỉ một mình Ngài đảm đang gánh vác việc Đạo.
Chính Ngài khi được thăng phẩm Quyền Giáo Tông Lê
văn-Trung là tiếp nối ra tay chống đỡ Đạo quyền suốt 8
năm trường, không dư không thiếu một ngày, cho đến ngày
qui Thiên, thật là vẹn phận Đạo-Đời tương đắc.
- Ngọc Đầu-sư Ngọc-Lịch-Nguyệt (1890- 1947). Riêng
Ngài Lê văn Lịch thích tịnh luyện hơn. Ngày 28-2-Bính
Dần (dl: 10-04-1926): Đức Chí Tôn khai đàn cho ông Đầu
Sư Ngọc Lịch Nguyệt:
Đức Cao-Đài dạy: Trung, sau khi cho chư Nhu cầu
Đạo rồi, phải khai đàn cho Lịch nội ngày nay (khai đàn tại
Vĩnh Nguyên Tự xong, chư vị lập đàn Cơ, Đức Chí-Tôn
giáng ban cho Ngài Lê-văn-Lịch 4 câu thi:
Đầu Sư phái Ngọc hiệp quần Nho,
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Tam Giáo Qui Nguyên dẫn ngã đồ,
Vạn tải vô tư đương hội ngộ,
Đạo thành chí khởi lập Da-Tô.
Ngày 14-07-Bính Dần (dl: 21-08-1926) Thầy dạy
về trường hợp Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt. Bài này có
in trong TNHT, xin trích ra một đoạn:
…“Nhưng có điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi
Âm Tự phá cổ nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy các con coi
thử lại, từ 2000 năm nay bên Á-Đông này đã đặng bao
nhiêu Tiên Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Mạng
Kim Tiên mà thôi”.
(Phần bổ sung) “Các con nghĩ sự tu hành khổ hạnh
dường nào! Đời mạt kiếp này dữ nhiều lành ít. Nếu Thầy
không chuyển Pháp lại thì chưa ai tu đặng trọn Đạo nên
Thầy lựa Ngọc Đầu Sư trong hạng thiếu niên mới có đủ
công phổ độ. Trong phần nhiều các con chưa vừa lòng cho
Lịch ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong sự
truyền đạo. Thầy cũng nhìn như vậy, song vì tiền kiếp của
LỊCH và nhơn đức của TIỂNG nên Thầy mới phú thác cái
trách nhiệm tối đại ấy cho nó. Các con đều có Chức sắc
lớn hay nhỏ đều thọ Thiên phong nơi Thầy. Cứ giữ phẩm
vị các con nhưng có một điều yếu thiết là cầu các con lập
nhiều công quả nơi trường Thầy sáng tạo cho khỏi phế
hủy nửa chừng. Các con khá gìn luật lệ cho tới ngày Thầy
lập thành Tân Luật. Thành cùng chẳng thành cũng do nơi
Thầy. Đương lúc đầu Thầy khai Đạo thì Luật pháp rẻ rúng
đặng dụ kẻ biếng nhác. Các con đừng phế phận”.
B- BA ĐẦU SƯ có Thánh danh mang chữ THANH
Từ đây các Nam Đầu sư Cửu Trùng Đài đều mang
Thánh danh có chữ “THANH” theo tịch Thanh Hương:
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Ngày 17-2- Quí Dậu (1933), ba vị Chánh Phối Sư ba
phái được quyền Chí Tôn thăng lên Quyền Ðầu Sư, là:
-Thái Ðầu Sư Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ).
-Thượng Ðầu Sư Thượng Tương Thanh (Nguyễn Ngọc
Tương). Sau bỏ Đạo, lập chi phái Bến Tre.
-Ngọc Ðầu Sư Ngọc Trang Thanh sau lập phái Bến Tre.
3- Ba vị Đầu Sư kế tiếp hòan thành số 9:
*Ngài Thái Sư Thái Bộ Thanh (1891-1976). Thế danh là
Nguyễn Lễ Bộ, sanh ngày 7-7-Nhâm Thìn (dl:28-8-1892)
tại làng Bình Hòa, Tổng Cửu Cư thượng, quận Thủ Thừa,
tỉnh Tân an. Qui Tiên vào lúc 7g 15ph ngày 27-9-Bính
Thìn (dl: 18-11-1976).
*Ngài Thượng Đầu Sư Thượng Sáng Thanh (18881980). Cuộc đời hành Đạo thật trong sáng như cái tên
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của Ngài, nhưng đêm 8 rạng mùng 9 tháng Giêng năm
Canh Thân (1980) Ngài đột ngột qui Thiên.
*Ngài Ngọc Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh (1906-1985).
Đây là vị Đầu Sư duy nhứt của Đạo Cao Đài từ trước tới
nay, khởi đầu đi từ phẩm Đạo Hữu, hành Đạo hơn 30 năm,
lên phẩm Đầu Sư, ngài đăng Tiên vào lúc 0g30 ph ngày
12-9-Ất Sửu (dl: 25-10-1985), thọ 80 tuổi.
Đến giai đọan này hầu như con số 9 vị Nam Đầu Sư
đã hòan thành trong Tịch Đạo “Thanh Hương”.
Đức Thượng-Đế xác nhận về ba vị Tướng soái của
Thầy bên cơ-quan Cửu-Trùng Đài rằng:
“Thầy đến đây đặng cho hội-hiệp sum-vầy BA NGÔI
cho đoàn-tụ đó, bớ mấy con! Nghĩa là Ngọc-Thanh, Thái
Thanh và Thượng-Thanh đã đủ mặt ngày nay rồi, thì
phải lo thi-hành bổn-phận cho chóng.
“Bởi ngày giờ đã muộn, rán mà làm bia cho đời sau
noi dấu đến bảy chục muôn năm đó con! Chớ chẳng phải
là cuộc nhỏ mọn đâu con, phải rán mà đồng công cọng sự
mới đặng, trong thì Thầy giúp sức, ngoài thì BA CON phụ
lực mới thành-công.”
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C- ÐẠO PHỤC CỦA ÐẦU SƯ
I- Ðạo Phục của Thái Ðầu Sư:
CHÚ GIẢI: Ðạo Phục của Thái Ðầu Sư có hai bộ:
một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục toàn hàng màu vàng (màu Ðạo) nơi
trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, bao quanh ba vòng vô vi, ngay giữa có một chữ
Thái, áo có chín dải, ngoài choàng Bá Nạp Quang màu
đỏ, y như của Thái Chưởng Pháp. Ðầu đội Bát Quái Mạo
màu vàng, có thêu đủ tám cung chung quanh, chơn đi giày
vô ưu màu đen, trước mũi có chữ "Thái".
- Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu vàng y như áo
Ðại Phục. Ðầu không đội mão mà bịt khăn màu vàng chín
lớp chữ Nhứt”.
LUẬN: Đạo phục của Thái Đầu Sư có hai bộ cũng
chỉ vào Âm Dương hòa hiệp.
- Toàn hàng màu vàng, màu Ðạo (Ấy màu phái Phật)
- Nơi trước ngực và sau lưng có thêu sáu chữ Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ, bao quanh ba vòng vô vi, ngay giữa có
một chữ Thái” 太
Trước ngực và sau lưng đều
có miếng “Bố tử” hình tròn,
đường kính 20 phân, thêu sáu
chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
bằng Cổ tự 大道三 期 普 渡
bao quanh ba vòng vô vi,
chính giữa có chữ Thái 太.
(Phải đặt chữ Đạo 道 ở đỉnh
giữa, chữ 大 và chữ 三 đối
xứng qua chữ Đạo. Nghịch
chiều với kim đồng hồ).
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Ba chữ còn lại (Kỳ, Phổ, Độ) tiếp đặt theo trên vòng tròn.
-Vòng vô vi là ánh-sáng minh triết, mà cái văn minh tinh
thần đã khởi điểm nơi này. Người tu học có khả năng nói
Đạo cho mọi người hiểu Đạo, ban-bố khắp nơi bằng huyền
lực, bằng hào quang, điển sáng gọi là vòng Vô Vi. Ba vòng
là chỉ sự tròn đầy, tòan hảo.
- Áo có chín dải:.
DẢI (là những thẻ) phía sau áo đạo phục, dẫn giải qua:
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
Chỉ “Dải sau lưng” là Chí-Tôn muốn định phận
mình là Tam-Thừa.
- Phó-Trị-Sự hành quyền về Hạ-thừa chớ chưa vào
Thánh-Thể nên mang MỘT THẺ nơi lưng.
- Còn Phối-Sư là bậc Thượng-Thừa nên có BA THẺ.
Trung-Thừa Chí-Tôn không cần định để cho mỗi người cố
gắng lập vị mình mau chóng tới bậc Thượng-Thừa.
- Nếu qua khỏi ba thẻ lên CHÍN (thẻ) tức là vào hàng
phẩm Cửu Thiên Khai-Hóa. Cách nhau có một mức Phối
Sư với Chánh-Phối Sư mà xa nhau một Trời một vực. Hễ
đủ tài đức cầm quyền Đạo có quyền Vạn-Linh và quyền
Chí-Tôn ủy nhiệm ân-tứ quyền-hành thì là vào ngay Cửu
Thiên Khai Hóa qua khỏi Tam-Thừa.
PCT: - ngoài choàng Bá Nạp Quang màu đỏ, y
như của Thái Chưởng Pháp (xem trang 137. Giải về Bá
nạp Quang của Thái Chưởng Pháp)
- Ðầu đội Bát Quái Mạo màu vàng, có thêu đủ tám
cung chung quanh:
BÁT QUÁI MẠO 八 卦 帽
E: The hight octogonal cap of ceremony
F: Le haut bonnet octogonal de cérémonie
(Bát: Tám, Quái: Quẻ. Mạo: Cái mão đội trên đầu).
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Bát Quái Mạo là cái mão cao có hình Bát Quái, tức là có 8
cạnh đều nhau, trên đó có thêu 8 chữ Nho: Càn 乾, Khảm
坎, Cấn 艮, Chấn 震, Tốn 巽, Ly 離, Khôn 坤, Ðoài 兌
Mỗi cạnh Bát Quái của mão, phần trên thì tròn và vảnh ra
ngoài. Màu sắc của Bát Quái Mạo thì tùy theo phái:
- Vàng cho phái Thái,
- Xanh cho phái Thượng
- Đỏ cho phái Ngọc.
Hai phẩm Ðầu Sư và Phối Sư nam phái đều đội Bát Quái
Mạo khi hành Đại lễ Cúng Ðức Chí Tôn.
Cách may MÃO BÁT QUÁI (Bát-quái-Mạo)
Thầy dạy Bà Hương Hiếu “Đem nước phấn ra đây
Thầy vẽ mão. Tám khía, ngó nghiêng thì Vọng, ngó ngay
thì như vầy: 8 khía, hai khía trước thêu chữ vàng CÀN
KHÔN 乾 坤 còn sáu khía kia thì để thế nào cũng đặng,
thêu chánh chữ Cổ tự, nhung hay là hàng, tùy sắc phục
mỗi đứa, cao 3 tấc 3 phân tây hai khía trước, còn mấy khía
sau, làm sao cho lài lài trước cao sau thấp thì làm coi cho
đặng. Giữa kín, phải cứng cho nó đứng, chớ con bồi bằng
vải càng tốt hơn”.
- Chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ
"Thái" 太 (Xem các phần giải trước)
- Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu vàng y như
áo Ðại Phục. Ðầu không đội mão mà bịt khăn màu vàng
chín lớp chữ Nhứt”
Khăn: tức là khăn đóng, may bằng hàng, vải, thành
hình như một cái khung: Nếu kết 7 lớp vải, thường là khăn
đóng đen thì mặc với áo dài đen gọi là quốc phục của nam
phái. Đặc biệt trong nền Đạo khăn đóng chín lớp, có màu
Vàng, xanh, đỏ, tùy theo sắc phái là Tiểu phục của Đầu Sư.
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2- Ðạo Phục của Thượng Ðầu Sư:
CHÚ GIẢI: Ðại Phục của Thượng Ðầu Sư cũng
có hai bộ: một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục thì toàn
hàng màu xanh da trời
(azur) (màu Ðạo) nơi
trước ngực và sau lưng có
thêu sáu chữ Ðại Ðạo
Tam Kỳ Phổ Ðộ 大 道 三
期 普 渡 bao quanh ba
vòng vô vi, cũng y như của
Thái Ðầu Sư, song ngay
giữa có để chữ "Thượng"
上, áo cũng chín dải, đầu
đội Bát Quái Mạo y như của Thái Ðầu Sư, mà màu xanh
da trời, chơn đi giày vô ưu màu đen, trước mũi có chữ
"Thượng" 上
- Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu xanh da trời y như
Ðại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu xanh da
Trời, chín lớp chữ nhứt (y như lời giải phái Thái)

3- Ðạo Phục của Ngọc Ðầu Sư:
CHÚ GIẢI: Ðạo phục
của Ngọc Ðầu Sư cũng có
hai bộ: một bộ Ðại Phục
và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục toàn bằng
hàng màu hồng (màu Ðạo)
nơi trước ngực và sau
lưng có thêu sáu chữ Ðại
Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 大
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道 三 期 普 渡 bao quanh ba vòng vô vi cũng y như Thái
Ðầu Sư và Thượng Ðầu Sư, song ngay giữa có để chữ
"NGỌC" 玉, áo cũng chín dải, đầu đội Bát Quái Mạo y
như của Thượng Ðầu Sư song màu hồng. Chơn đi giày vô
ưu màu đen, trước mũi có chữ "Ngọc" 玉.
(Phải đặt chữ Đạo 道 ở đỉnh giữa, chữ 大 và chữ 三 đối
xứng qua chữ Đạo 道. Đặt nghịch chiều với kim đồng hồ.
Đây là hình chụp trên mẫu áo thêu sẵn, không chính xác).
- Bộ Tiểu Phục thì cũng hàng màu hồng, y như áo
Ðại Phục, đầu không đội mão mà bịt khăn màu hồng chín
lớp chữ Nhứt” (Giải : Y như Thái và Thượng Đầu Sư)

C- Ba vị Nữ Ðầu Sư đầu tiên:

Khai Ðạo từ năm 1926 đến 1975, Ðạo Cao Ðài có
ba vị Nữ Ðầu Sư hiện được thờ tại Nữ Đầu Sư Đường:
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1- Nữ Ðầu Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc Thanh).
(1874-1937)
Phần Đời: Thế danh là Lâm Ngọc Thanh, Bà là
Nghiệp Chủ Vũng Liêm, sanh năm Giáp Tuất (1874) tại
làng Trung Tín, quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thân
mẫu Bà là Trần thị Sanh. Bà là vợ của người Pháp tên
Monnier, gọi là Huyện Xây. Ông Huyện Xây qui, Bà tái
giá với Ông Huyện Hàm Nguyễn Ngọc-Thơ, nghiệp chủ ở
Tân Định Sài-Gòn. Cả hai mộ Phật giáo, qui y theo Phật.
Sau được Đức Chí-Tôn độ vào Đạo Cao-Đài.
Đêm 14-10-Bính-Dần (dl: 18-11-1926) nhân Đại Lễ
Khai Đạo tại Thánh Thất tạm Từ-Lâm-Tự. Bà Lâm-Ngọc
Thanh thọ Thiên Ân Nữ Giáo Sư, Thánh danh là Lâm
Hương-Thanh (TNHT.II./13)
Kỳ phong Thánh Nữ-phái lần I, ngày 14-01-Đinh
Mão (dl: 15-2-1927), thăng Phối Sư.
Ngày 09-03-Kỷ Tỵ (dl:16-4-1929) Bà thăng phẩm
Nữ Chánh-Phối-Sư, Chưởng quản Hội-Thánh Nữ phái.
Năm Đinh Sửu (1937) Đức Hộ Pháp cùng Hội
Thánh đi Nam Vang lo Đạo sự. Bà đi hầu Tòa về, kế trọng
bịnh. Bà qui Thiên ngày: 08-04-Đinh Sửu (dl: 17-5-1937)
vào Lễ Thánh đản của Đức Phật Thích Ca, tại Vũng Liêm,
thọ 64 tuổi. Đức Hộ Pháp lúc đó đang hành đạo ở Nam
Vang, được tin điện, cấp tốc trở về để cùng Hội Thánh lo
Lễ Đạo táng cho Bà. Đến 25-4-Đinh Sửu (dl: 3-6-1937),
Đức Chí-Tôn ân tứ lên phẩm Nữ Đầu Sư, Bà có đại công
với Đạo, được đúc tượng thờ nơi mặt tiền Đền Thánh.
2- Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu:
Bà (Nguyễn Thị Hiếu) được Thiên phong Nữ Ðầu Sư
Chánh vị ngày 24-10-Mậu Thân (dl: 13-12-1968). Huấn từ
Đức Thượng-Sanh đọc tại Đền Thánh: 18-11-Mậu Thân
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(1968) nhơn Lễ Tấn Phong Đức Bà lên phẩm Nữ Đầu-Sư
“Hôm nay là ngày Lễ Tấn Phong Bà Nữ Đầu Sư
Nguyễn Hương Hiếu, thọ Thiên ân Đầu Sư Chánh vị Nữ
phái do Thánh giáo của Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm tại
Cung Đạo đêm 20 tháng 10 Mậu Thân (dl: 9-12-1968). Lễ
lập thệ đã cử hành xong. Từ đây Chức sắc Nữ phái Cửu
Trùng-Đài đã có vị Đầu Sư cầm quyền điều khiển dìu dắt
trên đường Thánh đức để trau giồi đạo hạnh, lập chí vị tha
cho xứng đáng là bậc Nữ Thánh nhơn trong cửa Đại Đạo.
Đức Lý Đại Tiên ban ân huệ cho Bà Nguyễn Hương Hiếu,
thật là một sự thăng thưởng công minh và một khích lệ lớn
lao cho toàn thể Nữ phái. Trên đường lập vị, Bà Nguyễn
Hương Hiếu là Chức sắc Nữ phái duy nhất đã đạt tới
phẩm vị tối cao với một công nghiệp có thể nói là phi
thường và một tinh thần phục vụ đáng kính phục”
3- Nữ Ðầu Sư Hàm Phong Hương Lự:
Bà Hồ Thị Lự đắc phong Nữ Ðầu Sư Hàm phẩm
trong một đàn cơ tại Cung Ðạo cùng một lượt với Bà
Hương Hiếu (Nữ Ðầu Sư chánh vị).
Cả gia đình của Bà thật đã nêu cao tấm gương đạo
đức. Bà là mẹ của ba người con, sau là Chức sắc Đại
Thiên phong là: Trưởng nam Cao Đức Trọng (Tiếp Đạo),
thứ nam là Cao Hòai Sang (Thượng Sanh), thứ nữ Cao thị
Cường (Giáo Sư CTĐ) rạng danh Tông tổ Cao đường quí
tộc, mà còn chói sáng danh Đại-Đạo đến thất ức niên.
Bà đăng Tiên lúc 95 tuổi, Hội Thánh thiết đàn cầu
Cơ, Bà Bát Nương giáng cho Bài thài để hiến lễ tế điện.
D- QUYỀN HÀNH NỮ ÐẦU SƯ
CHÚ GIẢI: Nữ Ðầu Sư quyền như Nam Phái, song
điều đình bên Nữ Phái mà thôi, chặng đặng xen lộn qua
Nam, cũng như Nam chẳng xen lộn qua Nữ.
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Mỗi điều chi thuộc về Nữ Phái thì Giáo Tông và Hộ
Pháp chỉ do nơi Nữ Ðầu Sư.
Hộ Pháp có hỏi Thầy về cái ngai của Nữ Ðầu Sư,
thì Thầy dạy: "Tòa Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là
chánh cung ÐOÀI, ấy là cung Ðạo, còn bên tay trái Thầy
là cung CÀN, bên tay mặt Thầy là cung KHÔN, đáng lẽ
Thầy phải để bảy cái ngai của Phái Nam bên tay trái Thầy,
tức bên cung CÀN mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn
Ðạo cho đủ Ngũ Chi, cho nên Thầy buộc phải để vào cung
Ðạo là cung ÐÒAI, cho đủ số. Ấy vậy cái ngai của Ðầu Sư
Nữ Phái phải để bên cung Khôn, tức là bên tay mặt Thầy".
Hộ Pháp hỏi cái ngai ấy ra sao? thì Thầy dạy:
"Giống y như cái ngai của Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là
một cái Cẩm Ðôn để trong vườn Trước Tử trên Nam Hải,
dưới chơn đạp hai bông Sen nở nhụy."
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Ðầu Sư Nữ Phái chịu
công cử theo luật Hội Thánh ban hành, theo luật lệ Hội
Thánh phân xử về đường Ðời và đường Ðạo".
CHÚ GIẢI: Ðầu Sư Nữ Phái phải tuân y Tân Luật
của Hội Thánh về đường Ðạo và đường Ðời, phải chịu
dưới quyền Hội Thánh xử trị cũng như Nam Phái vậy, dầu
cho sự công cử lên các phẩm vị cũng phải tùng y như luật
Hội Thánh ban hành; nhứt nhứt y quyền Nam Phái, không
điều chi cải sửa, dầu cho sự hành chánh cũng vậy.
Quyền hành sự cũng về nơi Chánh Phối Sư, Ðầu Sư
không đặng phép lấn quyền; hễ lấn quyền thì phạm Pháp
Chánh Truyền, cũng như Ðầu Sư Nam Phái vậy.
PCT: "Ðầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Ðạo Phục y
như Ðạo Phục Ðầu Sư Nam Phái, phải đội một Ni Kim Cô;
như các vãi Chùa, toàn hàng trắng áo chín dải có thêu
bông sen. Trên Kim Cô có choàng từ đầu tới gót. Ðội mão
Phương Thiên, trên chót Phương Thiên ngay đầu tóc có
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Thiên Nhãn Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đi giày
vô ưu màu trắng, trên chót có để chữ "HƯƠNG" nghe à!
CG: Ðầu Sư Nữ Phái mặc một bộ Ðạo Phục toàn là
hàng trắng có thêu bông sen, y như Ðạo Phục Ðầu Sư
Nam Phái áo chín dải, đội một cái Ni Kim Cô nghĩa là: cái
Ni Kim Cô bằng hàng trắng, y như của các vãi Chùa, có
thêu bông sen, bao quanh đầu một cái Kim Cô bằng vàng,
trên Ni Kim Cô ấy phải choàng một cái mão Phương
Thiên, nghĩa là: Cái choàng bằng hàng cho thiệt mỏng,
trên chót thêm một cái mũ bằng vàng chụp trọn đầu tóc,
chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh một vòng Minh Khí, cái choàng của mão Phương
Thiên phải cho thiệt dài, ba thước ba tấc ba phân, vì mỗi
phen lên ngự trên ngai; thì phải có hai vị Lễ Sanh Nữ Phái
theo sau, nâng đỡ chẳng cho phết dưới đất; chơn đi giày
vô ưu toàn bằng hàng trắng, trên chót mũi giày có thêu
chữ "HƯƠNG" là Tịch Ðạo (1). Nếu đội mão Phương
Thiên dường ấy là phải bới đầu tóc ngay mỏ ác mới đặng
(coi đẹp chớ hệ chi mà phòng ngại !) ( 2).
Luận: Qua Lời phê Đức Hộ Pháp giải về “Áo chín
dải”: Áo Ðại phục của Nữ Ðầu Sư
có hai miếng “Bố tử” trước và
sau y như của Ðầu Sư Nam,
nhưng không để chữ chỉ sắc phái,
mà nơi đó thêu THIÊN NHÃN bao
quanh một vòng Minh khí. Đầu Sư
Nữ phái mặc một bộ Đạo phục
toàn là hàng trắng có thêu bông
sen, y như Đạo phục Đầu sư Nam
phái, ÁO CHÍN DẢI”.
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E- KẾT LUẬN
(Trích tài liệu của Ngài Khai Pháp)
ÐẦU SƯ 頭 師 (Cardinal) là Thầy của các Thầy
khác. Người có nửa quyền Tư Pháp và nửa quyền Hành
Chánh. Người đứng trung gian giữa Giáo Tông và Chánh
Phối Sư, nghĩa là giữa người cầm quyền cai trị tối cao và
người đại diện của Nhơn sanh là kẻ bị trị.
Ðã được trách vụ quan trọng như thế, nhưng không
có quyền trực tiếp thân cận với Nhơn sanh, việc chi cũng
phải đi ngang qua tay Chánh Phối Sư mới được. Nếu
không truất quyền ấy thì Ðầu Sư có thể giục loạn, làm cho
con cái của CHÍ TÔN phải chia phe phân Phái. Bởi cớ, nên
khi nào có loạn Ðạo, Ðầu Sư được cầm quyền Thống nhứt,
dụng độc tài mà trị loạn, dầu cho vị Chức Sắc Thiên Phong
nào nhỏ hay lớn, cho đến Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải
tuân theo mạng lịnh của Người khi hành sự. Nhưng khi
nào hết loạn Ðạo thì không được dùng quyền Thống nhứt
nữa. Chí Tôn lập Ðạo, phân phát quyền hành cho mỗi con
cái của Người, nhưng vẫn hạn định đặng tránh sự bất công.
Tại sao truất quyền thân cận với Nhơn sanh?
Chỉ có phẩm Ðầu Sư và Chưởng Pháp được quyền
tranh cử nếu khuyết ngôi Giáo Tông. Nếu không truất
quyền thân cận với Nhơn sanh của Ðầu Sư thì Chưởng
Pháp không trông gì tranh cử đặng..
Đức Hộ-Pháp nói về nguyên lai của Tam Thanh:
Ðức Chí Tôn lập giáo ngày nay trên mặt địa cầu
nầy: THÁI- THƯỢNG- NGỌC tức nhiên Tam Thanh Ứng
Hóa là ba tinh thần duy chủ của nền Tôn Giáo: Thái,
Thượng, Ngọc đương nhiên là Thánh Thể của Ðức Chí
Tôn đó vậy. Tại sao Ðức Chí Tôn lấy nguyên căn Tam
Bành trong buổi nộ khí của Ðức Thái Thượng Nguơn Thủy
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lập Ðạo Giáo ? - Là Ðức Chí Tôn quyết định lấy cơ quan
tối đại của duy tâm đánh tiêu tan duy vật, tức nhiên lấy
tinh thần đạo giáo diệt tiêu Tả Ðạo Bàng Môn.…Nhứt là
nền Ðạo Cao Ðài nầy; là khi đã nhập vào trận Vạn Tiên,
Ðức Thái Thượng thì giận Ðức Thông Thiên Giáo Chủ,
Ngài biến ra Tam Bành tức là hình ảnh của Ðức Chí Tôn
lập giáo ngày nay.
Như trên: thì Tịch Đạo THANH HƯƠNG có cả
thảy 9 Đầu Sư Nam phái và Ba Đầu Sư nữ phái, cộng lại là
con số 12 của Thầy thật là vẹn vẻ. Chính những Đấng Đại
Thiên phong này đã làm nên lịch sử vẻ vang cho Đạo. Nhất
là Đức Quyền Giáo Tông đứng đầu Cửu Trùng Đài đã
chống vững con thuyền Đạo đến bến vinh quang; dù quá
nhiều phong ba bão táp mà vẫn đến bến thành công.
Pháp Chánh Truyền Thầy dạy:
“Như có điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi Ðầu
Sư, vì Người thay quyền cho Ðạo trọn vẹn nơi thế nầy.
Câu: vì Người thay quyền cho Ðạo trọn vẹn nơi thế
nầy tức là nói về “Phần Đạo” và “Phần Đời” mà ĐẦU SƯ
phải thi hành hai Bát Quái: Tiên Thiên và Hậu Thiên cho
tòan vẹn (Xem về Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái ở
phần sau).
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V- QUYỀN HÀNH
của CHÁNH PHỐI SƯ & PHỐI SƯ
A- PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Phối Sư mỗi phái
là 12 người, cộng là ba mươi sáu, trong ba mươi sáu vị
ấy, có ba vị Chánh".
CG: Ba vị Chánh Phối Sư, phải lựa cho đủ ba phái
là: Thái- Thượng - Ngọc. Ba vị ấy chẳng phải làm đầu cho
ba mươi ba vị Phối Sư kia mà thôi, mà lại là người thay
quyền cho Ðầu Sư mà hành sự, y như quyền Ðầu Sư vậy.
Ấy là người thay mặt cho cả Hội Thánh Cửu Trùng
Ðài và cả nhơn sanh.
Người nắm trọn quyền hành sự nơi tay, chỉ tùng
lệnh Ðầu Sư phán dạy thế nào, thì phải tuân theo thế ấy;
chẳng đặng cải mạng lịnh tự mình chế biến; nhứt nhứt đợi
lịnh Ðầu Sư, song Ðầu Sư cũng không đặng phép giành
quyền hành sự của ba vị ấy. Hễ Ðầu Sư lấn quyền hành sự
mà không do nơi Chánh Phối Sư thì là quá quyền mình, ắt
phải phạm Pháp Chánh Truyền ...Hay (1).
Ðây xin nhắc lại khi Ðức CHÍ TÔN ban lịnh lập
TÂN LUẬT: vì cớ nào Ðức Giáo Tông lại giao cho Chánh
Phối Sư xem xét chỉnh đốn trước khi dâng lên cho Ngài,
kế Chưởng Pháp kiểm duợt rồi mới đệ lên cho Hiệp Thiên
Ðài phê chuẩn, sau rốt Hộ Pháp phải đem Luật ấy xuống
Cửu Trùng Ðài đọc mà ban hành ?.
Lại nữa buổi ba vị Chánh Phối Sư dâng luật: Hộ
Pháp và Thượng Phẩm phò loan cho Ðức Giáo Tông
giáng sửa (13 tháng chạp năm Bính Dần). Ngài có truyền
dạy ba vị Ðầu Sư và Chưởng Pháp phải ngự trên ngai;
đoạn đòi ba vị Chánh Phối Sư vào hành lễ, rồi kêu Chánh
Phối Sư Thượng Tương Thanh mà dạy rằng: "Hiền Hữu
coi Lão hành sự đây mà bắt chước".
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- Ngài lại dạy ba vị Chánh Phối Sư mỗi người phải
dâng luật thế nào cho đủ sáu bàn tay nâng luật ấy, chẳng
nên cho hở, đặng dâng lại cho Ðầu Sư;
- Ðầu Sư cũng phải cho đủ sáu tay mà dâng lên
cho Chưởng Pháp,
- Rồi Chưởng Pháp cũng phải đủ sáu tay mà dâng
lên cho Ngài. Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Ðại Ðiện
đưa qua khỏi đầu Hộ Pháp và Thượng Phẩm. Ngài hạ
Ngọc Cơ xuống dưới, đặng đi ngay qua cho khỏi Ngài nữa.
Hay...(1).
Chưởng Pháp tiếp Luật rồi, lại đưa ngay qua khỏi
đầu Khương Thái Công và Thánh Chúa Jésus nữa. Sau Hộ
Pháp có để lời than cùng Thầy về điều ấy, thì Thầy cười
mà phán dạy rằng: "Mắc Tiên vị của Thái Bạch còn ở dưới
Thích Ca, Khổng Tử và Lão Tử, bằng chẳng vậy thì bộ
Luật cũng đi ngang qua đầu các Ðấng ấy nữa, vì nó là
Thiên Ðiều đó con". (2)
Bộ TÂN LUẬT để trước Tiên vị của Ðức Giáo Tông
một ngày một đêm, cho Ngài xét đoán; bữa sau Ngài giáng
cơ than rằng: "Thiên Ðiều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu
sót lắm". Ngài cười rồi tiếp rằng: Những điều ấy chư Hiền
Hữu biết đâu mà lập cho đặng...Hại thay! Nếu chẳng có cơ
mầu nhiệm bí mật ấy, thì chẳng thành Luật; nếu chẳng
thành Luật, thế nào thành Ðạo. Ngài cười rồi tiếp: Lão tâu
cùng Ðại Từ Ðại Bi xin thêm vào Luật những điều bí mật
yếu trọng. Ấy vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với
Lão, nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện, dặn các Thánh
Thất; các Ðạo Hữu phải để lòng thành khẩn; hiệp sức làm
một với Lão, mà nài xin Thánh Luật, nghe à !
(Cười...) Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền Hữu
trọng, vậy thì chư Hiền Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn
người Ðời... Từ đây, Lão hằng giữ gìn cho chư Hiền Hữu
168

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

hơn nữa; nếu thảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt
phân minh, là cố ý muốn giá trị chư Hiền Hữu thêm cao
trọng nữa, vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà, nghe!
Ngài liền kêu hai vị Chưởng Pháp lên lấy bộ Luật
xuống, đặng dâng qua cho Hiệp Thiên Ðài, lại dạy Hộ
Pháp và Thượng Phẩm xuống Cửu Trùng Ðài đứng nơi vị
mình. Hộ Pháp thì bắt ấn Hộ Pháp trấn trên bộ Luật, còn
Thượng Phẩm thì cầm Long Tu Phiến che trên ấn ấy, rồi
dạy hai vị Chưởng Pháp như vầy: "Ta kỳ cho một tháng
phải nạp Luật".
Hai vị Chưởng Pháp lãnh kiểm duợt Luật trong một
tháng đem nạp hồi cho Lý Giáo Tông; rồi Ngài mới cậy
hai vị Ðầu Sư thay mặt cho Ngài, đệ lên Hiệp Thiên Ðài
dâng cho Hộ Pháp cầu Thầy giáng xuống sửa lại. Nhờ
Ngài và Hội Thánh cầu khẩn, Thầy đã giáng bút truyền
các Bí pháp ấy cho Hộ Pháp (3).
Coi theo đây thì thấy rõ: Ðức Giáo Tông kêu Chánh
Phối Sư Thượng Tương Thanh xem Người hành sự mà bắt
chước, thì đủ chỉ rõ rằng: Ngài ban quyền hành-sự trọn
vẹn cho Chánh Phối Sư, lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay
vào cho đủ, tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng. Ðầu Sư
cũng vậy mà Chưởng Pháp cũng vậy, phải hiệp một mới
phù hạp câu Thánh Ngôn "Một thành ba, mà ba cũng như
một" (4).
Sao lại giao cho Chánh Phối Sư chỉnh đốn TÂN
LUẬT, ngày sau có phải giao cho Chánh Phối Sư như vậy
nữa chăng ?
Trên kia đã nói Chánh Phối Sư là người thay mặt
cho cả nhơn sanh giữa Hội Thánh, ấy là người làm chủ
nhơn sanh trong nền Ðạo (5), hễ gọi là chủ nhơn sanh, ấy
là nhơn sanh vậy.
Trong Bát Quái Ðài kể từ Tiên vị đổ lên cho tới
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Thầy thì đã vào địa vị của các Ðấng Trọn Lành "classe des
Parfaits ou des Purs" (6), từ Thánh vị trở xuống nhơn vị
thì vào hàng Thánh "classe des Épures" (6), từ thú cầm
xuống vật chất thì hàng phàm tục "classe des Impurs" (6),
Ấy vậy trong Bát Quái Ðài từ bực Thánh hồn thì còn phận
sự điều đình Càn Khôn Thế Giái, giao thiệp cùng các chơn
hồn, còn ở trong vòng vật chất, nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm
phẩm tấn hóa lên cho tới Thánh vị. Hễ vào đặng Thánh vị
rồi thì tự nhiên mình biết lấy mình, dầu phải bị đọa trần đi
nữa cũng còn giữ vẹn Thánh Ðức mà tu hành đặng đạt đến
địa vị trọn lành, lên địa vị trọn lành rồi thì mới đồng quyền
cùng Tạo Hóa, từ bi, tự tại bất tiêu bất diệt.
Trong Hiệp Thiên Ðài thì có HỘ-PHÁP thay quyền
cho các Ðấng Thiêng Liêng và Thầy mà gìn giữ công bình
Tọa Hóa, bảo hộ nhơn loại và vạn vật lên cho tới địa vị tận
thiện tận mỹ; người thì tận thiện, còn vật thì tận mỹ. Hay
(1) Chẳng cần lấy sức mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn
hóa tự nhiên khỏi điều trở ngại, nếu nói có quyền bảo hộ
thì phải có Luật pháp, lấy Luật pháp mà kềm chế nhơn
sanh, cũng như các Ðấng trọn lành lấy Thiên Ðiều mà sửa
trị Càn Khôn Thế Giái.
HỘ-PHÁP là thể các Ðấng Trọn Lành, Hay (1)
người lại giao quyền cho Thượng Phẩm lập Ðạo, đặng dìu
dắt các chơn hồn lên tột phẩm vị của mình, tức là nâng đỡ
binh vực cả Tín Ðồ và Chức Sắc Thiên Phong ngồi an địa
vị, cũng như chư Thần, Thánh điều đình Càn Khôn Thế
Giái cho an tịnh hòa bình mà giúp sức cho vạn loại sanh
sanh hóa hóa.
THƯỢNG PHẨM tiếp các chơn hồn của Thượng
Sanh giao vào cửa Ðạo; Thượng Phẩm là người thể Ðạo
đối với hàng Thánh, ấy là người làm đầu các Thánh.
Còn THƯỢNG SANH về thế độ, đem các chơn hồn
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vào cửa Ðạo, dầu nguyên nhân hay là hóa nhân cũng vậy,
phải nhờ người độ rỗi. Thượng Sanh đặng mạng lịnh
chuyển thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải,
Hay (1) buộc Thượng Sanh phải gần kẻ vô đạo đặng an ủi
dạy dỗ, mà kể từ hạng vô đạo trở xuống, cho tới vật chất
thuộc về phàm, ấy vậy Thượng Sanh là thể Ðời, người
đứng đầu của phẩm phàm tục. Hay (1).
Trong Cửu Trùng Ðài có:
- Ðầu Sư thì đối với phẩm Ðịa Tiên,
- Chưởng Pháp thì đối với phẩm Nhơn Tiên,
- Giáo Tông thì đối với phẩm Thiên Tiên.
- Tam Trấn Oai Nghiêm thay quyền Phật vị tại thế nầy.
Ấy vậy, các Ðấng ấy đối phẩm cùng các Ðấng Trọn Lành
của Bát Quái Ðài.
- Giáo Tông giao quyền cho Ðầu Sư
- Ðầu Sư lại phân quyền cho Chánh Phối Sư, Hay(1) lập
Ðạo đặng độ rỗi nhơn sanh; cũng như Hộ Pháp giao
quyền cho Thượng Sanh và Thượng Phẩm;
- Còn Chánh Phối Sư và Phối Sư đối phẩm Thiên Thánh,
- Giáo Sư đối phẩm Nhơn Thánh,
- Giáo Hữu đối phẩm Ðịa Thánh,
- Lễ Sanh đối phẩm Thiên Thần,
- Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự đối phẩm Nhơn
Thần,
- Chư Tín Ðồ đối phẩm Ðịa Thần. Hay(1)
Ấy vậy, các vị ấy đối phẩm vào hàng Thánh của Bát
Quái Ðài là cầm quyền lập Ðạo.
Kẻ Ngoại Giáo, Tả Ðạo Bàng Môn, người vô đạo,
riêng nắm quyền hành thế tục, nghịch cùng chơn lý Chánh
Truyền; mượn thế lực phàm tục mà diệt lành dưỡng dữ, mê
hoặc nhơn sanh, lưu luyến trần thế; trên không biết Trời,
dưới không kỉnh đất; lấy người làm lợi khí đặng vụ tất
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công danh, quyền quyền thế thế: chẳng kiêng nể luân hồi,
ham vật chất hơn tinh thần, lấy vinh hoa của kiếp sanh làm
sở nguyện, như thú vật, cây cỏ, sắt đá, chỉ biết sống mà
không biết sống để làm gì, còn không hay, mà mất cũng
không biết. Ấy là hạng phàm, gọi đời đó vậy,
( Hay... Áng văn tuyệt bút Lão khen đa !) (1)
Thầy đã dạy nhơn sanh tự lập Luật lấy mình, mà
Chánh Phối Sư đã hẳn là người thay mặt cho Nhơn Sanh,
tức nhiên quyền hành lập Luật là nơi tay Chánh Phối Sư
đã đáng.
- Quyền hành chánh trị về phần Ðầu Sư,
- Mà quyền hành sự về Chánh Phối Sư,
Bằng chẳng vậy thì ngôi Giáo Tông, Ðầu Sư cũng không
kiêng nể; vì đã nhứt thống quyền chánh trị và luật lệ; lại
nữa, Thầy đã định ngôi Giáo Tông thì Ðầu Sư và Chưởng
Pháp tranh cử đặng, nếu không giảm quyền Ðầu Sư thì
Chưởng Pháp mong chi đắc cử.
PCT: "Ba vị Chánh Phối Sư đặng phép thế quyền
cho Ðầu Sư, song không đặng quyền cầu phá luật lệ".
CG: Hễ trái mạng lịnh Thiêng Liêng, sửa cãi luật lệ
mà hành sự, hoặc thêm, hoặc bớt, thì là phạm phép Thiên
Ðiều làm cho Thánh Giáo trở nên Phàm Giáo. Nhơn sanh
là Phàm, Hội Thánh là Thánh, nếu không Hội Thánh phê
chuẩn thì những điều chi sửa cãi bởi Chánh Phối Sư,
nghĩa là nhơn sanh, đều là phàm cả, mà hễ phàm thì khó
mong lập vị Thánh cho đặng. Hay (1) Bởi cớ ấy nên Thầy
không cho Chánh Phối Sư lập Luật; ấy cũng là cơ mầu
nhiệm, diệt phàm của Ðạo vậy. Hay(1).
Chú thích: (1) Ấy là lời khen của Ðức Lý Giáo Tông.
(2) Cười... Cái giá trị của TÂN LUẬT dường đó, mà cả Hội
Thánh coi rẻ rúng chẳng kể, làm cho LÃO phải từ ngôi Giáo
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lạc vào Phong đô, vì đó.
(3) Mừng thay cho nhơn loại chút ít rồi. Hội Thánh
Chơn Truyền Tân Pháp đã đạt đặng như phép "Giải Oan", phép
"Khai Sanh Môn", Ban Kim Quan v..v. lại còn nhiều bí pháp
nữa mà Hộ Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng sanh và
Hội Thánh còn mờ hồ không nạp dụng. Ngày nay chẳng biết
các Ðấng Thiêng Liêng là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Bát
Quái Ðài đã thọ lịnh của Thầy mà hành Pháp vì thuộc về quyền
hành của các Ðấng ấy; ngày nay mới tính sao? Trong các bí
pháp có cơ mầu nhiệm đắc Ðạo, bây giờ các Ðấng ấy có cho
hay là không? Thảm!... Cười), nếu Lão có phương chỉnh đốn
nền Ðạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì không có một người
đắc Pháp, Cửu Trùng Ðài cũng đã yểm quyền Bát Quái Ðài mà
chớ: Thật vậy đó chút !
(4) Ấy là cơ vô vi Tinh- Khí -Thần hiệp nhứt, chư Hiền
Hữu có biết à ! Ngọc là Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần, nếu
cả ba không hiệp thì chẳng hề thành Ðạo đặng khá nhớ!
(5) Ðây cũng nên giải, vì cớ nào kể từ phẩm Chánh
Phối Sư trở xuống, thuộc về THẾ, nghĩa là Ðời và từ phẩm Ðầu
Sư đổ lên thuộc về Thánh, nghĩa là ÐẠO, bên Hiệp Thiên Ðài
cũng có Ðời và Ðạo, mà Bát Quái Ðài cũng phải có vậy, mới
nhằm cơ hiệp một Ðời cùng Ðạo. Tức là trong Ðạo có Ðời, mà
trong Ðời cũng có Ðạo. (6) Ðức Lý Giáo Tông khen hay.

B- LUẬN ĐẠO
Tam thập lục Thánh 三 十 六 聖
Là chỉ chung 36 vị vào hàng phẩm Phối Sư trong cơ
quan Cửu Trùng Đài đứng vào Nhơn Thánh, là bậc cao
thượng về đạo đức tinh thần. Đức Cao Thượng Phẩm nói:
“Tam Thiên Thế giới là ngôi vị, còn Thất Thập Nhị Địa là
trường thi công quả".
Theo Dịch: Số 3 là số biến của số 1. Đó là Tam vị
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nhất Thể của Bà-La-môn (La Trinité Brahmaniste) mà Đạo
Cao-Đài hiện đang tôn kính đặt trên đỉnh Bát-Quái-Đài
Tòa Thánh là ba vị Phật: Brahma- Civa- Chritsna.
“Thầy dạy: Bát-Quái biến-hóa vô cùng, phân định
Ngũ hành, Càn Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lưỡng
Nghi tức Tam Thiên-vị (ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có
Tam Thập Tam Thiên (ba mươi ba từng trời) cộng với ba
ngôi trên là ba mươi sáu từng trời, nên gọi là Tam Thập
Lục Thiên. Trong mỗi từng Thầy chia Chơn-linh, có một
vị Đại-La Thiên-Đế Chưởng-quản”.
Như vậy số 3 là chân số của Dịch, con số căn bản
của Trời đất. Từ đó suy ra con số 33 rút gọn lại cũng là 3
(33: 3) nghĩa là chia đúng cho 3; mà 36 cũng chia đúng
cho 3 “Ba mươi sáu cõi Thiên Tào”. Do vậy mà các phẩm
tước trong Cửu Trùng Đài được Đức Chí-Tôn qui định
trong Pháp Chánh Truyền:
- Trên hết là ngôi Giáo-Tông chỉ có 1 (ngôi duy nhứt: Thái
cực rồi cũng biến ra 3); từ đó biến hóa ra hằng hà sa số:
- 3 ngôi Chưởng Pháp (Tam Dương- vì là Hiệp-Thiên Đài)
- 3 ngôi Đầu-Sư (Tam Âm- phần hành Cửu Trùng Đài)
Đức Lão-Tử dạy: “Đạo sinh nhất, Nhất sinh Nhị,
Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật”. Nay Lễ-nghi trong nền
Đại-Đạo áp dụng công thức này một cách nghiêm túc.
Nhất là Lễ Dâng Tam Bửu 3 lần mới thành. Ấy là phép lễ
chế do nhà Châu qui định “Lễ dĩ TAM vi thành” nghĩa là
làm Lễ phải ba lần mới hoàn thành. Từ đó trong Tôn-giáo
luôn lấy sổ 3 làm căn bản sinh mọi thứ như: Tam Tài, Tam
Giáo, Tam nguơn, Tam Thánh, Tam Thanh, Tam Công,
Tam lập…Quả thật là “SỐ 3 huyền diệu”
Tuy Thầy dạy sắp xếp ngôi thứ cho Chức sắc Thiên
phong, mà thật ra là chỉ rõ con đường tu để về Trời tức là
nơi mà Phật giáo gọi là Niết bàn. Thầy đã bắc thang tiến
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tới phẩm Phối sư có 36 tức “Tam Thập Lục Thánh” nhưng
kỳ thật lại chọn trong số này ra ba vị Chánh Phối Sư để
làm đầu, quyền hành rất cao trọng. chỉ còn lại 33 vị Phối
sư mà thôi. Nếu không bước vào Chánh Phối Sư thì không
thế nào lên địa vị Đầu Sư được.
2- Yếu trọng của ngày dâng Tân Luật:
PCT buộc: “Chánh Phối Sư dâng luật. Hộ Pháp và
Thượng Phẩm phò loan cho Ðức Giáo Tông giáng sửa (13
tháng chạp năm Bính Dần). Ngài ban quyền hành sự trọn
vẹn cho Chánh Phối Sư, lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay
vào cho đủ, tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng. Ðầu Sư
cũng vậy mà Chưởng Pháp cũng vậy”.
Thế mà Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn văn
Tương Thiên phong ngày 24-07-Bính Dần. Ông lại thọ
bệnh và đăng Tiên ngày: 5-11-Bính Dần (dl: 11-12-1926),
Ngài Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương chỉ hưởng được 48
tuổi, an táng tại tư gia ở làng Hữu Ðạo (Mỹ tho)
Chuyện trớ trêu ngày 13-12-Bính Dần là ngày dâng
Luật, buộc Chưởng Pháp “cả ba đều để sáu bàn tay vào
cho đủ” để dâng Luật, nhưng Ngài Thượng Chưởng Pháp
lại qui trước hơn một tháng rồi !
Bấy giờ: Ngài Trần Đạo-Quang (1870-1946) được
phong làm Quyền Thượng Chưởng Pháp. (Sở dĩ Ngài Trần
Đạo Quang là “Quyền Thượng Chưởng pháp” là để cho đủ
số người dâng Luật trong hàng phẩm Chưởng Pháp).
Giữa năm 1927, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần
Văn Thụ qui Thiên, Ngài Trần Ðạo Quang, thế danh là
Trần Thanh Nhàn, sanh năm Canh Ngọ (1870), tu theo
Minh Sư đến chức Thái Lão Sư, trụ trì ở Linh Quang Tự,
Gò Vấp. Ngài được Ðức Chí Tôn giáng cơ độ Ngài theo
Ðạo Cao Ðài, được ân phong là Ngọc Chưởng Pháp chánh
vị. Khi qui về Tòa Thánh thì bộ râu ba chòm của Ngài tự
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đoanh lại chỉ còn một chòm duy nhứt. Nhưng về sau Ngài
tách rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh và lập Chi Phái riêng.
“Chánh Phối Sư, lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay
vào cho đủ, tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng. Ðầu Sư
cũng vậy mà Chưởng Pháp cũng vậy”.
Như thế là mỗi hàng phẩm như:
Chưởng Pháp: ba vị phải đủ 6 bàn tay dâng Bộ Luật
Ðầu Sư :
ba vị phải đủ 6 bàn tay dâng Bộ Luật
Chánh Phối Sư: ba vị phải đủ 6 bàn tay dâng Bộ Luật.
Tại sao phải là 6 bàn tay (6x3=18)
Với Bát Quái Hậu Thiên hay Bát Quái Đồ Thiên
CÀN ở vị trí số 6 (Lục Càn). Nhưng riêng ở Bát Quái Tiên
Thiên thì CÀN là số 1 (Càn Nhứt)
Nếu Càn 1 thì đơn
quái (do 3 nét nhứt họp lại). Nói cách khác khi nhìn vào
con số thì Càn
3 nét liền, Khôn
3 nét đứt, ghép lại
cũng là con số của 36 vị Thánh, tức là biểu tượng của Càn
–Khôn Thiên địa rồi. Hiệp (3+6=9) mà ba lần con số 6 là
18 (1+8=9). Vậy thì:
Càn là Trời, quyền năng tối thượng, Trời vi chủ


3- PHẦN HÀNH CỦA CỬU VIỆN
1/- CHÁNH PHỐI SƯ 正 配 師 (Phẩm)
E: The Principal Archbishop.
F: L'Archevêque Principal.

(Chánh là đứng đầu, lớn nhứt. Phối Sư là phẩm
Chức sắc Cửu-Trùng-Ðài đối phẩm với Thiên Thánh của
Bát-Quái Đài). Chánh Phối Sư là người đứng đầu các vị
Phối Sư. Theo Pháp Chánh Truyền, phẩm Chánh Phối Sư
không do công cử, mà do Ðức Giáo Tông lựa chọn một vị
trong 12 Phối Sư của mỗi phái lên làm Chánh Phối Sư cầm
đầu 11 vị Phối Sư còn lại.
176

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Cửu-Trùng-Đài có 3 phái: Thái, Thượng, Ngọc, nên
có ba Chánh Phối Sư: Thái Chánh Phối Sư, Thượng Chánh
Phối Sư, Ngọc Chánh Phối Sư. Trong ba phái: Thái,
Thượng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành ba Viện theo đúng
Thánh ngôn dưới đây của Đức Lý Giáo-Tông (Cửu Viện).
THÁI : Hộ, Lương, Công ngoại chủ trương
THƯỢNG: Học, Y, Nông chấp phương cương
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tường.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa như sau:
- Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lương viện, Công
viện, coi sóc, (đốc suất) bên ngoài.
-Phái Thượng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông
viện, đảm trách phương pháp làm cho Đạo mạnh thêm.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ
viện. Đây là quyền cai quản của phái Ngọc.
Chín viện phân qua cho xem, phải biết một cách tường
tận (Thượng là Thượng Chánh Phối Sư Chưởng quản):
2/- THÁI CHÁNH PHỐI SƯ
Thái Chánh Phối Sư lo về mặt Tài Chánh, gìn giữ
sản nghiệp của Ðạo, làm Chủ Tọa Hội Thánh.
Dưới quyền Thái Chánh Phối Sư có ba Viện:
- Hộ Viện: Lo việc thâu xuất tài chánh, phân phát lương
hướng, phụ cấp cho Chức sắc (Trésorerie).
- Lương Viện: Bảo đảm sự sanh nhai, tìm phương nuôi
sống toàn Ðạo về mặt vật thực (Intendence).
- Công Viện: Lo việc tạo tác dinh thự, đường giao thông,
gìn giữ sản nghiệp của Ðạo (Travaux puplics).
2- THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ:
Nghị định thứ tư của Đức Lý Giáo-Tông dạy:
Ðiều thứ nhứt: Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét
các nơi, chăm nom Ðạo hữu.
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Ðiều thứ tư: -Thượng Chánh Phối Sư, đặng quyền thay mặt
cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ,
quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay Người nắm, làm Chủ
Tọa Hội Nhơn Sanh.
Lo mặt ngoại giao với Chánh Phủ, quyền ba Viện:- Học Viện (Instruction publique) lo bảo toàn: Thể, Trí,
Ðức dục của toàn thể Chức sắc, Ðạo hữu và Nhi đồng.
- Y Viện (Santé publique) chuyên môn khoa cứu tế, lo trị
các chứng bịnh của toàn Ðạo.
- Nông Viện (Agriculture) lo khai phá mở mang đồn điền,
chuyên về trồng tỉa.
4/- NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ:
Nắm quyền tạp tụng, cầm quyền Chủ Trưởng Chức
Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:
- Hòa Viện: (Affaires intérieures et extéreures) lo về nội,
ngoại giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.
- Lại Viện: (Service du personnel) lo về công văn, Bộ
Ðạo, Bộ Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức
Sắc Hành Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
- Lễ Viện: (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến,
quan, hôn, tang, tế.
Cả 9 Viện trên đây họp lại gọi là Cửu Viện Nội
Chánh, tức là Nội Các của Ðạo vậy.

4- PHỐI SƯ
Chú giải: “Là người lãnh quyền của Chánh Phối Sư
ban cho, đặng đồng quyền, đồng thể cùng Chánh Phối Sư
khi Người giao trách nhậm cho mình; chẳng đặng làm
điều chi không có lịnh của Chánh Phối Sư truyền dạy;
nhứt nhứt điều phải tuân mạng lịnh của Chánh Phối Sư khi
đặng sai trấn nhậm các nơi; mọi điều canh cải là phạm
Pháp Chánh Truyền, ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo”.
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C- ÐẠO PHỤC CỦA CHÁNH PHỐI SƯ
VÀ PHỐI SƯ
CHÚ GIẢI: Ðạo Phục cũng có hai bộ phân biệt
nhau (Ðại Phục và Tiểu Phục) như của vị Ðầu Sư, song
trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn Thầy bao
quanh một vòng vô vi.
Chánh Phối Sư thì áo chín dải, còn Phối Sư ba dải.
Chánh Phối Sư phái Thái thì choàng ngoài Ðại Bá Nạp
Quang màu Ðỏ, còn Phối Sư phái Thái thì Tiểu Bá Nạp
Quang. Ðầu đội Bát Quái Mạo y như của ba vị Ðầu Sư
song tùy theo sắc phái mình, chơn đi giày vô ưu màu đen,
trước mũi không có chữ chi hết.
Còn Tiểu Phục cũng như Ðại Phục, đầu không đội mão
mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, chín lớp chữ nhứt”.
LUẬN:
PHỐI SƯ (Archevêque) Phối Sư là người cầm đầu
giềng mối chánh trị của Ðạo, có 36 vị, chia ra làm 3 Phái,
mỗi Phái 12 vị, trong 12 vị phải có một vị Chánh.
Chánh Phối Sư đã là người thay mặt cho nhơn
sanh chỉ biết tuân lịnh mà thôi, chớ không phép cãi lịnh, có
phép dâng Luật lên cho Ðầu Sư cầu xin chế giảm chớ
không đặng phép lập Luật. Như ngày sau, nếu Thầy ban
quyền cho nhơn sanh lập Luật lại nữa, thì người mới có
quyền chỉnh đốn luật lệ như buổi nầy vậy.
Ngày 06-07-Bính Dần (dl: 13-08-1926) tại nhà Ngài
Thái Thơ, Đức Chí-Tôn dạy Bà Lâm Ngọc Thanh may
Thiên phục (Trích Thánh giáo dạy may Thiên phục cho hai
vị Đầu Sư và ba vị Phối Sư):
THƠ, vô quì nghe Thầy dạy may Thiên phục:
“Khăn, áo màu vàng, mà cho thiệt tốt; khăn 9 lớp, áo gài
ba dải. Con Lâm Thị Ái-Nữ, lo giùm Thầy năm cái áo mão
cho Lịch, Trung, Tương, Trang, Thơ. Mão ấy Thầy sẽ vẽ,
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còn áo THƠ thì Ái nữ thêu
“CON MẮT” ở giữa,
chung quanh có sáu chữ
Cổ tự đề ĐẠI ĐẠO TAM
KỲ PHỔ ĐỘ 大 道 三 期
普 渡 ngay trước ngực và
sau lưng, như miếng Bố tử,
chạy hai vòng vô vi bao
chung quanh nghe !”
Lưu ý: Tất cả các lọai “Bố
tử” trên đều phải đặt chữ Đạo 道 (12 nét) trên đỉnh, hai chữ
Đại 大 (3 nét) và Tam 三 (3 nét) đối xứng nhau qua chữ
Đạo, ấy là tam Âm tam Dương.
Ba chữ còn lại là Kỳ 期, Phổ
普, Độ 渡, mỗi chữ 12 nét, cộng
chung là 36 nét ấy là 36 cõi
Thiên tào ứng với lời Minh Thệ
36 chữ. Tất cả đều nghịch chiều
với kim đồng hồ. Những hình
trên đều là hình chụp từ trên áo
Chức sắc nên chưa chính xác.
Phải rập theo khuôn mẫu trong
tấm huy hiệu của Đức Hộ Pháp
bên đây mới đúng ý nghĩa)
Như vậy, ngày này Thầy phong cho Ngài Nguyễn
Ngọc Thơ phẩm Phối Sư phái Thái, nhưng chưa lập thệ.
Về sau: Ông Thơ là Quyền Đầu sư phái Thái
Qua ngày 12-07-Bính Dần (dl: 19-08-1926) Bà Lâm
Ngọc Thanh trình áo mão Thiên phục đã may.
Thầy dạy: “Thơ, đem mão Thầy coi con! Hay cho
Lâm Thị Ái-nữ, con tôi ưa hoa hòe quá ! Trúng lắm, nhưng
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mà con vợ con nó làm coi lăng quằng trong đó quá, lại
thiếu 6 cung kia nữa. Thây, mặc nó; đừng sửa nó hờn!
Biểu ái nữ để bông sen coi phải hơn là để bông mai; còn
mấy phía, chớ chi con Thầy nó làm nhánh dương liễu với
mấy chữ BÁT-QUÁI nó làm lớn hơn mà dài xuống một
chút nữa. Thơ, đưa áo lên cho Thầy coi. Đặng, phải vậy,
mặc vào con. Tốt quá con há! Ấy là Tiểu phục, còn Đại
phục thì đội Mão và vấn khậu đỏ. Đặng rồi đó con, biểu
thêu cho khéo nghe!”
D- QUYỀN HÀNH
NỮ CHÁNH PHỐI SƯ VÀ PHỐI SƯ
CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Chánh Phối Sư và
Phối Sư Nam Phái, song chưởng quản Nữ Phái mà thôi.
PCT: "Phối Sư cũng mặc y phục như vậy, song
không có mão Phương Thiên, áo ba dải, nhưng trước ngực
có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí".
CG: Chánh Phối Sư mặc Ðạo Phục y như Ðầu Sư,
áo chín dải, toàn bằng hàng trắng, nơi trước ngực có thêu
Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí áo có
thêu bông sen y như của Ðầu Sư vậy, đầu đội Ni Kim Cô
cũng như Ðầu Sư, chơn đi giày vô ưu, có Tịch Ðạo trước
mũi, song không đặng phép đội mão Phương Thiên.
Phối Sư cũng mặc Ðạo phục y như Chánh Phối Sư
song áo có ba dải mà thôi. Chơn cũng đi giày vô ưu, có
chữ Tịch Ðạo trước mũi.
NI KIM CÔ 尼 金 箍
E: The hood of female bonze.
F: Le capuchon de bonzesse.

(Ni: người phụ nữ xuất gia đi tu. Kim: vàng. Cô: cái
vành, cái đai) Kim Cô là một cái vành tròn bằng vàng.
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Đạo phục của Nữ Đầu Sư có đội một cái Ni Kim
Cô bằng hàng trắng, y như các
vãi chùa, có thêu bông sen, bao
quanh đầu một cái Kim Cô bằng
vàng, trên Ni Kim Cô ấy phải
choàng một cái mão Phương
Thiên, nghĩa là một cái choàng
bằng hàng cho thiệt mỏng, trên
chót thêm một cái mũ bằng vàng
chụp trọn đầu tóc, chính giữa;
ngay trước mặt có chạm Thiên
Nhãn Thầy, bao quanh một
vòng Minh khí. Cái choàng của
mão Phương Thiên phải cho
thiệt dài, 3 thước 3 tấc 3 phân, vì mỗi phen lên ngự trên
ngai thì phải có hai vị Lễ Sanh nữ phái theo sau, nâng đỡ
chẳng cho phết dưới đất.
Nữ Chánh Phối Sư, Nữ Phối Sư, Nữ Giáo Sư đều đội
Ni Kim Cô bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới gót.
Ni cô: 尼 姑 người phụ nữ xuất gia tu theo Phật giáo.
Ni sư: 尼師 là Ni cô tu lâu năm, có trình độ cao.
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VI- QUYỀN HÀNH GIÁO SƯ
A- PHÁP CHÁNH TRUYỀN: “Giáo Sư có 72
người, mỗi phái là 24 người”.
CHÚ GIẢI: Giáo Sư có 72 người, chia đều ra mỗi
Phái là 24, không đặng phép tăng thêm hay là giảm bớt.
PCT: “Giáo Sư là người dạy dỗ chư Môn Ðệ
trong đường Ðạo và đường Ðời”.
CG: Ðã biết rằng Giáo Sư thế quyền cho Ðầu Sư và
Phối Sư mà cai quản các Thánh Thất nơi Châu Thành lớn
mặc dầu, nhưng Thầy định quyết cho người có quyền dạy
dỗ mà thôi, song quyền hành có rộng thêm đôi chút là dạy
dỗ trọn cả đường Ðạo và đường Ðời. Nghĩ cũng chẳng chi
làm lạ, vì cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Ðài của
Thầy lập, phải tùy theo tôn chỉ Ðạo, nghĩa là xu hướng về
phần giáo dục mà thôi. Thầy đã xưng là Thầy đặng dạy dỗ,
còn tên của Chức Sắc đủ chỉ rõ ràng phận sự giáo hóa là
chánh vai của mỗi người; như Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối
Sư, Ðầu Sư, Giáo Tông; xem rõ lại thì tên mỗi vị chẳng
mất chữ GIÁO hay là chữ SƯ. Cơ Ðạo từ cổ chí kim vẫn
vậy, lại hiệp lời nầy "Thiên mạng chi vị tánh, suất tánh chi
vị Ðạo, tu Ðạo chi vị Giáo". Thầy chỉ cậy Hội Thánh Thầy
đã đến lập, thay quyền cho Thầy mà dạy dỗ cả con cái của
Thầy, nghĩa là chúng sanh đặng lành; ấy là phận sự cần
nhứt của Hội Thánh đó.
PCT: “ Buộc chúng nó lo lắng cho các con như
anh ruột lo cho em”.
CG: Thầy buộc Giáo Sư phải lo lắng cho các Tín
Ðồ trong địa phận mình cai quản, như anh ruột lo cho em,
nghĩa là thân cận với các Tín Ðồ như anh em một nhà, cần
lo giúp đỡ, phải đoạt tình thân thiết của mỗi người cho họ
đủ yêu mến mà nương dựa nơi mình, hầu lừa thế chia vui,
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sớt nhọc, tình ái liên lạc thế nào, phải cho ra người anh
ruột của các Tín Ðồ, mới vừa lòng Thầy sở định. Hay(1)
Những tiếng anh ruột lo cho em là đủ nghĩa.
PCT: “ Chúng nó cầm sổ bộ của cả Tín Ðồ”.
CG: Bộ sanh tử, bộ hôn phối, sổ nhập môn hay là
trục xuất của cả Tín Ðồ, đều về phần Giáo Sư nắm giữ.
Giáo Sư là người thủ bộ Ðời của Ðạo, quyền hành đã nhứt
định; chẳng Chức Sắc nào đoạt đặng.
PCT: “ Chúng nó phải chăm nom về sự tang hôn
của mỗi đứa”.
CG: Hễ thủ bộ Ðời, thì chăm nom về tang hôn rất
tiện. Quan, Hôn, Tang, Tế, là điều cần nhứt của kiếp sống
người đời, mà Thầy chỉ định giao cho Giáo Sư có sự tang
hôn mà thôi; ấy vậy Giáo Sư đặng trọn quyền sắp đặt sửa
đương thế nào cho hai lẽ ấy đặng phù hạp với tục lệ của
nhơn sanh, tùy theo phong hóa của các sắc người, song
chẳng đặng làm cho thất thể Ðạo, nghĩa là mỗi điều sửa
cải phải do nơi Hội Thánh phê chuẩn. Thầy đã nói: "Của
mỗi đứa", tức nhiên mình cũng phải hiểu của mỗi nước.
PCT: “Như tại Châu Thành lớn thì mỗi đứa đặng
quyền cai quản, cúng tế Thầy như Ðầu Sư và Phối Sư”.
CG: Ðây Thầy đã nói tại Châu Thành lớn, thì chúng
sanh cũng nên hiểu là địa phận thuộc về dưới quyền trách
nhậm của Giáo Sư cai quản, người đặng quyền cúng tế
Thầy như Ðầu Sư và Phối Sư, mà đặng quyền cúng tế Thầy
như Ðầu Sư và Phối Sư thì tức nhiên phải tùng theo lễ
phép của Ðầu Sư và Phối Sư phán dạy. Ấy vậy lễ cúng tế
chẳng phải trọn quyền của người mà là của Hội Thánh sở
định.
PCT: “Chúng nó đặng dâng sớ kêu nài về sự luật
lệ làm hại nhơn sanh hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy”.
CG: Những Tân Luật hay là Cựu Luật mà đã rõ có
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hại cho nhơn sanh, thì Giáo Sư đặng phép kêu nài hay là
cầu xin chế giảm.
PCT: “Chúng nó phải thân cận với mỗi Môn Ðệ,
như anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nghe à!”
CG: Ðây là một câu Thầy lập lại nữa, quyết định
cho Giáo Sư phải thân cận với mỗi Môn Ðệ của Thầy như
anh em một nhà, cần lo giúp đỡ, nên chi, Thầy mới gằn hai
chữ "nghe à !” xin hãy coi đó mà để ý.
Giáo Sư đã là người thay quyền cho Ðầu Sư và
Phối Sư mà cai quản Thánh Thất và cúng tế Thầy, ắt buộc
phải tùng quyền Phối Sư, chẳng đặng trái mạng lịnh
người, trừ ra các quyền hành riêng Thầy đã định, thì nhứt
nhứt đều tùng trật tự, do lịnh Phối Sư không đặng phép tự
mình sửa cãi. Nếu sửa cãi là phạm trật tự, mà phạm trật
tự, nghịch Pháp Chánh Truyền ắt bị giải ra Tòa Tam Giáo.
B- ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO SƯ
CHÚ GIẢI: Ðạo Phục của Giáo Sư cũng có hai
bộ: một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
Giáo sư là chính thức người Thầy dạy rồi, đủ tư
cách làm gương và một kiến thức cao siêu, đã chủân bị sẵn
sàng từ cấp Giáo Hữu, có hai bộ Đạo phục, chứng tỏ Âm
Dương trọn vẹn, Đạo Đời tương đắc.
-Bộ Ðại Phục thì toàn bằng hàng tùy theo sắc phái.
Nếu là: - Thái Giáo Sư thì Đạo phục màu vàng (màu Đạo)
- Thượng Giáo Sư thì Đạo phục màu xanh.
- Ngọc Giáo Sư thì Đạo phục màu đỏ.
- Nơi trước ngực và sau lưng có thêu Thiên Nhãn
Thầy, bao quanh một vòng vô vi, áo ba dải.
- Đầu đội Thiên Nguơn Mạo Bát Quái, tùy theo sắc
phái, có thêu chữ Bát Quái chung quanh, trên chót mão
có Minh Châu Lý, Giáo Sư không đặng đi giày.
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1- THIÊN NGUƠN MẠO BÁT QUÁI

天元帽八 卦
E: The rounded headress octagonal in shape.
F: La coiffure arrondie de forme octogonale.

(Thiên: Ông Trời, từng
Trời, cõi Trời. Mạo: cái mão.
Bát quái: tám quẻ Dịch) Thiên
Nguơn Mạo Bát Quái là cái
mão của Giáo Sư nam phái
Cửu Trùng Đài, phần trên
giống hình trái bí đỏ, có tám
múi đều nhau, trên mỗi múi có
thêu một chữ của Bát Quái:
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn,
Ly, Khôn, Đoài, trên chót mão có hột minh châu lý.
- Thượng Giáo Sư đội mão màu xanh,
- Ngọc Giáo Sư đội mão màu đỏ.
- Đặc biệt Thái Giáo Sư không đội Thiên Nguơn
Mạo Bát Quái, mà đội mão Hiệp Chưởng của nhà Thiền
(giống mão của Hòa Thượng).
-Tiểu Phục cũng như Ðại Phục. Ðầu không đội mão
mà bịt khăn tùy theo sắc phái mình, bảy lớp chữ Nhơn.
Duy có Giáo Sư phái Thái phải choàng ngoài một
Tiểu Bá Nạp Quang gọi là "Khậu", đầu đội mão Hiệp
Chưởng của nhà Thiền, hai bên có thêu Thiên Nhãn”.
2- LUẬN ĐẠO
Từ Giáo Sư trở xuống: không mang giày vào Đền.
Mặc Tiểu phục đầu đội khăn đóng bảy lớp chữ Nhân
人chứng tỏ chưa thật hết thất tình; hàng Nhơn Thánh,
Thánh 聖 còn phải nghe (Nhĩ 耳) phải học (Khẩu 口) Hai
chữ ở phần trên của chữ Thánh. Thế nên: nghe là học, nói
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là hành; phải tri hành hiệp nhứt…dần dần nên cao thượng.
“GIÁO SƯ 教 師 (Evêque) Giáo Sư cầm quyền cai
trị của Ðạo trong một Trấn, hay một nước. Toàn thể Ðạo
có 72 vị Giáo Sư chia làm 3 Phái: Thái, Thượng, Ngọc,
mỗi Phái 24 vị, chẳng đặng tăng thêm hay giảm bớt. Giáo
Sư được rộng quyền dạy dỗ Nhơn sanh trọn vẹn đường
Ðạo và đường Ðời. Có quyền xin chế giảm luật lệ cho hạp
với trình độ trí thức, hay sanh hoạt của Nhơn sanh.
Một thí dụ nữa: Như có khuyết phẩm Giáo Sư Phái
Thượng, cả thảy Giáo Hữu xúm nhau công cử một vị
trong 1.000 vị Giáo Hữu Phái Thượng cho thăng vị, còn
2.999 vị kia phải chờ đợi, sự quan hệ do ở con số mà cũng
do nơi sắc Phái nữa.
Cũng vì các sự khó khăn trên đây, nên những Chức
sắc Hàm phong hay hưu trí (quá 60 tuổi) không còn kể vào
con số nhứt định của Thánh Thể đương quyền Hành Chánh
được (ví dụ nói trên về hàng Thánh Thể, nghĩa là (từ Giáo
Hữu) hàng Thánh trở lên”
(Trích: Nền tảng Chánh Trị Đạo của Khai Pháp)
3- QUYỀN HÀNH GIÁO SƯ NỮ PHÁI

CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Giáo Sư Nam Phái,
song chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.
PCT: "Giáo Sư mặc áo ba dải; đội Ni Kim Cô bằng
hàng trắng, không đi giày".
CG: Giáo Sư mặc Ðạo Phục toàn bằng hàng trắng
trơn, không thêu bông sen, áo ba dải; đầu đội Ni Kim Cô
bằng hàng trắng, phải cho dài từ đầu tới gót, y như của
Ðầu Sư và Phối Sư, chơn không đi giày.
(Hộ Pháp giải câu trong Pháp Chánh Truyền, trang 182)
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Thiên mạng chi vị tánh, Suất tánh chi vị Đạo,
Tu Đạo chi vị giáo:
天 命 之 謂 性 - 帥 性 之謂 道 - 修 道 之謂 教
Đức Hộ-Pháp có giảng rõ câu của Trung-Dung :
Thiên mạng chi vị tánh: Mạng Trời đó là tánh, cái
tánh linh của ta do nơi Đấng Chí-linh cho ta lại do đấy mà
tạo mạng sanh của ta, vận thời kiếp số của mỗi người đều
tùy điểm linh quang lớn nhỏ, nghĩa là tùy theo mạng của
mỗi người. Cả nhơn-loại và vật-loại đều thọ nơi Đấng Chí
linh một điểm linh quang,hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn
hoặc nhỏ, đặng định hàng phẩm đẳng cấp của chúng
sanh, vì vậy cả cơ tạo-hóa hữu-hình đều chung gọi là Vạn
linh sanh chúng. Người cũng là một vật trong vạn-vật,
người là nhất linh trong vạn-linh, nhưng mà linh tánh lớn
lao hơn vạn vật, biết đặng cái tánh linh ấy là mạng trời
nên đặt tên là Thiên-mạng.
Suất tánh chi vị Đạo: Nghĩa là rèn đúc trau-giồi
cái tánh, ấy là Đạo. Người cũng đã là vật thì tự nhiên phải
triêm nhiễm vật tánh nơi mình, buộc hễ đói phải kiếm ăn,
vì có ăn mới có sống; buộc trần lỗ phải kiếm mặc, vì có
mặc mới ấm thân. Nặng mang cái mảnh hình hài gọi rằng
mạng sống, luật thiên-nhiên bảo tồn (la loi de
conservation) định vậy, phận thiêng liêng giúp thế ở nơi
mình, nên cũng phải chung lộn với thế tình ăn ăn mặc
mặc. Nào là vinh thân, nào là phì gia, tuồng đời nêu trước
mắt như lượn sóng ba đào xao-xuyến giữa dòng thế-sự.
Nào là yếu thua mạnh thắng, nào là ngu thiệt trí hơn, nhập
vào trí-não như gươm gíao đua tranh giữa trận lợi danh
hoàn-vũ, vì vậy mà đòi phen vùi lấp tánh-linh xu về hình
thể. Tuy vân, thế tình vẫn vậy mà cũng còn có lắm Đấng
cao minh Chơn-thần đắc kiếp, thường xem vạn-vật mà suy
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đoán phận giới. Ấy vậy cái kho vô tận của Chí-linh cũng
có phương đoạt đặng. Dò đon từ bực trí-lự của mỗi loài
thì thấy cả vạn linh đều biệt phân đẳng cấp, dầu cho cả
cá-nhân đối với trọn loài người cũng thế, rồi tìm cách thế
mà luyện tập lấy mình, gọi là TU, làm cho linh tánh khỏi
thi-hài ràng buộc, thì tự-nhiên thấy nó đặng tăng tiến lên
cao, cơ bí-mật của Chí-Tôn hiểu thấu.
Câu suất tánh chi vị Đạo có nghĩa là đem tánh-linh
ra khỏi vòng nhục thể (gọi là thoát xác) thì có thể hiệp
tánh với Chí-linh cho nên Đạo.
Tu Đạo chi vị giáo nghĩa là trau Đạo gọi là giáo.
Đào luyện cái tánh cho sáng-suốt thêm hoài gọi là TU,
song cách thế mình TU vẫn nhiều phương-pháp đặng tự
giáo lấy mình hay là cầu-giáo với kẻ cao minh giúp giùm
phương pháp:
- Tự giáo nghĩa là mình đủ trí lự đặng đặt ra
phương pháp mà tu-luyện lấy mình.
- Cầu giáo là cầu kẻ cao-minh mà dạy dùm phương
pháp. Tiếc thay ! Bậc cầu giáo vốn nhiều người, còn bậc
tự giáo xem ra rất ít; bởi cớ ấy mà làm cho mặt địa-cầu
này có nhiều Tôn giáo.Bậc tự giáo có ít cũng chẳng chi lạ.
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VIII- QUYỀN HÀNH GIÁO HỮU NAM
A- PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Hữu là người
để phổ thông chơn Ðạo của Thầy.
CHÚ GIẢI: Muốn phổ thông chơn Ðạo của Thầy,
buộc Giáo Hữu phải học cho lảu thông chơn Ðạo của
Thầy. Ấy vậy, chức Giáo Hữu phải có khoa mục mới đặng.
Cái phận sự phổ thông là một phận sự lớn lao quí trọng,
nếu chẳng biết Tôn chỉ của Ðạo cho thông suốt, lại đem
xuống truyền bá cho nhơn sanh những tư tưởng nghịch
cùng chơn lý của Ðạo, là hại Ðạo. Huống chi Thầy đã nói
Giáo Hữu là người thân cận của nhơn sanh hơn hết, nếu
chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức, tu tâm, có đủ tư cách mà bày
gương Ðạo cho rõ ràng, nhơn sanh chỉ để mắt vào đó mà
khen hay là chê Ðạo, vì sự chơn thật hay là giả dối, nhơn
sanh chỉ coi đó mà quyết đoán. Trò phải như Thầy, mà
Thầy thế nào Trò phải thế ấy, nhơn sanh xem Trò mà đoán
Thầy. Cái thể thống của Ðạo Thầy gọi là chơn thật thì phải
hành Ðạo thế nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định.
Bực trí thức, muốn quan sát một nền Ðạo nào, thì chẳng
cần biết hết Chức Sắc, chỉ lựa một phẩm vị yếu trọng hơn
hết là bực hạ thừa, mà so sánh tư cách, hạnh đức, đặng
quyết đoán tôn chỉ nội dung của Tôn Giáo ấy.
Giáo Hữu là một phẩm vị rất yếu trọng. Ấy vậy
buộc Giáo Hữu phải thể Ðạo cho xứng đáng Tôn chỉ cao
thượng của Ðạo. Muốn cho xứng đáng thì phải thông suốt
cả các chơn lý Ðạo.
PCT:“Chúng nó đặng quyền xin chế giảm luật lệ”.
CG: Giáo Hữu đặng quyền dưng sớ cho bề trên mà
xin chế giảm luật lệ; biết đâu, ngày kia các vị ấy còn phải
thuyên bổ đi phổ thông chơn Ðạo Thầy trong một nước,
hay là một dân tộc nào mà phong hóa không thể tùng theo
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Ðạo luật đặng, nếu không chế giảm cho phù hạp thức lệ lễ
nghi của sắc dân ấy, thì khó mà độ rỗi cho đặng. Thầy cho
Giáo Hữu đặng quyền xin chế giảm luật lệ là vì vậy.
PCT: “Ba ngàn Giáo Hữu chia ra đều, mỗi Phái
là một ngàn, chẳng nên tăng thêm hay giảm bớt”.
CG: Câu ấy đã nói rõ, chẳng cần phải giải, song
buộc phải nói rằng: chức Giáo Hữu để cho cả các sắc dân
toàn khắp địa cầu, chớ không phải dành để cho một nước
Nam nầy mà thôi, dầu cho ngôi Giáo Tông ngày sau, cũng
có đủ các dân tộc khác cầm quyền chấp chánh. Hay(1)
PCT: “Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ
các chùa nơi mấy tỉnh nhỏ”.
CG: Hễ nói mấy tỉnh nhỏ đặng, thì cũng nói mấy xứ
nhỏ, mấy nước nhỏ đặng; mà mấy tỉnh nhỏ, mấy xứ nhỏ,
mấy nước nhỏ, thì phải tùng quyền mấy tỉnh lớn, mấy nước
lớn, mấy xứ lớn; tức nhiên Giáo Hữu phải tùng quyền
Giáo Sư. Khi làm chủ các Thánh Thất, thì Giáo Hữu đặng
phép hành lễ y như thức lệ Giáo Sư sở định, không đặng
phép sửa cải, nhứt nhứt phải đợi lịnh Giáo Sư, nếu nghịch
mạng thì phạm Pháp Chánh Truyền.
PCT: “Ðiều chi chúng nó xin, thì buộc Giáo Tông
phải cần mẫn hơn hết”.
CG: Ðã nói Giáo Hữu là người thân mật với nhơn
sanh hơn hết, mà kể từ phẩm Giáo Hữu đổ lên cho tới
Giáo Tông thì xa lắm; ấy vậy, Giáo Hữu thì gần với nhơn
sanh, còn Giáo Tông thì xa nhơn sanh, nếu Giáo Tông
muốn gần với nhơn sanh thì phải cần mẫn giao thân cùng
Giáo Hữu. Giáo Hữu là người biết nhơn sanh hơn hết, nếu
Giáo Tông muốn biết nhơn sanh, thì phải nghe lời Giáo
Hữu. Thánh ý muốn cho Giáo Tông đặng gần nhơn sanh
cũng như Giáo Hữu, cho nên dặn Giáo Tông phải để ý cần
mẫn, xét nét mỗi điều của Giáo Hữu cầu xin hơn hết song
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mỗi điều chi Giáo Hữu cũng không đặng phép loạn đẳng
cấp, nghĩa là phải nương theo các phẩm cấp trên mình mà
dâng sớ.
PCT: “Như điều chi mơ hồ, thì chúng nó là kẻ sai
đi kiểm duợt”.
CG: Chúng sanh là Thế, mà muốn cho biết Thế, thì
phải thân cận chúng sanh, gần chúng sanh thì mới biết
đặng sự hạnh phúc cùng là sự uất ức của chúng sanh.
Người gần gũi chúng sanh là Giáo Hữu: Thảng như có
điều chi làm cho Ðạo với Ðời không tương đắc, sanh ra
nghi hoặc, mơ hồ, thì không ai có thể quan sát và kiểm
duợt dễ dàng hơn Giáo Hữu, nên Thầy mới giao trách
nhậm riêng ấy cho, là vì vậy. Hay(1).
PCT: “Chúng nó phải tu hạnh đức, tư cách, cho
lắm mới đặng, vì chúng nó là người thân cận với nhơn
sanh hơn hết nghe à! “
CHÚ GIẢI: Câu nầy trên kia đã giải rõ, đây chỉ
nhắc câu quyết định "nghe à!" của Thầy đó mà thôi. Xin
khá để ý. (Ôi! cái trách nhậm lớn lao ấy, vân vân ...)
(1) Ấy là lời khen của Ðức Lý Giáo Tông.
B- QUỲÊN HÀNH NỮ GIÁO-HỮU
Nữ Giáo-Hữu về quyền-hành cũng:
“Y như quyền-hành Nam-phái, song Chưởng quản
về phần Nữ-phái mà thôi”.
Giáo-hữu mặc Đạo-phục như Giáo-sư, nhưng
không đội mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên
Nhãn Thầy”.
CG: “Giáo-hữu mặc Đạo-phục y như Giáo-sư, song
trên đầu không đặng đội mão Ni-kim-cô, chỉ giắt một bông
sen trên đầu tóc mà thôi, giữa bông sen có Thiên Nhãn
Thầy”.
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C- LUẬN ĐẠO:
1- GIÁO HỮU 教 友 (Phẩm)
E: The Priest

F: Le Prêtre

“GIÁO HỮU (Prêtre) Giáo Hữu cầm quyền cai trị
của Ðạo trong một Châu hay rộng hơn, sau nầy trong một
nước nhỏ, được quyền thân cận với Nhơn sanh đặng phổ
thông Chơn Ðạo của Thầy, thay mặt Giáo Sư khai đàn cho
chư Ðạo hữu. Cả thảy có 3.000 Giáo Hữu, không đặng
tăng thêm hay giảm bớt, chia ra mỗi Phái là 1.000 người.
Giáo Hữu cũng có quyền xin chế giảm luật lệ như Giáo Sư,
nhưng phải đi theo đẳng cấp”.
Về Chức-sắc Nữ-phái chỉ trừ Đầu Sư và Chánh
Phối Sư mỗi phái có một, còn lại bất cứ phẩm-cấp nào
cũng không giới hạn, nghĩa là bao nhiêu cũng được, chỉ do
quyền Thiêng liêng định đoạt khi đủ điều-kiện được tuyển
chọn thì thôi.
Thầy có dạy: “Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và
Nữ; các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các Đấng Nữ
Tiên, Nữ Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều”.
Giáo-Hữu 教 友 (Giáo: dạy; Hữu: bạn). Giáo Hữu là
phẩm cấp đầu tiên của Cửu Trùng Đài, chỉ có bổn phận
dạy Bạn thôi, đối phẩm Địa Thánh.
Pháp-Chánh truyền qui định cho quyền hành
“Giáo-hữu là người để phổ-thông chơn Đạo của Thầy”
nhưng Thầy buộc:
- Phải học cho lảu thông chơn Đạo của Thầy.
- Phải có khoa-mục mới đặng.
- Phải thể Đạo cho xứng đáng Tôn-chỉ của Đạo.
2- GIÁO HỮU phải lo lắng về phần Thuyết Ðạo:
“Thầy để lời cho các con biết rằng, phần nhiều các
Giáo Hữu không xét biết trách nhậm của mình. Con phải
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nhắc cho chúng nó hiểu. Mỗi Giáo Hữu ít nữa phải thông
cội rễ nền Ðạo, chúng nó phải năng tìm biết Thánh Ngôn
của Thầy đã dạy và thay phiên nhau mà nói Đạo cho chư
thiện nam tín nữ hiểu. Nhiều Giáo Hữu không biết một nét
chi về việc Đạo, chư tín đồ không trông học hỏi đến đặng,
thì Chức sắc còn có bổ ích chi. Con phải nhắc cho chúng
nó và Hội Thánh phải hội một tháng một kỳ mà chỉ dẫn
cho nhau về việc Thuyết đạo trong mỗi đàn, nghe!”
Vì lẽ đó: Thánh ngôn Thầy dạy ngày 17-09-1927:
“Thầy đã nói dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các
con trong đường Ðạo. Các con miễn lưu tâm để hết công
trình, trí não đặng lo lắng thì bước đường càng bữa càng
tới, chẳng điều chi cản trở đặng; duy có một điều là chư
Môn Ðệ và Tín Ðồ xa khuất lời Thánh giáo, nên phần
nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhơn sự. Các GIÁO
HỮU phải lo lắng về phần Thuyết Ðạo cho kịp và mỗi Ðàn
lệ đều phải truất một bài Thánh ngôn dạy về đạo đức mà
đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh giáo như
còn văng vẳng bên tai các Môn Ðệ để giục bước đường
của chúng nó chẳng sụt sè vậy”.
-Thơ và Lâm Thị Ái Nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe.
-Trung bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho
các Giáo Hữu làm bài Thuyết Ðạo.
- Phải, như Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không
quản đến lời Thầy thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho
Lý Bạch phân đoán nghe”.
3- Giáo-Hữu phải chết đời sống Đạo:
Đức Hộ-Pháp nói: “Đạo giáo Cao-Đài Đức Chí Tôn
để bí pháp ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài nói những
kẻ nào dám chết về đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy mới
đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế gian này. Cả toàn
Thánh Thể đã hiểu lắm, tới phẩm Giáo-Hữu phải chết, chết
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vì đời rồi sống lại, sống vì Đạo”. Là một chức sắc phải tỏ
ra đạo hạnh để người ngoại Đạo trông vào mà yêu mến
chơn Đạo của Đức Chí-Tôn khai dựng. Mỗi vị Giáo-Hữu
cho đặng các điều này:
1- Một là phải thông việc Đạo.
2- Hai là phải thạo việc Đời.
3- Ba là trau-giồi đức hạnh.
4- Bốn là giữ chánh dạy người.
Muốn đặng bốn điều ấy phải tìm-tòi hỏi-han cho mở
rộng thêm ra chỗ học thức của mình, phải năng đọc Thánh
ngôn cùng năng xem sách Đạo”.
Bằng cớ khi nọ có một người đàn bà, Bần-Đạo không
nên nói tên ra làm chi, đội sớ quì mãi đến bãi đàn, Tôi
không biết xin điều gì, quì đến bãi đàn, đội sớ quì như vậy
từ đàn này đến đàn khác, theo đuổi giỏi-dắn siêng năng
lắm. Ngày nọ, đến cái đàn chót Đức Chí-Tôn kêu tên
người đó rồi hỏi:
- Con muốn lắm sao con ? (Người kia thầm vái cái gì
không biết). Đức Chí Tôn nói:
- Thôi, phong cho con chức Giáo-Hữu đó !
Thành thử ta ngó thấy rằng: Giá-trị của chức Giáo
Hữu chẳng có gì hết! Bất kỳ ai cũng cầu được, đem vô cái
thể của Ổng với những phần tử vô-giá-trị, làm cho Đức Lý
buổi nọ cầm quyền Thiêng-liêng mối Đạo, Ngài khổ-não
không biết sao luận được"
4- Giáo Hữu phải ly gia cắt ái:
Đức Lý dạy: “Hộ Pháp, Hiền Hữu nhớ kỹ lại, hàng
Giáo Hữu là Thánh thể, luật định phải phế đời hành đạo,
do nơi Hiền Hữu ban phép giải thể. Những vị Lễ Sanh như:
Ấn, Bắc, Lương thì Hiền Hữu xem coi có cắt ái ly gia
không mà cầu phong Giáo Hữu ?”
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Nhiệm vụ chính của Chức Sắc Thiên phong là vấn
đề Súât Sư. Vậy Súât Sư là gì ?
5- SUẤT SƯ 帥 師
(Suất 帥 là thống-lĩnh, còn đọc là Suý hay soái là
tướng lãnh, đứng đầu hết. Sư 師 là Thầy dạy) nhưng ông
Thầy dạy Đạo cũng là quan Đạo phải là người gương mẫu,
vừa dạy đạo đức, giáo-lý, giáo pháp của nền Tôn-giáo mà
cũng vừa là mẫu mực về lối sống Đạo nơi chính bản thân
của Chức-sắc nữa. Cho nên người xưa viết hai chữ Suất-sư
帥 師 giống in nhau, chỉ khác ở chữ Sư có nét nhứt ở phần
bên phải của chữ, còn chữ Suất thì không có, tức là bảo
“Tri hành hiệp nhứt” mà nét nhứt bên chữ Sư là cái tâm
mật pháp, mật truyền của người Thầy dạy đạo vậy.
“Những Chức-sắc Thiên-phong phải ra Suất-sư 帥
師 tức là giáo-hoá là chánh vai trò, gọi là hành đạo địa
phương, nhưng cũng có thể ra ngoại-quốc nữa. Chức sắc
hiểu rõ cái nhiệm-vụ “Suất sư” thì việc đi hành-đạo mới
hoàn-toàn được”.
Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi
hành đạo một năm, kế được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành
quyền ít quá rồi phải định sao?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Chỉ kể từ ngày
Suất Sư khỏi Tòa-Thánh bao lâu đặng định công-nghiệp
mà thôi.”
Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được
bổ đi cầm quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được
kể vào hàng Chức-Sắc có hành quyền đặng công nhận
không ?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Kể từ ngày bổ đi
hành đạo tha-phương là đáng kể công-nghiệp. Nếu đủ tài,
đủ đức, đủ công nghiệp phi thường và đủ lệ năm năm là
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cho thăng vị đặng, song để vào hàng Chức-Sắc mới Suấtsư khỏi Tòa-Thánh mà thôi.”


B- ÐẠO PHỤC CỦA GIÁO HỮU
CHÚ GIẢI: Ðạo Phục của Giáo Hữu có một bộ mà thôi,
toàn bằng hàng, tùy theo sắc phái không có thêu thùa chi
hết, áo có ba dải. Ðầu đội Ngưỡng Thiên Mạo, cũng tùy
theo sắc phái. Cái mão ấy bề cao phải cho đủ phân tấc là
0m150, ngay trước trán có thêu Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh ba vòng vô vi, Giáo Hữu chẳng đặng bịt khăn.
Luận: - Ðạo Phục của Giáo Hữu có một bộ mà thôi:
Bởi lẽ là phẩm Tiểu cấp của Cửu Trùng Đài, mới được
Đức lý nhắc “Hiền Hữu xem coi có cắt ái ly gia không mà
cầu phong Giáo Hữu” tức nhiên có thể chưa thật trọn vẹn,
mà phải đủ điều kiện:
- Phải chủân bị có một kiến thức rộng để đủ khả
năng Thuyết Đạo cho chúng sanh nghe mà học hỏi theo.
- Phải biết chết đời sống Đạo, được Hộ-Pháp “ban
phép giải thể” nghĩa là phế đời hành Đạo, cùng nghĩa với
chữ ly gia cắt ái; là chỉ chuyên lo về việc đạo pháp thôi.
Như vậy đã vào hàng Chức Sắc là phải gìn nhặc
nhiệm những điều kiện trên, là phải “chết đời sống Đạo”
- Áo có ba dải:
Đức Hộ-Pháp có lời phê: thẻ còn gọi là “Dải sau
lưng” áo: Chí-Tôn muốn định phận mình là Tam-Thừa.
Phó-Trị-Sự hành quyền về Hạ-thừa chớ chưa vào
Thánh-Thể nên mang MỘT THẺ nơi lưng.
Còn Phối-Sư là bậc Thượng-Thừa nên có BA THẺ.
Trung-Thừa Chí-Tôn không cần định để cho mỗi
người cố-gắng lập vị mình mau chóng tới bậc Thượng
Thừa”. Giáo Hữu đây đứng vào Trung thừa.
- Ðầu đội Ngưỡng Thiên Mạo: 仰 天 冒
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(Ngưỡng: trông lên; Thiên:
Trời; ngưỡng thiên là trông
trời; mạo: mão đội đầu)
Ngưỡng Thiên mạo là tên
chiếc Mão của Giáo Hữu cao
0,15m, phía trước mão có thêu
Thiên Nhãn Thầy, bao quanh
bởi ba vòng vô vi.
- bề cao phải cho đủ phân tấc
là 0m150, ngay trước trán có
thêu Thiên Nhãn Thầy, bao quanh ba vòng vô vi:
Luận: Mão cao 0,15. số 15 là con số Ma Phương
nằm giữa Bát Quái Đồ Thiên (Cao Đài) có nghĩa là “Tâm
điền” là tâm đạo đức, có một ý nghĩa vi diệu (xem Bát
Quái Đồ Thiên, trang 90). Thiên Nhãn là biểu tượng Đấng
Thượng Đế nay làm chủ mối Đạo Trời. Bao quanh “ba
vòng vô vi”, tức là người Học Đạo, hiểu Đạo, ban bố khắp
nơi bằng huyền lực, bằng hào quang, điển sáng gọi là Vô
vi, nên “ba vòng vô vi” là hào quang của phẩm cấp dưới.
Đạo Cao-Đài khởi nơi đất nước Việt-Nam này hân
hạnh có được hồng-ân ấy.
C- QUYỀN HÀNH NỮ GIÁO HỮU

CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Nam Phái, song
chưởng quản phần Nữ Phái mà thôi.
PCT: Giáo Hữu mặc Ðạo Phục như Giáo Sư, nhưng
không đội mão, giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên
Nhãn Thầy.
CG: Giáo Hữu mặc Ðạo phục y như Giáo Sư, song
trên đầu không đặng đội mão Ni Kim Cô, chỉ giắt một
bông sen trên đầu tóc mà thôi, giữa bông sen có Thiên
Nhãn Thầy
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IX- QUYỀN HÀNH LỄ SANH
A- PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Lễ Sanh là đứa có
hạnh, lựa chọn trong chư Môn Ðệ để hành lễ.
CHÚ GIẢI: Thầy đã nói Lễ Sanh thì phải lựa chọn
người có hạnh hơn hết trong chư Môn Ðệ của Thầy ắt
buộc phải hạnh nết hoàn toàn, huống chi phải vào bực Lễ
Sanh mới mong bước qua hàng Chức Sắc, thì Lễ Sanh tất
phải là người xứng đáng, có đủ tư cách, học thức mà làm
một vị Chức Sắc Thiên Phong ngày sau.
Tuy vẫn đã biết, lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền,
thì Thầy dạy hành lễ dường ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi
phong hóa nhà Nam ta buộc phải vậy, chớ Lễ Sanh mà đối
chức "Anh" (Frère) của Thánh Giáo, thì phận sự cao trọng
của Chức Sắc ấy là dường nào!
Sau đây buộc Lễ Sanh phải có cấp bằng nơi trường
Ðạo, mới mong dự cử vào địa vị ấy. Vậy thì Lễ Sanh là
người thay mặt cho Giáo Hữu, khi Giáo Hữu vắng mặt, mà
hành lễ cúng tế Thầy, song phải tùng quyền Giáo Hữu mà
hành sự (1).
PCT: Chúng nó đặng đi khai đàn cho mỗi Tín Ðồ.
CG: Lễ Sanh phải đi thăm viếng các nhà Ðạo Hữu,
Thượng Tượng khai Đàn; dạy cho biết lễ nghi cúng tế
Thầy, thay quyền cho Giáo Hữu.
Như ngày kia Ðạo đã xuất dương ra ngoại quốc thì
sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ phượng như Nam,
phận sự của Lễ Sanh đây mới ra sao? Tưởng chẳng chi
khác hơn là đổi ra phần thăm viếng Tín Ðồ, an ủi, dạy dỗ
chăm nom dìu dắt trong đường Ðạo cũng như đường Ðời,
thay quyền cho Giáo Hữu.
PCT: "Thầy dặn các con rằng: Lễ Sanh là người
Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó".
199

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

CG: Thấy lòng bác ái của Thầy bắt động lòng, vì
Thầy đã biết rằng Lễ Sanh phải chịu tùng phục dưới quyền
người sai khiến, nên phải có hạnh đức, mới biết an phận
mình, mà chịu phần lòn cúi, quật hạ đặng. Thầy lại để lời
dặn rằng:Lễ Sanh là người yêu mến của Thầy, ấy là Thánh
ý muốn không cho kẻ bề trên lấy quyền hiếp em dưới.
PCT: "Như đặng hàng Lễ Sanh mới mong bước
qua được hàng Chức Sắc".
CG: Câu nầy trên đã giải rõ, nên chẳng cần lập lại,
nhưng phải nhắc rằng Lễ Sanh, hoặc đặng đắc cử hay là
có khoa mục mới đạt vị.
PCT: “Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng mới qua
khỏi ngã ấy mà thôi, "nghe à!".
CG: Phải có cấp bằng Lễ Sanh mới vào hàng Giáo
Hữu đặng, kỳ dư Thầy giáng cơ phong thưởng riêng, mới
qua đặng Pháp Chánh Truyền, Thầy quyết định với tiếng
"nghe à!" xin khá để ý (2).
Chú thích: (1) Nhiều khi chư Hiền Hữu lạm dụng danh Lễ
Sanh mà cho kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện của vị Thiên
phong. Vậy Lão đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ Sĩ.
(2) Ôi! cái hại là do tại nơi lòng quá yêu của Chí Tôn phong
thưởng ấy, mà gây loạn cho Chơn Truyền. Lão nhứt định cầu
khẩn Chí Tôn chẳng cho như vậy nữa.

B- ÐẠO PHỤC CỦA LỄ SANH
CHÚ GIẢI: Ðạo phục của Lễ Sanh (Elève Prêtre)
cũng y như của Giáo Hữu toàn bằng hàng tùy theo sắc
phái, đầu đội Khôi Khoa Mạo toàn bằng hàng trắng, dầu
cho phái nào cũng vậy. Ngay trước trán có thêu Thiên
Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí, Lễ Sanh không
đặng phép đi giày.
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LUẬN ĐẠO
Đây là Khôi Khoa Mạo trong đạo phục của Lễ
Sanh, “đầu đội Khôi Khoa Mạo
toàn bằng hàng trắng, dầu cho
phái nào cũng vậy. Ngay trước
trán có thêu Thiên Nhãn Thầy,
bao quanh một vòng Minh Khí.
“LỄ SANH: Thánh Giáo của
Ðức CHÍ TÔN nói rằng: Lễ Sanh
là đứa có hạnh trong con cái của
Thầy lựa chọn. Nhờ ơn Ðức LÝ
GIÁO TÔNG định cho, theo Ðạo
Nghị Ðịnh thứ ba, điều thứ hai
cho Lễ Sanh được cầm quyền
Hành Chánh một Tộc Ðạo. Số Lễ Sanh thì hằng hà, bao
nhiêu cũng đặng, cũng chia ra 3 Phái: THÁI, THƯỢNG,
NGỌC. Thảng như có một vị Giáo Hữu Phái Thái qui liễu,
tất cả Lễ Sanh xúm nhau công cử một vị Phái Thái đặng
thay thế, mà chỉ chọn một người của Phái Thái thôi, còn
hai Phái kia còn chờ đợi. Số Lễ Sanh không có giới định,
bao nhiêu cũng được. Phải vào hàng Lễ Sanh mới mong
nhập vào Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN được”.
Đức Lý dạy: “Những vị Lễ Sanh tân phong, ta cũng
nên rộng ân phong thưởng, nhưng mà ra lịnh cho ba vị
Quyền Chánh Phối Sư xem xét lại hồ sở kỹ lưỡng đặng bôi
xóa những vị mới phạm tội, còn những vị không phổ tế,
không giáo đạo thì nên đình đãi lại. Khi chỉnh đốn xong,
cầu Lão đến định phái”.
“Hộ Pháp, Hiền Hữu nghe Lão: Hiền Hữu nhớ
rằng Chí Tôn chỉ có lập Hội Thánh chớ không có lập Thế
đạo. Hiền Hữu nhớ rằng Lễ Sanh là tín đồ để hành lễ mà
thôi. Bởi chúng ta muốn nền Đạo đủ Thiên đạo và Thế
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đạo, nên Lão xin cùng Hiền Hữu, buổi nọ lập nên Chánh
Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự, rồi lại đem phẩm Lễ Sanh
vào hàng Chức sắc làm đầu nhơn sanh trong Quyền Vạn
Linh đã lập. Hiền Hữu có nghĩ vì tại sao Lão phải dâng
quyền Giáo Tông cho Hiền Hữu, đặng có trọn quyền Chí
Tôn hữu hình tại thế chăng ?
Hộ Pháp: Xin Ngài dạy rõ.
- Cười !...Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại
Từ Phụ lo cho con cái của Người, chỉ sợ cái oai của Lão,
vì còn cầm quyền thiêng liêng mối Đạo quá chấp nê, tánh
không dung thứ tội tình con cái của Người nên phú giao
cho Hiền Hữu, là bạn đồng sanh biết đau đớn, biết khổ cực
với mảnh thi phàm mà rộng dung cho họ.
Cười !...Quyền Chí Tôn trong tay Hiền Hữu thì cứ
tự dụng đặng định vị cho Thánh Thể của Người, Lão
chẳng nên can thiệp vào đó. Nầy Hiền Hữu, Lão nói thử:
Hiền Hữu nghĩ coi có lẽ nào Lão cầm cơ thăng vị cho
những người như: Kiên, Chẩn, Thạch, Dược ?
Cười . . . Hiền Hữu tự mình định liệu lấy. Nếu cần,
phò loan nơi Giáo Tông Đường, Lão sẽ đến bàn luận”.
Chú thích (1) Luật cầu phong áp dụng từ hàng Lễ
Sanh, những người dự sổ cầu phong phải là Chánh Trị Sự có
năm năm công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm. Một đôi khi
có lịnh ân xá cho những Phó Trị Sự hoặc Thông Sự lâu năm
được đem tên vào sổ cầu phong. Ðạo hữu có công nghiệp phi
thường cũng được dự sổ cầu phong. Và Chức Sắc Ban Thế Ðạo
từ phẩm Hiền Tài được cầu ân phong vào phẩm Giáo Hữu đổ
lên. Ngoài ra mọi người đều phải đi qua mặt luật Chánh Trị Sự
năm năm cả.
(2) Quyền CHÍ TÔN ân tứ cho các Chi Phái gia nhập về
Hội Thánh và do theo công nghiệp phi thường của họ. Cho nên
theo Thể Pháp, phẩm vị tại thế nầy đối với phẩm vị Thiêng
Liêng trong Cửu Phẩm Thần Tiên.
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CHÚ GIẢI: Y như quyền hành Nam Phái, song
chưởng quản về phần Nữ Phái mà thôi.
PCT: Lễ Sanh Nữ Phái mặc Ðạo Phục như Giáo
Hữu, nhưng choàng ngang trên đầu một đoạn vải mỏng cột
ra sau ót, thả một mí dài một mí vắn, ngay đầu tóc có giắt
một bông sen.
CHÚ GIẢI: Lễ Sanh Nữ Phái mặc Ðạo Phục y như
Nữ Giáo Hữu, nhưng trên đầu thì choàng ngang một đoạn
vải mỏng cột ra sau ót, thả một mí dài một mí vắn, xuống
cho tới khỏi trôn, ngay đầu tóc có giắt một cái bông sen
trơn chớ không Thiên Nhãn. (Phải sửa y phục của Lễ Sanh
như vầy chớ phần nhiều người sái về liên hoa ấy lắm).
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X- TỔNG LUẬN VỀ CỬU TRÙNG ĐÀI
Kinh Di Lạc dạy: “Tùng thị Pháp-điều Tam-Kỳ Phổ Độ,
tất đắc giải-thoát luân hồi, đắc-lộ Đa-La Tam-Diệu Tam
Bồ-Đề thị chi chứng quả Cực-Lạc Niết-Bàn”, nghĩa là gì ?
Thử nghiên cứu qua hệ thống Cửu Trùng Đài sẽ rõ
“Pháp-điều Tam-Kỳ Phổ Độ” quan trọng đến thế nào ?
A- Kinh nói:
“Thời thừa Lục Long du hành bất tức” là gì ?
Đạo Dịch lấy CÀN-KHÔN là cha mẹ sanh sáu con nên nói
“Thời thừa lục Long dĩ ngự Thiên”. Kinh Ngọc Hoàng thì
“Thời thừa lục Long du hành bất tức”時乘六龍遊行不息
Cả hai cùng một nghĩa là Đức Thượng Đế ngự trên sáu
Rồng vận hành khắp bầu trời không bao giờ ngừng nghỉ. .
Tìm hiểu sự vận hành của 6 Rồng là tìm hiểu về
quyền hành của Cửu Trùng Đài, tức là hệ thống hành
chánh của nền Đại Đạo, thay trời giáo hóa nhơn sanh.
Cửu-Trùng-Đài, tiếng Pháp là Corps Exécutif; gồm
có 6 phẩm tước đứng vào hàng Thánh Thể của Chí-Tôn,
nhưng có 7 (vì Chánh Phối Sư, chọn ra từ Phối-Sư) hiệp
thành Hội Thánh Cửu Trùng Đài, xem như phần thừa hành
giảng viên hội các môn, các khoa do Cơ Bút giáng dạy để
thực thi con đường Thể Thiên hành-hoá. Bởi do theo Tôn
chỉ Đạo, nghĩa là xu hướng về phần giáo hóa mà thôi.
Pháp-Chánh-Truyền dạy: “Thầy đã xưng là Thầy
đặng dạy-dỗ, còn tên các Chức sắc đủ chỉ rõ-ràng phận-sự
giáo-hoá là chánh vai của mỗi người, như: Giáo Hữu,
Giáo-Sư, Phối-Sư, Đầu-Sư, Giáo Tông. Xem rõ lại thì tên
mỗi vị chẳng mất chữ “GÍAO” hay là chữ “ SƯ”.
Thế nên: - Giáo Tông (1vị) là Anh Cả của nhơn sanh.
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- Đầu-Sư (3 vị) là người đứng đầu của các vị Thầy,
- Phối-Sư (36 vị) là người phối-hợp với các vị Thầy,
- Giáo-sư (72 vị) là Thầy có bổn-phận giáo-hoá,
- Giáo-Hữu (3.000 vị) là người chỉ có bổn phận dạy Bạn.
- Riêng ngôi Chưởng-Pháp (3 vị) là Chức-sắc Hiệp Thiên
Đài hành quyền bên Cửu-Trùng-Đài. Bởi Cửu Trùng-Đài
vẫn là chánh-trị mà Chưởng-Pháp lại thuộc về luật lệ. Vậy
thì Chưởng-pháp là người thay mặt Hiệp Thiên-Đài nơi
Cửu-Trùng Đài. Ấy là cơ Đạo cổ kim hãn hữu” (PCT).
Lời phê của Đức Hộ-Pháp: “Chưởng-Pháp cũng là
Giáo-Tông, mà còn trọng-hệ hơn, là vì Người thay mặt cho
Hộ-Pháp nơi Cửu Trùng-Đài".
Chưởng Pháp như thế đứng vào hàng Nhơn Tiên.
Vậy thì Cửu-Trùng-Đài là một Hội-Đồng Giáo-sư
dạy-dỗ nhơn-sanh cả Đời lẫn Đạo, chính:
- Đức Chí-Tôn là VIỆN-TRƯỞNG.
- Các giáo-khoa là Triết-lý của: Đức Phật Thích Ca,
Đức Lão-Tử, Đức Khổng-Tử, Đức Chúa Jésus Christ (hay
Da-Tô giáo-chủ)
- Các phụ-tá khoa trưởng là Tam-Trấn và hằng hà sa
số chư Phật là Giáo-sư chuyên khoa.
- Đặc biệt hơn hết là Hội-Thánh lưỡng Đài (Hiệp
Thiên và Cửu-Trùng) là hình thể hữu vi của Đức Chí-Tôn,
thay thế phần hữu hình bất di bất dịch, truyền nối đến thất
ức niên theo Pháp Chánh Truyển qui định, trước qua sau
tới luôn luôn đủ thành phần Hội Thánh hai Đài là Thánh
Thể của Đức Chí Tôn tại thế; không có ai là người độc
nhất được gọi là Giáo Chủ của Đạo Cao Đài cả.
Tuy nhiên, khi nào cả hai ông chủ của hai Đài hữu
hình này hiệp một tức là GIÁO TÔNG và HỘ PHÁP
hiệp một sẽ là Quyền Vạn linh. Chỉ có Quyền Vạn Linh
mới đối Quyền Chí Linh của Thượng Đế mà thôi.
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Do đó khi Đức Hộ Pháp cầm quyền Chưởng Quản
Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng thì từ đó
nhơn sanh mới gọi Ngài là “Thầy” tức nhiên là Giáo Chủ
về hữu hình. Phần thiêng liêng vẫn là quyền hành của Đức
Chí Tôn là Giáo Chủ vô vi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Xem thế, buổi này ngòai Chí Tôn ra, không ai là
Thầy của mình và chính bản thân mỗi người cũng không
làm Đệ tử bất kỳ một ai cả, chỉ duy Đức Chí Tôn là Thầy !
Trong phần luận giải các quẻ sau đây có hai phần:
- Một là theo lý Dịch của quẻ CÀN mà các tiền
Thánh đã giải trước đây 6.000 năm về ý nghĩa tổng quát,
- Hai, là đem áp dụng riêng về Đạo Cao Đài phải
qua sự luận giải thế nào cho thích hợp với lý Dịch.

B- 6 phẩm Cửu Trùng Đài ứng với quẻ Kiền:
Đọc quẻ từ trên đọc xuống: trên Càn thượng, dưới
Càn hạ; gọi là Bát Thùân CÀN. Tính Hào từ dưới tính lên.
Thế nên quẻ kép có 6 Hào: Hào dương gọi là Hào Cửu.
Hào âm gọi là Hào Lục: quẻ Thùân Càn tòan là Dương.
- Hào dưới cùng là Sơ Cửu
ứng với Giáo Hữu
- Hào Nhị gọi là Cửu Nhị
ứng với Giáo Sư
- Hào Tam gọi là Cửu Tam
ứng với Phối Sư
Chánh Phối Sư đứng vào khỏan giữa của hai quẻ đơn.
- Hào Tứ gọi là Cửu Tứ
ứng với Đầu Sư
- Hào Ngũ gọi là Cửu Ngũ
ứng với Chưởng Pháp
- Hào Thượng là ThượngCửu ứng với Giáo Tông
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Thử điểm qua sự tương đồng của từng Hào một đối
với các phẩm cấp của Cửu Trùng Đài từ dưới lên trên:
1- Sơ Cửu:Tiềm long vật dụng 初九: 潛 龍 勿 用
Giải-nghĩa: Hào Sơ Cửu: Rồng lặn chớ dùng. Từ
đây nói về công dụng Hào từ của quẻ Càn (Kiền). Sơ
là hào vị ở dưới hết. Cửu là hào thể thuộc Dương.
Qủe Kiền là quẻ thứ nhứt, đầu Kinh Dịch mà lại là
quẻ thuần Dương. Hào này là vạch thứ nhứt của Kiền, bản
thể nó là Dương, mà ở vào vị trí cũng Dương, đặt tên bằng
Sơ Cửu. Tiềm long nghĩa là con Rồng còn nấp ngầm dưới
thấp là giai-đoạn khởi đầu cho cuộc hành-trình.
Bởi Dịch-lý gốc vô hình, nên Thánh-nhân phải
mượn một giống hữu hình để phát-minh Dịch-lý.
Long là một giống vật linh, biến-hoá thuộc Dương,
nên mượn chữ Long để tượng cái Đạo biến-hoá của Kiền.
Vì sao mà nói là Rồng lặn ? Là “Tiềm long” ?
- Bởi vì hào này là bắt đầu vạch ra và ở dưới hết của
quẻ, tượng như Rồng nấp dưới vực sâu nên nói là rồng lặn.
Rồng mà còn ẩn sâu dưới vực tất sẽ không làm được
những việc mây mưa biến hoá; cũng như bậc Hiền nhân tại
hạ, hoặc mới ra đời sức mỏng thế hèn, chỉ nên hàm dưỡng
đợi chờ cơ hội, chớ nên vội vàng mà ra gánh vác việc lớn,
nên chi Dịch bảo là chớ dùng, là “vật dụng”. Chớ dùng
không có nghĩa là không dùng, mà phải chờ cho đúng lúc
mới dùng được. Bản thân của hào Sơ cũng vậy không vội
cấp tiến mà phải gặp trở ngại. Phải tự mình tu-dưỡng mà
chờ đủ điều-kiện mới dùng được một cách hữu hiệu.
B- Luận Đạo: Giáo-Hữu 教 友 là Chức sắc Cửu
Trùng-Đài, ứng hợp với hào SƠ là hào đầu của quẻ. Giáo
Hữu mới bước vào ngưỡng cửa Thánh Thể Đức Chí Tôn,
đối với Địa Thánh. Đây là phẩm mà Chí-Tôn cho mượn để
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lập công, nếu hành đúng như Pháp-Chánh-Truyền qui định
thì cũng phù hạp với Thiên-tước nơi cõi Thiên.
GIÁO HỮU 教 友 nghĩa chính là dạy bạn
Dịch nói Rồng ẩn đối với Giáo-hữu là gì?
- Giáo-Hữu là phẩm đầu tiên trong hàng Thánh Thể Đức
Chí-Tôn, từ Lễ-Sanh mới thăng lên, phẩm nhỏ nhứt trong
hàng Chức-sắc Thiên phong như hào Dương non-nớt nằm
ở phần dưới cùng của quẻ Kiền. Giáo-Hữu chỉ có quyền
khiêm-tốn là “dạy bạn”. Tuy nhiên cái Dương nhỏ nhoi,
non-nớt ấy mà rất nên yếu-trọng, vì dương có tính năng
động, phát tán và đi lên, thế nên:“Giáo Hữu là một phẩm
vị rất trọng yếu” là nền tảng của Thánh Thể Đức Chí-Tôn.
Vì sự yếu trọng đó nên trong lúc khởi đầu, chưa thể ra thi
thố các quyền rộng rãi được. Dịch bảo “chớ dùng”.
Pháp Chánh truyền định “Giáo-Hữu là người để
phổ-thông chơn Đạo của Thầy” nhưng Thầy buộc:
- Phải học cho lảu thông chơn Đạo của Thầy.
- Phải có khoa-mục mới đặng.
- Phải thể Đạo cho xứng đáng Tôn-chỉ của Đạo.
Vì sợ e còn khiếm-khuyết, chưa đầy đủ mới “buộc”. Còn
buộc tức là còn nghi ngờ, chờ sự kiểm-điểm, khảo-duợt,
lừa-lọc; lời chiếm là “vật dụng” nghĩa là chớ dùng.
Chớ dùng đây là vì vấn-đề trọng-yếu, vì tính cách
hào Sơ Cửu quẻ Kiền là Dương cương ở vào vị Dương
đắc chính, phẩm Giáo-Hữu ở vào thời “Chớ dùng” để:
- Tích-luỹ tài năng, đức độ cho cao dày, sáng chói,
- Chờ sử dụng cho đúng với địa vị và quyền hành,
- Chờ đúng thời-gian, vì mỗi phẩm phải đủ 5 năm
công quả mới thăng lên Giáo sư, chính thức là ông Thầy.
PCT: -“Cái phận-sự phổ-thông là một phận sự lớn lao
quí trọng. Nếu chẳng biết Tôn-chỉ của Đạo cho thông suốt,
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lại đem xuống truyền-bá cho nhơn sanh những tư tưởng
nghịch cùng chơn-lý của Đạo là hại Đạo.”
-“Huống chi Thầy đã nói: Giáo-Hữu là người thân
cận của nhơn-sanh hơn hết, nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh
đức, tâm tu, có đủ tư cách mà bày gương Đạo cho rõ ràng,
nhơn-sanh chỉ để mắt vào đó mà khen, hay là chê Đạo”.
-“Vì sự chơn thật hay là giả dối, nhơn-sanh chỉ coi
đó mà quyết đoán: Trò phải như Thầy mà Thầy thế nào trò
phải thế nấy, nhơn-sanh xem trò mà đoán Thầy. Cái thể
thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật, thì phải hành đạo
thể nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định”.
-“Bậc trí-thức, muốn quan-sát một nền Đạo nào, thì
chẳng cần biết hết Chức sắc, chỉ lựa một phẩm-vị yếu
trọng hơn hết là bực Hạ-thừa, mà so sánh tư cách, hạnh
đức đặng quyết đoán Tôn-chỉ nội dung của Tôn giáo ấy”.
Tượng viết:Tiềm long vật dụng dương tại hạ dã
象曰:潛龍勿用昜在下也
Lời tượng nói: Rồng lặn chớ dùng, dương còn ở dưới.
- Vì đức Dương cương, Kiền kiện, tuy vẫn là Long,
nhưng vì địa vị và hoàn cảnh thấp kém, ở dưới hết, nghĩa
là thời còn lặn là phải lặn, tất không thể bay nhảy được,
mới nói rằng “Tiềm long” là vậy. Sở dĩ rồng lặn chớ dùng
là vì điểm Dương còn ở dưới cùng của quẻ. Về đạo-pháp:
Giáo-Hữu cũng là phẩm dưới hết của Thánh-thể Đức Chí
Tôn. Dù là Thánh nhưng mới bước vào hàng Thánh.
2- HÀO 2: Cửu nhị: Hiện long tại điền,
lỵ kiến đại nhân
九二:現龍在田利見大人
Giải-nghĩa: Hào Cửu nhị: Rồng hiện ở ruộng lợi thấy
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người lớn. Hiện nghĩa là thấy rõ. Điền là ruộng. Long chỉ
vào bản thân Cửu Nhị. Lỵ (lợi) là nên, là tốt. Chữ Điền có
nghĩa là ruộng, không có sự hẹp-hòi, ý như hội ngộ hay là
hoan-nghinh. Đại-nhân là người có đức độ lớn.
Lý Dịch: Hào Cửu nhị ở chính giữa quẻ Kiền nội (quẻ
Kiền dưới) là dương cương đắc trung. Vả lại dương hào ở
vào dương quái, trông lên quẻ trên có hào Cửu Ngũ là Bạn
dương cương mà chính ứng với nó, thế là cương kiện đắc
trung mà lại gặp được chủ tốt, tượng như Long đã thoát nơi
tiềm ẩn mà lại có cơ hội làm mây mưa, chứng tỏ một vật
Thần linh hiện ở trên mặt ruộng. Vậy nên nói rằng Rồng
hiện ở ruộng. Dịch nói “Hiện long tại điền” là thế.
Cửu nhị cương kiện đắc trung, ấy là một bậc đại
nhân. Ở đây Cửu Ngũ lại cũng được tôn là đại nhân. Cả
hai cùng chính ứng, tức là có sự “đồng” gọi là “Đồng
thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Hai bậc đại-nhân đó đồng tâm, đồng đức nhau mới
có thể làm nên việc lớn trong thiên hạ. Khi nào hai bậc đại
nhân đó đã đồng và cùng xuất hiện, thời thiên hạ ai nấy
cũng trông mong vào, nên nói rằng “lợi kiến đại-nhân”.
- Nếu Cửu Ngũ là Vua, mong cho có được tôi Hiền, thì:
- Đại-nhân Cửu-Nhị tôi trung, mong được vua sáng “Quân
minh Thần trung” ở vào trường hợp này là vậy.
Tuy nhiên, việc trong thiên hạ không bao giờ chỉ
một người mà làm nên, mà cũng không bao giờ làm việc
nên cho thiên hạ mà riêng một người hưởng.
Nhưng tại sao Thánh-nhân không nói Rồng hiện ở
mặt đất mà nói là hiện trên mặt ruộng?
- Người xưa nói Tâm điền là nói ruộng tâm. Ruộng
là nơi sản xúât lúa gạo nuôi sống dân lành. Ruộng tâm là
nơi sản xúât ra lời hay ý đẹp, đạo đức, chơn chất ngôn để
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làm túi khôn cho lòai người; nhưng chữ Tâm Điền ở đây
có ý nghĩa cao siêu hơn về Dịch lý trong Bát Quái nữa.
Cửu Nhị tượng Giáo-Sư Cửu Trùng Đài:
Người tu cũng phải có một Tâm Điền. Hãy nghe Bà
Thanh-Tâm Tài-Nữ luận về chữ “Tâm điền” trong Thánhngôn, ngày 23-4-1928, như sau:
“Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà
người thiệt vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa
mở rộng nền Ðạo, Ðức Phật Thích-Ca dòm vào thế cuộc
mà than rằng:
“Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
“Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng-sanh”!
Sao gọi lộ vô nhơn hành? - Ðường có người đi nhiều, mà
không ai là người phải, đường đi dập-dìu thiên hạ, mà
toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả-dối, hạnh hung-bạo, mật
chứa đầy tà khí, thế nào gọi là người.!
Còn điền vô nhơn canh là sao? -Ruộng đây, là tỷ
với tâm, tâm không ai giồi trau. Ðạo nơi tâm, thì tâm ví
như điền, có điền mà chẳng có cày-bừa, đặng đem hột lúa
gieo vào cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ
hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn-rít xen vào ẩn trú; người
mà có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày
bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho
buổi gặt hưởng nhờ mà không chịu làm, thế thì phải diệt
tận chơn-linh”.
Nhưng khi bàn Lý Dịch thì phải bàn cho đến đích vì
Dịch 易 là biến. Quẻ Kiền ☰ có ba nét Dương có thể đặt
đứng là chỉ không gian
và ba nét Âm
đặt nằm chỉ
thời gian. Hai quẻ Càn-Khôn phối hợp lại thành chữ
Điền 田. Chữ Điền này chính là tâm của Bát-Quái Đồ
Thiên là chỉ sự biến hoá của muôn loài vạn-vật, nên chi
211

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

bậc đại nhân ở hào hai phải có được cái Tâm Điền ấy nên
nói “Rồng hiện ở ruộng” (xem tr. 91 Bát Quái Đồ Thiên)
Đây là chữ Điền trong tâm của Bát Quái Đồ Thiên
hay Bát-Quái Cao-Đài là của một nền Chánh-giáo.
Điều tiên quyết khi theo một Tôn-giáo nào thì phải
biết đó có phải là một nền Chánh-giáo không?
Đức Hộ-Pháp nói: “Chúng ta muốn quan sát một
Tôn-giáo nào được gọi là Chánh-giáo, thì Tôn giáo đó
phải đủ yếu điểm tạo nên người Chủ của nó đặng dìu đỡ
các phần tử của Ðạo ấy, đủ hạnh kiểm, đủ quyền năng.
Phải cao thượng hơn sự thường tình, đi cho vững trên con
đường Hằng sống mới xứng đáng là Chủ của Ðại gia đình
Càn-Khôn Võ-trụ.
Giáo-sư 教 師 ứng với hào Cửu Nhị (Giáo là
dạy, Sư là thầy) là ông Thầy có quyền dạy-dỗ nhơn sanh
do Đức Chí Tôn uỷ thác. Bởi là một Chức-sắc Thiên phong
đã qua cấp Giáo-hữu khác nào như rồng được lên mặt
ruộng. Người phải ra Suất-sư 帥 師 tức là giáo-hoá là
chánh vai trò, là hành đạo địa phương, nhưng cũng có thể
ra ngoại-quốc nữa. Chức sắc hiểu rõ cái nhiệm-vụ “Suất
sư” thì việc đi hành-đạo mới hoàn-toàn được.
Suất 帥 là thống-lĩnh, còn đọc là Suý hay soái là
tướng lãnh, đứng đầu hết. Sư 師 là Thầy dạy, nhưng ông
Thầy dạy Đạo cũng là quan Đạo phải là người gương mẫu,
vừa dạy đạo-đức, giáo-lý, giáo pháp của nền Tôn-giáo mà
cũng vừa là mẫu mực về lối sống Đạo nơi chính bản thân
của Chức-sắc nữa. Cho nên người xưa viết hai chữ Suất sư
帥 師 giống in nhau, chỉ khác ở chữ Sư có nét nhứt ở phần
bên phải của chữ, còn chữ Suất thì không có, tức là bảo
“Tri hành hiệp nhứt” mà nét nhứt bên chữ Sư là cái tâm
mật pháp, mật truyền của người Thầy dạy Đạo.
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tức là giáo-hoá là chánh vai trò, gọi là hành đạo địa
phương, nhưng cũng có thể ra ngoại-quốc nữa. Chức sắc
hiểu rõ cái nhiệm-vụ “Suất sư” thì việc đi hành-đạo mới
hoàn-toàn được”.
Hỏi: Chức-Sắc ở Tòa-Thánh 3, 4 năm mới bổ đi
hành đạo một năm, kế được Hội Nhơn-Sanh thì mới hành
quyền ít quá rồi phải định sao?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Chỉ kể từ ngày
Suất sư khỏi Tòa-Thánh bao lâu đặng định công-nghiệp
mà thôi.”
Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được
bổ đi cầm quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được
kể vào hàng Chức-Sắc có hành quyền đặng công nhận
không ?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Kể từ ngày bổ đi
hành đạo tha-phương là đáng kể công-nghiệp. Nếu đủ tài,
đủ đức, đủ công nghiệp phi thường và đủ lệ 5 năm là cho
thăng vị đặng, song để vào hàng Chức-Sắc mới Suất-sư
khỏi Tòa-Thánh mà thôi.”
Giáo-sư bấy giờ lo hoằng dương chánh-pháp, như
Rồng đã lên trên mặt ruộng thì mặc tình làm mây mưa biến
hoá, tẩm tưới ruộng đồng, làm cho mặt đất nở hoa, người
người no ấm, nhà nhà yên vui. Nhưng cái tự do đó phải
trong chương trình của đạo-pháp mà Pháp-Chánh-Truyền
đã qui định, làm sao cho trên thuận lòng Trời, dưới hiệp
được lòng của sanh chúng.
Làm một Tín đồ của một tôn giáo đã là khó, mà làm
một Chức Sắc Thiên phong càng thêm khó, vì đây là lãnh
trách nhiệm với Trời. Trời chưa từng dối ai, thì người
Chức sắc phải học theo tánh trời “Tri Hành hiệp nhứt”.
Câu“Phụ từ tử hiếu, Quân minh Thần trung” là sao?
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Cha có hiền từ mới dạy con câu hiếu đạo; người con
hiếu đạo phải học theo tánh từ hòa của người cha. Vua có
minh thì tôi thần mới trọn trung, hết lòng vì vua giúp nứơc.
Cho nên câu “Trung thần bất sự nhị quân” là tôi ngay
không thờ hai chúa vẫn đúng ngàn đời nếu biết áp dụng
một cách sáng suốt. Nếu ngược lại vua là một hôn quân vô
đạo thì sao ? Một là trước sau gì dân chúng cũng phải đảo
chánh, theo như hiện tại các nước chỉ thấy biểu tình và
biểu tình để đòi lập lại cán cân công lý trong đời.
Hai là bất hợp tác để giữ sự trung kiên trong tâm
khảm con người. Nếu vẫn nhắm mắt làm liều mà gọi rằng
trung thì đó là “Ngu trung” mà thôi.
3- HÀO 3: Cửu Tam Chung nhựt kiền kiền, tịch
dịch nhược, lệ, vô cữu.
九三 終日乾乾夕惕若厲旡咎
Giải nghĩa: Hào Cửu Tam nói người quân-tử suốt
ngày chăm chăm chú chú, chiều hôm hằng lo lắng, nếu
gắng sức thì không lỗi.
A- Lý Dịch:
Hào này ở trên hết Kiền nội, vạch đơn, thể dương,
là hào dương ở vào vị dương, nên gọi là Cửu Tam. Theo
ước-lệ sáu hào được chia ra Tam tài:
- Hào Sơ, hào Nhị ở phần dưới là Địa.
- Hào Tam, hào Tứ ở giữa là Nhân.
- Hào Ngũ, hào Thượng ở trên cùng là Thiên.
Theo về toàn quẻ thì ba hào quẻ ngoài là quẻ ngoại, ba hào
trong là quẻ nội.
Xét vị thế hào Tam thì rất chông chênh. Nếu nói
rằng trên, thì nó thuộc về quẻ dưới; khi nói rằng dưới thì
nó lại thuộc về hào trên, Dịch nói hào Tam ở vào cảnh
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“bán thượng lạc hạ” (nửa trên nửa dưới).
Người ở vào thời của hào Tam thật rất là khó xử,
nếu bản thân mình không đủ bản lĩnh thì bị cảnh trên níu
dưới trì, e dễ rơi vào chỗ truỵ lạc.
Tuy khó xử như vậy mà tính chất Cửu là Dương
cương lại ở vào vị Tam cũng Dương cương. Nó không
đứng vào hàng trung như Nhị và Ngũ nên gọi là “Trùng
cương nhi bất trung” tức là một người quá cứng mạnh như
thế mà ở vào cảnh bán thượng lạc hạ thì nguy hiểm biết
chừng nào! Sở dĩ có sự khó khăn ấy nên Thánh nhân mới
để lời răn là người đạo đức, chính nhân quân tử, suốt
ngày chăm chăm, chiều hôm hằng lo-lắng, gắng sức thì
không lỗi. Nếu làm người mà đủ đạo-đức, khiêm cung,
hoà-ái, hằng ngày biết tu-chỉnh thân mình thì sẽ vượt qua
tất cả không còn lo ngại gì. Lưu ý ba chữ Lệ, vô cữu.
Nghĩa là dầu có chuyện hoạ cũng đổi thành phúc, việc dữ
cũng hoá lành, không lỗi vậy.
Hào này vẫn là một hào tốt nên đặt chữ “quân tử” là
người có đạo-hạnh hoàn-toàn. Bởi hào Tam không có đức
trung, người phải làm ra đức trung. Chữ trung 中 là ở
giữa, người nên để cái tâm vào nơi ấy thành ra chữ Trung
忠 là sự trung hậu, trung thành, thì dù ở vào hoàn cảnh nào
cũng thích-ứng được.Có Trung mới sinh ra Hiếu và Nghĩa.
Ba đức tính: Trung, Hiếu, Nghĩa rất quan-trọng trong đời.
Nhất là đạo làm người và riêng người làm Đạo khá nhớ!
Điều đáng lưu-ý là toàn quẻ đều dùng chữ “Long”
cho các hào, riêng hào Cửu Tam lại tượng “Quân-tử” là có
ý bảo cho người xử vào thời này phải có thật tâm Bác-ái,
Từ-bi mới thắng nỗi những trở ngại không tránh khỏi.
Luận Đạo: PHỐI-SƯ 配 師 trong hàng Thánh
Thể Đức Chí Tôn, ứng hợp với lời Dịch nên nói đến đức
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độ đại nhân quân-tử, biết xử thế của hào Cửu Tam
Pháp Chánh truyền nói quyền-hành của Phối-sư:
-“Phối-sư, mỗi phái là 12 người, cọng chung là ba mươi
sáu, trong ba mươi sáu vị ấy, có ba vị Chánh.
- “Phối sư là người lãnh quyền của Chánh Phối Sư ban
cho, đặng đồng quyền đồng thể cùng Chánh Phối Sư khi
Người giao trách-nhiệm cho mình, chẳng đặng làm điều
chi không có lịnh của Chánh-Phối-sư truyền dạy: nhứt
nhứt đều phải tuân mạng lịnh của Chánh Phối-sư khi đặng
sai trấn-nhậm các nơi; mọi điều canh cải là phạm Pháp
Chánh-Truyền, ắt bị giải ra Toà Tam-giáo”.
Vậy thì bậc Phối-sư phải chăm-chú điều gì?
Tại sao Dịch cho rằng hào Cửu Tam ở vào cảnh
“bán thượng lạc hạ” ? Phối-sư khó-khăn gì ?
Pháp-Chánh-truyền nói rõ: Phối-sư đứng vào Tam
thập lục Thánh, tức nhiên con số qui định cho phẩm này
chỉ có 36 vị mà thôi, chia ra làm ba phái; mỗi phái phải
đủ số 12. Nhưng trong số 12 vị Phối-Sư ấy phải chọn ra
một người đủ tài-năng, uy tín làm Chánh Phối-sư.
Vị Chánh-Phối-Sư này từ trong hàng phẩm Phối-sư
mà ra, nhưng quyền-hành rất lớn, liệu có được tất cả 11
người còn lại tâm phục, khẩu phục hết hay không? Nếu có
sự bất đồng chánh kiến liệu có phương hoà-giải một cách
êm đẹp không? Một nhiệm-kỳ là 5 năm dài-dẳng liệu có đủ
tinh-thần kiên nhẫn, chí công, hoà-mục hay không? Những
cái trớ trêu đó là cảnh “Trên không ra trên, dưới không
phải dưới” gọi là bán thượng lạc hạ, nguy hiểm lắm vậy.
Nhất là câu răn này: “Phối-Sư” chẳng đặng làm
điều chi không có lịnh của Chánh-Phối-sư truyền dạy:
nhứt nhứt đều phải tuân mạng lịnh của Chánh-Phối-sư khi
đặng sai trấn nhậm các nơi; mọi điều canh cải là phạm
Pháp Chánh Truyền, ắt bị giải ra Toà Tam-giáo”.
216

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Chánh-Phối-sư cũng ứng với hào Cửu Tam này, tất
nhiên cũng chịu vào cảnh bán thượng lạc hạ nhưng ở vị thế
cao hơn và đơn-độc hơn.
PCT:-“Ba vị Chánh-Phối-sư đặng phép thế quyền cho
Đầu-sư, song không đặng quyền cầu phá luật lệ”.
Bởi:“Hễ trái mạng lịnh Thiêng-liêng, sửa cải luật lệ
mà hành sự, hoặc thêm, hoặc bớt, thì là phạm phép Thiên
điều, làm cho Thánh-giáo trở nên phàm giáo. Nhơn sanh
là phàm, Hội-Thánh là Thánh, nếu không Hội-Thánh phê
chuẩn thì những điều chi sửa cải bởi Chánh-Phối-Sư;
nghĩa là nhơn-sanh đều là phàm cả, mà hễ phàm thì khó
mong lập vị Thánh cho đặng (Hay! Lời khen của Đức Lý).
Bởi cớ ấy nên Thầy không cho Chánh Phối sư lập Luật
ấy cũng là cơ mầu-nhiệm diệt phàm của Đạo vậy
Chánh-Phối-sư thật là khó xử vô cùng như Dịch nói:
Trên không tới Trời, dưới không tới ruộng, tức “Thượng
bất tại thiên, hạ bất tại điền” là thế. Trên không tới Trời là
chỉ hào Cửu Ngũ, dưới không tới ruộng là chỉ hào Cửu
Nhị. Vị thế chông chênh ấy là hào Cửu Tam, nên:
CG: “Ba vị Chánh-Phối-sư phải lựa chọn cho đủ ba
phái là: Thái, Thượng, Ngọc. Ba vị ấy chẳng phải làm đầu
ba mươi ba vị Phối-sư kia mà thôi, mà lại là người thay
quyền cho Đầu-sư mà hành sự, y như quyền Đầu sư vậy.
Ấy là người thay mặt cho cả Hội-Thánh Cửu Trùng
Đài và cả nhơn-sanh.
Người nắm trọn quyền hành sự nơi tay, chỉ tùng
lịnh Đầu-sư phán dạy thế nào thì phải tuân theo thế ấy;
chẳng đặng cải mạng lịnh tự mình chế biến; nhứt nhứt đợi
lịnh Đầu-sư, song Đầu-sư cũng không đặng phép giành
quyền hành-sự của ba vị ấy. Hễ Đầu-sư lấn quyền hành-sự
mà không do nơi Chánh Phối-sư thì là quá quyền mình, ắt
phải phạm Pháp Chánh-Truyền”(Hay! Lời Đức Lý khen )
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Tóm lại: Cái khó của phẩm Chánh-Phối-sư là:
- Người từ trong hàng phẩm Phối-sư mà ra.
- Khi được tuyển làm Chánh-Phối-sư chỉ khác có
chữ “Chánh” mà quyền hành quá ư rộng-rãi: là thay quyền
cho Đầu-sư mà hành sự.
- Ba vị Chánh Phối-sư phải đầy đủ uy-tín để cho 33
vị Phối sư còn lại kính phục.Nếu không phải là bậc thiên
mạng, bậc chân tu thì cũng gặp phải sự khảo-đảo không ít.
Sở dĩ hào từ dùng chữ “quân-tử” là có ý xác định
hào ba, bốn thuộc về Nhân trong Tam tài. Phải đạo-đức
nhân-hậu mới xứng phẩm “người quân tử”. Là người quân
tử không bao giờ để cho thất nhân tâm, nghĩa là làm bậc
Thầy thì gương mẫu cho trò, Cha làm gương cho con. Vì
thế mới nói là trở đi trở lại với đạo là vậy. Hơn nữa kỳ ba
Phổ-Độ này điều quan yếu hơn hết cho Hào Tam quẻ Càn:
- May duyên cho dân Việt-Nam được Chí Tôn trao
cho chiếc chìa-khoá vàng, làm chủ mối Đại-Đạo.
- Là người Việt-Nam được thấm-nhuần Đạo giáo Cao
Đài trong cái thời khởi điểm: Việt-Nam làm chủ về mặt
văn-minh tinh thần của nhân-loại.
- Phối-sư và Chánh-Phối-sư là người trên, bậc
Thầy của Giáo-sư, trong hàng Thánh-Thể của Chí-Tôn thể
Thiên hành Đạo, đại diện cho tòan cả nhơn sanh.
Về Đạo-lý thì Phối-sư ứng với hào cửu Tam thật là
một hạnh-phúc vô đối, là một bước ngoặc lớn-lao vô cùng.
Riêng quyền-hành của Chánh Phối sư thật trọng hệ.
PCT:-“Ngài ban quyền hành-sự trọn vẹn cho Chánh Phối
sư, lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay vào cho đủ, tức là
buộc cả ba hiệp một mới đặng. Đầu-sư cũng vậy, mà
Chưởng Pháp cũng vậy, phải hiệp một mới phù hạp câu
Thánh ngôn “Một thành ba, mà ba cũng như một”
Tại sao mỗi phẩm có ba vị phải cho đủ sáu bàn tay?
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Thứ nhứt là thể hiện cái lý Qui Nguyên Hiệp nhứt. Vì:
- Ba vị Chánh-Phối-sư, phải lựa cho đủ ba phái là
Thái, Thượng, Ngọc.
- Ba vị Đầu-sư: “Ba chi của Đạo là Nho, Lão,
Thích; ba chi tuy khác mà quyền lực vẫn so đồng, bởi cũng
theo Tân-luật. Ấy là một thành ba mà ba cũng như một”.
- Ba vị Chưởng-Pháp “Chưởng-pháp của ba phái
là Đạo, Nho, Thích. Nghĩa là mỗi phái là một vị, mà ba
Đạo vẫn khác nhau. Nội dung, ngoại dung đều khác hẳn,
luật-lệ vốn không đồng, chỉ nhờ Tân-luật làm cơ qui nhứt,
cho nên Thầy mới nói: “Pháp-luật Tam-giáo, tuy phân biệt
nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một”.
Vậy: mỗi phẩm có ba vị, mà ba phẩm có đến 9 vị.
Đó là họp thành con số 9 là hình trạng Cửu Trùng-Đài.
Ví như: quẻ Càn có ba nét ☰ đó là một mà thành
ba, mà ba nét làm thành quẻ Càn, tuy ba mà một.
- Kế nữa mỗi phái có ba vị, mỗi vị có hai bàn tay
thành sáu bàn tay, mà ba phẩm như vậy tất cả là 18 (6x3).
Số 18 suy ra là 1+8=9
Số 9 là chỉ về Cửu-Thiên khai hoá, nhờ nương theo
quyền lực này các vị mới đoạt Cửu-phẩm Thần Tiên mà về
cảnh Thiêng-liêng hằng sống, hòan thành hai con số: 99
“Cửu Cửu Càn Khôn dĩ định,
“Thanh Minh thời tiết hoa tàn”
6 và 9 có một giá trị lớn trong buổi Đại Đạo này:
Hình ảnh của LONG MÃ PHỤ HÀ ĐỒ với hình trạng
chạy từ Đông sang Tây là tạo thành Thế Đạo, nghĩa là tạo
nên một nền văn minh vật chất cực kỳ cho nhân loại. Rồi
cũng chính Long Mã ấy ngó ngoáy về Đông, là quay về
nguồn, về với quê hương tinh thần, là phản bổn huờn
nguyên, thành hình bước kế là Thiên Đạo thật vẹn tòan..
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4- Cửu Tứ: Hoặc dược tại uyên, vô cữu.

九四 或躍在淵旡咎
Giải-nghĩa: Hào Cửu Tứ: Rồng nhảy trong vực, không lỗi.
Lý Dịch: Hào Cửu Tứ ở thể dương lại là vị Âm.
Trong sáu hào thì Cửu Tứ là hào thứ tư, thuộc về số chẵn,
Âm, bản thân là hào dương nên gọi là Cửu Tứ. Dương hào
mà ở Âm-vị, có hiềm nghi vì bất chánh. Kể về toàn quẻ
thời Cửu Tứ ở vào quẻ trên. Thế là xử vào vị thế bất trung.
Trông lên thời nó không được như Ngũ, nhìn xuống
thì nó không được như Nhị. Thế là bản thân Cửu Tứ đã bất
trung lại bất chánh, nhưng ở vào quẻ Càn tính nó cương
kiện, vẫn cũng là bậc quân-tử, hòan cảnh như vậy nên
muốn tiến cũng khó, muốn lui không dễ. Thế nên gặp lúc
tiến thì cứ tiến, khi phải thoái thì nên thoái, tức là tuỳ thời
mà tiến thoái. Tượng như Long dược tức Rồng nhảy. Long
đã “dược”chẳng mấy lúc cũng đến “phi” thôi. Người xử
vào thời này biết tuỳ thời thì không lỗi. Dịch nói “Vô cữu”.
Hào Tứ giống như Tam: là ở vào cảnh bán thượng
lạc hạ, nhưng Tứ được thế hơn Tam, là đã lên quẻ trên, nên
có hướng tiến thủ được, chứ không như Tam dẫu muốn
tiến mà không tiến dễ dàng. Thánh-nhân dùng chữ “hoặc”
nghĩa là không nhất thiết phải khó-khăn như Cửu Tam.
Luận Đạo: Đây là bước tiến mới trong Đạo pháp,
hào này ứng với phẩm Đầu-sư của Cửu Trùng-Đài, là đã
lên hàng Tiên vị, nhưng còn dưới Giáo Tông và Hộ Pháp.
Tất cả được pháp Chánh Truyền qui định:.
- “Ba chi tuy khác, chớ quyền lực như nhau.
- “Như luật-lệ nào Giáo-Tông đã truyền dạy mà cả ba đều
ký tên không tuân mạng, thì luật-lệ ấy phải trả lại cho
Giáo Tông, Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng pháp xét
nét lại nữa. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau, mỗi tờ giấy
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chi chi phải có ấn mới thi-hành, nghe à!
Đầu-sư đứng vào Địa Tiên nhưng không tự chuyên
bất cứ việc gì, tất cả mọi việc đều phải do nơi Giáo-Tông.
PCT: “Đầu-sư có quyền cai-trị phần Đạo và phần
Đời của chư Môn-đệ “Chí Tôn”.
CG: “Đây Thầy dùng chữ “phần Đạo” và “phần
Đời” đặng định quyền-hành của Đầu-sư, thì là Đầu sư có
trọn quyền về phần chánh-trị của Cửu Trùng Đài và phần
luật lệ của Hiệp-Thiên-Đài
PCT: “Nó đặng quyền lập Luật, song phải dâng
lên cho Giáo-Tông phê chuẩn.”
PCT: “Luật-lệ ấy lại phải xem xét một cách nghiêm
nhặc, coi phải hữu ích chi cho nhơn sanh chăng?
Lại nữa: Trước khi Ðầu Sư lãnh quyền chấp chánh buộc
người phải lập minh thệ nơi Tòa Thánh, hằng giữ dạ vô tư
hành đạo, y như Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài đã lập thệ.
QUYỀN THỐNG NHỨT: Khi Minh thệ rồi, Ðầu
Sư đặng cầm quyền luôn cả về Chánh Trị cùng Luật Lệ.
Nhờ quyền lớn lao này; Ðầu Sư sẽ có đủ thệ lực mà ngăn
ngừa tà quyền hại Ðạo. Thảng gặp cơn nguy biến mà ba
Chánh Phối Sư không đủ sức chống ngăn, thì Ðầu Sư đặng
dùng Quyền Thống nhứt ấy mà điều khiển Hội Thánh. Cả
Chức Sắc Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải phục
mạng, dầu cho Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải vậy.
Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp Một là quyền Chí Tôn
tại thế, các Ngài hiệp lại chỉ định ba vị làm Quyền Đầu Sư:
- Thái Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh hành quyền
Thái Đầu Sư,
- Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh
hành quyền Thượng Đầu Sư,
- Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh hành
quyền Ngọc Đầu Sư.
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5 - Cửu Ngũ: Phi long tại Thiên lợi kiến đại nhân.

九五 飛龍在天利見大人
Giải-nghĩa: Hào Cửu Ngũ: Rồng bay trên trời, lợi
thấy người lớn.
Lý Dịch: Cửu là hào Dương, Ngũ là vị Dương,
dương hào ở dương vị là đắc chánh.
Hào Cửu Ngũ: hào dương ở ngôi dương cao quí
nhất, tượng Rồng bay trên trời, như “Long vân gặp hội”
tung hoành bốn cõi. Đây, Thánh-nhân muốn tượng hình cái
đạo đức Thiêng-liêng như Rồng bay trên trời.
Ngũ ở chính giữa ngoại quái là đắc trung, hễ đắc
trung là đắc chính; ở vào quẻ Kiền là có tánh cách cương
kiện. Vừa cương kiện lại vừa trung chính là đức tính của
Thánh-nhân, mà ở vào vị Ngũ là địa-vị Chí-Tôn ở trong
quẻ, ấy là Thánh-đức ở thiên vị, như Rồng bay giữa trời,
hào tốt nhất trong sáu hào: nói rằng “Phi long tại thiên”.
Thánh-nhân ở vị trên phải có Thánh nhân ở vị dưới
trợ lực cho nhau, tức hào Nhị ứng với hào Ngũ là như thế.
Nhưng nếu Rồng cứ bay bổng trên trời, hay cái đạo
đức cứ mạnh tiến ở trên thì không ích lợi cho ai.
Luận Đạo: Đây là ngôi Chưởng-Pháp ứng vào
hào Cửu Ngũ là ngôi tôn quí nhất trong quẻ Kiền. Phẩm
này là đối phẩm với Nhơn Tiên ở hàng Tiên-vị.
-“CHƯỞNG-PHÁP cuả ba phái là Ðạo, Nho, Thích.
-“Pháp luật Tam-Giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt
Thầy vốn coi như một. Vậy một thành ba, ba cũng như một.
- “Buộc cả Tín-đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt
luật đời. Thầy khuyên các con phải xúm nhau vùa giúp
chúng nó. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng”.
- “Ba ấn phải có trên mỗi luật mới đặng thi hành.
Chư Môn-đệ tuân mạng !”
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Ấy vậy, hai phẩm này phái nữ không dự vào, nghĩa
là Thầy trúât quyền của Nữ phái không được lên Giáo
Tông và Chưởng Pháp; tức là không để Âm thắng Dương.
Âm thạnh tắc suy. Các nước trên thế giới ngày nay không
hiểu qui luật này nên lắm khi các Nữ Tổng Thống làm đầu
khiến cho đất nước chịu nhiều ly lọan mà thôi.
6-Thượng Cửu: Kháng long hữu hối.

上九:亢龍有悔
Giải-nghĩa: Thượng Cửu nói Rồng bay quá có ăn năn.
-Lý Dịch: Hào này Dương, ở trên hết quẻ, gọi tên nó bằng
Thượng Cửu vẫn có đức cương kiện, là quân-tử, tượng là
Long, nhưng địa-vị hào này ở cuối cùng quẻ Càn, là cao
đến tột bực. Thế là chỉ sự cao quá mức thì việc sắp hoàn
thành, gọi là “Thượng chi cực, sự chi chung”.
Bậc quân-tử xử vào địa-vị hào này tất phải răn
đường danh vị, giữ lối khiêm-nhường mới tránh khỏi hoạ,
tức nhiên cứng quá thì gãy, gọi là “thái cương tắc chiết”.
Nếu không thế, đầy quá mà chẳng biết dè, tiến hoài
mà chẳng biết thoái, ấy là kháng Long. Kháng 亢 là cao
tột, khó lui được: đầy ắt tràn, phải ăn-năn, gọi là “hữu hối”.
Long ở Thượng Cửu cũng là Long như các hào kia,
hào này răn ngừa là có lỗi, chẳng phải lỗi tại chữ Long mà
chữ “kháng”. Vì Thượng Cửu đến lúc thái-quá, nếu không
biết biến thông tất có hoạ hại. Thánh-nhân dạy về xử thế.
Luận Đạo: Trong cửa Đại-Đạo, hào Thượng Cửu chỉ
vào quyền-hành của Giáo-Tông.
PCT: “Giáo-Tông là Anh Cả các con”.
CG: Giáo-Tông thay mặt cho Thầy đặng bảo tồn chơn Đạo
của Thầy tại thế, thì Anh Cả nhơn-sanh đặng dìu-dắt các
con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, quyền
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Thiêng-liêng đã định vậy. Tuy trong Hội-Thánh có chia ra
hai phần hữu hình là “Cửu Trùng-đài”và“Hiệp Thiên
đài”, mà nơi Hiệp Thiên đài, dầu cho Hộ-Pháp cũng phải
là Em của Giáo-Tông, song Hộ-Pháp phải nhỏ về phần
hữu hình đã nói trên đây chớ phần Thiêngliêng thì đồng vị.
Tại Thảo xá Hiền cung ngày 23-12-1931, Đức Chí-Tôn
ban quyền CHÍ TÔN tại thế cho hai ông: Thầy giáng dạy:
“Các con nghe lời Thầy dặn cần yếu này mà nhớ
rằng: Toàn thế giới Càn khôn chỉnh có hai quyền:
- Trên là quyền Chí-Tôn của Thầy,
- Dưới là quyền-hành của chúng sanh.
Thầy đã lập hình thể hữu vi của Thầy nghĩa là Hội Thánh
của Đại Đạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền
hành trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy đặng đủ phương
tận độ chúng-sanh, còn các con cả thảy đều đứng vào
hàng sanh chúng dưới quyền hành chuyển thế của Đời,
nghĩa là toàn nhơn-loại đều đồng quyền cùng Thầy, mà
tạo-hoá vạn linh vốn là con cái của Thầy, vậy thì Vạn linh
cũng có thể đoạt vị vào hàng Thần, Thánh, Tiên,Phật đặng
Trong quyền-hành ấy có nhiều đẳng cấp nên khỏi
phải chịu phẩm người, ấy vậy Người là chủ quyền của
Vạn-linh. Thầy nói rõ: Quyền Chí-Tôn là Thầy, quyền
Vạn-linh là sanh chúng. Ngày nào quyền-lực Chí-Tôn
đặng hiệp một cùng Vạn linh thì Đạo mới ra thiệt tướng.
Thầy đã ban quyền-hành Chí-Tôn của Thầy cho hai
đứa làm đầu Hội-Thánh là Giáo-Tông và Hộ Pháp. Vậy thì
quyền-hành Chí-Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo
Tông cùng Hộ-Pháp hiệp một. Còn cả nhơn loại thì là
QUYỀN VẠN LINH, quyền-hành Chí-Tôn của Thầy duy có
quyền-hành Vạn-linh đối phó thôi.”
Đức Chí Tôn mở Đạo đã phân đôi quyền hành cho Giáo
Tông và Hộ Pháp, là không còn “kháng Long hữu hối”nữa
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Dụng Cửu: Kiến quần Long vô thủ. Cát
用九 見群龍旡首吉
Giải-nghĩa: Dùng số 9 Thấy đàn Rồng không đầu, tốt.
-Lý Dịch: Dụng Cửu có nghĩa là hễ là hào dương thì gọi
là “Cửu” nên nói là “dụng Cửu”là biết cách sử dụng số 9.
Dụng Cửu vẫn không phải là một hào, nhưng phần này để
làm rõ nghĩa cho người tìm về Dịch không có sự bỡ ngỡ.
Theo nguyên-tắc: trọng-yếu nhất là sự biến dịch.
Bởi có biến mới có thông. Trong phép xem quẻ luôn có
biến thông, do chỗ hễ động là biến: hào Âm biến thành hào
Dương, hào Dương biến thành hào Âm.
“Kiến quần long vô thủ” là nghĩa làm sao?
- Long là dương hào, quần Long là sáu hào dương, “vô
thủ” là không đầu. Cả một đàn rồng đều không đầu tức
nhiên là Dương tượng Long, mà Long sở dĩ hoạt động
khác thường là nhờ vào cái đầu, nhưng khi biến là có sự
đổi thay. Nhờ vào sự đổi thay để tiến hoá. Ví như: hào Sơ:
Tiềm long, là thời kỳ mới-mẻ, phải tạo đức để tiến lên Nhị
là Hiện long, qua hào Tứ là “Dược” tức nhiên “nhảy” rồi,
lên nữa là “phi” là bay cao. Chính thời bay cao cũng phải
biết định hướng mới khỏi lầm lạc.
Vạn-vật vốn dĩ được trường tồn và tăng tiến hơn lên
trong trường tấn-hoá là nhờ có được cái linh. Ở người gọi
đó là linh tâm hay lương-tâm, tức là tìm về “đầu rồng” vậy.
-Luận Đạo: sáu phẩm tước của Cửu Trùng Đài ứng với
6 hào của quẻ Càn tượng Rồng, nói rằng đàn Rồng không
đầu. Lý-do dễ thấy nhứt là các phẩm này không một phẩm
nào có tính cách độc lập cả, mà phẩm này lại phụ thuộc
vào phẩm kia theo một hệ-thống hàng dọc hoặc hệ-thống
hàng ngang, giống như đàn rồng không đầu vậy. Ví như:
-“Giáo-hữu phải tùng quyền Giáo-sư”
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-“Giáo-sư buộc phải tùng quyền Phối-sư.
-“Phối sư tùng quyền Chánh-Phối-sư.
-“Chánh-Phối sư tùng quyền Đầu-sư dạy thế nào thì phải
tuân theo thế ấy.
-“Đầu-sư chỉ có tuân mạng lịnh của Giáo Tông mà thôi”.
- Cửu-Trùng-Đài vẫn là chánh trị, mà Chưởng Pháp
lại thuộc về luật lệ, vậy thì Chưởng-pháp là người thay
mặt Hiệp-Thiên-Đài nơi Cửu-trùng-đài.
- Quyền Giáo-Tông nay lại chia đôi ra, không cho
một người nhứt thống: tức nhiên:
- Cửu Trùng-đài dưới quyền Giáo Tông Chưởng quản
- Hiệp-Thiên-đài dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng-quản.
Chung qui tất cả đều chịu dưới luật Thiên điều
của Đức Chí-Tôn là Bát Quái Đài. Luật Thiên-điều ấy về
mặt hữu hình hữu thể là TÂN-LUẬT đó vậy.
Lập Pháp-Chánh-truyền đã tỏ đủ quyền-hành của
Chức-sắc Thiên-phong, thế nên Cửu vị nó phù hạp với Cửu
phẩm làm sao!”


C- BA THỜI KỲ PHỔ ĐỘ
Theo giáo lý Cao Đài thì từ thời tạo thiên lập địa tới
nay có 3 lần Thượng Đế phân thân giáng trần lập Đạo:
1- Nhứt kỳ Phổ Độ:
- Đức Nhiên Đăng Cổ Phật mở Phật giáo ở Ấn Độ tương
ứng thời vua Hiên Viên Huỳnh Đế bên Tàu.
- Đức Thái Thượng Đạo Tổ mở Tiên giáo ở Trung Hoa.
- Vua Phục Hy khởi đầu Nho giáo ở Trung Hoa.
- Thánh Moise mở Do Thái giáo ở nước Do Thái.
2- Nhị kỳ Phổ Độ:
- Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở Ấn Độ, chấn hưng Phật
giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Độ, mở ra Thích giáo với một giáo
lý rất phong phú, thiết thực để giải khổ nhân sinh.
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- Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng sinh ở Trung Hoa là Lão
Tử, mở ra Lão giáo hay Đạo giáo để chấn hưng Tiên giáo.
- Đức Khổng Tử giáng sinh ở Trung Hoa, mở ra Khổng
giáo để chấn hưng Nho giáo.
- Đức Chúa Jésus-Christ giáng sinh ở nước Do Thái, mở ra
Thiên Chúa Giáo để chấn hưng Thánh Giáo.
3-Tam Kỳ Phổ Độ:
Thời kỳ này Đức Chí-Tôn không giao Chánh giáo
cho tay phàm nữa mà chính mình Thầy giáng trần lập Đạo
bằng Huyền Cơ Diệu Bút.
Trong thời kỳ này có Tam Trấn Oai Nghiêm thay
quyền Tam Giáo mà lo cơ Phổ Độ kỳ ba:
- Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (thay quyền Phật giáo) là Nhị
Trấn Oai nghiêm.
- Đức Lý Thái Bạch (thay quyền Tiên giáo) Nhứt Trấn Oai
nghiêm kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
- Đức Quan Thánh Đế Quân (thay Nho giáo) Đệ Tam trấn.
Nay,Tam Trấn Oai nghiêm dùng Cơ Bút giáo Đạo.

D- HÌNH THỂ ĐẠO CAO ĐÀI
Về hình thể của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa
Thánh Tây Ninh có 3 Đài: Bát Quái Đài, Hiệp Thiên Đài
và Cửu Trùng Đài:
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- Bát Quái Đài: Thể hiện Linh Hồn, thuộc THẦN, là quẻ
CÀN ☰ thùân Dương, vì là nơi ngự của Đức Chí Tôn
- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần, thuộc KHÍ, quẻ Ly
☲ do tuổi của Tam Đầu chế Hiệp Thiên Đài họp lại.
- Cửu Trùng Đài: Thể hiện xác thân, thuộc TINH, là quẻ
Khảm ☵ do tuổi của Tam Đầu chế Cửu Trùng Đài, lấy ý
nghĩa của ba chữ: NHỰT- NGUYỆT- TINH hiệp lại.

I- Bát Quái Đài:
Bát-Quái-Đài là ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn
Ngọc Hòang Thượng Đế cùng các Đấng Giáo-Chủ Tam
Giáo, các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi Đại-Đạo; nay
Ngài tá danh là “Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha Tát
Giáo Đạo Nam-phương”
Bát-Quái-Đài dưới quyền chủ tể của Đức Chí-Tôn,
là Chủ của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng Vạn-linh,
Tại Bát Quái Đài đã chánh thức trình diện BÁT QÚAI ĐỒ
THIÊN hay gọi là Bát Quái Cao-Đài.
Đây là dấu ấn của Tam Kỳ Phổ Độ đối chứng với:
- Bát Quái Tiên Thiên (Nhứt Kỳ Phổ Độ)
- Bát Quái Hậu Thiên (Nhị Kỳ Phổ Độ).
-Bát Quái Cao Đài (Tam Kỳ Phổ độ) là hồn của Đạo
ngày nay Đức Chí Tôn vi chủ.
Bát-Quái-Đài là nơi phát xúât giáo pháp của Đại
Đạo; là cơ quan lập Pháp của Đạo. Pháp Chánh Truyền
phát xuất từ nơi đây (phần vô vi).

2- Hiệp Thiên Đài:
Đức CHÍ TÔN là Đấng tối cao, sản sanh ra muôn
lòai, song ngài đã nói rằng “Thầy là các con, các con là
Thầy” ý nghĩa nói rằng: quyền Vạn linh bằng với quyền
của Chí Linh. Ý muốn của Vạn linh (Créatures) tức là ý
muốn của Chí linh ( Créateur): Ý muốn của “con cái” tức
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là ý muốn của “Cha lành” đó vậy. Vì thế mới có lập
Quyền Vạn linh (tức ba Hội lập Quyền: Hội Nhơn sanh,
Hội Thánh, Thượng hội) để Vạn linh tự Lập Luật lấy, đặng
tự kềm chế mình trong con đường tu, hầu qui hồi cựu vị,
hội hiệp cùng Thầy.
Hiệp-Thiên-Đài là cơ quan Lập Pháp (hữu hình) và
Tư pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng
Đế và các Đấng Thiêng liêng bằng CƠ BÚT do Chức sắc
Hiệp-Thiên-Đài phò loan tiếp các Thánh ngôn và Luật
Pháp Đại-Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy
(trung gian giữa Trời và Người)

3- Cửu Trùng Đài:
Cửu-Trùng-Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.
Cửu-Trùng-Đài do Đức Giáo-Tông làm chủ Hội Thánh. Ba
ông chủ ấy, có hai ông này: Cửu-Trùng-Đài và Hiệp
Thiên-Đài nếu riêng ra thì không có thế gì dâng sớ cho Bát
Quái-Đài, tức nhiên quyền Chí-Tôn ở nơi Bát Quái Đài.
Hai Đài: Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên hiệp nhứt là
quyền Chí Tôn tại thế này, không có một quyền cai-quản
nào cải qua quyền Bát-Quái được. Hội Thánh Cửu Trùng
Đài gồm chức sắc Thiên phong tuân theo các phẩm trật .
Cửu Trùng Đài là phần xác của Đạo, có hai phần:
vô vi (do Thiêng liêng nắm) và hữu hình (do Tín đồ công
cử hoặc Đức Chí Tôn ban thưởng). Về phần hữu hình, Cửu
Trùng Đài có hai nhiệm vụ Hành pháp và Lập pháp, là
Chánh trị của Đạo (giáo hóa).
Cửu Trùng Đài phân theo Nam, Nữ (theo giới tính)
Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh- Khí- Thần:
Ngọc là TINH, Thượng là KHÍ, Thái là THẦN. Nếu cả ba
không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối-Sư trở xuống thuộc về Thế là
Đời, từ Đầu-sư trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
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Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có đời và Đạo; mà Bát
Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo có Đời mà trong
Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có Dương, trong
Dương có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ư quan
trọng trong TÂN LUẬT này.

*Cửu Viện:
Cửu Trùng Đài có 9 viện nghiên cứu là: Học Viện,
Y Viện, Nông Viện, Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện,
Hòa Viện, Lại Viện, Lễ Viện.
- Phái Thái trách nhiệm ba viện: Hộ, Lương, Công.
- Phái Thượng trách nhiệm ba viện: Học, Y, Nông.
- Phái Ngọc trách nhiệm ba viện: Hòa, Lại, Lễ .
Công cử Chức Sắc Cửu Trùng Đài: khởi đầu từ
Lễ Sanh (chọn trong hàng Tín đồ: người có đạo hạnh tốt).
Chức Sắc Cửu Trùng Đài mỗi khi cầu phong hay cầu thăng
đều phải qua ba giai đoạn:
- Quyền Vạn Linh chấp nhận. (Từ Chưởng Pháp
xuống đến Hội Nhơn Sanh).
- Quyền Chí Tôn tại thế (Giáo Tông và Hộ Pháp)
chấp nhận.
- Cơ bút nhìn nhận tại Cung Đạo: Sau, Hội Thánh
Cao Đài có mở thêm một số các cơ quan khác: Nhân sự từ
Đầu Phòng Văn, Lễ Sĩ, Giáo Nhi…là những người phục vụ
theo chuyên môn và đủ thời gian qui định, được cầu phong
vào Lễ Sanh. Đặc biệt là Hiền Tài, Ban Thế Đạo nếu có
công nghiệp hành Đạo được cầu thăng qua Giáo Hữu).

*Hội Thánh hữu hình gồm 4:
1- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài: từ Truyền Trạng trở lên.
2- Hội Thánh Cửu Trùng Đài: từ bậc Giáo Hữu trở lên.
3-Hội Thánh Phước Thiện: từ bậc Chí Thiện trở lên
4-Hội Thánh Hàm Phong: Chức sắc thuộc các Hội Thánh
trên, đến tuổi 60 về hưu sẽ vào Hội Thánh Hàm Phong. Dù
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không trực tiếp tham gia Hành chánh Đạo, nhưng nếu có
thể đóng góp trong quá trình an dưỡng và có công trạng
đặc biệt vẫn sẽ được xét để thăng phẩm vị.
Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng hợp lại là Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.
Về Hành chánh:
- Hội Thánh Cao Đài gồm các bậc phẩm từ Giáo
Hữu (của Cửu Trùng Đài) đổ lên.
- (Các bậc phẩm ở Hiệp Thiên Đài “hay các cơ quan
khác” thì đối phẩm tương đương với phẩm Giáo Hữu).
- Từ Phối Sư trở lên hành Đạo ở tại Tòa Thánh.
- Từ Lễ Sanh đến Giáo Sư hành đạo ở địa phương.
(Tộc đạo, Châu đạo, Trấn đạo).
Hội Thánh ở trung ương được gọi là Hội Thánh Anh.
Bàn Trị Sự tại Hương Đạo gọi là Hội Thánh Em,
gồm 3 vị: Chánh, Phó và Thông Sự. Đạo Luật qui định: dù
là một phẩm nhỏ nhất (Phó Trị Sự hoặc Thông Sự) nơi ấp
Đạo cũng phải trường trai và phải từ bỏ quyền Đời đặng để
trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo.
Đạo Luật Mậu Dần (1938) bố trí bốn cơ quan
trong Hành Chánh Đạo (4 cơ quan trong chánh trị đạo).
1-Hành Chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh
của Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có
Quyền Chí Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải
tuân y Luật Pháp mà đi trên con đường Đạo Đức
Thống quản cả các hoạt động của nền Chánh trị đạo.
(Chương hành chánh có 17 điều).
2-Phước Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên
đường sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ
cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền,
(Phước Thiện lấy điều 10&11 của Hành Chánh tạo thành).
3-Phổ tế: là cơ quan để cứu vớt những người lạc
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bước thối tâm, cùng an ủi những kẻ đã bị luật pháp buộc
ràng mà phế vong phận sự (điều 14 của Hành Chánh).
4-Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, gìn
Luật Pháp, chăm nom chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo
Hữu thi hành phận sự (điều 15 của chương Hành Chánh).
Tùy theo phân cấp hành chánh mà bố trí nhân sự và
tổ chức các cơ quan.

Phân cấp hành chánh:
Đạo Cao Đài có Trung ương và địa phương:
- Cấp trung ương đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài có các cơ quan như: Cửu Viện,
Phước Thiện, Phổ Tế, Bộ Pháp Chánh, Hàn Lâm Viện,
Ban Thế Đạo, Đại Đạo Thanh Niên Hội….
Tổ chức Hành Chánh Đạo tại Châu Thành Thánh
Địa (trung ương) với 1 vị Giáo Sư là Khâm Thành.
Trong Châu Thành Thánh Địa có các Phận Đạo.
Đầu Phận Đạo là Lễ Sanh. Phận Đạo có nhiều Hương Đạo.
- Cấp địa phương:
-Trấn Đạo: gồm nhiều Châu Đạo (Giáo Sư: Khâm Trấn).
-Châu Đạo: gồm nhiều Tộc Đạo (Giáo Hữu: Khâm Châu)
-Tộc Đạo: gồm nhiều Hương Đạo(Lễ Sanh: Đầu Tộc Đạo)
-Hương Đạo: nhiều ấp Đạo (Chánh Trị Sự: Đầu Hương)
- Ấp Đạo: có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.
Những tính chất khác:
Khi xưng hô với nhau, Tín đồ Cao Đài sử dụng các
từ “Huynh”, “Đệ”, Tỷ”, “Muội” (xem như là anh chị em
một nhà), tuỳ theo Thiên chức (Giáo phẩm), tuổi tác, giới
tính. Khi kính cẩn, họ còn thêm “Hiền” phía trước những
đại từ nhân xưng trên (“Hiền huynh”, “Hiền Tỷ”...).
Một cơ sở Tôn giáo Cao Đài được gọi là “Thánh
Thất” hoặc Mỗi cơ sở có chương trình truyền bá Giáo lý.
Một Tín đồ Cao Đài nếu tham gia các hoạt động của
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Đạo sẽ được giữ chức vụ tương ứng như Thủ quỹ, Thư ký.
... Nếu tình nguyện lo cho Đạo thì sẽ vào hàng Chức việc
hay Chức sắc, sẽ được cử vào Chánh, Phó Trị Sự, Lễ Sanh.
Đạo Cao Đài có được sự bình đẳng bình quyền giữa
Nam và Nữ về các chức phẩm trong Tôn giáo đến xã hội.
Về Tôn giáo, Nữ: giới hạn hai ngôi Chưởng Pháp,
Giáo Tông. Đây là lệnh của Đức Thượng Đế, vì trên
nguyên lý: Nam tượng Dương, Nữ tượng Âm. Nếu Âm
thịnh thì Dương suy, nền Đạo sẽ đi vào sự hủy diệt.
Giải câu trong Thánh Ngôn Hiệp tuyển:
….Vì vậy, Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông,
nghĩa là Anh Cả ba phẩm
Ðầu Sư, nghĩa là Giáo
Hữu. Chẳng một ai dưới thế
nầy còn đặng phép nói rằng
thế quyền cho Thầy mà trị
phần hồn của nhơn loại.
Còn cả Môn đệ, ai cũng như
ai, không đặng gây phe lập
đảng, nhược kẻ nào phạm
tội thì Thầy trục xuất ra
ngoài cho khỏi điều rối
loạn” (TNHT: 24-4-1926)
Câu ấy có ý nghĩa gì?
Hình vẽ cho thấy rõ: hàng Tiên vị có 3 phẩm: Giáo Tông,
Chưởng Pháp, Đầu Sư, đặt trên tam giác có đỉnh quay lên,
tượng Chí linh, đồng thời hàng Thánh vị có ba phẩm: Phối
Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu tượng Vạn linh, tam giác đỉnh
quay xuống, cho thấy ngôi Giáo Tông và Giáo Hữu cùng
nằm trên trục đứng cũng là xuyên tâm đối.
Hoặc vẽ theo cách khác: Giáo Tông là tâm của sao
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sáu cánh:3 phẩm Chưởng pháp là cơ
quan Hiệp Thiên Đài thuộc Dương,
đỉnh quay lên tượng Chí linh; ba
phẩm Đầu Sư thuộc Cửu Trùng Đài,
thuộc Âm, đỉnh tam giác quay phía
dưới, tượng Vạn linh; nhưng phái
Thượng vẫn đặt ở đỉnh của Tam
giác, vì nó được chính và trung.
PCT: Thầy mới lập ra có một phẩm
Giáo Tông, nghĩa là Anh Cả ba phẩm Ðầu Sư, nghĩa là
Giáo Hữu.
Về quyền hành Giáo Hữu thì: “Ðiều chi chúng nó
(Giáo Hữu) xin, thì buộc Giáo Tông phải cần mẫn hơn hết.
CHÚ GIẢI: Ðã nói Giáo Hữu là người thân mật với
nhơn sanh hơn hết, mà kể từ phẩm Giáo Hữu đổ lên cho
tới Giáo Tông thì xa lắm; ấy vậy, Giáo Hữu thì gần với
nhơn sanh, còn Giáo Tông thì xa nhơn sanh, nếu Giáo
Tông muốn gần với nhơn sanh thì phải cần mẫn giao thân
cùng Giáo Hữu. Giáo Hữu là người biết nhơn sanh hơn
hết, nếu Giáo Tông muốn biết nhơn sanh, thì phải nghe lời
Giáo Hữu. Thánh ý muốn cho Giáo Tông đặng gần nhơn
sanh cũng như Giáo Hữu, cho nên dặn Giáo Tông phải để
ý cần mẫn, xét nét mỗi điều của Giáo Hữu cầu xin hơn hết
song mỗi điều chi Giáo Hữu cũng không đặng phép loạn
đẳng cấp, nghĩa là phải nương theo các phẩm cấp trên
mình mà dâng sớ”.
Lời Thầy dạy:“không đặng gây phe lập đảng” ấy
là tất cả điều kiện mà Thầy đã cấm hẳn việc chia phe lập
đảng rồi, vậy ai bảo là Thánh ý Thầy cho lập 12 Chi phái
cho đủ số 12 là số riêng của Thầy? Tuy nhiên, luật ÂmDương thì có tốt ắt có xấu, có sáng thì có tối. Điều cần yếu
là người tu phải biết phân biệt hai lẽ chánh- tà, kẻo bị lầm.
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E- TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH ÐẠO
Cửu-Trùng-Ðài:
Sự tổ chức bắt đầu từ dưới lên trên. Nền móng của
Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Ðài là Hương Ðạo. Nhiều
Hương Ðạo họp thành Tộc Ðạo (hay Họ Ðạo), nhiều Tộc
Ðạo họp thành Châu Ðạo, nhiều Châu Ðạo họp thành Trấn
Ðạo. Các Trấn Ðạo liên lạc trực tiếp với Cửu Viện.
Từ Trấn Ðạo trở xuống thuộc về Hành Chánh Ðạo
địa phương, từ Cửu Viện trở lên là Hành Chánh Ðạo Trung
ương đặt tại Tòa Thánh TN, cầm quyền nền Ðạo.
Hành-Chánh-Ðạo Cửu-Trùng-Ðài chia hai riêng
biệt: Nam phái và Nữ phái. Mỗi phái chỉ điều khiển riêng
phái mình mà thôi.

A. Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Đài Nam phái:
1- Hội-Thánh EM
Ðơn vị Hành Chánh Ðạo nhỏ nhứt là Hương Ðạo
gọi là Hội-Thánh Em. Hiện nay số tín đồ còn ít nên lấy số
tín đồ ở trong một xã làm Hương Ðạo. Khi đông hơn thì sẽ
lấy số tín đồ trong một Ấp làm Hương Ðạo.
*Ðầu Hương Ðạo, phẩm Chánh Trị Sự. Mỗi Hương
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Ðạo chia ra nhiều Ấp Ðạo. Ðứng đầu mỗi Ấp Ðạo có 1
Phó Trị Sự và 1 Thông Sự. Phó Trị Sự coi về hành chánh
và Thông Sự coi về luật pháp.
Nếu Hương Ðạo ấy có 4 Ấp Ðạo thì số Chức Việc
Bàn Trị Sự của Hương Ðạo ấy có 9 vị:
- 1 Chánh Trị Sự (正 治 事)
- 4 Phó Trị Sự (副 治 事)
- 4 Thông Sự. (通 事)
Ðầu Tộc Ðạo, phẩm Lễ Sanh, do Hội Thánh bổ nhiệm.
Đây cũng đi vào qui luật số 9 của Cửu Trùng Đài.
2- Hội-Thánh Anh (Hội-Thánh Trung-ương)
- Ðầu Châu Ðạo là Khâm Châu Ðạo, phẩm Giáo
Hữu, do Hội Thánh bổ nhiệm.
- Ðầu Trấn Ðạo là Khâm Trấn Ðạo, phẩm Giáo Sư,
cũng do Hội Thánh bổ nhiệm. Khâm Trấn Ðạo nhận lệnh
trực tiếp từ Cửu Viện Trung Ương Tòa Thánh, do ba vị
Chánh Phối Sư cầm quyền.
Cửu Viện là 9 Viện gồm: Hòa, Lại, Lễ; Học, Y,
Nông; Hộ, Lương, Công. Mỗi Viện có nhiệm vụ chuyên
môn đặc biệt.
Ðứng đầu mỗi Viện là một vị Thượng Thống, phẩm
Phối Sư, có một hay hai vị Phụ Thống giúp việc.
Cửu-Trùng-Đài Nam phái có 3 Chánh Phối Sư nên
mỗi vị điều khiển 3 Viện:
- Ngọc Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hòa, Lại, Lễ
- Thượng Chánh Phối-Sư điều khiển 3 Viện: Học, Y, Nông
-Thái Chánh Phối-Sư điều khiển 3 Viện: Hộ, Lương, Công
Ba vị Chánh Phối Sư tùng quyền Ba vị Ðầu Sư.
Ba vị Ðầu Sư tùng quyền 3 vị Chưởng Pháp và Ðức
Giáo Tông. Ðức Giáo Tông chưởng quản Cửu-Trùng-Ðài
cả Nam và Nữ phái.
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3- Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Ðài Nữ phái:
Tổ chức Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Đài Nữ phái
giống hệt và song song với Hành Chánh Ðạo Nam phái, từ
cấp địa phương cho đến cấp trung ương, nhưng chỉ hoạt
động về bên Nữ phái mà thôi. Hành Chánh Ðạo Nữ phái
chỉ có 1 Nữ Ðầu Sư và 1 Nữ Chánh Phối Sư cai quản Cửu
Viện Nữ phái. Nữ Chánh Phối Sư tùng quyền Nữ Ðầu Sư
và Nữ Ðầu Sư thì tùng quyền ba vị Chưởng Pháp và Giáo
Tông. Sự tổ chức cơ quan Hành Chánh Ðạo riêng biệt cho
Nam phái và Nữ phái thể hiện sự phân quyền rõ rệt và sự
bình đẳng giữa Nam - Nữ. Ðây là một nét đặc biệt tân tiến
của Ðạo Cao Ðài mà các Tôn giáo khác không có.
4. Cơ quan Phổ Tế:
Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Đài có nhiệm vụ
truyền Ðạo ở trong nước, gọi là Cơ quan Phổ Tế, Cơ quan
này thành lập theo Ðạo Luật Mậu Dần (1938). Hội Thánh
ban hành ngày 16-Giêng-Mậu Dần (dl: 16-2-1938).
5. Cơ quan Truyền giáo Hải Ngoại:
Cơ quan Truyền giáo Hải Ngoại được Ðức Chí Tôn
giao cho Ðức Hộ Pháp thành lập tại Nam Vang vào tháng
4 năm Ðinh Mão (1927) khi Ðức Hộ Pháp lên làm việc ở
Nam Vang. Cơ quan Truyền giáo Hải Ngoại (Mission
étrangère) đầu tiên được gọi là Hội Thánh Ngoại giáo,
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh (Lê Văn Bảy) được bổ nhiệm
làm Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại giáo, chịu dưới quyền
Thiêng liêng của Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, mà Ðức
Chí Tôn đã phong cho Ngài làm Chưởng Ðạo cầm quyền
Hội Thánh Ngoại giáo.
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CHƯƠNG III
PHÁP CHÁNH TRUYỀN HIỆP THIÊN ĐÀI
Trước khi Thầy lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên
Ðài, Thầy kêu "Cả chư Môn Ðệ khá tuân mạng" thì Thầy
đã chỉ rõ rằng: Thầy lập Hiệp Thiên Ðài rất trọng hệ là
dường nào. Sự trọng hệ ấy là chi? Sau đây nên giải rõ:
Cơ Tạo Hóa chỉ có hai bí mật tối trọng:
- Một là quan sát sự hữu hình,
- Hai là xét đoán sự vô vi;
Quan sát sự hữu hình thì dễ, mà xét đoán sự vô vi vẫn rất
khó; hữu hình với vô vi chỉ phân nhau với màn bí mật, từ
thuở tạo Thiên lập Ðịa, dầu cho bậc trí thức nhơn sanh
đặng tấn hóa lên tới bậc Ðại giác đi nữa, cũng chưa hề có
phương thế hé trọn vẹn màn bí mật ấy, mà dòm qua phía
vô vi cho đặng, nhưng nhơn sanh đã có sẵn nơi tay một
cái chìa khóa, là xem cơ tương đắc của hữu hình và vô vi
trong sự sanh họat của vạn vật. Vô vi và hữu hình phải
hiệp làm một, mới thuận theo cơ tạo.
Trời Ðất có Âm Dương, vạn vật có thể phách, nhơn
loại có xác hồn. Sự sống của vạn loại trong Càn Khôn thế
giái chỉ nhờ có vật chất (La matière) và tinh thần
(L'essence) tương hiệp mới thành hình, cả vật chất hồn,
thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, Thần hồn, Thánh
hồn, Tiên hồn, Phật hồn, Thiên hồn đều khác đẳng cấp
nhau, nên hình thể cũng biến sanh ra khác:
- Vật chất không giống thảo mộc,
- Thảo mộc không giống thú cầm,
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- Thú cầm không giống người,
- Người không giống Thần,
- Thần không giống Thánh,
- Thánh không giống Tiên,
- Tiên không giống Phật,
- Phật không giống Trời.
Nói tóm một lời, hình thể tâm thần đều khác hẳn.
Vật chất (La matière) phải tùng lịnh tinh thần (L'essence)
mà lập thành hình tượng. Cái cớ hiển nhiên là hình thể
của nhơn loại cũng phải tùng tinh thần mà biệt phân đẳng
cấp. Kẻ hung bạo thì hình dung cổ quái, còn người lương
thiện thì tướng hảo quang minh; nhờ đó mà cổ nhơn xem
tướng đoán tánh người.
Xác phải phù hạp với hồn, cũng như vật chất phải
phù hạp với tinh thần, vật chất vốn hữu hình, mà tinh thần
lại vô vi, vô vi cùng hữu hình phải tương đắc, thấy hữu
hình đoán vô vi, biết vô vi mới định quyết hữu hình.
- Ấy vậy Cửu Trùng Ðài là xác,
- Hiệp Thiên Ðài là hồn.
Ðã nói rằng Cửu Trùng Ðài là Ðời, tức nhiên là xác của
Ðạo, còn Hiệp Thiên Ðài là Ðạo, tức nhiên là chơn thần
của Ðạo, vậy thì xác thịt có định hạn lệ đẳng cấp, chớ
chơn thần chẳng hề định hạn lệ đẳng cấp đặng. Nhiều
Ðấng Thiêng Liêng cao mà lại tái thế muốn ra hèn hạ, còn
cũng có nhiều Ðấng Thiêng Liêng thấp mà lại nhờ một
phen đắc Ðạo lập vị cao trọng tột phẩm, vậy thì Thiêng
Liêng không có giới hạn tức là Ðạo không có giới hạn. Ấy
là cơ bí mật của Ðạo vậy.
Chư Hiền Hữu cùng như chư Hiền Muội sẽ thấy
rằng: Thầy không quyết định trách nhậm của mỗi người
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, bởi cớ mà gây nên lắm điều
trắc trở trong phẩm trật của cả Thiên Phong. Nghĩa là: Ðể
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tự nhiên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài lập vị mình, thế
nào cho xứng đáng cùng phẩm định.
Cửu Trùng Ðài là Ðời, mà Hiệp Thiên Ðài là Ðạo,
cho nên buộc Ðời phải nương Ðạo mà lập ra thiệt tướng,
mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa.
Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Ðài thì
không có Ðạo, Trời Ðất qua chớ Ðạo không qua, nhơn
loại tuyệt chớ Hiệp Thiên Ðài không tuyệt. (Hay lắm)
Hiệp Thiên Ðài là tay vén màn bí mật cho sự hữu
hình và sự vô vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Ðạo với
Ðời tương đắc vậy. Vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả
chư Môn Ðệ Thầy, chẳng khi nào đặng phép trái mạng
lịnh của Thầy.
Dưới đây Thầy đã nói rõ:
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Hiệp Thiên Ðài là nơi
Thầy ngự, cầm quyền Thiêng Liêng mối Ðạo, hễ Ðạo
còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.
CHÚ GIẢI: Thầy là Chúa cả Càn Khôn Thế Giái,
tức là Chúa tể sự vô vi, nghĩa là chủ quyền của Ðạo, mà
hễ chủ quyền của Ðạo, ngự nơi nào thì là Ðạo ở nơi ấy.
Thầy đã nói Hiệp Thiên Ðài là nơi Thầy ngự, ấy là
nơi Thầy cầm quyền Thiêng Liêng mối Ðạo, vậy Ðạo còn
thì Tòa ngự của Thầy là Hiệp Thiên Ðài vẫn còn, hễ nói
Ðạo chẳng hề khi nào bị diệt, vì Ðạo diệt thì là tận thế,
vậy thì Ðạo chưa tuyệt, ắt Hiệp Thiên Ðài cũng không
tuyệt. (Hay lắm)
PCT: Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm
là vì khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm,
càng ngày càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo,
nên Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ
các con mà thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho
tay phàm nữa.
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CG: Câu nầy Thầy đã nói rõ nghĩa, duy Thầy chỉ
than rằng: Khi trước Thầy lỡ giao Chánh Giáo cho tay
phàm, hễ càng lâu chừng nào thì Thánh Ðức lại càng hao
mòn mà phàm tâm lại tái phục, nhơn loại sửa cải Chánh
Giáo, cho vừa theo thế lực của nhơn tình mà lần lần làm
cho Thánh Giáo phải trở nên Phàm Giáo. (Hay)
Nay Thầy nhứt định đến chính mình Thầy đặng dạy
dỗ nhơn sanh mà thôi, chớ không chịu giao nền Chánh
Giáo của Thầy cho tay phàm nữa.
Thảng như có kẻ hỏi: Như đã nói vậy, sao Thầy lại
giao Thánh Giáo cho phàm là Cửu Trùng Ðài và Hiệp
Thiên Ðài, là ý nghĩa gì ? Trong bài diễn văn của Hộ
Pháp đọc tại Tòa Thánh ngày 14 tháng hai năm Mậu Thìn,
có giải rõ rằng: Thầy đến qui các lương sanh của Thầy đã
sai đến trước lại làm một đặng lập Hội Thánh mà làm
hình thể của Thầy, hầu tránh khỏi hạ trần trong lúc Tam
Kỳ Phổ Ðộ nầy. (Hay) Hội Thánh ấy, có hai phần tại thế:
-Phần hữu hình là Cửu Trùng Ðài, tức là Ðời nghĩa là
xác; một phần bán hữu hình là Hiệp Thiên Ðài nghĩa là:
Nửa Ðời nửa Ðạo, ấy là chơn thần; còn phần vô vi là Bát
Quái Ðài tức là hồn, ấy là Ðạo.
Ðã nói rằng: Thầy là Chúa tể của sự vô vi, ắt Bát
Quái Ðài thì Thầy là chủ, mà chủ Bát Quái Ðài là chủ của
hồn Ðạo, hồn hiệp với xác bởi chơn thần, ấy vậy chơn
thần là trung gian của hồn và xác; xác nhờ hồn mà nên,
thì Cửu Trùng Ðài cũng phải nhờ Hiệp Thiên Ðài mới
mong thành Ðạo. (Hay)
Như có kẻ hỏi nữa: Thầy là Chí Tôn, huyền diệu vô
biên, mà lại nói Thầy không giao Thánh Giáo cho tay
phàm nữa, sao lại cũng còn phải nhờ Hiệp Thiên Ðài,
cũng là phàm vậy? Nếu không Hiệp Thiên Ðài, thì Thầy
không thể lập Ðạo sao?
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Ta lại nói: Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là chúa các
việc vô hình, Thầy lại ban cho người đủ khôn ngoan trí
thức Thiêng Liêng, đặng làm chúa của sự hữu hình, nghĩa
là chúa cả của vạn vật, nếu muốn cho sự vô vi và sự hữu
hình được tương đắc, thì cả hai ông chúa phải liên hiệp
nhau mới đặng, người có sức sửa cơ Tạo Hóa, song Tạo
Hóa cũng tùy người mà làm cho vạn loại trở nên tận thiên,
tận mỹ.
Chịu dưới quyền Thiêng Liêng của Tạo Hóa, sanh
sanh tử tử, luật lệ ấy vốn nơi Trời, số số căn căn Thiên
Ðiều đã định; người chỉ đặng có một quyền tự lập, là mình
làm chủ lấy mình, luân luân chuyển chuyển, giồi cho đẹp
đẽ Thánh Ðức căn sanh, đặng lên tột phẩm vị Thiêng
Liêng mới nhập vào cửa vô vi đồng thể cùng Trời Ðất.
(Hay lắm ! Lão khen đó)
Quyền tự chủ ấy, vẫn đã định trước làm cho cả
nhơn sanh vui theo cơ Tấn hóa, thì dầu cho Thầy cũng
không cải qua đặng; vì hễ sửa cải thì là mất lẽ công bình
Thiêng Liêng đã định, làm chinh nghiêng cơ thưởng phạt.
Hễ có công thưởng tội trừng thì phải để rộng quyền cho
người tự chủ.
Thiên cơ đã lập có Ðiạ Ngục với Thiên Ðàng, ấy
cảnh thăng cảnh đọa.
Ðịa Ngục dành để cho kẻ bạo tàn, Thiên Ðàng cho
người đạo đức, thì cân công bình Thiêng Liêng đã sẵn. Ấy
vậy chẳng buộc ai vào Ðịa Ngục, mà cũng chẳng nâng đỡ
ai đến Thiên Ðàng. Ðôi đường hiển hiện, tự quyền người
lựa chọn, siêu đọa tại nơi mình, các Ðấng Thiêng Liêng
duy có thương mà chỉ dẫn.
Thầy đến, nếu dùng cả quyền Thiêng Liêng làm cho
chúng sanh thấy đặng đủ đức tin, theo đường siêu mà bỏ
nẻo đọa, thì cả nhơn loại ắt xu hướng vào đường đạo đức,
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thì là Thầy nâng đỡ các chơn hồn vào Thiên Ðàng, không
cho vào Ðịa Ngục, (Hay) thì sự công bình Thiêng Liêng
bởi nơi nào bền vững. Thưởng phạt ra bất minh, ắt phải
truất bỏ cơ luân hồi chuyển kiếp.
Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng không nhơn
thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng
sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương
sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu
Trùng Ðài là người giúp công cho Thầy và các Ðấng
Thiêng Liêng gầy Ðạo.
Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm để cho các
chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ cơ mầu
nhiệm ấy đi, thì Ðạo nơi nào mà bền chặt?
Nhơn loại có hóa nhân, quỉ nhân và nguyên nhân,
ấy là có phân đẳng cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng
Liêng mà làm cho nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu
nhiệm của Ðạo, đồng đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng
Liêng cũng không còn trật tự.
- Trước đã nói Hiệp Thiên Ðài là Chơn Thần,
- Trùng Ðài là xác thịt,
- Bát Quái Ðài là linh hồn.
Hồn đặng tương hiệp cùng xác phải nhờ chơn thần, chơn
thần lại là bán hữu hình, tiếp vô vi mà hiệp cùng hình thể,
cũng như Ðạo tiếp Thánh Ðức của các Ðấng Thiêng Liêng
mà rưới chan cho nhơn loại. (Hay) Nhơn loại đặng liên
hiệp cùng Trời thể nào, thì Cửu Trùng Ðài phải liên hiệp
cùng Bát Quái Ðài thể ấy.
Bát Quái Ðài là hồn của Ðạo mà Thầy đã nắm chặt
phần hồn thì xác phải nương theo hồn, mới mong giữ bền
sanh hoạt, hồn Ðạo Thầy đã nắm chặt rồi; thì Ðạo chẳng
hề khi nào còn chịu dưới tay phàm nữa (2) Ấy vậy Thầy
nói không chịu giao Thánh Giáo cho tay phàm là tại vậy.
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PCT: "Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo
Tông đến thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam
Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện
Diêm Cung mà cầu siêu cho cả Nhơn loại".
CG: Câu nầy, đã có giải rõ trong chú giải Pháp
Chánh Truyền, Cửu Trùng Ðài Nam Phái, nên không cần
nói lại.
PCT: "Thầy đã nói sở dụng Thiêng Liêng, Thầy
cũng nên nói sở dụng phàm trần của nó nữa".
CG: Sở dụng Thiêng Liêng là Hiệp Thiên Ðài, làm
trung gian của Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật, nghĩa là Trung gian của Cửu Trùng Ðài và Bát Quái
Ðài; vì Cửu Trùng Ðài cầm quyền độ rỗi, còn Bát Quái
Ðài cầm quyền siêu rỗi. (Hay) Cả chơn thần toàn trong
thế giái đặng tương hiệp nhau chỉ phải nhờ nơi cửa Hiệp
Thiên Ðài, ấy là phần Thiêng Liêng; còn phần phàm trần
thì cầm quyền luật lệ, cũng như Ðạo có phép Thiên Ðiều,
mà gìn giữ công bình Thiêng liêng cơ tạo, chế sửa nguơn
Tranh Ðấu ra nguơn Bảo Tồn (3) làm cho nhơn loại đặng
hòa bình, lánh xa cơ tự diệt. (Hay)
PCT: "Hiệp Thiên Ðài dưới quyền Hộ Pháp
Chưởng Quản, tả có Thượng Sanh, hữu có Thượng
Phẩm, phần của Hộ Pháp Chưởng quản về Pháp".
CG: - Vậy thì Hiệp Thiên Ðài phải dưới quyền Hộ
Pháp chưởng quản,
- Cũng như Cửu Trùng Ðài dưới quyền Giáo Tông
- Và Bát quái Ðài dưới quyền Ðức Chí Tôn làm chủ.
Hộ Pháp là ai?
Huyền vi mầu nhiệm của Ðạo có Thiên Ðiều, cơ bí
mật của Ðời có Luật Pháp, Hộ Pháp là người nắm cơ mầu
nhiệm của Ðạo, nắm Luật của Ðời, xử đoán chư Chức Sắc
Thiên Phong và cả Tín Ðồ cùng là xin ban thưởng; công
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thưởng, tội trừng nơi thế nầy. Hễ có phàm trị mới khỏi
Thiên trị; phải chiếu luật Ðạo cho toàn cả Tín Ðồ, khỏi bị
Thiên Ðiều, giữ phẩm Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt phải
gìn giữ đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm
làm cho giảm tội Thiêng Liêng. (Hay) Nắm cơ mầu nhiệm
công bình mà đưa các chơn hồn vào Bát Quái Ðài, hiệp
cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Người nắm trọn cả luật
Ðạo và luật Ðời đặng xử đoán, làm chủ phòng Xử Ðoán.
Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị:
- Tiếp Pháp
- Khai Pháp
- Hiến Pháp
- Bảo Pháp
Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh người
sai đi hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng,
quyền hành riêng là:
Tiếp Pháp là người tiếp luật lệ, đơn trạng kiện thưa,
có quyền xét đoán, coi có nên phân định hay chăng; những
điều nào không đáng thì chiếu theo Ðạo Luật, hoặc bỏ
qua, hoặc trả lại cho Cửu Trùng Ðài còn như đáng việc
phải phân định thì phải dâng lên cho Khai Pháp định đoạt
Khai Pháp khi tiếp đặng luật lệ, đơn trạng kiện thưa
của Cửu Trùng Ðài định xử hay là đã xử nơi Tiếp Pháp
dâng lên, thì quan sát coi nên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên
Ðài biết cùng chăng, như đáng việc thì tức cấp nhứt diện
tư tờ cho Cửu Trùng Ðài xin đình đãi nội vụ lại bao lâu
tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện trình
cho Hộ Pháp hay, đặng Hộ Pháp mời nhóm Hiệp Thiên
Ðài, khi hội Hiệp Thiên Ðài thì Khai Pháp phải khai rõ
nội vụ ra cho Hiệp Thiên Ðài quyết định, như quyết định
phải sửa cải luật lệ hay là buộc án, thì Khai Pháp phải
dâng lại cho Hiến Pháp.
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Hiến Pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng, thì phải
mở đường tra vấn cho minh lẽ nên hư, phải trái, đủ chứng
cớ rõ ràng, rồi dâng lên cho Bảo Pháp cho đủ nội vụ, cấm
Hiến Pháp không đặng thông đồng cùng Hiến Ðạo và
Hiến Thế. Ấy vậy kể từ việc chi đã giao vào tay Hiến Pháp
rồi, thì đã ra bí mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài
cũng không đặng biết tới nữa.
Bảo Pháp thì gìn giữ sự bí mật ấy cho kín nhiệm,
làm tờ đoán xét và định án chiếu y luật Ðạo rồi dâng lên
cho Hộ Pháp đặng người phân xử.
Bảo Pháp là người Ðầu Phòng Văn của Hộ Pháp.
PCT: "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai
qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
CG: Nói tóm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật
Ðời và luật Ðạo, gìn giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ
cho đời vào Thánh vị, chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên
Ðài chẳng biết, dầu toàn Cửu Trùng Ðài hay là Hiệp
Thiên Ðài sái luật thì Hộ Pháp phải phân xử cho phân
minh, vì vậy mà Thầy buộc cả chi "Pháp" phải thề giữ dạ
vô tư mà hành chánh.
Thượng Phẩm là ai?
Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ Pháp, phải
tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hễ bước chơn vào cửa
Ðạo, thì là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên Phẩm rồi thì
Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa
Phổ Ðộ.
Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là hóa nhân
đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng an
ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho
khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt
lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm
đềm, khép cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn
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linh thối bước (hay). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng
lên, hay là bị người mà phải hạ.
Người nắm luật Ðạo nơi tay mà binh vực cả chư
Chức Sắc Thiên Phong và các Tín Ðồ, chẳng cho ai phạm
luật, vừa lo cho người Ðạo hạnh lên cho tột phẩm vị mình.
Thượng Phẩm là chủ phòng cải luật, làm Trạng Sư của
Tín Ðồ.
PCT: Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới quyền:
- Tiếp Ðạo
- Khai Ðạo
- Hiến Ðạo
- Bảo Ðạo
Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc
chư Môn Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến
khổ khắc cho đặng.
CG: Các Tịnh Thất đều về quyền của Thượng Phẩm
cai quản. Cả Tín Ðồ thì về phần người binh vực, chẳng
cho ai phạm luật đến khổ khắc cho đặng, các Chức Sắc
trấn nhậm mấy Thánh Thất phải do nơi quyền người
thuyên bổ, liệu lượng tài sức mỗi người, mà chỉ định phận
sự (công bình vậy).
Thượng Phẩm là cây cờ của Ðạo. Hễ Ðạo nơi nào
thì Thượng Phẩm nơi ấy. Thượng Phẩm đối quyền với
Chưởng Pháp bên Cửu Trùng Ðài.
Hiệp Thiên Ðài là luật lệ mà Thượng Phẩm lại là
Chánh Trị, ấy vậy Thượng Phẩm là người của Cửu Trùng
Ðài nơi Hiệp Thiên Ðài.
Bốn vị Thời Quân của chi Ðạo, đồng quyền cùng
Thượng Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi
vị có phận sự riêng, quyền hành riêng là:
Tiếp Ðạo là người tiếp cáo trạng án tiết thì phải
quan sát trước coi có oan khúc chi chăng, đáng ra binh
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vực thì phải dâng lại cho Khai Ðạo.
Khai Ðạo khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi, thì liệu như
đáng rỗi, phải nhứt diện tư tờ qua cho Tòa Tam Giáo Cửu
Trùng Ðài xin đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng
phép quá 15 ngày, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu
nhóm Ðại Hội Hiệp Thiên Ðài đặng định liệu, như phải
đáng bào chữa thì Khai Ðạo phân giải giữa hội cho ra lẽ
oan ưng, Hiệp Thiên Ðài cho lịnh thì mới dâng nội vụ lên
cho Hiến Ðạo.
Hiến Ðạo khi đặng tờ chi của Khai Ðạo dâng lên,
tức cấp phải tìm biết căn nguyên cho rõ ràng, cấm không
cho Hiến Ðạo thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Thế.
Sự chi đã vào tay Hiến Ðạo rồi thì đã ra bí mật, dầu cho
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không đặng biết tới nữa.
Hiến Ðạo phải dâng nội vụ lên cho Bảo Ðạo.
Bảo Ðạo phải gìn giữ bí mật ấy cho kín nhiệm, làm
tờ lý đoán binh vực chiếu y luật Ðạo rồi dâng lên cho
Thượng Phẩm, đặng người lo phương bào chữa. Bảo Ðạo
là người làm Ðầu Phòng Văn của Thượng Phẩm.
Thượng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi Ðạo,
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.
Thượng Sanh là ai?
Vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, cầm thú
hữu sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là chúng sanh. Trong
chúng sanh đã có nguyên sanh, hóa sanh và quỉ sanh (4).
Tỷ như nguyên nhân là khi Khai Thiên rồi, thì đã có chơn
linh ấy, còn hóa nhân là chơn linh vật loại, đoạt đến phẩm
vị nhơn loại, còn quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng
ác hành mà bị đọa đày vào quỉ vị.
Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm người là
cao hơn hết, nên gọi là Thượng Sanh.
Lập Tam Kỳ Phổ Ðộ này, Thầy đem các chơn linh
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dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên phẩm vị
nhơn loại mới trọn câu phổ độ. Chơn linh các nguyên
nhân bị đọa trần, quỉ nhơn chuộc tội hay là hóa nhân
thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế độ).
Nên Thượng Sanh làm chủ của Thế Ðạo, nắm luật Thế nơi
tay, mà dìu dắt cả chúng sanh vào cửa Ðạo.
Ai làm cho ngăn cản bước đường tu của thế gian
thì Thượng Sanh đặng quyền kiện cùng Tòa Thánh; Chư
Chức Sắc phạm luật làm cho chúng sanh phải xa lánh
Ðạo, thì người có quyền xin trị tội tức thì.
Thượng Sanh làm chủ phòng Cáo Luật.
PCT: Thượng Sanh thì lo về phần Ðời.
CG: Mỗi sự chi thuộc về đời thì về quyền của Thượng
Sanh. Dưới quyền của Thượng Sanh có bốn vị Thời Quân:
- Tiếp Thế
- Khai Thế
- Hiến Thế
- Bảo Thế
Bốn vị Thời Quân chi Thế đặng đồng quyền cùng
Thượng Sanh, khi người ban lịnh hành chánh; song mỗi vị
có mỗi phận sự riêng, quyền hành riêng là:
Tiếp Thế khi đặng thế luật hay là trạng cáo chi của
ngoại Ðạo cùng là của Tín Ðồ, mà kiện thưa trách cứ
Chức Sắc Thiên Phong, bất câu phẩm vị nào, phải dâng
lên cho Khai Thế.
Khai Thế khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp
Thế dâng lên, thì phải kiếm hiểu các nguyên do coi có
đáng buộc án cùng chăng, như đáng thì nhứt diện tư tờ
qua Cửu Trùng Ðài cho biết nội vụ, nhứt diện dâng sớ cho
Hộ Pháp cầu Người mời hội Hiệp Thiên Ðài đặng định
đoạt. Khi đặng lịnh của Hiệp Thiên Ðài thì Khai Thế phải
dâng nội vụ lên cho Hiến Thế.
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Hiến Thế khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng
qua, thì tức cấp phải đi tra xét cho đủ chứng cớ rõ ràng
rồi dâng lên cho Bảo Thế. Cấm nhặt không cho Hiến Thế
thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Ðạo.
Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến Thế rồi thì đã ra bí
mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không biết
tới nữa.
Bảo Thế phải giữ gìn sự bí mật ấy cho kín nhiệm
rồi chiếu y theo Ðạo Luật và Thế Luật mà làm tờ buộc án,
kế dâng lên cho Thượng Sanh đặng người đến Tòa Tam
Giáo Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài hay là Bát Quái Ðài
mà buộc tội.
Bảo Thế là người Ðầu Phòng Văn của Thượng Sanh.
Thượng Sanh là cây cờ của Thế, tức là Ðời, ấy vậy đời nơi
nào thì Thượng Sanh nơi đó. Người có quyền xem xét kẻ
hành đạo coi Thánh Ðức có đắc nhơn tâm cùng chăng,
nhược bằng kẻ ấy thể Ðạo không đủ tư cách, thì Người có
quyền dâng sớ cầu xin thuyên bổ.
Thượng Sanh đối quyền với Chưởng Pháp bên Cửu
Trùng Ðài.
Hiệp Thiên Ðài là luật lệ, mà Thượng Sanh lại là
Chánh Trị, ấy vậy là người của Cửu Trùng Ðài nơi Hiệp
Thiên Ðài. Thượng Sanh và Tứ vị Thời Quân về chi Thế,
cũng phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh.
Ngoài Pháp Chánh Truyền, dưới quyền
Hộ Pháp thì còn:
- Bảo Văn Pháp Quân (Arts et Belles Lettres) trước
Thầy phong đỡ làm Tiếp Lễ Nhạc Quân nay đã vào chánh
vị đặng chỉnh đốn Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn, cho tới ngày
thành Ðạo.
- Bảo Sanh Quân (Assistance publique) Thầy đương
phong đỡ làm Tiếp Y Quân đặng đợi tới ngày thành Ðạo.
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- Bảo Học Quân (Enseignement) và nhiều Chức Sắc
khác nữa Thầy chưa lập.
Các vị ấy Hộ Pháp còn đương chờ đến.
PCT: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng
quyền thì ắt có trọng phạt".
CG: Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông
xin buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa
Hội Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ
ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài
mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc
Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây
sắc lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân
mạng, dầu lỗi quấy cũng phải chiều theo, chỉ để cho Hội
Thánh có quyền định tội, lại buộc cả Chức Sắc nào đã thọ
quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng phải Minh thệ, y như vậy
mới đặng hành chánh. (Bảo Văn Pháp Quân cũng phải
vậy nữa nghe.. )(5)

LUẬN ĐẠO
A- Tam đầu chế Hiệp Thiên Đài
“Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng
Liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn”.
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“Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng
quản: Tả có Thượng-Sanh, Hữu có Thượng-Phẩm, phần
của HỘ-PHÁP Chưởng quản về Pháp” (PCT)
Dưới quyền HỘ-PHÁP có 4 vị:
-Tiếp-Pháp
- Khai Pháp
- Hiến Pháp
- Bảo Pháp
Thượng-Phẩm thì quyền về Đạo, dưới quyền là:
- Tiếp Đạo
- Khai Đạo
- Hiến Đạo
- Bảo Đạo
Dưới quyền Thượng-Sanh có 4 vị Thời quân chi Thế:
- Tiếp Thế
- Khai Thế
- Hiến Thế
- Bảo Thế
Hiệp-Thiên-Đài là cơ quan Lập Pháp của Đạo, là nơi
để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng
liêng bằng Cơ Bút do Chức Sắc Hiệp Thiên Đài phò loan
để tiếp các Thánh Ngôn và luật pháp Đại-Đạo của các
Đấng Thiêng liêng giảng dạy.
Hiệp-Thiên-Đài là nơi hội hiệp của người hữu hình
với Đức Chí Tôn hay Thần, Thánh, Tiên, Phật là Đấng vô
hình qua Cơ Bút.
- Đức Chí Tôn Chưởng quản về vô vi,
- Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, có hai sở dụng:
*Thiêng liêng quan hệ đến Cơ Bút, và:
*Phàm trần giữ nhiệm vụ Tư Pháp và Lập Pháp
trong Tôn giáo.
Pháp Chánh Truyền Chú giải ghi rõ Hiệp Thiên Đài:
“Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền thiêng
liêng mối Đạo” (Phẩm Giáo Tông của Cửu Trùng Đài
muốn cầu Đức Chí Tôn hay các Đấng Thiêng liêng phải
đến Hiệp Thiên Đài).
“Hiệp-Thiên-Đài là Chơn Thần của Đạo (là trung
gian của bát Quái Đài và Hiệp Thiên Đài)
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“Hiệp-Thiên-Đài là tay vén mán bí mật cho hữu hình
và vô vi hịêp làm một.
“Hiệp-Thiên-Đài là luật lệ (đối với Cửu Trùng Đài
là chánh trị). Hiệp-Thiên-Đài là cơ quan bảo thủ Luật
Pháp chơn truyền của Đạo.
Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài gồm các Chức sắc Thiên
theo phẩm trật.
- Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ luật
Đời cùng luật Đạo (đứng giữa)
-Thượng Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất
(đứng bên hữu của Hộ Pháp)
- Thượng Sanh lo về phần Đời của Đạo (bên tả)
-Thập Nhị Thời Quân thuộc ba Chi: PHÁP-ĐẠO-THẾ,
dưới quyền của Hộ pháp, Thượng phẩm, Thượng Sanh.
Mười lăm (15) phẩm này được ban dây Sắc lịnh. Khi
hành Đạo có mang dây Sắc lịnh vào thì được tòan quyền,
không một bậc phẩm nào có quyền vi lịnh.
Dây Sắc lịnh là gì?
E: A three coloured sash of commander
F: Une écharpe tricolore de commandement

(Sắc lịnh là mệnh lệnh của Đấng Thượng Đế ban raở đây người thay Trời ấy là Hộ Pháp-Dây Sắc lịnh là một
đọan vải dải gồm ba màu Đạo:vàng, xanh, đỏ, tượng trưng
Chưởng quản Tam Giáo:Nho- Thích- Đạo nơi mình; nghĩa
là nắm trọn Thể pháp và Bí pháp để thống nhất về một
mối. Vì chủ trương của Đạo Cao Đài là qui Tam hiệp Ngũ)
*Về sau có thêm Thập Nhị Bảo quân và các bậc
phẩm từ Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đến Luật Sự.
Một Chức Sắc hành Đạo chịu hai sự sắp xếp: theo
riêng Đài của mình và theo Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Chức sắc Nam và Nữ của Hiệp Thiên Đài tùy nhu
cầu và sở năng mà phân bố vào ba Chi: Pháp, Đạo, Thế.
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- Chi Pháp: Hộ Pháp Chưởng quản Hiệp Thiên Đài kiêm
luôn Chi Pháp. Chi Pháp có bốn vị Thời Quân: Tiếp, Khai,
Hiến, Bảo. Dây Sắc lịnh thả mối ở giữa.
-Chi Đạo:Thượng Phẩm Chưởng quản Chi Đạo có 4 Thời
Quân:Tiếp, Khai,Hiến, Bảo.Dây Sắc lịnh thả mối bên phải.
-Chi Thế: Thượng Sanh Chưởng quản Chi Thế có 4 Thời
Quân: Tiếp, Khai, Hiến, Bảo. Dây Sắc lịnh thả mối bên trái
Vậy cơ quan Hiệp Thiên Đài có ba Chi, mỗi Chi có
4 Thời quân (3x4=12). Gọi là Thập Nhị Thời quân hay
Thập Nhị Chơn Quân ứng với Thập Nhị Thời thần, 12 là
số riêng của Thầy. Cộng thêm 3 vị Chưởng Quản đứng đầu
ba Chi nữa thành ra (12+3)=15 là con số Ma phương trong
Bát Quái Đồ Thiên, cũng là con số hữu hình của Phật Mẫu
điều hòa vũ trụ, Hộ Pháp là người nắm PHÁP.
Số 3 thuộc Tam Tài thật huyền diệu:
Xem như ngôi thứ đã định phân trật tự, nghiêm minh:
- Bát Quái Đài thuộc về
THẦN
- Hiệp Thiên Đài thuộc về KHÍ
- Cửu Trùng Đài thuộc về TINH
Nguyên lý: Số 3 là do 1 với 2 hỗn-hợp lại mà biến
ra 3. Ba tức là cơ quan hữu tướng cùng vô tướng hiện có ở
Càn-Khôn vũ-trụ này. Tánh chất đặc-biệt của con số 3: là
số nửa tịnh, nửa động, nhưng phần động nhiều hơn. Số 3
chỉ cơ biến tướng và vi-chủ vật-loại thuộc quyền Tăng. Số
ấy có đặc-tính năng động, biến đổi. Vạn hữu mang số 3 thì
chất nóng-nảy nhưng vì có phần tịnh nên cũng biết dung
hòa. Số 3 là cơ sở của Tam thể: PHẬT- PHÁP- TĂNG nên
nó vừa có năng-lực huy-động mà cũng vừa có năng-lực
dung hòa. Vật nào có số 3 là vật ấy có bản-thể cứng-rắn,
nhiều hoạt động.
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B- Khai-triển Bát-Quái Đồ Thiên qua cơ-quan
Hiệp-Thiên-Đài
Giáo Tông và Hộ Pháp đều làm chủ Bát Quái Đồ Thiên:
-Hiệp-Thiên-Đài phải dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng-quản,
- Cửu-Trùng-Đài dưới quyền Giáo Tông Chưởng-quản
- Bát-Quái-Đài dưới quyền Đức Chí-Tôn Chưởng-quản.
Nhìn vào Bát Quái này ta thấy ngay một bảng ô số, đó là
những con số ứng với các quẻ. Tỷ như số 1 là Khảm, 2 là
Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn, 5 ở chính giữa (ngũ trung), 6 là
Càn, 7 là Đòai, 8 là Cấn, 9 là Ly. Đây gọi là con số Ma
phương. Sở dĩ có các con số tương ứng này là lấy theo số
của Bát Quái Hậu Thiên mà tiền Thánh đã lập ra trước đây
6.000 năm. Do vậy mà Bát Quái Hậu Thiên chỉ có 9 số.
Dịch quan trọng ở Nho, Y, Lý, Số.
Ở đây Số đã chiếm một phần trọng yếu để giải về
lý đạo, trong chương này chúng ta bàn về Số nhiều hơn.
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1- Quyền-hành HỘ-PHÁP nắm số 15
Hộ-Pháp “Là người nắm trọn cả luật Đạo và luật
Đời đặng xử đoán, làm chủ phòng xử-đoán. Dưới quyền
HỘ PHÁP có 4 vị Thời-quân là: Tiếp-Pháp, Khai-pháp,
Hiến Pháp, Bảo-pháp". Đồng thời Hộ Pháp đứng đầu cà
ba Chi: Pháp, Đạo, Thế; Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.
Dùng đồ hình làm biểu tượng ba Chi:
- Chi Pháp: Hộ Pháp đứng đầu 4 Thời quân (cả thảy 5 vị)
- Chi Đạo: Thượng Phẩm đứng đầu 4 Thời quân (5 vị)
- Chi Thế: Thượng Sanh đứng đầu 4 Thời quân (5 vị)
Mỗi vòng tròn tượng trưng 5 người, cộng chung 15 người.
Ba vòng tròn trên có tâm mang chữ:
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- Thượng-phẩm là người nắm quyền chi Đạo, dưới có 4 vị.
- Hộ-Pháp: là người nắm quyền chi Pháp, dưới có 4 vị.
- Thượng-Sanh: người nắm quyền chi Thế, dưới có 4 vị.
Như vậy 3 vị: Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng Sanh
là ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn, 12 vị mang chữ ĐẠO,
PHÁP, THẾ là 12 vị Thời-quân. Nói chung là Ngự Mã
Thiên-Quân của Đức Chí-Tôn đó vậy, cộng chung là 15
người. Con số 15 này có mặt trong Bát-Quái Đồ Thiên và
đóng một vai trò vô cùng quan-trọng.
Số 15 là hình ảnh của:
- Trời có Tam-bửu Ngũ khí.
- Đất có
Tam-bửu Ngũ hành.
- Người có Tam-bửu Ngũ tạng.
- 3 lần con số 3 là 9 là con số Lão Dương chỉ quyền
năng của Thượng-Đế.
- 3 lần con số 5 là 15, là con số điều-hoà Càn-Khôn
vũ-trụ, là hình ảnh của Phật-Mẫu nắm cơ sản-xuất Bát
phẩm chơn hồn, sanh biến vạn-linh.
Ngoài ra Hộ-Pháp còn Chưởng-quản Hiệp Thiên Đài
nữa. Thế nên Ngài thay quyền cho Phật Mẫu về hữu hình.
Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-Pháp chưởng quản,
tả có Thượng-Sanh, hữu có Thượng-Phẩm, phần của Hộ
Pháp Chưởng-quản về PHÁP.
2- Ý nghĩa các ngày Lễ Đạo qua các con số:
- Ngày lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung: 15-8 Âm lịch
- Ngày Khai Đại Đạo: 15-10-Âm lịch
- Ngày Đại lễ Đức Chí Tôn: 9-1-Âm lịch
- Ngày vía Đức Thái Thượng Lão quân: 15-2- Âl
“Nhị ngọat thập ngũ phân tánh giáng sanh” (ngày rằm
tháng 2 Ngài phân tánh giáng trần) là ngày Vía của Đức
Ngài. Nhìn vào Ma phương số sẽ thấy hai số này: số 15
như đã nói trên, số 2 là Âm dương nhị khí hai bên đó.
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(Xem lại trang 91, có giải rõ về số Ma phương)
Ý-nghĩa các ngày Lễ
Vì đâu mà ta xác-định các con số ấy là những ngày
Đại-lễ nơi Toà-Thánh Tây-Ninh, là những ngày trọng đại
của nền Đại-Đạo này?
Dẫn-giải: Thứ nhất ai cũng nhìn-nhận rằng:
- Trời có Tam bửu, Ngũ Khí (Tam bửu là Nhựt,
Nguyệt, Tinh; Ngũ khí là vân (mây), vũ (mưa), vụ (sương),
lôi (sấm), oanh (sét).
- Đất có Tam bửu, Ngũ Hành (Tam-bửu là Thủy,
Hỏa, Phong; Ngũ Hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
- Người có Tam bửu, Ngũ tạng (Tam-bửu là Tinh,
Khí, Thần; Ngũ-tạng là Tâm (tim), Can (gan), Tì (bao-tử),
phế (phổi), thận (quả cật).
Nếu nhìn vào Tam-tài (trời, đất, người) như trên
họp lại thì 3x3=9, còn 3x5=15. Con số 9 là Lão dương,
cực mạnh, sáng-soi khắp cùng vũ trụ.
Bởi số 9 là số huyền-diệu nhiệm-mầu hơn hết. Số 9
là cơ chuyển-biến đến mực độ tận thiện, tận mỹ, toàn tri,
toàn năng. Số 9 bằng 3x3 tức là cấp bực Tam ngôi biến
hóa, vận-hành suốt thông trời đất. Đến số 9 là đến chỗ tột
cùng vận-động để hợp về cơ qui nhất. Cùng cực cái động
tức nhiên phải trở về trạng-thái tịnh nguyên-thủy là 1
Số 1 là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sinh
hoạt trước nhứt để biến vi hữu tướng hiện có ở Càn Khôn.
*Thế nên hai con số 9 và 1 này đều là số Dương cả
để chỉ vào quyền-uy tối thượng là Thượng-Đế, chứ Ngài là
Đấng tự-hữu, hằng hữu; tức là không sanh cũng không
diệt, do lấy đó làm ngày Đại-lễ Đức Chí Tôn ngày 9 tháng
1 (giêng) thuần Dương là vậy.
Hơn nữa qua ba thời-kỳ mở Đạo, mà nay là Tam
Kỳ Phổ-Độ tức nhiên là con số 3 tròn đầy, Ngài mới đến.
Con số 3x5=15 là số điều-hòa vũ-trụ. Nếu tính hàng
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ngang thì bằng 1+5=6. Bởi 1 là Thái-cực đứng trước Ngũ
hành, tức là Càn Khôn đã an-vị rồi, nhờ có Thái-cực đun
đẩy thêm cho nên năng-tri sáng-suốt, mọi việc đâu đó
xong-xuôi hết, đã được an-bày có thứ-lớp, trật-tự hẳn-hoi.
Do vậy mà Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có 6 chữ.
(hình ảnh của Tam Âm tam Dương)
*Hơn nữa Phật-Mẫu có Bát-Cảnhcung, thế nên 15 và 8 là hai con số
tương-hiệp lại biến-hóa vô cùng, lấy
ngày 15 tháng 8 làm ngày đại Lễ Đức
Phật-Mẫu, là ngày Hội-Yến Diêu TrìCung chỉ tổ-chức nơi Toà-Thánh Tây
Ninh này mà thôi.Vì Đạo xuất nơi đây.
*Số 10 là số hiền-hòa, đầm-ấm, lặng-lẽ,
bình-an; hợp với số 15 ở trên lấy làm ngày khai Đạo, ngày
15-10 năm Bính-Dần (dl: 19-11-1926).
Niềm vui cho nhân-loại được sớm hưởng hòa-bình
hạnh-phúc thật sự và nền Đại-Đạo này sẽ đi đến Đại Đồng
thế giới, nhiệm-kỳ đến bảy trăm ngàn năm (gọi là Thất ức
niên). Ấy là sự trường-tồn, vĩnh-cữu của nền Đại-Đạo vậy.
3- Chữ ĐIỀN 田 Chính là “Tâm điền”
Bảng ô số này đã xác định Tâm Bát quái là chữ Điền,
“Tâm điền" là nói cái tâm đạo đức gieo giống Nhân Nghĩa.
Tại sao Bà Thanh-Tâm Tài-Nữ nói:
Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa sẵn, duy có ra công
làm cho đất phì-nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng nhờ, mà
không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn linh?
Bởi ngày nay Đức Thượng-Đế đến mở Đạo là đã
cung-ứng tất cả nhu-cầu cần-yếu cho nhân loại rồi, đã cho
mảnh vườn cây có trái (Ấn kiết quả), người chỉ lo vun gốc
bón phân (Tam lập) là hưởng nhờ ngay. Nếu người không
tu học giống như một mảnh vườn hoang chỉ có sâu bọ,
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rắn rít trú ngụ, làm sao tâm hồn trong sáng ?
Chính ngày nay Đạo tìm người, khác hẳn ngày xưa
là người phải đi tìm Đạo.
Buổi đầu Đức Hộ Pháp nói về Đức Quyền Giáo
Tông “Ngài luôn luôn đi các nơi để Phổ-Độ chúng sanh,
nhứt là trước ngày mở Đạo, Đức Chí-Tôn sai hết chúng
tôi, tức Thập nhị Thời-quân đi phò-loan cùng hết, không
chỗ nào không có Cơ bút, người thì xuống miền Tây,
người thì đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu môn-đệ xong,
Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Đạo”.
Điều ấy đúng thật chúng ta “duy có ra công làm
cho đất phì-nhiêu đặng cho buổi gặt hưởng nhờ” tức là
Chí-Tôn đã nhắc-nhở rằng:
“TA nói cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam-kỳ Phổ
Độ này mà không tu, thì không còn trông mong siêu rỗi”
Hoặc:
“Con chỉ có TU mà đắc Đạo. Phải ngó đến hằng
ức, thiên, vạn kẻ nhân-sanh chưa đặng khỏi luân-hồi, để
lòng Từ-bi độ rỗi kẻo tội-nghiệp”.
Kinh Di-Lạc cũng nói rõ “Bá thiên vạn kiếp nan
tao ngộ”, tức nhiên đã có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng
muôn kiếp, nhơn-sanh trước đây chưa được hân-hạnh gặp
được Đại-Đạo là Kỳ Đại ân-xá như ngày nay. Lại nữa thời
kỳ trước, Tam giáo Thất kỳ truyền: tu nhiều mà thành ít.
Chữ thập trong Bát-Quái:
Là hai trục chánh trong Bát-Quái, đó là Càn Khôn vũ-trụ
còn biểu-tượng bằng chữ Thập 十 (gọi là thập tự nhai).
Thử hỏi VŨ-TRỤ là gì? -Tiên-Nho nói: “Tứ phương
thượng hạ viết VŨ, cổ vãng kim lai viết TRỤ” nghĩa là bốn
phương cùng trên dưới gọi là vũ, xưa qua nay lại gọi là trụ,
nói chung gồm cả không-gian lẫn thời-gian
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Như thế nhìn về phương hướng thì có bốn phương
chánh là: Đông, Tây, Nam, Bắc, cùng với phía trên đầu và
dưới chân nữa là sáu. Ngoài ra còn có 4 phương phụ, tức
là Đông-Nam, Tây Nam, Đông-Bắc, Tây-Bắc; cả thảy
mười phương là vậy. Số 10 gọi là “thập”.
Đạo Công-giáo lấy “Thập-Tự-giá” làm biểu-tượng
cũng đủ cho thấy rằng Đạo Thánh là nồng-cốt đứng trong
Tam-giáo, vì vậy Chúa chịu nạn cho nhân-lọai, là bị đóng
đinh trên Thánh-giá để gánh cả khổ-ách của nhân-lọai. Thì
chúng-sanh đến thế này phải qua “năm bước khổ” đó chỉ
là bài học tiến-hóa: Tùng khổ, Thắng khổ, Thọ khổ, đến
Giải khổ và Thóat khổ, để được về gần với Thượng-Đế.
Giải về thập phương, trong Cao-Đài Thầy có nói rõ:
“Dưới 36 từng trời còn có một từng nữa là Nhứt mạch
đẳng tinh-vi gọi là Niết-Bàn. Chín từng Trời gọi là Cửu
thiên khai-hóa, tức là 9 phương Trời cộng với Niết Bàn là
10; gọi là Thập phương chư Phật. Gọi chín phương trời
mười phương Phật là đó".
Hỏi: Trời lớn hay Phật lớn? Đức Chí Tôn xác nhận:
Chín Trời mười Phật cũmg là TA,
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh Tiên Phật-Đạo vốn như nhà.
Tóm lại: Trời là quyền uy tối thượng, dẫu vị Phật
nào cũng là con của Trời mà thôi.!
Chữ thập trong Bát-Quái là một yếu-tố rất quan
trọng như cây cột để giữ vững cho ngôi nhà. Trước đây
các Đấng tiền Thánh làm Dịch như Phục-Hi, Văn-Vương,
Châu-Công, Khổng-Tử lần-lượt bổ-sung cho bộ Dịch được
hoàn thành đến ngày nay, duy chỉ có hai Bát-Quái:
Tiên-Thiên Bát-Quái và Hậu-Thiên Bát Quái thì lấy
hướng Nam Bắc làm trục đứng, Đông Tây làm trục ngang.
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Nhưng ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao-Đài có thêm
hai Bát-Quái nữa cũng lấy hai Bát-Quái trên làm căn-bản
mà đổi trục đi là Đông Tây làm trục đứng và Nam Bắc làm
trục ngang, mà con đường vận-hành của Bát Quái Cao-Đài
là nghịch-chuyển, tức nhiên lấy Đền-Thánh làm chuẩn để
định phương-vị cho Bát-Quái Cao-Đài, đồng thời là nơi
chứa đựng tất cả Bí-pháp nhiệm-mầu đều đặt để nơi đây.
Tóm lại: phương tu-hành cũng nơi đây, mà con
đường trở về cõi Niết-Bàn cũng là đây. Thầy có dạy rành:
“Muốn trọn hai chữ Phổ-độ phải làm thế nào? Thầy hỏi.
Phải bày Bửu-pháp chớ không đặng giấu nữa” (TNI/ 15).
Bày ở đâu? -Ở Toà-Thánh Tây-Ninh. Thầy dạy:
“Con nghe: nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh
Địa…chi chi cũng tại TÂY NINH đây mà thôi” (TNI/ 98)
Nếu hỏi “chi chi cũng tại Tây-Ninh đây” là gì?
- Tất nhiên Đền-Thánh Cao-Đài Tòa-Thánh Tây
ninh nơi miền Nam Việt-Nam ngày nay là Tòa ngự của
Đức Chí-Tôn, tượng-trưng Bạch Ngọc-Kinh tại thế.
“Đây là Tòa-Thánh là nơi Đức Chí-Tôn đến, nhất
định lập ngôi vị của Ngài trong mọi sự cố-gắng của con
cái Ngài, tượng-trưng khối tinh thần vững chắc, thì có ai
đủ quyền-năng nào mà diệt được.
Đền-Thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi,
cát, xi-măng nữa, mà là một khối đức-tin của toàn con cái
của Đức Chí-Tôn đã tượng nên hình đó vậy.
Từ đây một sắc dân nào có đủ đức-tin nơi Đức Chí
Tôn là Chúa-tể vạn loại thì dầu ở nơi phương trời nào, họ
sẽ hướng về Đền-Thánh mà cầu-nguyện hằng ngày, hằng
giờ để mong hưởng phước lành của Ngài…
Đức Chí-Tôn cũng dùng bí-pháp mà lập Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ để ứng nghiệm cái quyền-năng nơi quả
địa-cầu 68 này để bảo-tồn cơ sanh-hóa, vì Ngài là Chúa
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sự thương-yêu, mà vì thương-yêu mới có sanh sanh hóa
hóa. Vậy nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ do Bí-pháp mà
lập thành.
Đền-Thánh là nơi Thầy ngự tại thế, cũng do Bí
pháp mà biến tướng ra. Ấy vậy Đền-Thánh này là nơi
chứa tất cả Bí-pháp của Đấng Chúa-tể Càn Khôn ấy”.
Dầu một dân-tộc nào muốn nghiên-cứu về Tôn-giáo
Cao-Đài thì phải đến Tòa-Thánh Tây-Ninh này mà thôi, vì
nơi đây đã thành hình TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH
TRUYỀN là phương để truyền Chánh-pháp.
Đức Hộ Pháp nhấn mạnh: “Qua nghĩ cái độc tâm
của người có những quỉ quyền tưởng đâu sẽ tiêu diệt
Thánh Thể của Đức Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dưới mặt
thế gian nầy tiêu diệt cả Thánh Thể của Đức Chí-Tôn
được, thì không còn ai nữa. Từ Tín Đồ đến Hội Thánh
chẳng hề khi nào tiêu diệt nó được, kẻ nào muốn tiêu diệt
Đạo Cao Đài tốt hơn đừng sanh ra bởi chẳng hề khi nào
muốn tiêu diệt Đạo đặng, khuôn luật vẫn vậy”.
Vì sao? –Ví đây là Đạo Trời, 5 chữ “tiêu diệt” cho thấy là
Đạo của Thế giới Đại Đồng, là tâm cũa vũ trụ, không dễ !
Hôm nay Đạo Trời để cho quỉ quyền đến phá tiêu cái Thể
pháp, thanh lọc Thánh Thể của Chí Tôn, cơ ngừng nghỉ là
giấc ngủ dài; khi tỉnh thức sẽ họat động mạnh hơn nữa.
4- Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn là gì ?
Nhân sanh niệm danh Đức Hộ pháp qua câu “Tam
Châu Bát Bộ Hộ-pháp Thiên Tôn”. Tám chữ là xác định
quyền năng của Hộ-Pháp trong buổi Tam Kỳ này rất nên
yếu trọng là nắm cả hai Bát-Quái: Bát Quái Đồ Thiên và
Bát-Quái Hư vô mà chính Ngài được thiêng liêng phong
tặng “Hộ-pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài” (8 chữ).
số 8 là “Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” vậy.
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Quyền hành của Hộ-Pháp là coi cả Tam Châu và
Bát bộ. Ngài cho biết : lẽ ra phải niệm danh Ngài là “Tam
Thiên Thế giới Hộ Pháp giáng lâm”bởi trên chiếc mão của
Ngài có bửu pháp là “cái chĩa ba ngạnh” thể chữ Sơn 山
nhưng vì quen niệm nên giờ này không sửa lại.
- Sao gọi là Tam châu?
Đức Ngài giải:“Trong Tứ đại Bộ châu ở phần thiêng
liêng thì Hộ Pháp nắm ba châu: Đông thắng Thần châu,
Tây Ngưu hạ châu, Nam-thiệm Bộ châu, đều thuộc về
quyền-hạn của Hộ-Pháp; còn Bắc cù Lư châu để cho các
phần chơn-hồn quỉ vị họ định phận tại nơi đó, định nơi cư
trú tại đó. Họ có một quyền-năng vô định chẳng cần chỉ
giáo, để đặc biệt một Châu cho quỉ-vị ăn-năn tu học đặng
đoạt vị. Ba bộ Châu kia do quyền-hạn của Hộ-Pháp giáo
hóa, duy có Bắc cù lư châu Ngài không thường ngó tới
lắm, để cho họ tự-do làm gì thì làm: khôn nhờ dại chịu.
- Bát bộ là gì ?
"Là nơi Bát phẩm chơn-hồn chớ có chi đâu ! Tám
hồn là: vật-chất-hồn, thảo-mộc-hồn, thú cầm-hồn, nhơn
hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên Hồn, Phật-hồn. Tám bộ
ấy thuộc quyền HỘ PHÁP THIÊN-VỊ nơi Đức Chí-Tôn gọi
đến tạo cơ-quan tận độ chúng sanh không còn ai khác hơn
Hộ-Pháp. Chính Hộ-Pháp trách-nhiệm ấy".
5-Đức Chí Tôn cho thi là xác định quyền hành
Đức Thượng Sanh nói: “Nhớ lại hồi hạ tuần tháng 7
năm Ất-Sửu (1925) ba ông thỉnh bàn ra (lúc này hơi in
như say Đạo) tính Xây bàn cầu cô Quế về dạy thi văn, ba
ông để tay thì bàn dở hổng lên có một Ông giáng, tôi hỏi
tên gì? Thật rất lạ-lùng xưng là AĂÂ, gõ bàn làm một bài
thi như dưới đây:
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“Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,
“Muối mặn ba năm muối mặn dai.
“Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
“Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai”.
Ông Phạm-Công-Tắc nghe dứt câu liền nói với Ông Cư:
- Thôi Anh ! Ai đâu mà nói tiếng gì khó nghe quá. Sao
lại không có tên mà xưng là AĂÂ ?
Ông Cư nói với ông Phạm-Công-Tắc:
- Ậy, Em ngồi lại cho Qua hỏi, vị này không phải tầm
thường đâu Em!
Ông Cư hỏi: - Ông AĂÂ mấy chục tuổi?
Ông AĂÂ gõ bàn, đếm hoài không ngừng, đếm đến
mấy trăm cái mà cũng không thôi. Liền đó ông Cư ngưng
lại không dám hỏi nữa và kiếm hiểu ông này ở trển chắc
lớn lắm !.
Từ đó về sau có vị nào giáng cho thi thì cầu ông
AĂÂ xin giải-nghĩa” (Đạo-sử xây bàn).
Luận:
Về tính lý của: - “Ớt cay” thuộc dương tính.
- “muối mặn” thuộc âm tính.
Trong câu “Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay” có ba chữ
“cay” tức nhiên tượng trưng ba hào dương ☰ ấy là quẻ
CÀN, Càn vi thiên (Càn là trời).
Câu nhì “Muối mặn ba năm muối mặn dai”. Có đến
hai chữ “mặn” như vậy là đã đến lúc khai thông lý âm
dương, tham thiên lưỡng địa (tức là trời 3 đất 2) Cũng gọi
là Tam Thiên Lưỡng địa, là quẻ Càn ☰ 3 hào dương (3
vạch), quẻ Khôn ☷ có 3 hào âm, nhưng có 6 vạch, gấp 2
lần quẻ Càn, mới gọi là trời 3 đất 2 là vậy.
Hai quẻ Càn Khôn làm đầu mối của vạn-vật, đó là
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sự biến-hóa của Dịch. Khi đã biến thì thiên hình vạn trạng.
1-Trước tiên là tam Âm, tam Dương:
Với 3 nét liền quẻ Càn ☰ và 3 nét đứt của quẻ khôn
☷ nếu đặt liền nhau cũng sẽ tạo thành một tam-giác đều
có 3 cạnh và 3 góc bằng nhau; đặt chồng lên nhau sẽ có
được hình ngôi sao sáu cánh. Cả hai tam-giác này đều nội
tiếp trong vòng tròn. Tâm 0 của vòng tròn chính là tâm của
tam giác là nơi hiệp các giao điểm của ba đường phân
giác, cũng là trung-đoạn hay trung tuyến của các tam giác
trên. Đây chính là ngã ba chờ Thầy tức là phải Trung với
Đạo, Hiếu với Chí-Tôn và Phật Mẫu.Thương yêu vô tận ấy
là chìa khóa để mở cửa Bát Quái Đài tại thế.
Từ một quẻ CÀN hay quẻ KHÔN đã làm nên tam
giác đều, ấy là một mà ba, mà ba cũng là một, đó cũng là
lý: Một sanh ba, ba sanh vạn-vật, thuộc về cơ quan chưởng
quản. Hình sao sáu cánh là chỉ Âm Dương hiệp nhứt.
Quyền Chí-linh đối phẩm với quyền Vạn linh. Chí
linh là cơ qui nhứt, nên đầu nhọn quay lên; Vạn-linh là cơ
tấn hóa, đầu nhọn quay về phía dưới. Chí-linh và Vạn-linh
vốn đồng quyền nhau. Bấy giờ vòng tròn chính là Càn
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Khôn vũ trụ, tâm 0 là chỉ một quyền-uy tối thượng mà Hộ
Pháp là nắm chi Pháp và Chưởng-quản cả Hiệp Thiên-Đài.
2- Huy-hiệu của Hộ-Pháp ngôi sao sáu cánh
Đức Hộ-Pháp khi còn sanh tiền Ngài có cho làm
một huy hiệu hình sao sáu cánh sơn màu vàng, giữa có ba
sọc đỏ, chính giữa ngôi sao có ảnh Đức Ngài đầu đội mão
trắng, hình bán diện, phía trên bức hình có 4 chữ đặt theo
hình vòng cung “Đảng phái thống nhứt” (ĐPTN), phía
dưới bức hình có 5 chữ cũng đặt theo hình vòng cung
nghịch lại: “Giáo-chủ Phạm-Công-Tắc”(GCPCT)
Chung quanh các cánh ngôi sao đều có đặt vào đó
một chữ Nho, nghịch chiều với kim đồng hồ, khởi ở cánh
sao trên, phía bên phải (nhìn đối diện) là các chữ:

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大 道 三 期 普 渡
Ý-nghĩa hình sao sáu cánh là nói lên lý tam Âm
tam Dương tạo thành Càn Khôn vũ-trụ. Sáu chữ là danh
hiệu của nền Tân Tôn-giáo này mà Đức Ngọc Hoàng
Thượng Đế làm Chúa tể.
-Màu vàng là nói lên nền Đại-Đạo là Phật-giáo chấn-hưng.
-Ba sọc đỏ là Tam giáo qui nguyên (Phật, Tiên, Thánh),
nếu nhìn theo nghĩa hẹp là Nam, Trung, Bắc Việt Nam
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hòa-hiệp, trong ý nghĩa giòng giống Rồng Tiên “da vàng
máu đỏ". Theo Thánh-ý của Chí-Tôn trước tiên, là:
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc.
Chủ-quyền Chơn đạo một mình TA
-Ảnh bán diện của Đức Hộ-Pháp là chứng-tỏ qưyền-uy tối
thượng của Ngài là “thay trời tạo thế” nhưng chỉ có nửa
quyền mà thôi, bởi Ngài chỉ là Giáo chủ về phần hữu-hình,
còn phần vô-vi thì do Đức Thượng-Đế, cho nên chữ Đạo
道 (12 nét) đặt trên đỉnh, chính giữa của ngôi sao; hai bên
chữ Đạo là chữ Tam 三 3 nét và chữ Đại 大 3 nét, chứng
tỏ lý tam âm tam dương đã tạo nên hình tướng. Còn lại ba
chữ Kỳ 期 (12nét), tiếp theo là chữ Phổ 普 (12 nét), chữ
độ 渡 (12 nét); cọng chung là 36 nét (12x3=36). Ấy chỉ ba
mươi sáu từng trời. Qua lời Kinh có nói:
“Ba mươi sáu cõi Thiên-tào,
“Nhập trong Bát-quái mới vào Ngọc-Hư”.
Đồng thời cũng nhắc rằng: trên có Tam Thập lục
Thiên, dưới có Tam Thập lục động. Tu là tìm cảnh thăng,
tránh cảnh đọa. đôi đường hiển hiện là thế ấy !
Sở-dĩ để các chữ Nho là nêu lên tinh thần Nho
Tông chuyển thế; đặt nghịch chiều kim đồng hồ là sự phản
bổn hoàn nguyên, tức là Đạo, là trở về nguồn, bởi Thầy có
dạy “Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh thiêng liêng”.
Xưa Phật chỉ độ về phần hồn chớ không độ về phần
xác, độ Nam chớ không độ Nữ, độ tử mà không độ sanh,
cho nên câu niệm “Lục tự Di-Đà” chỉ có sáu chữ mà thôi;
đó là “Nam-mô A-Di-Đà Phật”.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến tận độ chúng sanh qui
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nguyên-vị nên câu niệm có đến 12 chữ, đó là “Nam-Mô
Cao-Đài Tiên ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” nên tượng
trưng bằng chữ Đạo 道 có 12 nét (gồm 6 âm và 6 dương).
Lạy Thầy cũng lạy 12 (ba lạy, mỗi lạy 4 gật).
Bởi:“Thập nhị khai thiên là Thầy, Chúa của Càn-Khôn thế
giái, nắm trọn Thập nhị thời Thần vào tay. Số 12 là số
riêng của Thầy”.
Tấm huy-hiệu này có 7 điểm (6 cánh + 1 tâm) mà
điểm giữa là hình ảnh của Hộ-Pháp ngự trị. Số 7 chỉ về
người, ứng với số của trời là 1. Trước đây đã nói Giáo
Tông cũng đứng chủ trung con số 7 ấy là cơ hiển, tức cơ
Âm (Cửu Trùng Đài), giờ này Hộ-Pháp cũng nắm con số 7
là cơ ẩn, ấy là cơ Dương (Hiệp Thiên Đài).
- 4 chữ “Đảng phái thống nhứt” Trên tấm huy hiệu ngoài
ý-nghĩa là một nền Tôn-giáo Đại Đồng ra, thì con số 4 là
chỉ Tứ âm Tứ dương, để hiệp vào các con số Tam ở trên
mới tạo thành Bát-quái,
- 5 chữ “Giáo-chủ Phạm-Công-Tắc” vừa xác-định ngôi vị
của Ngài trong nền Đại-Đạo, mà con số 5 cũng để xác
định là số “ngũ trung” tức là Tâm của Bát-Quái nữa.
Về sau chính Ông là Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Giáo
chủ Đạo Cao Đài.
Hộ-Pháp làm chủ Bát-Quái Đồ Thiên:
Tam Âm tam Dương và Tứ Âm Tứ Dương hiệp lại sẽ
thành Bát-Quái Đồ Thiên mà Hộ-Pháp vi chủ. Trên đây
Giáo-Tông làm chủ Bát-Quái hữu-hình, giờ thì Hộ Pháp
làm chủ Bát-Quái vô-vi. Vậy Âm Dương không xa lìa
nhau. Khi Giáo-Tông và Hộ Pháp hiệp một là quyền Chí
Tôn tại thế. Ngày nay Đạo Cao-Đài dùng Bát Quái Đồ
Thiên là hình ảnh của Bát-Quái Hậu Thiên lật ngược lại,
đồng thời xoay ngang qua, biến trục Nam Bắc thành Đông
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Tây, y như hướng của Đền-Thánh Toà-Thánh Tây-Ninh.
Quả thật bài thơ trên cũng như huy-hiệu ngôi sao sáu
cánh đã vẽ nên trách-nhiệm và quyền-hành của HỘ PHÁP
mà Đức Chí-Tôn đã giao phó lập thành QUỐC ĐẠO chính
là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ ngày nay đó vậy.
Tóm lại: Bài thơ Thầy cho hai câu đầu là:
“Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay" là xác định 3 nét dương
quẻ Càn ☰ Tam Dương khai Thái, Càn tượng Trời.
“Muối mặn ba năm muối mặn dai" xác định hai lần nét
Âm, quẻ KHÔN ☷,trong ý nghĩa Tham Thiên lưỡng địa.
Ngòai ra ba, năm là con số chỉ Tam Giáo qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt là quyền hành tối thượng và
tối đại của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong buổi này.
Nếu viết 35 là số tuổi đời của Đức Ngài khi Đức
Thượng Đế đem Đạo đến cứu Đời. Ngài theo tiếng gọi
thiêng liêng, suốt 35 năm phế đời hành Đạo và quyết ra
tay chống đỡ Đạo quyền. Ngài cho 70 năm cũng đủ. !

…Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi!
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp ?
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
Hai số 3- 5 nếu cộng lại sẽ là 8 chỉ về Bát Quái Cao
Đài. Nhưng còn chữ "dai" tức là hơn 1, có nghĩa là "hai".
Đây là Đức Ngài nắm cả hai Bát Quái Cao Đài về vô hình
(Dương) là Bát Quái Đồ thiên và Bát Quái Hư vô; cũng
như Đức Quyền Giáo Tông cũng có nhiệm vụ như Ngài,
nhưng cơ hiển (Âm). Âm- Dương hiệp nhứt, hai quyền
hành này thống hiệp lại sẽ là Quyền Chí Tôn tại thế.
Hai câu thơ sau cùng:
“Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
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“Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai”
Trong hai câu này là ám chỉ về số không, như:
- “túng lúi” là không tiền
(0)
- “ăn bòn” chỉ không tiền, (0)
- “chẳng chịu tấp theo ai”
(0)
Như vậy có cả thảy là ba con số 0 (không). Nếu viết ba
con số 000 rồi đặt số 3 ở phía trước, thành ra 3.000 (ba
ngàn) ấy là chỉ về công-quả của người tu theo Đạo Cao
Đài ngày nay là phải lập cho được “ba ngàn công quả”.
Như lời của Trang-Tử nói trong sách Nam-Hoa-Kinh:
- Chí nhân vô kỷ
(0) quên mình mà lo cho người
- Thần nhân vô công (0) không ham công
- Thánh-nhân vô danh (0) chẳng mến danh.
Một người tu dù ở bậc phẩm nào cũng phải thể hiện cho
được "ba ngàn công quả". Ấy là phương-châm hành đạo
của người tu mà Đức Chí-Tôn đã ân-cần dặn bảo.
Người tu theo Tôn-chỉ của Đạo Cao-Đài là Phụng-sự.
Bài thuyết-đạo 30-9- Đinh Hợi. Ngài kể lại rằng:
“Hai chữ Quốc-Đạo lần đầu Chí-Tôn viết ra làm
cho Bần-Đạo mờ-mịt, cũng vì hai chữ Quốc-Đạo ấy mà
Phạm-Công-Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm
cho ra thiệt tướng.
Ôi, hai chữ QUỐC-ĐẠO là một vật của Bần-Đạo
tìm tàng rồi mới biết khôn, khởi điểm biết thương nòi
giống, biết thương Tổ-quốc, đeo-đuổi mất còn với cái
muốn khát khao từ buổi thanh xuân đó vậy. Tự biết khôn
dĩ chí gặp Đạo năm 35 tuổi, Bần-Đạo thấy sao mà phải
khát-khao thèm lạt, tại làm sao Chí-Tôn biết thiếu-thốn
nơi tinh thần điều ấy mà cho Bần-Đạo? Bần-Đạo ban sơ
nghi-hoặc, có lẽ Đấng có quyền-năng thiêng-liêng biết
tâm-lý đang nồng-nàn ao-ước, đương thèm lạt khao-khát,
đương tìm tàng mà đem ra cám dỗ.
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Hại thay! Yếu-ớt đức-tin, ngày nay Bần Đạo ăn năn
quá lẽ, 15 năm đã đặng thấy gì? Cả thiên-hạ nói rằng nòi
giống Việt-Nam không có Đạo. Lạ-lùng thay, chúng ta tự
hỏi có thật vậy chăng?
- Thật quả có chứ! Có nhiều Đạo quá mà thành ra
không Đạo, mượn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi”.
Thử hỏi tại sao Đức Chí Tôn cho Ngài bài thơ “dị
hợm” như vậy ? - Chỉ vì Thánh ý muốn dấu Ngài trong lớp
“lá ủ” để cho không bị sự ganh hiền ghét ngõ. Thế mà
không khỏi lắm điều pháp nạn súyt đến bỏ thây xứ người!
Câu: 15 năm đã đặng thấy gì? -Quả thật đây là một
sự xác nhận về con số Hiệp Thiên Đài chỉ có 15 người mà
thôi. Số 15 này lại là số Ma phương trong Bát Quái, chỉ sự
thiên biến vạn biến đến vô cùng mà Đức Chí Tôn đã dạy
Ngài trong “phép biến thân”. Thử tìm xem nghĩa gì?
Đức Hộ Pháp lập lại lời nói của Thầy rằng: -“Thầy
muốn nơi nào có dấu chơn của BA CON đến thì nơi đó hết
khổ và Chí Tôn cho biết rằng cái khổ ách của nhơn loại là
cùng khắp thế gian, nên Thánh-ý Thầy muốn giao cơ cứu
khổ cho con phải làm thế nào nêu ngọn cờ cứu khổ để giải
khổ cho nhơn sanh cùng khắp mặt địa cầu nầy”.
Qua không hiểu Qua là thế nào mà khi Thầy biểu
Qua phải lãnh làm rồi Thầy sẽ dạy Pháp biến thân con ra
vạn ức ... Buổi nọ Chí Tôn dạy phải vưng, chớ chưa hiểu
Pháp biến thân của Chí-Tôn đã ban cho ra thể nào. Khi
chưa có Hội-Thánh Phước-Thiện Qua rất ngại, đến chừng
Chí-Tôn dạy muốn lập Hội-Thánh phải lập Thập Nhị
Đẳng Cấp Thiêng Liêng trước, thật là quyền năng Chí Tôn
vô đối, khi ban cho Qua không bao lâu mà lập thành được
Hội Thánh Phước Thiện, tức nhiên là Hội Thánh Hiệp
Thiên Đài. Bây giờ đây đã có mấy em sẽ nối gót phụng sự
Hội Thánh Phước Thiện chung lo gánh vác cơ cứu khổ để
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thay thế cho Qua gần-gũi chúng sanh để phụng sự, gánh
sự khổ não của con người thì thấy rằng: Chí Tôn đã giúp
cho Qua thêm được nhiều tay chơn để lo cứu khổ cho mau
ra chơn tướng.”
4- Quyền-hành của HỘ-PHÁP
“Hộ-Pháp thì lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái
Thiên-điều, vì luật-lệ của Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ngày
nay thì thế cho Thiên-điều.
“Hộ-Pháp có quyền đặc biệt về ân-xá cũng như
Giáo-Tông có quyền về Chánh-trị vậy”.
Những lời luận bàn trên đều đúng vào cuộc đời
hành-đạo của Đức Hộ-Pháp. Hầu như số định của mỗi
người đều được Thiêng-liêng ấn định, cho nên con số 7
của sao sáu cánh đã điểm đúng vào bức ảnh bán diện của
Ngài, định cho cuộc đời của Ngài là 70 tuổi, bởi số 7 hiệp
với tâm 0 là trở về vô-vi, thành ra con số 70.
Theo như đồ hình trên số 5 là vị trí chính giữa, Đòai
số 7, nhân hai số này lại với nhau (5x7=35) gấp đôi lên là
70 cũng đúng vào số tuổi đăng Tiên của Đức Ngài.
Trong bài thài cúng tế Đức Ngài đã nhắc đến.
Chính đây cũng là thời-kỳ qui hiệp của các Tôn
giáo trên toàn cầu nên Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, Tôn-chỉ là Qui Nguyên Tam Giáo Phục
Nhứt Ngũ Chi, thế nên Ngài nắm hai Bát Quái:
-Bát-Quái Đồ Thiên đối với Ngài là lo bảo tồn chơn đạo
của Thầy, lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái Thiên-điều,
-Bát-Quái Hư vô, Ngài có quyền đặc biệt về ân-xá.
Đức Hộ-Pháp cũng như Đức Quyền Giáo-Tông đều nắm
trọn hai Bát-Quái vào tay, nhưng Giáo-Tông thì hữu hình,
còn Hộ-Pháp thì vô-vi
Quả thật Chí-Tôn đã “chọn mặt gởi vàng” bởi Đức
Ngài lúc nào cũng tha-thiết với sứ mạng của mình, rằng:
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“May một điều là Tôi còn thiếu với Đức Chí-Tôn Tôi xin
đầu kiếp, thiếu hay không mà kiếp này Tôi là tên dân nô-lệ
cho nước Việt-Nam, đã chịu thống-khổ tâm-hồn lẫn hình
thể trên 35 năm.
“Tôi không xin, không biết tại sao Tôi đầu kiếp
xuống dân Việt-Nam, Tôi cảm-kích vô hạn: nào chịu khổ,
nào chịu bạc-nhược và yếu-hèn, tại thấy nhơn-loại đau
đớn Chí-Tôn mới đến mở một nền Tôn-giáo, làm một khối
sanh-quang cho toàn nhơn-loại đó là cái danh-dự của
nước Việt-Nam đã chịu khổ.
“Vì cái tình Chí-Tôn đối với dân-tộc Việt Nam nên
Tôi thí thân phải chết mới đền bồi xứng đáng”.
Đức Hộ-Pháp vừa lo cho Cơ-quan Cửu Trùng-Đài
lại vừa lo cho Hiệp-Thiên-Đài, Ngài cũng có lời than:
“Hại thay ! Chớ phải chi hai lẽ thiện và ác ấy cả
Thánh Thể của Ngài đi một lối mà thôi, nói đơn giản: thà
là làm thầy chùa thì thầy chùa, thầy pháp là thầy pháp;
Đạo thời Đạo đi cho triệt để, hay Đời cho triệt-để đi.
Khổ não thay ! Thánh-thể Đức Chí-Tôn vì lãnh nơi
mạng lịnh của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn
vẹn nơi thế gian của Ngài. Hỏi vậy chớ Đại-Từ-Phụ đã
giao cho ta có phải giao Thánh hay là giao phàm ? Nếu ta
lấy theo sự suy gẫm của ta, ta phải nhìn rằng Đại-Từ-Phụ
đã giao cho ta phàm nhiều hơn Thánh, lẽ dĩ-nhiên trước
mắt ta đã ngó thấy.
“Tự thuở nay con người dầu sức mạnh-mẽ thế nào
gánh một vai mà thôi, Đại-Từ-Phụ lại buộc cả Thánh-Thể
của Ngài phải gánh hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai
Tôn-giáo trước mắt ta, ta ngó thấy:
- Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo,
- Công-giáo lại nghiêng cái gánh bên Đời.
Đời, Đạo; phàm, Thánh. Đức Chí-Tôn đến lập Thánh-Thể
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của Ngài, Ngài biểu phải đứng ngay chính giữa của nó.
Luận ra cho cùng lý, thì Hội-Thánh của Ngài buộc không
Đời mà cũng không Đạo, ở giữa cái mức trung-tâm của
Đời và Đạo”.
Hai quẻ Càn Khôn biến tướng qua nhiều hình
thức đó là sự vi diệu của Dịch vậy:
*Nếu đặt thành chữ thì ghép hai quẻ này lại thành
ra chữ ĐIỀN 田 là ruộng. Là cái Tâm điền, ấy là ruộng
tâm. Hình ảnh chữ điền nếu phân tích ra sẽ thấy:
-4chữ nhựt日 nằm ngang dọc (nhựt nhựt tung hoành nhựt)
- 4 chữ Sơn 山 xoay quanh (Sơn sơn điên-đảo sơn)
-2 chữ vương王xuôi ngược(lưỡng vương tranh nhứt quốc)
-4 chữ khẩu 口 họp lại chính giữa (tứ khẩu tại trung-gian).
Trong sám Trạng-Trình có câu: “Phá điền Thiên-tử
giáng trần” hoặc “Phá điền Thiên-tử xuất, Bất chiến tự
nhiên thành”.
Bốn chữ nhựt trong “Nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu
nhựt tân" là chỉ có TÂN LUẬT của Đạo Cao Đài ngày nay
đủ yếu lý. Ngòai nghĩa trái với Cựu Luật, mà Tân là mới:
ngày mới, mỗi ngày mỗi mới, lại thêm mới, tức nhiên Tân
Luật có thể thay đổi tùy theo sự tiến hóa của nhơn sanh;
nhờ vậy nền Đại Đạo này luôn thích nghi với cả nhân lọai.
Bốn chữ Sơn đứng vào Tứ tượng để thành 7 (Đền
Thánh là Thất Sơn vô vi) biến thành 9 nữa.
Hai chữ Vương đặc biệt nằm theo chiều xuôi
ngược trong khung đó là hình ảnh "hai vua trong một
nước". Trong con người có hai vua, ấy tức nhiên một vua
tinh thần một vua vật chất đang nhường quyền nhau để giữ
vững tinh thấn một con người mới trong thời Thánh đức,
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Cũng như trong cửa Đạo ngày nay Đức Chí Tôn phân
quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp khác nào hai vua làm
chủ hai Đài. Thử hỏi nếu hai vua cứ tranh nhau như Trịnh
Nguyễn phân tranh ngày cũ thì nhân sanh sẽ hướng về
đâu? Ngày nay người tu là phải vừa lo Nhơn Đạo vừa lo
Thiên Đạo tức là giục tấn trên con đường Thiêng liêng
hằng Sống mà trở về với Đại ngã tức là về với Đức Chí
Tôn Ngọc Hòang Thượng Đế.
Bởi trong chữ Vương 王 có tàng ẩn chữ ngọc 玉,
nếu một cái chấm của nét chủ 丶ấy xuất ra ngoài thì thành
chữ chúa 主 nhập vào trong thành ra chữ Vương. Có câu:
"Ngọc tàng nhứt điểm, xuất vi chúa nhập vi vương".
Tại sao người phải tu để đạt cho được cái “tâm
Điền” ấy? -Đó là lý cớ vì sao phải tu-hành. Tu-hành chính
là phương-pháp sửa đổi tâm-tánh để mình làm CHỦ được
chính mình; khi đã tự mình làm chủ được mình rồi thì
cũng làm chủ được vũ-trụ. Phật Thích-Ca nói “Thắng một
vạn quân không bằng tự thắng lấy mình”.
Do vậy mà Đức Hộ-Pháp khi nhận được bài thơ
trên lần đầu hẳn là Đức Thượng-Đế đã ngầm giao cho sứ
mệnh mở Đạo Trời, mà mối Đạo này có “Bí-quyết đắc
Đạo”: Thờ chữ CHỦ trên Thiên bàn. Người người quên
chữ Chủ trong người mình thì như ngựa không cương. Đó
chính là Đức tin họp bởi: Tự tín, Tha tín rồi Thiên tín.
Nhưng bản tính của con người như “ngựa không
cương” dễ buông lung, nhà Phật nói là “tâm viên ý mã”,
tức nhiên cái tâm của người như con vượn, cái ý của người
như con ngựa, cho nên rất dễ phân tâm, nhà Phật phải
dùng phép để “cột” nó lại nên có bức tranh “thập mục
ngưu đồ” tức là 10 bức tranh vẽ trâu, ngụ ý là giữ cái tâm.
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Một lần nữa, Đức Hộ-Pháp xác nhận:
“Bần-đạo nhớ lại hồi buổi ban sơ mới khai Đạo,
thật ra Bần-Đạo không có Đức-tin gì hết, không có Đức
tin đến nước Đại-Từ-Phụ tức cười. Ngài đến nhà Bần-Đạo
năm Sửu dạy cả mấy Anh lớn ngày nay là Chức-sắc của
Đạo, đi đến mọi nhà. Thật ra Đức Chí-Tôn đến thăm, đến
viếng mọi con cái của Ngài.
“Bần-Đạo không Đức-tin gì hết, nghe nói Tiên
giáng, đi theo nghe thi chơi, làm cho Đại Từ Phụ phải tức
cười. Ngài cho bài thi ai nấy cũng tốt, duy có bài thi của
Bần-Đạo di-hợm như vầy- THI:
Ngao-ngán không phân lẽ thiệt không,
Thấy thằng áp-út quá buồn lòng.
Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,
Cái của cái công phải trả đồng
Đại-Từ-Phụ còn thêm hai chữ “Nghe con”!
Cho đến bảy tháng, lúc xuống ở Thủ-Đức, năm
thiên hạ bị bịnh chướng, khi không khởi phù mình rồi chết,
nhứt là ở tại Thủ-Đức lắm bịnh nhơn quá chừng. Đức Chí
Tôn biểu xuống ở Thủ Đức cứu bịnh cho họ trong bảy
tháng, xuống ở Thánh-Thất của Đạo, nhờ Đức Lý giảng
dạy với ngòi bút trọn bảy tháng trường mới biết Đạo. Có
cái hay-ho hơn hết là những điều gì Ngài dạy trong Cơ
Bút là những sở-hành trong kiếp sanh của Bần-Đạo”.
Qua hai bài thi trên Đức Chí-Tôn giáng ban cho
Đức Hộ-Pháp, Người đều không vừa ý và đều cho rằng
“Dị hợm”. Nghĩ ra cũng “dị-hợm” thiệt ! Vì sao?
Vì trọng-trách của Đức Người quá ư to lớn !
Thường gánh một gánh đã oằn vai, nhưng bấy giờ Ngài
phải gánh hai gánh một mình; bởi:
“Trong buổi Kỳ ba phổ-độ, Chí-Tôn giáng cơ tiếp
điển mở ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ hiệp đủ Phật, Tiên,
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Thánh, là kỳ kiết-quả, độ đủ 92 ức nguyên-nhân trở về
nguyên-thủy. Sách có câu “Thiên địa tuần-hoàn châu nhi
phục thỉ- Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt”. .
Nhiệm-vụ của Hộ-Pháp trong cơ chuyển thế và cứu thế!
Giải câu 1: Ngao-ngán không phân lẽ thiệt không":
hai chữ “ngao-ngán”trong câu đầu tiên: vậy có đến ba chữ
“không” và nhất là chữ “phân” 分 nó kết hợp bởi bộ đao
刀 và chữ bát 八, ý nói dùng con dao cắt ra làm tám mảnh
một vật gì; muốn nói đến số 8 là chỉ về Bát-Quái. Bát Quái
là do hai lần Tứ tượng họp lại. Mà ở phần Thiên Đạo của
Đạo Cao-Đài có đến hai Bát-Quái rồi !.
Cả câu trên là chỉ sự biến dịch của trời đất, âm
dương, cương nhu, ở người là Nhân-Nghĩa, đi trong vòng
lý Tam tài: Thiên, Địa, Nhơn vậy.
Câu 2: “Thấy thằng áp út quá buồn lòng”
Ngón tay “áp út” là chỉ vào ngón trước của ngón út,
tức là ngón tay không tên hay còn gọi là “vô danh chỉ”.
Đức Hộ-Pháp là con thứ tám trong gia đình, đứng
vào hàng áp út, sau Ngài có một em gái thứ chín, đã chết.
Về lý Đạo: đây là “vô danh thiên địa chi thỉ” đúng
vào cung Tý là sự khởi điểm. Ngón cái là mẫu “hữu danh
vạn-vật chi mẫu”. Khi bắt ấn Tý thì ngón cái ấn vào cung
Tý ấy là âm dương hiệp nhứt. Nhưng khi hai tay nắm lại
thì ngón cái của bàn tay mặt ấn vào cung DẦN (chỉ kỳ ba
này là nhơn sanh ư Dần- Đức Ngài hạ sanh vào ngày 5-5Canh Dần), là một Thiên mạng tá phàm.
Lại nữa ẤN TÝ của Chí Tôn ban cho nhân-sanh
trong kỳ ba Phổ-độ này ấy là ấn kiết quả. Kiết quả là kết
trái. Do đó nếu tu thì thành như lời Chí-Tôn đã hứa, chẳng
những nền Đại Đạo độ cả toàn cầu nhơn-loại, mà còn độ
cả vạn linh “Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng sanh”.
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Người mà Chí-Tôn sắp giao cho hai cái gánh nặng
Đời và Đạo ấy chính là Ông PHẠM CÔNG-TẮC trong
buổi “Nhơn sanh ư Dần”, cũng hiệp với tuổi của Ngài là
Canh Dần (1890) Đó là đã đi vào cơ Nhị Ngũ, Ngài "Hiệp
nhứt Ngũ Chi Đại Đạo và Ngũ Chi Minh Đạo".
Xem thế thì Ngài đã hiệp đủ điều kiện: ba con số 0
để cho Thầy chọn lựa Người để Thầy giao cho “cây cân
công-bình thiêng-liêng tạo hóa”. Bởi hai câu thi sau:
“Muốn giàu Thầy hứa đem cho của.
“Cái của cái công phải trả đồng”.
“Cây cân Thiên-bình dưới bàn tay của Thượng-Đế” cho ta
thấy: nếu khi cả hai bên cân và vật đồng nhau thì cây kim
mới chỉ vào điểm 0. Cũng như hai gánh Đạo và Đời mà
Ngài sắp giao cho Ông Phạm-Công Tắc cũng phải giữ cho
tương-đồng thì mới vẹn phận “Đạo Đời tương đắc” vậy.
Hai bài thi này Đức Chí-Tôn ban cho Đức Hộ-Pháp
trong buổi đầu khai Đạo mà Ngài còn cho là “dị hợm”.
Nghĩ kỹ lại cũng thấy “dị hợm” thiệt ! Vì lời lẽ khó đóan
ra quá. Nhưng chính cái dị hợm đó là cái áo giáp để che
dấu cho Ngài để khỏi bị đồng môn ganh tỵ, đố kỵ Ngài.
Với bài thi Tứ tuyệt như thế đã đủ ý nghĩa cho vai
tuồng của Đức Hộ pháp phải diễn trên sân khấu Đạo. Số 4
là Tứ tượng biến hóa. Tất cả có 28 chữ (4x7) là nói lên
nhị Thập Bát Tú rất quan trọng, thêm hai chữ “Nghe à”
cộng là 30 chữ, đi vào vô vi của Tam bửu: Tinh-khí-Thần
C-Kỷ nguyên Đạo-lịch của Đại Đạo Tam-Kỳ PĐ
Quyển “Đạo Mạch truy nguyên” của Ngài Bảo Văn
Pháp Quân Cao-Quỳnh-Diêu soạn, thì trong Tý thời ngày
mùng Một tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy khởi khai
nguồn Đại Đạo, lấy hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ”.
Còn Đức Ngài thì tá danh là “Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ
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Tát Ma-Ha-Tát” rồi Ngài giải rõ trong danh hiệu của Ngài
gồm đủ Tam giáo: Nho- Đạo- Thích. Thế nên Đại-Đạo
Tam Kỳ Phổ-Độ khai nhằm giờ Tý, ngày mùng 1 tháng 1
năm Bính Dần là do nơi đó”.
Đạo Cao-Đài lấy giờ 1, ngày 1, tháng 1, năm Bính
Dần (dl: 13-02-1926) làm Kỷ nguyên Đạo-lịch của Đại
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Như thế năm Bính Dần là năm Đạo
lịch thứ nhứt. Ba con số Nhứt ấy là đủ đắc nhứt: “Thiên
đắc nhứt Linh, Địa đắc nhứt Ninh, Nhơn đắc nhứt thành”.
Hơn nữa năm Dần là năm thứ 3 (Tý- Sửu-Dần) là
một sự tròn đầy. Nếu số 1 là số Trời “Thái Dương” thì số
3 là số của người “Thiếu Dương”: Thiên nhơn tương hợp
nên nói “một mà ba, mà ba cũng là một”. Số 3 tượng là
CÀN ☰ “Tam Dương khai Thái” là hình tam giác đều,
tượng Tam giáo. Ngày giờ này Đức Chí Tôn khởi lập Đại
Đạo, Tôn chỉ “Qui Tam giáo” thì duy chỉ có Thầy đứng
chủ trung “Qui Nguyên Phục Nhứt” mà thôi.
Trước mặt ba vị: Cao Quỳnh Cư - Phạm Công Tắc
– Cao Hoài Sang; Đức Ngài hỏi rằng:
- “Thầy muốn dùng các con mà khai Đạo, các con
có dám lãnh trọng-nhậm ấy chăng ?”.
- Ba ông bạch rằng: “Trong các con từ bé chí
trưởng, chẳng thông Đạo lý chi, duy nhờ Đức Chí Tôn dạy
bảo bấy lâu, thì sự biết chưa đặng trong muôn một, e cho
chẳng xứng đáng mà lãnh trách nhậm lớn lao ấy”.
Đức Ngài nói rằng: “Chi chi có Thầy gần bên các
con, miễn là các con khứng chịu, gắng để trọn tấc lòng, thì
chẳng hề chi”.
Khấn vái xong rồi thì vào nhà phò loan, Đức Chí
Tôn giáng dạy như vầy:
“Thầy cho các con hiểu rằng: Buổi tạo Thiên lập
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Địa, Thầy sanh loài người ra, nhằm ngày Dần “Nhân
sanh ư Dần”. Vậy từ đây, Thầy dùng các con, làm tay
chơn, mà gầy dựng nền Chánh-giáo. Lại cũng kể ngày nay
là ngày phát khởi nguồn Đại-Đạo, lấy hiệu ĐẠI-ĐẠO
TAM KỲ PHỔ ĐỘ, còn Thầy thì Tá-danh “Cao-Đài TiênÔng Đại Bồ-Tát Ma Ha-Tát”.
Đấng ấy đã thật sự đến dạy Đạo tại phương Nam.
Vậy mỗi mỗi đều có tiền định không thể lầm lẫn được qua
danh xưng: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết Cao Ðài Tiên
Ông Ðại Bồ Tát Ma-Ha-Tát Giáo Đạo Nam phương.
Đức Thượng Phẩm giáng cơ ngày 15-07-Giáp
Tuất (1934) có để lời giảng luận:
“Tâm tư ba đứa mình (Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh) nhờ lẫn lộn trong cảnh dở mới thấu đáo
được nhơn tình, ngày nay mới có oai linh cầm sanh chúng.
Mình ở trong dở mới đoạt được cái hay thì sự dở là bài
học giỏi. Cười…ấy vậy cả sự dở của đời có lạ chi với
mình phòng luận biện. Cười…Ôi ! họ dở để cho họ dở
chơi, còn Bần Đạo cần cho các Bạn biết chọn hay đặng
làm hay thêm nữa. Cười… phải vậy không Anh lớn ?
- Quyền Giáo Tông: Em giải hay lắm, quân tử với
anh hùng phải đủ luận chưa, nói thêm chơi !.
- “Quân Tử TẮC,
- “Anh Hùng SANG” mà !
Đức Hộ-Pháp thuyết ngày 22-12 Đinh-Mùi (1958):
“Do lịnh Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế,
ba vị Thượng-Phẩm, Hộ Pháp, Thượng-Sanh, hiệp với
chư vị: Bảo-Văn Pháp-Quân, Bảo-Pháp, Hiến-Pháp, Khai
Pháp, Tiếp-Pháp, chia nhau đi khắp các tỉnh Nam-phần để
phò loan thâu người cầu Đạo nhập-môn”.
Đức Hộ-Pháp nói: “Hội Thánh Phước Thiện tức
nhiên là Hội Thánh của Hiệp Thiên Đài. Trước, chưa xuất
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hiện Hội Thánh Phước Thiện mà Hiệp Thiên Đài vẫn có ít
người làm, sau lập thành Hội Thánh được Chí Tôn định
đâu sẵn rồi nên giao phó trách nhậm ấy cho Qua, tức là
chính mình Hộ Pháp là người làm đầu trong Hiệp Thiên
Đài, trách nhậm đó nặng nề làm sao đâu !. Khi ấy chỉ có
ba người Hiệp Thiên Đài lãnh phận sự Thầy.
Chí Tôn nói: - “Thầy muốn nơi nào có dấu chơn
của ba con đến thì nơi đó hết khổ ”.
1- Ba người đó là ai ?

Chính là ba vị Tướng-soái của Thầy đã chọn lựa
sẵn cho xuống trước, ngày nay Thầy đến lập nền chơn giáo
chỉ qui-tựu lại mà thôi, tất cả đều có đầy đủ để giao cho sứ
mạng xây cơ chuyển thế, khai Đạo cứu đời.
Đức Hộ-Pháp có nói rằng: “Dùng Lương-sanh để
cứu vớt quần-sanh”.
Những ngày đầu, Đấng AĂÂ gọi ba vị này là
“Tam vị Đạo-hữu” một từ thân-mật; mà cũng chính là thể
hiện theo nguyên lý của vũ trụ: Đức Chí-Tôn lập Đạo
trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ tuần-huờn châu nhi
phục thỉ, Tôn-chỉ là “TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ
CHI PHỤC NHỨT” để đưa nhân-loại đến Đại-Đồng.
Theo nguyên-lý thì:
- Thiên khai ư Tý là trời khai vào hội Tý
- Địa tịch ư Sửu là đất thành hình ở hội Sửu
-Nhơn sanh ư Dần là có nhơn-loại vào hội Dần
Cho nên buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba vị
Tướng Soái đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba
Chi: PHÁP- ĐẠO- THẾ; thì:
- Đức Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư Chưởng
quản chi ĐẠO, tuổi Mậu-Tý (1888). Ngài qui thiên ngày
01 tháng 03 năm Quí-Tỵ (1929).
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- Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang Chưởng
quản chi THẾ, tuổi Tân-Sửu (1901). Ngài qui thiên ngày
26 tháng 03 năm Tân-Hợi (1971)
- Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Chưởng-quản
Chi PHÁP, tuổi Canh-Dần (1890). Đức Ngài qui thiên
ngày 10 tháng 04 năm Kỷ-Hợi (1959). Ngoài ra Đức Ngài
còn là Giáo-chủ của nền Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ này về
mặt hữu hình nữa. Hôm nay nói Đạo thành do ba người
chính là ba vị Tướng-soái của Chí-Tôn đó vậy. Nhưng đây
chỉ nói về Hiệp-Thiên-Đài. Sở dĩ đặt thứ tự ba vị Tướng
soái là theo thứ tự về tuổi: TÝ- SỬU - DẦN.
Theo Chơn-pháp của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ
thì mọi cơ-cấu nơi cõi vô-hình đều có cơ-cấu hữu hình đối
tượng của Đạo nơi mặt thế. Ở cõi Thiêng liêng có Cửu
Thiên Khai Hóa, thì trong cửa Đạo Cao-Đài có đối tượng
hữu-vi là Cửu Trùng-Đài.
Còn ở vô-hình có cơ-cấu tạo ra cung Trời là Thập
Nhị Khai Thiên tức là Thập Nhị Thời Thần thì ở cửa Đạo
Cao-Đài có đối tượng hữu-vi là Thập Nhị Thời Quân.”
Đối với luật thiên nhiên của vũ trụ, ta từng nghe
nói “Thiên địa tùân hòan chu nhi phục thỉ”
Từ tạo thiên lập địa, Càn Khôn phát khởi tới ngày
nay biết mấy muôn vạn lần xuân qua hè lại, thu mãn đông
về. Nay tới đời Hạ nguơn mạt kiếp cũng gọi là cuối cùng.
Phàm muôn việc đều có thủy, có chung, có khởi, có
cùng, như một ngày một đêm 24 giờ: khởi ở Tý, Sửu, Dần,
Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Túât, Hợi…Tới Hợi
rồi phải khởi lại Tý….”
Nếu lấy khoa học nhận xét thì sự ăn khớp nhau giữa
Hà đồ và Địa dư thì thấy rõ ràng sự đúng nhau của trái đất
bắt đầu từ lúc sơ khai.
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Mới bắt đầu số 1, phát sinh ở hướng Bắc, tức là cái
vi-dương (vi dương đây là Đạo). Bắt đầu có ở hướng Bắc
cho nên trên quả địa-cầu lúc đó có đại-lục mà chỉ ở hướng
Bắc hưởng thụ cái khí vi-dương đầu tiên của sao Bắc-đẩu.
“Thiên nhứt sanh thủy”.
Rồi dần dần phát-triển qua hướng Nam, tức là số 1
tiến dần đến số 2; số 2 ở về hướng Nam thể trên, tức là
đaị-lục của Bắc Á-châu (chi THẾ xuất-hiện).
Bấy giờ sang hướng Đông đến số 3. Số 3 tức là số
của Thiếu-Dương (đây là lúc thịnh hành của cơ Pháp) cho
nên trong thời thái-cổ theo sự phát triển về thời gian, vì lẽ
ấy mà thời đó ở Á Đông văn-minh trước Âu-Tây, mà
chính cái văn minh tinh-thần vô-cùng sáng-suốt đó mới
thấu hiểu được trời đất. Do lẽ ấy nên có câu: “Thiên khai ư
Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần”.
Tức là Tý-hội khai thiên, qua Sửu-hội sanh địa-cầu
và Dần-hội thì sanh nhơn-loại: Thiên- Địa- Nhơn gọi là
Tam tài hay là Thiên-hoàng- Địa-hoàng- Nhân-hoàng.
Như thế buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba vị
Tướng soái của Ngài đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng
đầu ba chi: ĐẠO- PHÁP- THẾ nên gọi đây là Tam Đầu
chế của Hiệp Thiên Đài. Vì lẽ đó nên nói "Đạo thành do
ba người".
2- Trên tinh-thần một Tôn-giáo
Muốn sống bền vững và phát-triển tốt đẹp, thì Tôn
giáo ấy phải có đủ Tam bửu: TINH - KHÍ - THẦN cũng là
Phật - Pháp- Tăng đó.
Trên hết: Đức Chí-Tôn là Phật, Đức Phật-Mẫu là
Pháp; Pháp mới sanh ra vạn-vật Càn-Khôn Vũ-Trụ; vạn
vật ấy là do nơi Tinh mà ra, tức là Tăng.
- Thần tức nhiên là Đức Chí-Tôn,
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- Thần phân định Khí,
- Khí mới sanh ra Tinh.
Phật là Chí Tôn, Pháp là Civa tức Phật-Mẫu, Tăng
là vật-loại trên Càn-Khôn Vũ-Trụ này.
- Về Thần: thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn
có do Đức Chí-Tôn làm chủ linh-hồn của Đạo-giáo.
- Về Khí: thì buổi phôi-thai chưa mấy tựu thành,
nên Đức Chí-Tôn mượn hình thể của Diêu-Trì-Cung làm
chữ Khí.
- Về Tinh: thì hình thể của Đạo Cao-Đài tức là ba
Chi: Pháp- Đạo- Thế, tượng-trưng là: Hộ Pháp, Thượng
Phẩm, Thượng-Sanh (là ba ông TẮC- CƯ- SANG).
Ấy vậy:
“Chúng ta xét thấy ĐẠO CAO-ĐÀI còn hạnh-phúc
nhiều hơn các Tôn-giáo khác, nếu nhận quả quyết thì được
có ba người, mà ba người tức nhiên nhiều hơn thiên hạ
rồi. Cái thiệt tướng của nền Chơn-giáo Đức Chí Tôn đã
hiện tượng do quyền-năng vô-đối của Ngài mà đoạt được,
mà trong đó các vị thừa hành mạng lịnh của Ngài đã vẽ
nên hình, nắn nên tướng của nó.”
3- Ngôi vị Ba vì Tướng-soái của Đức Chí-Tôn:
Dưới ba pho tượng của Đức Hộ Pháp, Thượng
Phẩm, Thượng Sanh là 5 bực đá mài, màu nâu hình bán
nguyệt, gọi là Bán nguyệt Ngũ Lôi Đài, dành cho Thập nhị
Thời Quân Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn.
Đức Thượng-Sanh xác nhận:
“Lúc ban sơ, Đức Chí-Tôn dùng Huyền-diệu Cơ
Bút thâu phục các Chức-sắc thượng-cấp Hiệp-Thiên-Đài,
dùng những vị này trong việc phò-loan để lập thành ĐẠI
ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.
“Trước thời-kỳ Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài được lịnh
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dùng Đại-Ngọc-cơ trong việc truyền-giáo thì chỉ là một
giai đoạn chơi giải trí của ba vị nói trên là các ông Cao
Quỳnh Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang. Sau được
đắc phong là: Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh”.
Cái đêm mà ba Ông ngậm-ngùi và xúc-động hơn hết là
đêm 10-11-1925 Đức Tả-quân Lê-Văn-Duyệt nhập bàn
cho thi. Sau đó, Đức Chí-Tôn thâu-phục chư vị Thời quân
Hiệp-Thiên-Đài, vị Đầu sư Thượng-Trung Nhựt và các vị
Đại-Thiên-phong Cửu-Trùng-Đài.
4- TAM NGÔI NHỨT THỂ
Nay Đạo Cao-Đài cho biết rõ về Ba ngôi một thể:
- Ngôi một là Đức Thượng-Đế, là Đức Chí-Tôn còn
gọi là Đại-Từ-Phụ.
- Ngôi hai là Đấng Mẹ Sanh của nhân loại, tức là
Đức Phât-Mẫu Diêu-Trì.
- Ngôi Ba tức là Cha Mẹ phàm thể này đây.
Nay trong cửa Đạo về quyền năng của ba ngôi ấy thì:
- Ngôi Chí-Tôn là Phật tạo ra Chơn linh hay linh
hồn, tức là Ngài ban cho điểm linh quang sáng suốt, mà
con người hơn con vật và đứng đầu cả chúng sanh.
- Ngôi Phật-Mẫu là Pháp, tạo ra Chơn thần, tức là
trí não, nhờ đó mà học mới hay, mới hiểu biết mọi việc.
- Ngôi Tăng là Hội Thánh tức là các cơ quan giáo
hóa nhơn sanh cho được tận thiện, tận mỹ và dẫn dạy
phương tu cho thành Tiên tác Phật.
“Thầy nói cơ tạo đoan Càn-Khôn Vũ Trụ ra sao thì
trong vạn vật cũng tương liên như vậy: cùng một khuôn
khổ, một định luật như nhau hết:
- Trên hết cả là Phật, ấy là ngôi cao thượng hơn
hết, nắm pháp huyền vi,
- Phật mới chiết tánh ra Pháp ấy là ngôi thứ nhì.
- Pháp mới sanh Tăng ấy là ngôi thứ ba.
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Ba cơ quan ấy chừng Qui Nhứt lại thì duy chỉ có một
nguyên căn, một bổn thể”.
5- Nguyên lý của ba ngôi:
Trước nhứt, Đấng Tạo Hóa phóng Chơn linh lập
Ngôi Một của Ngài là Thái Cực (Premier Logos).
Thái Cực vốn là cơ động tịnh. Thái Cực động sanh
Chơn Dương làm Hỏa. Hỏa là Thần (Esprit), tức là cái
động thể Nguơn Thần của Tạo Hóa (Brahma-Vira) mà
Đạo thơ gọi Mộc Công vì Mộc năng sanh Hỏa.
Thái Cực lại tịnh mà sanh Chơn Âm làm Thủy.
Thủy là Tinh (Matière), tức là cái tinh thể Nguơn Thần của
Tạo Hóa (Brahma-Vâch), mà Đạo thơ gọi Kim Mẫu vì
Kim năng sanh Thủy.
Tạo Hóa vận chuyển ngôi Thái Cực cứ một động
một tịnh mà sanh ra hai Nguyên lý Thái Dương - (Pratyagatman) và Thái Âm (Mula-prakriti), lập thành Ngôi Hai là
Lưỡng Nghi (Deuxième Logos).
Đạo thơ nói Mộc Công và Kim Mẫu sanh ra Anh
Nhi và Trạch Nữ, rồi nhường ngôi cho hai người mà đi tu.
Đó là nói bóng. Sự thiệt thì Chơn Dương và Chơn Âm
(Mộc Công và Kim Mẫu) sanh ra nhị nguyên lý Thái
Dương và Thái Âm (Anh Nhi và Trạch Nữ).
"Nhường ngôi mà đi tu” nghĩa là sau khi thành lập
ngôi Hai (Lưỡng Nghi) thì ngôi Một (Thái Cực) trở về địa
vị vô vi.
Tạo Hóa lại dùng phép Âm Dương giao cảm, biến
thành hai Khí Thiếu Dương (Fohat) và Thiếu Âm (Koilon)
mà lập Ngôi Ba là Tứ Tượng (1) (Troisième Logos).
Đó là một Thể ba Ngôi (2) (Trinité).
(Nay, buổi đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn cũng đã lập
thành: một thể ba ngôi: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh. Nhờ chơi Xây bàn mà ba ông: CƯ- TẮC-SANG học
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hỏi đạo lý, trau giồi trí thức cho tới ngày Đấng AĂÂ xưng
chính là Đức Chí Tôn dạy ba ông vọng Thiên bàn ngòai
sân, quì giữa trời mà cầu Đạo (nhằm ngày mùng 1 tháng
11-Ất Sửu (dl: 16-12-1925). Đó là ba vị Đệ tử mà Đức Chí
Tôn thâu Nhập môn trước nhứt trong nền Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ (Tòa Thánh- Tây Ninh)
Chú thích: (1) Hư không đây không phải là trống không,
hoang vu, ảo tưởng. Đó là cõi Siêu Hình mà phàm trí, phàm
giác chưa thấu đáo. Cái Không Không đó là Không mà Có. Cái
Có, Có là Có lại Không. (Cao Đài Tiên Bút)
(2) Trong Bát Quái, thì Thiếu Dương thuộc quẻ Khảm ☵
Thiếu Âm thuộc quẻ Ly ☲. Biểu hiệu Thiếu Dương là một gạch
liền giữa hai gạch đứt. Tuy thấy phần Âm lấn phần Dương
nhưng nó là biểu hiệu cho Dương, vì trong luật điều hòa cai
quản Võ trụ Kiền Khôn, bao giờ cái phần thiểu số cũng cầm
quyền thống trị tất cả các hiện tượng. Ai rõ thông y học, xét về
thai dựng của đàn bà do chỗ Âm Dương yếu mạnh mà sanh
hoặc trai hoặc gái, thì thấy rõ cái phần thiểu số bao giờ cũng
mạnh hơn phần đại số và luật điều hòa của Tạo Hóa trái hẳn
với công lệ “mạnh được yếu thua” của cuộc cạnh tranh phàm
tục. Cái lẽ huyền vi rất khó hiểu. Xin nhắc lại trong bài Thánh
giáo ngày 29-9-26, có câu nầy: “Các con hiền mà dữ, các con
yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà quyền thế, các con nhịn
nhục mà các con hành phạt. Cử chỉ các con khá tập sao cho
nghịch với cử chỉ thế tình, thì là gần ngôi Tiên Phật đó”.
(2) Tôn giáo nào cũng có cái biểu hiệu một Thể Ba Ngôi:
- Đại Đạo có: Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng.
- Đạo Phật có Tam Bửu: Từ Tôn Di Đà, Quan Âm, Thế Chí.
- Thiên Chúa giáo có ba Ngôi: Đức Chúa Cha (Père), Đức
Chúa Con (Fils), Đức Chúa Thánh Thần (Saint-Esprit).
- Đạo Bà la môn thì có: Thần Sáng Tạo (Brahma), Thần phá
hoại (Shiva), Thần Bảo Tồn (Vishnou).
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6- BA PHO TƯỢNG (Hiệp-Thiên-Đài)
Quay mặt nhìn vào gian giữa, thấy ba pho tượng to
lớn đứng trên ba tòa sen:
- Tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở giữa, mặc
Đại phục Khôi giáp, đứng trên tòa sen giữa Thất Đầu Xà ở
bực đá mài cao hơn hết, tay cầm cây Kim Tiên (Bửu pháp
của Thái Sư Văn Trọng thời nhà Trụ trao cho Hộ Pháp).
- Tượng của Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ở phía
tay mặt của Đức Hộ Pháp, đứng trên tòa sen trước cây
Phướn Thượng Phẩm, mặc Đại phục, tay mặt cầm Long
Tu Phiến có gắn Phất Chủ, tay trái cầm xâu chuỗi Từ Bi.
- Tượng của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang ở phía
tay trái của Đức Hộ Pháp, đứng trên tòa sen trước cây
phướn Thượng Sanh, mặc Đại phục, tay mặt cầm cây Phất
Chủ, tay trái nắm xâu chuỗi Từ Bi, sau lưng thì giắt Thư
Hùng kiếm.
- Đặc biệt Đức Hộ-Pháp thứ 8 (tám) trong gia đình.
- Đức Thượng Phẩm thứ Tư (4)
- Đức Thượng Sanh cũng thứ tư (4)
Vậy: hai lần 4 là 8. Cả thảy có hai số 8, biểu hiệu cho hai
Bát Quái Cao Đài do Đức Chí-Tôn ban cho làm hành trang
Phổ Độ trong cơ chuyển thế và cứu thế này.
Ba tòa sen đặt trên ba cái đôn, một con rắn lớn, da
màu nâu sậm, có 7 đầu gọi là Thất Đầu Xà, mình rất dài,
quấn vào cả ba cái đôn nầy, đuôi rắn quấn tròn vào đôn
của Đức Thượng Sanh, thân rắn quấn vào đôn của Đức
Thượng Phẩm, phần đầu quấn vào đôn của Đức Hộ Pháp,
7 đầu rắn tượng trưng Thất Tình của con người, chia ra:
- 3 đầu HỈ, ÁI, LẠC đưa thẳng lên cao sau lưng Đức Hộ
Pháp giống như tạo thành chỗ dựa;
- 2 đầu Ố và Dục tẻ ra hai bên, gục xuống vừa tầm để Đức
Hộ Pháp đặt 2 tay lên để chế ngự;
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- 2 đầu Nộ và Ai ở dưới thấp, gục xuống vừa tầm để Đức
Hộ Pháp đặt chân lên khi Đức Ngài ngồi trên tòa sen.
Như thế, 7 đầu rắn ấy kết hợp với tòa sen đặt trên
cái đôn, tạo thành như một cái ngai để Đức Hộ Pháp ngự
trên đó, với 2 tay kềm chế 2 đầu Ố và Dục, 2 chân đạp lên
2 đầu Ai và Nộ, không cho 2 đầu nầy ngẩng lên.
Chỉ riêng 3 đầu HỈ, ÁI, LẠC, cho ngẩng đầu lên
cao như làm chỗ dựa lưng cho Đức Hộ Pháp tức là bảo trì
3 tình cảm tốt đẹp luôn được vươn lên, cao thượng.
Người tín hữu Cao Đài khi chầu lễ Chí Tôn, thì đã
có Thất tình trong người rồi. Trước mặt là 7 cái ngai vàng
son rực rỡ của Cửu phẩm Thần Tiên, sau lưng là Thất đầu
xà chủ ý là chế ngự Thất tình; Tu để biến Thất tình thành
thất bửu, chính là đường thăng hoa: thành Tiên tác Phật.
Đây chứng tỏ người tu theo Đạo Cao Đài là chế
ngự Thất tình chứ không diệt thất tình như nhà Phật, vì
Đạo Cao Đài là Tu vừa nhập thế cũng vừa xúât thế.
Nếu xếp các tình cảm này theo hình chữ Phi 非 (là
không) sẽ thấy rõ: ba đầu rắn ngẩng lên: HỈ, ÁI, LẠC là
hướng thượng, ba đầu gục xuống là hướng hạ; duy có đầu
rắn mang chữ DỤC là đứng ở giữa. Vì có thể dục lên
thành ra dục Hỉ, dục Ái, dục Lạc; dục xuống như dục Ai,
dục Ố, dục Nộ. Nhưng cái dục này phải là người đạo đức
biết kềm chế để cho hướng thượng, nếu
không thì rất nguy hiểm. Vì vậy tình
DỤC cũng phải đè nén là vậy. Thấy rõ
trên hình vẽ có 7 tình (thất tình) nhưng
chỉ có 6 Dục (lục dục). Nhưng khi một
người biết chế ngự Thất tình “Vui cũng
vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để
nọc vui buồn thấm vào chân tánh” thì
chừng ấy những cái “gai nhọn” sẽ lẫn
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khúât
vào trong thành ra chữ Phi 非 là không tức là cái “tâm
không”. Nếu thêm bộ tâm 心 vào dưới chữ Phi thành ra
chữ BI 悲 là buồn. Thế nên các Đấng Đại giác mới xưng
mình là “Đại bi”có nghĩa là buồn trước cái buồn của chúng
sanh mà ra tay cứu vớt, có nghĩa là Đấng ấy đã “làm Chủ
được thất tình”. Thật ra Đức Chí Tôn cũng đại nộ; Đức Hộ
Pháp đại nộ làm rung rinh cả tinh đẩu của Thầy nữa kìa !
TRẤN THẦN THẤT ĐẦU XÀ
Ngài Hiến Pháp nói: “Khi trấn thần Ngai Hộ-Pháp
ngự, Ngài trấn chữ KHÍ, có tượng một con rắn bảy đầu
quấn vào dưới ngai Ngài.
Phương pháp trấn Pháp của Đức Hộ-Pháp; khi hành
bí Pháp cùng Thể pháp các Đàn, Vía, Sóc, Vọng: lúc Ngài
đứng là chuyển Pháp, Ngài ngồi là trụ Pháp và khi Ngài
ngồi hai chân đạp hai đầu: Ai bên tả, Nộ bên hữu; hai tay
đè: Ố bên Hữu, Dục bên tả. Đức Ngài nói: khi Hộ-Pháp
trấn trên Thất Đầu Xà là để nén các vật dục ở thế này gom
lại khỏi cấu xé nhau, để Mừng, Vui, Thương, cho mọi
người chung hưởng Thái bình để gìn giữ đạo đức tu hành
cho dễ dàng, nước nhà thanh trị, e sau này Hộ-Pháp xuất
ngoại, Thượng Sanh về ngự nơi đuôi thì tự do Thất tình lôi
cuốn cấu xé lẫn nhau, không phương kềm chế, ấy là cơ thử
thách nội và ngoại nơi Tòa Thánh đó vậy..
Ngày nào Hộ-Pháp trấn lại trên Ngai thì mới có thể
dễ dàng mọi việc Đời - Đạo. Quyền Thiêng liêng phải vậy
đặng “trả vay cho sạch vết oan khiên”, mới đem thuần
phong mỹ tục vãn hồi hoà bình, trật tự, tháng Thuấn ngày
Nghiêu, trở nên đời Thượng Cổ, Thánh đức thùân lương.
Vì lời tiên tri trên của Đức Hộ-Pháp mà Hội Thánh
rất lo ngại nên quyết định đúc tượng của Đức Ngài gấp rút
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để trấn an trên Thất Đầu Xà nghĩa là trấn áp phần nào Thất
Tình của con người, đặng tránh bớt biến cố trong Đạo. Lời
tiên tri ấy đã ứng hiện rõ rệt từ ngày Thượng Sanh về cầm
quyền tối cao trong Đạo. Có nhiều hiện tượng cho thấy
Thất tình đã dậy, gây sự bất hòa giữa người Đạo với nhau.
Bùa chữ KHÍ 氣: Trên vách phía sau ngai của
Đức Hộ Pháp là bùa chữ KHÍ vẽ màu vàng trên nền đỏ.
Sau lưng Đức Thượng Phẩm có treo lá phướn
Thượng Phẩm, trên đó có Cổ pháp Thượng Phẩm là Long
Tu Phiến và Phất Chủ.
Sau lưng Đức Thượng Sanh thì có treo lá phướn
Thượng Sanh, trên đó có Cổ pháp Thượng Sanh là Thư
Hùng Kiếm và Phất Chủ.
Hai cây cột hai bên chữ KHÍ có đôi liễn Phạm Môn:
- PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp
- MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.

梵敎隨元救世度人行正法
門權定會除邪滅魅護眞傳
Nghĩa là:
. Phật dạy tùy thời kỳ mà cứu độ người đời thi hành theo
Chánh pháp.
. Quyền lực của Đại Đạo định ra thời kỳ này trừ tà diệt mị
bảo hộ chơn truyền.
Dưới ba pho tượng có 5 bực đá mài màu nâu, gọi là
bán nguyệt Ngũ Lôi Đài, dành cho Thập nhị Thời Quân
Hiệp Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn, thì:.
- Cấp thứ 1 (thấp nhứt) là của Cửu-Trùng-Đài.
Trong cấp nầy, phần giữa dành cho các Chức sắc Pháp
Chánh Hiệp-Thiên Đài đứng chầu lễ Đức Chí Tôn,
- Hai phần hai bên dành cho các tín đồ, Đạo hữu
nam nữ chầu lễ (đây cũng trở về con số bí pháp Tam Ngũ)
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7- BA NGÔI THÁP Hiệp-Thiên-Đài
“Thượng Sanh – Hộ Pháp – Thượng Phẩm”
Thánh Ngôn ngày 9-3-Kỷ Tỵ (dl: 18-4-1929) Đức
Chí Tôn dạy việc xây Tháp cho Đức Cao Thượng Phẩm:
“Các con…Cười ! Ấy cũng tại Thầy mà các con lộn xộn
cùng nhau…Cười…Thơ! Con cũng phải, mà Bính cũng
phải! Lỗi ấy nơi Thầy. Bính ! Chớ chi con lấy năm lần
chín (5x9=45) thì con đã trúng rồi đó, con lại sợ
thằng…Sang đứng cận đường, song cũng còn xa đó con,
không hề gì. Hai con muốn đem vào cây ba nhánh một
chút nữa càng tốt, nhưng đã lỡ rồi, cứ để y.”
Theo Thánh Ngôn dạy trên, thì ba ngôi Tháp cách
nhau 45 thước, lấy tháp Hộ-Pháp làm trung tâm và Tháp
của Thời Quân không có trước mặt tiền Tòa Thánh.
Để rõ hơn, ngày 7-3-Kỷ Tỵ, Đức Chí Tôn dạy:
“Thơ! Con xây Tháp Cao Thượng Phẩm trước cây
ba nhánh, day về hướng Đông, giống như ngó vào Điện
hầu Thầy vậy… Đừng làm như Tháp Bảo Đạo, vì phẩm vị
khác nhau…”. (Không dạy rõ khoản cách, nên nói lỗi tại
Thầy là vậy).
8- Quyền uy của ba Tướng soái:
Thầy đã ân-cần nhắc-nhở: “CƯ, TẮC, SANG, ba
con đã lãnh mạng lịnh lớn lao vẹt đường tăm-tối trong
buổi ban sơ. Thầy lại khiến ba đứa phải liên-hiệp nhau
mới có thể xây đắp nền Đạo cho đến cùng”.
Phần yếu-trọng của ba người, Thầy có nói:
“CƯ, TẮC, SANG, con ơi ! Lập Đạo thành đặng
chăng tại nơi ba con. Con đã nghe quyền-hành của yêu
quỉ Thầy cho lớn đến bực nào? Chẳng phải là cơ thử
Thánh, Tiên, Phật mà thôi, lại còn là Công-bình Thiêng
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liêng của Tạo-hóa. Nếu hai đầu cân chẳng song bằng thì
tiếng cân chưa đúng lý”.
“Nội nơi Nam-phương này, như có mặt cho Tà
thần yêu-quái sợ thì duy có BA CON. Vậy rán giữ-gìn cho
thanh-khiết. Thầy nói thật cho các con hiểu trước rằng:
Cả Môn-Đệ Thầy đã lựa chọn, lọc-lừa, còn lại lối nửa
phần Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám-dỗ, đi bao
nhiêu thì mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên-cơ
phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương
thế mà nâng đỡ đức-tin của Môn-đệ Thầy lên cao hằng
ngày, ấy là công-quả đầu hết.”(ĐCT Giáp-Dần 1926)
Nguyên lý về Số:
Đức Chí-Tôn ban đầu đến với giả danh là AĂÂ,
Thất-Nương Diêu-Trì-Cung VƯƠNG-THỊ LỄ đến
với giả danh Đoàn-Ngọc-Quế, hẳn phải có lý-do:
1- Là thời kỳ ẩn-danh của Đức Chí-Tôn, của Thiêng
Liêng chuẩn-bị đến trao mối Đạo nhà cho Việt-Nam.
2- Là thiêng liêng đưa cái giả là cái bóng đến trước
rồi cái hình là thật đến sau, tức nhiên Thể-pháp có trước
mới bày ra Bí-pháp sau.
3- Riêng Đức Chí-Tôn tạo sự thân-mật, gần-gũi để
tình-cảm đến một cách tự-nhiên, không gượng ép.
Đây là số 3 tròn đầy, đủ: Tinh- Khí- Thần hiệp nhứt.
Riêng Đức Chí-Tôn thì chỉ đến với danh xưng là
AĂÂ tức nhiên là 3 chữ cái (nguyên-âm) của vần Quốc
ngữ Việt-Nam, mà vần Quốc-ngữ này lại khởi nguyên từ
vần của La-tinh, thế là dụng ý của Ngài họp cả Đông-Tây
thu về một mối, Tam-Tài Thiên - Địa - Nhơn toàn vẹn.
Người Việt-Nam mình hay nói “Nhứt quá tam”
nghĩa là từ một đến ba mà thôi, chứ không quá, vì đến số 3
là đủ một chu-kỳ. Khi đến bốn là đã biến-hóa ra rồi.
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Nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài xưng danh là AĂÂ,
tức là con số Tam, mà Tam là Càn-Khôn vũ-trụ định thể.
Ba chấm nói rõ ra là con số 3. Số thiêng-liêng tạo đoan
vạn-vật.
Dịch nói: Dương khí sinh ở Đông Bắc, Âm khí
thành ở Tây Nam. Dương khí có trước mà ở dưới âm khí.
Số 3 là dụng số của Trời nên sau quẻ Kiền (1) Khôn
(2), đến Truân (3). Truân là quẻ số ba trong Thượng kinh.
Thượng kinh bắt đầu ở số 3, tức là mọi sự, mọi vật
đều khởi đầu ở số 3, nghiã là bằng sự truân-khó, người
hành xử ở thời này cũng lắm truân-chuyên, khó nhọc lắm,
vì ở cái thời-kỳ khởi điểm. Dầu là một suy nghĩ, một tư
tưởng mà chưa hành động đó mới là thời Truân. Truân là
thời đầy gian khó nên có câu “Vạn sự khởi đầu nan”.
Số 3 là số hoàn tất. Bởi đó là nguyên lý cấu tạo càn
khôn vũ trụ và vạn vật “Một mà ba, ba mà một” là vậy.
Vì sự truân khó đó cho nên Đức Chí-Tôn có dạy :
“Thầy có hội chư Tiên Phật mà thương nghị về sự
lập Đạo tại Đại Nam Việt-Quốc. Các con khá nghe lời
Thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng
một dạ mà lo chấn-hưng đạo-đức, tuy bây giờ phân chia
nhiều nhánh nhiều chi chớ ngày sau cũng có Một mà thôi.
Các con dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà
chớ khá ganh gỗ chê bai nhau” (TNI/110)
“Vì mỗi việc khó-khăn trắc-trở là lúc sơ khai, vậy
Thầy khuyên các con rán thành tâm hành Đạo, mà Đạo
không phải giữ bằng lỗ miệng đâu”(TNI/71)
10-Tình cảnh đôi TA phản trắc:
Đây là lời của Đức Lý nói với Đức Hộ Pháp khi Ngài
mới vừa về sau những ngày pháp nạn ở Phi châu.
Bởi Đức Hộ Pháp hiệp với Đức Lý Giáo Tông là
quyền Chí Tôn tại thế nhưng trị về vô vi. Còn Hộ Pháp
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hiệp với Quyền Giáo Tông là quyền Chí Tôn tại thế mà trị
về hữu hình. Ở đây đủ cả Nhị khí Âm- Dương, Tam Tài
thống hiệp vậy.
Cung Đạo Đền Thánh: 1-3-Mậu Tý (dl: 9-4-1948)
Đức Lý Giáo-Tông giáng nói: “Từ ngày Hiền Hữu
hồi mã, Lão chưa đến viếng đặng, chẳng phải lơ lảng tình
nhau, nhưng buổi Thiên thơ biến chuyển, nếu Lão đến thì
e cho vì thương mà thố lộ Thiên cơ, phải bị tội Ngọc Hư
định án. Nay vì đã gần liễu kết, dầu cho còn xảy ra tai nạn
cho nhơn sanh chút ít chẳng hại gì, nên Lão đến phân trần
đôi điều hơn thiệt.
Hiền Hữu khuynh tâm vì Lão và Thượng Trung
Nhựt lập quân đội khi Hiền Hữu vắng mặt có phải ?
Tình cảnh đôi TA phản trắc:
- Lão là Thiên điều mà cầm quyền trị thế.
- Còn Hiền Hữu tại thế mà nắm Thiên điều.
Lão xin nhắc: Khi Hiền Hữu tịnh pháp tại Thủ Đức, Lão
đã nói cơ chuyển thế Trời Người hiệp một. Hiền Hữu có
nhớ ? Cười !. . .
Thiên Đình tại thế, thế tại Thiên Đình, cơ huyền bí
độ tận chúng sanh mới đặng, có phải ? Thoảng như vậy thì
cơ chuyển thế nguy hiểm nầy, nhơn sanh sẽ định số phận
Hiền Hữu thế nào có biết ?
Cười ! Chẳng lẽ phải chịu một phen khảo xác nữa
thì nạn chiến tranh Lão đã tiên tri từ trước, vì chủng tộc
Việt Nam vô đạo, mới khó giải kiết cứu nguy. Nếu Hiền
Hữu ngày nào cầm lại Thiên Thơ thì mới rõ phần nhơn
quả. Chẳng lẽ Lão là chủ phần xác của nhơn sanh mà ngồi
khoanh tay, không tìm phương cứu chữa. Địa vị của Hiền
Hữu như Lão thì Hiền Hữu mới thế nào ? - Chẳng phải vì
những kẻ lợi dụng vô tâm, đọa đày thiên hạ mà lại đố kỵ
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chẳng dám cứu đời. Hiền Hữu căn dặn cả thảy các con cái
của Chí Tôn rán sức ăn năn cầu nguyện”. Nghe Thi:
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh Chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.
Cung Đạo Tòa Thánh: 22-4-Mậu Tý (dl :30-5-1948)
Đức Lý Giáo Tông giáng nói: “Hộ Pháp, Hiền Hữu
muốn Lão ký tên Thánh Lịnh thăng vị cho chư Chức sắc
Thiên phong. Điều ấy vốn không khó, chỉ sợ nghịch Thiên
điều. Lão đã nói, hoàn cảnh của đôi ta phản trắc:
- Lão vô hình lại đảm nhiệm trách nhậm trị thế định
vị, tức là Chủ khảo Thiêng liêng vị. Bởi thế cho nên khi Hộ
Pháp trấn Thánh Phi châu, Lão mới đến cầm quyền đặng
định vị cho các Thánh Tử Đạo, vì đó mà lập nên Quân đội.
- Còn Hiền Hữu hữu-hình mà lại nắm Thiên điều
Hành pháp lập Giáo. Hiền Hữu là Chủ khảo hữu hình vị,
bởi cớ cho nên Hiền Hữu làm đầu toàn Hội Thánh.
Khi Ngọc Hư giáng lịnh thì Hiền Hữu vẫn nhớ hai
câu thi nầy :
“CỬU TRÙNG không kế an thiên hạ,
“Phải để HIỆP THIÊN đứng trị vì.”
Bởi lẽ ấy, Lão đến khi nọ giao quyền trong bài thi:
“HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI”. Ấy
vậy, nơi tay Hiền Hữu đủ quyền Chí Tôn mà chuyển thế.
Lão bất quá là một Gián-Nghị Đại-Phu ở gần Hiền Hữu,
chia lo sớt nhọc mà thôi. Lão tưởng khi thiên hạ chưa an,
có phải ? Cười ! Thì nay đã hiện diện là Quốc Sư Việt
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Nam, đặng bước qua Quốc Sư thiên hạ. Xong chưa mà
toan thối thác? Cứ ký đi như trước đến giờ là đúng phép”.
Ấy cũng đã rõ phần nào “Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị
Hữu Hình Đài” trong công việc “Vạn thù qui nhứt bổn”.

D- ĐẠO PHỤC CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN
ÐẠO PHỤC CỦA HỘ PHÁP:

CHÚ GIẢI: Ðạo Phục của Hộ Pháp có hai bộ, một
bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
Bộ Ðại Phục: người phải mặc giáp, đầu đội Kim
Khôi toàn bằng Vàng, trên Kim Khôi có thể Tam Sơn,
giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ nghĩa là Chưởng Quản
Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc. Chơn đi hia, trên
chót mủi hia có chữ "Pháp" 法 ngoài giáp thì choàng
mãng bào, thế nào bên tả phải giáp, bên hữu thì mãng. Tay
hữu (bên Ðạo, nghĩa là bên Thượng Phẩm) cầm Giáng Ma
Xử (thể, lấy Ðời chế Ðạo) còn tay tả (bên Thế, nghĩa là
bên Thượng Sanh) nắm xâu chuỗi "Từ Bi" (thể, lấy Ðạo
chế Ðời) thành ra nửa Ðời nửa Ðạo. Ngang lưng cột dây
lịnh sắc có ba màu Ðạo (thể Chưởng Quản Tam Giáo nơi
mình, nắm trọn Thể Pháp và Bí Pháp đặng qui nhứt), cái
mối dây lịnh sắc phải ngay chính giữa bụng.
Bộ Tiểu Phục: thì toàn bằng hàng vàng (màu Ðạo),
đầu đội Hỗn-Nguơn-Mạo màu vàng, bề cao một tấc ngay
trước trán chính giữa có thêu ba Cổ Pháp của Tam Giáo
là Bình Bát Vu, cây Phất Chủ, và bộ Xuân Thu, ngay trên
ba Cổ Pháp ấy có chữ "Pháp" 法 chơn đi giày vô ưu màu
trắng. Nơi chót mũi có chữ "Pháp 法 lưng nịt dây lịnh sắc
y như Ðại Phục.
Khi ngồi Tòa Tam Giáo, thì phải mặc bộ Tiểu Phục,
còn Ðại Phục thì chỉ để khi ngự trên ngai mình.
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LUẬN ĐẠO
1-ĐẠO PHỤC CỦA HỘ PHÁP
PCT: “Đạo-phục của Hộ-Pháp có hai bộ, một bộ Đại phục
và một bộ Tiểu phục”. Đấy chứng tỏ rằng “HỘ-PHÁP” là
người nắm cơ mầu-nhiệm của Đạo, nắm luật của Đời” tức
nhiên là Ngài nắm cả hai Bát Quái Cao-Đài cũng như
Giáo-Tông. Đó là lý Âm Dương luôn đi liền nhau. PCT
Thầy ban cho đạo phục cũng chính là xác định quyền hành.
PCT: “Bộ Đại phục: Người phải mặc giáp, đầu đội
Kim Khôi toàn bằng vàng, trên Kim Khôi có thể Tam sơn,
giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ nghĩa là Chưởng quản
Tam Thiên bên Cực Lạc.”
GIÁP: là lọai áo bằng sắt
để chiến sĩ ra trận, mặc
vào để chống lại vũ khí.
Ở đây là “thiết giáp đạo
bào” để “trừ tà diệt mị hộ
chơn truyền” mà quyền
hành của Ngài là nắm
pháp Đạo- Đời.
KIM KHÔI: là chiếc
mão vàng, trên chiếc mão
này có hình dáng giống
như cây chỉa ba ngạnh,
gọi là “tam sơn” tượng
trưng việc Chưởng Quản
Tam Thiên, là cảnh ở
Tây phương Cực Lạc.
Thế nên niệm danh Ngài đáng lẽ ra là “Nam-mô Tam Thiên
Thế Giái Hộ-Pháp giáng lâm” nhưng vì thường quen niệm
danh là “Nam-mô Tam châu Bát Bộ Hộ-Pháp Thiên Tôn”
cho nên không sửa đổi. Điều ấy chứng tỏ rằng uy-quyền
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của Ngài rất nên yếu trọng. Nghĩa là trên Thiêng Liêng có
bốn châu mà Ngài trấn ba châu. Riêng Bắc Cù lư châu giao
cho Kim Quan-sứ trấn giữ để làm Giám khảo trong kỳ Hạ
nguơn này. Đức Ngài không ngó tới: Khôn nhờ dại chịu.
Chơn đi hia, trên chót mũi hia có chữ "Pháp" 法
Hia: là lọai giày cao ống, trước mũi cong lên, lọai giày của
các võ quan ngày xưa, mang hia để tăng thêm uy quyền.
Chữ Pháp 法: Thêu chữ Nho này ngược, chứ không phải
chữ quốc ngữ, chứng tỏ Ngài là người nắm Pháp, vì “HỘ
PHÁP là người nắm cơ mầu nhiệm của Ðạo, nắm Luật của
Ðời, xử đoán chư Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Ðồ
cùng là xin ban thưởng; công thưởng, tội trừng nơi thế
nầy”. Chữ Pháp 法 có bộ thủy và chữ khử 去 tức là dùng
nước để khử trược. Ngài nắm cả Bí Pháp Cao Đài vậy.
“Ngoài giáp thì choàng mãng bào, thế nào bên tả
phải giáp, bên hữu thì mãng”. Mãng bào là lọai áo chầu,
rộng, bằng hàng bóng lóang, có thêu hình con mãng. Thế
nào bên tả phải giáp, bên hữu thì mãng.
“Tay hữu (bên Ðạo, nghĩa là bên Thượng Phẩm)
cầm Giáng Ma Xử (thể, lấy Ðời chế Ðạo) còn tay tả (bên
Thế, nghĩa là bên Thượng Sanh) nắm xâu chuỗi "Từ Bi"
(thể, lấy Ðạo chế Ðời) thành ra nửa Ðời nửa Ðạo”.
Giáng Ma Xử: về hình thể là một lọai gươm bằng
gỗ để trừ tà diệt quỉ. Giáng Ma Xử là cái chày để hàng
phục quỉ ma. Đây là bửu pháp của Vi Hộ thời Phong Thần.
Sau, Vi Hộ trở về núi tu luyện đắc quả Phật Hộ Pháp, nên
gọi là Vi Hộ Pháp. Bửu pháp này được Đức Hộ Pháp đem
trấn nơi Cực lạc Thế Giới thuộc cõi thiêng liêng.
Đức Quyền Giáo Tông dạy: 17-09-Kỷ Sửu (1949)
“Lẽ thì Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy các em, nhưng vì
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cặp loan mới tập, Ngài không thể giáng được. Anh vưng
lịnh Đức Lý đến tỏ cơ Đạo ngày hôm nay cho các em được
rõ. Nền Chánh giáo của Chí Tôn hoằng khai kỳ Phổ Độ
thứ ba nầy gọi là Quốc Đạo, thì các em cũng đủ hiểu ý
nghĩa ra sao. Nếu đời không loạn lạc thì Đạo khai chẳng
ích chi. Xem đời Châu- Thương chiến đấu thì đạo Lão
mới ra bình phục, bởi do nơi lịnh Ngọc Hư, Khương Tử
Nha lên núi 40 năm phải thừa mạng xuống trần lãnh roi
Đả-Thần-Tiên trị loạn. Đó là do Đạo của Đời. Ngày nay
Hộ Pháp cũng lãnh cây Giáng Ma Xử để cầm quyền trị thế
thì các em cũng biết rằng cây roi Đả Thần-Tiên là linh
nghiệm thế nào, thì cây Giáng Ma Xử còn huyền năng gấp
mấy. Vậy các em khá tuân mạng Người cùng Đức Lý Giáo
Tông, hai quyền ấy hiệp một là quyền Chí Linh tại thế.
Các em đã mang trọng trách nơi mình trong cơ chuyển
thế, thì đã có ký hứa buổi hạ trần, cũng như các Tướng
nhà Châu lãnh lịnh nơi Côn Lôn khi trước. Vậy mọi việc
hành trình khá nhớ căn tu là gốc, làm điều chi phải thuận
theo Thiên mạng là toàn thắng với danh nghĩa “Vì Đạo
cứu Đời” thì có Đức Lý cùng Qua thị chứng. Các em cứ
tiến hành”.
“Tay tả nắm xâu chuỗi "Từ Bi". Nhà Phật thường
dùng chuỗi này để lần trên ngón tay, vừa lần chuỗi vừa
niệm Phật, mục đích là “Trấn tâm chi bửu”. Ý nói tìm sự
bình an cho tâm hồn, quên sầu muộn; thể hiện lòng Bác ái.
“Ngang lưng cột dây lịnh sắc có ba màu Ðạo (thể
Chưởng Quản Tam Giáo nơi mình, nắm trọn Thể Pháp và
Bí Pháp đặng qui nhứt), cái mối dây lịnh sắc phải ngay
chính giữa bụng”. Dây lịnh sắc hay dây Sắc lịnh (Xem
trang 252 đã giải). Chi pháp để mối dây giữa bụng. Hộ
Pháp thuộc Khí đứng giữa Thượng phẩm và Thượng Sanh.
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PCT: “Bộ Tiểu phục thì toàn bằng hàng vàng (màu
Đạo), đầu đội Hỗn-Nguơn-Mạo màu vàng, bề cao một
tấc ngay trước trán, chính giữa có thêu ba Cổ pháp của
Tam giáo là Bình Bát vu, Cây phất chủ, Bộ Xuân thu,
ngay trên ba Cổ pháp ấy có chữ Pháp.
Riêng chữ Pháp 法 phân-tích sẽ thấy cái lý mầu
nhiệm: gồm bộ thuỷ氵và chữ khử 去 tức nhiên là dùng
nước để khử trược. Bộ thuỷ 3 nét ứng với Tam tài, chữ khử
5 nét là lý Ngũ-hành; cộng 3 và 5 là 8 là Bát Quái vô hình,
tức là một yếu-tố để chứng tỏ đây là Hư-Vô Bát-Quái.
Hộ-Pháp là người của cung Hỗn-Nguơn-Thiên (số 11)
thế nên trên bàn thờ của Hộ-Pháp có cả thảy 11 cúng
phẩm, đó là quẻ Bát Thuần Càn, chứng tỏ Ngài là Người
đã thay trời tạo thế trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này, từ đó
những vấn-đề có liên-quan cũng phải đúng vào con số biểu
tượng 11 mới đúng thời, đúng lúc.Vì thế trên chiếc mão
của Ngài đội có tên là “Hỗn-Nguơn-Mạo”
- Bề cao một tấc trước trán (số 1).
Số 1 là số đầu tiên sau số 0, tức là cái nguồn sanh hoạt
trước nhất để biến-vi hữu-tướng. Số 1 chỉ về Thái cực tức
Dương, người mang số này có tánh chuyên nhất và cầm
quyền vi chủ. Số 1 là số động, nó vốn là lý Thái-Cực suy
ra nên nó huyền-diệu, nhiệm-mầu, hiện biến nên Đạo gia
nói “Thiên đắc nhứt linh, địa đắc nhứt ninh, nhơn đắc nhứt
thành” là vậy. Ngôi số 1 thuộc về ngôi Phật: chủ quyền cai
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trị và giáo-hóa vạn-linh.
Tại sao phải đặt trước trán? Bởi Đạo là lấy chính
trung, nên chi đặt ở trán là điểm giữa của mặt. Lại nữa
chính giữa “có thêu ba Cổ-pháp của Tam giáo” là Xuân
Thu, Phất chủ và Bình Bát-vu (xem phần Cổ Pháp ở trước)
Đứng đầu Tam-giáo có ngôi “Chưởng Pháp của ba phái
là Thích- Đạo- Nho. Nghĩa là mỗi phái là một vị, mà ba
Đạo vẫn khác nhau; nội dung, ngoại dung đều khác hẳn,
luật-lệ vốn không đồng chỉ nhờ Luật lệ làm cơ Qui Nhứt”.
Cổ-Pháp của Tam giáo:
“Mỗi Chưởng-Pháp phải có Ấn riêng:
-Thái Chưởng-Pháp thì Bình-Bát vu
-Thượng Chưởng-pháp thì cây Phất chủ,
- Ngọc Chưởng-Pháp thì Bộ Xuân thu.
Hiệp một gọi là Cổ pháp. Ba cái Cổ-pháp ấy vốn của Hộ
Pháp hằng kỉnh trọng. Nơi mão
Tiểu phục của Người phải có ba
Cổ-Pháp ấy” (PCT)
Đức Hộ-Pháp là Người của Cung
Hỗn Nguơn Thiên, nên đội Hỗn
Nguơn Mạo. Buổi Tam Kỳ Phổ Độ này Ngài là Giáo Chủ
Đạo Cao Đài về hữu hình, tức nhiên Ngài nắm hai Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Kinh Đại Tường có câu:
Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo-chủ,
Di-Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
“Hộ-Pháp là thể các Đấng trọn lành, Người lại giao quyền
cho Thượng-Phẩm lập Đạo, đặng dìu-dắt các chơn hồn lên
tột phẩm-vị của mình, tức là nâng-đỡ binh vực cả Tín-đồ
và Chức-sắc Thiên-phong ngồi an địa-vị, cũng như chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật điều-đình Càn khôn thế giới cho
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an-tịnh”.
“Chơn đi giày Vô ưu màu trắng: nơi chót mũi có
chữ Pháp, lưng nịt dây lịnh Sắc y như Đại phục”
Đức Hộ Pháp đi giày vô ưu, là Phật vị, là Đấng Trọn lành.
Tóm lại: Pháp Chánh Truyền ban đạo phục cho Chức
sắc Đại thiên phong là một lần nữa xác định quyền uy tối
thượng của các Ngài: trước là quyền uy của Hộ Pháp.


2- THƯỢNG PHẨM 上 品
Fr: Chef du Domaine Spirituel
Cao-Quỳnh-Cư (1888-1929)
Sinh năm: Mậu-Tý (1888)
Qui Tiên ngày: 01-3 Kỷ-Tỵ (dl: 10-4-1929)
Hễ bước chân vào cửa Đạo là có Thiên phẩm, mà
hễ có Thiên phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng
phẩm.
ĐẠO PHỤC CỦA THƯỢNG PHẨM
Luận: Thượng Phẩm cùng với Hộ Pháp lo cho
chúng sanh trọn cả “Đường Đạo và Đường Đời”. Riêng
Đức Ngài thì đặc biệt về phần Thiêng liêng.
Thep Pháp Chánh Truyền
dạy: “Vật chất hữu sanh, thảo
mộc hữu sanh, cầm thú hữu
sanh, nhơn loại hữu sanh, tức là
chúng sanh. Trong chúng sanh
đã có nguyên sanh, hóa sanh và
quỉ sanh. Trong các kiếp hữu
sanh, duy có phẩm người là cao
hơn hết, nên gọi là Thượng
Sanh”. Nguyên nhân là ai?
- Nguyên nhân là những
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người mà chơn linh được sanh ra từ lúc khai Thiên đã có.
- Hóa nhân là chơn linh vật lọai, đọat đến phẩm vị nhơn
lọai. Hóa sanh là khai thiên rồi mới biến hóa ra.
- Quỉ nhân là hai chơn linh kia xu hướng ác hành mà bị
đọa đày vào Quỉ vị.
Chú giải: Ðạo Phục của Thượng Phẩm cũng có hai
bộ, một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục”. Ấy cũng là
hòan tất lý Âm-Dương một cách tòan vẹn.
- Bộ Ðại Phục thì toàn bằng hàng trắng, ngoài mặc
áo lá màu xanh có viền chỉ kim tuyến bạc. Ðầu để trần,
chơn đi giầy vô ưu màu trắng, trước mũi có chữ Ðạo 道.
Lưng buộc dây lịnh sắc y như của Hộ Pháp song mối phải
thả ngay bên hữu. Tay hữu cầm Long Tu Phiến (nghĩa là
cây quạt kết đủ 36 lông cò trắng) trên đầu quạt ngay giữa
có Phất Chủ, (thể, quạt đưa các chơn hồn vào Tam Thập
Lục Thiên, nghĩa là vào Thiên vị) tay tả cầm xâu chuỗi Từ
Bi, (thể, dâng Ðạo vào cho Hộ Pháp).
- Bộ Tiểu Phục cũng bằng hàng trắng, lưng cột dây
lịnh sắc y như Ðại Phục, đầu đội Hổn Ngươn Mạo màu
trắng, y như của Hộ Pháp, ngay giữa trán có thêu "Long
Tu Phiến" ngay trên hình Long Tu Phiến có chữ "Ðạo 道.
Khi đến Tòa Tam Giáo, thì phải mặc bộ Tiểu Phục,
còn Ðại Phục thì chỉ dùng khi đến ngự trên ngai mình.
Luận: Vì Ngài nắm “Chi Đạo” là vô vi nên đầu để
trần (không có khăn hay mão). Áo lá màu xanh là màu của
Đạo Tiên, thể hiện Ngài là Hớn Chung Ly, người của Bát
Tiên. Trong Tam Đầu chế Hiệp Thiên Đài thì Hộ Pháp ở
giữa là Nhứt Phật; Thượng Phẩm và Thượng Sanh đứng
hai bên là nhị Tiên, nên thả mối dây Sắc lịnh cũng tùy phía
“Tay hữu cầm Long Tu phiến, trên đầu quạt ngay
giữa có Phất Chủ”. Đặc biệt Long Tu Phiến có ý nghĩa:
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LONG TU PHIẾN 龍 鬚 扇
E: Fan by the beard of dragon
F: Éventail en barbe de dragon

((Long tu là râu rồng; Phiến là quạt. Tức nhiên là cây
quạt kết bằng râu rồng), nhưng trên thực tế, Rồng chỉ là
một vật biểu tượng, vật tổ, chứ không có trong cõi trần
này. Long Tu Phiến là cây Quạt của Đức Thượng Phẩm.
-Về Pháp thể thì dùng 36 lông cò trắng kết thành
một cây quạt;
- Về Pháp linh thì Ðức Cao Thượng Phẩm giáng
cơ dạy như vầy:
"Long Tu Phiến là cây quạt do điển khí của Tam
Thập Lục Thiên kết thành, quạt ấy tiết ra một điển lực có
ảnh hưởng đến cuộc tấn hóa của quần linh. Chơn thần
nào trong sạch thì nương theo đó mà siêu nhập Cực Lạc
Thế Giới. Trái lại, chơn thần nào luyến ái tà mị thì lánh xa
mà đi lần đến U Minh cảnh giới. Cả cơ "thu” và "đẩy”
của Long Tu Phiến với Chơn thần đều do luật "đồng khí
tương cầu” mà thành tựu. Nghĩa là chơn thần đạo đức thì
Long Tu Phiến hấp dẫn đến gần và đưa vào Cực Lạc Thế
Giới; còn chơn thần trọng trược thì Long Tu Phiến đẩy ra
xa và lần hồi đi đến cảnh U Minh đen tối.
Đức Hộ-Pháp cũng dạy: “Hôm nay là ngày mở cửa
thiêng-liêng và đưa nơi tay các Đấng nguyên-nhân ấy một
quyền năng đặng tự giải thoát lấy mình, hai món Bí pháp:
1- Long-tu-phiến của Đức Cao Thượng-Phẩm
2- Kim Tiên của Bần-Đạo, hiệp với ba vòng vô vi
tức nhiên diệu quang Tam giáo hay là hình trạng của càn
khôn vũ trụ, mà đó cũng là tượng ảnh Huệ-quang-khiếu
của chúng ta đó vậy. Con người có ngũ-quan hữu tướng và
lục quan vô hình, mà phải nhờ cây Kim-Tiên ấy mới có đủ
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quyền-hành mở lục quan của mình đặng”
Đức Hộ Pháp khi trấn pháp nơi Trí Huệ Cung thì
Đức Ngài dùng hai bửu pháp:
- Một là Long Tu Phiến của Đức Cao Thượng Phẩm,
- Hai là cây Kim Tiên của Đức Hộ Pháp do Thái Sư
Văn Trọng trao cho. Đức Ngài nói về Long Tu Phiến như:
“Long Tu Phiến có thể vận chuyển Càn-Khôn Vũ-Trụ
do nguơn khí đào độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào
độn nguơn khí, thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực.
Con người nắm được điều ấy là người đắc Pháp. Nhờ nó
mới có thể luyện Tinh hoá Khí, luyện Khí hóa Thần được.”
Phất Chủ: Phất Chủ là điển khí của Thất Bửu Diêu
Trì kết hợp dùng để trau rửa Chơn Thần trở nên thanh
khiết.”. Ðó là Bửu pháp của Ðức Cao Thượng Phẩm,
chúng ta là đoàn em cũng nên noi gương của người Anh
mà lần bước trên đường hành Ðạo. Nay Ðức Thượng
Phẩm thuộc về người Thiêng Liêng thì Ngài lại có nhiệm
vụ “cứu rỗi phần hồn của chúng sanh”. Trong tay Ngài
sẵn có hai món Cổ Pháp nói trên là "Long Tu Phiến" và
"Phất Chủ". Đó là sở dụng của hai món Cổ Pháp ấy.
Ngày 23-04-1931 Đức Thượng Phẩm giáng cho Thi:
Long-Tu-Phiến quạt bợn sơn hà,
Như Giáng-Ma-Xử trấn quốc gia.
Rưới nước Cam-lồ lau xã tắc,
Múa gươm thần huệ dẹp can qua,
Niệm Kinh Khổng Thánh thâu Mao- Tưởng,
Phất phướn Nhan Uyên chận Mỹ - Nga
Thế giới Hòa bình ai chủ xướng ?
Thì dân nước Việt khải hoàn ca.
Chính bài thơ này làm động cơ thúc giục cho bốn vị
trong nhóm Hòa-Bình Chung Sống của Đức Hộ Pháp phấn
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khởi tính thần mà đi cậm cờ Bến hải. Đó là: Thoại, Kỳ,
Đại, Lợi đã thực hiện tinh thần yêu nước. Bốn vị này dám
đột nhập cầu Hiền lương treo cờ trắng (Bạch kỳ).
Câu chuyện về 36 lông có trắng để làm
Long-Tu-Phiến
(Bà Đầu Sư Hương Hiếu) tức là Bà Tư Nguyễn Thị
Hiếu là Hiền nội của ông Cao Quỳnh Cư (sau đắc phong
Thượng Phẩm) có bổn phận làm chiếc Long Tu Phiến cho
Đức Ngài, đúng như lời Đức Chí Tôn giáng dạy, nhưng
thật sự chỉ làm bằng 36 lông cò trắng kết thành. Vì lẽ đó
mà Bà Tư truyền rao trong giới công quả, ai có lông cò
trắng đem hiến, với hai điều kiện là:
1- Lông cò luỵ (tự chết).
2- Lông cò nuôi chớ không được bắn giết.
Sau đó, có người Tà Mun đem tặng Bà Tư 18 lông cò
trắng. Anh ta thưa với Bà Tư: Cây dầu trước nhà tôi, cách
tháng nay có cặp cò đến ở. Bỗng nhiên, hôm qua con cò
trống dãy chết. Tôi chỉ lựa được 18 lông tốt, còn những
lông khác lem luốt không lấy được.
Hôm sau, vợ anh đó lại đem đến cho bà Tư 18 lông
cò mái. Chị ta nói: Tội nghiệp đôi vợ chồng nhà cò quá !
Làm ổ chưa đẻ đã chết. Tôi chôn cả hai xác dưới gốc dầu,
chớ không dám ăn thịt vì chim sa cá luỵ linh hiển lắm.
Ngay đêm hôm đó, Bà Tư thấy cậu Cao Quỳnh An
về thăm có dẫn theo người bạn gái có cái mũi thật cao.
(Cao-Quỳnh-An là người con trai duy nhứt của Bà
và ông Cao-Quỳnh-Cư, học bên Pháp rồi chết ở bên ấy.
Cùng một năm mà Bà Tư chịu ba cái tang: là cậu Cao
Quỳnh An, Bà ngoại cậu An và Đức Cao Thượng Phẩm).
Cậu An nói: Thưa mẹ, con xin trả lại xương cốt cho
mẹ và xin Ba giúp đưa con vào cõi Cực Lạc. Nghe đến đó,
Bà Tư giựt mình, mồ hôi ướt đẫm. Bà nhủ thầm, nhớ lời
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dặn của Đức Cao Thượng Phẩm:
"Âu cũng là số kiếp: 18 lông cò trống tượng trưng
cho cơ thu thuộc Dương, 18 lông cò mái tượng trưng cho
cơ xuất (đẩy) thuộc Âm. Đạo Đức Kinh có viết "Nhất Âm,
nhất Dương chi vị Đạo”. Ta thuộc chi Đạo, như vậy là hợp
lẽ thiêng liêng. Điều đó chứng tỏ ngay cả Bà Tư cũng chưa
thấu hiểu cơ huyền vi trong 36 lông cò trắng gồm có 18
lông Dương và 18 lông Âm. Vào năm 1949 sau ngày lễ
xuất quân, một nữ thư ký đến hỏi Bà Tư: Thưa bà, bà dạy
con cái quạt chỉ có 36 lông cò, sao mấy ông quân đội bông
mỗi mặt tới 36 lông. Bà Tư ôn-tồn đáp: Nếu lông cò tượng
trưng một mặt 36 lông cò thì không sao.
- Dạ tới hai mặt: 72 lông cò .
- Như vậy, ta đã cầu Thất thập nhị địa sát tới rồi.
Họ sẽ nhập vào tướng tá mà quấy nhiễu khó lường trước
được. Bà Tư âu lo. Sau đó ít lâu Bà lên trình với Đức Hộ
Pháp xin đưa Quân đội ra khỏi Nội-ô mà vẫn không tránh
khỏi nạn phản Thầy trừng Đạo do tướng Nguyễn Thành
Phương cầm đầu.
Nay, Đức Thượng Phẩm thuộc về người Thiêng
liêng thì ngài lại có nhiệm vụ “cứu rỗi phần hồn của chúng
sanh”. Trong tay Ngài sẵn có hai món Bửu pháp nói trên là
Long Tu Phiến và Phất chủ. Đó là sở dụng của hai món Cổ
Pháp ấy.


3- THƯỢNG-SANH 上 生
Fr: Chef du Domaine Temporel
Cao-Hoài-Sang (1901-1971) .
Ngày sinh: 29-7- Tân-Sửu (dl: 11-9-1901)
Qui Tiên: ngày 26-3-Tân Hợi (dl: 24-1-1971)
Thọ 70 tuổi.
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PCT:... Trong các kiếp hữu sanh, duy
có phẩm người là cao hơn hết, nên
gọi là Thượng Sanh. Lập Tam-kỳ
phổ-Độ này, Thầy đem các chơn linh
dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa
sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn
câu Phổ Độ. Chơn linh các nguyên
nhân bị đọa trần, quỉ nhơn chuộc tội
hay là hóa nhân thăng cấp đều nhờ
Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế độ)
Đạo phục của Thượng Sanh:
Chú giải:“Đạo phục của Thượng Sanh cũng có hai
bộ, một bộ Đại phục và một bộ Tiểu phục”. Ấy là hoàn tất
lý Âm Dương một cách toàn vẹn.
Bộ Đại phục cũng y như của Thượng-Phẩm, đầu bịt
“Thanh Cân” nghĩa là (một bao đảnh xanh), lưng mang
dây thần Thông (nghĩa là một đường lụa đỏ) và nịt dây
lịnh sắc y như của Hộ Pháp và Thượng Phẩm, song mối
phải thả ngay về bên tả. Nơi lưng giắt Thư Hùng Kiếm
(thể, tạo Thế và chuyển Thế) tay hữu cầm cây Phất Chủ
(thể, đưa Thế vào cho Hộ Pháp)
tay tả nắm xâu chuỗi “Từ Bi”
(thể, dâng Đạo cho Nhơn Sanh),
chơn đi giày vô ưu màu trắng,
trước mũi có chữ “THẾ” 世.
Bộ Tiểu Phục cũng y như của
Thượng Phẩm, song ngay trước
mão chính giữa có thêu Thư
Hùng Kiếm và Phất Chủ, ngay
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trên hình Thư Hùng Kiếm và Phất Chủ có chữ “Thế”,
lưng cột dây lịnh sắc như Đại Phục.
Khi đến Tòa Tam Giáo, thì phải mặc bộ Tiểu Phục,
còn Đại Phục thì chỉ khi đến ngự trên ngai mình.
LUẬN- PCT: “Đạo phục của Thượng Sanh cũng
có hai bộ: một bộ Đại Phục và một bộ Tiểu Phục”. Ấy là
bậc đã nắm đủ lý Âm-Dương , thể thiên hành hóa, như
Đức Hộ Pháp và Thượng Phẩm, nhưng có khác về quyền
hành của mỗi người, tuy nhiên về đạo phục thì phần đại
cương có nét giống nhau như PCT qui định (đã giải trước).
Bài thơ sau đây cũng nói lên được nguơn linh của
Đức Thượng Sanh là Lữ-Đồng-Tân, một vì Tiên trong Bát
Tiên. Ngày nay Ngài được Đức Chí Tôn ban cho phẩm
Thượng Sanh là đứng đầu của nhơn sanh, tức nhiên chủ
quyền Đời, xem như bậc Vương Đế. Ngày xưa Ngài cũng
mộng Đế Vương, nhưng nay mới là Đế Vương thật sự.
Bài thơ này đặc biệt nhứt là hai câu cuối:
Cao-Đài khai hội tại Tây trường,
Cải cựu hoán tân chế Lệ Thương.
Qui chánh cải Tà huờn miếu võ.
Tòng chơn khử giả định phong cương.
Hồng Môn thử nhựt tri thành bại,
Xích-Bích kim triêu biện nhược cường.
Phụng tấn Long hồi huờn nhứt thổ,
LẬP CÂN hiển hiện tỉnh HUỲNH-LƯƠNG
Giải theo cách chiết tự sẽ là:
“huờn nhứt thổ” là chữ VƯƠNG. Bởi chữ nhất 一 đặt
trên chữ thổ 土 là chữ Vương 王. Lập 立 là đứng, ở trên,
cân 巾 là cái khăn, ở dưới, ghép lại thành chữ Đế 帝 (có
nghĩa là đứng mà đội khăn. Đạo phục của Đức Thượng
311

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Sanh có hình ảnh này mà thôi. Hơn nữa câu Tỉnh Huỳnh
Lương là nhắc lại câu chuyện về tiền kiếp của Ngài, khi
Ngài được Đại Tiên đến độ Ngài qua giấc chiêm bao, Ngài
thấy toàn mộng công hầu khanh tướng, vợ đẹp con xinh rồi
lại bị vỡ mộng. Thời gian ấy chỉ trong thoáng chốc; khi ấy
thì chủ quán nấu nồi kê chưa chín, nên cuộc đời giả tạm
như giấc “mộng huỳnh lương”. Ngài nắm phần Thế độ.
Quyền hành cao trọng của Đức Thượng Phẩm và
Thượng Sanh nằm trong Tam Đầu chế của Hiệp Thiên đài..


4- THẬP NHỊ THỜI QUÂN
Bên cạnh Tam Đầu chế Hiệp Thiên Đài còn có Thập
Nhị Thời Quân, Đức Hộ Pháp xác nhân công trình ấy:
“Các Bạn Hiệp Thiên Đài! Các Bạn đã có từ buổi ban sơ
đến giờ, Đạo vừa mở là có các Bạn, các Bạn đã chia sớt
mọi điều từ trong cảnh khổ cho đến cảnh vinh quang. Hôm
nay không ai biết định hướng của Đạo hơn các Bạn”.
Cuộc đời của các Ngài được tuyên dương trong các
bài Thài cúng tế chung hằng năm như sau:
Tướng soái Thời quân đã đạt thành
Công trình lập Đạo sử nêu danh,
Ngàn năm để tiếng đời ca tụng,
Không hổ mặt mày với kiếp sanh.
THẬP NHỊ THỜI QUÂN HIỆP THIÊN ĐÀI
PCT: Thầy lại chọn Thập nhị Thời Quân chia làm ba:

1. Phần của HỘ PHÁP chưởng quản về PHÁP thì:
- HẬU là
Bảo Pháp, (1)
- ÐỨC là Hiến Pháp,
- NGHĨA là Khai Pháp,
- TRÀNG là Tiếp Pháp,
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Lo bảo hộ Luật đời và Luật Ðạo, chẳng ai qua Luật mà
Hiệp Thiên Ðài chẳng biết.
2- THƯỢNG PHẨM thì quyền về phần ÐẠO:
- CHƯƠNG là Bảo Ðạo,
- TƯƠI
là Hiến Ðạo,
- ÐÃI
là Khai Ðạo,
- TRỌNG là Tiếp Ðạo, (2)
Lo về phần Ðạo nơi Tịnh Thất, mấy Thánh Thất, đều
xem sóc chư môn đệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm Luật
đến khổ khắc cho đặng.
3. THƯỢNG SANH thì lo về phần ÐỜI:
- BẢO THẾ thì PHƯỚC
- HIẾN THẾ - MẠNH
- KHAI THẾ - THÂU
- TIẾP THẾ VĨNH
Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo. Thầy
cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền ắt trọng phạt.
Thầy ban ơn cho các con”.

LUẬN: Nhìn qua cách thức Thầy phong phẩm tước
cho Thời quân Hiệp Thiên Đài đủ thấy rõ:
Chi Pháp và chi Đạo: Thầy để tên của Chức sắc
phía trước và phẩm tước phía sau, như:
- HẬU là Bảo pháp, ĐỨC là Hiến pháp…
Riêng về Chi Thế thì phẩm đặt trước, tên phía sau:
- BẢO THẾ thì PHƯỚC; HIẾN THẾ thì MẠNH.
Đấy là đã phân ra: Chi Đạo là Dương, Chi Thế là Âm; còn
chi Pháp là cơ Hòa. Cũng đủ Âm Dương , Tam Tài rồi vậy.
Phải chăng Đức Thượng Sanh đã thấy rõ về sự khác
nhau giữa Nhơn tước và Thiên tước nên Ngài giải rằng:
- “ Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều lành không
mỏi là cái tước của Trời ban cho, tức là Thiên tước;
- Công khanh đại phu là cái tước của người cho,
tức là Nhơn tước. Người xưa lại sửa cái Thiên tước thì cái
Nhơn tước theo sau và được bền bĩ. Người đời nay chỉ lòe
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mình có cái Thiên tước để cầu lấy cái Nhơn tước. Khi đã
được cái Nhơn tước rồi thì dẹp bỏ cái Thiên tước không
nói đến nữa. Như thế thật quá nông nỗi, vì rốt cuộc thành
ra mất hết, cái Nhơn tước cũng không giữ được bao lâu”.
Thầy giải thích [Thứ Sáu 27-8-1926 (âl 20-7-Bính
Dần)] “Hàng phẩm Nhơn tước đạo đức các con nó trùng
với hàng phẩm Thiên tước của các con. Ngôi thứ Thầy đã
sắp sẵn, các con rán đoạt thủ địa vị mình. Trước qua sau
tới, liệu mà tu hành. Thầy khuyên các con một điều là:
Ðừng tưởng lầm tước phẩm Thiên đạo Thầy đem cho ai
cũng đặng. Cửa Bạch Ngọc Kinh chẳng phải ai vô cũng
đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong Thiên Thơ cả, chức
phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải tước hàm trần thế
dâng cho kẻ lễ nhiều. Nếu Thầy làm đặng vậy, đạo phổ
thông rất lẹ, ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần, Thầy không
phép lấy cho kẻ khác, trừ ra đứa nào chê bỏ thì mới đặng
tùy ý Thầy định đoạt mà thôi.”
Thầy nói cho các con biết: Dầu một vị Ðại La
Thiên Ðế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị
đặng. Các con nghe à!”
Một bài thi trong Thánh giáo có câu:
“Nhơn tước vốn nơi thiên tước định,
“Quyền phàm là của thế phàm đưa.”

* Thập Nhị Thời quân là gì?
Thập Nhị Thời Quân là mười hai vị Thánh bên
Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền của Hộ-Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh Chưởng-quản.
“Thập nhị Thời-quân đối với Thập nhị thời Thần.
Các chơn-linh đến bực nào cũng phải do nơi ấy mà xuất
hiện, như Thầy nắm trọn Thập nhị thời Thần vào tay rồi
mới khai thiên lập địa:
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- Thiên khai ư Tý.
- Địa tịch ư Sửu.
- Nhơn sanh ư Dần.
Các chơn-linh dầu nguyên-nhân hay là Hóa nhân,
hễ chịu hữu-sanh thì đều nơi tay Thập nhị Thời Quân mà
siêu đọa, cũng như Thần, Thánh, Tiên, Phật nhờ Thập nhị
Thời thần mà thăng giáng.
Thập Nhị Thời Quân tức là Thập Nhị Thời Thần tại
thế đó vậy. Thập Nhị Thời Quân chia ra làm ba Chi:
PHÁP- ĐẠO- THẾ .
Lý giải qua đồ hình sẽ thấy rõ:
Tam giác giữa là tượng trưng ba ngôi một thể:
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- Thượng Phẩm (bên phải của Hộ Pháp- trong nhìn ra),
- Hộ Pháp (ngôi chính giữa) nhứt Phật
- Thượng Sanh (bên trái của Hộ Pháp- trong nhìn ra)
Hai vị này là Nhị Tiên.
- 12 Thời Quân ứng với 12 Thời Thần. Đặc biệt 12 vị này
tuy tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi người đứng đầu
một con giáp, không ai trùng tuổi với ai tất cả. Ngòai ra
cũng vẫn chịu ảnh hưởng của tam hạp, lục hạp, hoặc lục
xung, Tứ hành xung, chẳng hạn…
Người lớn tuổi nhất là Bảo Đạo Ca Minh Chương
tuổi Canh Tuất (1850), nhỏ tuổi nhất là Tiếp Thế Lê Thế
Vĩnh tuổi Quí Mão (1903). Một vị ở đầu bảng và một vị ở
cuối bảng của Thập Nhị Thời Quân. Quả là một cơ mầu
nhiệm của Tạo hóa. Tuổi xếp theo thứ tự như:
1- Khai Pháp Trần-Duy-Nghĩa tuổi
Mậu Tý (1888)
2- Khai Đạo Phạm-Tấn-Đãi tuổi
Tân Sửu (1901)
3- Hiến Pháp Trương Hữu Đức tuổi Canh Dần (1890)
4- Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh tuổi
Qúi Mão (1903)
5- Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu Nhâm Thìn (1892)
6- Tiếp Pháp Trương văn Tràng tuổi Qúi Tỵ (1893)
7- Hiến Thế Nguyễn-văn Mạnh tuổi Giáp Ngọ (1894)
8-Bảo Thế Lê -Thiện Phước tuổi
Ất Mùi (1895)
9- Hiến Đạo Phạm-văn Tươi tuổi Bính Thân (1897)
10- Tiếp Đạo Cao-Đức Trọng tuổi Đinh Dậu (1897)
11- Bảo Đạo Ca-Minh Chương tuổi Canh Tuất (1850)
12- Khai Thế Thái-văn Thâu tuổi
Kỷ Hợi (1899)
Trước khi Chí-Tôn đến gieo truyền mối Đạo là
Thiên-điều đã định mở cửa Thập Nhị Khai Thiên đặng
đem cơ cứu khổ để tại mặt thế-gian này mà cứu vớt toàn
cả Cửu Nhị ức nguyên nhân, con cái của Ngài, Chí-Tôn
giao phó cho Hiệp-Thiên Đài, mà trong Chức-sắc Hiệp
Thiên-Đài có 15 người kể luôn (HP) Hộ-Pháp, (TP)
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Thượng-Phẩm, (TS) Thượng Sanh. Đứng vào vị trí ở tam
giác giữa của đồ hình. Trong số 12 vị Thời Quân nầy,
người được Đức Chí Tôn chọn đầu tiên là Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa và người được chọn sau cùng là Ngài
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng. Tuổi và ngày giờ được ghép bởi
Thập thiên can và Thập nhị Địa chi còn gọi là Thập nhị
Thời Thần.
Thập Nhị Thời Quân ứng với 12 con giáp, tức là
tuổi của các vị này ứng với Thập nhị Thời Thần. BÁT
QUÁI ĐỒ THIÊN vẫn có đủ số 15 là hình ảnh của
15 vị trong cơ quan Hiệp-Thiên-Đài.
Xem như trên thì Tam đầu chế Hiệp-Thiên-Đài tức
là ba vị Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, Hộ-Pháp có tuổi lần
lượt là Tý- Sửu -Dần; tức là đứng đầu ba con giáp. Trong
12 vị Thời-Quân cũng vậy, có ba vị: Khai-Pháp (Tý), Khai
Đạo (Sửu), Hiến-Pháp (Dần) cũng đứng đầu ba con giáp,
tạo thành Tam Âm hợp với Tam Dương của Tam Đầu chế
Hiệp-Thiên-Đài để điều-hòa máy Âm Dương của trời đất.
Tuổi tác các vị này quan-hệ đối với cơ Đạo cũng như thời
tiết bốn mùa trong một năm vậy. Tất nhiên rất trọng-yếu.
Kinh Phật-Mẫu có câu:
“Thập thiên can bao hàm vạn tượng
“Tùng địa chi hóa trưởng càn khôn”.
Thập thiên Can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ,
Canh, Tân, Nhâm, Quí. Theo thứ tự người ta ghép một can
với một chi như can thứ nhất với chi thứ nhất thành tuổi
Giáp-Tý…Tiếp tục phối hợp can thứ nhất với chi thứ mười
một …cứ tuần tự như vậy lại đến năm Giáp-Tý nữa là đáo
tuế. Trong một chu kỳ, tên mỗi Can xuất hiện sáu lần (60 :
10 = 6) và tên mỗi Chi xuất hiện năm lần (60: 12 = 5). Chu
kỳ này, ta gọi là Lục Thập giáp hay biểu Giáp Tý.
Do đó, chư vị Thập Nhị Thời Quân là đồng tử, làm
317

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

trung gian giữa Trời và Người. Nếu không có Thập Nhị
Thời Quân thì cũng không có Đạo, vì chư vị là những
Thiên sứ phò cơ nhận lời Phật Tiên dạy. Từ trước Hiệp
Thiên Đài đã có qui định 4 cặp cơ là:
- Hai ông Tắc, Cư là cơ lập giáo
- Hai ông Hậu, Đức là cơ lập pháp
- Hai ông Sang, Diêu là cơ truyền giáo
- Hai ông Nghĩa, Tràng là cơ bí pháp
Cơ Bút là bí pháp mầu nhiệm và là quyền lực của
Thiêng Liêng. Thánh ngôn chỉ có giá trị khi cầu ở Cung
Đạo và đồng tử là người được Ơn Trên chỉ định. Còn
những ai khác hoặc cầu ở nơi khác thì chỉ để học hỏi
không có giá trị truyền Đạo.
* SỰ ỨNG HỢP GIỮA THỜI-QUÂN
& THỜI THẦN
Đức Hộ-Pháp nói: “Cả toàn Thánh-Thể và con cái Đức
Chí-Tôn đều hiểu: Trong 12 vị Thời-quân của 12 con giáp
là cơ huyền bí tạo càn khôn vũ-trụ thế nào có lẽ cả tinh
thần của toàn thể con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu thấu”.
Bần Ðạo đã nói:“Thập Nhị Thời Quân, Thượng
Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh, gọi là Ngự Mã Quân của
Chí Tôn. Phật Mẫu sợ Chí Tôn tạo Ðạo không nên phải tái
kiếp, nên Bà phải cho theo xuống Thập Nhị Thời Quân,
phẩm tước cao trọng thay, nhưng không có gì trước mắt
Phật Mẫu, tất cả con cái của Người vinh hiển sang trọng
đến đâu, Người càng rầu càng lo sợ, e sang trọng ắt tự
kiêu, biết đâu không hại cho tương lai vô biên của họ vì
quyền tước. Cả thảy lấy triết lý ấy để răn mình. Còn bây
giờ Bần Ðạo phải kết luận như sau đây: Về tới cửa của
Mẹ rồi, coi như đồng sanh, đồng tử, cốt nhục tương thân,
đừng để tâm khinh trọng tôn ti, làm mất khuôn mẫu của
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Mẹ hằng mong ước,cả thảy nam nữ cũng vậy, phẩm vị bên
Cửu Thiên Khai Hóa không giống như ở đây, mấy em dầu
có tâm thương mến ở bên kia cũng phải nhớ nơi Bà Mẹ, ở
sao cho xứng đáng là con đối với Mẹ, là anh em, đối với
anh em cốt nhục của mình chung một gia đình là phải đạo.

*Thập nhị Thời quân dưới quyền Hiệp-Thiên Đài
Thầy dạy: “Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà
hành đạo. Thầy cho các con biết: Hễ trọng quyền ắt có
trọng phạt”.
Đức Hộ-Pháp nói: “Còn nhứt Phật, nhị Tiên, Thập
nhị Thánh tại Hiệp-Thiên-Đài thì là các Đấng hầu-hạ bên
Thầy lúc trước, nay tuy xuống thế cũng cứ giữ phận hầu
Thầy mà thôi”.
“Hiệp-Thiên-Đài là nơi chuyên về Đạo pháp, bảo
hộ luật Đời và luật Đạo, như Ngọc-Hư-Cung nắm Thiên
Điều tức là Ngọc-Hư-Cung tại thế mà Hộ-Pháp Chưởng
quản. Hiệp-Thiên-Đài là cửa Trời đó vậy. Hiệp là chung
với, Thiên là trời; hiệp cùng Trời tức là cửa vào đường
trời, cái thang bắc cho phàm đến cùng Trời. Trong Hiệp
Thiên-Đài có Hộ-Pháp, Thượng Phẩm, Thượng-Sanh”.
Trọng yếu là thâu mấy vị Tông đồ:
Đức Hộ-Pháp nói: “Khi Đức Chí-Tôn đến với
chúng tôi, Đức Chí Tôn mở ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
chớ không phải mở Đạo Cao-Đài.
Tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và
một ngọn bút đi các nơi thâu Môn-Đệ. Trọng-yếu của
Ngài là thâu mấy vị Tông-đồ có sứ-mạng trong Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ làm môi-giới độ Đạo sau này. Đức Chí
Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng Ngài dùng quyền năng
kêu gọi mấy vị Tông đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có
đủ Thập Nhị Thời quân hiển hiện ra, trong số các vị
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Thời Quân ấy có Cao Tiếp Đạo ở tại Kim-biên chớ không
phải ở Sài-gòn.
“Ngày nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài không giáng
thân như các lần trước, mà giáng linh bằng HUYỀN DIỆU
CƠ BÚT. Vì lẽ đó Ngài phải lập Hội-Thánh để làm Thánh
Thể cho Ngài.”
Thầy dạy:
“Thầy lại nhắc cho các con hay rằng: Trong Thập
Nhị Thời Quân, đâu đó đều có sắp đặt, nếu không phải
mấy đứa phò-loan của Thầy đã định thì các Thánh-ngôn
do nơi khác mà ra đều là không phải lời của Thầy nói.
Con phải đề phòng cẩn thận, nghe à!
Thầy hằng nói cho các con biết, việc CƠ BÚT là
việc tối trọng, nếu không có Chơn-linh quí trọng thì
thường có Tà quái xung nhập mà khuấy rối làm cho thất
nhơn tâm, lại còn một điều đáng quan phòng nữa là trong
mấy đứa phò-loan cũng có đứa không dè-dặt, tưởng CƠ
BÚT là việc khinh thường làm thế nào cũng đặng, rồi
muốn lấy đó mà cầu hỏi những điều vô vi, nên cũng có
nhiều khi vì đó mà sanh biến trong Đạo.
Thầy nói cho các con hiểu bậc Chơn Thánh mà
phải đọa trần nếu không đủ tánh chất để dìu-dẫn nhơn
sanh thì cũng chưa xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền
Đạo. Các con nghe à!”
Đi thâu Thập Nhị Thời quân rồi Đức Chí-Tôn mới
mở Đạo.
Nhiệm-vụ của Thời-quân được Ngài Khai-Pháp
giáng cơ xác nhận:
“Ngày Bần-Tăng về Chí-Tôn mới rõ quyền-năng
Thiên-triều vô biên. Chính Bần-Tăng rón-rén bước vô
Bạch-Ngọc-Kinh phải nhờ chơn-linh Vi-Hộ dẫn tấn. Từ
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đây mới biết Chí-Tôn phần nào và được thấu-đáo nhiệm
vụ của Thời-quân, chẳng những nơi thế-gian này mà còn
nơi cõi Thiên nữa. Như thế mới khiếp sợ trách-vụ mình.
Nếu quí vị được thấy thì tưởng không còn muốn ở cõi
trần nữa làm gì. Vậy Bần-Tăng ước mong quí Bạn Thời
Quân dòm về hướng Chí-Tôn để rộng quyền làm tròn
Thiên-soái-mạng”.

*ÐẠO PHỤC CỦA THẬP NHỊ THỜI QUÂN
Chú giải: Ðạo Phục của Thập Nhị Thời Quân có
hai bộ, một bộ Ðại Phục và một bộ Tiểu Phục.
- Bộ Ðại Phục toàn bằng hàng trắng, cổ trịt viền
chỉ Kim Tuyến bạc. Ðầu đội mão quạ cũng bằng hàng
trắng, lưng nịt dây lịnh sắc theo Chi mình mà thả mối,
chơn đi giầy vô ưu màu trắng.
- Bộ Tiểu Phục cũng toàn hàng trắng. Lưng nịt dây
lịnh sắc y như Ðại Phục. Ðầu đội mão cũng như Tiểu Phục
của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh, tùy theo chi
mình mà để Cổ Pháp, chơn đi giầy vô ưu màu trắng.
Khi Hành Chánh thì mặc bộ Tiểu Phục, còn Ðại
Phục thì khi Ðại Lễ. Còn nhiều vị Chơn Quân khác hoặc
đã đến rồi hoặc chưa đến, mà Ðạo Phục còn để tạm hay là
Thầy chưa quyết định, sau sẽ giải rõ.


Nếu một năm có 24 tiết khí cũng chia làm ÂmDương; một ngày một đêm có 24 giờ cũng phân chia tối
sáng. Con người có 24 chiếc xương sườn phân ra tả hửu để
chở che lồng ngực.
Trong cửa Đạo Cao Đài ngày nay khi đã có Thập Nhị
Thời Quân ứng với Thập Nhị Thời Thần; thì còn có Thập
Nhị Bảo Quân để hòan thành Hàn Lâm Viện Đại Đạo.
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5- THẬP NHỊ BẢO-QUÂN

十二保君
A: The twelve Technical Academicians, twelve
Protectors.
P: Les douze Académiciens techniques, douze
Protecteurs.
Ngoài Thập Nhị Thời quân ra còn có 12 vị Bảo
Quân dưới quyền chỉ huy của Giáo-Tông và Hộ-Pháp.
Thập Nhị Bảo Quân là 12 vị Bảo-Quân do Đức Chí
Tôn lập nên tạo thành Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài.
Khi thỉnh giáo về Thập Nhị Bảo Quân, Đức Hộ
Pháp có lời phê về Thập Nhị Bảo-Quân, là:
“Toàn thể Bảo-Quân là Hàn-Lâm-viện, mỗi vị có
sở thức, sở năng ấy là điều khác nhau đặc biệt, tỷ như:
Huyền-linh-quân nghĩa là Thần linh hồn khác với Bảo
Học quân là thuộc về khoa-học hay thực tế học..”
Bảo-Quân có 12 vị gọi là Thập Nhị Bảo Quân, là:
1- Bảo Huyền-Linh-Quân (Science mystique)
2- Bảo-Học-Quân (Science physique – Instruction
Publique)
3- Bảo Thiên-văn Quân (Astrologie)
4- Bảo Địa Lý Quân (Géologie)
5- Bảo Sanh Quân (Santé puplique)
6- Bảo Cô Quân (Chevalerie)
7- Bảo Văn Pháp Quân (Belles lettres)
8- Bảo Y Quân (Médecine)
9- Bảo Nông Quân (Agriculture)
10-Bảo Công Quân (Arts et Métiers)
11-Bảo Thương Quân (Commerce et Industrie)
12-Bảo Phong hoá Quân (Philosophie) hoặc còn gọi là
Bảo-Sĩ-Quân tức là Triết-học.
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Đó là định luật của đất trời. Giờ đây tổ chức trong
cơ quan Hiệp-Thiên-Đài cũng tương tự như vậy:
- Thập Nhị Thời Quân ấy là Dương.
- Thập Nhị Bảo-Quân ấy là Âm.
Âm Dương tương hiệp mới phát khởi Càn Khôn.
Bất cứ trường hợp nào vẫn có Âm Dương không lìa nhau.
Phẩm vị Thập Nhị Bảo Quân do Đức Chí Tôn hay
Quyền thiêng liêng giáng cơ phong thưởng, giống y như
Thập Nhị Thời Quân Hiệp-Thiên-Đài, chớ không do cầu
phong hay cầu thăng hoặc công cử như bên Chức sắc Cửu
Trùng-Đài và Cơ quan Phước Thiện.
Thập Nhị Bảo Quân đối phẩm với Phối Sư Cửu
Trùng-Đài. Khi chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh, chư
vị Bảo Quân đứng tại chỗ Hiệp-Thiên-Đài, dưới các bực
của chư vị Thời Quân và đứng sắp hàng phân ra hai bên tả
hữu của chư vị Thời Quân. Nếu chỉ có một vị Bảo Quân
chầu lễ thì vị ấy đứng phía bên Chi Thế, tức bên phía Đức
Thượng Sanh.
Chú giải Pháp-Chánh-Truyền:
“Ngoại Pháp-Chánh-Truyền, dưới quyền Hộ Pháp thì còn
- Bảo Văn Pháp Quân (Arts et Belles Lettres), trước
phong đỡ làm Tiếp Lễ Nhạc Quân, nay đã vào chánh vị
đặng chỉnh đốn Lễ Nhạc lại cho hoàn toàn cho tới ngày
thành Đạo.
- Bảo Sanh Quân (Assistance Publique), Thầy phong đỡ
làm Tiếp Y Quân, đặng đợi ngày thành Đạo.
- Bảo Học Quân (Enseignement) và nhiều Chức sắc khác
nữa Thầy chưa lập. Các vị ấy Hộ Pháp đang chờ đến.”
*Đạo phục của BẢO VĂN PHÁP QUÂN
“Bộ Đại phục của Văn pháp Quân toàn bằng hàng
trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo như các Chức Sắc Hiệp
Thiên Đài, song hai bên ngay chính giữa có kết một bông
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sen năm cánh, trên mỗi bông thì thêu Thiên nhãn Thầy
ngay đường giữa các Mão cũng kết một bông sen nhưng
khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả thảy là ba bông sen trên mão”.
LUẬN: (Nhựt: mặt trời; Nguyệt: mặt trăng; Mạo:
mão đội đầu) Ấy là cái mão có hình
dáng tượng mặt trời và mặt trăng; là
Mão của chức sắc Hiệp Thiên Đài đội
chầu Lễ Đức Chí-Tôn.
Mão này gồm:
- Cái vòng tròn úp lên đầu là thể Nhựt
hình, hình tròn giống như mặt trời.
- Bên trên Mão giống nửa hình tròn,
hình bán nguyệt, thể Nguyệt hình.
Thánh giáo ngày 13 Mars 1931 của
Lục Nương Diêu Trì Cung dạy về
Mão của Thập Nhị Thời Quân thì cái vòng tròn úp lên đầu
đội là “Thể Nhựt hình” còn hình bán nguyệt của Mão là
“Thể Nguyệt tượng”.
Nhựt Nguyệt Mạo cũng là hình ảnh của Âm
Dương vậy, nhưng đây là Âm trên Dương. Đạo Cao-Đài
luôn có một tinh thần nhứt quán là chỗ đó. (Tính về Quẻ
thì Âm trên là Địa, Dương dưới là Thiên, phối hợp thành
quẻ Địa Thiên Thái có nghĩa là hanh thông)
*Đạo phục của BẢO SANH QUÂN
Bộ Đại Phục của Bảo Sanh Quân toàn bằng hàng trắng.
Đầu đội Nhựt nguyệt Mạo giống như Chức sắc Hiệp
Thiên-Đài, ngay giữa Mão từ 3 phân lên 4 phân thêu một
Thiên Nhãn, hai bên Mão thêu hai Thiên Nhãn nữa, cả
thảy là ba. Vòng theo vành Mão cột một sợi dây Tiên
thằng (ngang tám phân, dài hai thước) buộc thế nào chừa
Thiên Nhãn ngay giữa Mão ra, cho hai mối thòng xuống
hai bên vai” (PCT)
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CHƯƠNG IV
TIÊN THIÊN – HẬU THIÊN
E: Ante-Creation, Post-Creation
F: Ante-Création, Post-Création

A- HÀ ĐỒ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI:
Vua Phục Hi sanh
về đời tối cổ bên xứ
Trung Hoa. Thời đại ấy,
Thần linh học phát triển
đến tột độ cao siêu.
Ngài là một ông vua
Minh quân, Thánh trí
tài cao, đức rộng; tinh
thần minh mẫn, hàm
dưỡng được trọn vẹn trí
huệ của Trời ban cho.
Huệ nhãn của Ngài xem
suốt cõi vô hình. Khi
dạo trên bờ sông Hà (ngày nay gọi là Hoàng-Hà). Ngài
trông thấy một con thú mình ngựa đầu rồng, mạng danh là
Long Mã, trên lưng có năm mươi lăm chấm. Vua Phục Hi
do đó mà chế ra bản đồ "Tiên Thiên Bát Quái", đời thường
gọi là Phục Hi Bát Quái
1-Sự tích Long Mã: Theo sách Nho, Long Mã bề
cao 8 thước, năm tấc (thước Tàu), xương cổ dài, chưn
ngựa đầu rồng, trên mình có vảy như rồng. Kinh Dịch
chép rằng:
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Long Mã là vật linh kết hợp bởi 8 tinh túy của Thái
dương hệ biến hiện dưới tầm mắt của vua Phục Hi là một
vị chí Thánh, xem được các vật trong cõi vô hình, thấy rõ
Linh vật của Trời Đất, mang chở những cái tinh anh của
Thái dương hệ. Rồng là một Linh vật trong số Tứ Linh
"Long, Lân, Qui, Phụng", có đủ nơi mình tinh túy của Vũ
Trụ. Ngựa là vật chở người và đồ vật đi mau lẹ. Tóm lại,
Long Mã tượng trưng Âm Dương tương hiệp, tức thời
gian trôi qua mau lẹ và mang theo những tinh túy của Trời
đất để chan rưới sự sống cho muôn loài vạn vật. (Giáo lý
của Tiếp Pháp Trương văn Tràng).
2- Long Mã phụ Hà Đồ:
Trên nóc Tòa Thánh Tây Ninh, chỗ Nghinh Phong
Đài, Đức Hộ Pháp cho làm một bán cầu tượng trưng Địa
cầu 68 của nhơn loại, trên có có đắp hình Long Mã phụ Hà
đồ, Long mã, mình hướng theo chiều Tòa Thánh, bộ điệu
đang chạy từ hướng Đông sang hướng Tây, nhưng đầu
Long mã ngoáy nhìn lại hướng Đông. Với ý nghĩa là Long
Mã tượng trưng Âm Dương (Rồng tượng trưng Dương vì
rồng bay trên Trời, ngựa tượng trưng Âm, vì ngựa chạy
trên mặt Đất), Âm Dương phối hiệp là ĐẠO, nên Long mã
tượng trưng Đạo. Long mã chạy từ Đông sang Tây, ý nói
“Đạo xuất ư Đông” và truyền qua hướng Tây. Nhưng đầu
Long Mã ngó ngoáy
lại phương Đông, ý
nghĩa là Đạo sẽ xuất
hiện ở hướng Đông,
vì đây là gốc của
Đạo. Chứng tỏ lời
Thánh nhân là “Thiên
địa tuần hoàn châu
nhi phục thỉ”. Đạo
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Cao Đài mở ra tại nước Việt-Nam là nước mà Âu Châu gọi
là “Hòn Ngọc Viễn Đông, rồi Đạo Cao Đài sẽ truyền qua
hướng Tây để cứu độ các sắc dân ở đó. Sau cùng Đạo Cao
Đài cũng khởi phát từ nước Việt-Nam đến toàn Thế giới,
vì Đức Chí Tôn đã chọn Việt-Nam là Thánh địa và chi chi
cũng tại Tây-Ninh mà thôi.
Trấn Thần con Long Mã: “Sớm mai ngày mùng 6
tháng Giêng năm Đinh Hợi (dl: 27-01-1947), Đức Phạm
Hộ Pháp hành lễ Trấn Thần Toà Thánh và trấn Thần con
Long Mã:
Đức Hộ-Pháp sang bên Nam, phía tả Đền Thánh,
ngang Cửu Trùng Đài đúng 12 bước thẳng, trấn Thần con
Long Mã. Ngài giải: “Long Mã tượng trưng Đạo là cơ sanh
hóa vạn vật, trên lưng nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây
Bửu kiếm, nên có câu “Long Mã phụ Hà đồ”. Ý nghĩa:
Đạo xuất từ Đông, đem từ Đông sang Tây cứu vớt chúng
sanh, đem Vạn linh trở về nơi sanh hóa, tránh cơ tự diệt,
nên hình Long Mã chạy về Tây mà đầu ngó ngoéo về
Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay là nhờ các bậc
uyên thâm đạo đức giải rõ)
3- Tám quẻ gồm có:
CÀN
ĐOÀI
LY
CHẤN
TỐN
KHẢM
CẤN
KHÔN

Càn tam liên (tức là ba vạch liền)
Đoài thượng khuyết (trên lõm vào)
Ly trung hư (ở giữa trống không)
Chấn ngưỡng bồn (giống như chậu ngửa)
Tốn hạ đoạn (ngang dưới đứt ra)
Khảm trung mãn (ở giữa đầy)
Cấn phúc uyển (như cái bát úp xuống).
Khôn lục đoạn (Khôn sáu nét đứt ngang).

Phương vị các số trong Hà Đồ:
Hà Đồ gồm có 10 số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
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Năm số lẻ, số Dương là số Trời: 1,3,5,7,9.
Năm số chẵn, số Âm, là số đất: 2,4,6,8,10.
Cộng riêng các số Âm Dương sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9= 25 2+4+6+8+10=30
Vậy: Tổng số Âm Dương trong Hà Đồ là: 25+30= 55
Dịch nói rằng: “Thiên số
ngũ, Địa số ngũ, ngũ vị
tương đắc nhi các hữu hạp.
Thiên số nhị thập ngũ, Địa
số tam thập. Thiên địa chi
số ngũ thập hữu ngũ, thử
sở dĩ thành biến hóa nhi
hành quỉ thần”; nghĩa là số
trời có năm số, số đất có
năm số; năm ngôi cùng
tương đắc mà điều hợp
nhau. Số Trời có 25, số đất có 30. Tổng số của số Trời đất
là 55. Các số ấy tạo nên sự biến hóa và điều hành quỉ thần.
Ngũ hành trong Hà Đồ: Sự biến hóa các số sinh
thành trong Hà Đồ:
- Thiên nhất sanh Thủy, Địa lục thành chi.
- Địa nhị sinh Hỏa,
Thiên thất thành chi.
- Thiên tam sanh Mộc, Địa bát thành chi.
- Địa tứ sanh Kim,
Thiên cửu thành chi.
-Thiên ngũ sanh Thổ, Địa thập thành chi.
Nghĩa là:
- Trời số 1 sanh nước, Đất số 6 thành nước,
- Đất số 2 sanh Hỏa, Trời số 7 thành Hỏa
- Trời số 3 sanh Mộc, Đất số 8 thành mộc.
- Đất số 4 sanh Kim, Trời số 9 thành Kim.
- Trời số 5 sanh Thổ, Đất số 10 thành Thổ.
Số 5 là số đặc biệt, nếu đem nó cộng với số sinh sẽ
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được số thành. Tức nhiên số sinh ra nước là 1+5= 6 là số
thành của nước. Tương tự như vậy sẽ có các kết quả như
trên. Khi sanh bởi Dương số thì thành ra Âm số và ngược
lại; Âm Dương phối hợp có công dụng sinh thành.
Bởi vậy, nếu không có số 5 làm trụ cột; bất di bất
dịch ở trung cung thì không có sinh cũng chẳng có thành,
vạn vật do đó mà phát sinh và chung qui cũng trở về đó.
Số 5 và số 10 (Ngũ, thập tại trung cung) là huyền cơ
của trời đất. Chính nó là ngôi Thái cực, căn bản của tạo
hóa. Đó là số bất dịch của Dịch.
Nhìn trên Hà Đồ cho thấy rõ lẽ Âm Dương tiến hóa
và Tiên Thiên Bát Quái một cách rõ nét:
Phân nửa bên trái thì Âm hàm Dương (Tiên Thiên),
còn nửa phần bên mặt (Hậu Thiên) thì Dương hàm Âm.
Bởi Dương ở trong thì tụ, Dương ra ngoài thì tán. Tụ thì
mạnh, tán thì yếu.
Hà Đồ có những đặc điểm cần lưu ý: -Trong Dương
thì ngoài Âm, trong Âm thì ngoài Dương nghĩa là trong
Dương có Âm và trong Âm có Dương.
- Âm căn là: 2, 4. Dương căn là 1, 3.
- Tổng số Âm là 30, Tổng số Dương là 25, tức là Âm
phải bao bọc che chở cho Dương. Dương tụ bên trong.
- Phía bên phải (hướng Tây) các số Dương tản ra (số
7,9) các số Âm lại ở bên trong (2, 4) Dương tán ra ngoài.
Như thế HÀ ĐỒ chủ trương Âm dương nội ngoại
tương ứng, biến thiên đều đặn, đổi thay ngôi vị Đông Tây.
Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ:
Số 5 nằm ở vị trí trung ương của Hà-Đồ. Vạn vật
không có nó không sanh và cũng không thành được vì đó
là Thái cực, là nguyên lý của Âm Dương.
Luận về Thái cực và Lưỡng nghi (Âm Dương) Hệ
Từ Thượng trong Kinh Dịch đã cho biết: cốt tủy Kinh
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Dịch nằm trong câu “Dịch hữu
Thái cực nhi sinh Lưỡng Nghi;
Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ
Tượng sinh Bát Quái; Bát quái
sinh vạn vật” nghĩa là Dịch có
ngôi Thái cực, Thái cực sanh
Lưỡng nghi (tức là Âm Dương),
Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng (là
Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu
Dương, Thái Âm). Tứ Tượng
sanh Bát Quái (CÀN nhất, ĐOÀI nhị, LY tam, CHẤN
tứ, TỐN ngũ, KHẢM lục, CẤN thất, KHÔN bát). Bát
Quái sinh ra vạn vật.
Sinh đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Bát Quái Tiên Thiên đặt nằm ngang:
Dưới đây là sự biến hóa từ Thái cực đến khi thành
hình một Bát Quái đầu tiên đó là Bát Quái Tiên Thiên đặt
nằm ngang:
Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy:
“Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong
Càn Khôn thế giới thì Khí Hư Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi,
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- Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng,
- Tứ Tượng biến Bát Quái,
- Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn Khôn
Thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sinh ra vạn vật là:
vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng
sanh” (TN II /62)
Thầy nói tiếp: “Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa
thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả
nhơn loại trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là
Thầy, Thầy là các con”.
Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi Thái cực
phân hóa thành hai, gọi là Âm Dương. Ví như hột giống
khi nứt mầm thì có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp, tức
là Âm Dương đó. Nhưng khi biểu tượng là dùng: nét liền
tượng Dương, nét đứt
tượng Âm. Với 1 nét như
vậy thì gọi Nghi (tức nghi Dương và nghi Âm).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dương sẽ sanh ra Tứ
tượng. Khi gọi là Tượng thì biểu hiệu bằng hai nét, có
bốn Tượng là: Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương,
Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban
đầu vẫn làm gốc có nghĩa là hai nét Âm Dương vẫn đặt
nằm dưới cùng, vì đó là gốc, là khởi điểm để từ đó tiếp
diễn sinh ra.
Khi thành Tượng thì lấy Nghi dương làm gốc, đặt
nét Dương lên nghi dương thành hai Dương là Thái
Dương
lần biến thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dương
sẽ là Thiếu Âm
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến
hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dương
.
Tứ Tượng biến Bát Quái lấy Tượng làm gốc:
-Thái Dương
lần biến thứ nhất là thêm một nét Dương
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lên trên thành ra CÀN
lần biến thứ nhì ra ĐOÀI
-Thiếu Âm
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương
lên trên thành LY
lần biến thứ nhì sinh ra CHẤN
-Thiếu Dương
lần biến thứ nhứt là thêm một nét
Dương lên trên thành TỐN
lần biến thứ nhì sinh ra
KHẢM
-Thái Âm
lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương
lên là CẤN
lần biến thứ nhì sinh ra KHÔN
Thành phần mới sinh có 3 nét gọi là Quẻ. Chỉ có 8
quẻ căn bản này mà thôi, từ đó biến hóa vô cùng, gọi đây
là BÁT QUÁI, tức là 8 hiện tượng quái dị, lạ lùng. Thầy
cũng có nói lẽ ra phải gọi là Bát Tượng hay Bát Tướng,
nhưng vì đã quen gọi nên không sửa được, nên gọi là BÁT
QUÁI.
Điều nên lưu ý:
-Thứ nhứt là phần gốc bao giờ cũng đặt dưới hết,
nét mới sinh sẽ đặt lên trên.
- Thứ hai là Âm Dương luôn đi liền nhau, không
bao giờ sai lệch
Trên nguyên tắc thì vẽ quẻ từ dưới lên, khi đọc quẻ
từ trên đọc xuống, cũng là thể hiện vòng Âm Dương,
thuận nghịch đó vậy.
Hà Đồ Tiên Thiên Bát Quái:
Những hiện tượng Thiên thể xét theo Tiên Thiên
Bát quái thì 4 quẻ: Kiền ☰, Ly ☲, Chấn ☳ , Cấn ☶ của
Tiên Thiên chứng minh những thời kỳ biến hóa của khí thể
đi dần đến cố thể
- KIỀN ☰ tượng cho định tinh nóng sáng (mặt trời 6500
độ) có những sao nóng trên 20.000 độ.
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- LY ☲ Mặt trời hay Tinh tú sáng lâu năm, phí rất nhiều
nhiệt độ chỉ còn khối than hồng ngoài đỏ, trong đen, nên
biến thành Ly. Hào Âm ở giữa tượng trưng cho đất, đá,
than….ở trong một hành tinh ấy.
- CHẤN ☳ hành tinh, vệ tinh có những chất cháy như
than dầu, khi sao đen va chạm vào sao sáng bốc cháy dữ
dội, vì vỏ ngoài dồn ép phát ra tiếng nổ.
- CẤN ☶ tượng cho cái sao sáng khi nhiệt độ hạ thấp,
chất nguội ở nội tâm tăng lên và sức nóng chỉ làm cho các
chất kim thạch ở bên ngoài chảy ra nước.
4 quẻ còn lại là: KHÔN ☷ ĐOÀI ☱ KHẢM ☵ TỐN ☴
ở Tiên Thiên chứng minh những thời kỳ biến hóa của cố
thể tan dần ra khí thể:
-KHÔN ☷ là một khí Âm đen, lạnh, tượng cho vệ tinh
lạnh giá, bao phủ bởi một lớp băng.
-ĐOÀI ☱ tượng cho cái sao đen đi dần từ tối đến sáng.
Nhiệt độ bên trong khá cao.
-KHẢM ☵ tượng cho cái sao đen lạnh có khí nóng ở
trong.
- TỐN ☴ tượng trưng cho bão lửa trên định tinh.
Tiên Thiên Bát Quái là bản đồ về khí hóa của vũ trụ.
B- Sự tích Hậu Thiên Bát Quái:
Lạc Thư là sách do nơi sông Lạc mà được lập
thành. Nguyên vua Võ, sanh lối 2.206 năm trước Tây lịch,
Thỉ Tổ nhà Hạ, khi nước lụt, người ta trấn nước ở bực sông
Lạc, khi nước cạn, có một con Linh Qui đội cầu, trên lưng
có 9 số, vua Võ theo đó mà sắp đặt thành bản đồ Hậu
Thiên Bát Quái. Chính Vua Đại Võ có công trị thủy, nhân
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đó mà lập ra Cửu trù “Lạc Qui trình triệu, Đại Võ nhân
liệt Cửu Trù”
Sau, vua Văn Vương phỏng theo Lạc Thư và lập
thành TÁM QUẺ Hậu Thiên Bát Quái, để hình dung
những hiện tượng trong trời đất. Thế nên vị trí các quẻ của
Hậu Thiên Bát quái hoàn toàn khác với Quẻ của Tiên
Thiên Bát Quái.
Lạc Thư có 9 số gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng
chia ra Âm Dương:
- Nếu cộng các số dương là: 1+3 +5+7+9= 25
- Cộng các số Âm là: 2+4+6+8= 20 (không có số 10)
Vậy Tổng số của số Âm Dương Hậu Thiên Bát Quái là:
25 +20 = 45
1- Cách sắp đặt các số trong Lạc Thư:
Các số này được xếp theo dạng con Rùa Thần (Linh
Qui).
Đầu đội 9, chân đạp 1
“Đới Cửu, lý nhất”
Bên trái 3, bên phải 7
“Tả tam, hữu thất”
Vai trái 4, vai phải 2
“Nhị Tứ vi kiên”
Chân trái 8, chân phải 6
“Lục bát vi túc”
Số 5 ở giữa lưng
“Ngũ tại kỳ trung”
3- Vị trí và phương hướng Hậu Thiên Bát
Quái:
Các con số nằm trên đồ Hậu Thiên Bát Quái được phân bố
như sau: nhất KHẢM, nhì KHÔN, Tam CHẤN, Tứ TỐN,
Ngũ Trung, Lục CÀN, Thất ĐOÀI, Bát CẤN, Cửu LY.
Đồ hình này chỉ có biểu tượng bằng các Quẻ và định vị các
phương hướng của Quẻ mà thôi
Như thế 8 quẻ Hậu Thiên Bát Quái hình dung được
những hiện tượng trên quả Địa cầu, mà:
- Quẻ Kiền đây tượng trưng cho khoảng thiên không lồng
lộng.
334

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

- Quẻ Khôn tượng
trưng cho mặt đất
mênh mông, vì trời đất
rộng lớn vô cùng, thế
nên KIỀN KHÔN
trong Hậu Thiên Bát
Quái không lấy gì làm
quan trọng cho lắm.
Sáu quẻ còn lại:
Khảm, Cấn, Chấn,
Tốn, Ly, Đoài đều
chiếm hữu những vị trí
quan trọng vô cùng: bởi có tác dụng trên mặt đất như:
- Quẻ Đoài: chỉ hơi nước bốc lên thành sương mù.
- Quẻ Chấn: chỉ sự động đất.
- Quẻ Khảm: chỉ nước băng giá.
- Quẻ Ly: chỉ lửa ở Hỏa-Diệm-Sơn phun lên.
- Quẻ Tốn: chỉ gió.
- Quẻ Cấn: địa chấn làm cho chất nóng trong quả đất trào
ra biến thành dung nham đóng lại thành núi.
Phương vị của Hậu Thiên Bát Quái khác với Tiên
Thiên Bát Quái là vì:
- Một bên nói về hành tinh nguội (quả đất);
- Một bên nói về hành tinh nóng (mặt trời).
4-Công dụng của Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái:
Đây là một Hâu Thiên Bát Quái qua sự cấu tạo một
cách chặt chẽ với vị trí quẻ và các phương hướng rõ rệt.
Đầu tiên vẽ một vòng tròn, tượng trưng Càn Khôn
vũ trụ. Kế đến vẽ hai tam giác đều, chính là Tam Âm tam
Dương là hình ảnh của Càn ☰ (3 nét Dương) Khôn ☷ (3
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nét Âm). Xong vẽ
hai hình vuông đặt
lên nhau gọi là Tứ
Âm Tứ Dương. Bấy
giờ cho Quẻ vào các
vị trí thích hợp mà
Thánh nhân đã đặt từ
xưa đến giờ: Hậu
Thiên Bát Quái thuận
chiều kim đồng hồ.
Khởi trước là Càn,
Khảm, Cấn, Chấn,
Tốn, Ly, Khôn, Đoài
-CÀN ☰ Tam liên
(ba vạch liền) Tây- Bắc. TUẤT, HỢI.
- KHẢM ☵ Trung mãn (giữa đầy) Chánh Bắc. Đương TÝ
- CẤN

☶ Phúc uyển (chậu úp) Đông - Bắc SỬU- DẦN

- CHẤN ☳ Ngưỡng bồn (chậu ngửa) chánh Đông. Đương
MẸO
- TỐN

☴ Hạ đoạn (dưới đứt) Đông- Nam THÌN TỴ

- LY ☲ Trung hư (giữa rỗng) Chánh Nam, đương NGỌ
- KHÔN ☷ Lục đoạn (đứt làm 6) Tây – Nam, MÙI THÂN
-ĐOÀI☱ Thượng khuyết (trên lõm) chánh Tây, đương
DẬU
Lý giải:
- Sở dĩ nói CÀN tam liên là chỉ cho cách vẽ, gồm ☰ ba
vạch liền, Càn ở vào hướng TÂY BẮC, giữa hai cung Tuất
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và Hợi (về các cung sẽ vẽ sau để giản dị hóa đồ hình này)
- KHẢM ☵ giữa đầy, tức nhiên nét giữa liền (dương) hai
bên là hai nét đứt (âm), ngay chánh BẮC, ở vào Cung Tý.
- CẤN ☶ như chậu úp, nghĩa là nét trên đầy (dương) như
đáy chậu mà úp xuống; hai nét dưới đứt (âm), ở ngay
ĐÔNG BẮC, vào Cung Sửu Dần
-CHẤN ☳ như chậu ngửa, chánh ĐÔNG, ở vào Cung Mẹo
-TỐN ☴ đứt nét dưới, ĐÔNG NAM, ở Cung Thìn Tỵ.
- LY ☲ giữa rỗng, chánh NAM, ở vào Cung Ngọ.
- KHÔN ☷ đứt 6 khúc, TÂY NAM, ở Cung Mùi Thân.
- ĐOÀI ☱ Trên lõm, chánh TÂY, ở vào Cung Dậu
Thật ra Dịch là bài toán Số rất tinh vi, phải nhận định các
ký hiệu về QUẺ một cách tường tận, không thể sai lầm.
Sau đây là một Hậu Thiên Bát Quái có đủ 12 Cung ấy là
12 Thời Thần đó.
Cách vẽ Hậu Thiên Bát Quái:
Hậu Thiên Bát quái cũng có thể vẽ theo một hình
thức khác, rất khoa học qua sự cấu hợp của hình học
phẳng, thường dùng đến ba hình căn bản: Tròn, vuông và
tam giác đều; Ở đây gồm có hai tam giác đều gát chồng lên
nhau và hai hình vuông đặt trong một vòng tròn. Vòng tròn
tượng Càn Khôn vũ trụ. Hình tam giác là ngôi Dương, hình
vuông là ngôi Âm. Âm dương luôn hòa quyện vào nhau.
Ngày xưa Thánh nhân chế ra Lạc Thư được người
đời dùng vào việc nhân sự, như Chánh trị thì có Cửu trù,
Địa lý thì có Cửu châu, canh nông thì lập Tỉnh điền…
Ngày nay thường dùng Lạc Thư áp dụng vào những
việc khoa học thực dụng như: Y-học, Toán-học, Hóa học..
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nhất là cách cấu tạo nên Ma-phương-số (carré magique).
Sở dĩ gọi là Ma Phương số là vì những số này xếp
lên một bản ô số có giá trị một cách kỳ quặc, nhưng linh
diệu vô cùng ….Do đó mà Hậu Thiên Bát Quái có mặt trên
6.000 năm nay đủ cho nhân loại khai triển để làm nên “Túi
khôn cho loài người”. Kết quả là ngày nay nhân loại đã đạt
đến văn minh vật chất đến chỗ tuyệt đỉnh. Vì lẽ đó mà họ
quên đi Thượng Đế là Đấng tạo hóa đã tạo nên sự khôn
sáng cho tất cả loài người. Vì một khi vật chất quá đầy đủ
thì tâm linh bị xem nhẹ. Thế nên nay là cuối Hạ Nguơn
Tam chuyển, cả Thế giới hầu như đang đi vào cơ thanh lọc
của Thượng Đế.
Hậu Thiên Bát Quái áp dụng trong cuộc sống.
Dựa theo hình vuông trên (Ma phương số) nhận thấy các
số sinh sản và hoàn thành cũng như Hà Đồ Tiên Thiên Bát
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Quái. Ngoài ra cổ nhân còn áp dụng 9 cung của Lạc Thư
trong việc quan chế (theo chương Hồng phạm Cửu Trù)
CÁCH BIẾN ĐỔI TỪ TIÊN THIÊN
QUA HẬU THIÊN BÁT QUÁI
So sánh theo bản đồ trước đây chúng ta thấy từ Tiên
Thiên qua Hậu Thiên có những sự thay đổi:
a/-Vị thứ các quẻ Tiên Thiên biến thành Hậu Thiên:
CÀN
ĐOÀI
LY
CHẤN
TỐN
KHẢM
CẤN
KHÔN

1 Tiên Thiên biến thành LY 9 Hậu Thiên
2 ………………………TỐN 4………………..
3 ………………………CHẤN 3……………….
4……………………….. CẤN 8………………..
5………………………..KHÔN 2…………………
6 ……………………….ĐOÀI 7………………..
7 …………………………CÀN 6 ………………..
8 ………………………..KHẢM 1………………..

b/- Trục Kiền Khôn (Nam bắc ở Tiên Thiên)
chuyển qua Hậu Thiên thành trục Ly Khảm.
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Trục Ly Khảm Tiên Thiên (Đông Tây) chuyển qua
Hậu Thiên thành trục Chấn Đoài.
Khi trục thay đổi thì phương hướng cũng theo đó

mà thay đổi
Phương thức HÀ ĐỒ thành TIÊN THIÊN BÁT QUÁI

Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái. Trong hình
vẽ Hà Đồ biến thành Tiên Thiên Bát Quái, có đủ Thái cực,
Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ hành, Bát Quái.
Thái cực 5 điểm trắng và 10 điểm đen ở trung tâm.
Lưỡng nghi được phân chia bằng một gạch chéo,
bắt đầu từ điểm cuối cùng của 9 điểm trắng. Chín là số
thành của hành Kim, ở giữa quẻ Kiền và quẻ Tốn (giữa
phương Nam và phương Tây Nam) chạy dài đến điểm đen
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cuối cùng của 6 điểm đen (6 là số thành của Thủy) ở giữa
hai quẻ Khôn và Chấn (giữa phương Bắc và Đông Bắc.
Tam Tài biểu tượng bằng Ba vạch ở giữa hình
vuông ấy là: Thiên- Nhân- Địa. Trời theo Thái Dương. Đất
theo Thái Âm, người theo Thiếu Dương và Thiếu Âm. Về
triết học đây là ba ngôi quan trọng trong vũ trụ Đạo trời là
Âm Dương, đạo đất là Cương nhu, đạo Người là Nhân
Nghĩa. Người ở ngôi giữa phải hòa được cái đạo của Trời
đất để dựng nền tảng Nhân cực một phương cách sáng tạo
về Dịch học, nhằm mục đích mưu cầu hòa bình và hạnh
phúc cho nhân loại.
Tứ Tượng là:
- Thái Dương ở phần hành của Kim, quẻ Đoài và quẻ Càn
ở phương Đông Nam và Nam.
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- Thái Âm ở phần của hành Thủy, quẻ Cấn và quẻ Khôn
phương Tây Bắc và Bắc.
- Thiếu Dương ở phần của hành Hỏa, quẻ Tốn và quẻ
Khảm phương Tây Nam và Tây.
- Thiếu Nam ở phần hành Mộc, quẻ Chấn và quẻ Ly
phương Đông bắc và Đông.
Ngũ hành là:
- THỦY ở Thái Âm (Cấn và Khôn ở Tây Bắc và Bắc)
- HỎA ở với Thiếu Dương (Tốn và Khảm ở Tây Nam và
Tây),
- MỘC ở với Thiếu Âm (Chấn và Ly, ở Đông Bắc và Đông
- KIM ở với Thái Dương (Đoài và Kiền, ở Đông Nam và
Nam) - THỔ ở trung ương
Bát Quái là Kiền ở Nam, Tốn ở Tây Nam, Khảm ở Tây,
Cấn ở Tây Bắc, Chấn ở Đông Bắc, Ly ở Đông, Đoài ở
Đông Nam


Hai cơ-quan hữu-hình trong nền Đại-Đạo là
sự cấu-tạo Càn-khôn thế-giới
1- Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan quản-trị Càn Khôn:
Lập Đạo kỳ này Thầy chọn đến:
Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam Thập Lục Thánh, Thất
Thập Nhị Hiền,Tam Thiên đồ đệ. Các con số này ứng với:
“Trước khi chưa phân Trời đất, KHÍ HƯ VÔ bao
quát càn-khôn, sáng-soi đầy vũ-trụ. Đó là một cái Trung
Tâm-điểm tức là ĐẠO. Rồi Đạo ấy mới sanh ra Thái-cực.
Hồng-mông sơ khởi, huyền huyền hạo hạo khối lại thành
ngôi Thái-cực, rất đầm-ấm lưng-chừng trong đó toàn là
một khối, đúng mấy muôn năm bùng nổ ra tiếng dường
như thiên khuynh điạ khúc, thì đã có Thầy ngự trong ngôi
THÁI-CỰC; rồi có một tầng ÂM và một tầng DƯƠNG gát
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chồng nhau thành hình chữ thập ló ra bốn cánh gọi là
LƯỠNG-NGHI sanh ra TỨ TƯỢNG. Chữ thập mới dần
dần quay lộn chạy lăn tròn như chong-chóng, lăn tủa ra
muôn ngàn quả tinh-cầu thế giới, chữ thập ấy dưới có bốn
cánh bóng kêu là TỨ ÂM, TỨ DƯƠNG tác thành Bát quái
là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát-quái mới biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ
hành, Càn-khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lưỡng-nghi tức
Tam thiên-vị (ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có Tam thập
tam thiên (ba mươi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là
ba mươi sáu từng trời, nên gọi là Tam thập lục Thiên.
Trong mỗi từng Thầy chia chơn-linh, có một vị Đại-La
Thiên-Đế Chưởng-quản.
Chỗ Thầy ngự gọi là Bạch-Ngọc-Kinh, là kinh toàn
ngọc trắng, rộng cao vòi-vọi, ngoài có Huỳnh-Kim-Khuyết
là cửa ngõ bằng vàng ròng cực kỳ mỹ-lệ.
Dưới ba mươi sáu từng Trời còn có một từng nữa là
nhứt mạch đẳng tinh-vi gọi là cảnh Niết Bàn. Chín từng
nữa gọi là Cửu Thiên khai hóa tức là chín phương Trời
cộng với Niết-Bàn là mười, gọi là Thập phương Chư Phật.
Gọi “chín phương Trời, mười phương Phật” là do đó…
Rồi tới Hạ tầng Thế-giái, Tam Thiên thế giái. Ba
ngàn quả tinh-cầu phân làm Tứ đại bộ châu rồi nối theo
Thất thập nhị điạ, tức là Đệ nhứt cầu cho đến địa-cầu các
con ở là địa-cầu 68.”…
Như vậy sự đặt định đều có duyên cớ mà cơ Đạo
ngày nay đều được nhịp-nhàng trong sự ứng hợp giữa hữu
hình và vô hình đó vậy.
Khi lập Pháp-Chánh-truyền cho cả Nam Nữ Chức
sắc Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài là hiệp đủ ba ngôi.
Thật ra mỗi việc chi chi Thầy lập ra không ngoài các con
số huyền-diệu, nhiệm-mầu ấy.
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LUẬN VỀ BÁT-QUÁI
TIÊN-THIÊN & HẬU-THIÊN
A- Bát quái Tiên Thiên:
Xin lập lại lời Thánh-ngôn có dạy:
“Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi
trong càn-khôn thế-giới thì Khí Hư-vô sanh có một Thầy
và ngôi của Thầy là Thái-cực.
“Thầy phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi, Lưỡng-nghi
phân ra Tứ tượng, Tứ tượng biến Bát-quái, Bát-quái biến
hóa vô cùng mới lập ra Càn-khôn thế-giới. Thầy lại phân
tánh Thầy mà phân ra vạn-vật là: Vật-chất, thảo mộc, côn
trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.
“Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu-sanh cũng do
bởi chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy, Thầy là
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Cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo-sanh của Thầy không
cùng tận”.
Thử hỏi ngày nay Thầy đến thế mở
Đạo, Thầy lập Pháp Chánh-Truyền
Cửu-Trùng-Đài do đâu mà lập “Nhứt
Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh,
Thất thập nhị Hiền,Tam thiên đồ đệ”?
Từ xưa đến nay nhân-lọai đã thừa
hưởng cái di-sản quí báu của các bậc tiền Thánh để lại là
hai Bát-Quái: Tiên Thiên và Hậu Thiên. Vậy xin bàn đến
Bát-Quái Tiên-Thiên trước cũng đồng thời trả lời câu hỏi
trên qua tinh-thần của các Bát-Quái ấy trong cương vị của
Hà-Đồ, Lạc-Thư mà Thánh nhân đã lưu lại.
1- Cách lập thành Bát-Quái Tiên-Thiên:
Khi nói đến Đạo là nói đến đầu mối ÂM DƯƠNG.
Âm dương tương-hiệp mới phát khởi càn khôn, tức là Nhứt
khí Hư-vô sanh Lưỡng-nghi, nghĩa là ánh Thái-cực biến
tướng ra phân làm hai ngôi: âm-quang và dương
quang. Ví bằng hai ngôi này muốn biến sanh ra
nữa thì cần phải tương-hiệp, nếu không tương
hiệp thì không thế nào sanh biến thêm được: đó
là hình chữ thập. Nếu âm dương mà để riêng ra,
thì hai cũng vẫn là hai: phải hiệp mới có sanh biến.
Muốn âm dương tương-hiệp nghĩa là phải đặt chồng
lên nhau thành một góc vuông, điểm gặp nhau là điểm 0,
đó gọi là Thái-cực làm căn bản. Bởi có hiệp với ngôi Thái
cực mới thành ra bốn, ấy gọi Lưỡng-nghi sinh Tứ-Tượng.
Nếu muốn biến ra thêm nữa thì cũng phải có Tứ Tượng
nữa rồi nhập lại vào tâm, mới có thể biến ra được mà thành
8 cánh. Gọi là Tứ tượng biến Bát-Quái (Tứ Ấm tứ Dương)
Khởi đầu: vua Phục-Hi ngẩng lên xem Thiên-văn,
cúi xuống thì xét lý đất, gần thì lấy thân mình mà suy
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nghiệm. Ngài mới đặt ra những nét chẵn, lẻ tức là vạch liền
tượng dương
vạch đứt tượng âm
cũng từ trong lý
tính của nam, nữ mà ra để làm chuẩn, định cho cái âm
dương ấy. Lấy hai điểm này làm gốc, khởi đầu, nên luôn
luôn điểm chuẩn đặt ở dưới hết của quẻ gọi là Hào. Hào,
tính từ dưới tính lên. Đọc quẻ từ trên đọc xuống.
Người dân-tộc thiểu-số hay người Chàm họ cũng
lấy cái vật biểu tượng âm dương là hình ảnh cối, chày đặt
lên nhau gọi là cái “Linga”. Đó cũng là một bước tiến của
dân-tộc bán khai. Người Á-Đông văn-minh hơn nên dùng
phù hiệu bằng những nét liền, nét đứt làm ký hiệu.

Giai-đoạn kế mới thêm nét Âm Dương nữa cho mỗi
cái gốc đó, để lần-lượt biến-hóa thêm, theo luật song-tiến
số (nghĩa là cứ gấp đôi lên) tức là nếu lấy dương làm gốc
rồi thêm dương nữa thành ra:
- Hai nét dương gọi là Thái-dương (số 1)
- Cũng từ gốc dương thêm nét âm lên trên thành ra
gọi là Thiếu-âm (số 2)
- Tới gốc âm cũng qua hai lần biến
hóa, tiếp-tục thêm dương, thêm âm
sẽ có là Thiếu-dương (số 3) và là
Thái-âm (số 4) .
Thái là rất, là ròng một thứ; thái
dương
là rất dương, cho nên
tượng bằng hai vạch liền; thái-âm
là rất âm, tượng bằng hai vạch
đứt.
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Thiếu là trẻ, nghĩa là mới sinh ra, nên đặt lên trên,
vì nét âm mới sinh nên gọi là Thiếu-âm
cũng như nét
dương mới sinh nên gọi là Thiếu dương
Họp chung
gọi là Tứ tượng, tức là bốn hình tượng. Tứ tượng có một
vị-thế rất quan trọng, không thể không nhớ kỹ được; từ cái
phù-hiệu cho đến con số biểu tượng của nó. Trên là Tứ
tượng đặt trên đường thẳng.
Tứ tượng có thể đặt trong vòng tròn, đồng thời xác
định phương vị của nó nữa.
Xem hình thấy rõ phía bên trái là dương, bởi gốc nó
là dương mới biến ra Thái-dương số 1 và Thiếu âm số 2.
Âm dương luôn đi liền nhau.
Bên phải là Âm: bởi gốc nó là âm, biến qua hai lần
là Thiếu-dương số 3 và Thái-âm số 4 tức là trong âm vẫn
có dương và trong dương vẫn có âm.
Lý dịch luôn luôn như vậy, không bao giờ có tình
trạng cô âm hay cô dương (tức là thuần âm hay thuần
dương) Cô dương thì không sanh, cô âm thì không hóa.
Giai-đoạn thứ tư là Tứ-tượng biến Bát-quái, cũng từ
gốc của Tứ tượng, rồi thêm dương, thêm âm, lần-lượt gấp
đôi lên thành ra 8 quẻ, tức là: Càn 1, Đòai 2, Ly 3, Chấn
4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8. Đây cũng là phù-hiệu về

quẻ và số của Bát-quái Tiên-Thiên vậy.
Trước nhứt:
*Gốc Thái-dương cho ra hai quẻ là Càn 1 và Đòai 2
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*Gốc Thiếu-âm cho ra hai quẻ là
Ly 3 và Chấn 4
*Gốc Thiếu-dương cho ra hai quẻ Tốn 5 và Khảm 6
*Gốc Thái-âm cho ra hai quẻ là
Cấn 7 và Khôn 8
Chú-ý:- Gọi là nghi, khi thành-phần cấu-tạo chỉ có
một nét (hào dương hoặc hào âm)
- Gọi là Tượng là thành-phần cấu-tạo do hai nét
họp thành (chỉ có 4 tượng)
- Gọi là quẻ (hay quái) là cấu-tạo
bởi ba nét họp thành (chỉ có 8 quẻ
đơn thôi). Mỗi một quẻ 3 nét như
vậy gọi là quẻ Đơn (đơn quái) đó
là lấy Bát-Quái ( 8 quẻ) làm căn-bản cho nhiều trường hợp.
Bảng tóm-tắt: Đặc biệt một quẻ đơn là có đủ 3
nét, gọi là Tam tài: trên là thiên, Dưới là địa, giữa là nhân.
Vì chỉ có con người mới được dự phần vào việc của trời
đất. Yếu tố này rất quan trọng trong lý Dịch.
Tại sao nói là giai-đoạn thứ tư?
Đức Lão-Tử có nói “Đạo sanh nhứt, nhứt sanh nhị,
nhị sanh tam, tam sanh vạn-vật”.
Nhìn qua đồ hình sẽ thấy rõ lời nói ấy; tức nhiên khởi
đoan là Đạo, có trước nhất. Từ trong Đạo mới sanh ngôi

Thái-cực, như Đức Chí-Tôn đã nói “Khi chưa có chi trong
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càn khôn thế giới thì Khí Hư-vô sanh có một Thầy, ngôi
của Thầy là Thái-cực (đây là giai-đoạn thứ nhì), Thầy phân
Thái-cực ra Lưỡng-nghi (giai-đoạn thứ ba), Lưỡng nghi
phân ra Tứ tượng (giai-đoạn thứ tư), Tứ tượng biến Bát
quái (giai-đoạn thứ năm). Bát-quái biến-hóa vô cùng mới
thành ra càn-khôn thế giái (đây là giai-đoạn thứ sáu).
Tức là sự thành hình thành tướng (8x8=64 quẻ). Phải trải
qua 6 giai-đoạn để trở về lý Tam âm tam dương là vậy).
Số 6 đây là quẻ Càn của Hậu-thiên (trời 3 đất 3)
trong ý-nghĩa ấy.

(Lưu ý:
Phần lý giải về quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên, sọan giả
cũng có diễn giải qua các quyển: Dịch lý Cao Đài, Khảo
cứu vụ …Nhưng ở đây vẫn được ghi đầy đủ, vì rằng số
sách này chưa được phổ biến rộng nên e độc giả phải nhọc
công tìm kiếm. Vì vậy mà có sự lập lại nhiều lần, mong
chư độc giả thông cảm cho)
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CHƯƠNG V

Sự thành hình cơ Đạo qua ba thời-kỳ
A-Thời-kỳ khởi thủy:
1-Tam đầu chế Hiệp-Thiên-Đài:
Đức Chí-Tôn thành lập Đạo Cao-Đài có hai Đài hữu
hình: Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài có mối tương
quan nhau. Phân làm ba thời kỳ; quan-trọng nhứt là cơ
khởi thủy.
Chính ba vị Tướng-soái của Thầy đã có đủ yếu-tố để
khởi-đoan cho mối Đạo Trời trong cái cơ-vi: “Thiên địa
tuần-hoàn châu nhi phục thỉ”; phải chăng tất cả đều có một
sự sắp xếp tế-vi, nên mới nói “Đạo thành do ba người.”
Đặc biệt ba vị trong cơ khởi thủy của Hiệp Thiên
Đài đứng vào ba tuổi: TÝ- SỬU - DẦN.

“Hiệp-Thiên-Đài là hình-trạng của Ngọc Hư-Cung
tại thế. Ấy là cửa mở cho các chơn-linh vào đặng đi đến
Tam thập lục thiên, Cực-lạc thế giới và Bạch-Ngọc-Kinh
là nơi chúng ta hội-hiệp cùng Thầy hay là chỗ ải địa-đầu
ngăn cản các chơn linh chẳng cho xông phạm đến đường
Tiên nẻo Phật.
“Lòng Từ-bi của Thầy cho có kẻ rước là Thượng
Sanh, người đưa là Thượng-Phẩm và người dẫn nẻo mở
đường cứu độ là Hộ-Pháp, đặng đem cả con cái của Thầy
về giao lại cho Thầy, kẻo hằng ngày trông đợi”.
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Đức Hộ-Pháp vừa Chưởng quản chi Pháp mà còn là
Chưởng Quản cả Hiệp-Thiên-Đài nữa, do vậy mà Quyền
hành của Hộ Pháp được Pháp Chánh Truyền qui định:
“Trong Hiệp-Thiên-Đài thì HỘ-PHÁP thay quyền cho các
Đấng Thiêng-liêng mà gìn-giữ công-bình tạo-hóa, bảo-hộ
nhơn-loại và vạn-vật lên cho tới địa-vị tận thiện tận mỹ;
người thì tận thiện còn vật thì tận mỹ. Chẳng cần lấy sức
mình mà lập, chỉ bảo-hộ cho sự tấn-hóa tự nhiên khỏi điều
trở ngại, nếu nói có quyền bảo-hộ thì phải có luật-pháp,
lấy luật-pháp mà kềm chế nhơn-sanh cũng như các Đấng
trọn lành lấy Thiên-điều mà sửa trị càn-khôn thế giới.
“Hộ-Pháp là thể các Đấng trọn lành, Người lại
giao quyền cho Thượng-Phẩm lập Đạo đặng dìu-dắt các
chơn-hồn lên tột phẩm-vị của mình, tức là nâng-đỡ binh
vực cả tín-đồ và chức sắc thiên-phong ngồi an địa-vị, cũng
như chư Thần, Thánh điều-đình càn-khôn thế giới cho an
tịnh mà giúp sức cho vạn-loại sanh sanh hóa hóa:
- “Thượng-Phẩm tiếp các chơn-hồn của Thượng
Sanh giao vào cửa Đạo. Thượng-Phẩm là người thể ĐẠO
đối với hàng Thánh, ấy là người làm đầu các Thánh.
- “Thượng-Sanh về THẾ ĐỘ, đem các chơn-hồn vào
cửa Đạo, dầu nguyên-nhân hay là hóa-nhân cũng vậy,
phải nhờ Người độ-rỗi. Thượng-Sanh đặng mạng lịnh
chuyển thế, buộc Thượng-Sanh phải gần kẻ vô đạo đặng
an-ủi, dạy dỗ, mà kể từ hạng vô-đạo trở xuống cho tới vật
chất thuộc về phàm, ấy vậy Thượng-Sanh là thể ĐỜI,
Người đứng đầu của phẩm phàm-tục” (PCT)
Ba Ngài được mệnh danh là Tướng-soái của Chí
Tôn nên các Ngài đã cống-hiến cho nền Đạo thật là to-tát.
Lời Ngài Hiến-Pháp: “Luận về tâm-lý, trong ba
ông, mỗi người đều có một đặc-tính mà ta cần biểu-dương
để xưng tụng công đức:
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- Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh-Cư, nhờ đức tính
cao-thượng và cương quyết nên hễ làm việc gì thì cố-gắng
làm cho kỳ được. Bởi thế nên khi nhận chân mối Đạo, thì
ông nghe theo tiếng gọi thiêng-liêng mà phế đời hành Đạo,
dù lúc đó ông đang là một công chức của chính-phủ Pháp.
- Đức Hộ-Pháp Phạm-CôngTắc. Ông là người có
tánh cao-thượng và hùng khí, thương đời mến Đạo nên khi
nhận rõ mối Đạo cũng liền phế đời hành Đạo, ông cũng là
công chức lúc ấy (Ông đã đóng góp trọn đời suốt 35 năm)
- Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài Sang cũng có tánh
cao-thượng và yêu đời mến Đạo, nhưng vì hoàn-cảnh phải
ở lại với chức-vị công-chức của ông. Ông chỉ hành-đạo
trong lúc rảnh rang. Ông rất dày công phổ-độ lúc ban sơ”.
Ba ông đều đắc Thiên-phong trước hết và đắc lịnh
chấp cơ truyền Đạo phổ-độ chúng sanh. Hai ông Hộ-Pháp
và Thượng-Phẩm hiệp thành một cặp đồng-tử chấp cơ
phong Thánh truyền giáo, lập Pháp-Chánh-Truyền và Tân
luật là Hiến-chương của nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
hiện giờ. Đầu công của hai ông vào bậc nhất, vì trước hết
và trên hết, Đức Chí-Tôn mượn tay Thần-lực của hai ông
mà lập thành Đại-Đạo cho đến ngày nay.
“Chúng ta suy đoán chỉ có Thương-yêu, duy có một
người hay nửa người thương mà các vị Giáo-chủ đã lập
thành Tôn-giáo tại mặt thế này”.
Đức Hộ-Pháp nói: Đạo thành do ba người:
“Chúng ta xét lại thấy ĐẠO CAO-ĐÀI còn hạnh phúc
hơn các nền Tôn-giáo khác, nếu nhận quả-quyết thì có ba
người, mà ba người tức nhiên nhiều hơn thiên-hạ rồi.
Cái thiệt tướng của nền Tôn-giáo Đức Chí Tôn hiện
tượng do quyền-năng vô đối của Ngài mà đoạt đặng, trong
đó các vị thừa-hành mạng lịnh của Ngài đã vẽ nên hình,
nắn nên tướng của nó.
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Bần-Đạo kiếu lỗi cùng con cái của Ngài không phải
tự kiêu hay là tự đắc, chính tay Bần Đạo có một phần khá
lắm, vì cớ Bần-Đạo rủ chúng ta dùng phép hồi-quang phản
chiếu đặng định tướng diện của mình, cốt-yếu là một phần
tử trong nền Tôn-giáo. Hễ mình coi chơn tướng của mình,
rồi tổng số các chơn tướng đó làm chơn tướng của Đạo.
Bần-Đạo thấy Đạo Cao-Đài nên hình đặng tức là thành
tướng Thương-yêu.
Ta không có mơ vọng và không có lường gạt tâm-lý
nhơn-sanh, trước mặt mỗi người đều thấy, hỏi do quyền
năng nào tạo thành quyền-lực ngày nay?
Quyền tạo ngày nay do luật Thương-yêu mà thành
tướng. Vậy mà nếu do luật Thương-yêu thành tướng thì
không có quyền-năng nào tàn phá nó đặng, nó có sợ chăng
là sợ luật thù hận. May thay, cả lực-lượng thù hận cũng
không xung-đột được bởi có bàn tay thiêng-liêng gạt thù
hận ra khỏi rồi.
Nó nên hình bởi sự Thương-yêu, trưởng thành trong
sự Thương-yêu bởi hình chất của Thương-yêu. Hễ càng
ngày càng lớn lên càng tráng-kiện, nó sẽ làm CHÚA cả
thù hận không hề xâm-lấn nó đặng.
Nói quả-quyết Bần-Đạo đã đánh tan thù hận ra, khi
các đảng-phái dùng quyền-lực đặng chiếm ngôi vị của
Chí-Tôn để tại mặt thế-gian này.
Bần-Đạo đã can-đảm dùng quyền của Bần Đạo
đánh ngã hết đặng bảo-trọng hình tướng Thương-yêu của
Đạo, Bần-Đạo lỗ vốn cũng nhiều, Bần-Đạo gánh lấy cả
thù hận ấy đặng bảo-tồn hình thể của Chí-Tôn cho trọn
THƯƠNG YÊU”.
Đó là Tam đầu chế của HIỆP-THIÊN-ĐÀI

2- Tam đầu chế Cửu-Trùng-Đài:
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Về Cửu-Trùng-Đài cũng có Tam đầu chế như Hiệp
Thiên-Đài vậy. Ấy là ba vị ĐẦU SƯ trước tiên mang chữ:
NHỰT- NGUYỆT- TINH là Tam bửu của Trời; nhưng chỉ
riêng trong thời khởi khai Đại Đạo thì Chức-sắc Cửu
Trùng-Đài Nam-phái được một đặc-ân ấy mà thôi.
Ba vị Đầu-Sư có Thánh-danh:
- Thái Đầu-Sư Thái-Nương TINH
- Thượng Đầu-Sư Thượng-Trung-NHỰT
- Ngọc Đầu-Sư Ngọc-Lịch NGUYỆT
Hội Thánh Đại-Đạo có chia ra làm hai Đài hữu-hình:
- Cửu-Trùng-Đài lo về cơ-quan giáo-hóa nhơn-sanh.
- Hiệp-Thiên-Đài là cơ-quan bảo tồn luật pháp Đạo.
Tuy vậy mà Ông Thiện-Minh, Thánh-danh Thái-Minh
Tinh, đắc phong ngày 13-10-Bính-Dần; sau cùng bị Đức
LÝ cách chức.
Qua ngày 12-12-Bính Dần (dl: 15-01-1927) Thầy
phong ông Dương văn Nương làm Đầu Sư phái Thái là
Thái Nương Tinh. Vậy là có đến hai vị Đầu sư phái Thái
Nhưng Đạo là lý, mà lý của vũ-trụ vốn vô cùng. Nếu
luận về Tam-bửu của Trời thì Phái:

Nếu kể Tam thiên thế-giới và thất thập nhị điạ là Tinh-tú
thì có đến 3.072 vì sao. Do vậy, mà phái Thái phải có hai:
1- Thái Minh-Tinh; 2-Thái Nương Tinh.
Theo thứ-tự BA PHÁI là Thái, Thượng, Ngọc:
- Phái Thái thuộc Phật,
- Phái Thượng thuộc Tiên.
- Phái Ngọc thuộc Thánh.
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Trong Tam-Kỳ Phổ-Độ này thì:
* phái Thái có hai vị, mang chữ TINH số 2 thuộc âm.
* phái Thượng có 1 vị mang chữ NHỰT số 1 thuộc dương.
* phái Ngọc có một vị, mang chữ NGUYỆT thuộc âm.
Còn lại BÁT-QUÁI-ĐÀI là nơi thờ Đức CHÍ-TÔN
và các đẳng Thần, Thánh, Tiên, Phật, thuần dương, thuộc
quẻ CÀN ☰ (Càn vi thiên, càn là trời vậy).
Kết-luận:
* Bát-Quái-Đài, là quẻ CÀN
* Hiệp Thiên-Đài, là quẻ LY

(Càn vi Thiên).
(Ly vi Hỏa).

* Cửu Trùng-Đài, quẻ KHẢM

(Khảm vi thủy)

Tính cách chiết Khảm điền Ly của Cao-Đài
Từ xưa đến giờ, người tu-hành chỉ mong LUYỆN
để “chiết Khảm điền Ly phản vị CÀN”; có nghĩa là căn-cứ
trên quẻ, nếu lấy hào Dương của Khảm đem thế vào hào
Âm ở giữa của quẻ Ly thành ra quẻ Càn. Như vậy, nay là
cơ Đại-ân-xá của Chí-Tôn nên chính Thầy đã “chiết khảm
điền Ly” cho tất cả rồi, thế nên Thầy mới nói “Các con chỉ
có TU mà đắc Đạo. Phải ngó đến hằng ức, thiên, vạn kẻ
nhơn-sanh chưa đặng khỏi luân-hồi, để lòng từ-bi độ rỗi
kẻo tội nghiệp.”
Mà Tu thì làm sao? Thầy dạy:
“Người dưới thế này, muốn giàu có phải kiếm
phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt. Còn
Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho đắc Đạo, phải có công
quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường đạo
đức cho các con nên Đạo. Vậy đắc Đạo cùng chăng tại nơi
các con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con nghe.
K…ôi ! Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ
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địa-vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc Đạo bao
giờ.” (TN I/27)
Thầy chiết KHẢM điền LY bằng cách nào?
Theo thứ-tự trên đã cho thấy rõ: lẽ ra Đền Thánh
được kiến-thiết: Từ phía trong Đền tính ra thì:

Đây là về phần Địa-hình thì Thầy đã đặt Cửu Trùng Đài
ở giữa Bát Quái và Hiệp Thiên, tức nhiên đặt Khảm lên
Ly, có nghĩa là Ly - Khảm đã hợp nhau rồi thì hào Dương
giữa của Khảm đã chồng lên hào Âm giữa của Ly, để tất cả
thành CÀN
có 3 hào Dương.
Thế nên, người tu theo Đạo Cao-Đài ngày chỉ cần
Phụng sự Vạn linh là đủ; vì phụng-sự Vạn linh tức là
phụng-sự Chí-linh. Cúng Tứ thời là Luyện Tam-bửu vậy.
PCT: “Ngày nay Chí-Tôn đã định khai Đạo đặng
thị chứng cho các Tôn-giáo biết nhìn nhau trong đường
hành thiện, trừ tuyệt hại tranh-đấu thù hiềm, làm cho thế
giới đặng Hòa-bình, thoát cơ tự diệt.
“Thể Đạo của Chí-Tôn cũng phải nương theo chữ
HÒA mới toan thành lập. Chí-Tôn định lập thành Hội
Thánh đặng thay thế hình ảnh của Người, thì cũng tùng
theo phép tạo-hóa cá-nhân mà gầy nên ảnh-tượng:
- Cửu Trùng-Đài là thi-hài, ấy là Tinh.
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- Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần, ấy là Khí.
- Bát-Quái-Đài là linh-hồn, ấy là Thần.
Nếu cả ba mà không tương hiệp, thì khó mong
thành Đạo đặng”
Lại nữa: “Thần là khiếm-khuyết của cơ mầu-nhiệm
từ ngày Đạo bị bế, lập “Tam-Kỳ Phổ-Độ” này duy Thầy
cho “Thần” hiệp “Tinh Khí” đặng hiệp đủ “Tam bửu” là
cơ mầu-nhiệm “siêu phàm nhập Thánh.”
… “Phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế
Đạo, thì luật-lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi,
song Thiên-đình mỗi phen đánh tản “Thần” không cho
hiệp cùng “Tinh Khí.”
“Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn-thần cho các
con đắc Đạo. Con hiểu “Thần cư tại nhãn.” Bố trí cho chư
đạo-hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là
tại đó. Thầy khuyên mỗi phen nói Đạo hằng nhớ đến danh
Thầy.” (Thánh-ngôn Hiệp tuyển)

2- Thời kỳ kiến tạo:
Qua thời-kỳ kiến tạo để lập công, dành cho người
biết dâng công đổi vị, thì bên Cửu-Trùng-Đài chính Đức
Quyền Giáo-Tông về mặt hữu-hình đã góp vào một công
quả to lớn để dựng Đức-tin làm nền tảng Đại-Đạo ngày
nay cùng với hai vị: Thượng-Phẩm và Hộ-Pháp bên Hiệp
Thiên-Đài. Với lời minh-chứng của Đức Hộ-Pháp như sau:
“Bần-Đạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thảy
con cái Đức Chí-Tôn: Nam Nữ cũng vậy. Nếu toàn thể con
cái của Ngài một đôi triệu chơn linh mà có Đức-tin vững
chắc như Đức-tin của:
- Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh-Cư,
- Đức Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt,
- Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.
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Nếu cả thảy đều có Đức-tin vững-vàng dường ấy
Bần-Đạo dám nói chắc rằng: Các người dời núi Bà xuống
châu-thành Sài-gòn cũng đặng. Có thể nói: nền Đạo Cao
Đài này thiệt-hiện được như ngày nay là nhờ Đức-tin của
Thượng-Trung Nhựt.
Đức Hộ-Pháp nói lý do: “Cả toàn con cái Đức Chí
Tôn buổi nọ còn lại có ba người. Thật ra hồi ban sơ chỉ có
ba người. Ba người ấy thiên-hạ kêu là ba người lỳ; ba
người ấy là:
- Đức Cao-Thượng-Phẩm
- Đức Quyền Giáo-Tông
- Và Bần-Đạo đây (Hộ-Pháp)
“Chúng tôi nhứt tâm, nhứt trí quyết làm cho thành
Đạo, cho vừa lòng Đức Chí-Tôn. Bởi vì không biết duyên
cớ nào chúng tôi hiểu rằng: chúng tôi phải báo hiếu cho
Đức Chí-Tôn và tự nhiên quyền-năng thiêng-liêng giúp
chúng tôi biết ĐẠO CAO-ĐÀI này tương-lai sẽ cứu quốc,
cứu chủng-tộc và giống-nòi.”
Đó là tấm lòng hiếu thảo của Đức Hộ-Pháp thì như
vậy, còn lại tinh-thần của Đức Thượng Phẩm thì…Đức
Hộ-Pháp nói tiếp:
“Bần-Đạo thú thật buổi nọ:
“Chỉ có ba Anh em, ôm sứ-mạng Thiêng liêng âý
nơi mình. Lãnh sứ-mạng khó-khăn thì tưởng đâu Đạo Cao
Đài thì cũng như Đạo Phật hay Minh-sư, Minh-đường.
Đáo-để, cạo đầu vô chùa làm Thầy chùa tu là cùng, tưởng
dễ-dàng lắm, kiếp sanh nơi thế, thời bấy giờ đã khổ-não
tâm-hồn và xác thịt, lệ thuộc như thế. Ổng biểu tu, nào dè
mở Đạo trong thời-gian ngắn-ngủi, không bao lâu thấy cả
con cái của Ngài đến cùng Ngài cả muôn cả triệu, chừng
đó mới biết sợ-sệt. Chính mình buổi nọ, Đức Quyền Giáo
Tông ra hậu-điện, Người hỏi Bần-Đạo: làm cái gì vậy?
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“Thấy thiên-hạ vào cửa Đạo quá chừng, Đại-Từ
Phụ làm cái gì kỳ quá vậy ? Chính mình Bần-Đạo cũng
không biết.
- Biết đâu ! Ông làm gì?
“Ông đến thâu tín-đồ nhiều quá ảnh than rằng: tới
đâu hay tới đó, biết sao!
Kể từ đó bị khảo miết: Đức Cao Thượng-Phẩm bị
khảo đến ngày giờ chót. Ngày giờ cuối cùng, nằm trên
giường bịnh cho tới hơi thở cuối cùng không buổi nào
không bị khảo, không buổi nào không bị nhục-nhã. Cái
luật thiên-nhiên không có điều gì xin-xỏ, điều gì cũng phải
mua chuộc. Bần-Đạo đã quyết rồi, xin để Bần-Đạo kết
luận: Bởi mua chuộc với cái khảo-đảo, nhục-nhã của đời,
để bảo-trọng danh-giá của Ngài. Ngày nay Ngài sang
trọng vô đối.”
Sự-nghiệp vẻ-vang của Đức Thượng-Phẩm như vậy
chính do Ngài biết giữ được chữ “nhẫn” chữ “hòa”, một là
để tô-bồi thiên-vị, hai là nâng cao phẩm-giá chơn-linh cao
trọng của Ngài:
“Đức Cao Thượng-Phẩm là chơn-linh Hớn-Chung
Ly: một vị Đại-Tiên trong Bát Tiên, làm sứ-mạng của Chí
Tôn đến tạo dựng nên Tôn giáo tại thế này. Người cùng
với Hộ Pháp họp thành cặp cơ phong Thánh lập Pháp
Chánh truyền và Tân-luật để làm Hiến-chương cho nền
Quốc Đạo.
“Chúng ta phải nhìn-nhận đầu công khai Đạo của
Đức Cao Thượng-Phẩm, vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của
Người để chấp cơ cùng Hộ Pháp thì:
- Đâu có Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
- Đâu có Chức-sắc Thiên-phong Nam Nữ.
- Đâu có Hội-Thánh và các cơ-quan trong Đạo.
- Đâu có Pháp-Chánh-Truyền và Tân-luật.
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- Đâu có đại-nghiệp hiện giờ cho nhơn-sanh thừa hưởng”
Đức Thượng-Phẩm là người đứng ra cùng góp công với
nhân-sanh bứng gốc phá chồi, thật là Đấng đã khai sơn phá
thạch cùng với Đức Hộ-Pháp tạo nên một ngôi thờ phượng
khang-trang, một ngôi Tổ đình lưu lại cho nhơn sanh một
đức-tin tuyệt-đối. Nhưng đại nghiệp ấy mới nửa chừng
Người phải về Thiêng-liêng làm nhiệm-vụ của Đức Chí
Tôn giao-phó, đành buông gánh Đại-Đạo cho Hộ Pháp một
tay lèo-lái, lại còn chịu lao-lý để gánh ách nạn cho dân-tộc.
Với hai Đấng đầu công thật là công-trình vẹn vẻ, vừa lo
phần Thể pháp, vừa thực hiện Bí-pháp của Đạo, hai Ngài
đã thể hiện cơ Âm Dương tương đắc vậy.
Ấy là hai Chức-sắc Đại-Thiên-phong nơi cửa Hiệp
Thiên-Đài trong cơ kiến-tạo nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ
- Một là Đức Hộ-Pháp, đầy lòng hiếu đạo cùng Đức
Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
- Hai là Đức Thượng-Phẩm đầy-đủ đức kiên-nhẫn
với một đức-tin tuyệt-đối.
Còn với công-quả phi-thường của Đức Quyền
Giáo-Tông, Đức Hộ-Pháp đã giải:
Thật sự hồi ban sơ chỉ có ba người (lập lại một lần
nữa rằng):
“Bần-Đạo nói không có gì! Đức Chí-Tôn đã đến
một cách tình cờ, một cách không ai tưởng-tượng được.
Khi Ngài đến thì chỉ có Đức Thượng-phẩm và Bần-Đạo mà
thôi. Về sau Bần Đạo và Đức Cao Thượng-Phẩm mới đến
nhà Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung-Nhựt đặng Chí
Tôn chuyện vãng cùng Người. Đứng đầu trong trường
chính-trị đã chịu ảnh-hưởng một tình thế bị trích-điểm
cũng có, được tôn-sùng cũng có, được khen cũng có, bị chê
cũng có. Buổi ấy bị họ ghen-ghét nên chê nhiều hơn khen.
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Chính mình Bần-Đạo lấy làm lạ tại sao Đức Chí Tôn biểu
Thượng-Phẩm đến nơi đó?
“Để cái dấu hỏi mơ hồ, chẳng dè một người đó lại
phi-thường ! Giờ phút này Bần-Đạo nói đến lấy làm lạ !
“Một là từ thử tới giờ Bần-Đạo chưa ngó thấy. Đến
chuyện vãng cùng Ngài, Đức Chí-Tôn nói cái chi chỉ có
hai người biết với nhau mà thôi. Bần-Đạo với Thượng
Phẩm chỉ là hai người dự thính không biết gì hết, mà chỉ
nói với nhau rồi họ hiểu với nhau mà thôi.
“Trong 24 giờ, một người đã là Thượng Nghị-viện,
một cái gia-nghiệp đủ vinh-hiển, đủ cao-trọng, đủ đương
đầu với thiên-hạ.
“Trong 24 giờ bỏ hết, liệng hết mà thôi. Cho tới
một cái lạ hơn hết là đương hút á-phiện, người phong-lưu
như ai kia vậy bỏ một cái một, cả sự ăn chơi cũng thế.
“Đức Chí-Tôn kỳ hạn có 24 giờ mà thôi:
- 24 giờ Anh Cả chúng ta phải trường trai.
- 24 giờ Anh Cả phải dâng cả sự-nghiệp cho thiên hạ.
- 24 giờ Anh Cả chúng ta phải từ bỏ chức Thượng
Nghị-viện, dâng mảnh thân phàm cho Đức Chí-Tôn làm
ngọn cờ cứu-khổ.
“Một người, Bần-Đạo thấy ban sơ có một người là
Thượng-Phẩm, rồi sau lại có người này nữa: Đức Quyền
Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt.
Ngồi nghĩ thầm cái đức-tin gì mà lạ-lùng như thế !
Giờ phút này Bần-Đạo mới hiểu hai vị Đại-Tiên ấy, nếu
không như thế ấy thì chưa hề Đức Chí-Tôn đã giao-phó
một sứ-mạng nặng-nề, khó-khăn để đảm-nhiệm trách-vụ
gánh vác tạo dựng nền chơn-giáo của Ngài như thế này.
“Nói thật ra,
“Thưa cùng chư Chức-sắc Thiên-phong Cửu Trùng
Đài Nam Nữ! Cái ngôi của Ngài tạo dựng, cái ngôi Giáo
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Tông-Đường của Ngài đã ngồi trên ấy, đầu tiên hết, cái
ngôi ấy nó sẽ để nơi đất Việt-Nam này một cái báu vật quí
giá vô cùng, từ thử tới giờ chưa hề có.
“Bần-Đạo ngó qua Vatican, cái Ngai của Đức Giáo
Hoàng Saint Pière thế nào, thì Bần-Đạo có lẽ nói rằng và
cũng có thể mơ-ước: cái ngôi của Thượng-Trung-Nhựt lưu
lại nơi thế này nó sẽ trở nên thế ấy.”
Xem thế, thì người tu lập công bằng con đường Cửu
Phẩm Thần Tiên theo gương của Đức Quyền Giáo-Tông
cũng đoạt được ba hào Dương của quẻ Càn, tức là đắc Đạo
vậy (đó, chiết Khảm điền Ly phản vị Càn là thế ).

Như thế, Đức Chí-Tôn đã mở con đường phụng-sự
cho Vạn-linh để hiệp Nhứt linh đó vậy.

3- Thời kỳ định vị:
Nếu lập công bằng con đường Phước-Thiện (là cơ
quan của Hiệp-Thiên-Đài) thì hãy xem gương của Ngài
Khai-Pháp Trần-Duy-Nghĩa.
Đức Hộ-Pháp giải-thích rằng: “Từ thử tới giờ nếu
nói về kẻ đảm-nhiệm gánh vác Hiệp-Thiên-Đài thì Bần
Đạo quả-quyết cho Ba người: Ban sơ có Cao Thượng
Phẩm, sau có KHAI PHÁP và Bần-Đạo thôi”.
Lý do tại sao? Ngài nói tiếp về việc TÌM PHÁP
xem như thế nào ? - Thật cũng là một huyền-diệu Thiêng
liêng khiến cho nên việc. Đức Hộ-Pháp kể rằng:
“Đức Chí-Tôn đã định sẵn đâu hồi nào, mà chính
mình Đức Chí-Tôn lựa thật là xứng-đáng. Trong buổi lập
Hiệp-Thiên-Đài, Đức Chí-Tôn dạy:
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“Con muốn ra gánh vác sự-nghiệp thiêng-liêng
lập nên nền Đạo, trước hết con phải lập PHÁP cho xong
thì Đạo mới vững bền được.
“Buổi nọ, Bần-Đạo nguyện để trọn-vẹn Đức Chí
Tôn chọn lựa, chớ không phải phàm nhơn. Khi được lịnh
Cơ Bút dạy đi tìm PHÁP, thì chỉ dạy Bần-Đạo đến tỉnh Gò
công mà tìm tên Trần-Duy-Nghĩa. Đức Chí-Tôn chỉ cho
biết nơi Tỉnh Gò-công mà thôi. Khi tìm đến biết đâu, có
phải hay chăng?! Bởi vì nơi tỉnh Gò-công Bần-Đạo chưa
từng đến và không làm bạn với một người nào nhưng mà
cũng vâng lịnh để đi tìm. Khi vừa đến tỉnh thành Gò-công,
ngừng xe lại tìm hỏi thăm thì đã trúng ngay nhà ông Trần
Duy Nghĩa và gặp Người đứng trước thềm nhà. Người nói:
Tôi là Trần-Duy-Nghĩa đây !
Qua phút giây trò chuyện. Bần-Đạo đưa bài Thánh
giáo Đức Chí Tôn dạy đi tìm Người thì Ngài nói rằng:
“Tôi tưởng dòng-dõi của dân-tộc Việt-Nam trên
4.000 năm đã chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đã đến
lập QUỐC-ĐẠO thì chắc hẳn rằng đất nước Việt-Nam sẽ
sống lại được mà lo cứu chữa Tổ quốc và giống-nòi dân
tộc, Việt-Nam sẽ cổi ách lệ-thuộc giữa thời Pháp-thuộc
đang bạo-hành” (Đức-Hộ-Pháp thuyết 12-8 Ất-Mùi 1950).
Ngài Khai-Pháp Chơn-Quân tuổi Tý (1888)
là người có tuổi đứng đầu trong Thập Nhị Địa Chi, mà
cũng đứng đầu của Thập-Nhị Thời-Quân, tức là con số 1,
cũng biểu tượng bằng hào Dương, nếu đặt vào giữa quẻ Ly
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(Hiệp-Thiên-Đài) sẽ biến ra quẻ CÀN như dưới đây:
Ba vị trên chính là Chức-sắc Hiệp-Thiên Đài đó.
Ngài Khai-Pháp là người đã thừa lịnh Đức Hộ-Pháp
đến nhà Tịnh nơi Trí-Giác-Cung - Địa-Linh-Động là nhà
tịnh của Hiệp-Thiên-Đài Khai PHÁP cho cơ Đạo nhằm
lúc khởi công kiến-tạo vào năm Mậu-Tý (1948).
Người có được tấm lòng trung với Đạo và hiếu
nghĩa với Thầy là Hộ-Pháp, trong lúc bị đày nơi Hải-Đảo
Madagascar (Phi-châu), Ngài hết lòng lo-lắng và săn-sóc
cho Đức Hộ-Pháp trọn nghĩa Thầy trò, dù cảnh tù đày mà
tình-cảm vẫn khắn-khít. Người đứng đầu bên Cơ-quan
Phước Thiện cũng đủ cho nhơn-sanh cùng nhau “đi tìm
PHÁP”, là hãy hết lòng phụng-sự cho Vạn-linh bằng con
đường hành thiện cũng đạt Đạo vậy.
Đức Hộ-Pháp xác nhận:
“Chính mình Hộ Pháp là người cầm đầu trong Hiệp
Thiên-Đài, trách-nhiệm đó nặng-nề làm sao đâu ! Khi ấy
chỉ có ba người Hiệp Thiên-Đài lãnh phận-sự Thầy”.
Đức Chí-Tôn nói:
“Thầy muốn nơi nào có dấu chơn của ba con đến
thì nơi ấy hết khổ”.Bởi “Cái khổ ách của nhơn-loại là
cùng khắp thế gian, nên Thánh-ý Thầy muốn giao cơ cứu
khổ cho con phải làm thế nào nên ngọn cờ cứu-khổ, để giải
khổ cho nhơn-sanh cùng khắp mặt địa-cầu này”.
[Ngày:17-4 Ất-Mùi (1955)]
Nhìn chung thì lập công bằng con đường Cửu Thiên
Khai-Hóa như Đức Quyền Giáo-Tông hay bằng con đường
Thập-Nhị đẳng cấp Thiêng liêng, là cơ-quan cứu khổ của
Phước-Thiện cũng được hiệp nhứt với Trời, tức là hội hiệp
cùng Đức Chí-Tôn bởi hình ảnh các Ngài là đã tượngtrưng cho sự HIỆP TAM BỬU tức nhiên hiệp TINH - KHÍ
- THẦN đó vậy!
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Kết luận: Đạo CAO ĐÀI thành hình do ba người,

nhưng phải trải qua ba giai đọan, theo bảng tóm tắt sau:
Do đâu mà các Ngài được sự lựa chọn như vậy?
- Đó là những bậc lương-sanh mà Đức Chí Tôn đã
chọn và cho xuống trước để đến ngày giờ này Ngài đến qui
lại mà lo cứu vớt quần-sanh. Là các bậc nguyên-nhân.
“Những vai tuồng của Chí-Tôn sắp đặt trên sân
khấu Đạo, nếu so-sánh lại cũng chẳng khác chi những bậc
nguyên-nhân lãnh phận-sự dìu đời từ xưa đến giờ mà thôi.
Nguyên-nhân là các nguyên-linh Đức Chí-Tôn cho xuống
trần để dìu dắt hóa-nhân đi lên đường tấn-hoá và cũng để
học-hỏi về cơ tấn-hóa. Cũng có phần nguyên nhân đến
đặng mở cơ giáo-hóa song không có trong số một trăm ức
nguyên-nhân của Chí-Tôn đã cho xuống thế từ buổi
Thượng-nguơn”.
Đây là cơ NHÂN đã Hiệp Tam-Bửu rồi vậy, chỉ
còn mỗi cơ THIÊN mà thôi.
4- Lý Dịch trong ba thời-kỳ:
365

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Kết quả qua ba giai-đoạn chuyển-biến mà thành
hình, lẽ ra đó là con số 9 (3x3=9), gọi là “Tam luân Cửu
chuyển” nhưng thật sự lại là số 12. Vì thời khởi thủy có
đến hai cơ-quan: Hiệp Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài, đó là
Âm Dương tương hiệp (bởi Hiệp Thiên-Đài quẻ LY là
Dương, Cửu-Trùng-Đài quẻ Khảm là Âm).
Tức nhiên con đường Thập Nhị Khai Thiên Đức
Chí-Tôn đã mở ra cho nhơn-loại tu để về đến ngôi Trời,
nên “số 12 là số riêng của Thầy”.
Số 12 là số đặc-biệt, tức là (9+3=12). Số 9 là cơ
vận-chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy ba ngôi hiệp vào cơ vận
chuyển tức là cơ Qui nhứt, nắm cả các pháp trong tay; mà
Người nắm pháp ấy là Chủ-tể Càn Khôn vũ-trụ. Nên Thầy
có nói số 12 là số riêng của Thầy là vậy.
Nếu cộng lại theo hàng ngang thì (1+2=3) tức là 3
ngôi đầu tiên (Phật, Pháp, Tăng) hay là Thiên, Địa, Nhân
và cũng là TINH- KHÍ- THẦN hiệp nhứt.
Nếu tính theo vị-trí, thì 1 rồi đến 2 tức là lý Thái
Cực (số 1) đứng trước luật Âm Dương (số 2) thì thấy rõ
quyền-năng Chưởng-Quản trong đó.
Vì thế nên THẦY nói “Chi chi cũng có luật định,
không một vật chi ngoài quyền sở-định của Tạo-hóa hết”.
Nhưng luật công-bình có hai phần: một Âm, một Dương
biến động, dù ngay trong luật-định cũng có. Ở đâu cũng có
cái lý mâu thuẫn trong đó, hễ có mâu-thuẫn tương-quan là
có biến sanh. Hết vòng biến-đổi mới trở về trạng-thái đầu
tiên là 1, rồi từ 1 mới trở lại trạng-thái Hư-vô (là 0), cho
nên người tu “Đắc nhứt qui cơ” là thành Đạo, là hiệp cùng
lý Thái-Cực để trở lại trạng-thái tĩnh-lặng nhiệm mầu.
“Trong lý Hư-vô phát sanh một Thái-cực. Thái-cực
biến-hóa ba ngôi, mỗi ngôi lại biến hóa nữa thành ra Cửu
chuyển.
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Nhất là ba vị: Thượng-Phẩm, Giáo-Tông, Hộ-Pháp
thuộc cơ kiến-tạo, phát-triển nên vai-trò rất quan-trọng mà
cửa Đạo Cao-Đài đòi hỏi người tu phải đủ Tam-lập là: lập
Đức, lập Công, lập Ngôn. Hơn nữa các Ngài là Thiên-Soái
Mạng của Đức Chí-Tôn đã chọn lựa trước, tức nhiên “Ngài
dùng lương-sanh để cứu vớt quần-sanh” trong buổi Tam
Kỳ Phổ-Độ vậy.
Đức Hộ-Pháp kết-luận:
“Bần-Đạo nhấn mạnh một điều: ĐẠO CAO-ĐÀI
này vốn là một Tôn-giáo để cứu-khổ cho nhơn-loại, Đạo
Cao-Đài cốt-yếu không phải làm chủ thiên-hạ, mà cốt-yếu
làm tôi-đòi tạo hạnh-phúc cho thiên-hạ, tạo cái hạnh-phúc
chơn thật.
“Hôm nay, Ngài Khai-Pháp hưởng đặng nơi cõi thiêng
liêng hằng sống mà Ngài đã hiểu thấu chơn-lý ấy là thực
sự nên Bần-Đạo cùng Ngài, Đức Thượng-Phẩm và Đức
Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt đã có công lao
chung chịu khổ-hạnh cùng nhau, nhứt tâm nhứt đức quyết
gồng-gánh một nền Tôn giáo của Đức Chí-Tôn và bảo-vệ,
nâng-đỡ, thiệt hiện hình tướng cho cơ-quan cứu khổ.
“Bần-Đạo lấy làm hân-hạnh, phúc hậu, vui hứng thấy
Ngài đã đoạt Đạo, Đức Khai Pháp Chơn-quân đã đoạt
Đạo tại thế đó vậy. Bần-Đạo làm chứng cho cả thảy con
cái Đức Chí-Tôn điều ấy.”
Như vậy, Chỉ có 4 hào Dương, tượng trưng 4 nhân
vật là: Hộ-Pháp, Khai-Pháp, Đức Thượng-Phẩm và Đức
Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt. Trong câu trên,
Đức Hộ Pháp nói: “Hiểu thấu chơn-lý ấy thực-sự nên Bần
Đạo cùng Ngài, Đức Thượng-Phẩm và Đức Quyền Giáo
Tông Thượng-Trung-Nhựt.”
Đây là cơ THIÊN, hiệp đủ Tam-Tài rồi vậy.
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Bốn hào Dương này chính là bốn đức của Trời là
Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh; nơi người là Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí, đó (sẽ bàn sau).
Chính các Ngài cũng phải lập Đức, lập Công, lập
Ngôn để hoàn thành Tam lập trong con đường hành thiện
như vầy:
Đến khi khởi công xây dựng Thánh-thất tức là nhà
chung của Đạo (là Thánh-thất tạm trước khi xây Đền
Thánh bây giờ) thì Đức Thượng-Phẩm là người đứng ra
cùng góp công với nhân-sanh bứng gốc phá chồi, thật là
Đấng đã khai sơn phá thạch cùng với Đức Hộ-Pháp tạo nên
một ngôi thờ phượng khang-trang, một ngôi Tổ đình lưu
lại cho nhơn-sanh một đức-tin tuyệt-đối. Nhưng đại nghiệp
ấy mới nửa chừng Người phải về Thiêng-liêng làm nhiệm
vụ của Đức Chí-Tôn giao-phó, đành buông gánh Đại-Đạo
cho Hộ-Pháp một tay lèo-lái, lại còn chịu lao-lý để gánh
ách nạn cho dân-tộc. Với hai Đấng đầu công thật là côngtrình vẹn-vẻ, vừa lo phần Thể pháp, vừa thực hiện Bí-pháp
của Đạo, hai Ngài đã thể hiện cơ Âm Dương tương đắc ấy.
Đấy là hai Chức-sắc Đại-Thiên-phong nơi cửa Hiệp
Thiên-Đài trong cơ kiến-tạo nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
- Một là Đức Hộ-Pháp, đầy lòng hiếu đạo cùng Đức
Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
- Hai là Đức Thượng-Phẩm đầy-đủ đức kiên-nhẫn
với một đức-tin tuyệt-đối.
Còn với công-quả phi-thường của Đức Quyền
Giáo-Tông, Đức Hộ-Pháp đã giải:

5- Dịch trong ba thời-kỳ:
Nếu nhìn vào phần tổng-kết trên thì thấy có ba giai
đoạn chuyển-biến mà thành hình, lẽ ra đó là con số 9
(3x3=9), gọi là “Tam luân Cửu chuyển” nhưng thật sự là
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con số 12. Vì thời khởi thủy có đến hai cơ-quan: Hiệp
Thiên-Đài và Cửu-Trùng-Đài, đó là Âm Dương tương hiệp
Lại nữa, con đường Thập Nhị Khai Thiên Đức Chí
Tôn đã mở ra cho nhơn-loại tu để về đến ngôi Trời, nên
“số 12 là số riêng của Thầy”.
- Chính ra Hộ Pháp là nhứt Phật (Thái cực)
- Thượng Phẩm và Thượng Sanh là nhị Tiên (Thượng
Phẩm ( Dương), Thượng Sanh (Âm).
Vì thế nên THẦY nói “Chi chi cũng có luật định,
không một vật chi ngoài quyền sở-định của Tạo-hóa hết”.
Nhưng luật công-bình có hai phần: một Âm, một Dương
biến động, dù ngay trong luật-định cũng có. Ở đâu cũng có
cái lý mâu thuẫn trong đó, hễ có mâu-thuẫn tương-quan là
có biến sanh. Hết vòng biến-đổi mới trở về trạng-thái đầu
tiên là 1, rồi từ 1 mới trở lại trạng-thái Hư-vô (là 0), cho
nên người tu “Đắc nhứt qui cơ” là thành Đạo, là hiệp cùng
lý Thái-Cực để trở lại trạng-thái tĩnh-lặng nhiệm mầu.
Đó là những tấm gương sáng “Đạo thành do ba người”
Mỗi một giai-đoạn có ba người như vậy là thể hiện
sự tròn đầy viên mãn. Nhưng thực-tế phải kể đến 5 người,
để làm nên Ngũ Hành biến-hóa:
Nhìn vào hình vẽ, thấy đủ ba giai-đoạn:

Vậy:
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1- Cơ khởi thủy: Thượng-Phẩm, Thượng Sanh,
Hộ-Pháp (hàng giữa) Hiệp-Thiên-Đài.
2- Cơ kiến-thiết: Thượng-Phẩm, Giáo Tông, Hộ
Pháp (bên trái)
3- Cơ định-vị: Thượng-Phẩm, Khai-Pháp, Hộ Pháp
(bên phải).
Như vậy mỗi người là một Thái-Cực, tượng trưng
tâm-điểm của vòng tròn hay là tâm của vũ trụ. Năm điểm
họp lại thành một vòng tròn lớn đó là lý Ngũ-Hành thuộc
Thổ, trong Càn Khôn vũ-trụ gồm có Tam tài và nhị khí
Âm Dương. Mà 3 cũng là một, bởi hình ảnh của tam-giác:
Một cũng là 3; thêm nhị khí âm dương, cọng lại thành 5.
Trong Hội-Thánh có chia ra hai phần hữu hình:
- Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan giáo-hóa dưới quyền
Giáo-Tông Chưởng-Quản.
- Hiệp-Thiên-Đài là cơ-quan bảo-thủ chơn truyền,
dưới quyền Hộ-Pháp Chưởng-Quản.
“Cửu Trùng-Đài là Đời, Hiệp-Thiên-Đài là Đạo,
cho nên buộc Đời phải nương Đạo mà lập ra thiệt tướng,
mới mong độ rỗi nhơn-sanh chuyển cơ Tạo-hóa.
“Cái hệ-trọng là nếu không có Hiệp-Thiên Đài thì
không có Đạo. Trời đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại
tuyệt chớ Hiệp-Thiên-Đài không tuyệt.
“Hiệp-Thiên-Đài là tay vén màn bí-mật cho sự hữu
hình và vô-vi hiệp làm một tức là tay phàm làm cho Đạo và
Đời tương-đắc vậy, vì cớ ấy mà Thầy giáng cơ buộc cả
chư Môn-đệ Thầy chẳng khi nào đặng phép trái mạng lịnh
của Thầy.”
Như vậy trong nền Đại-Đạo hiện thời dưới quyền
của hai nhà lãnh-đạo là Giáo-Tông và Hộ-Pháp. Khi
nào Giáo-Tông và Hộ-Pháp hiệp một là quyền hành của
Chí-Tôn tại thế.
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“Trên ba Hội lập quyền thì có Giáo-Tông và Hộ Pháp:
- Giáo-Tông là chủ Cửu-Trùng-Đài thì lo về việc
chánh-trị của Đạo có Chưởng-Pháp và Đầu Sư ở trung gian
giúp sức điều-đình các luật-lệ truyền xuống cho ba Chánh
Phối-Sư nắm trọn quyền hành-chánh. Giáo-Tông có quyền
định đoạt trong việc chánh-trị của Đạo.
- Hộ-Pháp thì lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái
Thiên-điều vì luật-lệ của Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ngày
nay thì thế cho Thiên-điều.
Hộ-Pháp có quyền đặc-biệt về Ân-xá cũng như
Giáo-Tông có quyền Chánh-trị vậy. .
Hộ-Pháp Chưởng-quản Hiệp-Thiên-Đài có Thượng
Phẩm, Thượng-Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức.
Giáo-Tông và Hộ-Pháp hiệp một là Quyền Chí-Tôn”.

Châu Tri số 01 của Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt (1933).
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Bát Niên)
Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt

CHÂU TRI (Số 1)
Cho chư Thiên Phong,
Chư vị Ðầu Họ Ðạo,
Chư vị chủ Thánh Thất,
Và chư Ðạo Hữu Lưỡng Phái.
Chư Hiền Hữu, chư Hiền Tỷ, chư Hiền Muội,
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Chiếu theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn ngày 4-2-1933.
Chiếu theo Thánh giáo của Ðức Lý Giáo Tông ngày 0101-1933 và ngày 10-3-1933.
Chiếu theo những điều của Thượng Hội quyết định ngày
25-12-1932.
Việc chánh trị của nền Ðạo đã được sắp đặt lại từ
17-2-Quý Dậu (dl: 12-03-1933) như sau nầy:
Ðiều thứ Nhứt: Thượng Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt còn
cầm Quyền Giáo Tông mà thôi.
Ðiều thứ Nhì: Trong lúc Chưởng Pháp chưa có chánh vị
thì quyền hành Chưởng Pháp giao cho Hiệp Thiên Ðài
cầm. Ba vị Thời Quân cầm quyền Chưởng Pháp là: vị Bảo
Pháp Nguyễn Trung Hậu, vị Bảo Thế Lê Thiện Phước và
vị Hiến Ðạo Phạm Văn Tươi.
Ðiều thứ ba: Ba vị Chánh Phối Sư: Thái Thơ Thanh,
Thượng Tương Thanh và Ngọc Trang Thanh còn cầm
quyền: Quyền Ðầu Sư mà thôi.
Ðiều thứ Tư: Trong lúc Chánh Phối Sư chưa có chánh vị
thì quyền hành giao cho Hiệp Thiên Ðài cầm. Ba vị Thời
Quân cầm quyền Chánh Phối Sư là: Vị Khai Pháp Trần
Duy Nghĩa, vị Khai Ðạo Phạm Tấn Ðãi và vị Khai Thế
Thái Văn Thâu.
- Vị Khai Pháp cầm quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
- Vị Khai Ðạo cầm quyền Thái Chánh Phối Sư.
- Vị Khai Thế cầm quyền Thượng Chánh Phối Sư.
Ðiều thứ Năm: Ba vị Chánh Phối Sư tân được quyền lập
Nội Chánh để cầm quyền Cửu Viện tại Tòa Thánh.
Tòa Nội Chánh được chia ra như vầy:
PHÁI THÁI:
- Lương Viện:
Quản Lý: Phối Sư Thượng Tông Thanh,
Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Hộ Thanh
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- Hộ Viện:
Quản Lý: Giáo Hữu Thái Như Thanh,
Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thái Bộ Thanh, Lễ Sanh
Thượng Chất Thanh
- Công Viện:
Quản Lý: Giáo Hữu Thái Gấm Thanh,
Phó Quản Lý: Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh.
PHÁI THƯỢNG:
- Y Viện:
. Quản Lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh, Giáo Sư
Thượng Latapie Thanh.
. Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Trí Thanh, Giáo Hữu
Ngọc Non Thanh.
- Học Viện:
. Quản Lý: Giáo Sư Thượng Thành Thanh,
. Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Sáng Thanh.
- Nông Viện:
. Quản Lý: Giáo Hữu Ngọc Bổn Thanh,
. Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Ðứa Thanh.
PHÁI NGỌC:
- Lại Viện:
. Quản Lý: Giáo Sư Thượng Bảy Thanh,
. Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Tuy Thanh, Giáo Hữu
Thượng Thiện Thanh, Giáo Hữu Thượng Áo Thanh.
- Lễ Viện:
. Quản Lý: Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh,
. Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Mía Thanh, Giáo Hữu
Thượng Lai Thanh.
- Hòa Viện:
. Quản Lý: Giáo Sư Thượng Liêng Thanh,
.Phó Quản Lý: Giáo Hữu Thượng Tại Thanh, Lễ Sanh
Thượng Tài Thanh ...
373

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Lễ Ðăng Ðiện và ban quyền cho Quyền Giáo Tông,
Quyền Ðầu Sư, Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã thiết hành
ngày 12-3-1933 tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhằm ngày 17-2Quý Dậu.
Ba vị Chánh Phối Sư và Nội Chánh đã bắt đầu hành
chánh kể từ ngày 26-3-1933, nhằm ngày 1-3-Quý Dậu là
ngày ba vị cựu Chánh Phối Sư thăng lên Quyền Ðầu Sư, đã
giao trách nhậm cho ba Chánh Phối Sư tân là: Ba vị Khai
Ðạo, Khai Pháp và Khai Thế.
Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh thứ nhì, thứ ba và thứ tư
của Ðức Lý Giáo Tông thì mỗi việc chi thuộc quyền chánh
trị đều giao cho Chánh Phối Sư như là quyền thay mặt cho
toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ,
quyền giáo dục nhơn sanh, quyền xem xét các nơi, chăm
nom Ðạo Hữu, quyền trị Chức Sắc phần Ðạo và phần Ðời,
buộc Chức Sắc làm y phận sự, quyền tạp tụng, quyền điều
đình sự phổ độ, tài liệu của Ðạo, quyền chủ trương Hội
Thánh và Hội Nhơn Sanh
Vậy chúng tôi xin khuyên chư Thiên Phong phải hết
lòng vì Ðạo, giúp cho ba vị và Hội Thánh có đủ sức thi
hành cả chương trình hành Ðạo. Chương trình nầy có in
theo sau đây cho chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu Lưỡng
Phái biết.
Từ đây các việc truyền bá trong Ðạo phải có tờ của
ba vị Chánh Phối Sư tân ký hay là Ban Nội Chánh thay
mặt cho ba vị ký. Ai không được lịnh của ba vị ký mà tự
chuyên đi giao thông với chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu là
người muốn sanh việc rối loạn làm hư nền Ðạo.
Hiện thời, Hội Thánh rất cần việc hiến công quả,
chư Ðạo Hữu có tài nghề chi cũng nên thừa lúc nầy đem ra
hiến cho Ðạo nhờ, vì một năm nay phải lo khởi cất Bát
Quái Ðài.
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Năm rồi Thái và Ngọc Chánh Phối Sư có ra Châu
Tri số 39 đề ngày 6-1-1932, xin chư vị Chức Sắc, Ðầu Họ
Ðạo, chủ Thánh Thất cho trong Ðạo Hữu hay, ai có lòng
bác ái hộ vật thực đến Tòa Thánh hỉ cúng đặng đủ nuôi
Ðạo Hữu hiến thân làm công quả cho nền Ðạo.
Năm nay Tòa Thánh phải tạo tác nhiều việc lớn lao,
nên cũng xin chư Ðạo Hữu hết lòng lo việc hộ vật thực
như: lúa, gạo, nếp, bắp, khoai, muối…
Các vật thực và vật dụng hộ về Tòa Thánh đều có
Chức Sắc Thiên Phong thâu nạp và chứng kiến công ơn
của chư Ðạo Hữu hỉ cúng cho Ðạo.
Ngoài năm nay Hội Thánh còn phải lo việc phổ độ
ngoại quốc (việc hiệp nhứt trong năm Quý Dậu, vì cả Thế
Giới trông mong hai chữ Hòa Bình). Năm nay là năm lập
thành đại công quả xin chư Chức Sắc và chư Ðạo Hữu
Lưỡng Phái phải tận tâm chung lo chấn hưng nền Ðạo cho
hoàn tất, y theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn hồi năm Bính
Dần.
Tòa Thánh, ngày 07-3-Quý Dậu (dl: 01-04-1933)
Hộ-Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Qu.Giáo-Tông
THƯỢNG TRUNG NHỰT
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CHƯƠNG VI
TÂN- LUẬT 新 律
E: The New Religions Code
F: Le Nouveau Code Religieux
(Tân là mới. Luật là đồ dùng ngày xưa để thẩm xét
thanh-âm) nói rộng ra là những phép khuôn đã đặt định để
làm chuẩn, cứ do theo đó mà thực-hiện, không làm sai trái,
ví như Pháp-Luật là những qui-tắc, hành-vi để cho nhơn
sanh tùy theo tập-quán của dân-tộc mà thi hành, mục đích
để giữ vững trật-tự an-ninh cho cuộc sống.
Gọi là TÂN-LUẬT để phân biệt với Cựu Luật. Chữ
Tân là mới, ý-nghĩa ở đây rất linh-động, thể hiện tinh-thần
của Tiên Nho “Nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân”
(ngày mới, ngày ngày mới, mỗi ngày mỗi mới). Có như
vậy mới phù hợp với trào-lưu tiến-hóa của nhơn-sanh. Có
nghĩa là TÂN-LUẬT của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
ngày nay sẽ được thay đổi theo từng thời gian cho hợp với
dân trí chớ không phải bất di bất dịch.
Đầu tiên Thầy giao cho Hòa Thượng Như Nhãn lập
Luật nên có bài Cơ này:
Chùa Giác Hải, Sài gòn: 15-8-Bính Dần (dl: 21-9-1926)
THÍCH CA MÂU NI PHẬT viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
chuyển Phật giáo Nam phương
Như Nhãn, con nghe Thầy:
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- Khi giáng trần Chí Tôn Phật Tổ, Thầy duy đặng có bốn
môn đệ, chúng nó đều chối Thầy.
- Khi giáng lập đạo Tiên, Thầy có một trò là Nguơn Thỉ.
- Khi lập đạo Thánh thì đặng mười hai môn đệ, song đến
khi bị bắt và hành hình thì chúng nó đều trốn hết, lại còn
bán xác Thầy nữa. Còn nay, Thầy đã sắm sẵn môn đệ cho
con cũng đã nhiều, con đừng thối chí.
Thầy thường than rằng: Ðạo phát trễ một ngày là
một ngày hại nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng nhưng Thiên
cơ chẳng nghịch đặng. Ma quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà,
chư Tiên Phật trước chưa hề tránh khỏi.
Còn cái địa vị cao trọng, nó làm cho nhơn tâm ganh
gổ. Con phải lấy Phật tâm con mà dòm ngó đám sanh linh
bị phạt, luân hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà cam
chịu nhục nhã, lòng từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con
Thầy. Nếu Thầy dùng quyền pháp Chí Tôn thì mất lẽ công
bình thiêng liêng Tạo hóa. Con cứ lo LẬP LUẬT, để công
phổ độ cho chư đạo hữu con hưởng chút ít.
Ngày ban hành Tân Luật: 02-05-Đinh Mão
(dl: Thứ Tư, 01-06-1927)
Ngày 02-05-Đinh Mão, tại Cửu Trùng Đài Tòa
Thánh, sau khi đọc xong bộ TÂN LUẬT, Đức Hộ Pháp
cầm bộ Tân Luật ấy đưa lên và tuyên bố ban hành.
- TÂN LUẬT là Luật tu thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,
các Luật tu thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ đã thành luật
cũ nên gọi là Cựu Luật.
- TÂN LUẬT do Đức Chí Tôn ban lịnh lập thành, do
Hội Thánh thay mặt cho Nhơn sanh làm nên, đương nhiên
phù hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Như ngày sau, nếu Đức Chí Tôn ban quyền cho
nhơn sanh lập Luật lại nữa, khi trình độ tiến hóa đến một
giai đoạn cao hơn, thì Luật sẽ được nhơn sanh chỉnh đốn
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cho phù hạp với nhơn trí, làm cho Đạo - Đời tương đắc mà
dìu dắt cả nhơn sanh đời đời kiếp kiếp.
TÂN LUẬT gồm 3 phần: Đạo pháp, Thế luật và Tịnh thất
1- Đạo pháp gồm 32 điều, 8 chương.
2- Thế Luật : có 24 điều
3- Tịnh thất : có 8 điều.
Như vậy cộng chung cả thảy là 64 điều (32+24+8) ấy cũng
trở về Bát Quái biến hóa, có nghĩa là Bát quái có 8 quẻ
đơn, nhân 8x8=64 là quẻ kép, mỗi quẻ kép có 6 hào.
Đạo Đức Học Đường được Hội Thánh lập thành căn cứ
theo TÂN LUẬT,phần Đạo pháp chương VI về Giáo huấn.
PCT: “Thí dụ: Như có kẻ hỏi: Sao Thầy không dùng Cựu
Luật trong Tam Giáo đã có sẵn rồi, lại lập chi TÂN LUẬT
nữa, mà buộc nhơn sanh phải yểm cựu nghinh tân vậy?"
Ta lại đáp: "Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hư
Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá Cổ; ấy vậy Cựu Luật thì
Ngọc Hư Cung đã biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự
đã phá tiêu, vậy thì ngày nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng
còn ý vị chi hết. Những bực tu hành mà tưởng lầm phải
tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì trái hẳn với Thiên Ðiều
của ĐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ thể Thiên hành chánh.
Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm Ngũ chi phái Ngọc,
dùng Cổ Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa. Hễ tùng Cựu
Luật tức phải tùng Thiên Ðiều, mà hễ tùng Thiên Ðiều thì
khó lập vị cho mình đặng".
Sự thành hình bộ TÂN-LUẬT được dẫn giải qua
các giai-đoạn sau, diễn tiến theo từng thời-gian mà các
Đấng giáng Cơ dạy buổi đầu, nghĩa là lúc mới khai Đạo:
- Một là ý-nghĩa TÂN-LUẬT.
- Hai là sự diễn-tiến của việc lập thành TÂN LUẬT

A- Ý-NGHĨA TÂN-LUẬT
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Đã nói rằng “Ngọc-Hư-Cung bác Luật, Lôi Âm-Tự
phá Cổ” tức là không tùng Cựu-Luật, mà hễ không tùng
Cựu Luật tất nhiên phải tùng TÂN-LUẬT. Buổi Tam-kỳ
Phổ-Độ Đức CHÍ TÔN dùng huyền-diệu Cơ Bút giáng trần
dạy Đạo xưng mình là Thầy, kêu chúng-sanh là Môn đệ,
chính mình Thầy đến để độ rỗi con cái của Thầy. Thầy
không giao Chánh-giáo cho tay phàm, vì phàm thì hữu
hình hữu hoại, lần lần canh-cải chánh giáo ra phàm-giáo.
Giáo-điều của các Tôn-giáo xưa phát-xuất nhằm nguơn
Nhị kỳ phổ-độ tuy tương-đối cao siêu đặc-sắc, nhưng cũng
phải do ảnh-hưởng dân tâm, dân trí địa-phương khai Đạo,
do các Đấng Giáo-chủ cũng phải mang hình thể con người
của địa-phương để dễ bề truyền Đạo.
Nay buổi Hạ-nguơn, Càn Khôn dĩ tận thức, tức
nhiên nhân-loại đã thực sự hiểu biết nhau, thông-cảm
nhau qua phong-tục, tập-quán, phương-tiện giao-thông, hệ
thống truyền thanh, truyền hình các thứ, xem như năm
Châu chung chợ, bốn biển chung nhà, ấy là nhân-loại đã
hiệp đồng. Do vậy mà Đức Chí-Tôn đến lập Tam-Kỳ Phổ
Độ, không lâm phàm với xác thân hình-hài sắc tộc; mà
chính Đại-Từ-Phụ giáng cơ lập nên mối Đạo Đại-Đồng, vì
vậy Luật Đạo cũng lập trên căn bản Đại Đồng, nghĩa là
phải do toàn cả chúng sanh, phát xuất từ các Tôn-giáo cổ
truyền tổng hợp thành TÂN-LUẬT. Chí đến việc thờ
phượng Đức Chí-Tôn phải dùng THIÊN-NHÃN làm tiêu
biểu lương-tâm (La conscience) của cả nhơn-loại để tránh
nạn hình cốt (Idolâtrie).
Bí-quyết của Đạo Cao-Đài là luôn luôn có quyền
Thiên Thượng và Thiên-hạ (Dieu et Humanité) tức là
quyền Chí-linh và Vạn linh hiệp một. Thánh-ý Đức Chí
Tôn muốn để con cái của Ngài tự lập LUẬT, tùy theo sức
khép mình vào con đường tu-luyện để khỏi than rằng: Luật
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quá mắc mỏ rồi không đoạt thành phẩm-vị sanh ra chán
nản, hoặc viện lẽ rằng quá rẻ mà sanh dạ dễ-duôi. Bởi cớ
nên bộ Luật của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là TÂN
LUẬT do chư Môn-đệ của Thầy hợp nhau lập thành rồi
dâng lên cho Đức LÝ GIÁO-TÔNG phê-chuẩn.
TÂN-LUẬT sau này có thể tu-chỉnh tùy trình độ tiến
hóa của nhân-sanh từng thế-hệ nhưng dù được sửa đổi hay
bổ-túc cũng phải cầu xin phê chuẩn như trước. Cũng bởi lẽ
tùy sự tiến hóa của loài người, sửa đổi LUẬT cho phù-hợp
trình-độ dân trí nên dù trải bao thế-kỷ hậu lai Luật vẫn
mang tính cách mới mãi mãi nên gọi là Tân-Luật.
B- KHỞI SỌAN TÂN LUẬT:
Thiền Lâm Tự - Gò Kén- Tây Ninh: ngày 29-7-Bính
Dần (Chúa nhựt: 05-09-1926) Thầy dạy ông Như Nhãn lập
TÂN LUẬT:
“Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa
Thượng tại Thánh-Thất đây chung lo lập TÂN LUẬT.
Ngày ấy Thầy sẽ dạy cho hai vị Hòa-Thượng phò loan,
đặng có điều chi bợ ngợ thì cầu Thầy mà hỏi.
Thầy phú thác một trách nhậm nặng nề cho con,
nhưng mà con đừng ái-ngại. Danh giá con, Thánh Đạo
THẦY trong ấy, con khá hết lòng. Con phải hiểu rằng, hội
chư Hòa-Thượng trọn đôi ba tháng thì là hao tốn, song
Chú thích:
- Trung: Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
- Tương: Ngài Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh.
- Trang: Ngài Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh.
- Như Nhãn: Hòa Thượng Như Nhãn, pháp danh là Thích Từ
Phong, thế danh là Nguyễn Văn Tường (1874-1938), trụ trì tại
chùa Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn, nên Ngài còn được gọi là
Hòa Thượng Giác Hải. Ngài có góp tiền trong bổn đạo mua đất
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cất chùa Từ Lâm Tự ở Gò Kén, Tây Ninh. Ngài được Đức Chí
Tôn phong là Thái Chưởng Pháp.
Từ Lâm Tự, thường được gọi là chùa Gò Kén, còn có
tên là Thiền Lâm Tự.
Minh: Hòa Thượng Thích Thiện Minh, học trò của Hòa
Thượng Như Nhãn. Ngài Thiện Minh được Đức Chí Tôn phong
chức Thái Đầu Sư Thái Minh Tinh.

chẳng hề chi, để THẦY định liệu. Tuy vân, Thầy biết sức
một mình con cũng đủ lập TÂN-LUẬT nhưng mà Thầy
muốn có Hòa Thượng đặng cho khỏi trành-tròn, lại còn
làm tay chơn Thầy để thâu phục Thích Đạo.
Thầy cậy con một điều là đòi MINH, vì nó là Môn
đệ của con, đặng giao chức THÁI ĐẦU SƯ cho nó đi phổ
độ nhơn sanh. Cái trách nhậm ấy đáng lẽ về phần con,
song con tuổi đã cao rồi, khó bề cực nhọc, nghe à !
Thầy để con trọn quyền mà Thầy xin con an lòng,
Thầy lo chung cùng con, Thầy trông cậy nơi con lắm đó !

C- SỰ DIỄN-TIẾN của việc LẬP TÂN-LUẬT:
TÂN-LUẬT của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được diễn tiến
qua bốn giai-đoạn:
- Soạn thảo Tân-luật.
- Bàn thảo Tân-luật.
- Dâng Tân-luật.
- Thành Tân-luật.
Với thời-gian 3 tháng kể từ ngày 15 tháng 10 năm
Bính-Dần (dl: 19-11-1926) các vị Hoà-Thượng họp bàn
thảo đến ngày 08- 01- Đinh-Mão (dl: 09-02-1927).
1- Soạn thảo TÂN-LUẬT:
Việc soạn thảo Tân-luật Đức Chí-Tôn giao cho Hòa
Thượng Như-Nhãn hội các Hòa-Thượng, từ ngày rằm
tháng mười năm Bính-Dần, phải nạp bản dự thảo LUẬT để
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họp chư Thánh bàn thảo do chứng tích và ý-nghĩa còn ghi
trong Đạo-sử của Bà Đầu Sư Hương-Hiếu.
Đức Chí-Tôn dạy: “Thời-kỳ dấu-diếm Thiên-cơ đã
qua rồi, Thầy phong cho con (Hòa-Thượng Như-Nhãn) là
Quảng Pháp Thiền-sư Thích-Đạo chuyển Luật-lịnh Diêu
Đạo-sĩ, con vừa lòng chăng ? Con đã giúp Thầy gìn-giữ
Thích-Đạo nguyên luật từ thử nay mới còn đặng như vậy,
không thì đã ra Bàng môn Tả đạo rồi, con phải biết Thầy
ngày nay trông công con mà lập thành TÂN LUẬT Thích
Giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 09 cho tới rằm tháng
10. Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn là
xét xem kinh điển lại. Con biết Ngũ Chi: Minh Đường,
Minh-Sư, Minh Tân, Minh-Lý, Minh-Thiện, cũng đều do
nơi Phật-giáo mà ra, duy có giáo-lý của các Chi ấy thì có
Tiểu-học, Đại-học, Trung-dung và Tứ Thư là kinh-điển mà
thôi. Còn phái LÃO duy có Đạo-Đức-kinh và Huỳnh-Đình
kinh làm căn-bản, con phải xem-xét hết lại mà lập TÂN
LUẬT. Thầy nhứt định giao Thánh-Thất này lại cho THƠ
lo-lắng thế cho con, song sự thờ-phượng phải có thay đổi
chút ít. Sau Thầy sẽ dạy chư Đạo-hữu con định-liệu”.
“Tuy vân, Thầy biết sức một mình con cũng đủ lập
Tân-Luật, nhưng mà Thầy muốn có Hòa Thượng đặng cho
khỏi trành-tròn lại còn làm tay chơn Thầy để thâu phục
Thích đạo”.

2- Bàn thảo TÂN-LUẬT:
Ngày: 02-11-Bính Dần (Lundi 06 Décembre 1926)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
(Lẽ ra phải nạp bản Tân-Luật vào ngày 02-11-Bính Dần.
Vì lý-do trễ nãi Ngài Thượng-Đầu-Sư cầu xin dừng lại một
tuần và nhân dịp này Đức Chí-Tôn giải-thích thêm).
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Hỉ chư Môn Ðệ, chư Ái Nữ, chư Nhu, chư Tín Nữ,
TRUNG bạch Thầy xin cho đình lại qua ngày Thứ Bảy tới
sẽ nạp Luật cho Thầy phê chuẩn....
Phải ở luôn luôn nơi Thánh Thất đặng lập Luật sẵn.
Nghe Thầy dạy, khởi đầu lập:
- "Luật Tu" gọi là "Tịnh Thất Luật",
- Kế nữa lập "Luật Trị" gọi là "Ðạo Pháp Luật",
- Ba là lập Luật đời gọi là“Thế-luật” các con hiểu à?
Sau khi soạn thảo Tân-Luật xong:
Ngày 14-11-Bính Dần (Samedi, 18 Décembre 1926):
THÁI BẠCH. Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu nghe dạy:
Phải viết thơ cho các Thánh nói rằng: "Buổi lập LUẬT
phải ngưng sự phổ độ lại đôi chút" lo cho xong TÂN
LUẬT thì mới truyền bá chơn Ðạo rõ lý hơn.
Vậy ngày Ðại Lễ Thánh Giáo Giáng Sanh phải có
mặt tại đây cho đủ và nạp LUẬT cho kịp ngày ấy. Làm lễ
xong qua ngày kế thì Chư Thánh mặc Ðại phục vào Điện
bái rồi Hiền Hữu biểu sắp ghế vòng theo Ðại điện. Hiền
Hữu và Ngọc Lịch Nguyệt lên tọa Bửu vị, rồi theo chức
phận “Chư Thánh” ngồi vòng hai bên như lúc Hiền Hữu
còn tại Thượng Nghị Viện đặng Cải Luật đó vậy.
Hiền Hữu Chưởng-Quản làm chủ Hội, mỗi vị
“Thánh” đều đặng quyền cải lẽ, nghe à!
Phải giữ phép kẻ trước người sau, tùy phiên nhau
cho có lễ:
- Phái THÁI trước,
- Phái NGỌC giữa,
- Phái THƯỢNG chót.
Phải viết thơ cho TƯƠNG và TRANG nạp Luật cho
kịp một lượt với THƠ, nghe à!
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Thượng Kỳ Thanh bị sụt chức làm Giáo Hữu, như
không tuân lịnh xuất ngoại.
Thầy cho làm lễ Cầu siêu cho cha Mục Thanh.
*Qua ngày 16-11 Bính-Dần (dl: 20-12-1926)
Đức Chí-Tôn giáng dạy: Chư môn-đệ nghe!
"Thầy đã nói muốn cho hoàn-toàn phải có Luật, mà
hễ có Luật thì cần phải do theo đó mà hành Đạo mới khỏi
điều sơ thất đặng. Nhiều đứa nhờ công-quả chút ít mà
được Thầy trọng dụng là có ý để cho chúng nó đặng vui
lòng mà bước tới, dè đâu chẳng trọng sợ lịnh Thầy, lại lấy
ý riêng mà làm cho có lời kích-bác trong Đạo. Nếu Thầy
chẳng lấy Đức từ-bi mà dìu dắt các con thì chư Thần,
Thánh đã phạt mấy đứa âý một cách nặng nề hơn, các con
khá liệu mà hành Đạo”
Ngày: 20-11-Bính Dần (Vendredi 24 Décembre 1926)

THÁI BẠCH
Ðại hỉ, đại hỉ. Lão mừng cho chư Ðạo Hữu. Chỉnh
đàn Thầy ngự. TRUNG, Hiền Hữu nhớ mời hội:
- Từ 6 giờ mơi chí 11 giờ nghỉ;
- Từ 2 giờ tới 6 giờ nghỉ.
- Tối từ 8 giờ tới 11 giờ nghỉ.
Như chưa hoàn toàn ngày mai cũng phải vậy. Thầy dặn
phải tuân y theo lời. Luật lệ truyền lâu dài, chư Ðạo Hữu
phải rán cẩn thận nghe à.!
Cùng ngày, có Đức Chí-Tôn giáng :
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
“Các con ôi, nếu nói rằng Thầy đã chịu cực nhọc từ
ngày Khai Ðạo đến chừ, Ðạo đặng phổ thông mau chóng
dường nầy, thì đáng lẽ Thầy mừng cho các con lắm mới
phải, sao Thầy lại buồn ?
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Các con ôi, các con đã chịu lắm khổ não nơi biển
trần nầy, từ mười ngàn năm rồi đã ở dưới quyền tà quái áp
chế, vì vậy mà Thầy phải phế Bạch Ngọc Kinh, Huỳnh Kim
Khuyết, giáng trần độ rỗi các con. Chớ chi Thầy đến mà
làm giảm bớt sự khổ não các con chẳng đặng nữa thì thôi,
lẽ nào lại còn lập "TÂN LUẬT" ràng buộc các con thêm
nữa, vì cớ mà Thầy buồn.
Thầy tỏ thật, cái Luật lệ Thầy khiến các con hiệp
chung trí lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức,
Thiên phong Phật sắc của các con, nên Thầy buộc mình
cam chịu vậy. Chẳng Luật lệ thì là trái phép, mà trái phép
thì làm thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng.
Vậy các con gắng làm phận sự cho hoàn toàn rồi có
Thái Bạch giáng cơ sửa Luật”.
*Ngày 21-11 Bính-Dần (Samedi, 25-12-1926)
(Nay, ngày chính thức bàn thảo Tân-Luật, nhưng
buổi hội chư Thánh suốt ngày hôm đó không đem lại kết
quả nên Đức Lý giáng cơ chỉ vẽ dặn-dò)
THÁI BẠCH
Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu khai hội trọn ngày
chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán Thành TÂN LUẬT
nếu Thầy để cho Lão nội trong hai giờ hoàn thành tất cả.
Ngặt một điều là nếu Lão lập Luật, chẳng một ai trong
hàng Ðạo Hữu hành Ðạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn
quyền cho chư Ðạo Hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn
lực vào đó chút ít, rồi lấy huyền diệu làm ra Thiên Luật, ấy
là một hạnh công bình đó.
Vậy Lão giao ba bộ Luật hiệp một cho Thái THƠ
Thanh trước, nội trong một tuần lễ phải hiệp thế nào cho
ba bộ phải chung vô làm một;
- Qua tuần nữa tới Thượng TƯƠNG Thanh;
- Kế một tuần nữa tới Ngọc TRANG Thanh,
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nghĩa là trong ba tuần nữa phải lập thế nào cho rồi luật lệ,
đem về Thánh Thất đặng cải lại nữa.... chư Thiên Phong.
*Ngày 22-11 Bính-Dần (Dimanche 26-12-1926)
Đức Lý nhắc: Trung, Hiền-Hữu nhớ viết thơ cho
chư Thánh, ngày Cải Luật phải đủ mặt, bằng ai chẳng tuân
mạng Lão trục xuất, nghe à!
*Ngày 12-12 Bính-Dần (Samedi 15-1-1927)
Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy:
Thượng-Trung-Nhựt, Hiền-hữu cũng nên để tịnh
tâm đặng lo Cải Luật, chẳng nên ham vui quá nghe! Thầy
sẽ ngự trong lúc Cải Luật. Lão giáng cơ trước khi mở hội.
Vậy khi chư Thánh đủ mặt phải cầu cho Lão dạy việc,
chừng Lão ngự Đại Điện thì tức cấp khai hội liền. Hết thảy
đều mặc Đại-phục trong khi Cải Luật chẳng nên thay Tiểu
phục, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự xem, coi ra khiếm
lễ vậy…nghe à! Tuân! Ngày nay chẳng dạy văn. Lão để
cho chư Đạo-hữu tịnh trí.
Tái cầu: Đức Chí-Tôn nhắc-nhở:
“Trước mắt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải Cải
Luật cho nghiêm-chỉnh, Thầy khuyên Thái-Bạch cho kẻ
hầu săn-sóc các con” (Đây là ngày cuối cùng về việc cải
Luật (bàn thảo đã xong)
>>>0<<<

3- Dâng TÂN-LỤâT:
Ngày: 13-12-Bính Dần (Dimanche 16 Janvier 1927)

THÁI BẠCH
(Đức Lý Giáo-Tông dạy cách dâng Tân Luật):
Lão khen chư Hiền-Hữu. Đại hỉ! Đại hỉ ! Đại hỉ!
Thượng-TƯƠNG-Thanh! Coi Lão hành-sự mà bắt chước.
Mời Chưởng-Pháp phái Nho, chư Hiền Hữu bình thân.
Đứng bài ban:
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Chưởng-Pháp, Đầu-Sư toạ vị, Phối-Sư Tam-giáo tới
trước: Thái-THƠ-Thanh phải ôm bộ Chú giải các Luật:
Tân Luật của chư Hiền-Hữu cải đó nữa. THƠ-Thanh ôm
chí mày dâng cho TƯƠNG Thanh, rồi Tương-Thanh cũng
phải làm như vậy mà trao cho TRANG Thanh phò.
Bái nhau.
TRANG Thanh ôm Luật, hiệp với nhị vị Hiền Hữu đến
dâng cho ba vị Đầu-Sư. Ba vị Ðầu Sư đồng đứng dậy bái
nhau mà tiếp Luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có
trong mấy bộ Luật
Ngay giữa. Cả ba tiếp dâng lên Chưởng-Pháp.
Hai vị Chưởng-Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội
dâng lên Đại-Điện.
Day vô. ..Đưa lên chí trán nghe dạy:
LÃO giao Luật này cho nhị vị Chưởng-Pháp xem-xét lại
nữa trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ-Pháp cầu
Lão sửa Luật, phải làm một phòng thanh-tịnh mà giả Hiệp
Thiên Đài; Thập Nhị Thời-Quân phải có mặt; Thượng
Sanh, Thượng Phẩm phải có mặt khi cầu Lão.
Phải tái cầu nghe dạy:
Nhị vị Chưởng-Pháp đem LUẬT để ngay tượng Lão một
đêm nay. DƯƠNG ! Phải đội Hiệp Chưởng như Luật và
đắp khậu như Luật (Yết-Ma)
NƯƠNG! Phải sắm Thiên-phục như Thơ Thanh vậy
nghe! Đem Luật để lên rồi xuống tọa vị.
Lên đầu…để xuống.
Chư Thiên-phong đồng lạy Thầy”.
Tái Cầu: THÁI BẠCH
Ðại hỉ ! Nhiều điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu
sót lắm... Cười....Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà
lập cho đặng; mà lập quyền hành gì mà lập cho đặng ? Hại
thay, nếu chẳng có những cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì
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chẳng thành Luật. Nếu chẳng thành Luật thế nào đặng
thành Ðạo... Cười.!...
Lão sẽ tâu cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào LUẬT
những điều bí mật yếu trọng ấy.
Vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão nội
hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện. Dặn các Thánh Thất,
các Ðạo Hữu phải để lòng thành khẩn nguyện, hiệp sức
làm một với Lão mà nài xin Thánh-Luật nghe à... Cười !
Ðạo đã thành, Ðạo đã mạnh, cho đến đỗi trái CÀN
KHÔN này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng, làm cho các
Tôn Giáo đã lập thành trên mặt địa cầu nầy phải kinh
khủng sợ sệt... Cười !...
Chư Hiền Hữu cầm trọn nhơn loại vào tay, Lão hỏi
có chi quý trọng mạnh mẽ bằng chăng?... Hay.!...
Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền Hữu trọng.
Vậy thì chư Hiền Hữu biết trọng mà lo sửa vẹn người đời.
Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền Hữu hơn nữa, nếu
thoảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh là
cố muốn giồi giá trị của chư Hiền Hữu thêm cao trọng nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe.!...
Thượng Trung Nhựt bạch trả lời câu hỏi của Lý
Ðại Tiên về sự CƠ BÚT:
. Chẳng phải vậy gọi là chắc chánh trị; muốn thế nào đặng
thế ấy. Nhứt là quốc gia chư Hiền Hữu còn dưới quyền
Chánh Phủ Lang-Sa cai trị, Lão tưởng chẳng nói thì chư
Hiền Hữu cũng đủ hiểu, mấy đứa nhỏ là mấy Tướng Soái,
Thầy lập thành Ðạo. Vậy cứ tuân y theo lời Lão dặn, nếu
muốn chắc nữa cứ đem tên chúng nó cả thảy là mười lăm
đứa với Mỹ Ngọc mà tuyên bố cho cả quốc gia biết thì đủ.
Nhưng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy em
chẳng phải phò loan đặng huyền diệu hết. Như kể ra thì có
ba cặp mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho lắm vì
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Thần chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng nhơn
sanh hay là ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung nhập nghe à.!
Viễn Thanh, đến ngày nay Hiền Hữu cũng chưa có
Thiên phục há ! Cười.... mà cũng vì Hiền Hữu chưa cố
công hành Ðạo đó nữa, Lão cám ơn Hiền Hữu.
Thượng Trung Nhựt, những mấy miếng Thiên Nhãn
Hiền Hữu cũng nên thâu nạp cho đẹp lòng Thầy... Cười.!...
CHIÊU khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo
tận tâm cùng chư Hiền Hữu hành Ðạo.
Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng
giữ nghiêm, Ðạo phải loạn. Lão chẳng tha, nhưng mà
Thiên Nhãn chư Hiền Hữu thâu dụng đặng cho thuận theo
Thánh ý, lại cũng chỉ rõ cho đời hiểu rằng chư Hiền Hữu
đã mang hàm oan buổi trước vậy.
Lão dạy để Luật nơi Ðại Ðiện trọn đêm nay, mai
hai vị Chưởng Pháp phải cầu cơ cho Lão giao lại. Chư
Hiền Hữu đặng đầy ơn Thầy. Lão rất cám ơn lắm đó.!
Về điểm này sau Đức Hộ-Pháp có giải thích:
“Buổi ba vị Chánh-Phối-sư Dâng Luật, Hộ Pháp và
Thượng-Phẩm phò-loan cho Đức Giáo Tông sửa (13 tháng
chạp năm Bính-Dần). Ngài có truyền dạy ba vị Đầu Sư và
Chưởng Pháp phải ngự trên ngai; đoạn đòi ba vị Chánh
Phối-Sư vào hành lễ, rồi kêu Chánh-Phối-Sư Thượng
Tương-Thanh mà dạy rằng “Hiền-Hữu coi Lão hành-sự
đây mà bắt chước”.
- Ngài lại dạy ba vị Chánh-Phối-Sư mỗi người
phải dâng Luật thế nào cho đủ sáu bàn tay dâng Luật ấy,
chẳng nên cho hở, đặng dâng lại cho Đầu-Sư.
- Đầu-Sư cũng phải cho đủ sáu bàn tay mà dâng
lên cho Chưởng-pháp;
- Rồi Chưởng-Pháp cũng đủ sáu bàn tay mà dâng
lên cho Ngài.
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Khi ấy Ngài dạy phải đi ngay lên Đại-điện đưa qua
khỏi đầu Hộ-Pháp và Thượng-Phẩm. Ngài hạ Ngọc-Cơ
xuống dưới, đặng đi ngang qua cho khỏi Ngài nữa (1)
(Hay!) Chưởng-Pháp tiếp LUẬT rồi, lại đưa ngay qua khỏi
đầu Khương-Thái-Công và Thánh Chúa Jésus nữa. Sau
Hộ-Pháp có để lời than cùng Thầy về điều ấy, thì Thầy
cười mà phán dạy rằng “Mắc Tiên-vị của Thái-Bạch còn ở
dưới Thích-Ca, Khổng-Tử và Lão-Tử, bằng chẳng vậy thì
bộ LUẬT cũng đi ngang qua đầu các Đấng ấy nữa, vì nó là
THIÊN LUẬT đó con! (2)
Bộ Tân-Luật để trước Tiên-vị của Đức Giáo-Tông
một ngày một đêm cho Ngài xét đoán; bữa sau Ngài giáng
cơ than rằng: “Thiên-điều mầu-nhiệm của Đạo còn thiếu
sót lắm” Ngài cười rồi nói tiếp “những điều ấy chư Hiền
Hữu biết đâu mà lập cho đặng”. Hại thay! Nếu chẳng có cơ
mầu-nhiệm bí mật ấy, thì chẳng thành Luật; nếu chẳng
thành Luật, thế nào thành Đạo. Ngài cười rồi tiếp “Lão tâu
cùng Đại-Từ-Phụ xin thêm vào Luật những điều bí-mật
yếu-trọng.
Ấy vậy chư Hiền-Hữu cũng phải cầu-khẩn với Lão,
nội hạ tuần tháng này thì khởi nguyện, dặn các Thánh
Thất, các Đạo-hữu phải để lòng thành-khẩn; hiệp sức làm
một với Lão mà nài xin Thánh-Luật, nghe à! (Cười!).
Ngài liền kêu hai vị Chưởng-pháp lên lấy bộ LUẬT
xuống đặng dâng qua cho Hiệp-Thiên Đài, lại dạy Hộ Pháp
và Thượng-Phẩm xuống Cửu-Trùng-Đài đứng nơi vị mình.
Hộ-Pháp thì bắt ấn Hộ-Pháp trấn trên bộ Luật, còn Thượng
Phẩm thì cầm Long-Tu-phiến che trên ấn ấy, rồi dạy hai vị
Chưởng-Pháp như vầy “Ta kỳ cho một tháng phải nạp
Luật”.
Hai vị Chưởng-Pháp lãnh kiểm-duợt Luật trong một
tháng đem nạp hồi cho Lý Giáo-Tông; rồi Ngài mới cậy
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hai vị Đầu-Sư thay mặt cho Ngài, đệ lên Hiệp-Thiên Đài
dâng cho Hộ-Pháp cầu Thầy giáng xuống sửa lại. Nhờ
Ngài và Hội Thánh cầu-khẩn, Thầy đã giáng bút truyền các
BÍ-PHÁP ấy cho Hộ-Pháp (3)
Coi theo đây thì thấy rõ: Đức Giáo-Tông kêu Chánh
Phối-sư Thượng-Tương-Thanh xem người hành-sự đây mà
bắt chước, thì đủ chỉ rõ rằng: Ngài ban quyền hành-sự trọn
vẹn cho Chánh-Phối-Sư lại buộc cả ba đều để sáu bàn tay
vào cho đủ, tức là buộc cả ba hiệp một mới đặng.
Đầu-Sư cũng vậy, mà Chưởng-Pháp cũng vậy, phải
hiệp một mới phù-hạp câu Thánh-ngôn “Một thành ba mà
ba cũng như một”.
Sao lại giao cho Chánh-Phối-Sư chỉnh-đốn TÂN
LUẬT ? Ngày sau có phải giao cho Chánh Phối-Sư như
vậy nữa chăng ?
- Trên kia đã nói: Chánh-Phối-Sư là người thay mặt
cho cả nhơn-sanh giữa Hội-Thánh, ấy là người làm chủ
nhơn-sanh trong nền Đạo (4), hễ gọi là chủ nhơn-sanh ấy
là nhơn-sanh vậy.
Đức Lý dạy tiếp “Đạo đã thành, Đạo đã mạnh, cho
đến đỗi trái càn-khôn này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng,
Chư Hiền-hữu cầm trọn nhơn-loại vào tay, Lão hỏi có chi
quí trọng mạnh-mẽ bằng chăng?
Ngày: 14-12-Bính Dần (Lundi 17 Janvier 1927)
THÁI BẠCH.
Hỉ chư Ðạo Hữu, Nhị Ðạo Muội, Lão rảnh sẽ nói
chuyện nghe. Khai môn.
Lão đương quyền là Giáo Tông, ngặt nỗi Lễ chức
chưa có đặng giao LUẬT lại.Vậy Lão cậy nhị vị Hiền Hữu
Chú thích:
(1) Hay ! Ấy là lời khen của Đức Lý
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rúng chẳng kể, làm cho Lão phải từ ngôi Giáo-Tông, đặng lấy
Thiên-điều khảo tội. Ôi thôi!Biết bao kẻ đoạ lạc Phong-đô vì đó
(3) Mừng thay cho nhân-loại chút ít rồi. Hội-Thánh chơn
truyền Tân-Pháp đã đạt đặng như phép “Giải oan”, phép “khai
sanh-môn, Ban kim-quan”…lại còn nhiều Bí-pháp nữa mà Hộ
Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng sanh và Hội Thánh
còn mờ-hồ không nạp dụng. Ngày nay chẳng biết các Đấng
Thiêng-liêng là chư Thần, Thánh, Tiên, Phật tại Bát Quái-Đài
đã…làm cho các Tôn-giáo đã lập thành trên mặt địa cầu này
phải kinh-khủng, sợ sệt. Cười !

Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, thế giùm chức
ấy, lên Ðại Ðiện phò Luật, đặng giao Hiệp Thiên Ðài cho
Hộ Pháp (Thượng Sanh vắng mặt)... Một ngày bỏ làm việc,
chẳng đặng sao há ?
Hộ Pháp, Thượng Phẩm nghe dạy: Nhị vị Hiền Hữu
lên bàn đứng theo phẩm mình đợi LUẬT đến, bái tiếp rồi
Hộ Pháp bắt ấn tay mặt của Hộ Pháp mà để trên chồng
Luật ấy. Còn Thượng Phẩm thì lấy cây quạt mà che trên.
Nhị vị Chưởng Pháp khi tọa vị rồi đến Ngai bái thì hai
người phải bái lại như lúc hành lễ hôm qua.
Chú Thích:
…… thọ lịnh của Thầy mà hành-pháp vì thuộc về quyền-hành
của các Đấng ấy, ngày nay mới tính sao? Trong các Bí-pháp có
cơ mầu-nhiệm đắc Đạo, bây giờ các Đấng ấy có cho hay là
không ? Thảm! (cười!) nếu Lão có phương chỉnh đốn nền Đạo
lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì không có một người đắc Pháp,
Cửu-Trùng-Đài cũng đã yểm quyền Bát-Quái Đài mà chớ!.
Thật vậy đó chút” Ấy là cơ vô-vi: TINH- KHÍ -THẦN hiệp nhứt,
chư Hiền-Hữu có biết à! Ngọc là TINH, Thượng là KHÍ, Thái
là THẦN, nếu cả ba không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng
mà chớ !
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(4) Đây cũng nên giải vì cớ nào kể từ phẩm Chánh-Phối-Sư trở
xuống thuộc về THẾ, nghĩa là ĐỜI và từ phẩm Đầu-Sư đổ lên
thuộc về THÁNH, nghĩa là ĐẠO, bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có
Đời và Đạo, mà Bát-Quái-Đài cũng phải có vậy, mới nhằm cơ
hiệp một Đời cùng Đạo. Tức là trong Đạo có Đời, mà trong
Đời cũng có Đạo.
(5) Có việc chi phải cầu cơ? Bạch-Ngọc-Kinh có Đại-hội
cải Luật cho buổi Tam-kỳ Phổ-Độ. Đức Lý Đại-Tiên có trọng
trách lớn, nhiệm-vụ lớn, bận vấn đáp chơn-lý Tam-Kỳ lo cứu độ
chúng-sanh, ngày ngày phải có mặt nên không thể giáng cơ để
tiếp xúc với trần thế mà chỉ dạy được. Chư Đạo-hữu chớ khá
khi lịnh mà xem thường. Đợi đến ngày đầu năm mới sẽ gặp lại.

Hộ Pháp khi đưa Luật thì nói: Kỳ một tháng nạp lại.
Ngọc Lịch Nguyệt dạy em bắt ấn Tý, khai môn cho hết
thảy chúng sanh xem; vì là LUẬT TRUYỀNTHẾ ai cũng
như nấy.

4- Thành Tân-Luật
*Ngày 8-1 Tân-Mão. Đức Lý giáng cơ cho biết:
Đại hỉ! Đại hỉ! Lão đã nói Đạo đã lập thành, vậy cây cờ
chơn chánh đã vững gốc đặng làm biểu-hiệu cho cả chúng
sanh dòm lấy đó mà đến nơi Bạch-Ngọc-Kinh, nghĩ mà
mừng, mà hễ mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong.
Thượng-Trung-Nhựt! Lão đã nói, mà Thầy cũng đã
nói trước rằng: Khi thành Đạo, nghĩa là khi “TÂN-LUẬT”
phát hành thì trong hàng Môn-đệ may lắm còn lại nửa
phần, trong đám Thiên-phong nhiều kẻ e còn bị trục-xuất
thay! Thầy vì lòng Từ bi can-gián Lão, bằng chẳng Lão đã
dụng hình-phạt mà răn những kẻ giả dối ấy và nay là ngày
Đại Lễ của Chí-Tôn, nhiều kẻ cầu Đạo không đáng dung
nạp, nhưng mà Từ-Bi biểu Lão ân xá, nên toàn thâu không
đuổi ai hết.Ban phước cho cả chư Đạo-hữu, chư Đạo muội.
Chư Đạo-muội khá hội đủ mặt ngày nạp LUẬT
đặng Lão ban “THIÊN PHỤC” .
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*Trọng-yếu của TÂN LUẬT:
Là người giữ Đạo phải biết “giữ Ngũ giới-cấm và
Tứ đại điều-qui”.
Nhất là về Thế-Luật ở điều thứ ba là:
“Phải giữ TAM CANG NGŨ THƯỜNG là nguồn cội
của Nhơn-đạo:
- Nam thì hiều-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm sĩ.
- Nữ thì Tùng phu, Tùng phụ, Tùng tử và Công,
Dung, Ngôn, Hạnh”.
“Trong Tân-luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-Giới Cấm,
Tứ Đại Điều Qui và trong ấy cốt yếu bảo-vệ TAM CANG
NGŨ THƯỜNG của toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái
Thiên-Luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái
của Ngài:
Đây là vấn-đề căn-bản của Nhơn-đạo nên trong
Thánh-ngôn Hiệp-tuyển: Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam
Tùng Tứ Đức, Nam-phái Tam Cang Ngũ Thường. Hễ
Nhơn-đạo thành thì là phù-hạp Thiên-đạo, nghe à!”
(TNI/ 101)

Tân Luật đã gồm trọn Tam giáo:
Nay Thầy đã quyết-định:“Tân-Luật đã gồm trọn
Tam giáo mà ba Cựu luật của Tam-giáo hiệp nhau thì
cũng như một, nghĩa là “TÂN LUẬT”.Vậy một mà thành
ba, mà ba cũng như một. Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà
trái phép thì thế nào vào Bạch Ngọc-Kinh cho đặng. TÂN
LUẬT có ảnh-hưởng đến Tiên phong Phật-sắc của người
tu. Bởi Tân-Luật đã thể hiện được Tinh- Khí- Thần hiệp
nhứt”
Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh- Khí- Thần
ấy: Ngọc là TINH, Thượng là KHÍ, Thái là THẦN. Nếu cả
ba không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
394

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Từ phẩm Chánh-Phối-Sư trở xuống thuộc về Thế là
Đời, từ Đầu-sư trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có đời và Đạo.
Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo
có Đời mà trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có
Dương, trong Dương có Âm. Con số 3 đã đứng vào vị-thế
tối ư quan trọng trong Tân-luật này.
Ngày 17-09-1927. Thầy dạy:
Trung, Thơ, Lâm Thị Ái Nữ, ba con,
Thầy vì lòng từ bi hay thương Môn Ðệ phong tịch
lần nầy là chót vì Tân Luật đã hoàn toàn, nếu chẳng do
theo đó thì Lý Bạch hằng kêu nài; Quan Thánh và Quan
Âm cũng hiệp sức mà dâng kêu về sự ấy. Vậy sau nầy nếu
có ai đáng thì do TÂN LUẬT mà công cử; còn về phong
TỊCH thì có Lý Giáo Tông tiến cử, Thầy mới nhậm phong
nghe.!”
.D- Luận Đạo: Luận về Tân-luật

1-Đạo quí ở chữ “Hòa” tức Âm Dương hòa hợp
Thể-pháp của Đại-Đạo đâu đâu cũng thấy sự HÒA
một cách khít-khao, do vậy mà Thể pháp đã hiện hình Bí
pháp làm chơn-truyền để phổ-thông nền chơn-đạo của Chí
Tôn trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ.
“Theo Bí-pháp chơn-truyền của cơ sanh hoá phải
có đủ Âm-Dương. Trong sanh-quang chúng ta có điện
quang (Positif và Négatif) cũng như vạn-vật có trống mái.
Nền Tôn-giáo nào có đủ Âm-Dương thì mới vĩnh-cữu”.
Riêng về Pháp-Luật Đại-Đạo thì có:
*Tân-luật thì do Đức Chí-Tôn dạy nhóm Hội Thánh
lập Luật. Tân-Luật được thành hình, tuy nhiên theo thời
gian cũng phải thay đổi cho phù-hạp với trình-độ tiến-hóa
của nhơn-sanh, nên đó là cơ Âm.
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*Pháp-Chánh-truyền thì do chính Đức Chí-Tôn
truyền Chánh-pháp đời đời không thay đổi, nó sẽ bất di bất
dịch với thời-gian“Thất ức niên” đó là Âm Dương hòa-hiệp
2- Tân-luật đã gồm trọn Tam-giáo
Tinh - Khí - Thần hiệp nhứt
Người tu theo Đạo Cao-Đài nếu tùng theo Cựu-luật
thì trái hẳn với Thiên-điều của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ Độ.
Vì tùng Cựu-luật tức tùng Thiên điều, hễ tùng thiên điều
thì khó mà lập-vị cho mình đặng.
"Nay Thầy đã quyết-định điều ấy nên Pháp Chánh
truyền dạy “Tân-Luật đã gồm trọn Tam giáo mà ba Cựu
luật của Tam-giáo hiệp nhau thì cũng như một, nghĩa là
Tân-luật”. Vậy một mà thành ba, mà ba cũng như một.
Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép thì thế nào vào
Bạch Ngọc-Kinh cho đặng.
Cửu-Trùng-Đài thể hiện cơ vô-vi Tinh, Khí, Thần
ấy: Ngọc là Tinh, Thượng là Khí, Thái là Thần. Nếu cả ba
không hiệp thì chẳng hề thành Đạo đặng mà chớ!
Từ phẩm Chánh-Phối-Sư trở xuống thuộc về Thế là
Đời, từ Đầu-sư trở lên thuộc về Thánh nghĩa là Đạo.
Bên Hiệp-Thiên-Đài cũng có đời và Đạo.
Mà Bát-Quái-Đài cũng phải vậy, tức là trong Đạo
có Đời mà trong Đời cũng có Đạo. Nghĩa là trong Âm có
Dương, trong Dương có Âm.
Con số 3 đã đứng vào vị-thế tối ư quan trọng trong
Tân-luật này.
Các con số của Bát-Quái: Trong “cái tinh-túy của
Tân-luật là Chí Tôn định cho Ngũ-giới-cấm, Tứ đại điều
qui và trong ấy cốt-yếu bảo vệ Tam cang ngũ thường của
toàn thể con cái của Ngài. Đó là Thiên-luật của Đại Đạo”.
Như vậy đã gồm đủ các con số Tam (tam âm tam dương),
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con số tứ (Tứ âm tứ dương), số ngũ, là ngũ trung để hoàn
thành Bát Quái Cao Đài, tức là Bát-Quái Đồ thiên đó vậy)
3- Luật phản-phục:
Khi lập Luật, Thầy dạy khởi đầu (dl:18-12-1926)
-Lập luật Tu gọi là “Tịnh-thất-luật”
-Kế nữa lập luật trị gọi là “Đạo-pháp-luật”
-Ba là lập luật đời gọi là“Thế-luật”.Các con hiểu à?
Nhưng thực tế khi thành Luật:
*Thì “Đạo-pháp-luật” được lập trước, cả thảy có 8
chương, tổng cộng 32 điều
*Kế đến là “Thế-luật” 24 điều.
*Sau cùng là “Tịnh-thất-luật” 8 điều. Cọng chung
là 64 điều ứng với 64 quẻ Bát-Quái biến-hóa (8x8=64)
Đó là Tân-luật đã thể hiện theo hai chiều của chữ
“VẠN” tức là theo “cơ tấn-hóa” trước, để rồi trở về theo
“cơ phục-nguyên” đều theo chu-kỳ của Bát-Quái biến-hóa,
mà chính Đức Chí-Tôn dùng phép “phản tiền vi hậu”.
4- Dâng Tân-luật là “cơ định-vị” tức là con
đường trở về với Đại-ngã
-3 Chánh-Phối-sư dâng Luật thế nào cho đủ 6 bàn tay trên
bộ Luật ấy chẳng cho hở đặng dâng lại cho Đầu-Sư ( 6)
-3 vị Đầu-Sư phải đủ 6 bàn tay trên bộ Luật đặng dâng lại
cho Chưởng-Pháp (số 6)
-3 vị Chưởng-Pháp phải đủ 6 bàn tay trên bộ Luật đặng
dâng lên cho Đức Lý Giáo-Tông (số 6)
Xem thế thì mỗi phẩm cấp có 3 vị, mà 3 phẩm-cấp là 3x3=
9 vị (con số 9)
Kế đến mỗi phẩm phải đủ 6 bàn tay, mà mỗi phẩm-cấp
thì 3 vị cho nên bằng (6x3=18). Nếu lấy 1+8=9, tức là 99.
Theo như Đức Trạng Trình thì đây là thời kỳ của:
"Cửu Cửu Càn Khôn dĩ định".
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Nếu lấy 9 tăng lên 4 lần tức là 36 (4x9=36) ấy là
thành số của BÁT QUÁI HƯ VÔ, ứng hiệp với câu:
Ba mươi sáu cõi Thiên-tào,
Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hư.
36 còn là con số chiều cao của Hiệp Thiên Đài (Bạch Ngọc
chung Đài và Lôi Âm Cổ Đài). (9x3= 27) là bề ngang của
Đền Thánh. (9x9=81) là bề dài của Cửu Trùng Đài. Tức là
sau khi đã đến con số 9, là con số huyền-diệu nhiệm-mầu,
chuyển biến đến mức độ tận thiện, tận mỹ, toàn tri, toàn
năng ở trạng-thái tĩnh vận-hành suốt thông trời đất, rồi từ
đó mới biến-hóa ở chu-kỳ kế tiếp.
“Bộ Luật được đặt tại “nơi Tiên-vị của Đức Lý Giáo
Tông một ngày một đêm”. Số 1 mở ra cho chu-kỳ mới, cho
nên sau cùng thì hai vị Chưởng-Pháp lên lấy bộ Luật
xuống giao cho Hiệp-Thiên-Đài, có nghĩa là sự vận hành
không bao giờ ngừng dứt.
Tóm lại Tân-Luật đã thể hiện rõ nét của hai Bát-Quái:
*Bát-Quái Đồ Thiên.
*Bát-Quái Hư-Vô.

6- Nội-dung bộ Tân-Luật:
Tòan bộ Tân-luật chỉ có ba vấn-đề:
-Đạo-pháp có 8 chương:
Chương I: Chức-sắc cai-trị trong Đạo có 8 điều.
Chương II: Về người giữ Đạo có 7 điều.
Chương III: Về việc lập họ có 5 điều
Chương IV: Về Ngũ giới cấm có 1 điều.
Chương V : Về Tứ đại điều-qui có 1 điều
Chương VI: Về giáo-huấn có 3 điều
Chương VII: Về hình phạt có 6 điều.
Chương VIII:Việc ban hành luật-pháp có 1 điều
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Tổngcộng: Đạo pháp có 32 điều
- Thế-luật có 24 điều
- Tịnh thất có 8 điều
Như thế tòan bộ Tân-luật có cả thảy 64 điều
Việc này cho kết-luận về con số Bát-quái thành hình:
*3 vấn-đề lớn tượng-trưng lý Tam-tài thật rõ nét.
*Về Đạo-pháp có 8 chương, đó là con số chỉ Bát quái quẻ
đơn. Nhưng khi biến thành quẻ kép thì bằng (8x8=64 quẻ
kép); thế nên tổng cộng có 64 đề mục.
Đây là sự biến-hóa của Bát-quái đó vậy.
"Trọng-yếu của TÂN LUẬT là người giữ Đạo phải biết giữ
Ngũ giới-cấm và Tứ đại điều-qui”.
Nhất là về Thế-luật ở điều thứ ba là:
“Phải giữ Tam cang ngũ thường là nguồn cội của
nhơn-đạo:Nam thì hiếu-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm-sĩ.
Nữ:Tùng phu,tùng phụ,tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh”
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“Trong Tân-luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-giới-cấm,
Tứ đại điều qui và trong
ấy cốt yếu bảo-vệ Tam
cang Ngũ-thường của
toàn thể con cái của
Ngài. Thật ra cái Thiên
Luật của Ngài mà Ngài
đã để trong tâm-não con
cái của Ngài: Đây là
vấn-đề căn-bản của
Nhơn-đạo nên trong
Thánh-ngôn Hiệp-tuyển:
Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam-phái
Tam cang ngũ thường. Hễ nhơn-đạo thành thì là phù-hạp
Thiên-đạo, nghe à! (TNI/ 101)

KẾT LUẬN

1- LUẬT QUYỀN HÒA ƯỚC:
Chính Luật Quyền này mà nay trở thành Bản
ĐỆ TAM THIÊN NHƠN HÒA ƯỚC.
ĐứcHộ-Pháp nói:“Bây giờ Bần-Đạo luận về cái QUYỀN:
Cái Quyền đôi bên bao giờ cũng phải quyết-định với một
cái Pháp-Luật của Hội Thánh. LUẬT của Hội Thánh để
định quyền cho Đạo, cho đại gia-đình của tinh thần nhân
loại, ngó thấy Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền là một
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chơn tướng lập Thánh-Thể của Ngài không cần luận đến,
chỉ luận về TÂN-LUẬT mà Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo
Tông đã dạy Hội-Thánh khi mới khai Đạo, lập trong ba
tháng phải thành-tựu. Trong Tân-Luật con cái của Đức
Chí-Tôn đều ngó thấy, Bần-Đạo không cần lập đi lập lại
vô-ích, chỉ lấy cái tinh-túy của nó là trong Tân Luật ấy
Đức Chí-Tôn định cho Ngũ Giới-Cấm và Tứ Đại-Điều
Qui và trong ấy cốt bảo-vệ Tam Cang Ngũ Thường của
toàn thể con cái của Ngài, thật ra cái Thiên-Luật của Ngài
mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài.
- LUẬT chỉ có một là THƯƠNG-YÊU,
- QUYỀN chỉ có một là CÔNG-CHÁNH.
Thiên-hạ đã lập Luật nhiều quá, mà cái Luật của thiên hạ
lập ấy tưởng khi cả thảy đều thấy, dầu cho họ có thay đổi
cho tới tận thế, họ chưa có phương nào làm cho nó phù
hợp với cả nhân-tâm bao giờ. Còn Đức Chí-Tôn đến lập
LUẬT có một điều mà thôi là THƯƠNG-YÊU. Cả thảy đều
hiểu cái Luật ấy, nghĩ coi có ai tránh khỏi đặng không?
Người nào không có dính trong cái Luật Thương Yêu ấy
thì chẳng hề họ sống được bao giờ, nhất là sống chung của
đồng-loại, hoặc họ phải tự họ ly-dị cả nhơn loại hay là cả
nhơn-loại buộc phải đào-thãi họ, nếu họ không tuân cái
Luật ấy.
Còn cái quyền CÔNG-CHÁNH: Công-bình, Chánh
trực; dầu một kẻ không học kia, dốt nát thế nào mà học
được hai cái đặc tính quí-báu ấy. Tôi tưởng cả thảy thiên
hạ đều cúi đầu tôn trọng, kính nhường và nhứt là họ
THƯƠNG -Yêu.
THIÊN-LUẬT của Chí-Tôn là vậy!
Tân-Luật, Đức Chí-Tôn cốt yếu muốn cho ta làm,
đặng ta bảo-vệ cái Tam Cang Ngũ Thường của nhân-loại.
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Nói về phương Đông này dầu cho luận tới các quốc
gia, xã-hội, đến đâu đi nữa, họ tự-trọng, họ văn minh thế
nào, họ chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ,
nếu họ ra khỏi là muốn tự-tử bỏ cả xã-hội của họ thì nó sẽ
thành cái gì chớ không thành xã-hội.
2- Giờ đây luận tới Luật Hội-Thánh:
LUẬT của HỘI THÁNH chỉ lập ra trong buổi con
cái Đức Chí-Tôn bị óc ngoại hình ngoài đời kia xâm-phạm
tinh-thần và hình-chất của nó. Hội Thánh buộc phải lập
Luật chẳng khác nào như một phương pháp che-chở, như
ta đã ngó thấy một người kia đi tới miệng giếng họ muốn
sa vào đó, ta kêu trở lộn lại. Luật của Hội Thánh phải
chuyển-luân theo thời thế của xã-hội, nhứt là trong con cái
của Ngài, chớ thật ra không có giá-trị gì hết. Bởi hình
không có!
Bây giờ nói tới HÌNH của luật Đạo!
Cái quyền của Đạo quì hương, tụng kinh sám-hối,
đáo để trục-xuất nội thành nơi Thánh-địa, rồi còn dữ hơn
nữa trục xuất ra khỏi Đạo, chớ chưa giết ai, chưa có tù tội,
ngục hình, cũng chưa có đem ai mà bắn, mà giết bao giờ !
Ấy là Luật của Đạo. Vậy cốt-yếu cái khuôn-khổ đại gia
đình tinh-thần này để tạo con cái của Đức Chí-Tôn thành
THÁNH, nong-nã dạy-dỗ dìu-dắt thế nào cho họ thành
THÁNH đặng họ mới cầm cái cơ cứu-khổ của Đức Chí
Tôn vững-vàng và mạnh-mẽ, họ mới thay-thế hình ảnh của
Đức Chí-Tôn đặng.
Vì cớ cho nên cả khuôn-khổ quyền-lực của Đạo cốt
yếu để tạo THÁNH.
Bây giờ ta muốn luận về quyền đời, cả quyền đời
thật quyền của họ, thiệt lực của họ là Nhơn-đạo. Muốn
thành-tựu Nhơn-đạo ấy họ phải thông-minh trí-thức, lịch
duyệt thế-tình; thông-minh trí-thức phải học, lịch-duyệt
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thế-tình họ phải chuyên-nghiệp lấy họ, nghiệp làm QUAN
ấy, vì cớ cho nên một Ông quan mới đầu tiên thủng-thỉnh
bực nhỏ lên cao, học đặng chuyên-chế nghề-nghiệp của
họ. Cốt yếu họ cầm quyền trị dân ấy, đặng chi ? Họ mong
mỏi gì ?
- Họ mong-mỏi cho cả toàn dân được hạnh-phúc.
Cả cái sống còn của dân được hòa-ái tương-thân, thật ra
họ không có đi ngoài khuôn-khổ TAM CANG NGŨ
THƯỜNG của văn-minh ta lưu lại từ thử tới giờ. Muốn
bảo-vệ cho họ đặng Hòa-bình thân ái với nhau phải “dĩ
Đạo vi trị”. Họ phải mượn văn-minh Đạo giáo của TỔ
PHỤ ta để Tam Cang Ngũ Thường làm căn-bản, có căn
bản ấy thì mới ích nước lợi dân, trừ gian diệt nịnh.
Hại có một nỗi là họ tạo Luật quá-quắt, có nhiều
điều họ lập ra khuôn-luật mình thấy thất đức, bất nhân,
toàn ác; họ dùng cả cường lực trị dân, vì cớ cho nên cái
xã-hội nhơn-quần hiện tại bây giờ đây loạn là vì họ không
lấy “đạo-đức nhi trị” họ không tùng theo tâm-lý mà họ chỉ
tùng theo quyền-lực mà thôi, nào là khám lớn, nào súng,
nào gươm máy, hễ tuân theo khuôn-luật của họ trị thì họ
để cho sống, nếu không tuân theo khuôn-luật thì họ giết.
Mà kỳ trung, thật ra Bần-Đạo tổng luận gia-đình tinh-thần
tức nhiên:
- ĐẠO là TU THÂN,
- Còn gia-đình, xã hội là TRỊ QUỐC;
- Còn thiếu TỀ GIA; Tề gia không phải tề gia đình tối thiểu
của mọi gia đình, mà TỀ GIA ĐÌNH THIÊNG LIÊNG, gia
đình tinh-thần về xã-hội, duy có tề gia ấy mà đôi bên: bên
Đạo và bên đời hiệp phương chước lại với nhau dùng cái
phương tề gia ấy mà tương-liên mật-thiết với nhau, nó
phù-hợp lấy nhau đời mới hưởng được hạnh phúc thái
bình. Ngoài ra nữa, dầu phương-chước nào hay hơn bao
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nhiêu mà không có đặng cái TỀ ấy, chữ TỀ ấy không quyết
định đặng thì nước vẫn loạn mà thôi, nhơn sanh phải
thống-khổ mà thôi, vì cớ cho nên Bần-Đạo mới nói “Đạo
không Đời không sức, đời không Đạo không quyền”, hễ
họ tương-liên với nhau không được Tề gia nhứt thống về
gia-đình tinh-thần và gia-đình xã-hội của họ thì bao giờ họ
cũng bất lực hết thảy” (ĐHP 30-3nh. Ất-Mùi).

Mục Lục PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO

1
2
AB
C
D

404

Thay lời tựa
Khái niệm về Pháp luật- Tân Pháp
Thiên Luật
Pháp CT &Tân luật là Thiên điều tại thế
CHƯƠNG I: PHÁP CHÁNH TRUYỀN
Định nghĩa
Hiến pháp có 2 lọai: Thành văn& Bất T.văn
So sánh các tánh chất của Hiến Pháp
Các hình thức Pháp Chánh Truyền:
1-Pháp Chánh Truyền Chú giải
2-Sự quan trọng của PCT Cửu trùng đài
3-Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên đài
4-Pháp Chánh truyền Nữ phái
5-Chư môn đệ ham muốn phong Tịch

2
3
6
8
10
10
11
12
13
15

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền
6-Sự yếu trọng của Pháp luật
7- Giá trị của Pháp luật
CHƯƠNG II
Đức Chí Tôn lập P. Chánh Truyền nam phái
I
II Đức Chí Tôn lập P. Chánh Truyền HTĐ
III Đức Lý lập Pháp chánh truyền Nữ phái
IV Luận Đạo
1-Tại sao phải Âm trước Dương sau?
2-Vậy Thánh là gì ?
3-Thánh thể Chí tôn khởi từ Giáo Hữu
V A-Pháp CT chú giải về quyền Giáo Tông
1-Phân biệt chữ Đường và chữ Phần
2-Thượng Phẩm nhận định về chia quyền
3- Do số vi diệu này các Thánh lập Đạo
-Thực tế nền Đạo có 3 Giáo Tông
-Đạo phục của Giáo Tông
-Đạo phục xác định quyền hành
B- Đạo phục của Giáo Tông qua Pháp C truyền
I-Bộ Đại phục
II-Bộ Tiểu phục:
III-Tiểu phục Giáo Tông: Bát Quái Hư vô
Í-Bát Quái hư vô thành hình
2-Tính chất của Bát Quái Hư vô
3-Tổng luận về Bát Quái Hư vô
C Thầy ban cho thi là xác nhận quyền hành của GT
1-Đạo có Giáo và Tông
2- CTĐ là cơ quan quản trị Càn khôn thế giới
3-Bát Quái Đồ Thiên thành hình
4-Tại sao lại có một số Chức sắc bỏ Đạo
5-Lý thất phản Cửu hòan và giá trị các con số
D Giáo Tông làm chủ hai Bát Quái Cao Đài
E Tịch Đạo
1-Tịch Đạo Thanh Hương
2-Tịch Đạo Đạo Tâm

16
17
19
23
27
29
30
31
32
35
38
41
44
45
49
50
51
57
63
65
67
68
71
72
73
80
85
85
92
96
98
101
405

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền
3-Tịch: Thanh Đạo
4-Tịch: Hương Tâm
Kết luận: Quyền hành Giáo Tông
1-Tại sao quyền Chí Tôn lại chia làm hai ?
2-Thể pháp của Đạo Cao Đài
3-Phương diện Chánh thể Đạo
4-Giáo Tông làm chủ hai Bát Quái
III-Quyền hành Chưởng Pháp
1-Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ
2-Vì sao một thành 3 mà 3 cũng như một ?
3-Luận Đạo: luận về Cổ Pháp
4-Ý nghĩa Tham Thiên lưỡng địa
5-Kết: ba Chưởng Pháp đầu tiên Chí Tôn phong
IV- Quyền hành Đầu Sư
1-Ba Đầu sư có Thánh Danh:Nhựt, Nguyệt, Tinh
2-Ba Đầu sư có Thánh danh mang chữ “Thanh”
3-Ba Đầu sư kế tiếp hòan thành con số 9
Ba Nữ Đầu Sư đầu tiên
V-quyền hành của Chánh Phối sư & Phối sư
VI- Quyền hành của Giáo sư
VII-Quyền hành của Giáo Hữu Nam Nữ
VIII-Quyền hành của Lễ Sanh
Tổng luận về Cửu Trùng Đài
Kinh nói: Thời thừa Lục Long du hành bất tức
6 phẩm Cửu Trùng Đài ứng với 6 hào quẻ Kiền
Ba thời kỳ Phổ Độ
Hình thể Đạo Cao Đài
CHƯƠNG III: Pháp Ch. truyền Hiệp Thiên Đài
A-Tam Đầu chế Hiệp Thiên Đài
B-Bát Quái Đồ Thiên trong cơ quan Hiệp Thiên
C-Kỷ nguyên Đạo lịch của Đại Đạo Tam kỳ PĐ
D-Đạo phục của Chức sắc Hiệp thiên Đài
CHƯƠNG IV: TIÊN THIÊN& HẬU THIÊN
CHƯƠNG V:
406

105
106
107
108
110
111
113
117
120
124
129
135
146
151
153
153
159
166
182
189
198
203
203
205
225
226
237
250
254
278
297
324
349

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền
Sự thành hình cơ Đạo qua ba thời kỳ
CHƯƠNG VI: TÂN LUẬT
A- Ý nghĩa Tân luật
B-Khởi sọan Tân Luật
C-Sự diễn tiến của việc lập Tân Luật
D-Luận Đạo: Luận về Tân Luật
KẾT LUẬN:
Luật Thương yêu & Quyền Công chánh

375
377
379
380
394
399

407

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

408

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

409

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

HAY

410

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO - Lý DỊCH trong Pháp-Chánh-Truyền

Thánh Địa: mùa đau thương của nhân loại
Khởi Soạn ngày 10-4-Tân Mão - Vía Đức Hộ-Pháp
Nữ Soạn giả
NGUYÊN THỦY

Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy:

“Phàm Pháp-Luật lập thành đều tùng sở dụng,
buộc kẻ chung công hiệp trí tác thành một cơ-sở vĩđại, Đông Tây tương-thân tương-ái. Bởi cớ mà Pháp
Luật vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy theo
phương dụng, chẳng thế dùng một mặt Pháp-Luật nào
mà thay thế vào một cơ-sở khác hành-vi cho đặng, cần
thì mới lập, còn vô ích thì bỏ. Vậy các Pháp Luật của
Chí-Tôn đã đào-tạo đều hữu-ích cho cơ-quan hànhđộng cho Chánh giáo của Người, một cái dấu bỏ ra
cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo thành, còn nghịch
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thì Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng quyền ra
khỏi ngoại Luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành
quyền-hành Hội-Thánh, thảng có một người nghịch thì
làm rối loạn Chơn truyền. Kẻ nghịch cùng Thế đạo thì
trục ngoại xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, còn
kẻ nghịch cùng Đạo-pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể
Chí Tôn hay là có ngày quyền Thiêng-liêng diệt thác.
Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp Luật như thù địch
của Đạo, dùng phương trừ khử. Bần Đạo đã thọ Sắc
lịnh Ngọc-Hư lo Chuyển Pháp, thì không phương tha
thứ điều phạm bao giờ. Từ đây Hội-Thánh Ngoại giáo
giữ nghiêm Pháp-Luật. Bần-Đạo xin để lời cầu-khẩn
cùng Giáo-Tông và Hộ-Pháp cũng để lòng lo phương
trừ hại, đừng vì BÁC ÁI- TỪ BI vị nễ”.
[ Ngày 03-03-Quí-Dậu (dl: 26-5-1933) ]
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