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SẮC LỊNH
Văn Phòng
Hộ-Pháp Đường
Số: 51/S.L.

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Nhứt-Thập Nhị-Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Sắc Lịnh
Nghĩ vì “Tân-Kinh” là Kinh Tận-Độ đã ra nên cần
nhứt phải có Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi dạy mấy em Đồng-Nhi
cho thành thuộc phòng độ rỗi phần linh-hồn cho con
cái Đức Chí-Tôn khắp cả các nơi mà Phướn Đạo đã đủ
huyền-vi che-chở.
12
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Nghĩ vì Hội-Thánh mong-mỏi mở rộng con đường
Thánh-Đức cho đoàn hậu tấn bước vào hàng Thánh thể
của Đức Chí-Tôn đặng lập vị.
Nghĩ vì trẻ em Đồng-Nhi từ 11 năm mở Đạo đến nay
trưởng-thành, nên buộc Hội-Thánh định phần phongthưởng công-nghiệp.
Nên Sắc-Lịnh từ đây mở khoa mục các năm cho
Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi thi cử.
Lễ-Sĩ Thi:
Thì mặt Kinh-Luật của Đạo về phần Quan-Hôn,
Tang-Tế, nhứt là Lễ-Nhạc buộc Lễ-Sĩ cho biết một món
đờn trong mấy món Âm-Nhạc, Tam, Tiêu, Tranh, Đản,
Kìm, Tì, Cò, Độc.
Giáo Nhi:
Phải thuộc lòng “Tân-Kinh” và cũng phải thuộc
món Âm-Nhạc như Lễ-Sĩ.
Những Đồng-Nhi nam, nữ có đủ giấy chứng TòaThánh lớn hơn 20 tuổi mới đặng thi Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi
phải biết viết, biết đọc chữ Quốc-Ngữ.
Mỗi năm mở khoa thi ngày 15.10 tại Tòa-Thánh HộiThánh chia ra hai thứ: Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi.
1. Thi đậu Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi hiến thân trọn đời
cho Hội-Thánh, nhứt là Giáo-Nhi đã tuyên-thệ thủ trinh
hành Đạo thì sẽ đặng thuyên-bổ hành-chánh trong các
Thánh-Thất bất cứ là nơi nào kể 5 năm công-nghiệp thì
thăng vị Lễ-Sanh khỏi cầu-phong.
Lại nữa Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi nầy trên quyền ChánhTrị-Sự và dưới quyền Lễ-Sanh nhưng về mặt Lễ, Nhạc,
Quan, Hôn, Tang, Tế mà thôi chứ không đặng dự về mặt

Chính-Trị hay Luật-Pháp của Tòa Đạo.
2. Là hàng Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi còn ở tại gia-đình
nhứt là Giáo-Nhi có chồng con, theo thế không đặng
vào Thánh-Thất nào mà hành sự hết, duy hành sự nơi
xóm làng của mình mà thôi, lại buộc mỗi năm phải dạy
ít nhất là 36 vị Đồng-Nhi. Lễ-Sĩ thì dạy Nam, Giáo-Nhi
thì dạy Nữ chớ không đặng dạy Nam Nữ lộn xộn chung
nhau. Cấm nhặt Lễ-Sĩ không được dạy Đồng-Nhi Nữ;
Nếu một năm Chức-Sắc, Chức-Việc sở tại nói rằng dạy
thiếu, không đi hành Đạo thì ngưng chức liền. Hội-Thánh
không cần minh-tra lại nữa, hạng nầy tùng quyền Chánh
Trị-Sự, Luật-Pháp và Tòa-Đạo 8 năm công-nghiệp đổ lên
mới đặng cầu phong vào hàng Lễ-Sanh, nhưng do nơi tờ
yêu-cầu của Chức-Sắc và Chức-Việc sở tại mới đặng.
Lễ-Sĩ ăn mặc như Lễ-Sanh nam-phái nhưng trên mão
ngang trán có Tam-Sắc Đạo và Cổ-Pháp của Giáo-Tông là:
Thư-Hùng Kiếm, Long-Tu-Phiến, Cây Phất-Chủ thêu trên.
Giáo-Nhi ăn mặc Đại-Phục như Lễ-Sanh nữ-phái
nhưng không được dắt bông-sen trên đầu tóc, còn TiểuPhục cũng vậy, nhưng trước ngực có choàng một tấm
choàng đen.
Kiểu y-phục nầy do tiệm Linh-Đức may, vì Lễ-Sĩ và
Giáo-Nhi đương thời hành Đạo trong Hội-Thánh và có
tờ yêu-cầu công-nhận chánh-thể rồi.
Hội-Thánh nhứt định cấm ngặt không ai đặng xưng
danh Lễ-Sĩ và Giáo-Nhi không khoa mục cấp bằng của
Tòa-Thánh ban cho đủ lẽ.
Khai-Pháp, Tiếp-Đạo, Tiếp-Thế Hiệp-Thiên-Đài,
Quyền Thái-Thượng, Ngọc-Chánh Phối-Sư và Chủ-Trưởng
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Hội-Thánh Ngoại-Giáo, mỗi nơi tùy phận-sự thi hành
sắc lịnh nầy.
Lập tại Tòa-Thánh ngày 9.11 Bính-Tý
(dl: 22 December 1936)
Hộ-Pháp
Chưởng-Quản Nhị Hữu-Hình Đài
Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng
(Ký tên và đóng dấu)
_____________________
Sao lục bản chánh
_____________________
Tòa-Thánh, ngày 9 tháng 7 Mậu-Thân
(dl: ngày: 02.08.1968)
Chưởng-Quản Bộ Lễ Trung-Ương Tòa-Thánh
Giáo-Hữu
(Ký tên và đóng dấu)
Ngọc Truyện Thanh
ĐÀN CƠ TẠI CUNG-ĐẠO ĐỀN-THÁNH

đêm 25-6 Nhâm-Tý (dl: 4-8-72)
Phò-Loan:
Hiến-Pháp và Khai-Đạo
Hầu-Đàn:
Thời-Quân Bảo-Đạo
Thời-Quân Hiến-Đạo
16
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Ngài Đầu-Sư
Chư Chức-Sắc: Hiệp-Thiên,
Cửu-Trùng, Phước-Thiện và
Chức-Việc, Đạo-Hữu Nam-Nữ
Chép bút:
Thừa-sử Lê-Minh-Khuyên
Giáo-Hữu Thượng-Tám-Thanh

HỘ-PHÁP
– Chào mừng Hội-Thánh, chư Chức-Sắc và toàn
Đạo nam-nữ.
– Chư Thánh có điều chi hỏi?
Bảo-Đạo bạch:
Cầu xin Đức Ngài từ-bi chỉ giáo các khoản như sau:
1. Lễ Hội-Yến Diêu-Trì tổ-chức mỗi năm ở Điện-Thờ
Phật-Mẫu nơi Địa-Linh-Động nên lưu giữ hay không?
– Bãi-bỏ, vì không hợp-pháp.
2. Điện-Thờ Phật-Mẫu ở Địa-Linh-Động cất có lầu
chuông và lầu trống giống như Đền-Thờ Chí-Tôn nên
mỗi kỳ đàn đều có đánh trống dọng chuông liên hồi như
ở Đền-Thánh, trong lúc ở Báo-Ân-Từ thì chỉ dọng có ba
tiếng chuông mà thôi. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào? Theo
Thánh-Giáo đêm 20-12 Bính-Ngọ tại Giáo-Tông-Đường
Đức Ngài dạy tạm dùng ngôi Điện-Thờ Phật-Mẫu ở ĐịaLinh-Động, nay xin Đức Ngài dạy tạm dùng đến chừng
nào?
– Bần-Đạo đã giải-thích rồi, đó chẳng qua là sự hiểu
lầm của các em, đáng lẽ phải điều-chỉnh từ lâu, nhưng đã
17
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kéo dài đến hôm nay. Vậy trước sau gì cũng phải điều-chỉnh
cho hợp-tình, hợp-lý và nhứt là hợp-pháp, không lẽ Đạo phải
chia nhiều kiểu cách khác nhau thì sao gọi là thống-nhứt.
Vậy từ đây phải chuẩn bị sửa-chữa lại hết.
3. Hiện nay ở Đệ-Bát Phận-Đạo đã cất xong một tiểu
Thánh-Thất thờ Đức Chí-Tôn, nhưng Hội-Thánh chưa
dám cho phép khánh-thành, xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
– Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài dám cải lịnh Bần-Đạo
mà kiến tạo ngôi tiểu Thánh-Thất, ấy là một điều phi-pháp.
4. Mỗi năm ngày lễ Noel nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu
ở Địa-Linh-Động có thiết-lễ cúng-đàn và đọc bài kinh
riêng biệt ngoài các bài kinh lễ của Đạo, trong lúc đó ở
Đền-Thánh có cúng Đại-Đàn kỷ-niệm Lễ Giáng-Sinh Đức
JESUS-CHRIST. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
– Đó cũng do sự hiểu lầm mà ra, không lý do gì mà
đem thiết lễ vị Cứu-Thế nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu. Vậy từ
đây Bần-Đạo chấp-thuận cho dùng tiểu Thánh-Thất ĐệBát, vì đã lỡ, không lẽ phá bỏ rất tổn-hại cho nhơn-sanh,
nhân dịp Bần-Đạo cũng sẽ lần lượt cho tạo-lập thêm nhiều
tiểu Thánh-Thất trong các Phận-Đạo cách xa Tòa-Thánh
và các Phận-Đạo khác. Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nên
lưu-ý việc ấy.
5. Liên-tưởng ý-nghĩ nầy xin Đức Ngài dạy nên giữ
ngày Lễ Sinh-Nhật của Đức Ngài vào ngày mùng 5 tháng
5 mỗi năm theo như lòng nhơn-sanh sở-vọng hay không?
– Bãi-bỏ. Nhơn-sanh lầm-tưởng Bần-Đạo cần sự việc
ấy lắm sao? Vì sự hiểu-lầm đó mà có nhiều bản văn thô-lỗ
làm nhục thể Hội-Thánh; đáng lẽ phải khép vào Thập-Hình
Đức Lý-Giáo-Tông, vì môn-đệ của Bần-Đạo không bao giờ

hổn láo.
6. Về Quan, Hôn, Tang, Tế ở Địa-Linh-Động hiện
nay hành-lễ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu luôn cả về phần ThiênĐạo cũng như phần Thế-Đạo, trong lúc ở Tòa-Thánh và
các nơi, phần Thiên-Đạo thì hành-lễ ở Đền-Thánh hoặc
Thánh-Thất, còn phần Thế-Đạo thì hành-lễ ở Điện-Thờ
Phật-Mẫu; vì ở Phận-Đạo Đệ-Bát chưa có Thánh-Thất.
Điều nầy xin Đức Ngài định lẽ nào?
– Từ đây đã có Thánh-Thất Đệ-Bát thì đủ rồi.
7. Phần đất dành làm nghĩa-địa ở Bàu-Ếch thì BànTrị-Sự Địa-Linh-Động muốn lưu giữ, còn phần Hội-Thánh
muốn lấy cấp phát cho nhơn-sanh cất nhà ở, vì chỗ đất đó
gần chợ Long-Hải hiện giờ sợ để nghĩa-địa ở đó không
hạp vệ-sinh. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
– Đất ấy Bần-Đạo đã hứa cho làm nghĩa-trang chung
cho tất cả bổn-đạo trong châu-vi, phải chỉnh-trang cho có
trật-tự.
8. Theo ranh giới vùng Địa-Linh-Động do Vi-Bằng
số: 152 ngày 12-11 Canh-Dần (dl: 20-12-50) do vị cố NgọcChánh Phối-Sư Ngọc-Non-Thanh chủ-tọa có Đức HộPháp phê-kiến để lập lương-điền công-nghệ, nay đã trởthành thổ-cư nhơn-sanh về cất nhà ở đầy hết, nên có
Vi-Bằng số: 07/VB ngày 13-3 Kỷ-Dậu (1969) của Hội-Thánh
Lưỡng-Đài thâu hẹp quyết-định giao cho Hành-Chánh mà
Bàn-Trị-Sự Địa-Linh-Động còn tranh-chấp về chủ-quyền
cấp pháp đất. Xin Đức Ngài Từ-Bi định cho bên nào?
– Việc ấy Hội-Thánh Lưỡng-Đài đủ thẩm-quyền giảiquyết, nhưng phải tôn-trọng những phần đất đã cấp rồi.
9. Chiếc Thuyền Bát-Nhã ở Địa-Linh-Động thì sơn
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màu xanh, còn tất cả Thuyền Bát-Nhã khác ở Tòa-Thánh
cũng như ở địa-phương đều sơn màu vàng và Cổ-Pháp để
trên nóc thuyền, ở Tòa-Thánh và ở Địa-Phương đều để
xuôi theo nóc thuyền, chỉ ở Địa-Linh-Động thì để nằm
ngang. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
– Phải tùng nhứt luật, nếu chẳng vậy thì loạn Đạo.
10. Cổ-Pháp ở Tòa-Thánh và các nơi để bình Bát-Vu
ở giữa, Phất-Chủ bên mặt, và Xuân-Thu bên trái, còn ở
Địa-Linh-Động thì để Phất-Chủ bên trái, Xuân-Thu bên
mặt. Xin Đức Ngài dạy lẽ nào?
– Cũng tùng nhứt luật.
11. Thuyền Bát-Nhã ở Tòa-Thánh và ở các địa-phương
không có để cốt Đức Di-Lạc phía trước thuyền, chỉ có
Địa-Linh-Động có để mà thôi. Xin Đức Ngài chỉ giáo?
– Bãi-bỏ.
12. Ở Địa-Linh-Động thuyền Bát-Nhã đưa những vị
trường-trai được Đức Ngài cho phép treo hai đường lụa
đỏ trên gạt rồng để khuyến-khích. Điều nầy nên phổ-biến
ra cho toàn Đạo hay không?
– Chấp-thuận cho phổ-biến trong toàn Đạo.
13. Đạo-Kỳ ở Tòa-Thánh và trong toàn Đạo đều để
ba màu Tam-Thanh nằm ngang, màu vàng sát trong cán
cờ, còn ở Địa-Linh-Động lại để ba màu nằm sọc xuôi cả ba
màu đều gắn liền vào cán. Xin Đức Ngài chỉ dạy lẽ nào?
– Phải nhứt luật.
14. Cúng Phật-Mẫu khi bãi Đàn có nên xoay ra phía
ngoài xá như ở Đền-Thánh hay không? Và khi xoay ra phải
xoay bên mặt hay bên trái? Theo thủ-tục thì toàn Đạo đều
xoay bên trái, chỉ ở Địa-Linh-Động hai bên nam-nữ mỗi

bên xoay một chiều khác nhau. Xin Đức Ngài chỉ giáo?
– Hội-Thánh ra lịnh hành-lễ y nhau hết.
15. Nơi Báo-Ân-Từ Tòa-Thánh thờ Phật-Mẫu phía
ngoài đối-diện với Bửu-Điện thì không có tượng thờ chi
hết, chỉ ở Địa-Linh-Động có tượng thờ vị Nam-Bình
Phật-Tổ. Xin Đức Ngài chỉ-giáo cho?
– Nên đặt một nghi-tiết riêng biệt vì Đấng ấy có công
mở Đạo tại Việt-Nam.
Bảo-Đạo bạch thêm: Nơi các Điện-Thờ Phật-Mẫu
sau nầy cũng phải thờ hay không?
– Dùng riêng một chỗ cho người mà thôi.
16. Những người bị án trục-xuất, Phạm-Môn có đặng
phép trực-tiếp thâu-nhận lại hay không?
– Cấm nhặt.
17. Hội-Thánh Lưỡng-Đài có định thống-nhứt các
ngày Lễ Vía của Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể về HiệpThiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài và Phước-Thiện mỗi năm một
ngày riêng nhau. Xin Đức Ngài chỉ dạy?
– Đồng-ý thi-hành.
18. Theo Thánh-Lịnh số: 25/TL Điều Thứ Ba định
phẩm Nhạc-Sư sau 5 năm công-nghiệp được cầu-phong
vào phẩm Phối-Sư, nhưng qua Điều Thứ Tư Nhạc-Sư
cho đối phẩm với Phối-Sư và Hiền-Nhơn, Thánh-Nhơn
bên Phước-Thiện, hai điều đó không phù-hợp nhau. Xin
Đức Ngài chỉ dạy?
– Cho đối phẩm Giáo-Sư. Sau 5 năm sẽ được đối
phẩm Phối-Sư.
19. Nhiều Chức-Sắc Phước-Thiện phẩm Chí-Thiện,
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21

THÁNH LỊNH, SẮC LỊNH, LỜI TỰA, TÂM THƯ

Đạo-Nhơn xin trả chức trở về Phạm-Môn. Xin Đức Ngài
Từ-Bi cho ý-định?
– Điều đó cần xét lại.
Bảo-Đạo bạch: Ngoài các khoản nầy, Bàn-Trị-Sự
Địa-Linh-Động còn những điều xin thỉnh chỉ-giáo thêm,
nếu Đức Ngài chấp-thuận, xin cho tiếp-tục đọc luôn?
– Hiền-hữu nên giải-quyết theo ý-định của mình.
Hiến-Đạo bạch:
a. Ban Kỳ-Lão đang xây-dựng Viện Bảo-Cô, xin Đức
Ngài có điều chi chỉ bảo. Thỉnh tôn-ý Đức Ngài?
– Bần-Đạo đã định lập cấp Cô-Độc Viện nơi ấy chư
hiền-hữu tiếp-tục phát-triển cho thành một cơ-sở PhướcThiện vĩ-đại sau nầy.
b. Trưởng-Tộc và Phó Trưởng-Tộc Phạm-Môn đã
qui-liễu chưa có người thay thế. Ban Kỳ-Lão cầu xin Đức
Ngài chỉ định người đảm-nhiệm trách-vụ trên?
– Hiền-hữu nên lập-vị cho có người hữu-dụng.
c. Số đất ngoài sân-bay, Đức Ngài định cho người
hữu công với Đạo mỗi người một mẫu, nay chính-quyền
định lấy lại cấp phát theo luật người cày có ruộng. Xin
Đức Ngài dạy phải làm thế nào?
– Hội-Thánh tùy-cơ ứng-biến.
d. Thờ những vị tiền-vãng của Phạm-Môn, hiện-thời
đã thờ nơi từng dưới nhà Phạm-Nghiệp theo lịnh của vị
cố nữ-phái Chánh Phối-Sư Hương-Nhiều chưởng-quản
nữ-phái Phước-Thiện. Xin Đức Ngài chỉ giáo phải để tại
Phạm-Nghiệp hay là lập nhà thờ trong ba cung: Trí-Huệ,
Trí-Giác và Vạn-Pháp?
22
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– Hiền-hữu hiệp với ban Kỳ-Lão mà tính việc ấy.
Bần-Đạo ban-ân cho quí vị.
Thăng
–---------------------------------------------Sao y Thánh-Giáo
Tòa-Thánh, ngày 26, năm Nhâm-Tý
(dl: 5-8-1972)
HiếnPháp
Quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
(Ấn-Ký)
Trương-Hữu-Đức
Sao y bản sao của Ngài Hiến-Pháp
Tòa-Thánh, ngày 6-7 Nhâm-Tý
(dl: 14-8-1972)
THÁNH LỊNH SỐ: 60/TL
Văn-Phòng ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Chưởng-Quản ( Tứ Thập Thất Thập )
Hiệp-Thiên-Đài TÒA-THÁNH TÂY-NINH

Số: 60 / T.L. ***

Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
–-Chiếu Tân-Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
–-Chiếu Hiến-Pháp và Nội-Luật Hiệp-Thiên-Đài
ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm-Thân ( 21-3-1932 ).
–-Chiếu Hiến-Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày mùng 8
tháng giêng năm Giáp-Thìn ( 20-2-1964 ) và Hiến-Pháp
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Hiệp-Thiên-Đài bổ-túc ngày 27 tháng 2 năm Ất-Tỵ ( 293-1965 ).
–-Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
mùng 6 tháng 5 năm Tân-Hợi ( 29-5-1971 ) Đức Hộ-Pháp
chấp-nhận việc công-cử vị Thời-Quân Hiến-Pháp cầmquyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài.
–-Chiếu vi-bằng số 6 / VB. Phiên nhóm kết thúc
ngày 6 tháng 2 Nhâm-Tý ( 20-3-1972 ) Hội-Thánh lưỡngđài Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng và Phước-Thiện Nam, Nữ
quyết-nghị thống nhứt các ngày lễ kỷ-niệm của chư-vị
Chức-Sắc trong hàng Thánh-Thể và sẽ thi-hành kể từ năm
Quí-Sửu ( 1973 ).
–-Chiếu Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm
25 tháng 6 Năm Nhâm-Tý ( 4-8-1972 ) Đức Hộ-Pháp cho
thi-hành quyết-nghị nêu trên và Đức Ngài đã dạy bãi bỏ
lễ sinh-nhựt hằng-niên của Đức Ngài vào ngày mùng 5
tháng 5 Âm-Lịch. Nên:

hành lễ thống nhứt hằng-niên vào ngày rằm tháng giêng Âm-Lịch.

THÁNH-LỊNH
Điều Thứ Nhứt: Chấp-thuận hành-lễ thống-nhứt
các ngày lễ kỷ-niệm của chư Chức-Sắc trong hàng Thánh
nam, nữ và sẽ thi-hành kể từ năm Quí-Sửu ( 1973 ) như sau:
1. Các ngày lễ kỷ-niệm Qui-Thiên Đức Quyền Giáo-Tông, Đức
Hộ-Pháp, Đức Thượng-Phẩm và Đức Thượng-Sanh vẫn hành-lễ vào
ngày Qui-Thiên của mỗi vị, cho đến khi có lịnh mới.
2. Lễ kỷ-niệm ngày đăng Tiên của chư-vị trong Thập-Nhị
Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài sẽ hành-lễ thống nhứt hằng-niên vào
ngày rằm tháng 10 Âm-Lịch.
3. Lễ kỷ-niệm ngày đăng Tiên của phẩm Đầu-Sư nam, nữ sẽ
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4. Lễ kỷ-niệm ngày qui Thiên của các phẩm đối-hàm hàng
Thánh nam, nữ sẽ hành-lễ thống-nhứt hằng-niên vào ngày rằm
tháng 7 AL.
5. Lễ kỷ-niệm ngày Qui-Vị của các phẩm đối-hàm hàng Thánh
nam, nữ thuộc Phước-Thiện, sẽ hành-lễ thống-nhứt hằng-niên vào
ngày mùng 8 tháng 4 Âm-Lịch.

Điều Thứ Nhì: Kể từ năm Quí-Sửu (1973) bãi bỏ lễ
sinh-nhựt của Đức Hộ-Pháp vào ngày mùng 5 tháng 5 AL.
Điều Thứ Ba: Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài, HộiThánh Cửu-Trùng-Đài nam, nữ và Hội-Thánh PhướcThiện nam, nữ tùy nhiệm-vụ lãnh ban-hành và thi-hành
Thánh-Lịnh nầy.
Tòa-Thánh, ngày 11 tháng 7 năm Nhâm-Tý ( 19/ 8/ 72 ).
Hiến-Pháp
Quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài
( Ấn-ký )

Trương-Hữu-Đức
Số:126/ Đ.S. / S.L. Sao Y Nguyên-Văn
Kính gởi Hiền-Hữu Ngọc Chánh Phối-Sư ra lịnh
cho Lại-Viện ban-hành Thánh-Lịnh số 60 / TL. Ngày 11
tháng 7 năm Nhâm-Tý ( DL: 19/ 8/ 1972 ) của Ngài HiếnPháp quyền Chưởng-Quản Hiệp-Thiên-Đài trên đây cho
toàn Đạo tuân-hành.
Tòa-Thánh, ngày 16 tháng 7 Nhâm-Tý (dl: 24/ 8/ 72 )
Kính-tường
Đầu-Sư
(ấn-ký)
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Thượng-Sáng-Thanh
–Ngài Hiến-Pháp QCQ. H.T.Đ.
–Hh. Qu. Thái Chánh Phối-Sư
–Hh. Qu. Thượng Chánh Phối-Sư
–Hồ-sơ
***
Số: 89/ NCPS/ SL/ LV. Sao Y Nguyên-Văn
Tư cho Lại-Viện ban-hành cho toàn Đạo tuânhành.
Nội-Chánh, ngày 17 tháng 7 Nhâm-Tý ( DL, 25/
8/ 72 )
Ngọc Chánh Phối-Sư
(ký tên đóng dấu)
Ngọc-Nhượn-Thanh
Kính-tường
–Ngài Đầu-Sư CQ. CTĐ. Nam-Phái
–Hồ-sơ
***
Số: 2011/ SL. Thừa Sao Y Nguyên-Văn
Vâng-lịnh ban-hành qúy Hiền-Huynh ThượngThống Cửu-Viện và các cơ-quan Đạo Trung-Ương TòaThánh, Khâm-Hành, Khâm-Trấn, Khâm-Châu, ĐầuPhận, Đầu-Tộc-Đạo và toàn Đạo tuân-hành.
Nội-Chánh, ngày 18 tháng 7 năm Nhâm-Tý ( DL,
26/ 8/ 72 )
Qu. Thượng-Thống Lại-Viện.
26
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Giáo-Sư
(ký-tên đóng dấu)
Ngọc-Tịnh-Thanh
Kính-tường
– Đh. Ngọc Chánh Phối-Sư
– Hồ-Sơ
THÔNG TRI SỐ: 05/NCPS/TT
Cửu-Trùng Đài Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Văn-Phòng (Ngũ-Thập Tam-Niên)
Ngọc Chánh-Phối-Sư Tòa-Thánh Tây-Ninh

Số: 05/NCPS/TT * * *
THÔNG-TRI
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài Nam, Nữ.
Kính gởi: - Khâm-Trấn, Khâm-Thành, Khâm-Châu,
Đầu-Phận, Đầu-Tộc, Chức-Việc cùng toàn Đạo LưỡngPhái.
Kính chư Hiền-Hữu, Hiền-Muội,
Tuân hành quí Thánh thơ: Số 05/ĐS/CT ngày 17
tháng 6 Mậu-Ngọ (DL: 21.7.1978), số 078/bis. QCQ-HTĐ
ngày 21 tháng 6 Mậu-Ngọ (DL: 25.7.1978), số 33/ĐS-TT
ngày 28 tháng 6 Mậu-Ngọ (DL: 7.8.78) của quí Đại-Huynh
Bảo-Đạo Qu. Chưởng-Quản Hiệp-Thiên Đài, Đại-Huynh
Thượng và Ngọc Đầu-Sư Cửu-Trùng Đài dạy:
Tiếp theo Thông-Tri số: 001/TT ngày 26 tháng 10
Đinh-Tỵ (DL: 6.12.1977), Hội-Thánh qui-định cho các
Thánh-Thất địa-phương thờ Đức Qu. Giáo-Tông bằng
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Long-Vị để dưới long vị Khương Thái-Công cho đủ NgũChi Đại-Đạo.
Mặc dù trong “Pháp-Chánh-Truyền” có nhiều đoạn
nói Đức Giáo-Tông cũng như trong ngôn-ngữ hay văn từ
thường dùng chữ “Đức” xưng tụng các Đấng Thiêng-Liêng
để tỏ lòng cung-kính của mình. Nhưng thực tế những
Long-Vị các Đấng khắc bằng Hán-Tự đã thờ từ trước
nơi Tòa-Thánh đến Thánh-Thất địa-phương đều không
có chữ «Đức», để cho đồng-nhứt với những Long-Vị của
Tam-Giáo và Tam-Trấn đã có sẵn thờ nơi Bát-Quái Đài
Đền-Thánh và các Thánh-Thất địa-phương.
Thí dụ: Ghi trong Long-Vị “Giáo-Tông Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ” các nghi-tiết lập thờ Đức Qu. Giáo-Tông
trước đây, thì nên sắp xếp lại không còn thờ như trước nữa.
Đồng thời Hội-Thánh cũng nhắc-nhở thêm nghithức thờ nơi Bát-Quái Đài, Thánh-Thất về Thái-Cực-Đăng.
Nên chú-ý thực-hành theo kiểu-mẫu chỉ dẫn nơi
quyển “Tân-Kinh” là Thái-Cực-Đăng (đèn Thái-Cực)
phải đặt kế Thánh-Tượng Thiên-Nhãn cần cho cao để
ngoài trông vào dễ-dàng mà chăm-sóc hằng ngày, còn các
Long-Vị Tam-Giáo, Tam-Trấn và Ngũ-Chi Đại-Đạo thì
đặt theo đẳng cấp kế tiếp.
Riêng về vấn-đề dâng Tam-Bửu trong các Đàn Vía
nơi Tòa-Thánh và các Thánh-Thất địa-phương cần thi
hành như sau:
a) Phần dâng Hoa: Lễ-Sĩ Điện-Tiên-Hoa từ ngoạinghi vào đến nội-nghi, vị Chức-Sắc nội-nghi dâng hiến Lễ
thì vị hầu-chuông khắc một tiếng chuông, toàn-thể đồng
để tay lên trán cúi đầu cầu-nguyện Đức Chí-Tôn như sau:

“Con xin dâng mảnh hình hài của con cho Chí-Tôn dùng
phương nào thì dùng.”
Khi xong Lễ-Sĩ tiếp Thượng-Tiên-Hoa đặt trước
bình bông trên án thờ.
b) Phần dâng Rượu: Lễ-Sĩ từ ngoại-nghi Điện-TiênTửu vào nội-nghi, vị Chức-Sắc nội-nghi dâng-hiến Lễ thì
vị hầu-chuông khắc một tiếng chuông toàn-thể đồng để
tay lên trán cúi đầu cầu nguyện: “Con xin dâng cả trí thức
tinh-thần của con cho Chí-Tôn dùng phương nào thì dùng.”
Khi xong Lễ-Sĩ tiếp Thượng-Tiên-Tửu đặt vào vị-trí
khoản giữa của một trong 3 ly rượu, vị Chức-Sắc hoặc
Chức-Việc hầu lễ nơi Bửu-Điện rót rượu thêm vào hai ly
hai bên cho đủ ba ly theo luật định.
c) Phần dâng Trà: Cũng một thể-thức như rượu,
nghĩa là chung trà do Lễ-Sĩ từ ngoại-nghi Điện vào, vị
Chức-Sắc nội-nghi hiến Lễ, vị hầu chuông cũng khắc
một tiếng chuông, toàn-thể đồng để tay lên trán cúi đầu
cầu nguyện: «Con xin dâng cả linh-hồn con cho Chí-Tôn
dùng phương nào thì dùng.» Sau rốt thì toàn thể đồng cầu
nguyện luôn câu sau đây: “Cả linh-hồn, cả trí-não, cả hìnhhài con Thầy đào-tạo đó là của Thầy thì do nơi quyền-hành
độc-đoán của Thầy định.”
Khi xong Lễ-Sĩ Thượng-Tiên-Trà lên đặt vào vị-trí
để chung trà (phần Âm) còn chung nước trắng thì được
rót để sẵn (phần Dương nước chưa nấu).
Hai phần b) và c) trên đây, Chức-Sắc hoặc Chức-Việc
phụ-trách phải chuyển một ly rượu không ở giữa và chung
trà không ra cho bàn ngoại-nghi (nếu là Đại-Đàn), hoặc
cho bàn hiến cúng phẩm của Lễ-Sĩ (nếu là Tiểu-Đàn)
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đặng chuẩn bị chước tửu hoặc điểm trà dâng vào nội-nghi.
Chức-Sắc hiến Lễ rót vào ly rượu 8/10 (có lẽ đã-tự-viên
đánh lộn 8/10, vì theo giáo-lý thì 9/10), vào chung trà 8/10.
Điều đáng nhớ là chư vị có trách-nhiệm hầu chuông
là mỗi khi khắc chuông cho Chức-Sắc và toàn Đạo lấy dấu
để Lễ bái trong các kỳ Đàn Lệ, Lễ Vía và cúng Tứ-Thời thì
vị hầu chuông cũng phải tự mình mật-niệm cầu-nguyện y
như mình đang quì cúng tại chỗ để sau khi mình tự mật
niệm xong rồi mới khắc chuông cho mọi người lạy đồng nhịp
mới không thiếu sót và thất Lễ với các Đấng Thiêng-Liêng.
Vậy Hội-Thánh ước-mong chư Chức-Sắc hữu-trách
ở Trung-Ương cũng như địa-phương, phải giáo-hóa toàn
Đạo học thuộc mấy câu nguyện và nhắc-nhở mỗi khi
Đồng-Nhi thài thì cần tịnh-tâm định-trí mật-niệm lời
cầu-nguyện theo ý-nghĩa của từng bài Kinh dâng Tam-Bửu,
như lời Đức Hộ-Pháp đã thuyết dạy và triệt-để thi-hành
nghiêm-chỉnh cũng như hướng-dẫn chư vị phụ-trách
nghi-lễ sắp-xếp các nghi-tiết thờ phượng và hiến Lễ nói
trên cho đồng-nhứt luật.
Thượng-Thống Lại-Viện ban hành sâu rộng ThôngTri nầy cho toàn-thể Chức-Sắc, Chức-Việc và Đạo-Hữu
nam, nữ tường hành chu-đáo.
Tòa-Thánh, ngày 13 tháng 7 năm Mậu-Ngọ
(DL: 15.8.1978)
Qu. Nữ Chánh-Phối-Sư TQ.Qu. Thái Chánh-Phối-Sư
Hương-Hiếu
Thái-Thế-Thanh
(ký tên và đóng dấu)
(ký tên và đóng dấu)
Qu. Thượng Chánh-Phối-Sư Qu. Ngọc Chánh-Phối-Sư
Thượng-Trọng-Thanh
Ngọc-Tịnh-Thanh
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(ký tên và đóng dấu)
(ký tên và đóng dấu)
Vâng lịnh ban-hành:
Cửu-Trùng Đài, ngày 13 tháng 7 năm Mậu-Ngọ
(DL: 15.8.1978)
Thượng-Thống Lại-Viện
Phối-Sư Ngọc-Đại-Thanh
(ký tên và đóng dấu)
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Lời Tựa

LỜI TỰA
Nghĩ vì nghi-lễ là một trong những trọng-tâm của
nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Mà nghi-lễ đã được quiđịnh những nét căn-bản trong quyển “Thiên-Đạo và ThếĐạo”.
Khi mở Đạo, Đức Chí-Tôn duy giáng-cơ truyền
cho Phật-Giáo Minh-Sư, Minh-Đường, Minh-Lý, dạy
dâng kinh cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Mãi đến ngày
23 tháng 7 đến 4 tháng 8 Ất-Hợi (21-8 đến 31-8-1935). ƠnTrên mới giáng cơ cho «Tân-Kinh.” Ấy là một giọt nước
Cam-Lồ của Đức Từ-Bi rưới chan đặng gội-nhuần cho
các đẳng linh-hồn của toàn thế-giới.
Chúng ta thầm-xét thì đủ hiểu. Đã trải qua 10 năm
Đức Chí-Tôn mới mở cơ tận-độ. Cơ tận-độ nhơn-sanh
duy có từ ngày ban “Tân-Kinh” nầy mà thôi. Có lẽ 10
năm trước khi chưa ra “Tân-Kinh” nên cách chấp tay
lạy theo các Tôn-Giáo thời xưa, nên không được đồngnhứt. Sau nầy Hội-Thánh mới ra các văn-bản liên-hệ như:
Châu-Tri, Thánh-Lịnh, Đạo-Lịnh,... cũng như Châu-Tri
61 và sau nầy gần nhứt là quyển “Quan-Hôn Tang-Lễ”
có Đức Lý-Giáo-Tông Nhứt-Trấn Oai-Nghiêm phê-chuẩn,
Thánh-Giáo tại Cung-Đạo Đền-Thánh đêm rằm tháng 11
Ất-Mão (17-12-1975)
Vậy tệ-muội gia-công sưu-tầm, góp-nhặt những tàiliệu về nghi-lễ có trước năm 1975, Đạo-Lịnh 01 chưa ra
đời khi Hội-Thánh chưa bị giải-thể để cống-hiến chư
Đồng-Đạo khỏi mất thời-gian tìm kiếm và cũng là món
ăn tinh-thần của tệ-muội. Ước-mong những bậc cao-minh
chỉ-giáo thêm những chổ thiếu-sót để cho tập nghi-lễ nầy
được hoàn-hảo hơn, tạo thành một công trình chung, hầu
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sau nầy hiến dâng Hội-Thánh kiểm-duyệt và tùy-nghi. Đó
là tâm-nguyện của tệ-muội.
Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội

Tâm-Thư

TÂM-THƯ
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
(Thất- Thập Tam-Niên)
Tòa-Thánh Tây-Ninh

Tâm-Thư
Kính-gởi:
– Chư Chức-Sắc Thiên-Phong.
– Quí Hiền-Tài, Nhân-Sĩ.
– Quí B.T.S., B.C.Q. các Thánh-Thất và Điện-Thờ
Phật-Mẫu cùng chư đồng-đạo nam nữ.
– Quốc-Nội cũng như nơi Hải-Ngoại.
Cùng hướng phụng-sự Chơn-Pháp, tệ-muội xin có
đôi lời thỉnh-giáo và chân-thành kính chào chư-vị với tình
yêu-thương Thiêng-Liêng trong mái ấm gia-đình Đại-Đạo.
Kính thưa quí hiền-huynh, hiền-tỷ, hiền-hữu, hiềnđệ và hiền-muội.
Đạo lâm vào cơ khảo thí mới, nên việc hành Đạo
rất là khó-khăn về mọi mặt, nhứt là phần nghi-lễ. Vì
là hình-thức phô-diễn bên ngoài để chứng tỏ tấm lòng
thành-kỉnh bên trong, nên ta phải thực-hành đồng-nhất
để đồng đạo hoặc người ngoại-giáo trông vào khỏi thắcmắc hoang-mang …
Nên đã hơn 4 năm nay tệ-muội cố-tâm tìm kiếm,
sưu-tầm góp-nhặt những tài-liệu nghi-lễ như: «Châu-Tri”,
“Thánh-Lịnh”,... mà Hội-Thánh đã ban-hành, tu-sửa
lại nghi-lễ lúc ban-sơ khi chưa ra “Tân-Kinh” (“ThiênĐạo và Thế-Đạo”) để giúp anh em ta thực-hành cho
34
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đồng-nhất. Nhưng mãi đến hôm nay việc sưu-tầm chưa
đầy đủ; Mặc dù đã nhiều lần thỉnh giáo chư Chức-Sắc
trung-kiên bên nhà.
Trong bản-thảo tệ-muội sưu-tầm có cái có “ChâuTri”, “Thánh-Lịnh”,... có cái không, mà tệ-muội chỉ nhớ
lúc còn nhỏ đi Đồng-Nhi, Giáo-Nhi hành-sự mà thôi. Thế
nên còn nhiều thiếu-sót chưa đủ bằng-chứng.
Kính mong chư-vị vui lòng tiếp tay bổ-túc những chổ
còn thiếu-sót cho đúng theo nghi-lễ của ĐẠO CAO-ĐÀI
Tòa-Thánh Tây-Ninh âu cũng là phương trao-đôåi cho
nhau trên đường lập công.
Nếu thêm hoặc bớt xin vui lòng ghi rõ “Châu-Tri”,
“Thánh-Lịnh”,... hoặc diễn đạt rõ-ràng để dễ bề tu-chỉnh
và cũng để cho đồng-đạo dễ hiểu.
Rất cần-thiết trong giai-đoạn hiện-tại, nếu may duyên
được tập nghi-lễ thống-nhất đó là điều hạnh-phúc, anlành và là một phần ổn-định cho Hành-Chánh-Đạo về
phần Tang-Tế sự.
Rất mong chờ sự tiếp tay chỉ giáo và tệ-muội cầunguyện Ơn-Trên ban ân-lành cho Chư-Vị thanh-tâm
thường an-lạc.
Đa-tạ,
Dallas, ngày mùng 1 tháng 4 năm Mậu-Dần
(DL: ngày 26.4.98)
Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội
* Tạm thời sử-dụng; Khi Hội-Thánh phục quyền sẽ trình dâng
lên Hội-Thánh chỉ giáo.
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LỜI NÓI ĐẦU
Cần-thiết cho giai-đoạn hiện-tại về Tang-Tế sự, với
sự đáp-ứng tâm-thư đề ngày 01.04. Mậu-Dần (dl: 26-0498) tệ-muội thỉnh-giáo về nghi-lễ ĐẠO CAO-ĐÀI TòaThánh Tây-Ninh được chư Chức-Sắc, Chức-Việc cùng
đồng đạo trung-kiên quốc-nội và quốc-ngoại chỉ-giáo,
góp-ý với một tinh-thần chân-thành phụng-sự Đạo-Pháp.
Vậy bản-thảo tập “Nghi-Lễ Tóm-Lược”nầy được
soạn theo tài-liệu của Hội-Thánh trước năm 1975, và
trước Đạo-Lịnh 01 ra đời, với chư Chức-Sắc, Chức-Việc
cùng quí đồng-đạo cùng với kinh-nghiệm lúc hành-đạo
của tệ-muội tại Trung-Ương Tòa-Thánh Tây-Ninh. Nay
tu-sửa lần thứ 3 để bổ-khuyết những chi-tiết còn thiếu-sót
và thêm phần tang-lễ ở nước ngoài (vì hoàn-cảnh phongtục tập-quán ...)
Để trọn về phần nghi-lễ nên tệ-muội thêm phần lòng
sớ, các bài thài,... và bớt hai phần:
1) Quyền-hạn trách-nhiệm và sự tích của Cửu-Vị
Tiên-Nương ...
2) Sơ giải Kinh Cửu-Cửu ...
Nay tệ-muội gom-góp những ý-kiến bổ-túc gần như
đầy-đủ và đúc-kết trình-bày, hầu tu-chỉnh in lại thành
tập để tạm thời thực-hành trong lúc Hội-Thánh chưa
tái-phục. Khi nào quyền Đạo phục-hưng sẽ dâng trình
lên Hội-Thánh kiểm-duyệt quyết-định.
Dallas, 15-8 Kỷ Mão
(DL: 24-9-99)

Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội
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ĐÔI LỜI TÂM-HUYẾT
Tiện-hiền đã xem qua bản nghi-lễ nầy, cùng so-đọ
Nghi-Lễ ở Tòa-Thánh mà trước đây Đức Hộ-Pháp, Đức
Qu. Giáo-Tông và Hội-Thánh đã ban-hành thật không
sai. Đáng khen cho hiền-muội đã gom-góp lời-châu tiếngngọc của Hội-Thánh, giữ đúng Chơn-Truyền Luật-Pháp
của Đạo sáng-soi.
Hôm nay tiện-hiền có đôi lời tâm-huyết để hiền
muội lưu-niệm và thực-thi nơi quốc-ngoại và sau nầy
phải trình về Hội-Thánh, để Hội-Thánh kiểm-duyệt cho
phép ấn-tống.
Tòa-Thánh, ngày 10 tháng 5 năm Ất-Hợi 1995
Giáo-Sư Thái Long Thanh (Tạ Công Long)
(Ký Tên)
THƠ CỦA ĐẠI HUYNH P.S. THÁI THƠ THANH
Tòa-Thánh Tây Ninh 04-03 Đinh-Sửu (1997)

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
(Thất Thập Nhị Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

Kính gởi Lễ-Sanh Hương-Muội.
Kính Hiền-Muội.
Vừa tiếp-nhận thư của Hiền-Muội gởi thăm do
Giáo-Sư Thái-Long-Thanh chuyển đệ. Tôi Phối-Sư TháiThế-Thanh để lời kính chúc Hiền-Muội và toàn thể con
cái của Đức Chí-Tôn, Phật-Mẫu được tinh-thần khươngkiện, thể-chất an-khang.
Sau đây tôi giải đáp về mấy câu hỏi của Hiền-Muội:
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1- Nghi-Lễ Phật-Mẫu
2- Hôn-Phối, Giải-Oan, Tắm-Thánh.
Nếu nghi-lễ cúng Phật-Mẫu nơi đây chưa có
Đền-Thờ, nếu có tạm thôi, thì nghi-lễ chưa
thật-hành.
Còn Hôn-Phối, Tắm-Thánh, Giải-Oan. Tắm-Thánh
giải-oan phải là Giáo-Hữu. Nhưng phải Đức Hộ-Pháp
trấn Thần, truyền Pháp, hoặc Thời Quân Chưởng-Quản
Bộ Pháp Chánh cho phép luyện và hành Pháp mới được.
Còn Hôn-Phối nếu không phải Đức Hộ-Pháp
truyền Thần cho phép hành Pháp là bất khả khán. Cũng
như phép xác dầu rằng Chức-Sắc Phẩm Phối-Sư, Giáo-Sư
hoặc Giáo-Hữu cũng chỉ cầu-nguyện Chí-Tôn ban ơn cho
chư Thần hành Pháp.
Như vậy tất cả Pháp Bửu của Đạo là Chánh-Pháp,
nếu chúng ta chưa thọ Pháp thì đừng hành Pháp bị sai
đó, nếu sai sẽ có tội.
Về mặt hành-chánh Đạo thì Chức-Sắc Cửu-TrùngĐài, từ Lễ-Sanh trở lên có quyền giảng-giải cho đồng Đạo
được biết, duy không phải Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài.
Vậy tôi kính chúc Hiền-Muội được nhiều sức
khoẻ. Cầu xin hai Đấng Phụ-Mẫu Vạn-Linh ban ân lành
cho toàn thể con cái của Người.
Kính chúc
Tòa-Thánh, ngày 4 tháng 3 Đinh-Sửu
Phối-Sư
Thái-Thế-Thanh (Ký Tên)
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THƠ CỦA H.H. GIÁO SƯ THÁI LONG THANH
Tòa-Thánh Tây-Ninh, 20-01 Mậu-Dần (dl: 16-2-98)

Giáo-Sư Thái-Long-Thanh
Gởi cho Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội
Chú được thư của cháu gởi thăm chú, cùng cả bà con
họ hàng bên nội (a) chú vội vã cho tất cả đều xem. Nay hồi
âm cháu rõ, trước nhứt chú cùng cả họ hàng để lời thăm
cháu, cùng cả bà con bên ngoại (b) đều được an khương.
Chú rất mừng là cháu và bà con bên ngoại không quên
dòng dõi bên nội, đồng thời đem hạt giống lành gieo rắc
trên đất lạ quê người, chú mong sao giống sớm đơm bông
trổ trái, thành một món hàng quí nhứt thế gian.
Riêng phần chú cũng như bà con bên nội hiện nay
cũng tạm bình yên còn ngày sắp đến chưa biết thế nào?
Các chiêm tinh gia cũng tiên đoán là năm nầy thời tiết đổi
thay, thiên tai lan-tràn, nên chú cũng âu-lo, nhưng xét lại
vạn sự do Thiên-định, sau đây chú hồi âm các khoản mà
cháu đã thỉnh giáo. Trước khi hồi âm, chú cũng đã trao
đổi ý kiến với các Lão Thành (c) rồi.
Các đề mục trả lời theo sự thỉnh-giáo của cháu:
1. Cháu muốn quí Chức-Sắc ban Huấn-Dụ, điều
nầy không thể được, chờ chừng nào phục quyền
Hội-Thánh mới có dịp ban-hành. Dầu Hội Đồng
Chưởng-Quản cũng không đủ thẩm quyền.
2. Thờ Phước-Lộc-Thọ: Ba Đấng nầy cũng là TổTiên của nhân-loại, thể theo lời Ông Chơn-nhơn
Hoai tường-thuật là khi làm Báo-Ân-Từ xong,
Đức Hộ-Pháp mới dạy Thờ và giải-nghĩa sự- tích
của ba Ông: Ông Phước thì con đông nhà nghèo,
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buổi nọ con đói, bảo ông kiếm đồ ăn, ông trả lời
ngày mai cha đi làm mướn sẽ kiếm tiền mua gạo
đem về nấu cơm con ăn, ông Lộc thì nhà giàu mà
làm quan Thanh-Liêm, không biết hối lộ của ai
- ông Thọ thì lớn tuổi cũng nghèo, chuyên môn
ăn trộm, lấy của người về chỉ sống cho qua ngày,
chớ không lấy nhiều, buổi nọ ông Thọ nghe ông
Phước nói với con, để ngày mai đi làm mướn
nuôi con, ông Thọ động lòng thương đám nhỏ
đói, tối lại lén vào nhà ông Lộc ăn trộm một ô
vàng đem cho ông Phước để mua gạo, ông Phước
mới nói “phải của anh cho thì tôi nhận, còn anh
lấy của người khác mà cho thì tôi không, vì đó là
của phi-nghĩa”, ông Thọ bèn đem ô vàng trả lại
cho ông Lộc, bèn tường thuật nội vụ, ông Lộc
không nhận mà nói rằng: “vàng ấy ở nhà tôi là của
tôi, nay đã sang nhà người, thì không còn của tôi
nữa”, nên cũng không nhận. Ông Thọ mới nghĩ,
của nầy mình lấy mà không phải của mình, thì
mình cũng không nên chấp chứa, bèn đem trút
xuống sông rồi về, kể ra thì 3 Đấng nầy là bậc
không tham, sân, si, đó cũng là tấm gương tốt,
để cho người tu-hành noi theo đó mà bắt chước.
3. Chức-Sắc được phép trấn Thần là những ChứcSắc bất luận Hiệp-Thiên-Đài hay Cửu-Trùng-Đài
đã được thọ truyền Bửu-Pháp, do Đức Hộ-Pháp
ban cho mới được, hiện nay số Chức Sắc còn
lại chỉ còn đôi vị thôi, mà cũng đã già lắm rồi,
Cải-Trạng khuyên là người thọ phong sau nầy.
Thời kỳ Đức Thượng-Sanh, đâu được Đức HộPháp ban, song có ai yêu cầu thì khuyên cũng
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trấn, nhưng đó là Thể-Pháp để vừa ý muốn của
người xin, chớ thật ra Khuyên không thể hành
Bí-Pháp được, vậy nay chúng ta cứ đặt thiên-tín
mà cầu nguyện là tốt hơn, vì sách có câu: “Nhơn
hữu Thiện-nguyện, thiên tấc tùng chi”.
Đây là bằng cớ tôi xin thuật lại, vào năm 1973
Ngài Đầu-Sư Phái Thượng và Ngài Hiến-Pháp
ra bản bí-truyền về phép giải oan. Tắm Thánh,
Đoạn Căn và Hôn-Phối (để cho những Chức-Sắc
từ phẩm Giáo-Hữu trở lên, có đi xuất sư). Khi đó
Ngài Hiến-Pháp mới gởi cho những Chức-Sắc
Phối-Sư trong Cửu-Viện, thì ông Phối-Sư Tịnh
Thượng Thống Lại Viện, và Phối Sư Thế ThượngThống Hộ Viện mới đến Ngài Hiến-Pháp để xin
thọ truyền Bí-Pháp, được Ngài Hiến-Pháp trả lời
về Bí-Pháp Đức Hộ-Pháp ban cho Ngài, không
đủ Ngài dùng, có dư đâu mà cho ai, vậy mấy em
xem theo quyển Bí-Pháp Chơn-Truyền mà làm,
song có làm thì cũng Thể-Pháp mà thôi. Bằng
không dám thì cứ cầu-nguyện là hay hơn. Lời
nói nầy do Ngài Phối-Sư Thế thuật lại.
4. Chưởng-Pháp người Chơn-Linh ở Hiệp-ThiênĐài qua trấn Cửu-Trùng-Đài, cũng như ThượngPhẩm - Thượng-Sanh Chơn-Linh Cửu-TrùngĐài qua nắm quyền Hiệp-Thiên-Đài đó là cơ
mầu-nhiệm của Đức Chí-Tôn, không cho có sự
độc-quyền của mỗi Đài nên Chưởng-Pháp có
Ngai mà không có liệt kê vào Cửu-Trùng-Đài
theo câu: nhứt Phật, tam Tiên, chớ thật ra Ngài
cũng là hàng Tiên-Vị.
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5. Mỗi khi cúng tứ thời, lời cầu nguyện dâng đủ
Tinh-Khí-Thần để làm con tế vật hiến Đức Chí
Tôn, dầu cúng Đàn cũng vậy, lời Đức Hộ-Pháp
có dạy, mặc dầu cúng tứ thời chỉ có rượu hay
trà đó là lễ dâng, còn cầu nguyện phải nguyện
đủ Tinh-Khí-Thần sự ảnh hưởng hay không do
tâm linh mà thôi.
6. Thân-nhân ở Việt-Nam qui-vị làm đủ lễ, bên nầy
đến ngày tuần-cửu, con cháu xin dâng sớ cửu cầu
cho thân-nhân vẫn được, vì đây là Kinh Tận-Độ,
đọc nhiều càng tốt, đừng sợ đọc dư.
7. Còn việc cúng Đàn bên Mỹ, không trùng ngày
mùng 1 và rằm, chính là ngày sóc-vọng thì lòng
sớ chỉ đề kiết-nhựt lương-thần. Đức CHÍ-TÔN
có nói: “tâm con động thì Thầy hay…” kia mà.
8. Lạy Thầy 12 lạy, dâng Tam-Bửu mỗi bài Thài 1
lạy, 4 gật, số 12 là “Thập Nhị Khai-Thiên”. Còn
Phật-Mẫu 3 lạy, mỗi lạy 3 gật cộng thành chín
lạy”Cửu-Thiên Khai-Hóa”, ở Tòa Thánh hay
Thánh-Thất hoặc tư-gia, mỗi khi dâng Tam-Bửu
đều có nguyện; con dâng Thể-Xác, Chơn-Thần
và Linh-Hồn làm con tế vật để Thầy Mẹ dùng
phương nào thì dùng, cúng thời dâng 1 Bửu cũng
phải nguyện đủ Tam-Thể, chớ không phải Bửu
nào dâng Thể ấy, cúng Đại-Đàn thì Điện Thài từ
ngoại-nghi đến nội-nghi rồi mới cầu-nguyện để
dâng. Còn Tiểu-Đàn thì nguyện trước mới Thài
sau rồi dâng. Ấy là nơi Tòa-Thánh, còn ThánhThất thì khác không phân-biệt Đại-Tiểu vì không
hoán Đàn, nên Lễ-Sĩ luôn-luôn đi từ ngoại-nghi
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vô nội-nghi (Vì nơi Thánh-Thất cúng có 1 nghi 1)
mới cầu-nguyện và dâng, không có chỗ nào mà
khi dâng không cầu-nguyện.
9. Cúng Phật-Mẫu sau mỗi Bửu phải lạy 3 lạy x 3 gật
nếu dâng đủ Tam-Bửu thì thành 27 lạy điều nầy
Cải-Trạng Trân (Nguyễn-Minh-Nhựt) thuật lại.
Lúc hành Lễ An-Vị Đức Phật-Mẫu tại Báo-ÂnTừ, Đức Hộ-Pháp để Bà Đầu-Sư Hương-Hiếu
quì nội-nghi dâng Sớ, Đức Hộ-Pháp quì ngoạinghi, lạy 1 lạy 3 gật, Bà Tư quì trong không thấy
Đức Hộ-Pháp lạy nên cứ lạy 3 lạy mỗi lạy 3 gật
(dâng mỗi Bửu) khi cúng xong Đức Hộ-Pháp
mới nói lẽ ra mỗi Bửu chỉ lạy 1 lạy 3 gật như ở
Đền-Thánh, nhưng nay Bà Đầu-Sư đã lạy vậy cứ
để y theo Bà, chờ tướng Lễ ra đời sẽ nhứt-thống
(thật khác nào như con hạt ở Đoạn-Trần-Kiều).
10. Cúng tứ-thời thì thời nào dâng Bửu ấy, nếu châm
thêm là dư, còn lời cầu-nguyện thì dâng đủ Tamthể, vì cả 3 Thể hiệp-nhứt mới gọi là tế vật sống,
còn tư-gia khi cúng thời có dâng Sớ, cầu an cầu
bịnh hoặc cầu hồn thì phải dâng đủ Tam-Bửu.
11. Thân-nhân qui-vị ở Việt-Nam đã làm đủ lễ rồi,
nơi Hải-Ngoại muốn làm nữa, nhưng khỏi dâng
Sớ Tân-Cố, mà được dâng Sớ làm tuần-cửu, vì
Kinh nầy có nghĩa chỉ đường dẫn lối cho ChơnLinh nên không hạn-chế, ví như ở Tòa-Thánh
hay Thánh-Thất đã dâng Sớ Tuần-Cửu, và đọc
Kinh dẫn cửu rôì, khi về nhà khỏi dâng Sớ, mà
chỉ đọc Kinh dẫn cửu hay mật niệm, tùy theo ý
muốn của gia-đình còn Di-Lạc, đọc nhiều càng
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tốt, vì Kinh tận-độ. Con muốn trả hiếu cho cha
mẹ theo lời cháu giải-thích là đúng, ăn thua sởhành và tâm của người con, hơn nữa, trong Kinh
có dạy: “Hành Đại-Đạo dương danh ư hậu thế, dĩ
hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi chung giả”, hay là câu:
“chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa”.
12. Còn việc Luật-Sự Lực nói: Hiền-Tài mặc áo HiềnTài dâng Sớ không được, phải là hành-chánh Đạo
điều nầy anh Trân đã trả lời với Luật-Sự rồi, vì
Hiền-Tài cũng trong Đạo mà ra, người có ThánhLịnh Phong Phẩm. Nay nhơn-sanh tín-nhiệm
người làm Cai-Quản để dìu-dẫn nhơn-sanh đó
là điều tốt, thì người có quyền đứng Sớ trong địa
phận của người đang hành Đạo.
13. Còn việc Luật-Sự Lực nói: Giải-nghĩa Kinh sợ
phạm để mỗi người tầm hiểu, nhưng mình là
Chức-Sắc có trách-nhậm dìu-dẫn con cái Đức
Chí-Tôn tức mình đời thạo Đạo thông, ĐạoHữu mới nghe theo có sao đâu? Miễn mình hành
Đạo, đừng danh-vọng và quyền-lợi là không được,
nhơn-sanh họ không hiểu, họ mới tìm biết đến
mình học Đạo, thì mình cứ giải-bày, còn giải-bày
có sách-vỡ phải chờ lịnh Hội-Thánh cho phép
(chú gởi theo đây quyển Kinh Thiên-Đạo mà
trước đây nhà sách Minh-Tâm đã xuất-bản và
ấn-hành vào năm 1964 mà cũng chưa có phép
Hội-Thánh, cháu xem theo đó mà nghiên-cứu
và trình-bày rồi tùy-ý mỗi độc-giả tin hay không
tin tùy khả năng của mỗi người).
14. Nói về Bí-Pháp Chơn-Truyền, theo Luật thì
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Lễ-Sanh trước đây được hành Pháp giải-oan và
tắm Thánh, đến Giáo-Hữu thêm phép làm phép
xác, đến Giáo-Sư thêm phép Hôn-Phối, đó là
Chức-Sắc được Hội-Thánh bổ đi địa-phương còn
Chức-Sắc ở tại Tòa-Thánh thì không? ngoài trừ
1 đôi vị được chăng là ở Lễ-Viện, sau nầy GiáoHữu Đắc Phong nhiều, Đức Hộ-Pháp mới ban
cho Giáo-Hữu thêm giải oan, tắm Thánh để
hành Pháp nơi nào mà Đầu-Tộc chưa được thọ
truyền, đặc-biệt như chú khi còn Lễ-Sanh mà
cầm quyền Khâm-Châu Đạo Bình-Định chú
dâng tờ cầu xin Đức Hộ-Pháp ban, may duyên
cho chú là Đức Hộ-Pháp ban cho chú và truyền
điển truyền Thần trong kỳ chót. Kỳ nầy có GiáoHữu Tý, G.H. Khai cùng 4 vị Lễ-Sanh nữa cũng
đồng xuất-sư một lượt, khi Đức Ngài ban phép
rồi trở ra; ông Phối-Sư Tước đón Đức Hộ-Pháp
hỏi: Kỳ nầy Đức Ngài truyền Pháp đắc thất thế
nào? Đức Hộ-Pháp trả lời đắc 3 thất 4.
Sau nầy Ngài Hiến-Pháp ký lịnh cho từ GiáoHữu trở lên được hành Pháp nhưng Ngài không
truyền Thần cho mỗi vị, thì đó là Thể-Pháp mà
thôi còn Bí-Pháp muốn đoạt do sở hành mà thôi,
vậy anh chị em hiện nay muốn làm cũng không
được, chỉ có thành tâm cầu-nguyện, rồi nhờ
Thiêng-Liêng ban Phép không nên luyện Pháp,
vì khi luyện phải xuất Thần, mà xuất thần không
phải là chuyện dễ; buổi nọ, chú được minh-sư là
Đức Hộ-Pháp truyền, Bà Lễ-Sanh Hương Triều
người Quãng-Nam nghe nói bắt chước luyện
Thiên-Nhãn, mà không được Đức Hộ-Pháp mở
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nê-hoàn-cung là cửa Thiên-Môn của ta, nên khi
Thần xuất bị tà nhập, bà điên đến chết đó thôi:
chúng ta sẽ đặt trọn Thiên-Tín là cầu-nguyện
mà thôi! sách có câu: “Nhơn hữu thiện nguyện,
Thiên đất tùng chi” còn Bí-Pháp mà cháu muốn
tìm-hiểu thì xem quyền Bí-Pháp của Đức HộPháp đã giải thì rõ. Ấy vậy, tắm Thánh, giải oan,
đoạn căn, hôn-phối chúng ta phải cầu-nguyện là
được, nhưng khi cầu-nguyện phải sắm các vật:
nhành dương, nước, nhang, rồi để trên Thiên-Bàn
cầu-nguyện để nhờ các Đấng ban cho, rồi bưng
nước rảy cho bịnh-nhân hay người giải-oan, tắm
Thánh; còn thêm cái kéo là để cắt giây oan-nghiệt,
nhưng để các Đấng hành Pháp, chớ mình không
được họa bùa, không nên luyện Thần, trước đây
Khâm-Châu Đầu-Tộc đi địa-phương cũng chỉ
cầu-nguyện, đắc Pháp hay không đắc Pháp cũng
do tâm mình với tâm của người cầu-khẩn.
15. Còn một mặc Tín-Đồ, quyền Hội-Thánh vẫn
giữ quyền Hội-Thánh, điều nầy trong thời-kỳ
Ngô-Đình-Diệm muốn diệt Đạo, có lịnh Đức
Hộ-Pháp dạy: Nếu chúng bắt Chức-Sắc hàng
Phối-Sư thì Giáo-Sư lên thế, bắt hết Giáo-Sư
thì Giáo-Hữu lên thế, thậm chí chúng bắt hết
Chức-Sắc thì Tín-Đồ lên thế, đó là thế quyền HộiThánh chớ không phải thế chức, đó là phương
tạm thời chi dụng, rồi khi có Chức-Sắc thì trao
quyền lại; giờ đây cũng thế.
Nhưng xét kỷ đây chẳng qua là cơ thử-thách của
Hội Long-Hoa để các Đấng điểm Đạo từ người, ví dụ:
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như mấy anh chị em đây, trước khi ra đi, nào ai dám nói
tôi xuất-sư hành Đạo, như khi đến nơi, các Đấng chuyển
Pháp khiến tâm-linh của mình lo lập thân hành Đạo để
dìu-dẫn nhơn-sanh làm lành lánh dữ, hầu có nêu cao ngọn
cờ của Đạo, đó là công-nghiệp phi-thường. Đức Ngài đâu
có quên mà lo, muốn đoạt Đạo phải thực-hành theo bài
phương luyện kỷ của Đức Hộ-Pháp đã dạy, thực-hành
cho đúng là đoạt Đạo.
Trước khi dứt lời chú thành tâm cầu-nguyện Ơn
Trên ban ơn cho cháu và cả bà con trong họ đều được dồidào sức khoẻ, tinh-thần mẫn-huệ
Chú cũng để lời khen cháu và các anh em đã có chí
hy-sinh xã thân hành Đạo, để cùng nhau dìu-dẫn anh
trước em sau mà đến nơi Bồng-Đảo.
Nay thư,
Chú bảy của cháu
Giáo-Sư
(ký tên)
Thái-Long-Thanh

Cao-Đài do hiền muội sưu-tầm các nghi-lễ do các bậc
Tiền-Nhân như: Đức Hộ-Pháp, Đức Quyền Giáo-Tông
soạn-thảo cho nền Đại-Đạo và được Hội-Thánh ban-hành.
Huynh rất vui mừng cho hiền muội đã gia-công
tìm những lời vàng tiếng ngọc của các Đấng hầu giúp ích
cho đồng Đạo nơi Hải-Ngoại có một món ăn tinh-thần
là quyển Nghi-Lễ Tóm Lược để am-tường và khảo-cứu
nghi-lễ của Đạo Cao-Đài.
Vậy huynh có đôi lời lưu-niệm hỗ-trợ tinh-thần cho
hiền muội để thực-thi nơi Hải-Ngoại, sau phải trình về
Hội-Thánh duyệt cho phép ấn-tống.
Sau huynh trả lời: về nghi-lễ cúng Đàn Đức Chí-Tôn
và Đức Phật-Mẫu tại địa-phương.
Hiền muội: Qua sự trình-bày của chú năm (năm
Phẩm; Bếp-Nhạc). Huynh rất hoan-nghinh việc nhậnxét của muội rất đúng là: việc hiến-lễ Đức Chí-Tôn y như
hiến-lễ Đức Phật-Mẫu.
Nghĩa là: Lễ-Điện từng bước Đồng-Nhi Thài.
Đặc-biệt: Chỉ có Đền-Thánh cúng Đại-Đàn và TiểuĐàn mà thôi.
– Còn ở Thánh-Thất địa-phương chỉ có một nghi
một, huynh khẳng-định một lần nữa để muội
khỏi băn-khoăn.
– Cúng Đàn Thánh-Thất y như cúng Phật-Mẫu
nghĩa là: Lễ-Điện từng bước Đồng-Nhi Thài.
– Còn việc Thờ Phật-Mẫu chỉ có đốt 5 cây nhang
là đúng theo Lời-Phê Của Đức Hộ-Pháp.
– Còn lư hương chín cây đây là ý của bà Tám và
bà Tư

(a) Họ hàng bên nội là đồng Đạo quốc nội
(b) Bà con bên ngoại là đồng Đạo quốc ngoại
(c) Các Lão-Thành là chư vị Chức-Sắc lớn trung-kiên

THƠ CỦA H.H. L. S. THƯỢNG LỀ THANH
Tòa-Thánh ngày 14 tháng 01 Mậu-Dần (1998)

Kính Gởi hiền-muội Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội
Kính Hiền Muội:
Huynh đã xem qua quyển Tóm-Lược Nghi-Lễ Đạo
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Nay huynh tạm đôi lời hồi-âm muội rõ và huynh
cũng cầu-nguyện Đức Đại-Từ-Phụ, Đại-Từ-Mẫu, các Đấng
Thiêng-Liêng, Đức Hộ-Pháp ban ân-lành cho muội và
chư Chức-Sắc, Chức-Việc, đồng Đạo nơi Hải-Ngoại được
hoàn-thành sở-nguyện, đó cũng là dịp phổ-độ con-cái Đức
Chí-Tôn nơi hải-ngoại.
Sau cùng huynh kính chúc muội dồi-dào sức khoẻ và
vạn sự như ý, hẹn ngày xum họp nơi Tổ-Đình Tòa-Thánh.
Kính-Thơ,
Cựu Qu. Chưởng-Quản Bộ Lễ Trung-Ương
L.S. Thượng-Lề-Thanh
(Lê-Văn-Lề)
(ký-tên)



I. Đại-Đàn Đại-Lễ Tại Đền-Thánh

Phần Thứ Nhứt

CÁC NGHI-LỄ VỀ THIÊN-ĐẠO
▶▶ I.- Đại-Đàn tại Đền-Thánh
▶▶ II.- Tiểu-Đàn tại Đền-Thánh
▶▶ III.- Sơ-đồ Thờ tại Thánh-Thất Địa-Phương
▶▶ IV.- Nghi Đại-Đàn nơi Thánh-Thất
▶▶ V.-Sơ-đồ thờ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu địa-phương
▶▶ VI.- Nghi Đại-Đàn Phật-Mẫu địa-phương

I. ĐẠI-ĐÀN ĐẠI-LỄ TẠI ĐỀN-THÁNH
11 giờ 30 Bảo-Thể cầm cờ Đạo, 2 Tàng và Long Mã,
Nhạc Ta, Nhạc Tần đến Hộ-Pháp Đường rước Đức
Hộ-Pháp còn Chức-Sắc và các cơ-quan sắp hai bên thềm
Đền-Thánh nam Đông-lang, nữ Tây-lang.
Đúng 12 giờ khởi Lôi-Âm-Cổ dứt 4 câu kệ vị TảPhan-Quân cầm Phướn Thượng-Sanh dẫn đầu Lễ-Sanh,
Giáo-Thiện lên lầu đứng từ Bát-Quái-Đài tới Hiệp-ThiênĐài nam phía nam, nữ phía nữ, có 6 vị Lễ-Sanh, 6 vị
Giáo-Thiện, nam nữ cũng vậy đứng hầu Bát Quái Đài tại
quả Càn-Khôn.
Dứt 4 hồi trống thì khởi Bạch-Ngọc-Chung dứt 4
câu kệ vị Hữu-Phan-Quân cầm Phướn Thượng-Phẩm
đi trước kế Đức Hộ-Pháp và chư Chức-Sắc Hiệp-ThiênĐài kế vị Hộ-Đàn Pháp-Quân cầm cờ lịnh Đạo dẫn đầu
Chức-Sắc Hành-Chánh, Phước-Thiện và chư Chức-Việc
đạo-hữu nam-nữ hai bên Đông-Lang và Tây-Lang đi vòng
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vô tới Hiệp-Thiên-Đài, Đức Hộ-Pháp lên ngai đứng trấn
Đàn còn Chức-Sắc, Chức-Việc các cơ-quan đi Hoán-Đàn.
Chức-Sắc, Chức-Việc đi hai ban giữa, còn Đạo-Hữu
đi hai bên; nam đi phía nam, nữ đi phía nữ. Đến Bát-QuáiĐài nam đi vòng ngoài qua phía nữ, nữ đi vòng trong qua
phía nam, đi trở qua Hiệp-Thiên-Đài thì Chức-Sắc HiệpThiên-Đài ở lại phẩm-vị mình, còn vị Hộ-Đàn Pháp-Quân
dẫn đầu nam trở qua phía nam, nữ trở về phía nữ đi trở
vô. Ba vị Chánh-Phối-Sư nam, một vị nữ ở Nội-Nghi, 1
vị Phối-Sư nam ở ngoại-nghi, còn Chức-Sắc, Chức-Việc,
Đạo-Hữu phân ban đứng theo hàng phẩm mình.
Vị Tiếp-Lêã Nhạc-Quân lên giảng-đài phía nữ, vị
Giáo-Sư Phái-Ngọc lên giảng-đài phía nam, vị Hộ-Đàn
Pháp-Quân và Bảo-Thể sắp đặt trật-tự đâu đó ngay thẳng
rồi vị Giáo-Sư hô:
1. Nội-Nghi, Ngoại-Nghi Tựu-Vị: Ba vị Chánh
Phối-Sư nam, 1 vị nữ ở nội-nghi, 1 vị Phối-Sư nam
ở ngoại-nghi xá bước vô day mặt lên Thiên-Bàn.
2. Thiên-Phong Vỉ Hạ Các Tư Kỳ Vị: Chức-Sắc,
Chức-Việc và Đạo-Hữu xá bước vô.
3. Nhạc Tấu Huân Thiên: Nhạc đánh tiếp-giá
nghinh Thiên đờn 7 bài (xàng xê, ngũ đối thượng,
ngũ đối hạ, long đăng, long ngâm, vạm giá và
tiểu khúc)
4. Chỉnh Sát Cúng Phẩm: Vị Chức-Sắc Hiệp
Thiên Đài lên H.T.Đ. trấn thần Tam-Bửu rồi
vị Giáo-Sư và 3 cặp Lễ-Sĩ cầm 3 sắc đèn từ từ đi
xuống, trước ngai Hộ-Pháp rồi đi theo đường
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

nội-tâm chánh-điện lên phía Bát-Quái-Đài. Theo
sau là vị Giáo-Sư phái Ngọc mang 1 cái hộp (cái
Ngọc Hàm) đựng Tam-Bửu (Hoa, Rượu, Trà).
6 Lễ-Sĩ, 1 Giáo Sư đi tới, ngang phẩm Phối-Sư
thì dừng lại, phân ra hai bên, chờ tới khi dâng
Tam-Bửu xong sẽ trở về chỗ cũ (bàn ngoại-nghi
để ngang phẩm Phối-Sư).
Nghệ Hương Án Tiền: Xây đờn bài hạ, vị GiámĐạo cầm hương và Lễ-Sĩ sắp vô ngoại-nghi.
Giai Quì: Nhạc đỗ Lễ quì, vị Giám-Đạo đồng
quì đưa hương cho vị Phối-Sư đốt.
Phần Hương: Nhạc đánh thét, vị Phối-Sư đốt
hương rồi giao cho Lễ-Sĩ, Nhạc đỗ, Lễ đứng,
rồi dứt.
Điện Hương: Nhạc vô đờn Nam-Xuân chầu 4 lái,
Lễ điện tới nội-nghi Đồng-Nhi không có Thài.
Quì: Nhạc đỗ Lễ quì, Chức-Sắc, Chức-Việc, ĐạoHữu đồng quì, nguyện hương (lấy dấu Phật,
Pháp, Tăng,...)
Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú: Nhạc vô
đờn Nam-Ai, Đồng-Nhi nữ trên Nghinh-PhongĐài đọc kinh.
Thượng Hương: Nhạc đánh thét, đỗ, Lễ đứng,
thét luôn, Lễ xuống tới ngoại-nghi, rồi dứt.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, lạy 3 lạy, 12
gật (mỗi gật niệm: Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát).
Thành Kỉnh Tụng Khai Kinh Chú: Nhạc vô
đờn Nam-Ai, Đồng-Nhi Nữ trên Nghinh-Phong
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Đài đọc kinh.
Thành Kỉnh Tụng Ngọc-Hoàng Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi Nam ở Bát-QuáiĐài đọc kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 12 gật.
Thành Kỉnh Tụng Phật-Giáo Tâm Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi nam ở Bát-QuáiĐài đọc kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 9 gật.
Thành Kỉnh Tụng Tiên-Giáo Tâm Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi nam ở Bát-QuáiĐài đọc kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 9 gật.
Thành Kỉnh Tụng Thánh Giáo Tâm Kinh:
Nhạc vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi nam ở BátQuái-Đài đọc kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 9 gật.
Cung Hiến Tiên Hoa: Nhạc xây đờn bài Hạ, vị
Giáo-Sư và Lễ-Sĩ sắp vô ngoại-nghi.
Quì: Nhạc đỗ, Lễ quì, vị Giáo-Sư đồng quì, dứt
đờn.
Chỉnh Tiên Hoa: Nhạc đánh thét, dâng hoa cho
vị Phối-Sư xem lại.
Điện Tiên Hoa: Nhạc vô đờn Đảo-Ngũ-Cung,
chầu tám lái, Lễ điện, Đồng-Nhi Nữ thài.
Quì: Nhạc đỗ, Lễ quì, đưa hoa cho vị NgọcChánh Phối-Sư lên bàn Hương-Án day ra bàn
Hộ-Pháp trình rồi trở về chỗ quì. (tất cả đồng
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

nguyện ...)
Thượng Tiên Hoa: Nhạc đỗ, Lễ đứng, nhịp
thúc, bụa lăng, Lễ xuống, dứt.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 1 lạy 4 gật.
Cung Hiến Tiên Tửu: Nhạc xây đờn bài Hạ, vị
Giáo-Sư và Lễ-Sĩ sắp vô ngoại-nghi.
Quì: Nhạc đỗ, Lễ quì, vị Giáo-Sư đồng quì, dứt
đờn.
Chước Tửu: Nhạc đánh thét, vị Giáo-Sư đưa
cho vị Phối-Sư chước tửu rồi đỗ, Lễ đứng, dứt.
Điện Tiên Tửu: Nhạc đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu
tám lái, Lễ điện, Đồng-Nhi nữ thài.
Quì: Nhạc đỗ, Lễ quì, dâng rượu cho Thượng
Chánh Phối-Sư nguyện.
Thượng Tiên Tửu: Đỗ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống ngoại-nghi, dứt đờn.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, lạy 1 lạy 4 gật.
Cung Hiến Tiên Trà: Nhạc xây đờn bài Hạ, vị
Giáo-Sư và Lễ-Sĩ sắp vô ngoại-nghi.
Quì: Đỗ, Lễ quì, vị Giáo-Sư đồng quì, dứt đờn.
Điểm Trà: Đánh thét, đưa bình trà cho vị PhốiSư châm trà, nhạc đỗ, Lễ đứng.
Điện Tiên Trà: Nhạc đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu
8 lái Lễ điện Đồng-Nhi thài.
Quì: Đổ, Lễ quì, dâng trà cho vị Thái Chánh
Phối-Sư nguyện.
Thượng Tiên Trà: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
bụa lăng, Lễ xuống Ngoại-Nghi.
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42. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban lạy 1 lạy 4 gật.
43. Sớ Văn Thượng Tấu: Nhạc xây bài Hạ, Hộ-Pháp
vô nội-nghi có vị Lễ-Sĩ hầu.
44. Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, Đức Hộ-Pháp nguyện sớ,
rồi giao cho người đọc.
45. Thành Đọc Sớ Văn: Nhạc đánh thét, dứt, rồi
đọc sớ.
46. Cung Phần Sớ Văn: Nhạc đánh lớp chày và
trống, phần đánh thét luôn, Lễ xuống.
47. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh thét, lập ban, 3 lạy
12 gật.
48. Thành Tâm Tụng Ngũ Nguyện: Đờn lớp mái
Nam-Xuân, Đồng-Nhi nữ trên Nghinh-PhongĐài đọc kinh.
49. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh thét, lập Ban, 3 lạy
12 gật.
50. Hiệp-Thiên-Đài Chức-Sắc Nhập Nội-Nghi:
Nhạc đánh thét, Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài vô
tới nội-nghi đánh lập Ban lạy luôn không có
xướng Cúc-Cung-Bái.
51. Hộ Đàn Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân Nhập
Nội-Nghi: Nhạc đánh lập ban, lạy luôn không
có xướng Cúc-Cung-Bái. Chức-Sắc Hiệp-ThiênĐài vô Bát-Quái-Đài đảnh Lễ thì đánh rập Ban
và thét luôn chừng Đức Hộ-Pháp lên giảng đài
rồi dứt.
Chú ý: Ngày vía các Đấng như Tam-Giáo, Tam-Trấn
và các vị Giáo-Chủ cũng cúng Nghi nầy nhưng đờn có 5
bài: Xàng-Xê, Ngũ Đối-Thượng, Ngũ Đối-Hạ, Long-Đăng

và Tiểu-Khúc. Cúng Đại-Đàn Nhạc và Đồng-Nhi nữ ở
trên Nghinh-Phong-Đài không thấy Lễ chỉ coi theo bóng
đèn của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân, Đồng-Nhi nam và dàn đờn
ở Bát-Quái-Đài.
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II. TIỂU ĐÀN TẠI ĐỀN-THÁNH
Cũng rước Đức Hộ-Pháp như Đại-Đàn tuy không
có Long-Mã và không có Hoán-Đàn. Đúng 12 giờ khởi
Lôi-Âm-Cổ, rồi khởi Bạch-Ngọc-Chung dứt một hồi chuông
Đức Hộ-Pháp lên Ngai trấn Đàn rồi ngồi, vị Hộ-Đàn đến
trước quì lãnh-lịnh rồi ra, thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài
nhập Đàn theo phẩm-vị mình, vị Hộ-Đàn Pháp-Quân
cầm cờ Đạo dẫn đầu Chức-Sắc, Chức-Việc, Đạo-Hữu
Hành-Chánh, Phước-Thiện nhập Đàn đứng theo phẩm
của mình. Vị Ngọc Chánh Phối-Sư và vị nữ Chánh Phối-Sư
ở nội-nghi, vị Tiếp-Lễ Nhạc-Quân lên giảng-đài phía nữ,
vị Giáo-Sư phái Ngọc ở giảng-đài phía nam vị Hộ-Đàn
và Bảo-Thể sắp-đặt trật-tự, khi dứt chuông vị Giáo-Sư hô:
1. Nội-Nghi Tựu Vị: Vị Ngọc Chánh Phối-Sư, vị
Nữ Chánh Phối-Sư bước vô nội-nghi.
2. Thiên Phong Vỉ Hạ Các Tư Kỳ Vị: Chức-Sắc,
Chức-Việc, đạo-hữu đồng xá bước vô.
3. Nhạc Tấu Huân Thiên: Nhạc đánh tiếp-giá, đờn
3 bài Hạ, Đăng, Tiểu (Ngũ Đối-Hạ, Long-Đăng
và Tiểu-Khúc).
4. Nghệ Hương Án Tiền: Nhạc xây bài Hạ, Lễ-Sĩ
sắp vô nội-nghi.
5. Giai Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, tất cả đồng quì, lấy
dấu Phật, Pháp, Tăng.
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6. Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú: Nhạc
vô đờn Nam-Ai, Đồng-Nhi nam, nữ nơi HiệpThiên-Đài đọc kinh.
7. Thượng Hương: Nhạc đánh thét, Lễ trở ra,
dứt đờn.
8. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 12 gật.
9. Thành Kỉnh Tụng Khai Kinh Chú: Nhạc vô
đờn Nam-Ai, Đồng-Nhi đọc kinh.
10. Thành Kỉnh Tụng Ngọc-Hoàng Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi đọc kinh.
11. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 12 gật.
12. Thành Kỉnh Tụng Phật-Giáo Tâm Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi đọc kinh.
13. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 9 gật.
14. Thành Kỉnh Tụng Tiên-Giáo Tâm Kinh: Nhạc
vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi đọc kinh.
15. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, lạy 3 lạy 9 gật.
16. Thành Kỉnh Tụng Thánh-Giáo Tâm Kinh:
Nhạc vô đờn Nam-Xuân, Đồng-Nhi đọc kinh.
17. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 9 gật.
18. Cung Hiến Tiên Hoa: Nhạc xây bài Hạ, Lễ vô
Nội-Nghi.
19. Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, dâng hoa cho Ngọc Chánh
Phối-Sư.
20. Điện Tiên Hoa: Nhạc đờn Đảo-Ngũ-Cung,
Đồng-Nhi thài dâng hoa.
21. Thượng Tiên Hoa: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp
thúc Lễ xuống.
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22. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 1 lạy 4 gật.
23. Cung Hiến Tiên Tửu: Nhạc xây bài Hạ, Lễ sắp
vô nội-nghi.
24. Quì: Nhạc đổ Lễ quì, dâng tửu cho vị Ngọc
Chánh Phối-Sư.
25. Điện Tiên Tửu: Nhạc đờn Đảo-Ngũ-Cung,
Đồng-Nhi thài dâng tửu.
26. Thượng Tiên Tửu: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp
thúc, Lễ xuống.
27. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 1 lạy 4 gật.
28. Cung Hiến Tiên Trà: Nhạc xây bài Hạ, Lễ-Sĩ
sắp vô nội-nghi.
29. Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, dâng trà cho Ngọc Chánh
Phối-Sư.
30. Điện Tiên Trà: Nhạc đờn Đảo-Ngũ-Cung,
Đồng-Nhi thài dâng trà.
31. Thượng Tiên Trà: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
32. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 1 lạy 4 gật.
33. Sớ Văn Thượng Tấu: Nhạc xây bài Hạ, Lễ sắp
vô nội-nghi.
34. Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, nguyện sớ, rồi dứt.
35. Thành Đọc Sớ Văn: Nhạc đánh thét, dứt, đọc
sớ.
36. Cung Phần Sớ Văn: Đánh lớp chày, trống thét
luôn.
37. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập Ban, 3 lạy 12 gật.
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38. Thành Tâm Tụng Ngũ Nguyện: Nhạc đờn lớp
mái Nam-Xuân, Đồng-Nhi đọc kinh.
39. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 12 gật.
40. Hiệp Thiên Đài Chức Sắc Nhập Nội-Nghi:
Nhạc đánh thét và đánh lập Ban thét luôn.
41. Hộ-Đàn Pháp-Quân, Tả-Hữu Phan-Quân
Nhập Nội-Nghi: Nhạc đánh lập Ban lạy luôn
không xướng Cúc-Cung-Bái.
Chú-ý: Khi Đồng-Nhi thài dứt, mỗi bài Thài thì
Lễ-Vụ khắc một tiếng chuông, tất cả đều để tay lên trán
cầu-nguyện:
1. Dâng Hoa: “Con xin dâng mảnh hình hài của
con cho Đức Chí-Tôn dùng phương nào thì dùng.”
2. Dâng Rượu: “Con xin dâng cả trí-thức tinh-thần
của con cho Đức Chí-Tôn dùng phương nào thì
dùng.”
3. Dâng Trà: “Con xin dâng cả linh-hồn con cho
Đức Chí-Tôn dùng phương nào thì dùng.” và cầunguyện luôn câu sau đây: “Cả linh-hồn, cả trí-não,
cả hình-hài con Thầy đào-tạo đó là của Thầy thì do
nơi quyền hành độc-đoán của Thầy định”.
III. SƠ-ĐỒ THỜ TẠI THÁNH-THẤT ĐỊA-PHƯƠNG
đây:
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Nơi Thánh-Thất có lập các nghi-thờ chính như dưới



Iii. Sơ-Đồ Thờ Tại Thánh-Thất Địa-Phương

Bàn-thờ Đức CHÍ-TÔN, Tam-Giáo, Tam-Trấn, Ngũ-Chi Đại-Đạo
THIÊN NHÃN
Dĩa Trái Cây—Thái Cực Đăng—Bình Bông
Thái Thượng Đạo Tổ–Tây Phương Giáo Chủ–Khổng Thánh Tiên Sư
Quan Âm Như Lai–Thái Bạch KimTinh–Hiệp Thiên Đại Đế
Gia Tô Giáo Chủ
Khương THượng Tử Nha
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tách Trà — R R R—Nước Trắng
(Ba Ly Rượu )

Đèn Lưỡng nghi — Lư Hương — Đèn Lưỡng Nghi
(Cấm 5 cây hương khi cúng)

(Sơ-đồ bàn-thờ Đức CHÍ-TÔN)
(Long-vị các Vị Giáo-Chủ viết bằng chữ NHO)
* (Những nơi nào có Thánh-Lịnh truy-phong ThánhTử Đạo thì tạo thêm long-vị Thánh-Tử Đạo, để hai bên
ngang long-vị của Đức Khương-Thượng Tử-Nha. Tất cả
bửu vật để trên bàn-thờ Đức CHÍ-TÔN phải đúng vị-trí
theo sơ-đồ hướng-dẫn, không thêm không bớt.)
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Dĩa Trái Cây

Đèn Nghi



Iii. Sơ-Đồ Thờ Tại Thánh-Thất Địa-Phương

Bàn Nội-Nghi

Bàn-thờ HỘ-PHÁP

(sơ-đồ bàn Nội-Nghi)

(sơ-đồ bàn-thờ HỘ-PHÁP)

Mâm Để Sớ
Lư Trầm
(để đốt trầm khi cúng)
Lư Hương

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Bình Bông

Đèn Nghi

Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

Bàn Kinh

Chữ Khí

(Chữ Nho mẫu của Tòa
Thánh)

Bình Bông

R

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

R

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 3 cây hương khi cúng)

(sơ-đồ bàn Kinh)

Mõ

Lư Đốt Sớ

Chuông

Bàn Ngoại-Nghi

(sơ-đồ đồ bàn Ngoại-Nghi)
Dĩa Trái Cây
Đèn Nghi

Bình Bông
Lư Hương

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Đèn Nghi

* Bàn Ngoại-Nghi đặt phía trước, cách bàn-thờ HỘPHÁP một khoảng trống, đủ chổ để bốn vị Lễ-Sĩ quì hiến-lễ
không bị trở ngại.
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Bàn-thờ HỘ-PHÁP đặt đối-diện với bàn-thờ Đức
CHÍ-TÔN trong Chánh-Điện, tại vị-trí tương-ứng với
Hiệp-Thiên-Đài trong Thánh-Thất hoàn-chỉnh.
Hai bên bàn-thờ HỘ-PHÁP không có lỗ bộ, tàng,
lọng, chỉ treo phướn THƯỢNG-PHẨM (phía nam-phái
của Thánh-Thất) và phướng THƯỢNG-SANH (phía nữphái của Thánh-Thất).
Qui cách hai lá phướn thống-nhất theo mẫu của
Nghi-Lễ Tòa-Thánh. Phần trên phướn THƯỢNG-PHẨM
có thêu hình Long-Tu-Phiến. Phần trên phướn THƯỢNGSANH có thêu hình Thư-Hùng Kiếm và Phất-Chủ.
Các phần phụ khác trong Chánh-Điện Thánh-Thất
gồm có:
1. Để cập hai bên bàn Nội-Nghi:
– Phía trong một cặp tàng màu xanh da Trời.
– Giữa là giàn Bát-Bửu (Bửu-Bối của Bát-Tiên).
– Phía ngoài một cặp lọng màu vàng.
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2. Bàn để linh-vị người quá vãng, khi có cúng TuầnCửu đặt giữa Chánh-Điện, ngang cửa hông của ThánhThất. Khi cúng Tuần-Cửu xong thì cất bàn nầy.
3. Địa-phương nào xây-cất Thánh-Thất hoàn-chỉnh
thì nơi Thông-Thiên-Đài cũng lập một nghi-thờ như ở
Thông-Thiên-Đài Tòa-Thánh.
– Thờ Thiên-Nhãn
– Nghi Tam-Bửu không sắp-sẵn. Ngày thường chỉ
đốt hương. Khi cúng Đàn mới sắm Tam-Bửu đem lên
gồm: Hoa (1 bình nhỏ), Rượu (1 ly), Trà (1 chung), nước
trắng (1 chung), khi cúng xong thì cất.
4. Thánh-Thất địa-phương xây-cất hoàn-chỉnh có
lầu Hiệp-Thiên-Đài nhưng không thờ Bửu-Ảnh nơi đây.
* Chú-ý:
1. Chung nước trắng dùng bằng nước lạnh không
được nấu chín, phải tinh-khiết.
2. Long-vị thờ Tam-Giáo, Tam-Trấn, Ngũ-Chi ĐạiĐạo tại Tòa-Thánh sẽ lập thành mẫu sẵn, có 3 cỡ, để địaphương thỉnh về thờ cho thống-nhất.
3. Lá phướn treo tại cột phướn, phướn THƯỢNGSANH, phướn THƯỢNG-PHẨM, phải làm đúng theo
mẫu của Tòa-Thánh.
4. Hằng năm trong những Đàn Tam-Ngươn, tại
Tòa-Thánh cũng như Thánh-Thất Điện-Thờ Phật-Mẫu
địa-phương đều treo phướn và cờ Tam-Thanh từ ngày
mùng một cho đến hết ngày Rằm.
5. Thiên-Nhãn trước Thánh-Thất địa-phương: nơi
nào đã đấp rồi thì giữ y tình trạng cũ. Tới đây, nơi nào mới
đấp thì cho công-thợ đấp Thiên-Nhãn chính giữa khuôn

có 16 tia hào quang; 9 tia vươn lên tượng-trưng Cửu-Thiên
Khai-Hóa, 7 tia hạ xuống tượng-trưng Thất-Tình, người
tu phải chế ngự được nó.)
Nghi-thờ tại Hậu-Điện Thánh-Thất:
(nghi-thờ tại Hậu-Điện Thánh-Thất)
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Iii. Sơ-Đồ Thờ Tại Thánh-Thất Địa-Phương

Long-Vị viết bằng chữ NHO
(– Hàng giữa chữ lớn: "CHƯ TIÊN LINH"
– Hàng trên hai bên viết: "CUNG THỈNH"
– Hàng dưới hai bên viết: "CHI VI")

Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

Đèn Vọng

(khi nào cúng thì thắp)

Bình Bông

R

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

R

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Hậu-Điện Thánh-Thất còn được gọi là Thiên-Phong
Đường. Căn giữa Hậu-Điện có lập nghi-thờ Chư TiênLinh, sắp-đặt như sau:
Nơi bàn-thờ Chư Tiên-Linh có dựng một cặp lọng
màu vàng. Hai bên bàn-thờ Chư Tiên-Linh đặt hai bàn
nghi để cúng-tế vong-linh khi bổn-đạo đến xin làm TuầnCửu, Tiểu-Tường, Đại-Tường.
Nghi này không có long-vị. Chỉ vẽ tranh sơn thủy
hoặc Mai, Lan, Cúc, Trước cho trang trọng. Không để
hình-ảnh nào nơi đây. Cũng sắp-sẵn dĩa chưng trái cây,
bình bông, lư hương, một ly rượu, một chung nước trắng,
một chung trà và một cặp đèn nghi.
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Khi làm Tuần-Cửu đến phần Thế-Đạo thì để linh-vị
người quá cố tại đây, nam theo nam, nữ theo nữ. Khi cúng
tế xong thì đem linh-vị về thờ ở tư-gia hoặc nơi khác chớ
không thể để linh-vị thường xuyên nơi nghi này.
Nơi Hậu-Điện Thánh-Thất không lập nghi-thờ các
bậc Tiền-Bối. Nếu có hình-ảnh của chư vị Tiền-Bối thì
treo trên tường, ở nơi tinh-khiết để tránh thất lễ.



IV. Nghi Đại-Đàn nơi Thánh-Thất

4.

IV. NGHI ĐẠI-ĐÀN NƠI THÁNH-THẤT
Mỗi khi Chức-Sắc, Chức-Việc và đạo-hữu nam nữ
về chầu lễ Đức CHÍ-TÔN và các Đấng Thiêng-Liêng cần
nghiêm-túc thực-hiện theo lời chỉ dạy của Đức Quyền
Giáo-Tông. Chẳng hạn như khi mặc Thiên-Phục rồi thì
không ăn trầu hay hút thuốc nữa, tâm-hồn bình-thản,
gìn-giữ sự trang-nghiêm thanh-tịnh để hiến-lễ.
Đến giờ Lễ-Sĩ khởi xướng:
1. Tịnh Túc Thị Lập: Nhạc, lễ, đồng-nhi vô trước
chuẩn bị.
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự: Những người có
trách nhiệm chuẩn bị.
3. Lôi-Âm Cổ Khởi: (tất cả đứng thủ lễ)
Dọng Ngọc-Hoàng Sấm (dọng 3 dùi
trống khởi-đầu) đờn đưa hơi theo hết 4 câu kệ:
• Lôi-Âm Thánh-Cổ Triệt Hư-Không.
• Truyền Tấu Càn-Khôn Thế-Giái Thông.
• Đạo-Pháp Đương-Kim Dương Chánh-Giáo.
• Linh-Quang Chiếu-Diệu Ngọc-Kinh-Cung.
Dứt mỗi câu chầu 1 dùi: Tiếp-tục dọng trống
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5.

6.
7.

8.

cho đủ 3 hiệp, mỗi hiệp 12 chập, mỗi chập 12
dùi, cộng 3 hồi là 432 dùi, dứt lợi 3 dùi. (Khởi
đầu chậm, sau đổ giót (lẹ từ từ).
Bạch-Ngọc Chung Minh: (tất cả đứng thủ lễ)
• Khởi dọng 3 dùi, rồi cũng đờn đưa hơi kệ 4 câu:
• Thần-Chung Thính Hướng Phóng Phong-Đô.
• Địa-Tạng Khai-Môn Phóng Xá Cô.
• Tam-Kỳ Vận-Chuyển Kim-Quang Hiện.
• Sám-Hối Âm-Hồn Xuất Ư Đồ.
• Dọng chuông cũng như dọng trống. ĐồngĐạo đến cúng nghe dứt 1 hiệp chuông thì lễ
xướng.
Cung Thành Thứ-Tự Chức-Sắc Nhập-Đàn:
Tất cả sắp hàng một, tuần-tự, tay bắt Ấn-Tý để
nơi ngực đi vào Chánh-Điện phân ra đứng 2 bên
nam-nữ, giữ yên lặng, chờ dứt 3 hiệp chuông, lễ
xướng.
Nội-Nghi, Ngoại-Nghi Tựu Vị: Vị chứng Đàn
nội-nghi và vị ngoại-nghi xá bước vào Bửu-Điện
(chỗ đã định sẵn). Lễ xướng tiếp.
Thiên-Phong Vĩ Hạ Các Tư Kỳ Vị: Lễ-Vụ khắc 3
tiếng chuông, tất cả xá Đàn bước vào Bửu-Điện.
Sau vị chứng Đàn tùy theo đẳng cấp, sắp-đặt cho
có trật-tự.
Nhạc Tấu Huân-Thiên: Nhạc đổ 3 hồi tiếp-giá
(Nghinh-Thiên) kế đờn 3 bài:
• Ngũ Đối Hạ
• Long Đăng
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

68

• Tiểu Khúc
(Để rước Đức CHÍ-TÔN và Chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật giáng-lâm. Tất cả phải tịnh-tâm cầu
khẩn chẳng nên xao-động mà thất-lễ).
Nghệ Hương Án Tiền: Nhạc đờn bài hạ, Lễ sắp
vô ngoại-nghi.
Giai Quì: Nhạc đổ, Lễ và tất cả đồng quì (Lễ-Vụ
khắc 3 tiếng chuông xá quì xuống.)
Phần Hương: (dâng 5 cây) Nhạc đánh thét, đổ
3 hồi, Lễ đứng lên, dứt đờn. (Vị ngoại-nghi xem
lại lọ trầm, đốt hương, xá 3 xá rồi giao qua cho
Lễ điện.)
Điện Hương: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái, Lễ
điện 12 bước,...
Quì: Nhạc đổ, Lễ quì (Lễ-Vụ khắc chuông) tất
cả lấy dấu: Phật, Pháp, Tăng,...
Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú: Đờn
Nam-Ai, đồng-nhi đọc Kinh (vị chứng Đàn nâng
hương lên chí trán cúi đầu niệm hương đến dứt
Kinh).
Thượng Hương: Nhạc đánh thét, đổ,... Lễ đứng
lên, thét luôn, Lễ xuống rồi dứt. (Vị chứng Đàn
xá 3 xá trao nhang và lọ trầm qua cho 2 người
tiếp lễ, tiếp nhang cấm vào lư hương, ở hàng thứ
nhứt gần cây giữa, lọ trầm để nơi bàn nội-nghi,
nếu không có bàn nội-nghi thì để ở bàn Kinh.)
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban 3 lạy 12 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.



IV. Nghi Đại-Đàn nơi Thánh-Thất

17. Thành Kỉnh Tụng Khai Kinh Chú: Đờn NamAi, đồng-nhi đọc Kinh.
18. Thành Kỉnh Tụng Ngọc-Hoàng Kinh: Đờn
Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
19. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 12 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
20. Thành Kỉnh Tụng Phật-Giáo Tâm-Kinh: Đờn
Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
21. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô Nhiên-Đăng Cổ-Phật
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.
22. Thành Kỉnh Tụng Tiên-Giáo Tâm-Kinh: Đờn
Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
23. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô Thái-Thượng Đạo-Tổ
Tam-Thanh Ứng-Hóa Thiên-Tôn.
24. Thành Kỉnh Tụng Thánh-Giáo Tâm-Kinh:
Đờn Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
25. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô Khổng-Thánh Tiên-Sư
Hưng-Nho Thạnh-Thế Thiên-Tôn.
26. Cung Hiến Tiên Hoa: Đờn bài hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
27. Quì: Nhạc đổ, Lễ quì dứt đờn.
28. Chỉnh Tiên Hoa: Nhạc đánh thét, đổ,... Lễ đứng
lên rồi dứt. Vị quì ngoại-nghi xem lại hoa quả rồi
nâng bình hoa xá 3 xá, trao qua cho Lễ điện ...
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29. Điện Tiên Hoa: Đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu 4
lái, Lễ điện ...
30. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì. Lễ-Vụ khắc 1 tiếng
chuông, tất cả đồng để tay lên trán nguyện: “Con
xin dâng hiến cả hình-thể tinh-anh tốt-đẹp của con
mong Thầy trọn quyền sử dụng.”
31. Thượng Tiên Hoa: Nhạc đổ,... Lễ đứng, nhịp
thúc Lễ đi xuống.
32. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 1 lạy 4 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
33. Cung Hiến Tiên Tửu: Nhạc đờn bài hạ, Lễ vô
Ngoại-Nghi.
34. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì.
35. Chước Tửu: Nhạc đánh thét, đổ,... Lễ đứng lên
dứt. Vị quì Ngoại-Nghi châm tửu 9/10 ly, xá 3 xá
trao qua cho Lễ Điện. (Số 9 là con số Trời-Đất
đã định, 9 phân là tượng-trưng Cửu-Thiên KhaiHóa, Lễ dâng lên Đức CHÍ-TÔN.)
36. Điện Tiên Tửu: Đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu 4
lái, Lễ điện,...
37. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì. (Lễ-Vụ khắc 1 tiếng
chuông, tất cả đồng để tay lên trán nguyện: “Con
xin hiến cả trí-não năng-lực mạnh-mẽ của con
mong nhờ Thầy trọn quyền sử-dụng.”
38. Thượng Tiên Tửu: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống. (Vị tiếp lễ tiếp thượng lên Thiên-Bàn,
đặt ngay ly rượu giữa và 2 ly còn lại Lễ-Vụ rót 3/10
ly cho đủ theo luật định.)
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39. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 1 lạy 4 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
40. Cung Hiến Tiên Trà: Nhạc đờn bài hạ, Lễ sắp
vô ngoại-nghi.
41. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì dứt.
42. Điểm Trà: Nhạc đánh thét, đổ,... Lễ đứng lên,
dứt. Vị ngoại-nghi châm trà 8/10 ly, xá 3 xá trao
qua cho Lễ điện (8 phân tượng-trưng cho BátHồn vận-chuyển, Lễ dâng hiến lên Đức CHÍTÔN.)
43. Điện Tiên Trà: Đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu 4
lái, Lễ điện,...
44. Quì: Nhạc đổ 3 hồi Lễ quì. Lễ-Vụ khắc 1 tiếng
chuông tất cả đồng để tay lên trán nguyện “Con
xin hiến cả linh-hồn điều-hòa yên-tịnh của con,
mong nhờ Thầy trọn quyền sử-dụng.” Rồi nguyện
tiếp: “Ba món báo con đã hiến chính của Thầy đào
tạo cho con, thì do quyền-hành độc-đoán của Thầy
sử-dụng, ban ân-lành cho con.”
45. Thượng Tiên Trà: Nhạc đổ,... Lễ đứng nhịp
thúc, Lễ xuống. Vị tiếp lễ tiếp thượng lên ThiênBàn đặt ngay vị trí chung trà phần Âm và Lễ-Vụ
rót thêm phần nước Dương 8/10 ly cho đủ theo
luật định.
46. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, một lạy 4
gật, mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
47. Sớ Văn Thượng Tấu: Sớ để nơi bàn nội-nghi,
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49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
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nếu không có bàn nội-nghi thì để trên Thiên-Bàn;
dưới lư hương.) Đờn bài hạ, Lễ vô nội-nghi.
Quì: Nhạc đổ ... Lễ quì rồi dứt, vị đọc sớ và tiếp
lễ (người bưng lư đốt sớ, cặp Lễ-Sĩ đi đăng, để
châu 2 ngọn đèn đốt sớ) đồng quì. Lễ-Vụ khắc
chuông, vị chứng Đàn xá 3 xá rồi thành-tâm
nguyện. Nguyện xong trao qua cho người đọc.
Tất cả đồng lắng nghe tưởng-niệm theo lời sớ ...
Thành Đọc Sớ Văn: Nhạc đánh thét dứt, rồi
đọc sớ. (Vị chứng Đàn nâng phong bì sớ lên chí
trán cúi đầu nguyện theo lời sớ.)
Cung Phần Sớ Văn: Nhạc đánh lớp chài và
trống thét luôn, Lễ xuống rồi dứt. (Vị chứng
Đàn để lá sớ vào trong phong bì, xá 3 xá rồi đốt
sớ. Vị Tiếp-Lễ đem lên để dưới lư hương trên
Thiên-Bàn; nếu không có bàn nội-nghi.)
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 12 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
Thành tâm Tụng Ngũ-Nguyện: Nhạc vô đờn
lớp mái Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban 3 lạy 12 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.
Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét.
Cung Thành Thứ-Tự Phân Lập Lưỡng Ban:
Nhạc đánh thét. Những người quì đứng ra 2 bên,
những người hầu đàn vô bái lễ. (Để được đồng
nhứt khi vô lạy chỉ lấy dấu: Phật, Pháp, Tăng,...



IV. Nghi Đại-Đàn nơi Thánh-Thất

không nguyện, vì đã cầu-nguyện chung lúc dâng
sớ rồi. Nếu ai muốn nguyện riêng ... thêm thì khi
bãi Đàn, trở vào nguyện sau.)
56. Hiệp-Thiên-Đài Chức-Sắc Nhập Nội-Nghi:
(nếu có thì xướng) Nhạc đánh thét và đánh lập
ban, Lễ-Vụ khắc chuông lạy, không có xướng Cúc
Cung Bái. Khi Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài xuống
tới bàn HỘ-PHÁP. Lễ-Vụ kệ chuông 3.
• Đàn Tràng Viên Mãn Chức-Sắc Qui Nguyên,
Vĩnh Mộc Từ Ân Phong Điều Võ Thuận.
• Thiên Phong Hải Chúng Quốc Thới Dân An,
Hồi Hướng Đàn Đường Tận Thâu Pháp Giái.
• Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
57. Lễ Thành: Nhạc đổ 1 hồi thét luôn. (Lễ-Vụ khắc
3 tiếng chuông.) Bãi Đàn.
Chú-Ý:
– Phần tiếp-lễ (Hoa, Rượu, Trà): là người của LễViện. Khi lễ quì thì cặp tiếp-lễ đồng quì, vị chứng-đàn
tiếp lấy bình hoa, rượu hoặc trà nguyện, xá 3 xá và trao
lại cho 2 vị tiếp-lễ. Khi lễ đứng dậy cặp tiếp-lễ dâng vô
Bửu-Điện, thượng lên Thiên-Bàn; Hoa để bên Hoa, Quả
để bên Quả. Khi ấy lễ đăng và đài, sang day mặt ra bàn
Hộ-Pháp, đi xuống bàn ngoại-nghi.
– Khi bãi Đàn, Chức-Sắc, Chức-Việc và đạo-hữu đi
ra, cách sắp-đặt trật-tự y như lúc nhập Đàn. Khi đi ngang
qua bàn thờ HỘ-PHÁP không đứng lại xá, chỉ cúi đầu
kỉnh lễ. Đi ra ngang bức tranh Tam-Thánh không dừng
lại để xá hoặc lạy.
– Khi lập Đàn cúng, vị Chức-Sắc nào được phân73
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công đứng sớ chứng Đàn thì vị đó quì trên trước. Nếu có
vị Chức-Sắc trên cấp vị chứng Đàn thì vị Chức-Sắc này
quì trên vị chứng Đàn, nhưng quì qua một bên.
– Để giữ-gìn Đàn cúng được trang-nghiêm, trật-tự,
Ban Nghi-Lễ Thánh-Thất cần phải sắp-đặt người hầu
Tiếp-Lễ tại bàn Đức CHÍ-TÔN, bàn-thờ HỘ-PHÁP để
trông coi đèn, nhang,... Đặc-biệt trong Đàn cúng không
nên tới lui qua lại mà thất lễ với các Đấng Thiêng-Liêng.

V. Sơ Đồ Thờ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu Địa-Phương

(Bàn-thờ Đức Phật-Mẫu)
Long Vị

(viết bằng chữ NHO)

Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

V. SƠ ĐỒ THỜ TẠI ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU ĐỊA-PHƯƠNG
Nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu địa-phương có lập các nghithờ chính như dưới đây: Bàn-thờ Đức Phật-Mẫu, Cửu-Vị
Tiên-Nương, Bạch-Vân-Động chư Thánh
Long-vị viết chữ Nho:
– Hàng chính giữa, chữ lớn: “DIÊU-TRÌ KIM-MẪU”.
– Hàng bên hữu (trong ngó ra): “CỬU-VỊ TIÊNNƯƠNG”.
– Hàng bên tả (trong ngó ra): “BẠCH-VÂN-ĐỘNG
CHƯ THÁNH”.

Đèn Nghi

Đèn Vọng

Bình Bông

R

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

Lư Hương

Đèn Nghi

R

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 5 cây hương khi cúng)
(cấm 9 cây hương khi cúng)

– Bàn Nội-Nghi

Bàn Nội-Nghi đặt cách bàn-thờ Đức Phật-Mẫu một
khoảng trống vừa để cho Ban Nghi-Lễ qua lại trông coi
đèn, nhang, trà, nước,... (không ai vào quì cúng nơi này.)
Trên bàn Nội-Nghi sắp-đặt như sau:
(Bàn Nội-Nghi tại Điện-Thờ Phật-Mẫu địa-phương)
Dĩa Trái Cây
Mõ
Đèn Nghi

Bình Bông
Lư Trầm
(để đốt trầm khi cúng)
Lư Hương

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Chuông
Đèn Nghi

Trên bàn Nội-Nghi không để chuông mõ. Chuông
mõ phải để nơi ghế nhỏ ngang hai bên bàn Nội-Nghi.
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Sơ-đồ nghi-thức thờ tại Điện-Thờ PHẬT-MẪU địaphương. Ngang bàn Nội-Nghi có đặt hai giàn lỗ bộ (theo
mẫu thống-nhất nơi Báo-Ân-Từ), phía trong dựng một
cặp tàng màu vàng, phía giữa dựng giàn lỗ bộ và một cặp
lọng màu vàng phía ngoài.
– Bàn Ngoại-Nghi
Bàn Ngoại-Nghi để kỉnh chư vị tiền-bối. Trên bàn
Ngoại-Nghi sắp-đặt như sau:
(Bàn Ngoại-Nghi tại Điện-Thờ Phật-Mẫu địa-phương)
* Lưu ý: Phải làm một cái Ngọc-Hàm đựng Tam-Bửu
cho trang trọng nơi Điện-Thờ PHẬT-MẪU để lễ điện dâng
Tam-Bửu lên Đức Phật-Mẫu.

V. Sơ Đồ Thờ tại Điện-Thờ Phật-Mẫu Địa-Phương

Long Vị

(viết bằng chữ NHO: "Chư Chơn Linh Nam Phái")

Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

(khi nào cúng thì thắp)

Dĩa Trái Cây

Đèn Vọng

1 Ly Trà

1 Ly Rượu

Đèn Nghi
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Lư Hương

(cấm 3 cây hương khi cúng)

1 LyNước Trắng
Đèn Nghi

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Long Vị

Trà
Bình Bông

R

R

(viết bằng chữ NHO: "Chư Chơn Linh Nữ Phái")

Dĩa Trái Cây

Đèn Vọng

Bình Bông

(Bàn Thờ Chư Chơn Linh Nữ Phái)

– Bàn-thờ chư Chơn-Linh Nam-Nữ

(Bàn Thờ Chư Chơn Linh Nam Phái)

Đèn Vọng

Đèn Nghi

Đèn Vọng

Bình Bông

R

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

R

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 3 cây hương khi cúng)

Nơi Điện-Thờ PHẬT-MẪU địa-phương không thờ
hình-tượng các Đấng Thiêng-Liêng hay hình-ảnh các
Bậc Tiền-Bối.
– Nghi-Thờ tại Hậu-Điện Thờ PHẬT-MẪU ĐịaPhương
Nơi Hậu-Điện Điện-Thờ PHẬT-MẪU địa-phương
chỉ lập một bàn-thờ TAM-THIÊN-QUÂN (Phước, Lộc,
Thọ) đặt nơi căn giữa, viết chữ Nho như ở Hậu-Điện
77
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Báo-Ân-Từ.
Cách sắp-đặt trên bàn-thờ này như sau:
(Nghi-thờ tại Hậu-Điện Điện-Thờ PHẬT-MẪU địa-phương.)
(Long Vị viết bằng chữ NHO)

“PHƯỚC LỘC THỌ”
Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

Đèn Vọng

(khi nào cúng thì thắp)

Bình Bông

Ba Ly Rượu

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

(cấm 3 cây hương khi cúng)

VI. NGHI ĐẠI-ĐÀN PHẬT-MẪU ĐỊA-PHƯƠNG
(Trung-Ương và Địa-Phương cùng 1 nghi.)
Đồng-Đạo sắp hàng trước sân Điện-Thờ PHẬT-MẪU,
đến giờ Lễ-Vụ kệ chuông nhứt, có đờn đưa hơi:
• Văn Chung Khấu Hướng Huệ Trưởng CànKhôn.
• Pháp Giái Chúng-Sanh Đồng-Đăng Bỉ-Ngạn.
• Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
Mỗi câu dọng một tiếng chuông lớn. Khi kệ dứt
chuông nhứt, tất cả sắp hàng, tay bắt Ấn-Tý tuần tự đi
vào Chánh-Điện (sắp phân ban thứ-tự.) Lễ xướng:
1. Tịnh Túc Thị Lập: Tất cả yên lặng.
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự: Những vị có trách78

VI. Nghi Đại-Đàn PHẬT-MẪU Địa-Phương

nhiệm chuẩn-bị. Lễ-Vụ kệ chuông nhì, có đờn
đưa hơi:
• Nhứt Vi U Ám Tất Giai Văn.
• Nhứt Thiết Chúng-Sanh Thành Chánh-Giác.
• Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
Mỗi câu dọng một tiếng chuông lớn.
1. Cung Thành Thứ-Tự Nam-Nữ Nhập Đàn: LễVụ khắc 3 tiếng chuông, tất cả xá Đàn, bước vào
Bửu-Điện.
2. Nhạc Tấu Huân-Thiên: Nhạc đánh tiếp-giá và
đờn ba bài.
• Ngũ Đối Hạ
• Long-Đăng
• Tiểu-Khúc
(Chỉ nơi Trung-Ương Báo-Ân-Từ khi Đại-Đàn TamNgươn: Thượng, Trung, Hạ và lễ HY DIÊU TRÌ mới đờn
5 bài là: Xàng-Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, LongĐăng và Tiểu-Khúc.)
1. Nghệ Hương Án Tiền: Nhạc đờn bài Hạ, Lễ
vô nghi ngoại.
2. Giai Quì: Nhạc đổ Lễ quì, nam-nữ đồng quì.
3. Phần Hương: (dâng hương 3 cây) Nhạc đánh
thét, đổ 3 hồi, Lễ đứng, dứt. (Vị ngoại-nghi xem
lại lọ trầm, đốt hương xá ba xá trao qua cho Lễ
điện.)
4. Điện Hương: Đờn Nam-Xuân, chầu bốn Lái,
Lễ điện,...
79

CÁC NGHI-LỄ VỀ THIÊN-ĐẠO

5. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn. Tất cả xá 3 xá,
mỗi xá niệm:
• Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC
THIÊN-TÔN.
• Nam-Mô CỬU-VỊ TIÊN-NƯƠNG.
• Nam-Mô BẠCH-VÂN-ĐỘNG CHƯ THÁNH.
1. Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú: Đờn
Nam-Ai, đồng-nhi đọc Kinh. (Vị chứng Đàn
nâng hương lên trán cúi đầu niệm hương.)
2. Thượng Hương: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng,
đi xuống tới ngoại-nghi, dứt. (Vị chứng Đàn xá
3 xá trao nhang và trầm qua cho hai người Tiếp
Lễ, tiếp nhang 3 cây cắm vào lư hương ở hàng thứ
nhứt kế cây giữa, lọ trầm để nơi bàn nội-nghi, nếu
không có bàn nội-nghi thì để dưới bàn Kinh.)
3. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
4. Thành Kỉnh Tụng Khai Kinh Chú: Đờn NamAi, đồng-nhi đọc Kinh. (Dứt kinh cúi đầu.)
5. Thành Kỉnh Tụng PHẬT-MẪU CHƠN-KINH:
Đờn Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
6. Cúc Cung Bái: Đánh lập ban, 3 lạy chín gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
7. Cung Hiến Tiên Hoa: Đờn bài Hạ, Lễ vô nghi
ngoại.
8. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
80



VI. Nghi Đại-Đàn PHẬT-MẪU Địa-Phương

9. Chỉnh Tiên Hoa: Nhạc đánh thét, Lễ đứng, dứt.
(Vị quì ngoại-nghi xem lại hoa quả rồi nâng bình
hoa xá 3 xá, trao qua cho Lễ điện.)
10. Điện Tiên Hoa: Đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu bốn
lái, Lễ điện 12 bước ...
11. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì. Lễ-Vụ khắc 1 tiếng
chuông, tất cả đồng để tay lên trán nguyện: “Con
xin hiến cả hình-thể tinh-anh tốt-đẹp nầy, mong
nhờ Đức Đại-Từ Mẫu trọn quyền sử-dụng.”
12. Thượng Tiên Hoa: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp
thúc, đi xuống.
13. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
14. Cung Hiến Tiêu Tửu: Đờn bài Hạ, Lễ vô nghi
ngoại.
15. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
16. Chước Tửu: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng lên,
dứt đờn. (Vị quì ngoại-nghi châm rượu 9/10, xá
3 xá trao qua cho Lễ điện.)
17. Điện Tiên Tửu: Đờn Đảo-Ngũ-Cung, chầu bốn
lái, Lễ điện, đồng-nhi thài.
18. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì. Lễ-Vụ khắc 1 tiếng chuông,
tất cả nguyện: “Con xin hiến tất cả trí-não nănglực mạnh-mẽ nầy mong nhờ Đức Đại-Từ Mẫu
trọn quyền sử-dụng.”
19. Thượng Tiên-Tửu: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp
thúc, Lễ xuống,... (Vị Tiếp-Lễ tiếp thượng lên
Bửu-Điện, đặt ngay vị-trí ly rượu giữa và 2 ly còn
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
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lại Lễ-Vụ rót 3/10 cho đủ theo luật định.)
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
Cung Hiến Tiên Trà: Đờn bài Hạ, Lễ vô nghi
ngoại.
Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
Điểm Trà: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng lên, dứt.
(Vị quì ngoại-nghi châm trà 8/10, xá 3 xá trao qua
cho Lễ điện.)
Điện Tiên Trà: Đờn đảo ngũ cung, chầu bốn
lái, Lễ điện,...
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì. Lễ-Vụ khắc một tiếng
chuông tất cả đồng-nguyện: “Con xin hiến cả
linh-hồn điều-hòa yên-tịnh nầy mong nhờ Đức
Đại-Từ Mẫu trọn-quyền sử-dụng.” Rồi nguyện
tiếp: “Ba món báu con đã hiến chính của Đức Mẹ
đào-tạo cho con thì do quyền-hành độc-đoán của
Đức Mẹ sử-dụng, xin ban ân-lành cho con.”
Thượng Tiên Trà: Nhạc đổ, Lễ đứng, nhịp
thúc, Lễ xuống, dứt. (Vị Tiếp Lễ tiếp thượng
lên Bửu-Điện, đặt lên ngay vị-trí chung trà, còn
chung nước trắng Lễ-Vụ châm 8/10 cho đủ theo
luật định.)
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
Sớ Văn Thượng Tấu: (Sớ để nơi bàn nội-nghi,
nếu không có bàn nội-nghi thì để trên Thiên-Bàn
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29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

dưới lư hương.) Xây bài Hạ, Lễ sắp vô nội-nghi.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn. Vị đọc sớ và Tiếp
Lễ (người bưng lư đốt sớ, cặp Lễ-sĩ đi đăng để
châu 2 ngọc đèn đốt sớ) đồng quì. Lễ-vụ khắc
chuông (Vị chứng Đàn xá 3 xá, rồi thành-tâm
nguyện, xong trao qua cho người đọc, tất cả lắng
nghe tưởng-niệm theo lời sớ,...)
Thành Đọc Sớ Văn: Nhạc đánh thét, dứt rồi
đọc sớ ... (Vị chứng Đàn nâng phong bì sớ lên chí
trán, cúi đầu nguyện theo lời sớ.)
Cung Phần Sớ Văn: Đánh lớp chài và trống
phần thét luôn, Lễ xuống rồi dứt. (Vị chứng Đàn
để lá sớ vào phong bì xá ba xá rồi đốt, vị Tiếp-Lễ
đem lên để dưới lư hương trên Thiên-Bàn, nếu
không có bàn nội-nghi.)
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật,
mỗi gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.
Thành Tâm Tụng Ngũ-Nguyện: Đờn lớp mái
Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
Cúc Cung Bái: Đánh lập ban, 3 lạy 9 gật, mỗi
gật niệm: Nam-Mô DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC
THIÊN-TÔN.
Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét.
Cung Thành Thứ Tự, Phân Lập Tam Ban: Nhạc
đánh thét. Những người quì đứng lên, những
người hầu Đàn vào bái lễ. (Để được đồng nhứt,
khi vào lạy chỉ cúi đầu niệm: Nam-Mô DIÊUTRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC THIÊN-TÔN, Nam-Mô
83

CÁC NGHI-LỄ VỀ THIÊN-ĐẠO

CỬU-VỊ TIÊN-NƯƠNG, Nam-Mô BẠCH-VÂNĐỘNG CHƯ THÁNH. Không cầu-nguyện nữa vì
đã cầu-nguyện chung lúc dâng sớ rồi, nếu ai muốn
nguyện riêng thì khi bãi Đàn trở vào nguyện sau.)
Xong. Lễ-vụ kệ chuông thứ ba.
• Đàn Tràng Viên Mãn Chức-Sắc Qui-Nguyên,
Vĩnh Mộc Từ Ân Phong Điều Võ Thuận.
• Thiên Phong Hải Chúng Quốc Thới Dân An,
Hồi Hướng Đàn Đường Tận Thâu Pháp Giái.
• Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha
(Mỗi câu dọng một tiếng chuông lớn.)
37. Lễ Thành: Nhạc đổ một hồi rồi thét luôn. Lễ-vụ
khắc 3 tiếng chuông. Bãi Đàn.
Chú Ý:
• Phần tiếp lễ bên Đức Chí-Tôn cũng như bên
Đức Phật-Mẫu; cũng là người của Lễ-Viện. Khi
cặp lễ quì thì cặp tiếp lễ đồng quì, vị chứng-đàn
tiếp lấy bình hoa, ly rượu hoặc chung trà, xá 3
xá, Nguyện xong xá 1 xá, trao lại cho 2 vị tiếp
lễ. Khi lễ đứng dậy. cặp tiếp lễ dâng vô BửuĐiện, thượng lên Thiên-Bàn; Hoa bên Hoa,
Quả bên quả. Khi ấy lễ Đăng và Đài, sang day
mặt ra đi xuống bàn ngoại nghi.
• Khi bãi Đàn đồng-Đạo tuần-tự theo hàng đi
ra như lúc nhập Đàn, không tẻ hàng qua lại
bái lễ nơi bàn-thờ Tả Ban, Hữu Ban. Muốn
bái lễ những nơi nầy thì phải chờ mọi người
tuần-tự ra hết rồi mình mới trở vào bái lễ cho
84
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khỏi trở ngại.
• Thường ngày sau những thời cúng nơi ĐiệnThờ PHẬT-MẪU, đồng-Đạo có tụng Kinh
Di-Lạc, Kinh Cứu-Khổ để cầu-nguyện cho
chúng-sanh và chư Chơn-Linh quá vãng. Mặc
dù sau mỗi bài Kinh đều có tụng câu chú của
THẦY 3 lần: “Nam-Mô CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT”, nhưng khi lạy Đức
PHẬT-MẪU thì phải niệm: “Nam-Mô DIÊUTRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC THIÊN-TÔN.”
Căn-cứ “Lời-Phê của Đức HỘ-PHÁP” năm Tân-Mão
(1951), nơi Điện-Thờ PHẬT-MẪU địa-phương không được
tổ-chức Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG. Nguyên-văn
lời-phê như sau:
“HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG là Lễ đặc-biệt HiệpThiên-Đài chủ-quyền và chỉ làm tại Đền-Thờ PHẬTMẪU tại Tòa-Thánh mà thôi, không nơi nào có phép
làm Lễ ấy. Nếu sái lịnh sẽ bị trừng-phạt một cách
nghiêm-khắc.”
HỘ-PHÁP
(Ấn Ký)
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Phần Thứ Hai
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BẠCH
VÂN
ĐỘNG
CHƯ
THÁNH

(Long-Vị viết bằng chữ Nho: chữ “DIÊU TRÌ KIM MẪU” ở giữa
cao hơn “CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG” và “BẠCH VÂN ĐỘNG CHƯ
THÁNH”)

• Chú Ý:
Bàn-thờ Đức PHẬT-MẪU chỉ có 1 lư hương 5 cây.
Nhưng sau nầy Bà Tư, Bà Tám xin Đức HỘ-PHÁP cho lập
thêm một lư hương 9 cây và thêm 1 cặp đèn nghi. (Hiện
giờ còn thờ tại Báo-Ân-Từ.)
“Từ đây về sau nơi nào muốn lập Điện-Thờ PHẬTMẪU phải đợi có Thánh-Thất rồi mới lập sau. Phải coi
theo cách thức hành lễ ở Tòa-Thánh và Báo-Ân-Từ, phải
làm y khuôn mẫu, chẳng canh-cải sửa-đổi là trái pháp mà
sanh biến-loạn hàng thất-thứ.” (12-1 Đinh-Hợi, 1947 Đức
Hộ-Pháp.)
Vậy thờ lư hương 9 cây là do Bà Tư (Đầu-Sư HươngHiếu), Bà Tám (Phối-Sư Hương-Nhiều) xin với Đức HộPháp và theo lời Thuyết-Đạo của Đức Hộ-Pháp năm (1947).
86

VI. Nghi Đại-Đàn PHẬT-MẪU Địa-Phương

(Khi lạy niệm Thánh-danh của vị đó)
▶▶ I.- Nghi cúng Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn
▶▶ II.- Tang-lễ của Chức-Sắc Đại Thiên-Phong
▶▶ III.- Nghi Hàng-Tiên (Chức-Sắc Đại ThiênPhong)
▶▶ IV.- Nghi hàng Thánh (Thánh Tổ)
▶▶ V.- Tang-Lễ của Chức-Sắc Thiên-Phong (hàng
Thánh)
▶▶ VI.- Nghi hàng Thánh
▶▶ VII.- Tang-Lễ của Chức-Sắc Thiên-Phong (hàng
Thiên-Thần)
▶▶ VIII.- Nghi hàng Thiên-Thần
▶▶ IX.- Tang-Lễ Chức-Việc và Đạo-Hữu (Nhơn và
Địa-Thần)
▶▶ X.- Nghi hàng Nhơn và Địa Thần
▶▶ XI.- Nghi Cáo-Từ-Tổ
▶▶ XII.- Nghi Thành-Phục
▶▶ XIII.- Nghi Châm-Chước
▶▶ XIV.- Nghi Khiển-Điện
▶▶ XV.- Nghi Thần-Đình
▶▶ XVI.-Nghi Đáo-Tế
▶▶ XVII.- Nghi cúng Thánh-Tổ Hùng-Vương
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I. NGHI CÚNG ĐỨC NGUYỆT-TÂM
1. Tịnh Túc Thị Lập: Nhạc, Lễ, Đồng-nhi vô trước
chuẩn bị.
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự: Những người có
trách-nhiệm chuẩn bị.
3. Cung Thành Thứ-Tự Chức-Sắc Nhập Đàn:
Tất cả sắp hàng tuần tự đi vào ...
4. Nhạc Công Khởi Nhạc: Nhạc đáùnh tiếp giá
và đờn 3 bài (Hạ, Đăng, Tiểu).
5. Nghệ Hương Án Tiền: Xây bài Hạ Lễ sắp vô
Ngoại-Nghi.
6. Giai Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì dứt đờn.
7. Phần Hương: Đánh thét đổ Lễ đứng, dứt.
8. Điện Hương: Vô đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện.
9. Quì: Nhạc đổ Lễ quì.
10. Thành Kỉnh Tụng Niệm Hương Chú: Vô đờn
Nam-Ai, đồng-nhi đọc Kinh.
11. Thượng Hương: Đánh thét đổ, Lễ xuống tới
ngoại-nghi.
12. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy 9 gật.
13. Thành Kỉnh Tụng Khai Kinh Chú: Vô đờn
Nam-Ai, đồng nhi đọc Kinh.
14. Thành Kỉnh Tụng Nguyệt-Tâm Chơn-Kinh:
Vô đờn Nam-Xuân, đồng-nhi đọc Kinh.
15. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy 9
gật (mỗi gật niệm Thánh-danh Ngài).
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16. Cung Hiến Tiên Hoa: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
17. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì, dứt đờn.
18. Chỉnh Tiên Hoa: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
19. Điện Tiên Hoa: Đờn đảo ngũ cung, chầu 4 lái,
Lễ điện.
20. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
21. Thượng Tiên Hoa: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
22. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
23. Cung Hiến Tiên Tửu: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
24. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
25. Chước Tửu: Nhạc đánh thét đổ, Lễ xuống, dứt.
26. Điện Tiên Tửu: Đờn đảo ngũ cung, chầu 4 lái,
Lễ điện.
27. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
28. Thượng Tiên Tửu: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
29. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
30. Cung Hiến Tiên Trà: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
31. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
32. Điểm Trà: Đánh thét, đổ, Lễ đứng, dứt đờn.
33. Điện Tiên Trà: Đờn đảo ngũ cung, chầu 4 lái
Lễ điện.
34. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
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35. Thượng Tiên Trà: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
36. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
37. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét.
38. Cung Thành Thứ-Tự Phân Lập Lưỡng Ban:
Nhạc đánh thét.
Lễ Thành: Đổ 1 hồi thét luôn.

II. TANG-LỄ CỦA CHỨC-SẮC ĐẠI-THIÊN-PHONG

(từ Đầu-Sư lên tới Giáo-Tông)
Sơ-giải: Hành lễ theo Tiên-Vị. Thi-thể được liệm vào
Liên-Đài (Hình Bát-Giác), kỵ long mã (bông), Liên-Đài
được quàng tại Biệt-Điện của mỗi vị một đêm, Báo-ÂnTừ một đêm, Đền-Thánh một đêm, và Cửu-Trùng-Thiên
một đêm. Khi hành-lễ xong di Liên-Đài nhập Bửu-Tháp.
Tại Đền-Thánh, Đền-Thờ Đức Phật-Mẫu, các ThánhThất, Điện-Thờ PHẬT-MẪU, các dinh-thự, các tư-gia
của toàn Đạo, đều treo cờ rũ từ bữa vào lễ cho đến ngày
Liên-Đài nhập Bửu-Tháp. Miễn coi ngày giờ. Hội-Thánh
sẽ hành lễ Tiểu-Tường, Đại-Tường kỷ-niệm hằng năm và
xây Bửu-Tháp. Không có làm Tuần-Cửu và Hành-Pháp
độ thăng: Mỗi vị có bài thài riêng.
– Nghi-tiết hành-lễ theo “Tân-Kinh”, nghĩa là cũng
Cầu-Hồn, Cầu-Siêu, Tế-Điện,.v.v. nhưng không làm TuầnCửu và Hành-Pháp độ thăng. Vì là phẩm trọn lành về
thẳng.
– Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong chứng lễ.
– Khi chơn-hồn rời khỏi xác (qui Thiên) tại Đền90
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Thánh đổ chuông trống (5 hoặc 6 hồi tùy theo phẩm cấp.)
– Thượng-Sớ Tân Cố: Lễ-Viện dâng sớ tại ĐềnThánh.
– Tại Biệt-Điện: Vọng một bàn linh có bửu-ảnh,
dàn bát-bửu, tàng, lọng, tùy theo phẩm cấp, có Chức-Sắc
cơ-quan luân phiên hầu Liên-Đài.
– Nhập Mạch: Sau 24 giờ qui Thiên (thi-thể ngồi
kiết già), được đại liệm vào Liên-Đài.
– Thành Phục: Lễ-Viện hành lễ phát tang.
– Hành Lễ Tế Điện: Tang quyến chánh tế.
– Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu và đồng-nhi namnữ luân phiên tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh.”
– Ban ngày hành-lễ Triêu-Tịch, đêm có nhạc hòa-tấu.
DI LIÊN-ĐÀI VÀO BÁO-ÂN-TỪ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đạo Kỳ
Bảng Đại-Đạo
Phướn Thượng-Phẩm
Long-Mã múa
Dàn Bắc
Đồng-nhi hầu; nam tả, nữ hữu
Dàn bát-bửu, bàn hương-án có bửu-ảnh, tàng,
lọng, 2 Lễ-sĩ hầu.
8. Tràng hoa, vãng lụy và bàn đưa
9. Liên-Đài kỵ long-mã bông, có 2 vị Chức-Sắc caocấp của cơ-quan hầu, Đạo-tỳ đi hai bên.
10. Dàn Nam
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11. Tang-quyến và thân-bằng cố-hữu
12. Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong, Chức-Việc và toàn
Đạo nam-nữ.
– Liên-Đài đến Báo-Ân-Từ có đổ chuông tùy theo
phẩm-vị khi rước cũng như khi đưa.
– (Nghi-Lễ chưng dọn y như ở Biệt-Điện.)
– Hành-Lễ Tế-Điện: Hội-Thánh chánh tế.
– Tang-quyến và thân-bằng cố-hữu phụ-tế.
– Nghi châm chước, lễ Tế-Điện dâng Tam-Bửu,
Lễ-sĩ mặc y phục màu phái Thượng (xanh
da trời), chơn đi chữ Tâm, đồng-nhi đọc AiChúc.
– Hội-Thánh và các cơ-quan Đạo.
– Đọc bài kinh (Khi dương thế ...)
– Tang quyến (tùy trong tang gia quì cúng mà đọc
Ai-Chúc.) Cầu-siêu.
– Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu và đồng-nhi
nam-nữ luân-phiên tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh.”
– Ban ngày hành-lễ Triêu-Tịch, đêm có Nhạc
hòa-tấu.
DI LIÊN-ĐÀI ĐẾN ĐỀN-THÁNH

– Nghi-lễ rước sắp-đặt trật-tự y như lễ di Liên-Đài
vào Báo-Ân-Từ, chuông trống rước cũng như
khi đưa, tùy phẩm cấp.
– Liên-Đài của Giáo-Tông, Phật-Tử, ChưởngPháp, Đầu-Sư, Tiên-Tử để trước 7 cái ngai
(để chính giữa.)
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– Liên-Đài của HỘ-PHÁP, THƯỢNG-PHẨM,
THƯỢNG-SANH, Thập-Nhị Thời-Quân để
nơi Hiệp-Thiên-Đài cũng chính giữa (nghi-lễ
chưng dọn y như ở Báo-Ân-Từ.)
– Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu và đồng-nhi
nam-nữ tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh”.
– Diễn-văn tuyên-dương công-trạng của vị TriềuThiên.
– Hội-Thánh cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN và các
Đấng Thiêng-Liêng, bái lễ.
Di Liên-Đài ra Cửu-Trùng-Thiên (ĐạiĐồng Xã)
– Nghi-lễ rước sắp-đặt trật-tự y như lễ rước LiênĐài đến Đền-Thánh.
– Liên-Đài an-vị trên Cửu-Trùng-Thiên, nghilễ chưng dọn y như ở Đền-Thánh, có 8 vị
Chức-Sắc của cơ-quan đứng hầu 8 góc CửuTrùng-Thiên.
– Hành-Lễ Tế-Điện: Hội-Thánh và các cơ-quan
Đạo, tang-quyến và thân-bằng cố-hữu tế lễ.
– Đại-Lễ Dâng Tam-Bửu: Ba nghi Lễ-sĩ 3 Phái
hiến-lễ. Lễ-sĩ Phái Ngọc điện đến Lễ-sĩ Phái
Thượng, Lễ-sĩ Phái Thượng điện đến Lễ-sĩ
Phái Thái, Lễ-sĩ Phái Thái điện đến bàn-linh
(Liên-Đài).
– Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu và đồng-nhi
nam-nữ tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh”, ban đêm
có nhạc hòa-tấu.
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DI LIÊN-ĐÀI NHẬP BỬU-THÁP:

– Hành-lễ châm-chước, Hội-Thánh, Chức-Sắc, ChứcViệc, toàn Đạo nam nữ, thân-bằng cố hữu và tang-quyến
vào bái lễ.
– Di Liên-Đài qua ngang mình Long-Mã múa, rồi
để lên lưng Long-Mã bông đưa đến Bửu-Tháp.
– Khi khởi-hành, trong Đền-Thánh có đổ chuông
trống tùy theo phẩm cấp.
1. Đạo kỳ
2. Bảng Đại-Đạo
3. Phướn Thượng-Phẩm
4. Long mã múa
5. Dàn Bắc
6. Đồng-nhi nam-nữ đọc Kinh đưa linh
7. Dàn bát-bửu, bàn hương án có bửu-ảnh, tàng,
lọng, 2 Lễ-sĩ hầu
8. Tràng hoa, vãng, lụy và bàn đưa
9. Liên-Đài kỵ long mã bông, có 2 vị Chức-Sắc của
cơ-quan hầu, Đạo-tỳ đi hai bên.
10. Dàn Nam
11. Tang-quyến và thân-bằng cố-hữu
12. Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong, Chức-việc và toàn
Đạo nam-nữ
– Đến Bửu-Tháp, đại-diện Hội-Thánh và các
cơ-quan đọc điếu-văn.
– Tang-quyến đáp từ.
– Đưa Liên-Đài nhập Bửu-Tháp.
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– Đồng-nhi tụng Kinh Hạ-Huyệt và Chú VãngSanh, khi dứt niệm câu Chú của THẦY 3 lần.
* Phụ-chú:
– Quí-vị Đại-Thiên-Phong Giáo-Tông, Hộ-Pháp,
Phật-Tử, Chưởng-Pháp, Thượng-Phẩm và
Thượng-Sanh, khi qui Thiên hành-lễ Đạo
táng, thì Chức-Sắc và toàn Đạo đồng thọ tang
cho đến ngày mãn-lễ Đại-Tường.
– Đầu-Sư, Tiên-Tử và Thập-Nhị Thời-Quân,
khi hành-lễ Đạo Táng, thì Chức-Sắc và toàn
Đạo đồng thọ tang cho đến ngày Liên-Đài
nhập Bửu-Tháp.
– Khi chơn-linh rời khỏi xác (qui-vị) đổ chuông
trống báo tử: Giáo-Tông, Hộ-Pháp và PhậtTử đổ 6 hồi. Chưởng-Pháp, Thượng-Phẩm,
Thượng-Sanh, Đầu-Sư, Tiên-Tử và Thập-Nhị
Thời-Quân đổ 5 hồi.
– Bàn linh (trang-trí): Bửu-ảnh, dàn Bát-bửu, 2
tàng, 2 lọng cho: Giáo-Tông, Hộ-Pháp, PhậtTử, Chưởng-Pháp, Thượng-Phẩm, ThượngSanh. Riêng 1 tàng, 2 lọng cho: Đầu-Sư, TiênTử và Thập-Nhị Thời-Quân.
– Vì ân-nghĩa Thầy Trò, vì tình bậu bạn, trò
để tang cho Thầy, bạn để tang cho bạn, tùy ý,
không hạn thời-gian là bao lâu.
– Vì đại-ân, kẻ thọ ân để tang cho người thi ân,
không hạn-kỳ.
– Vì đại-nghĩa, những kẻ anh-hùng, liệt-sĩ, lập
công vĩ-đại, có ích cho nhân-quần xã-hội, cho
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Đạo, cho Đời. Dân cảm-mến để tang không
hạn kỳ. (Như Đức Hộ-Pháp hiện giờ vẫn
còn đa-số Chức-Sắc, Chức-Việc và đạo-hữu
để tang.)
III. NGHI HÀNG TIÊN

(Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong)
1. Tịnh Túc Thị Lập: Nhạc, Lễ, Đồng-nhi vô trước
chuẩn bị.
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự: Những người có
trách-nhiệm chuẩn-bị.
3. Nội-Nghi, Ngoại-Nghi Tựu-Vị: Những người
quì nội và ngoại-nghi bước vào.
4. Nhạc Công Khởi Nhạc: Đánh tiếp-giá và đờn
3 bài (Hạ, Đăng, Tiểu).
5. Nghệ Hương Án Tiền: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
6. Giai Quì: Đổ 3 hồi lễ quì, Chức-Sắc đồng quì.
7. Phần Hương: Đánh thét đổ, Lễ đứng rồi dứt.
8. Điện Hương: Đờn đảo, Lễ đi thảo, Đồng-nhi
thài.
9. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
10. Thượng Hương: Đổ Lễ đứng, nhịp thúc Lễ
xuống.
11. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
12. Cung Hiến Tiên Hoa: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
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13. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
14. Chỉnh Tiên-Hoa: Nhạc đánh thét đổ Lễ đứng,
rồi dứt.
15. Điện Tiên Hoa: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái, Lễ
điện. Đồng-nhi thài, tới nội-nghi.
16. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
17. Thượng Tiên Hoa: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
18. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
19. Cung Hiến Tiên-Tửu: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
20. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt.
21. Chước Tửu: Đánh thét, đổ, Lễ đứng.
22. Điện Tiên-Tửu: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái, Lễ
điện.
23. Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
24. Thượng Tiên Tửu: Đổ Lễ đứng, nhịp thúc Lễ
xuống.
25. Cúc Cung Bái: Đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
26. Cung Hiến Tiên Trà: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
27. Quì: Đổ, Lễ quì, dứt đờn.
28. Điểm Trà: Đánh thét, đổ, Lễ đứng, dứt.
29. Điện Tiên Trà: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái, Lễ
điện.
30. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
31. Thượng Tiên Trà: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
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xuống.
32. Cúc Cung Bái: Đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
33. Thành Kỉnh Tụng Hổn Ngươn Kinh: Vô mặt
đờn Nam-Xuân, Đồng-nhi đọc Kinh.
34. Cúc Cung Bái: Đánh lập ban, 3 lạy 9 gật.
35. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét.
36. Cung Thành Thứ Tự Phân Lập Lưỡng Ban:
Nhạc đánh thét.
37. Lễ Thành: Đổ 1 hồi thét luôn.
(Lễ-sĩ vào bái Tiên-Vị.)
Lưu-ý: Nghi cúng hàng Tiên này Lễ-sĩ đi chữ Tâm,
mặc áo phái Thượng, mỗi vị đều có bài thài riêng. Cúng
rồi có tụng bài “Khai Cửu” và “Đại-Tường”. Cúng tại BáoÂn-Từ (khi lạy thì niệm Thánh-danh của vị đó).
* Nếu đám xác câu 4 xướng tang chủ tựu-vị, có aichúc và cầu-siêu.
* Nếu Tiểu hoặc Đại-Tường đến từng trà xong, thì
Lễ xướng thành tâm tụng Tiểu hoặc Đại-Tường Kinh.
CÚNG GIỖ NHÀ THỜ TỘC HỌ



IV. NGHI HÀNG THÁNH (Thánh-Tổ)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Khi cúng giỗ nhà thờ Tộc-Họ, trên bàn-thờ chỉ cúng
hoa, quả (không cúng thực phẩm.) Lễ điện bài thài hàng
Thánh, Lễ-sĩ mặc áo đỏ, dâng Tam-Bửu, không đọc Kinh.

13.
14.

IV. NGHI HÀNG THÁNH (THÁNH-TỔ)

15.

1. Tịnh Túc Thị Lập: Nhạc, Lễ, Đồng-nhi vô trước
chuẩn-bị.
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự: Những người có
98

16.
17.

trách-nhiệm chuẩn-bị.
Nội-Nghi Ngoại-Nghi Tựu-Vị: Những người
quì nội và ngoại-nghi. Đồng xá bước vô.
Nhạc Công Khởi Nhạc: Đánh tiếp-giá, đờn 3
bài (Hạ, Đăng, Tiểu).
Nghệ Hương Án Tiền: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
Giai-Quì: Đổ 3 hồi, Lễ và nội ngoại-nghi đồng
quì dứt đờn.
Phần Hương: Nhạc đánh thét đổ Lễ đứng, rồi
dứt.
Điện Hương: Đờn đảo, Lễ đi thảo, Đồng-nhi
thài.
Quì: Đổ 3 hồi Lễ quì.
Thượng Hương: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy không
gật.
Cung Hiến Hoa Nghi: Xây bài Hạ, sắp vô ngoạinghi.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
Chỉnh Hoa Nghi: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng,
rồi dứt.
Điện Hoa Nghi: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
Thượng Hoa Nghi: Đổ 3 hồi, Lễ đứng, nhịp
thúc, Lễ xuống.
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18. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy trơn.
19. Cung Hiến Tửu Nghi: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
20. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
21. Chước Tửu: Nhạc đánh thét, đổ Lễ đứng.
22. Điện Tiên Tửu: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái, Lễ
điện.
23. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
24. Thượng Tửu Nghi: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
25. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, 3 lạy.
26. Cung Hiến Trà Nghi: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
27. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
28. Điểm Trà: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
29. Điện Trà Nghi: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện.
30. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
31. Thượng Trà Nghi: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
32. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy.
33. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét.
34. Cung Thành Thứ Tự Phân Lập Lưỡng Ban:
Nhạc đánh thét.
35. Lễ Thành: Đổ một hồi thét luôn.
Lưu-ý: Nghi cúng hàng Thánh trên đây, nếu cúng
Thánh-Tổ có thài và không có đọc bài “Hổn Ngươn Kinh.”

Khi lạy niệm Tam-vị Thánh-Tổ. Còn cúng Thánh như:
Thánh Màng, Thánh Thoại thì thài, bài thài hàng Thánh
và đọc bài kinh “Khai-Cửu” và “Đại-Tường”, khi lạy thì
niệm Thánh-danh của vị đó.
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V. TANG-LỄ CỦA CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

(hàng Thánh)
Sơ-Giải: Tước-phẩm nầy, hành-lễ theo Thánh-vị,
Chèo-Hầu, Chèo-Đưa, làm Tuần-Cửu, Tiểu-Tường, ĐạiTường, bài thài theo hàng Thánh-vị. Đặc-biệt ChánhPhối-Sư mới có dàn Bát-Bửu rước và đưa.
Hội-Thánh xây Kim-tỉnh và nấm mộ.
Nghi-Tiết Hành-Lễ (theo “Tân-Kinh”)
DI LINH-CỮU VÀO BÁO-ÂN-TỪ

1.
2.
3.
4.
5.

Bảng Đại-Đạo
Phướn Thượng-Phẩm
Dàn Bắc
Đồng-nhi rước (không có đọc Kinh)
Bàn Hương-án 2 lọng, 2 vị Chức-Sắc của cơ-quan
và 2 Lễ-sĩ mặc áo Phái Ngọc hầu.
6. Thuyền Bát-Nhã chở Linh-Cữu.
7. Dàn Nam
8. Tang gia
Thành-phục tại Báo-Ân-Từ: Lễ Cáo Tiền Bối, nghi
châm chước, Lễ-Viện phát tang, Lễ tế điện dâng Tam-Bửu,
Lễ-sĩ mặc áo Phái-Ngọc đi chữ Đinh. Tiếp theo là lễ tế
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dành cho các cơ-quan Đạo và thân-bằng quyến-thuộc.
Chèo hầu, ban ngày có làm Lễ Triêu-Tịch, đêm có
nhạc hòa-tấu. Đồng-nhi nam-nữ luân-phiên tụng “Di-Lạc
Chơn-Kinh”.

(nếu có)
Phụ-Chú:
– Nếu muốn để tại tư-gia làm Lễ Thành-Phục,
phát-tang, thì tang-chủ phải xin phép HộiThánh xong rồi phải di Linh-Cữu vào BáoÂn-Từ cúng-tế.
– Từ Giáo-Hữu đến Giáo-Sư di Linh-Cữu vào
Báo-Ân-Từ không có Dàn Nam. Đi an-táng
thì có.

LỄ AN TÁNG

Tại Báo-Ân-Từ, hành-lễ châm-chước, khiển điện,
di Linh-Cữu ra thuyền Bát-Nhã đưa vào Đền-Thánh cửa
Nghinh-Phong-Đài an vị. (Ngay Chính Giữa) Hành-Pháp
độ thăng, đồng-nhi tụng “Kinh Cầu-Siêu”. Diễn-văn tuyêndương công-nghiệp. Hội-Thánh vào bái-lễ.
Di Linh-Cữu ra thuyền Bát-Nhã, 2 vị Chức-Sắc của
cơ-quan hầu.
TRẬT-TỰ ĐƯA ĐÁM

1.
2.
3.
4.

Bảng Đại-Đạo
Phướn Thượng-Phẩm
Dàn Bắc
Đồng-nhi tụng bài “Kinh Đưa Linh-Cữu”, có
đờn.
5. Bàn Hương-án 2 lọng, có 2 vị Chức-Sắc của cơquan và 2 Lễ-sĩ Phái-Ngọc hầu.
6. Bàn đưa, vãng, lụy
7. Thuyền Bát-Nhã chở Linh-Cữu, Chèo-Đưa.
8. Dàn Nam
9. Tang-gia và thân-bằng cố-hữu
10. Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu nam-nữ
Đến Cực-Lạc: Đại-diện các cơ-quan đọc Ai-Điếu
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tang-Chủ Tựu-Vị: Xây bài Hạ, tang-chủ bước vô.
Nghệ Hương Án Tiền: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
Giai Quì: Đổ, Lễ quì, tang-chủ đồng quì.
Phần Hương: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng,
rồi dứt.
Điện Hương: Đờn đảo Lễ đi thảo, Đồng-nhi
thài.
Quì: Đổ, Lễ quì, dâng hương.
Thượng Hương: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống, dứt.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
Cung Hiến Hoa Nghi: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì dứt đờn.
Chỉnh Hoa Nghi: Nhạc đánh thét, đổ 3 hồi,
Lễ đứng, dứt.
Điện Hoa Nghi: Đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Lễ điện.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
Thượng Hoa Nghi: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh bồng tư, 3 lạy.
Cung Hiến Tửu Nghi: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
ngoại-nghi.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
Chước Tửu: Nhạc đánh thét, đổ 3 hồi, Lễ đứng.
Điện Tửu Nghi: Đờn Nam-Ai, chầu 4 lái, Lễ
điện.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
Thượng Tửu Nghi: Đổ 3 hồi, Lễ đứng, nhịp
thúc, Lễ xuống.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh bồng tư, 3 lạy.
Ai Chúc: Vô đờn Xuân-nữ, đồng-nhi đọc Kinh.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh bồng tư, 3 lạy.
Cung Hiến Trà Nghi: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô
Ngoại-Nghi.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
Điểm Trà: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
Điện Trà Nghi: Vô đờn Nam-Xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện.
Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
Thượng Trà Nghi: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.



VII.TANG-LỄ CỦA CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

32. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét, tang-chủ
đứng dậy.
33. Tang-Chủ Vĩ Hạ Giai Xuất: Nhạc đánh thét.
34. Lễ Thành: Đổ một hồi thét luôn.
(Lễ-sĩ vào bái Thánh-vị.)
* Nghi hàng Thánh trên đây cúng từ hàng
Giáo-Hữu, Chí-Thiện trở lên,... Khi lạy niệm
Thánh-danh của vị đó.
VII.TANG-LỄ CỦA CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

(hàng Thiên-Thần)
Phẩm:
1. Lễ-Sanh
5. Bếp Nhạc
2. Giáo-Thiện
6. Phó Tổng-Giám
3. Sĩ-Tải
7. Hiền-Tài
4. Cai-Nhạc
Sơ-Giải: Phẩm nầy được hành Pháp-Xác, Chèo-Hầu
tại Khách-Đình (không Chèo-Đưa). Hành-lễ tế-điện theo
Thần-vị, làm Tuần-Cửu, Tiểu-Tường, Đại-Tường. Bài thài
theo hàng Thiên-Thần.
– Hội-Thánh xây Kim-Tỉnh (không xây Nấm) dựng
một tấm mộ-bia.
NGHI-TIẾT HÀNH-LỄ (THEO “TÂN-KINH”)

– Tại Đền-Thánh hay Thánh-Thất: Đổ một hồi trống
chuông.
– Thượng sớ tân cố: Dâng sớ tại Đền-Thánh, hoặc
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nơi Thánh-Thất.

2. Phướn Thượng-Sanh
3. Đồng-nhi tụng kinh đưa Linh, có đờn.
4. Bàn hương-án 1 lọng, 2 vị Lễ-sĩ hầu.
5. Vãng, lụy
6. Thuyền Bát-Nhã chở Linh-cữu
7. Dàn Nam
8. Tang gia
9. Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu nam-nữ.
– Tại Cực-Lạc: Đại-diện có các cơ-quan Đạo, đọc
Ai-điếu (nếu có).
Phụ chú: Trường-hợp tang-chủ muốn để nơi tư-gia
hành-lễ thì phải xin phép Hội-Thánh.
– Vị Chức-Sắc qui-liễu hành-lễ tại tư-gia. Khi tụng
“Di-Lạc Chơn-Kinh” linh-vị của Chức-Sắc được để ngang
chỗ vị Chức-Việc chứng lễ, nam tả, nữ hữu.
– Chư-vị Hiền-tài thật sự hiến-thân phế Đời hành
Đạo, có lãnh phận-sự do Hội-Thánh bổ dụng; Khi qui-vị
mới được đài-thọ về phần cấp táng. Vị nào còn lo việc Đời,
không hiến-thân hành Đạo thì phần tổn-phí về cuộc tống
chung do gia-đình người qui-vị đài-thọ.
– Ngoài ra, vị Hiền-tài nào có ăn chay mỗi tháng
10 ngày, do tờ chứng nhận của Bàn-Trị-Sự nơi đương-sự
cư-ngụ thì khi qui-vị mới được Hội-Thánh cho hành-lễ
theo hàng phẩm Lễ-Sanh, còn vị Hiền-tài nào không có ăn
chay, hoặc ăn chay dưới 10 ngày mỗi tháng thì khi qui-vị
chỉ hành lễ Bạt-tiến mà thôi.

DI LINH-CỮU VÀO KHÁCH-ĐÌNH

1.
2.
3.
4.

Bảng Đại-Đạo
Phướn Thượng-Sanh
Dàn Nam
Bàn Hương-án, 1 lọng, có 2 Lễ-sĩ mặc áo màu
xanh phò vong.
5. Đồng-nhi theo hầu, không đọc Kinh.
6. Thuyền Bát-Nhã chở Linh-Cữu.
7. Tang-quyến.
– Nơi Khách-Đình: Bái-lễ Đức CHÍ-TÔN, Cáo Từ
Tổ, thành-phục phát tang, hành-lễ tế-điện theo Thần-vị.
(Lễ mặc áo màu xanh.)
– Như có các cơ-quan Đạo hoặc thân-bằng cố-hữu
tế lễ thì làm nghi châm chước.
– Lễ chèo hầu xong, đồng-nhi tụng “Di-Lạc ChơnKinh.”
– Ngày An-Táng: Hành-lễ châm-chước, lễ Cáo Từ
Tổ, tụng Kinh Cầu-Siêu, một vị Chức-Sắc làm phép xác,
khiển-điện, di Linh-Cữu ra thuyền Bát-Nhã, đi đến BáoÂn-Từ thỉnh Linh-Vị vào bái-lễ Đức Phật-Mẫu (có đổ
một hồi chuông), đến Đền-Thánh, cũng thỉnh Linh-Vị
vào bái-lễ Đức CHÍ-TÔN (cũng có đổ một hồi trống và
chuông), trở ra đưa đến Cực-Lạc an-táng.
TRẬT-TỰ ĐƯA ĐÁM

VII.TANG-LỄ CỦA CHỨC-SẮC THIÊN-PHONG

1. Bảng Đại-Đạo
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VIII.-NGHI HÀNG THIÊN-THẦN
1. Tang-Chủ Tựu-Vị: Xây bài Hạ. Lễ, tang-chủ sắp
vô nội, ngoại-nghi.
2. Nghệ Hương Án Tiền: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
3. Giai Quì: Nhạc đổ, Lễ quì, tang-chủ đồng quì.
4. Phần Hương: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng,
rồi dứt.
5. Điện Hương: Đờn Xuân-nữ, Lễ đi thảo, đồngnhi thài.
6. Quì: Nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì.
7. Thượng Hương: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
8. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
9. Hiến Hoa Quả: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô ngoạinghi.
10. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì
11. Chỉnh Hoa Quả: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng,
rồi dứt.
12. Điện Hoa Quả: Vô đờn Nam-Ai, chầu 4 lái, Lễ
điện, đồng-nhi thài tới nội-nghi.
13. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
14. Thượng Hoa Quả: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc,
Lễ xuống.
15. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
16. Hiến Tiên Tửu: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô ngoại-nghi.
17. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
18. Chước Tửu: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
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19. Điện Tiên Tửu: Vô đờn Nam-Ai, chầu 4 lái Lễ
điện.
20. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
21. Thượng Tiên Tửu: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
22. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
23. Ai Chúc: Vô đờn Xuân-nữ, đồng-nhi đọc kinh.
24. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
25. Hiến Trà: Xây bài Hạ, Lễ sắp vô ngoại-nghi.
26. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
27. Điểm Trà: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
28. Điện Tiên Trà: Vô đờn Nam-Ai, chầu 4 lái Lễ
điện.
29. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì.
30. Thượng Tiên Trà: Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
31. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, 3 lạy trơn.
32. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét, tang-chủ
đứng dậy.
33. Tang-Chủ Vĩ Hạ Giai Xuất: Nhạc đánh thét.
34. Lễ Thành: Đổ một hồi thét luôn.
* Nghi hàng Thiên Thần trên đây cúng từ hàng LễSanh, Giáo-Thiện và các cấp tương-đương ...(dâng Tam-
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Bửu). Khi lạy niệm Thánh-danh của vị đó.

IX.TANG-LỄ CỦA CHỨC-VIỆC VÀ ĐẠO-HỮU

(Nhơn và Địa-Thần)
Phẩm:
1.  Chánh Trị-Sự
9.  Giáo-Nhi
2.  Phó Trị-Sự
10.  Nhạc-Sĩ
3.  Thông-Sự
11.  Lễ-Sĩ
4.  Luật-Sự
12.  Đầu Phòng-Văn K.M.
5.  Hành-Thiện
13.  Thơ-Ký
6.  Thính-Thiện
14.  Tá-Lý
7.  Tân-Dân
15.  Đạo-Sở và Đạo-Hữu
8.  Minh-Đức
Sơ-Giải: Chức-vị trên đây, giữ Thập-Trai trở lên thì
được làm phép xác, hành-lễ tế điện theo nghi cúng vong
thường, và được làm Tuần Cửu, Tiểu-Tường, Đại-Tường,
bài thài theo hàng vong thường. (Lễ mặc áo màu xanh.)
NGHI-TIẾT HÀNH-LỄ (THEO “TÂN-KINH”)

– Tại Đền-Thánh hoặc Thánh-Thất: Dọng chuông
báo-tử, nam 7 tiếng, nữ 9 tiếng.
– Thân nhơn muốn đem Linh-Cữu vào Khách-Đình
hay để nơi tư-gia tùy ý. (Nếu muốn đem vô Khách-Đình
thì phải xin phép Hội-Thánh.)
LỄ AN-TÁNG

Hành lễ châm-chước, Cầu-siêu,... Một vị Chức-Sắc
hành pháp xác. Lễ khiển điện, di Linh-Cữu ra thuyền
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Bát-Nhã đưa đi đến Báo-Ân-Từ (hay ngang qua Điện-Thờ
Phật-Mẫu) thỉnh Linh-Vị vào bái lễ Đức Phật-Mẫu (đổ
1 hồi chuông.) Đến Đền-Thánh (hay Thánh-Thất) cũng
thỉnh Linh-Vị vào bái lễ Đức CHÍ-TÔN (cũng có đổ 1 hồi
chuông), trở ra đưa đi an táng nơi Nghĩa-Địa.
TRẬT-TỰ ĐƯA ĐÁM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bảng Đại-Đạo
Phướn Thượng-Sanh
Bàn vong, theo sau là bàn đưa.
Đồng-nhi tụng “Kinh Đưa Linh” có đờn.
Thuyền Bát-Nhã chở Linh-Cữu.
Tang-quyến
Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu nam-nữ
TẠI NGHĨA-TRANG

Đọc Ai-điếu (nếu có). Đồng-nhi tụng “Kinh HạHuyệt” và “Chú Vãng-Sanh” 3 lần. Khi dứt niệm chú
Chí-Tôn 3 lần.
Phụ-chú: Thành Phục khi Cáo-Từ-Tổ có mâm tangphục đặt phía trước bàn-thờ, hành lễ xong, di mâm tang
phục đến trước bàn Vong. Những người thọ tang quì trước
bàn Vong cầu-nguyện. Vị Chức-Sắc hoặc Chức-Việc hữu
trách mặc sắc-phục phát tang cho tang-quyến.
Chánh-Tế: Đọc Ai-chúc (vợ tế chồng, con tế cha,...)
Phụ-Tế: Nếu có thân-bằng, cố-hữu tế lễ thì làm nghi
châm chước.
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X. NGHI HÀNG NHƠN VÀ ĐỊA-THẦN

(cúng Vong)
1. Tang-Chủ Tựu-Vị: Xây đờn bài Hạ (tang-chủ
xá bước vô).
2. Nghệ Hương Án Tiền: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
3. Giai Quì: Đổ Lễ quì, tang-chủ đồng quì.
4. Phần Hương: Đánh thét, đổ, Lễ đứng (tang-chủ
đốt nhang xá và trao qua cho Lễ).
5. Điện Hương: Đờn Xuân-nữ, Lễ đi thảo, đồngnhi thài.
6. Quì: Đổ, Lễ quì, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ xuống.
7. Cúc Cung Bái: Đánh lớp tư, lạy 4 lạy trơn.
8. Tiến Sạn: (dâng cơm) Xây bài Hạ, chầu Lễ đi
thảo.
9. Quì: Đổ 3 hồi, (dâng cơm cho tang-chủ nguyện ...)
đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ xuống tới Ngoại-Nghi.
10. Sơ Hiến-Lễ: Đờn xây bài Hạ.
11. Nghệ Tửu Tôn Sơ: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
12. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
13. Châm Tửu: Nhạc đánh thét, châm tửu, đổ, Lễ
đứng lên, rồi dứt.
14. Điện Tửu: Đờn Nam-ai, chầu 4 lái Lễ điện.
(Chú-ý: đồng-nhi thài, nhạc trở qua đờn Xuân
nữ, Lễ sang tuần Lưỡng-Nghi, khi lễ sang rồi,
nhạc trở lại đờn Nam-ai, Lễ điện, đồng-nhi
thài tới bàn linh.)
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15. Quì: Đổ, Lễ quì dâng rượu cho tang-chủ nguyện,
đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ xuống.
16. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, lạy 2 lạy trơn.
17. Á Hiến Lễ: Xây đờn bài Hạ.
18. Nghệ Tửu Tôn Sơ: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
19. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì dứt đờn.
20. Châm Tửu: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
21. Điện Tửu: Đờn Nam-ai chầu 4 lái Lễ điện. (Lễ
sang tuần Tứ-Tượng, đồng-nhi thài tuần trung.)
22. Quì: Đổ, Lễ quì, đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
23. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, lạy 2 lạy trơn.
24. Ai Chúc: Đờn Xuân-nữ, đồng-nhi đọc kinh.
25. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh thét lớp tư, 2 lạy trơn.
26. Chung Hiến Lễ: Xây đờn bài Hạ.
27. Nghệ Tửu Tôn Sơ: Lễ sắp vô ngoại-nghi.
28. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì, dứt đờn.
29. Châm Tửu: Nhạc đánh thét, đổ, Lễ đứng.
30. Điện Tửu: Đờn Nam-ai, chầu 4 lái Lễ điện. (Lễ
sang tuần Bát-Quái, đồng-nhi thài tuần chung.)
31. Quì: Đổ, Lễ quì, đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ
xuống.
32. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, lạy 2 lạy trơn.
33. Tiến Trà: Xây đờn bài Hạ, Lễ sắp vô ngoại-nghi.
34. Quì: Đổ 3 hồi, Lễ quì dứt đờn.
35. Điểm Trà: Đánh thét, đổ, Lễ đứng.
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36. Điện Trà: Đờn Xuân-nữ, Lễ đi thảo, đồng-nhi
thài.
37. Quì: Đổ, Lễ quì, dâng trà cho tang-chủ nguyện
... Đổ, Lễ đứng, nhịp thúc, Lễ xuống.
38. Cúc Cung Bái: Nhạc đánh lớp tư, lạy 4 lạy trơn.
39. Hưng Bình Thân: Nhạc đánh thét, tang-chủ
đứng dậy. (Chú-ý: Khi lạy mấy lạy thì lễ xướng
mấy lần. Khi dứt xướng chữ hưng rồi mới dứt.
Thí dụ: Lạy 2 lạy thì lễ xướng: Cúc Cung Bái,
Hưng Bái, Hưng ... dứt.)
40. Tang-Chủ Vĩ Hạ Giai Xuất: Nhạc đánh thét.
41. Lễ Thành: Nhạc đổ 1 hồi rồi thét luôn (xá bước
ra).
XI. NGHI CÁO-TỪ-TỔ

(Các nhà Từ-Đường, Hậu-Điện Thánh-Thất &
Điện-Thờ Phật-Mẫu)
1. Tử Tôn Tựu Vị: Tang-quyến bước vô, xây đờn
bài Hạ.
2. Giai Quì: Tang-chủ xá 3 xá quì xuống, nhạc đổ,
tang-chủ quì.
3. Phần Hương: Người Tiếp Lễ đốt hương đưa
tang-chủ, còn đờn bài Hạ.
4. Nguyện Hương: Tang-chủ nguyện hương, dứt
đờn.
5. Thượng Hương: Tiếp-Lễ gom hương cắm trên
lư-hương, nhạc đánh thét.
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6. Cúc Cung Bái: 3 lạy trơn, đánh bồng tư.
7. Chước Tửu: Tiếp-Lễ châm rượu, nhạc đánh
thét.
8. Cúc Cung Bái: 3 lạy trơn, đánh bồng tư.
9. Ai Chúc: Giọt máu-mủ và cứu khổ,..., đờn xuân
nữ đồng-nhi đọc kinh.
10. Cúc Cung Bái: 3 lạy trơn, đánh lớp tư.
11. Điểm Trà: Tiếp-Lễ châm trà, nhạc đánh thét.
12. Cúc Cung Bái: 3 lạy trơn, nhạc đánh lớp tư.
13. Hưng Bình Thân: Tang chủ đứng dậy, nhạc
đánh thét.
14. Tử Tôn Vĩ Hạ Giai Xuất: Tang-chủ xá, bước ra,
nhạc đánh thét.
15. Lễ Thành: Tất cả xá, bước ra, đổ một hồi, thét
luôn.
Chú-ý: Nghi nầy cúng ở nhà Tiền-Vãng, còn ở tư-gia
xướng đủ 3 từng rượu. Nếu hàng Thánh và hàng ThiênThần xướng chước tửu lạy 3 lạy trơn, hàng Vong (Nhơn
và Địa-Thần) thì xướng châm tửu, từng hương và từng
trà 4 lạy.
Thành Phục Phát Tang: Việc thành phục phát tang
Bàn-Trị-Sự chỉ cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN, vì đã mới thiết
lễ cúng Thầy hồi tẩn-liệm.
XII. NGHI THÀNH PHỤC
1. Chủ-Nhơn Tựu Vị: Tang-chủ bước vô, đờn bài
Hạ.
2. Giai Quì: Tang-chủ quì, nhạc đổ.
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3. Phần Hương: Tiếp-Lễ đốt hương đưa cho tangchủ, đờn còn xây.
4. Nguyện Hương: Tang-chủ nguyện hương, dứt
đờn.
5. Thượng Hương: Tiếp-Lễ gom hương cắm trên
lư hương, nhạc đánh thét.
6. Cúc Cung Bái: Tang-chủ lạy 4 lạy trơn, nhạc
đánh lớp tư.
7. Ngũ Phục Chi Nhơn Các Phục Kỳ Phục: Phát
tang, xây bài Hạ.
8. Hưng Bình Thân: Tang-chủ đứng dậy, đánh
thét, nhạc đổ.
9. Quán Y Phục: Tang-chủ đội tang, mở đờn xuân
nữ.
10. Quì: Tang-chủ trở lại quì, nhạc đổ, dứt.
11. Cúc Cung Bái: 4 lạy trơn, nhạc đánh lớp tư.
12. Hưng Bình Thân: Đứng dậy, nhạc đánh thét.
13. Xuất Chủ Ngoại Nghi: Xá bước ra, nhạc đánh
thét.
Chú ý: Nếu từ hàng Thiên-Thần trở lên thì 3 lạy trơn.

5. Thượng Hương: Tiếp-Lễ gom hương cắm trên
lư-hương, nhạc đánh thét.
6. Cúc Cung Bái: 4 lạy trơn, đánh lớp tư.
7. Châm Tửu: Tiếp-Lễ rót rượu, nhạc đánh thét.
8. Cúc Cung Bái: 2 lạy trơn, đánh lớp tư.
9. Châm Tửu: Tiếp-Lễ rót rượu, đánh thét.
10. Cúc Cung Bái: 2 lạy trơn, đánh lớp tư.
11. Ai Chúc: Thân-bằng, đờn xuân nữ, đồng-nhi
đọc kinh.
12. Cúc Cung Bái: 2 lạy trơn, đánh lớp tư.
13. Châm Tửu: Tiếp-Lễ rót rượu, đánh thét.
14. Cúc Cung Bái: 2 lạy trơn, đánh lớp tư.
15. Điểm Trà: Tiếp-Lễ rót trà, đánh lớp tư.
16. Cúc Cung Bái: 4 lạy trơn, đánh lớp tư.
17. Hưng Bình Thân: Tế-chủ đứng dậy.
18. Tế-Chủ Dĩ Hạ Giai Xuất: Xá 2 xá bước ra, nhạc
đánh thét.
19. Lễ Thành: Tất cả đồng xá, bước ra, đổ 1 hồi,
thét luôn.

XIII. NGHI CHÂM CHƯỚC (NHƠN VÀ ĐỊA-THẦN)

XIV. NGHI KHIỂN ĐIỆN

VONG THƯỜNG

(Đạo-Tỳ vào bái quan)

1.
2.
3.
4.
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XIV. NGHI KHIỂN ĐIỆN

Tế Chủ Tựu Vị: Tế-chủ bước vô.
Giai Quì: Tế-chủ xá hai xá quì xuống.
Phần Hương: Tiếp-Lễ đốt hương.
Nguyện Hương: Tế-chủ nguyện hương.

1.
2.
3.
4.

Đạo Giả Tựu Vị: Nhạc đánh trống thét.
Nhơn Quan Giả Bái Quan: Đánh đàn vội.
Đạo Giả Nhập Cữu: Nhạc đánh trọng chiến.
Chấp Sự Giả Triệt Linh Tà: Đánh tán thích.
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5. Đạo Giả Cử Cữu Thăng Xa Phát Hành
XV. NGHI THẦN ĐÌNH (3 LẠY TRƠN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Tịnh Túc Thị Lập
Chấp Sự Giả Tựu-Vị
Khải Sắc
Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự
Kích Thác
Minh Chung
Khởi Cổ
Chức-Sắc Viên-Quan Tựu-Vị
Đông Hiến Tây Hiền Y Thứ Tựu-Vị
Nhạc Công Khởi Nhạc
Chỉnh Sát Cúng Phẩm
Cung Chúc Tôn Thần
Nghệ Hương Án Tiền
Giai Quì
Phần Hương
Điện Hương
Quì
Thượng Hương
Cúc Cung Bái
Sơ Hiến Lễ
Nghệ Tửu Tôn Sơ
Quì
Chước Tửu



XV. NGHI THẦN ĐÌNH (3 lạy trơn)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cung Tấn Tửu Nghi
Quì
Cung Hiến Tửu Nghi
Cúc Cung Bái
Á Hiến Lễ
Nghệ Tửu Tôn Sơ
Quì
Chước Tửu
Cung Tấn Tửu Nghi
Quì
Cung Hiến Tửu Nghi
Cúc Cung Bái
Nghệ Đọc Chúc Sớ
Giai Quì
Đọc Chúc
Chung Hiến Lễ
Nghệ Tửu Tôn Sơ
Quì
Chước Tửu
Cung Tấn Tửu Nghi
Quì
Cung Hiến Tửu Nghi
Cúc Cung Bái
Tiến Trà
Quì
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.



Điểm Trà
Cung Tấn Trà Nghi
Quì
Cung Hiến Trà Nghi
Cúc Cung Bái
Tử Chúc Giả Nghệ Phần Chúc Sớ
Phần Chúc
Tạ Thần Ân Cúc Cung Bái
Hưng Bình Thân
Chức-Sắc Viên-Quan Thiểu Thối
Chức-Sắc Viên-Quan Vĩ Bái Đồng Lai Bái
Hạt Sắc
Lễ Thành
XVI. NGHI ĐÁO TUẾ

(tùy phẩm-vị của người hưởng-thọ mà lạy)
1. Tịnh Túc Thị Lập
2. Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự
3. Cung Thỉnh Thọ Đại Nhơn Đăng Thọ Tịch:
Kính mời Đại-Nhơn lên ngồi trên ghế thọ tịch.
4. Nhạc Công Khởi Nhạc: Mấy vị nhạc-công
đánh Bát Đẩu.
5. Cung Thỉnh Thọ Bằng Đăng Bồi Tịch: Kính
mời mấy vị thân-bằng lên ngồi ghế bồi tịch.
6. Tử Tôn Tựu Vị: Con cháu bước ra hầu lễ.
7. Giai Quì: Con cháu đều quì.
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XVI. NGHI ĐÁO TUẾ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Hành Lễ Hạ Thọ
Cúc Cung Bái
Tấn Sạn
Quì
Chỉnh Sạn
Hiến Sạn
Quì
Thượng Sạn
Cúc Cung Bái
Cung Tấn Tửu Nghi
Quì
Chước Tửu
Hiến Tửu Nghi
Quì
Thượng Tửu Nghi
Cúc Cung Bái
Phân Hiến Thọ Tửu: Xây đờn ngũ điểm đãi
rượu
Khánh Chúc: Xây đờn đồng-nhi đọc kinh chúc
thọ.
Cúc Cung Bái
Cung Tấn Trà Nghi
Quì
Điểm Trà
Hiến Trà Nghi
Quì
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32.
33.
34.
35.

Thượng Trà Nghi
Cúc Cung Bái
Hưng Bình Thân
Chúc Huấn Từ: Người hưởng-thọ để lời dạy
con cháu.
36. Tử Tôn Vĩ Hạ Giai Xuất
Lễ Thành

XVII. NGHI CÚNG THÁNH TỔ HÙNG-VƯƠNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Tịnh Túc Thị Lập
Chấp Sự Giả Các Tư Kỳ Sự
Minh Chung Khởi Cổ Tam Liên
Nội Nghi, Ngoại Nghi Tựu Vị
Nhạc Sanh Tác Nhạc Chung
Nghệ Hương Án Tiền
Giai Quì
Phần Hương
Điện Hương
Quì
Thượng Hương
Cúc Cung Bái: 3 lạy
Cung Hiến Tiên Hoa
Quì
Chỉnh Tiên Hoa
Điện Tiên Hoa
Quì



XVII. NGHI CÚNG THÁNH TỔ HÙNG-VƯƠNG

18. Thượng Tiên Hoa
19. Cúc Cung Bái: 3 lạy
20. Cung Hiến Tiên Tửu
21. Quì
22. Chước Tửu
23. Điện Tửu Nghi
24. Quì
25. Thượng Tửu Nghi
26. Cúc Cung Bái: 3 lạy
27. Thành Kỉnh Tụng Khánh Chúc Hoàng Ân
28. Cúc Cung Bái: 3 lạy
29. Cung Hiến Trà Nghi
30. Quì
31. Điểm Trà
32. Điện Trà Nghi
33. Quì
34. Thượng Trà Nghi
35. Cúc Cung Bái: 3 lạy
36. Thành Tâm Đọc Sớ Văn
37. Cung Phần Sớ Văn
38. Cúc Cung Bái: 3 lạy
39. Hưng Bình Thân
40. Cung Thành Thứ-Tự Phân Lập Lưỡng Ban
41. Lễ Thành
Bộ Lễ Trung-Ương, ngày 8-3 Quí-Sửu (dl: 10-4-73)
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Chưởng-Quản Bộ Lễ Trung-Ương Tòa-Thánh
Giáo-Hữu Ngọc-Truyện-Thanh
(Ký tên, đóng dấu)

XVII. NGHI CÚNG THÁNH TỔ HÙNG-VƯƠNG

Phần Thứ Ba

LÒNG SỚ Đức CHÍ-TÔN
▶▶ Lễ Giao-Thừa Rước Chư Thánh Tân-Xuân
Nguyên-Đán (Mùng 1 tháng Giêng AL)
▶▶ 2.-Sớ Vía Đức CHÍ-TÔN (mùng 9 tháng Giêng
AL)
▶▶ 3.- Sớ Cúng Sao Hội (thời Tý đêm mùng 8 tháng
Giêng AL)
▶▶ 4.- Thượng-Ngươn Đức CHÍ-TÔN (Rằm tháng
1 AL)và cập kỷ-niệm Đầu-Sư Nam-Nữ
▶▶ 5.- Đức Thái-Thượng Lão-Quân (Rằm tháng
2 AL)
▶▶ 6.-Đức Quan-Âm (ngày 19 tháng 2 AL)
▶▶ 7.- Đức Cao-Thượng-Phẩm (mùng 1 tháng 3 AL)
▶▶ 8.-Đức Cao-Thượng-Sanh (ngày 26 tháng 3 AL)
▶▶ 9.- Đức Phật Thích-Ca và Chư Thánh PhướcThiện Nam-Nữ (mùng 8 tháng 4 AL)
▶▶ 10.- Đức Hộ-Pháp (mùng 10 tháng 4 AL)
▶▶ 11.- Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn (DL: 22-5)
▶▶ 12.- Đức Quan-Thánh Đế-Quân (24 tháng 6 AL)
▶▶ 13.- Trung-Ngươn (Rằm tháng 7 AL cập kỷ-niệm)
Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài
▶▶ 14.- Lễ Hội-Yến Diêu-Trì (Rằm tháng 8 AL)
▶▶ 15.- Đức Lý Giáo-Tông (18-8-AL)
▶▶ 16.- Đức Khổng-Thánh (Ngày 28-8 AL)
▶▶ 17.- Đức Quyền Giáo-Tông (13 tháng 10 AL)
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▶▶ 18.- Hạ-Ngươn (Rằm tháng 10 AL), Khai-Đạo
và Thập-Nhị Thời-Quân
▶▶ 19.- Đức Chúa Jesus (25 tháng 12 D.L.)
▶▶ 20.- Chung Niên Đưa Chư Thánh
▶▶ 21.- Sóc, Vọng Nhựt cúng Đức CHÍ-TÔN
▶▶ 22.- An-Vị Thánh-Thất (Khánh-Thành)
▶▶ 23.- An-Vị Thánh-Tượng (tư-gia)
▶▶ 24.- Cầu Bịnh
▶▶ 25.- Cửu Tiểu-Đại-Tường và Tân-Cố
▶▶ 26.- Cửu-Huyền Thất-Tổ
▶▶ 27.- Đáo Tế Nam
▶▶ 28.- Đáo Tế Nữ
▶▶ 29.- (Phần đầu lòng sớ)
▶▶ 30.- (Điền Sớ Tuần-Cửu)

Phần Sớ ĐỨC PHẬT MẪU
▶▶ 1.- Tân-Xuân Cúng Phật-Mẫu (mùng 1 tháng
Giêng AL)
▶▶ 2.- Thượng-Ngươn Phật-Mẫu (Rằm tháng Giêng
AL)
▶▶ 3.- Sóc Vọng Cúng Phật-Mẫu (mùng 1 và Rằm AL)
▶▶ 4.- Trung, Hạ-Ngươn Cúng Phật-Mẫu (Rằm
tháng 7 và Rằm tháng 10 AL)
▶▶ 5.- Kỷ-Niệm Lễ Hội-Yến (Rằm tháng 8 AL)
▶▶ 6.- Chung-Niên Cúng Phật-Mẫu (ngày 24 tháng
12 AL)
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1. LỄ GIAO-THỪA RƯỚC CHƯ THÁNH

1. LỄ GIAO-THỪA RƯỚC CHƯ THÁNH

Tân-Xuân Nguyên-Đán (Mùng 1 tháng Giêng AL)
Kim-Vì: Thời tuế Tân-Xuân Nguyên-Đán chánh
thị Thiên-Địa lý đoan du thủy vạn-vật giai đắc hữu-sanh.
Chư Đệ-tử nghiêm-thiết đàn tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Nguyện,
Đại Từ-Phụ quảng bố hồng ân toàn Đạo thái-bình
quốc-thới dân-an phong điều võ thuận, vãn hồi Thuấn
Nhựt Nghiêu Thiên canh chưởng đắc thời điền-viên
thạnh-vượng, nhơn-sanh lạc-nghiệp ca-khúc nam phong.
Bố hóa chư Đệ-Tử Thánh-Thể tinh-anh, phụng thừa mạnglịnh Thể-Thiên-Hành-Hóa, ngưỡng lạy Thiên-Ân từ-bi
gia huệ phước.
Phục Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ thâm ân chuyển họa vi
phước tập kiết nghinh tường độ-tận các đẳng vong-hồn
đồng đăng bĩ-ngạn.
Chư Đệ-Tử đồng thành-tâm khấn bái cẩn sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
2. SỚ VÍA ĐỨC CHÍ-TÔN

(mùng 9 tháng Giêng AL)
Kim vì: Dương Xuân chánh lịnh, thời tự điều-hòa,
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Thiên-Địa giao thời khai-hóa chi nguyên, vạn-vật giai-đắc
phát-sanh.
Chư Đệ-Tử nghiêm-thiết đàn tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân, càn ngươn
đại-đức, bố-hóa chư Đệ-Tử thuần nhứt Thiên-lương,
chí-thành đức-tánh, phụng thừa Thánh-ý, giáo-hóa nhơnsanh, ôn-nhu, hòa-thuận, lễ-độ khiêm-cung, phục-hồi
Thượng-Ngươn Thánh-Đức Nghiêu-Thuấn, lương-dân
an-cư lạc-nghiệp, cộng-hưởng thạnh-trị thái-bình thanhnhàn hạnh-phước.
Chư Đệ-Tử thành-tâm khấn-bái cẩn sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,

Các Đấng Thiêng-Liêng từ-bi giải-ách tiêu-tai, tật
bịnh giảm trừ, tinh-thần tráng-kiện, thể-xác khươngcường lập công bồi đức, tế-độ chúng-sanh hồi tâm hướng
thiện.
Cung Vi: Chư Đệ-Tử hiện-diện Điện-Tiền tánh
danh, niên canh câu liệt ư hạ. (Danh sách đính hậu.)
Chư Đệ-Tử đồng thành tâm khấn bái cẩn-sớ thượng
tấu.
Dĩ-Văn,

Đệ-Tử: .............................................
3. SỚ CÚNG SAO HỘI

(thời Tý đêm mùng 8 tháng Giêng AL)
Kim-Vì: Thời tuế Sao Hội chi kỳ sóc kiết.
..................................................., đạo-hữu nam-nữ
thành-tâm khẩn đảo Cửu-Điện Tinh-Quân chứng lễ:
La-Hầu, Thổ-Tú, Thủy-Diệu, Thái-Bạch, Thái-Dương,
Vân-Hớn, Kế-Đô, Thái-Âm, Mộc-Đức.
Cập thỉnh Chư Hạn: Huỳnh-Tuyền, Tam-Kheo,
Ngủ-Mộ, Thiên-Tinh, Tán-Tận, Thiên-La, Địa-Võng,
Diêm-Vương chứng lễ.
Phục-vọng,
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4. Thượng-Ngươn Đức CHÍ-TÔN (Rằm tháng Giêng AL)

Đệ-Tử: .............................................
4. THƯỢNG-NGƯƠN ĐỨC CHÍ-TÔN (RẰM THÁNG GIÊNG AL)

và cập kỷ-niệm Đầu-Sư Nam-Nữ
Kim-Vì: Vọng nhựt Thượng-Ngươn Đại-Hội NgọcHư-Cung thường ân-xá chúng-sanh thức-tỉnh hồi đầu
hướng thiện. Cập kỷ-niệm chư Đầu-Sư nam-nữ chi lễ.
Chúng Đệ-Tử nghiêm-thiết đàn tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến lễ.
Nguyện Kỳ,
Thế-giới nhơn-loại tảo-đắc hòa-bình phản-bổn hườnnguyên bảo-tồn ngươn Thánh-Đức diệt tội tiền-khiên vãn
hồi Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt tứ-phương lạc-nghiệp võ
thuận phong hòa triêm-ngưỡng Thiên-Ân gia huệ-phúc.
Chư Đầu-Sư nam-nữ gia ân tinh-thần tráng-kiện, trí-huệ
thông-minh, tâm thành đức vẹn, phổ-thông Chơn-Đạo,
thức-tỉnh nhơn-sanh, cải ác tùng lương, khử tà qui chánh,
cộng hưởng Hồng-Ân thiên-thu tuế phước.
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Phục Vọng,
Vô-Trung Từ-Phuï Phát hạ thâm-ân chư vị Đầu-Sư
nam-nữ cao thăng thiên-vị, quảng thi đại-đức ân-xá nhứt
thiết tiên-linh tiền-vãng vị quốc vong du đẳng đẳng vonghồn siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn bái cẩn sớ thượng
tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
5. ĐỨC THÁI-THƯỢNG LÃO-QUÂN

(Rằm tháng 2 AL)
Kim-Vì: Vọng nhựt lương thần chánh-vị Đức TháiThượng Lão-Quân chi lễ. Chư ...........................................
............................... nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng Nguyện,
Đức Thái-Thượng Lão-Quân bố-hóa chư đệ-tử xuất
tánh thông-minh, tinh-thần mẫn-huệ, tùy thời tế-độ, kiến
cơ thật-hành chơn-lý, phổ-tế Ngũ-Châu hồi tâm hướng
thiện, vĩnh sùng Chánh-Giáo, siêu-thoát trần-ai, viễn ly
đồ khổ, cộng-hưởng thái-bình thất ức dư niên, ngưỡng
kỳ huệ-đức.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
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6. Đức QUAN-ÂM

6. ĐỨC QUAN-ÂM

(ngày 19 tháng 2 AL)
Kim-Vì: Thánh-Đán Đức Phật Quan-Âm chi lễ, chư
đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả,
Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng Nguyện,
Đức Quan-Âm từ-bi ân-tứ chư đệ-tử minh-tâm kiếntánh, mẫn-huệ tinh-thần, phổ-hóa chúng-sanh hồi-tâm
hướng thiện, thọ đắc chơn-truyền, diệt tội tiền-khiên,
viễn ly khổ-hải, cộng-hưởng thái-bình, an-cư lạc-nghiệp,
ngưỡng chi huệ-phúc.
Phục-Vọng,
Đức Quan-Âm từ-bi cứu-khổ độ-tận các đẳng linhhồn đồng đăng bĩ-ngạn.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn bái cẩn sớ thượng
tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
7. ĐỨC CAO-THƯỢNG-PHẨM

(mùng 1 tháng 3 AL)
Kim-Vì: Sóc nhựt lương thần cập kỷ-niệm Đức
Cao-Thượng-Phẩm chi lễ. Chư ..........................................
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng Nguyện,
Đức Đại Từ-Phụ quảng-bá hồng-ân chư đệ-tử minh131
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tâm kiến-tánh, mẫn-huệ tinh-thần, phổ-hóa nhơn-sanh
thức-tỉnh hồi-tâm hướng-thiện, vĩnh-sùng Chánh-Giáo,
hiệp chủ-nghĩa bác-ái công-bình luật Thiên-Điều phụchồi Thánh-Đức vạn-linh lạc-nghiệp ca khúc khải-hoàn,
ngưỡng niệm Thiên-Ân từ-bi gia huệ-phước.
Thỉnh Kỳ,
Đức Cao-Thượng-Phẩm phất phướn Tiêu-Diêu cứu
rỗi các đẳng linh-hồn siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấu-bái cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
8. ĐỨC CAO-THƯỢNG-SANH

(ngày 26 tháng 3 AL)
Kim-Vì: Kiết nhựt lương thần, lễ kỷ-niệm Đức CaoThượng-Sanh liễu Đạo qui Thiên.
Chư ........................................................ nghiêm-thiết
đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi
thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát-hạ hồng-ân, ban tứ Đức
Cao-Thượng-Sanh cao thăng Thiên-vị, thường giáng chơnlinh hộ-trì, bố hóa chư đệ-tử mẫn-tâm huệ-tánh, lạc-đạo
an-bần, tùy-thời xử-trung, bảo-tồn đại-nghiệp, hữu chí
nguyện-vọng đại-thành, tương-lai hạnh-phước.
Chư đệ-tử đồng thành tâm khấn-bái cẩn-sớ thượngtấu.
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9. Đức PHẬT THÍCH-CA và CHƯ THÁNH PHƯỚC-THIỆN NAM-NỮ

Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
9. ĐỨC PHẬT THÍCH-CA VÀ CHƯ THÁNH PHƯỚC-THIỆN NAM-NỮ

(mùng 8 tháng 4 AL)
Kim-Vì: Kiết nhựt lương thần chánh thị Đức ThíchCa Mâu-Ni Thánh-Đán, cập kỷ-niệm nhị Thánh Bùi-ÁiThoại, Phạm-Văn-Màng và Chư Thánh Nam-Nữ PhướcThiện liễu Đạo qui Thiên qui-hồi cựu-vị.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà,
Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Nguyện,
Tây-Phương Giáo-Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Văn-Phật
từ-bi chế-giảm, tế-độ chúng-sanh thức-tỉnh, hồi-tâm
hướng-thiện, vĩnh-sùng Chánh-Giáo, diệt tội tiền-khiên,
bảo-tồn Thánh-Đức, tứ phương thiên-hạ lạc-nghiệp âuca, ngưỡng lạy Đức Phật Thích-Ca từ bi gia huệ-phước.
Chư Thánh Nam-Nữ gia-ân chư đệ-tử minh-tâm
kiến-tánh, tráng-kiện tinh-thần, dĩ-đức hóa-sanh, thể
Thiên hành-hóa, nhơn-sanh hưởng-ứng tùng Thiên-lý,
bảo-tồn Ngươn Tái-Tạo, tứ phương lạc-nghiệp, võ-thuận
phong-hòa, quốc-thới dân-an, tảo-đắc vãng-hồi NghiêuThiên Thuấn-Nhựt, cộng-hưởng Hồng-Ân thiên-thu tuếphước.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ thâm ân, chuyển họa vi
phước, tập kiết nghinh tường, ân xá các đẳng linh-hồn
đồng đăng bĩ-ngạn, Chư Thánh Phước-Thiện Nam-Nữ
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cao thăng Thiên-vị.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
10. ĐỨC HỘ-PHÁP

(mùng 10 tháng 4 AL)
Kim-Vì: Kiết nhựt lương thần, hoài tưởng vọng
niệm Đức Hộ-Pháp thọ đắc Chơn-Truyền, chấn-hưng
Phật-Đạo, đắc thành chánh quả, qui hồi cựu-vị.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà,
Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Nguyện,
Đức Hộ-Pháp thế đắc, háo-sanh đại-đức, vận-chuyển
huyền-linh diệu-pháp, bác-ái-công-bình, định-phương
cứu-thế, diệt-tận căn-quả bảo-tồn nhơn-loại. Thường giáng
oai-linh hộ-trì chư đệ-tử trí-não quang-minh, tinh-thần
mẫn-huệ, thừa-hành mạng-lịnh tế-độ nhơn-sanh, địnhtâm giác-ngộ, hòa-ái tương-thân, đại-đồng huynh-đệ,
phục-hồi Thượng-Cổ Thánh-Đức thuần-lương. Cộnghưởng quốc-gia thạnh-trị, thiên-hạ thái-bình an-ninh
hạnh-phước.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,

11. Đức NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

11. ĐỨC NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

(ngày 22 tháng 5 DL)
Kim-Vì: Tư nhân lập hạ tiết chí thời tứ điều-hòa tiết
đán kỷ-niệm Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn,
lương thần chi lễ.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà,
Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ ban tứ hồng-ân Chưởng-Đạo
Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn cao-thăng Thiêng-Liêng chi
vị, thường giáng-hạ chơn-linh hộ-trì chư đệ-tử khôi-phục
hoàn-đồ chấn-hưng Tổ-Nghiệp bảo-vệ giang-san an-hưởng
thái-bình thạnh-trị, phổ-thông Chơn-Giáo cập Ngũ-Châu
giải-thoát chiến-tranh tai-nạn.
Ngưỡng-Nguyện,
Đức Chưởng-Đạo từ-bi gia-huệ phước.
tấu.

Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái cẩn-sớ thượngDĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................

Đệ-Tử: .............................................

134

135

LÒNG SỚ Đức CHÍ-TÔN



12. ĐỨC QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN

(ngày 24 tháng 6 AL)
Kim-Vì: Thánh-Đán Đức Quan-Thánh Đế-Quân
chi lễ.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà,
Quả, Thanh Chước chi nghi thành-tâm hiến lễ.
Phụng thừa Thánh-giáo chú trọng Xuân-Thu hạnhngộ đoàn viên kết-nghĩa, tận-tâm kiệt lực khuôn phò Hớn
đảnh, háo thiện ô gia, chấn khởi trung-cang nghĩa-khí
vạn cổ anh-linh chí kim hữu vọng.
Phục-nguyện,
Đức Quan-Thánh Đế-Quân thường giáng ChơnLinh hộ-trì chư đệ-tử duy nhất chí-khí trung-cang, tác
thành Thiên-Đạo, hạnh-phúc khôi-phục hoàng-đồ đảnh
Việt, vảng hồi trật-tự an-ninh, đồng-ứng phổ-thông ChơnĐạo.
tấu.

Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................

liễu-đạo qui Thiên qui-hồi cựu-vị.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Nguyện,
Thánh từ quảng-bố hồng-ân chư đệ-tử tinh-thần
mẫn-huệ, phổ-hóa nhơn-sanh, tảo-đắc phục-hồi chánhgiáo, thông hiệp nhơn-sanh bảo-sanh nhơn-nghĩa, canqua vĩnh tác, giáp-mã hưu-chinh vãng-hồi Nghiêu-Thiên
Thuấn-Nhựt, hoằng-đồ thạnh-trị, lạc-nghiệp âu-ca,
ngưỡng lại Thiên-Ân từ-bi gia huệ-phúc. Chư Thánh
Nam-Nữ gia-ân chư đệ-tử tinh-thần tráng-kiện, trí-huệ
thông-minh, tâm-thành đức vẹn, phổ-thông Chơn-Đạo,
thức-tỉnh nhơn-sanh, cải ác tùng lương, khử tà qui chánh,
cộng hưởng hồng-ân thái-bình lạc-nghiệp thiên-thu tuế
phước.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ thâm ân chuyển họa vi
phước tập kiết nghinh tường, ân-xá các đẳng linh-hồn
đồng-đăng bĩ-ngạn, Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và HiệpThiên-Đài cao thăng Thiên-vị.

13. TRUNG-NGƯƠN (RẰM THÁNG 7 AL CẬP KỶ-NIỆM)

Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và HiệpThiên-Đài
Kim-Vì: Vọng Nhựt Trung-Ngươn chi lễ, cập kỷniệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài
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13. TRUNG-NGƯƠN (Rằm tháng 7 AL cập kỷ-niệm)

tấu.

Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
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14. LỄ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ

(Rằm tháng 8 AL)
Kim-Vì: Tiết chí Trung-Thu Vọng-Nhựt Lương-Thần
Diêu-Trì Hội-Yến.
Chư ...................................................... nghiêm-thiết
đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi
thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân, háo-sanh đạiđức, ban-bố chư đệ-tử đồng đẳng tham-dự Hội-Yến DiêuTrì-Cung thọ-hưởng ân-huệ, phục-nguyên sanh-khí, lập
thân hành Đạo, chánh-đại quang-minh, thật-hiện bác-ái
công-bình, tế-độ toàn-thể nhân-loại, giải-thoát chiến-tranh
khổ-nạn, qui-hồi Thượng-Cổ Thánh-Đức thuần lương.
Cộng-hưởng thiên-hạ thái-bình an-ninh hạnh-phước.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
15. ĐỨC LÝ GIÁO-TÔNG

(18-8-AL)
Kim-Vì: Thánh-Đán Đức Lý Giáo-Tông chi lễ, chư
Đệ-Tử nghiêm-thiết đàn tràng Hương, Hoa, Trà, Quả
thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Vạn cổ oai-linh thừa-hành Thiên-Mạng Nhứt-Trấn
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16. Đức KHỔNG-THÁNH

Oai-Nghiêm chí-công, chí-thánh, thưởng-phạt thiện-ác
phân-minh, đương kim hữu vọng.
Phục Nguyện,
Đức Lý Giáo-Tông ban tứ chư Đệ-Tử tinh-thần
mẫn-đạt, phổ-hóa nhơn-sanh hồi-tâm hướng thiện, diệt
tận tà-gian, bảo-toàn ngươn tái-tạo, vạn-linh lạc-nghiệp
chung hưởng thái-bình, phục-hồi Nghiêu-Thiên, ThuấnNhựt phong-điều vỏ-thuận, quốc-thới, dân-an.
Ngưỡng vọng,
Đức Lý Giáo-Tông gia huệ-phước.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn bái cẩn sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
16. ĐỨC KHỔNG-THÁNH

(Ngày 28-8 AL)
Kim-Vì: Thánh Đán Đức Khổng-Thánh Tiên-Sư
chi lễ. Chư ……………………………………. nghiêm-thiết đàn
tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh-chước chi nghi
thành-tâm phụng-hiến.
Đạo can Càn-Khôn Nho-Tông chuyển-thế nhơn-gia
kỉnh-chi công-thành danh-tạc, phôi-thiên phục-nguyện
Đức Khổng-Thánh Tiên-Sư ân-tứ chư Đệ-Tử tồn-tâm
dưỡng-tánh mẫn-đạt tinh-thần giáo-hóa nhơn-sanh khử
ám hồi-minh diệt tà qui chánh bảo-trọng Nho-Tông cải thế
thiệt tu nhơn-nghĩa tứ-phương lợi mạc, võ-thuận phong139
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hòa dĩ-đức Thuấn Nghiêu tảo-đắc phục-hồi chánh-đạo
ngưỡng-vọng Thánh-ân gia huệ-phước.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................

18. HẠ-NGƯƠN (RẰM THÁNG 10 AL), KHAI-ĐẠO VÀ THẬP-NHỊ
THỜI-QUÂN

17. ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG (NGÀY 13 THÁNG 10 AL)
Kim-Vì: Tư nhân tiết chí lập đông thiên kỉnh tiền
kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông chi lễ.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Phục-Nguyện,
Linh-oai cảm cách chuyển-hóa chi cơ Đạo Đời tươngđắc, phổ cứu chúng-sanh vãng-hồi hạnh-phúc, Việt kỳ
cao hưởng, bảo-trọng Nho-Tông, tùng Thiên-lý lập thành
Thiên-Đạo, dĩ đức chánh-trị bình thiên-hạ, nhơn-sanh
hưởng-ứng lạc-nghiệp âu-ca. Ngưỡng lại Quyền GiáoTông gia-huệ giã.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân ban tứ Quyền
Giáo-Tông cao-thăng Thiêng-Liêng vị.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................

18. HẠ-NGƯƠN (Rằm tháng 10 AL), KHAI-ĐẠO và THẬP-NHỊ THỜI-QUÂN

Kim-Vì: Vọng Nhựt Hạ-Ngươn, cập thời Thiên-Thơ
tiền-định Đại-Đạo hoằng-khai, tư-nhân tiết chí đồng
thiện kỉnh tiền kỷ-niệm .............. chu niên và Thập-Nhị
Thời-Quân chi lễ.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Nguyện,
Đức CHÍ-TÔN quảng-bố hồng-ân toàn-cầu, thế-giới
hạnh-phùng Chí-Linh xá-tội, cứu-khổ cửu-thập-nhị ức
nguyên-nhân, giải-thoát trầm-luân khổ-hải, phản-bổn
hườn-nguyên, vĩnh-sùng chánh-giáo, thống-hiệp bác-ái
công-bình, càn-khôn tận-thức, phong-võ thuận thời, thiênhạ an-cư lạc-nghiệp, vãng-hồi Thuấn-Nhựt Nghiêu-Thiên.
Ngưỡng lại Thiên-Ân từ-bi gia huệ-phước.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ thâm-ân, chuyển họa vi
phước, tập kiết nghinh tường, ân-xá các đẳng linh-hồn
siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
19. ĐỨC CHÚA JESUS

(ngày 25 tháng 12 Dương-Lịch)
Kim-Vì: Tiết độ đông chí, nhứt dương sanh chi thỉ,
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chánh-thị Đức Gia-Tô Giáo-Chủ Thánh-Đán. Chư đệ-tử
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Nguyện,
Đức Gia-Tô Giáo-Chủ quảng-bố hồng-ân tinh-thần
mẫn-đạt, thuận tùng Thiên-lý, thật-hành chánh-giáo,
truyền phương thọ khổ cứu-thế, tế-độ nhơn-sanh, huynhđệ đại-đồng, cộng-hưởng thái-bình, dĩ-đức Thuấn-Nghiêu
định-an thiên-hạ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,

vạn-loại hòa-bình, an-cư lạc-nghiệp, lập thành Minh-Đức
Tân-Dân, cộng-hưởng Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-nguyện cúc-cung
khấu-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,

Đệ-Tử: .............................................
20. CHUNG NIÊN ĐƯA CHƯ THÁNH
Kim-Vì: Chung niên ...................................................
chi lễ. Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần qui
chầu Thượng-Đế Ngọc-Hư-Cung.
Chư ..................................................... đạo-hữu, nam-nữ
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Vọng,
Các Đấng Thiêng-Liêng từ-bi minh-tấu Đức CHÍTÔN, bố-hóa hồng-ân chuyển họa vi phước, tập-kiết
nghinh-tường, xoay cuộc thế-giới chiến-tranh tảo-đắc
hòa-bình, độ-tận chúng-sanh, giải-thoát tai-nạn đao-binh
thống-khổ, phục-hưng Quốc-Đạo, tiến-hóa thịnh-hành,
phổ-độ nhơn-sanh, nhập vi môn-đệ, vĩnh-sùng chánh-giáo,
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21. SÓC, VỌNG NHỰT cúng Đức CHÍ-TÔN

Đệ-Tử: .............................................
21. SÓC, VỌNG NHỰT CÚNG ĐỨC CHÍ-TÔN
Kim-Vì: .......................... Nhựt Lương Thần chư đệ-tử
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Niệm,
Hóa sanh chi đức Đại-Đạo hoằng-khai, qui-nguyên
Tam-Giáo, phổ-độ nhơn-sanh, tùng minh khử ám, giảithoát tam nghiệp mê đồ, hạnh đắc phục-hồi Ngươn TáiTạo, thiên-thu cộng hưởng Thuấn-Nhựt Nghiêu-Thiên,
ngưỡng lại Thiên-ân từ-bi gia huệ-phước.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân bố hóa chư đệtử minh-tâm kiến-tánh, mẫn-huệ tinh-thần vị đức phúc
nhơn thể Thiên hành-hóa.
Ngưỡng-Nguyện,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ thâm ân chuyển họa vi
phước, tập-kiết nghinh-tường, tận-độ các đẳng vong-hồn
siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
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Đệ-Tử: .............................................
22. AN-VỊ THÁNH-THẤT (KHÁNH-THÀNH)
Cung-Vi: Thời tế sùng tu Thánh-Thất dĩ hoàn, hạnhngộ ....................... tiết chí Trạch Nhựt Lương Thần, an-lạc
khánh-thành chi lễ.
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa,
Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân chư Chức-Sắc,
Chức-Việc, thượng hạ quan binh, đạo-hữu lưỡng-phái
mẫn-huệ, tinh-thần tráng-kiện, linh-tâm đạo-đức hoằng
thâm, hành hiệu thượng hòa hạ mục, thường tu bác-ái
công-bình, mỗi niệm bảo-sanh nhơn-nghĩa, phong-điều
võ-thuận, quốc-thới dân-an.
Ngưỡng lại Thiên-ân từ-bi gia huệ-phước.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
23. AN-VỊ THÁNH-TƯỢNG (TƯ-GIA)
Kim-Vì: ....................... Nhựt Lương Thần thỉnh-an
Thánh-Tượng chi lễ. Chư ............................................ ChứcViệc nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả,
Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến. Cẩn thỉnh
Chư Phật, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần chứng-minh
tọa-hạ.
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24. CẦU BỊNH

Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân, chuyển họa vi
phước, tập-kiết nghinh-tường, bảo-hộ gia đường ............
.................................... viên niên hạnh phước.
Ngưỡng-Nguyện,
Đức Đại Từ-Phụ vận-chuyển thế cuộc, tảo-đắc hòabình, trật-tự an-ninh, quốc-thới dân-an, phong điều võ
thuận.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
24. CẦU BỊNH
Kim-Vì: Đệ-tử ..................................................... tuổi,
phát sanh chứng-bịnh thân-thể bất-an, tinh-thần bất-định.
Chư Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu nam-nữ nghiêm-thiết
đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi
thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Vọng,
Vô-Trung Từ-Phụ phát hạ hồng-ân ban-bố hộ-trì
đệ-tử ..................................... hảo-đắc lương-y diệu-dược,
thuyên-giảm căn-bệnh, tráng-kiện tinh-thần, phục-hồi
năng-lực.
Cung-Thừa,
Đại-Từ Đại-Bi Chi Gia Huệ Giả.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượngtấu.
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Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
25. CỬU TIỂU-ĐẠI-TƯỜNG VÀ TÂN-CỐ
Cung-Vi: ........................................................... chi-tuần
................................... cố tánh ......................................... niên
canh .................................................................... tuế.
Nguyên sanh tại ..............................................................
................................ tỉnh, ...........................................................
......... huyện,......................................... xã. Nhập-môn ...........
............................... niên ............................ ngoạt .....................
................................................................... nhựt, tại .................
.................................................... tùng thị pháp điều Tam-Kỳ
Phổ-Độ lập công bồi đức ........................................................
...............................
Kiêm triều Thiên số chi kỳ vãng ư ...............................
........................................ niên,.......................... ngoạt, .............
....................... nhựt,.................................. thời nhi chung tại
................................................... gia- quyến ..............................
........................................ khẩn thỉnh chư ...............................
........................ hiệp giữ Chức-Việc, đạo-hữu nam-nữ đẳng.
Quì tại .......................................................... thành-tâm
cầu-nguyện Đức Đại-Từ-Phụ các Đấng Thiêng-Liêng,
Địa-Tạng Vương-Bồ-Tát cứu-độ vong-hồn ........................
.............................. siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử đồng thành-tâm khấu-bái, cẩn sớ thượngtấu.
Dĩ-Văn,
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26. CỬU-HUYỀN THẤT-TỔ

Đệ-Tử: .............................................
26. CỬU-HUYỀN THẤT-TỔ

(đồng-đạo cầu-siêu cho Cửu-Huyền Thất-Tổ;
Thượng-Ngươn, Trung-Ngươn, Hạ-Ngươn)
Kim-vì:
Vọng Nhựt ..................................................................
Chư đệ-tử nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả,
Thanh chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Niệm,
Hóa-sanh chi đức, Đại-Đạo hoằng-khai, qui-nguyên
Tam-Giáo, phổ-độ nhơn-sanh, tùng minh khử ám, giảithoát tam-nghiệp mê-đồ, hạnh-đắc phục-hồi Ngươn TáiTạo, thiên-thu cộng-hưởng Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt.
Ngưỡng lại Thiên-ân từ-bi gia huệ-phước.
Cung-Vi,
Chúng đệ-tử chi Tổ-Tiên bất phùng thời, Thiên-ân
xá-tội kim-triêu, Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ hoằng-khai,
hiếu-tử từ tôn lập thân hành Đạo. Đồng cúng ngưỡng
nguyện Đức CHÍ-TÔN ban tứ hồng-ân Cửu-Huyền ThấtTổ giải-thoát tiền-khiên, qui hồi cựu-vị.
Lịch đại-tông, cụ trần tánh danh du hậu (danh-sách
đính kèm).........................................................................
Chúng đệ-tử thành-tâm khẩn-đảo Đức CHÍ-TÔN
từ-bi xá-tội Chư Tiên-Linh, Thúc-Bá, Đệ-Huynh, Cô-Dì,
Tỷ-Muội cộng-hưởng hồng-ân siêu-thăng tịnh-độ.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
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Đệ-Tử: .............................................
27. ĐÁO TUẾ NAM
Cung-Vi: Thời tuế .............................. chi đương sanh
niên kỉnh ...................................... lễ dâng đáo tế chi tuần ...
.............................................................
Đệ-tử ..........................................................................
Khẩn-Nguyện,
Đức Đại-Từ-Phụ, các Đấng Thiêng-Liêng ân-tứ đệtử ..................................... nhứt nhựt tinh-thần mẫn-huệ,
niên niên đạo-đức cao thăng nam đức tin qui cũ tồn xử
đức đạo-hạnh lưỡng-toàn viên-niên thọ triệu ngưỡng lại
từ-bi gia huệ-phước.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
28. ĐÁO TUẾ NỮ
Cung-Vi:
Thời tuế .......................... chi đương sanh niên kinh
........................... lễ dâng đáo tế chi ............................... Đệ-tử
.........................................................................
Khấn-Nguyện,
Đức CHÍ-TÔN ân-tứ đệ-tử .......................................
.. nhựt nhựt tinh-thần mẫn-huệ niên niên đạo-đức cao
thăng huyên thảo xuân anh trùng thiên du hoán hạnh-đức
lưỡng toàn viên thọ triệu. Ngưỡng lại Từ-Bi gia huệ-phước.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.
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29. (PHẦN ĐẦU LÒNG SỚ)

Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
29. (PHẦN ĐẦU LÒNG SỚ)
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Thất Thập ............. Niên)
Tam-Giáo Qui-Nguyên Ngũ-Chi Phục-Nhứt

Thời Duy
Thiên vận .............................. niên,..........................
ngoạt,.................... nhựt,.................................... thời. Hiện
tại Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ,................................ châu
,....................................... tộc,.................................... hương,
cư-trụ Thánh-Thất chi trung.
Kim hữu đệ-tử: ......................................................... cộng
đồng Chư .................................................................. ChứcViệc, đạo-hữu nam-nữ đẳng quì tại Điện-Tiền thành-tâm
trình-tấu.
Huỳnh Kim Khuyết Nội:
Huyền-Khung Cao-Thượng-Đế Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn.
Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn.

Tam-Tông Chơn-Giáo:
Tây-Phương Giáo-Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn.
Thái-Thượng Đạo-Tổ Tam-Thanh Ứng-Hóa Thiên-Tôn.
Khổng-Thánh Tiên-Sư Hưng-Nho Thạnh-Thế Thiên-Tôn.

Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-Trấn Oai-Nghiêm:
Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm Như-Lai.
Lý Đại-Tiên-Trưởng Kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ
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Phổ-Độ.
Hiệp-Thiên Đại-Đế Quan-Thánh Đế-Quân.
Gia-Tô Giáo-Chủ Cứu-Thế Thiên-Tôn.
Thái-Công Tướng-Phụ Quản-Pháp Thiên-Tôn.
Tam-Châu Bát-Bộ Hộ-Pháp Thiên-Tôn.
Thập-Phương Chư Phật Vạn Chưởng Chư Tiên Liên-Đài Chi Hạ.

Phần Sớ ĐỨC PHẬT MẪU

• Trong lòng sớ khi gặp tháng Giêng, không
viét là Nhứt Ngoạt mà phải viết Chánh ngoạt.
• Về ngày: thì từ ngày mùng Một đến mùng
Chín thì phải thêm chữ Sơ, thí dụ: Sơ nhứt
nhựt, Sơ nhị nhựt, v. v...

PHẦN SỚ ĐỨC PHẬT MẪU

30. (ĐIỀN SỚ TUẦN-CỬU)

1. TÂN-XUÂN CÚNG PHẬT-MẪU

Cách điền vào như sau:
– Là Chức-Sắc:
Cung-Vi: Nhứt-Cửu chi tuần, Phạm Văn X cố tánh, TânMùi (năm sanh của đương-sự) niên canh, lục thập nhứt tuế,
nguyên sanh tại Tây-Ninh tỉnh, Trảng-Bàng huyện, Lộc-Hưng
xã. Nhập-môn Ất-Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt tại LộcHưng Thánh-Thất, tùng thị pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ lập
công bồi đức thọ Thiên-ân Lễ-Sanh Thượng-(...X...)-Thanh.
– Là Chức-Việc:
Cung-Vi: Nhứt-Cửu chi tuần, Phạm-Văn-X cố-tánh,
Tân-Mùi (năm sanh của đương-sự) niên canh, lục thập nhứt
tuế, nguyên sanh tại Tây-Ninh tỉnh, Trảng-Bàng huyện, LộcHưng xã. Nhập-môn Ất-Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt
tại Lộc-Hưng Thánh-Thất, tùng thị pháp-điều Tam-Kỳ PhổĐộ lập công bồi-đức thọ phẩm Chánh-Trị-Sự.
– Là đạo-hữu: thì sau chữ “lập công bồi đức” là dứt.
(Không ghi thêm chi nữa.)
– Nếu không biết năm sanh thì bỏ luôn chữ niên
canh không đọc.
– Lưu Ý:

(mùng 1 tháng Giêng AL)
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Kim-Vì: Tân-Xuân Nguyên-Đán Chi Lương-Thần,
phong-khí ôn-hòa, Thiên-Địa giao-thừa, lý-đoan du-thủy,
vạn-vật giai-đắc hữu-sanh. Chư thiện nam tín nữ đẳng
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-nguyện,
Kim-Bàn Phật-Mẫu dĩ-đức từ-bi chuyển-họa vi
phước, thoát ách tiêu tai, thế-giới an-ninh tương hòa
nhơn-loại, tổ-quốc Việt-Nam đoạt vinh-quang, sanh-chúng
an-cư lạc-nghiệp, phục-hồi Đường Ngu chi phong-hóa.
Ngưỡng-Vọng,
Vô-Trung Từ-Mẫu phát hạ hồng-ân hoằng-khai
Đại-Đạo độ-tận chúng-sanh, hiệp-trí hòa-tâm tinh-thần
qui-nhứt, vĩnh-sùng Chánh-Giáo, giải-thoát tiền-khiên
triêm-ngưỡng Mẫu-ân tứ phước. Cứu-độ các đẳng chơnlinh quá vãng tảo-đắc siêu-thăng an-nhàn Cực-Lạc.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-nguyện, cúc-cung khấubái, cẩn-sớ thượng-tấu.
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Dĩ-Văn,

Dĩ-Văn,

Đệ-Tử: .............................................

Đệ-Tử: .............................................

2. THƯỢNG-NGƯƠN CÚNG PHẬT-MẪU

3. SÓC VỌNG CÚNG PHẬT-MẪU

(Rằm tháng Giêng AL)

(mùng 1 và Rằm AL)

Kim-Vì: Thời tuế Thượng-Ngươn thiên quang tứphước, giai kỳ thuyết duy Phật-Mẫu bác-ái chí-tâm, dục
đắc phổ-thông Chơn-Đạo, bố-đức tứ phương, độ-tận
nhơn-sanh thoát chư nghiệt-chướng, khuyến chúng hồiđầu cải ác tùng lương tự-trị, chánh ngoạt vọng nhựt, khảo
tích thắng-hội giai-kỳ, đệ-tử hiệp giữ thiện-nam tín-nữ
đẳng tu thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Từ-bi hỉ-xã oan-khiên, độ-ách tiêu-tai, chuyển-họa vi
phước, tập-kiết nghinh-tường, dân-an quốc-thới.
Phục-Vọng,
Kim-Bàn Phật-Mẫu phát hạ thâm-ân, đại-xá đệ-tử
hiệp giữ tín đẳng, viễn tịnh quá-khứ Phụ-Mẫu tiền vãng
tông-thân, cả danh hạ vô-lượng oan-kiếp vị-lai chí ư kim
nhựt, sở tạo vô biên đẳng đẳng oan-nghiệt tội quá sai thố
bất đáo chi xứ, cẩn khất tất xá tri chí nhứt thiết quá-khứ,
sư hữu quân đắc thoát-ly khổ-não tất ngăn đạo ngạn caosiêu tam-giới, vĩnh-hưởng Cực-Lạc chi cảnh hiện kim tại
trần biện đạo, chi hỉ thường tử, kiếp nạn bất xâm, bình-an
khiết khánh, thiên công kính tấu kiến-tánh minh-tâm,
thật-sự thuận tự quả tự công thành vi quí.
Chư đệ-tử thiện-nam tín-nữ đồng thành-tâm khấnnguyện, cúc-cung khấu-bái, cẩn-sớ thượng-tấu.

Kim-Vì: ................. Nhựt Lương Thần chi lễ, chư
thiện-nam tín-nữ đẳng nghiêm-thiết đàn-tràng Hương,
Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm phụnghiến.
Ngưỡng-Vọng,
Phật-Mẫu dĩ-đức từ-bi, chuyển-họa vi-phước, độ
ách tiêu tai, thế-giới an-ninh, tương-hòa nhơn-loại, phátnguyện quốc-thể Việt-Nam thịnh mãn vinh-quang, hà
thanh hải yến, sanh-chúng an-cư lạc-nghiệp, phục-hồi
Đường Ngu chi phong-hóa.
Phục-Vọng Vô-Trung Từ-Mẫu,
Phát hạ hồng-ân, hoằng-khai Đại-Đạo, độ-tận chúngsanh, hiệp khí hòa tâm, tinh-thần qui-nhứt, vĩnh-sùng
Chánh-Giáo, thoát-khổ tiền-khiên, triêm-ngưỡng Mẫuân tứ phước.
Ngưỡng-Nguyện Kim-Bàn Phật-Mẫu,
Cứu-độ các đẳng vong-linh qui-liễu tảo-đắc siêuthăng, an-nhàn Cực-Lạc.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-nguyện, cúc cung khấubái, cẩn-sớ thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
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4. TRUNG, HẠ-NGƯƠN CÚNG PHẬT-MẪU

5. KỶ-NIỆM LỄ HỘI-YẾN

(Rằm tháng 7 và Rằm tháng 10 AL)

(Rằm tháng 8 AL)

Kim-Vì: Vọng Nhựt .................................. Ngươn chi
lễ lương thần, chư thiện-nam tín-nữ đẳng nghiêm-thiết
đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi
thành-tâm hiến-lễ.
Ngưỡng-Vọng,
Phật-Mẫu dĩ-đức từ-bi chuyển-họa vi phước, độ
ách tiêu tai, thế-giới an-ninh, tương-hòa nhơn-loại, phátnguyện quốc-thể Việt-Nam thịnh-mãn vinh-quang, hà
thanh hải yến, sanh-chúng an-cư lạc-nghiệp, phục-hồi
Đường Ngu chi phong-hóa.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Mẫu phát hạ hồng-ân hoằng-khai
Đại-Đạo, tận-độ chúng-sanh, hiệp khí hòa tâm, tinh-thần
duy nhứt, vĩnh-sùng Chánh-Giáo, thoát-khổ tiền-khiên,
triêm-ngưỡng Mẫu-ân tứ phước.
Chư đệ-tử nguyện Kim-Bàn Phật-Mẫu cứu-độ các
đẳng chơn-linh qui-liễu tảo-đắc siêu-thăng an-nhàn CựcLạc.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-nguyện, cúc-cung khấubái thượng-tấu.
Dĩ-Văn,

Cung-Vi: Trung-Thu tiết chí, chư thiện-nam tín-nữ
nghiêm-thiết đàn-tràng Hương, Hoa, Trà, Quả, Thanh
chước chi nghi thành-tâm phụng-hiến.
Ngưỡng-Kỳ,
Diêu-Trì Kim-Mẫu, Cửu-Vị Nương-Nương, HộPháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh Cao Tiên, đáo minh
thiên tỷ thời giá-lâm Điện-Thờ Phật-Mẫu chi trung, kỷniệm Hội-Yến Bàn-Đào, cộng-đồng hoan-lạc.
Phục-Vọng,
Vô-Trung Từ-Mẫu phát hạ thâm-ân hoằng-khai
Đại-Đạo, tận-độ chúng-sanh hiệp khí hòa tâm, tinh-thần
duy-nhứt, vĩnh-sùng Chánh-Giáo, thoát-khổ tiền-khiên,
triêm-ngưỡng Mẫu-ân tứ phước.
Chư thiện-nam tín-nữ khấn-nguyện Kim-Bàn PhậtMẫu cứu-độ các đẳng chơn-linh qui-liễu tảo-đắc siêu-thăng
an-nhàn Cực-Lạc.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-nguyện, cúc-cung khấubái thượng-tấu.
Dĩ-Văn,

Đệ-Tử: .............................................

Đệ-Tử: .............................................
6. CHUNG-NIÊN CÚNG PHẬT-MẪU

(ngày 24 tháng 12 AL)
Kim-Vì: Thời tuế Chung-Niên kiết nhựt lương thần
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thiện-nam tín-nữ đẳng nghiêm-thiết đàn-tràng Hương,
Hoa, Trà, Quả, Thanh chước chi nghi thành-tâm hiến-lễ.
Thánh từ quảng-bố đại-khai hồng-ân xây-cơ chuyển-thế
tận-độ chúng-sanh truyền-bá Đại-Đạo qui-hồi ChánhGiáo.
Đệ-tử: ........................................................ đê đầu khấu
bái Đại Từ-Mẫu, Cửu-Vị Phật-Nương, các Đấng ThiêngLiêng bố hóa trí giác tinh-thần nam-nữ phát-triển đạo-đức
thanh-cao, Phật-Mẫu huệ cố từ-bi lẫn-truất quần-nhi
cứu-độ nhơn-sanh thoát ư nghiệp-chướng.
......................................... lai niên khấn-nguyện đắc
hồi Nghiêu-Thiên Thuấn-Nhựt triêm-ngưỡng Mẫu-Ân
ứng-hóa diệu-huyền thâu-phục nhơn-sanh phổ-thông
Chánh-Đạo biến-chuyển trào-lưu phục-hồi Thánh-Đức.
Phục-Vọng,
Kim-Bàn Phật-Mẫu phát hạ hồng-ân tạo-thành sảnnghiệp hoằng-khai Đại-Đạo tảo-đắc viên-thành toàn-thể
chúng-sanh hiệp trí hòa tâm, tinh-thần qui-nhứt, giải quả
tiền-khiên, hạnh-hưởng Thiên-ân tứ-phước.
Chư đệ-tử thành-tâm khấn-nguyện, cúc-cung khấubái thượng-tấu.
Dĩ-Văn,
Đệ-Tử: .............................................
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Phần Thứ Tư

BÀI THÀI & VĂN TẾ
A.- BÀI THÀI HÀNG NĂM–Lễ Hội Yến Hàng Năm
▶▶ 1.- Bài Thài Đức Phật-Mẫu
▶▶ 2.- Nhứt-Nương
▶▶ 3.- Nhị-Nương
▶▶ 4.- Tam-Nương
▶▶ 5.- Tứ-Nương
▶▶ 6.- Ngũ-Nương
▶▶ 7.- Lục-Nương
▶▶ 8.- Thất-Nương
▶▶ 9.- Bát-Nương
▶▶ 10.- Cửu-Nương
▶▶ 11.- Đức Hộ-Pháp
▶▶ 12.- Đức Cao-Thượng-Phẩm
▶▶ 13.- Đức Cao-Thượng-Sanh
▶▶ 14.- Đức Quyền Giáo-Tông
▶▶ 15.- Đức Nguyệt-Tâm
▶▶ 16.- Đức Hàm-Nghi
▶▶ 17.- Cúng Thánh-Tổ hằng năm
▶▶ 18.- Bài Thài Chung (lễ kỷ-niệm Thời-Quân
H.T.Đ. 15-10 AL)
▶▶ 19.- Bài Thài Chung (lễ kỷ-niệm Đầu-Sư C.T.Đ.
15-1 AL)
▶▶ 20.- Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Thánh
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▶▶ 21.- Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Thiên-Thần
▶▶ 22.- Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Vong Thường
▶▶ 23.- Đáo Tuế

B.- VĂN TUẾ
▶▶ 1.- Khánh chúc đáo-tuế
▶▶ 2.- Đức Nguyệt-Tâm
▶▶ 3.- Tế Chiến-Sĩ
▶▶ 4.- Ngoại Hầu Cường-Để
▶▶ 5.- Ngày 10-03 Kỷ-Niệm Thập-Bát Hùng-Vương

A.- BÀI THÀI HÀNG NĂM

Hội Yến Hàng Năm
1.- Bài Thài Đức Phật-Mẫu:
CỬU kiếp Hiên-Viên thọ sắc Thiên,
THIÊN thiên cửu-phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,
NỮ hão thiện căn đoạt Cửu-Thiên.

2. Nhứt Nương
HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
Non sông trải cánh tiên lòe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.

3. Nhị Nương
CẨM tú văn-chương hà khách đạo,
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân.
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Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh thư.

4.-Tam Nương
TUYẾN đức năng thành đạo,
Quảng trí đắc cao quyền.
Biển mê lắc lẽo con thuyền,
Chở che khách-tục Cửu-Tuyền ngăn sông.

5.-Tứ Nương
GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trông nho-sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng chẳng ngừa Tiên thi.

6. Ngũ Nương
LIỄU yểu-điệu còn ghen nét đẹp,
Tuyết trong ngần khó phép so thân.
Hiu hiu nhẹ gót phong-trần,
Đài sen mấy lượt gió thần đưa hương.

7.- Lục Nương
HUỆ ngào-ngạt đưa hơi vò diệu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu-diêu phất phướn cõi Tòng đưa Tiên.

8.-Thất Nương
LỄ bái thường hành tâm Đạo khởi,
Nhân từ tài thế tử vô ưu.
Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
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Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên

9.- Bát Nương
HỒ HỚN hoa sen trắng nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tránh chứt Phật đài thêm hoa.

10.- Cửu Nương
KHIẾT sạch duyên trần vẹn giữ,
Bạc-Liêu ngôi cũ còn lời.
Chính chuyên buồn chẳng trọn đời,
Thương người noi Đạo Phật Trời cũng thương.

11.- Đức Hộ-Pháp
(kỷ-niệm 10-4 AL hằng năm)
Trót đã bao năm, ở xứ người,
Đem thân đổi lấy phút vui tươi.
Ngờ đâu vạn sự do Thiên định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức-phàm, thừa chống chõi,
Buồn nhìn cội Đạo, luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn-Pháp,
Tô điểm non-sông Đạo lẫn Đời.

12.- Đức Cao-Thượng-Phẩm
(kỷ-niệm 1-3 AL hằng năm)
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn-tràng,
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan.
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Nợ trần đã phủi, lòng son sắt,
Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng.
Cổi tấm chơn thành, lòa Nhựt-Nguyệt,
Phơi gan chí-sĩ, nhuộm giang-san.
Bốn mươi hai tuổi, sanh chưa phỉ,
Để mắt xanh coi, nước khải hoàn.

13.-Đức Cao-Thượng-Sanh
(kỷ-niệm 26-3 AL hằng năm)
Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền,
Nguyện đem thi thố tấm trung-kiên.
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm roi bậc Thánh Hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn-duyên.
Những mong huệ trạch trên nhuần gội,
Sứ-mạng làm xong giữ trọn nguyền.

14.-Đức Quyền Giáo-Tông
(kỷ-niệm 13-10 AL hằng năm)
Càn-khôn quen thú, phướn Linh-Tiêu,
Thấy khổ trần-gian, nghịch Thánh Điều.
Mượn xác-phàm, rêu cây phất-chủ,
Nương cơ tạo, xũ phướn tiêu-diêu.
Bầu linh khổ hải, đưa thiêu cạn,
Gậy sắc nhơn-sanh, chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên, chờ bước tục,
Cõi lao trở gót, ruột trăm chiều.
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15.- Đức Nguyệt-Tâm
(kỷ-niệm ngày 22-5 Dương-Lịch hằng năm)
NGUYỆT rạng đông thiên đã sáng soi,
TÂM-linh chiếu thấu bốn phương trời.
CHƠN-truyền cứu-thế xa tai-ách,
NHƠN-đạo tuần-hườn độ khắp nơi.

16.- Đức Hàm Nghi
Nhìn ra xe ngựa cảnh phồn hoa,
Gióng trống Trời Nam hiệp nước nhà.
Đem mối cựu-thù tô xã-tắc,
Định giềng tận-thế cứu sơn-hà.
Vì do quyền-lợi nên đành vậy,
Ấy bởi hư-danh mới thế à.
Cứu-thế từ đây nhờ Đạo-Pháp,
An dân lập quốc tại Kỳ Ba.

17.- Cúng Thánh-Tổ hằng năm
Hằng năm vào ngày mùng 3 tháng Giêng Âm-Lịch
tại Báo-Ân-Từ, các Điện-Thờ Phật-Mẫu địa-phương đều
thiết-lễ cúng Tổ lập nghi-lễ Chánh-Điện. Linh-vị viết “Tam
Vị Thánh-Tổ”. Nghi-tiết có Lễ, Nhạc. Đăng điện Lễ-sĩ mặc
áo đỏ, không đọc bài “Hổn Ngươn Kinh”. Đồng-nhi thài,
lạy 3 lạy trơn, mỗi gật niệm: “Nam-Mô Tam-Vị Thánh-Tổ.”
Bài Thài:
Nhớ ơn Thánh-Tổ đã dày công,
Bá nghệ truyền ban các giống dòng.
Tô điểm văn-minh ngày tỏ rạng,
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Muôn dân vạn-quốc thọ ơn hồng.

18.- Bài Thài Chung
(Lễ Kỷ-Niệm Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài, 15-10 AL)
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.

19.- Bài Thài Chung
(Lễ Kỷ-Niệm Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đài, 15-1 AL)
Tu-thân giáo-hóa chỉnh Đời thanh,
Đồng chúc lê dân hưởng phước lành.
Cõi-tục cầu an kinh tụng niệm,
Lời truyền nguyện thấu đến cao xanh.
Mưa nhuần gió thuận Nghiêu thanh-tịnh,
Nắng tốt tuyết hòa Thuấn võ thanh.
Đồng hưởng Đời-Đời câu thạnh-trị,
Tiêu-diêu khoái-lạc chí hùng-anh.

20.- Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Thánh
(Tuần Hương)
Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.
(Tuần Hoa)
Thoàn mây thuận gió cánh buồm trương,
Phàm Thánh chia-phôi cảnh đoạn-trường.
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Hoa Quả tinh-vi xin hiến-lễ,
Thể lòng thành kỉnh tỏ tình thương.
(Tuần Tửu)
Thoát trần roi dấu tiếng anh phong,
Sớm tối riêng vui cảnh bá tòng.
Kẻ ở người đi dòng lệ đổ,
Tửu quỳnh kỉnh hiến nghĩa đồng song.
(Tuần Trà)
Đạo Đời vẹn phận đắc Thiên ân,
Lưu để Thánh danh chốn mộ phần.
Đầu vọng bái anh-linh chứng hưởng,
Trà hương tạm-biệt khách dương trần.

21.-Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Thiên-Thần:
Bài thài Hiến-Lễ hàng Thiên-Thần, cũng bài thài
hàng Thánh (dâng Tam-Bửu) nhưng tuần hoa, câu 2 “Phàm
Thánh chia phôi”, đổi lại “Sanh tử chia phôi ...”

22.- Bài Thài Hiến-Lễ Hàng Vong Thường
(Nhơn, Địa Thần)
(Tuần Hương)
Nghệ hương hiến, nghệ hương tiền,
Trầm đoàn khói tỏa năm mây,
Mùi hương phưởng phất thơm bay ngút trời.
(Tuần Sơ)
Hiến tuần sơ, hề hiến tuần sơ,
Vân ám đảnh hồ, long viễn tựu.
Hạc qui huê liễu, hạc qui trì,
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A.- BÀI THÀI HÀNG NĂM

Cồn dâu hóa bể, bể hóa cồn dâu.
Cơ-tạo biến-dời, người vật đổi,
Sanh-ly tử-biệt, mạng nơi Trời.
(Tuần Trung)
Hiến tuần trung, hề hiến tuần trung,
.................................. nghĩa mặn nồng.
Ân thâm càng nhớ lụy không ngưng,
Nhựt Nguyệt đôi vần soi nhắc bóng,
Hởi ơi! Chiếu thấu thảm nơi lòng.
(Tuần Chung)
Hiến tuần chung, hề hiến tuần chung,
Dặm cũ khách đà xa khổ não.
Nay ... hiu quạnh chốn trần-gian,
Tiếng dế reo đêm sầu thắt dạ.
Nguồn sông lệ chảy, ruột trăm chiều,
Oanh khóc năm canh, chiu chít bạn.
Ủ ê cảnh cũ vẫn vơ tình.
(Tuần Trà)
Đơn tiện xin dâng một tất thành,
Cõi Thiên khẩn vái có anh linh.
Mảnh lòng tha-thiết ai ơi thấu,
Ngó liễu trông mây để tượng hình.
a. (Tuần-Trung)

Câu thứ nhứt: Hiến tuần trung, hề hiến tuần
trung,
Câu thứ nhì: ............................. nghĩa mặn-nồng.
Nếu:
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– Con tế Cha-Mẹ:
Cắn muối trêu cơm .................................................
– Vợ tế chồng hoặc chồng tế vợ:
Tình ái cùng nhau ...................................................
– Em tế anh chị ruột:
Huyết mạch đồng-môn ..........................................
– Anh em kết-nghĩa:
Huynh-đệ cùng nhau ..............................................
b. (Tuần Chung)

Câu thứ nhứt:
Hiến tuần chung, hề hiến tuần chung,
Câu thứ nhì:
Dặm cũ khách đà xa khổ não.
Câu thứ ba:
Nay ...................... hiu quạnh chốn trần-gian.
Nếu:
– Con tế Cha-Mẹ:
Nay con ............................................................
– Vợ tế chồng hoặc chồng tế vợ:
Nay em (anh)....................................................
– Em tế anh chị:
Nay em ............................................................
(Xem nơi đây mà thay đổi cho trúng câu thài.)
166

B.- VĂN TUẾ

23.- Đáo Tuế
(Từng Phạn)
Trai phạn xin dâng thọ phước lành,
Nghìn-thu hạnh-đức rạng thanh-danh.
Thủy-chung vẹn-giữ gương nhơn-nghĩa,
Trọn hưởng hồng-ân buổi Đạo thành.
(Từng Tửu)
Hồng-tửu kính dâng chúc thọ trường,
Tinh-thần quí thể đặng an khang (khương).
Tâm thành đức vẹn nêu gương Đạo,
Đất Việt trùng hưng hưởng thái-bường.
(Từng Trà)
Thanh trà mỹ vị lễ xin dâng,
Đáo tuế ngươn sanh chí lục tuần.
Hạnh ngộ Tam-Kỳ thiên tứ phước,
Đạo thành đời rạng hưởng phong thuần.
B.- VĂN TUẾ
1.- KHÁNH CHÚC ĐÁO TUẾ

Mừng nay đáo tuế chi kỳ,
Kỉnh dâng khánh hạ lễ nghi trang hoàng.
Cầu cho thọ “tỷ” nam san (1),
Miên trường bá tuế hân-hoan tinh-thần.
Tận-tâm ái-quốc ưu-dân,
Đạo Đời vẹn phận nghĩa-nhân vẹn toàn.
Hưởng nhờ hồng phước rưới chan,
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Thông-minh Đạo-lý dìu đàn ... (2) nhi.
Phải trang cách vật trí tri,
Tửu trà thực-phẩm lễ nghi chúc mừng.
Ngày nay đáo-tuế chi tuần,
Chúc cho quí thể tinh-thần an-khang.
Chúc cho vạn-sự thái-bường,
Đạo thành Đời rạng miên trường bá niên.

Chú ý:
1- Nếu người hưởng-thọ là phái nam thì đọc “Cầu cho
thọ khảo nam san”, nếu người hưởng-thọ là phái nữ thì
đọc “Cầu cho thọ Tỷ nam san.”
2- Nếu người hưởng-thọ là phái nam thì đọc “Nam
nhi”, nếu người hưởng-thọ là phái nữ thì đọc “Nữ nhi”.
2.- ĐỨC NGUYỆT TÂM

Bạch-Vân-Động đèn hồng chói tỏa,
Thanh-Sơn Đài Diệu-Võ Tiên-Ông.
Bấy lâu tu-luyện thành-công,
Đắc-thành chánh-quả độ trong Tam-Kỳ.
Nguyễn-Bỉnh-Khiêm tầm Tiên âu dạng,
Trình-Quốc-Công là Trạng Nhà Nam.
Sớm khuya ở chốn thanh-am,
Tu-tâm luyện-tánh chẳng ham mến trần.
Tìm chơn-lý ngỏ gần Tiên Thánh,
Học vô-vi để lánh phàm-gian.
Thú vui hai chữ thanh-nhàn,
Thung-dung tự-toại chẳng màng đai-cân.
Dạy đệ-tử ân-cần mối Đạo,
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Truyền phép thần Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm.
Ân ban trần-thế giáng-lâm,
Victo là họ tên là Hugo.
Nhà văn-sĩ bày-phô lẽ chánh,
Nắm kinh-luân mang gánh cơ-đồ.
Nhà nhà có phước hàm phô,
Cũng nhờ kinh sách Hugo dạy truyền.
Đầu vọng-bái Tiên Hiền Chưởng-Đạo,
Chứng lễ thành lòng thảo chúng-sanh.
Ban ơn nhỏ phước dân lành,
Vun trồng cây Đạo trổ nhành đơm bông.
Từ Bính-Dần bóng hồng phổ-độ,
Chói càn-khôn cứu-khổ nhơn-sanh.
Nhờ ơn các Đấng Trọn Lành,
Giáng-cơ chỉ bảo mối manh Đạo Trời.
Năm Đinh-Mão phổ-thông Tần-Quốc,
Đức Nguyệt-Tâm đắc nhứt chỉ truyền.
Lập thành Hội-Thánh Kiêm-Biên,
Mở mang Đạo cả ban truyền ngoại giao.
Ơn giáo-hóa đồng-bào Kiều Việt,
Đức từ-bi chi xiết gội nhuần.
Hiện nay đạo-hữu vui mừng,
Tự-do tín-ngưỡng nhờ chung Đức Ngài.
Lễ kỷ-niệm phô-bày nghiêm-chỉnh,
Dâng tất thành cung kỉnh Thánh-Linh.
Mong nhờ lượng cả thinh thinh,
Thi ân bố đức hóa sanh giúp Đời.
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3.- TẾ CHIẾN-SĨ

Nợ cung-kiếm chiến-chinh là nghiệp,
Giúp Quốc-dân sánh kịp tha bang.
Xông pha ra chốn chiến trường,
Đắng cay cam-chịu gian-nan không sờn.
Nguyện lấy sức đền-ơn cương-thổ,
Dốc lòng lo báo-bổ ơn Nhà.
Trần-hoàng gió-bụi xông-pha,
Dựng nên Tổ-Nghiệp mái nhà thiên-nhiên.
Gầy việc cả truân-chuyên lắm nổi,
Lướt trận-tiền mở lối chông-gai.
Ngăn quân là bậc thiên-tài,
Đở nâng Quốc-thể đến ngày hiển-vinh.
Đạp giá tuyết phận mình cam-chịu,
Một kiếp-sanh bận-bịu giang-san.
Muôn dân thắc Quốc căm hờn,
Định an nước cũ chi sờn lòng trai.
Ách nô-lệ ngày nay hầu dứt,
Nước quật cường nhờ sức toàn dân.
Hồn thiêng rày đã tỉnh lần,
Muôn năm chung hưởng hồng-ân của Trời.
Cờ tiến-hóa đời đời chiếu rạng,
Giữ nghĩa-nhân rọi sáng Đạo mầu.
Bảo sanh bủa khắp năm Châu,
Toàn cầu chung hưởng phép mầu Chí-Linh.
Mưu định quốc anh-linh trị nước,
Giúp giống-nòi bảo được tự-do.
Hiển-linh là phước Trời cho,
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An nguy vận nước chung lo mối giềng.
Nay nhân quả tiền-khiên vừa mãn,
Cõi Hư-linh lánh đặng trần ai.
Hồn thiêng nương bóng Cao-Đài,
Theo vầng Nhựt-Nguyệt ra ngoài Càn-Khôn.
Trọng nghĩa bạn linh-hồn thương-nhớ,
Trợ cho nhau nâng-đở nghiệp nhà.
Rượu nồng xin chớ bỏ qua,
Tình thâm hưởng cạn mới là tri-âm.
Bóng chinh-chiến nay gần tỏ rạng,
Đuốc Từ-Bi rọi sáng tâm-hồn.
Lọc lừa thế-giới bôn-chôn,
Lần theo đuốc huệ bảo-tồn chúng-sanh.
Công-viên mãn đường mây nhẹ tách,
Lánh bến mê phủi sạch bợn trần.
Sống làm tướng, thác làm Thần
Hiển-linh xin chứng tấm lòng tiết trung.
4.- NGOẠI HẦU CƯỜNG-ĐỂ

Thời-gian thấm-thoát trôi qua,
Nước-non hớn-hở cỏ hoa ngậm-ngùi.
Đại tường ngày tháng tới nơi,
Ai người thức dạ, ai người chí công.
Nhớ xưa Cường-Đế xổ lồng,
Bôn ba hải-ngoại non-sông một chèo.
Sĩ-phu trong nước hướng theo,
Cánh buồm bắc hải con chèo Việt-Nam.
Tăng Bạch-Hổ, với Sào Nam,
Ra đi vì nghĩa việc làm vì dân.
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Nêu danh cách-mạng tinh-thần,
Gọi người đồng chủng góp phần bước ra.
Khi Nhật-Bản, lúc Trung-Hoa,
Hoành Tân Thượng-Hải những là nguy-nan.
Gặp dưỡng nghị, quốc sự bàn,
Tâm đầu ý hợp quang sang chẳng từ ...
Lương Ngọc Quyến, với Thiên Tư,
Chấn vũ học hiệu tay chừ xuất-thân.
Kỳ Ngoại Hầu trạc thanh-xuân,
Cùng ăn cùng học chuyên-cần anh em.
Tung-hoành kể đã bao phen,
Xiêm La Đức Quốc trí bền xông pha.
Luân Đôn vận-động nước nhà,
Toàn quyền xa lộ thiết-tha yêu-cầu.
Lạ thay là, Kỳ Ngoại-Hầu,
Nung gan đúc trí trước sau vững bền.
Non sông ghi dấu họ tên,
Một lòng vì nước chẳng quên vì nhà.
Bốn mươi năm, Nhật-Bản qua,
Tấm lòng vì nước thân là cỏ cây.
Trời Nam hưng vận ngày nay,
Hồn về chín suối xác về thành tro.
Ra đi bao nỗi hẹn hò,
Trinh trung báo quốc ra tro cũng đành.
Nghìn thu rõ mặt tài danh,
Sử xanh còn đó rành rành ghi tên.
Ngoài hoạt-động, chẳng ai quên,
Biết bao tác-phẩm lưu-truyền đến ta.
Đồng-Minh Phục-Quốc lập ra,
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Chín chương giải-nghĩa những là thương-tâm.
Việt-Nam nghĩa liệt trung-thần,
Những ai vì nước, vì dân qua đời.
Quan phục quân, phương lược rồi,
Gọi người quốc-sĩ gọi người trung can.
Phước tiên lấy, linh-hồn đan,
Ngõ hầu bồi bổ ruột gan anh-hùng.
Nhân bản chủ, nghĩa thành-công,
Ấy là phương-sách hưng-vong duy-trì.
Dư cửu niên, lay sửa trì,
Đây là chủ-nghĩa thạnh suy nước nhà.
Chút thân phiêu bạc cõi xa,
Một lòng vì nước vì nhà tận trung.
Thiên Hồ Đế, Hồ soạn xong,
Ngài Cường-Để một tấm lòng xót xa.
Đến nay thân đã về già,
Nước nhà độc-lập vẫn là lênh-đênh.
Trăm năm ghi lại chút tình,
Vỏ toàn bất cãi đinh-ninh chẳng về.
Sắt son giữ trọn lời thề,
Biển Đông vi hận hồn quê mơ màng.
Nắm tro giữ đất Phù-Tang,
Tiếng quyên reo rắt phụ phàng trời xanh.
Gió đưa lay động bức mành,
Phải hồn tinh vệ sót tình tha-hương.
Đại-tường gãy khúc đoạn-trường,
Càng nhìn thấy cảnh càng thương nỗi lòng.
Xa xa nhắn với Hóa-Công,
Đau lòng quốc rũ uổng công dã tràng.
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5.- NGÀY 10-03 —KỶ-NIỆM THẬP-BÁT HÙNG-VƯƠNG

Văn Tuế
Thời Duy
Tế thứ ........... niên. Kiến (giáp thìn ngoạt, giáp thân,
kiết nhựt lương thần. Hiện tại (Việt-Nam Quốc, TâyNinh tỉnh, Châu-Thành Thánh-Địa Đệ Ngũ phận Đạo.)
Cư trụ (Báo-Quốc-Từ) chi trung.
Tế chủ (Phó Khâm Thành Nam) tịnh Chức-Sắc,
Chức-Việc, nam-nữ đẳng cẩn dĩ tư thần thanh chước,
thứ phẩm chi nghi ...
“Cảm chiếu cáo du”
Việt-Nam quốc tổ Kinh Dương-Vương Lạc-LongQuân. Lịch Đại Thập Bát Hùng-Vương, giữ tùng tự Lạc
Hầu, Lạc Tướng, liệt vị tồn thân.
Y Dư,
– Đường Nam tiếng vẻ-vang dân-tộc nghiệp lưutruyền cảm đội Đức Hùng-Vương.
– Cuộc bát phòng vững chắc biên cương công khaisáng mong nhờ quốc-tế.
– Hồn thiêng trấn-ngự khắp giang-san.
– Phước ấm chở che cùng lãnh-thổ.
Cung Duy Chư Tiên-Vương
– Tinh hoa ngũ đẳng nung rèn.
– Linh tú phong châu kiết tụ.
– Góc nhau rún từ trăm trứng nổ.
– Thông-minh dũng-cảm Rồng-Tiên cốt cách tạo
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muôn đời.
– Nghiệp Đế Vương hai chục ngôi truyền.
– Chánh-trực nhơn-từ, Hồng-Lạc oai-danh vang
từ nhỏ.
– Sức mãnh tiến ven bờ định cõi, tạo thành dãy
non-sông gấm-vóc.
– Từ Động-Đình thẳng xuống Chiêm-Thành.
– Ngành hưng Nông mở ruộng khai ngòi dựng nền
xã tắc nghiêm-trang khắp viên quận quan về thủ phủ.
– Văn võ triều nghi sắp-đặt. Nào Lạc-Hầu, nào LạcTướng tài-năng.
– Ngang chức-vụ, tiếp tay gầy dựng kỷ-nguyên chung.
Gái trai danh hiệu nêu bày từ Quan-Lang đến Nhị-Nương
đức-hạnh xứng ngôi hằng nối bước đắp vun nề-nếp cũ.
– Hội Linh-Kiệt nước-non người gật tiến Chiêm
Việt tích còn ghi.
– Nung nghĩa tình chồng-vợ, anh em phong-tục
Trầu-Cau đời vẫn giữ.
– Đảnh ngộ khơi hồn nước cũ, sử tạc bốn nghìn năm.
– Cơ-đồ để lại lớp người sau trước chia 15 bộ.
– Đổi họ thay Triều qua mấy lớp, Vua quan đều nhớ
trí tôn sùng.
– Phế hưng ly. Hiệp trải nhiều phen dân chúng đồng
tâm ngưỡng-mộ.
Hôm nay chúng tôi:
– Nhìn tổ-quốc rỡ-ràng sông-núi ơn ngọn rau tấc
đất dạ còn ghi.
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– Ngắm dư đồ rộng-rãi phong cương nghĩa cây cội
nước nguồn lòng nhớ mãi.
– Non nước cách tâm thành không chúc văn lời tụng
xưng luôn nhắc nhở quân công.
– Thời đại xa tưởng vọng chẳng hề lơi.
– Ngày kỷ-niệm vẫn mồ nhìn Miễu mộ.
– Hương một nén quì trước áng. Hội thanh-bình
mong chuyển khắp giải san-hà.
– Rượu ba từng khấu điện theo nghi mùa thanh
hương nguyện châu hòa ơn vỏ lộ.
– Tôn nghiêm thay, kính cẩn thay. Phục di thượng
hương.



B.- VĂN TUẾ

Phần Thứ Năm

TANG LỄ
▶▶ 1.- Tang-Lễ cho bổn Đạo ăn chay từ 10 ngày trở lên
▶▶ 2.- Tang-lễ ngoại lệ (đạo-hữu giữ lục trai, nhiđồng, người sa-ngã và ngoại Đạo, Tự-vận, Sét
đánh)
▶▶ 3.- Hành-lễ Tuần-Cửu
▶▶ 4.- Tiểu-Đại Tường
▶▶ 5.- Xe tang (Thuyền Bát-Nhã)
▶▶ 6.- Tấm phủ-quan
▶▶ 7.- Cách chế tang-phục
▶▶ 8.- Phẩm vật trong khai linh-vị

TANG LỄ
Tang-lễ là một hình-thức phô-diễn bên ngoài, có
tính cách qui-cũ chuẩn-thằng của tổ-chức Tôn-Giáo.
Đó là Thể-Pháp rất ảnh-hưởng đến Bí-Pháp vô-vi. Theo
lời dạy của Đức Hộ-Pháp: “... Không có một điều gì mà
Chí-Tôn định trong Chơn-giáo của Ngài, dầu Bí-Pháp,
dầu Thể-Pháp mà vô ích đâu. Đấng ấy là Đấng tưng-tiu,
yêu-ái con cái của Ngài lắm; Thoảng có một điều gì không
cần ích, mà con của Ngài nói rằng không muốn Ngài cũng
bỏ nữa đa. Từ ngày khai Đạo, kinh-kệ, lễ bái, sự chi sắpđặt về đạo-đức cũng chính Đức CHÍ-TÔN tạo-thành, không
phải do các Đấng khác; Ngài buộc mình làm tất có cần-yếu
hữu-ích chi đó Ngài mới buộc ...” (Trích “Lời Thuyết-Đạo
của Đức Hộ-Pháp”, quyển 2 trang 154.)
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Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Đoä là một Tôn-Giáo có tônchỉ: Qui Tam-Giáo, Hiệp Ngũ-Chi; Tức là phối-hợp triết-lý
của các Đạo-Giáo. Vì vậy với Thánh-ý Đức CHÍ-TÔN và
các Đấng Thiêng-Liêng, cho nên những bậc tiền-bối trong
nền Đại-Đạo đã dày-công nghiên-cứu, châm-chước và
biên-soạn ra các nghi-lễ dùng trong việc Quan-Hôn, TangTế, rồi dâng lên Quyền Thiêng-Liêng phê-chuẩn. Ấy vậy
nghi-lễ trong nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không phải
do ai tự-ý bày vẽ ra, mà là một công-trình chung (ThiênNhơn hiệp nhứt), trong một lề-lối đồng nhứt áp dụng
cho tất cả toàn Đạo.
Thế nên: “... Những sự sửa-đổi về nghi-lễ do ý riêng
của mình thì rất nên tai-hại, vì nó làm cho tổ-chức TônGiáo tại mỗi địa-phương có hình-thức một nhóm riêng. Dần
dần theo thời-gian, những sự khác biệt ban-đầu coi nhỏ bé,
sau sẽ lớn dần ăn sâu vào tâm-trí nhơn-sanh thì sự thất kỳ
truyền cũng do nơi đó mà ra.” Trích “Lời Nói Đầu” của
Hội-Thánh, quyển “Hạnh-Đường Bàn-Trị-Sự”)

cúng Thầy để cầu-nguyện. Cúng Thầy xong bãi Đàn, rồi
tiếp tụng “Di-Lạc” và 3 biến “Cứu-Khổ”. (Tụng “Di-Lạc”
và “Cứu-Khổ” càng nhiều càng tốt.)
– Đêm thứ 2: Y như đêm thứ 1, nhưng không dâng sớ,
chỉ dâng Trà, nhưng vẫn chưng đủ Tam-Bửu trên ThiênBàn; (Để cầu-nguyện thỉnh Rượu và nước Âm-Dương
cho bệnh-nhân uống.)
– Đêm thứ 3: Cũng y như đêm thứ 2, là xong nhiệmvụ của Bàn-Trị-Sự; Nhưng nếu gia-quyến yêu-cầu tụng
“Kinh Sám-Hối” thì Bàn-Trị-Sự buộc gia-quyến cùng
bệnh-nhân phải giữ trai-giới trọn 3 ngày đêm để tụng
“Kinh Sám-Hối”; (trong gia-quyến quì, nếu Bàn-Trị-Sự
muốn quì thì tùy-ý.)
Chú-ý: Bàn-Trị-Sự chưa thọ Pháp giải bệnh thì làm
như sau: Khi cúng Thầy xong (chưa bãi Đàn), nếu bệnhnhân còn đi được, trong gia-quyến đỡ bệnh-nhân đến trước
Thiên-Bàn cho bệnh-nhân lạy cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN
vị chứng Đàn vào quì cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN thỉnh
ly rượu giữa rửa mặt cho bệnh-nhân, kế thỉnh hai chung
nước Âm-Dương ký tế lại (là kê 2 miệng chung cho hai
mặt nước giao-nhau rồi đổ thống-nhất vào ly riêng rồi cầunguyện Đức CHÍ-TÔN ban phép cho bệnh-nhân uống,
nhớ khi uống phải niệm: “Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” 3 lần, uống xong bệnh-nhân lạy
3 lạy rồi đỡ dậy bước ra bãi Đàn. Trừ khi nếu có Chức-Sắc
thọ Pháp giải-bệnh thì tùng người mà hành-lễ.

1- TANG LỄ CHO BỔN ĐẠO

Ăn Chay Từ Mười Ngày Trở Lên
NGHI-LỄ CẦU BỆNH CHO BỔN-ĐẠO “HẠNH-ĐƯỜNG BÀN-TRỊ-SỰ”

Hành-lễ 3 đêm:
– Đêm thứ 1: Vào thời Dậu (ở Việt-Nam, còn ngoạiquốc thì tùy theo hoàn-cảnh.) Thiết-lễ Đức CHÍ-TÔN
có thượng-sớ (dâng Tam-Bửu) do Bàn-Trị-Sự dâng sớ.
Trước khi nhập Đàn lên nhang đèn bàn-thờ ông-bà cho
gia-quyến bệnh-nhân cầu-nguyện, buộc gia-quyến phải
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PHẦN CẦU BỆNH NGOẠI-LỆ

Nếu gia-đình bệnh-nhân không rước Bàn-Trị-Sự đến
tư-gia dâng sớ cầu-nguyện, mà chỉ nhờ Thánh-Thất hay
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Điện-Thờ cầu-nguyện, tụng “Kinh Di-Lạc”, “Cứu-Khổ”
thì cũng đọc như có dâng sớ, nghĩa là đến chỗ “Cứu-hộ
đệ-tử ... nhứt thân ly khổ-nạn ...” Mặc dầu không dâng sớ,
mà tâm thành thì Đức CHÍ-TÔN cũng đã chứng, vì “...
nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay ...”
Còn người ngoại Đạo mà họ tin-tưởng muốn nhờ
ta cầu-nguyện tụng kinh cho họ, thì đến chỗ “... cứu hộ
đệ-tử ....” thì ta đọc “... cứu-hộ ...” chớ không đọc “... cứu-hộ
đệ-tử ...” vì chưa là môn-đệ Đức CHÍ-TÔN.

định-tâm mà nghe và phải cầu-nguyện với Đức CHÍ-TÔN
ban ân-lành cho.” (Nếu là Chức-Sắc thì gọi Thánh-danh
và Chức-Sắc hành-lễ). Nói xong đồng-nhi khởi đọc bài
“Rấp nhập-cảnh ...” 3 lần, dứt niệm: “Nam-Mô Cao-Đài
Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” 3 lần. Đoạn vị chứng
Đàn và 2 vị Chức-Việc cầm đèn trở lại Thiên-Bàn xá Đức
CHÍ-TÔN 3 xá mới tắt đèn và vị chứng Đàn mới xả Ấn-Tý.
Điều Lưu-Ý:
Nếu trong khi cầu hấp-hối mà bệnh-nhân tắt hơi
thì tiếp tụng luôn bài “Kinh Khi Đã Chết Rồi” “Ba mươi
sáu cõi ...” 3 lần, dứt niệm chú của Thầy 3 lần; Rồi đến
Thánh-Thất dọng chuông báo tử, nam 7 tiếng, nữ 9 tiếng.
Vị nào không đủ 10 ngày chay thì không dọng chuông báo
tử, còn Chức-Sắc thì tùy phẩm-vị mà dọng chuông trống.
Sớ Cầu-Đạo của người qui-vị Bàn-Trị-Sự ghi vô Bộ
Tử của Đạo, để khi làm Tuần-Cửu hoặc Tiểu, Đại-Tường
thì Lễ-Vụ lật Bộ-Tử để viết sớ.
Nếu dâng sớ ở Thánh-Thất thì ở tại gia Bàn-Trị-Sự
cũng cúng Đức CHÍ-TÔN để cầu-nguyện.

CẦU-HỒN KHI HẤP-HỐI VÀ KHI ĐÃ CHẾT RỒI

Bàn-Trị-Sự lo nghi-lễ cúng Thầy trước (dầu chưa
đúng giờ cúng Tứ-Thời.) Nếu đúng giờ cúng, Thời nào
thì dâng Bửu nấy; Nếu ngoài giờ cúng Tứ-Thời thì: Dâng
đủ Tam bửu.
................................................................................................
Sau khi cúng Thầy xong, vị chứng Đàn và 2 vị ChứcViệc vào lạy Thầy cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN rằng: “Chúng
con là Bàn-Trị-Sự đương quyền-hành chánh-sở tại, được lời
thỉnh-cầu của vị ... đến cầu-hồn cho vị đạo-hữu ... đã hấphối, mong nhờ Đức CHÍ-TÔN và Đức PHẬT-MẪU cùng các
Đấng Thiêng-Liêng ban ân cho người nhẹ-nhàng linh-hồn.”
Nguyện xong lạy 3 lạy, đứng dậy vị chứng Đàn bước lấy 2 cây
đèn cầy để trên dĩa (nơi bàn Kinh), chập lại đốt một lượt,
xá Đức CHÍ-TÔN 3 xá rồi tách ra đưa cho 2 vị hầu, vị chứng
Đàn ngó ngay trên Thiên-Nhãn định Thần bắt Ấn-Tý vào
ngực, cùng 2 vị hầu cầm đèn đến trước đầu bệnh-nhân
ngó ngay mỏ-ác người hấp-hối kêu tên nói rằng: “Nầy ...
tôi vâng lịnh Đức CHÍ-TÔN đến tụng kinh cho vong-hồn
đạo-hữu nhẹ-nhàng siêu-thăng tịnh-độ, vậy đạo-hữu phải
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NGHI-LỄ TẨN-LIỆM

Nghi-Lễ Tẩn-Liệm phải cúng Thầy, nhằm Tứ-Thời
dâng sớ Tân-Cố vị chứng Đàn là Bàn-Trị-Sự. Cúng Thầy
xong tất cả gia-quyến quì cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN rồi
đến chổ người chết quì lạy xác 1 lần (4 lạy), đồng-nhi tụng
“Kinh Tẩn-Liệm” “Dây oan-nghiệt ...” Xong tang-chủ lạy
vong 1 lần nữa (4 lạy). Vị chứng Đàn và 2 Chức-Việc cầm
đèn trở lại xá Đức CHÍ-TÔN rồi xả Ấn-Tý và tắt đèn.
Các nghi-thức hành-lễ trên, từ Bàn-Trị-Sự trở xuống
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đạo-hữu thì vị chứng Đàn là Bàn-Trị-Sự, còn Chức-Sắc từ
phẩm Lễ-Sanh trở lên thì phương-pháp cầu hấp-hối hay
đã chết rồi và Tẩn-Liệm thì Bàn-Trị-Sự chỉ hành-lễ theo
nghi-thức trên. Riêng về phần chứng Đàn, thượng Sớ phải
đưa lên cho Tộc hoặc Châu thay mặt Hội-Thánh dâng Sớ
tại Thánh-Thất hay tư-gia người đã chết.
NGHI THÀNH-PHỤC PHÁT TANG

Cúng Đức CHÍ-TÔN trước, rồi Cáo-Từ-Tổ. Phải đặt
1 nghi ngoài kiến đất-đai, 1 mâm cơm chay hay hoa-quả
bánh-nước “tùy-gia vô-hữu.” Một mâm cúng Cửu-Huyền,
1 mâm đựng đồ tang-lễ để Cáo-Từ-Tổ, đọc bài kinh cầu
Tổ-Phụ qui-liễu 1 lần, tiếp “Cứu-Khổ” 3 lần, đến câu “...
cứu-hộ ...” đọc “... chơn-linh Cửu-Huyền Thất-Tổ siêu-thăng
tịnh-độ ...” Xong bưng mâm tang qua bàn vong hành-lễ.
(Vị chứng Đàn mặc Đại-Phục vào cầu-nguyện Đức CHÍTÔN để nhận lịnh phát tang cho tang-chủ. Xong trở vào
bái lễ Đức CHÍ-TÔN, rồi thay Đại-Phục.)
LỄ ĐĂNG-ĐIỆN

Nghi Đăng-Điện có 6 Lễ-sĩ hiến lễ, cách-thức ĐăngĐiện và đồng-nhi thài theo qui-định tùy phẩm cấp trong
Đạo. Tang-chủ lần lượt quì chánh tế, đồng-nhi đọc Kinh
Thế-Đạo (vợ, chồng, con,...) tùy theo trường-hợp.
Tại tư-gia chỉ thực-hiện cúng tế Đăng-Điện 1 lần,
không phân-biệt giàu nghèo, các phần khác chỉ châmchước mà thôi.
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PHỤ-TẾ

Thân-bằng cố-hữu cúng-tế sau phần chánh tế, nghi
châm-chước, có nhạc, 2 Lễ-sĩ chấp sự, tế-chủ quì, đồngnhi đọc một bài Kinh Thế-Đạo “Kinh Cầu Bà Con ThânBằng ...”
Phần niệm hương phụ-tế, nếu có tiểu-sử hành Đạo
thì đọc trước khi niệm hương phụ-tế.
– “Kinh Cha-Mẹ Đã Qui-Liễu” câu: “Cha ở đâu? Mẹ
nơi đâu?”, đây là tiếng than, nên bà Đoàn-Thị-Điểm phết
trong câu chớ không có ... để thay vào. (Có nơi; nếu cha
qui liễu mẹ còn thì đọc: cha ở đâu, mẹ nơi đây và ngược
lại; mẹ qui liễu thì đọc cha ở đây mẹ nơi đâu là sai).
– “Kinh Tụng Huynh-Đệ Mãn Phần” chỉ dành cho
anh-chị ruột mà thôi, vì: “... Thân nhau từ buổi lọt lòng ...,
Thương những khi co đắp chung mền ... Giếng thăm hôm
sớm song-thân ... phụ, mẫu-thân.”
– Câu: “... Gởi Tổ-Phụ ... hiền cung-phụng ...” Thay
vào “... anh ...” hoặc “... chị ...” vì Tổ-Phụ ở cõi hư-linh, nên
khi anh hoặc chị qui-vị thì gởi cho anh-chị cung-phụng ...
Lại nữa, em mới quì tế anh chị chớ anh chị có quì tế em
bao giờ! Trong Kinh Hội-Thánh đã giải rõ.
LỄ CẦU-SIÊU

Tất cả tang-quyến hoặc thân-quyến quì trước bàn
linh. Chức-Sắc, Chức-Việc, Đồng-Nhi và toàn Đạo đến
dự lễ đứng hai bên, tay bắt Ấn-Tý, cùng đọc bài “Kinh
Cầu-Siêu”, đọc xen bài “Kinh Khi Đã Chết Rồi”, đọc 3
lần, khi dứt niệm câu chú của Thầy (3 lần).
Đương lúc làm phép xác phải tụng “Kinh Cầu-Siêu”,
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cho những người ăn chay đủ.

phướn Thượng-Sanh đi trước, sau nầy quyển “Quan-Hôn
Tang-Lễ” có Đức Lý phê-chuẩn tại Cung-Đạo Đền-Thánh,
là bảng Đại-Đạo đi trước.

Cúng Vong
(Triêu-Tịch là Sáng-Chiều)

– Hành-lễ theo nghi châm-chước, có nhạc, 2 Lễ-sĩ
chấp-sự, Cáo-Từ-Tổ xong, đến bàn vong đọc “Kinh ThếĐạo” (Cha, Mẹ,...)
– Khi tụng “Kinh Di-Lạc” thỉnh vong đến trước
Điện-Tiền, nơi Điện-Tiền. Sau chỗ vị chứng Đàn phải để
trống một chỗ, nghĩa là cho vong quì cúng Thầy để nghe
Kinh. Chỗ vong quì tùy theo phẩm mà để trống. (Trang
9 quyển “Kinh-Lễ”)
LỄ AN-TÁNG

Cúng Thầy trước, rồi làm lễ Cáo-Từ-Tổ, tang-chủ
đến trước bàn vong cúng theo nghi châm-chước, tiếp-theo
lễ Cầu-Siêu (nếu có làm phép đoạn căn hoặc độ thăng thì
thực-hiện trong lần Cầu-Siêu nầy), rồi làm lễ Khiển-Điện,
Đạo-tỳ vào bái quan, di linh-cữu ra Thuyền Bát-Nhã. Đồng
thời vị chứng Đàn (Chức-Sắc hoặc Chức-Việc) cầm phướn
dẫn linh-cữu và tang-quyến bưng khai linh-vị đến trước
Thiên-Bàn xá 3 xá rồi ra phía trước quan-tài sắp-đặt thứtự theo qui-định trong tang-lễ. Hể phát-hành Đồng-nhi
đọc “Kinh Đưa Linh-Cữu” ra tới huyệt.
Hạ huyệt vị chứng Lễ đến trước linh-cữu thiết-lễ
cầu-nguyện Hoàng-Thiên Hậu-Thổ Đất-Đai gởi thi-hài
xác-tục của người qui-vị, tang-quyến quì trước đầu huyệt
tụng “Kinh Hạ Huyệt” “Thức giấc mộng ...”, “Vãng Sanh”
và chú của Thầy (mỗi bài 3 lần).
Chú-ý: Trong “Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo” thì
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A. TANG-LỄ ĐẠO-HỮU GIỮ LỤC-TRAI (CHÂU-TRI SỐ 61)

Những vị nầy không được làm Phép-Xác, chỉ cầusiêu Bạt-Tiến (tụng bài “Đầu vọng bái ...” và “Kinh Di-Lạc”
mà thôi.) Hành-lễ tế-điện theo vong thường, không làm
Tuần-Cửu, Tiểu, Đại-Tường theo Tân-Kinh. Khi tới
ngày Tuần-Cửu, Tiểu, Đại-Tường thì thân-nhân đến
Thánh-Thất sở tại xin cầu-siêu; Nếu làm lễ tại tư-gia thì
cũng tụng 2 bài như ở Thánh-Thất vậy thôi.
Nghi-Thức:
– Tụng “Kinh Hấp-Hối” “Rắp nhập cảnh ...”
– Tụng “Kinh Đã Chết Rồi” “Ba mươi sáu cõi ...”
– Thượng sớ tân-cố tại tư-gia hoặc nơi Thánh-Thất
(không thượng sớ Tuần-Cửu và Tiểu, Đại-Tường.)
– Cáo-Từ-Tổ “Giọt máu mủ ...” và “Cứu-Khổ”. CầuSiêu Bạt-Tiến “Đầu vọng bái ...” và chú của Thầy, mỗi bài
3 hiệp.
– Tụng “Kinh Đưa Linh-Cữu” “Cầu các trấn ...”
– Tụng “Kinh Hạ-Huyệt” “Thức giấc-mộng ...” và
“Vãng Sanh”, niệm chú của Thầy, mỗi bài 3 lần. (Nghĩa
là không dọng chuông báo tử và tụng “Kinh Tuần-Cửu”,
“Tiểu-Tường”, “Đại-Tường”.)
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B. TANG-LỄ NHI-ĐỒNG (CHÂU-TRI SỐ 61)

Con nít 3 tuổi trở lên giữ được 10 ngày chay hoặc
trường-trai thì được làm Phép-Xác y theo “Tân-Kinh”.
Tuy nhỏ nhưng chơn-linh trong sạch, lại tùng Luật-Pháp
của Đức CHÍ-TÔN, nên được hưởng ân-huệ ấy.
C. NHỮNG NGƯỜI SA-NGÃ, NGOẠI ĐẠO

Những người chưa Nhập-Môn cầu Đạo chẳng luận
giàu-sang hay nghèo-hèn, già-cả hay trẻ-bé cùng đã có
Nhập-Môn rồi, sa-ngã bỏ Đạo mà đến giờ chót của người
biết hồi tâm tin-tưởng Đức CHÍ-TÔN hay là người đã
chết rồi mà thân-tộc người tin-tưởng Đức CHÍ-TÔN đến
nhờ chúng ta cầu-hồn cùng là cầu-siêu. Ấy là một điều
phúc-đức độ linh-hồn con-cái của Đức CHÍ-TÔN theo y
Chơn-Truyền tận-độ, thì chúng ta cũng nên thi ân giúpđỡ, linh-hồn ấy siêu-thoát.
Song cách thể hành Lễ; Chức-Sắc và Chức-Việc
phải làm y vầy:
Về việc Cầu-Siêu:
– Nếu ở gần Thánh-Thất thì Cầu-Siêu nơi ThánhThất.
– Nếu ở xa Thánh-Thất thì thiết-lễ Cầu-Siêu nơi nhà
Chức-Sắc hoặc Chức-Việc gần đó.
– Nếu người trong thân-nhân chịu nhập-môn thì
dễ hơn. Chức-Việc cứ thượng Tượng cho nhập-môn rồi
thiết-lễ tang-sự luôn, nhưng nghi-thức làm như những
người ăn chay 6 ngày, duy chỉ:
Việc Cầu-Hồn: (theo “Kinh-Lễ”, trang 14)
– Cầu-hồn thì tụng bài “Kinh Cầu-Siêu”: “Đầu vọng
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bái Tây phương Phật-Tổ ...”
– Tối lại cả gia-quyến của người lâm-chung phải
thành-tâm tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh” cho tới ngày di
linh-cữu.
– Điều trọng yếu hơn hết là trọn tang môn phải giữ
trai-giới trong mấy ngày linh-cữu còn tại tiền thì mới làm
Bạt-Tiến cho linh-hồn giải-thoát được.
Khi An-Táng:
– Tụng một bài “Kinh Cầu-Siêu” từ lúc khởi-hành
đến nơi an-táng (không tụng “Kinh Di Linh-Cữu”, “Kinh
Hạ-Huyệt”), chỉ đọc “Vãng-Sanh Thần-Chú”, 3 lần.
Chú-ý:
– Những người chết không nhập-môn (ngoại Đạo),
ta được Cầu-Siêu Bạt-Tiến, đọc “Kinh Thế-Đạo” (vợ, chồng,
hay con tế,...), không thượng sớ (vì không có chân trong
nền Đạo, không phải môn-đệ Đức CHÍ-TÔN nên cũng
không được đi Thuyền Bát-Nhã.)
– Không được nhập-môn thế, ăn chay thế cho người
chết để xin hành đủ lễ theo “Tân-Kinh” (nếu ăn chay thế,
Chơn-Thần người chết vẫn còn trược khí, nên không thể
vượt ra khỏi vòng càn-khôn để lên 9 từng Trời (TuầnCửu). Chơn-Thần phải nhẹ hơn không-khí, bởi trong
không-khí có điển-lực, trược khí vốn vật-chất, dễ tiếp điển
(bon conducteur de éctricite). Khi ấy Chơn-Thần chưa ra
khỏi lằn không-khí thì đã bị sét đánh tiêu-diệt rồi; Ấy là
lẽ không nên ăn chay thế để hành đủ lễ là vậy.
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D. TỰ VẬN

– Không hành-lễ theo “Tân-Kinh”, dầu ăn chay đủ
cũng vậy; Vì chưa tới số mà tự-hủy mình, nên không về
với Đức CHÍ-TÔN được, phải ở chờ ngoài Thanh-Tịnh
Đại-Hải-Chúng sám-hối cho đến khi tới số mới được
về thọ-lịnh nơi Ngọc-Hư-Cung; Bởi Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ, Đức CHÍ-TÔN đóng địa-ngục, mở tầng Thiên;
Kinh có câu: “Vô địa-ngục, vô quỉ quan, Chí-Tôn đại-xá
nhứt tràng qui-nguyên ...”, nên không đọa xuống phong-đô.
Theo bộ “Kinh Di-Lạc” Tam-Kỳ độ sanh; Thì tang-chủ
năng tụng “Di-Lạc Chơn-Kinh” để cầu cho linh-hồn được
nhẹ-nhàng. Nên đến ngày Cửu-Cửu chỉ đến Thánh-Thất
xin Cầu-Siêu mà thôi!!!
E. SÉT ĐÁNH

– Hành-lễ theo Thế-Đạo, Tế-Điện,... không CầuSiêu, chỉ đọc vảng sanh 3 lần, niệm chú của Thầy 3 lần
khi hạ huyệt. (Khi sét đánh Chơn-Thần bị tiêu-diệt, còn
linh-hồn bị đọa, vì phạm Thiên-Điều: Phạm-Pháp, PhạmLuật, Phạm-Thệ,... bị Ngũ-Lôi tru diệt tiêu tan gió bụi!!!
Còn gì mà Cầu-Siêu!!!!!)
3- HÀNH-LỄ TUẦN-CỬU
– Cúng Thầy trước, có thượng sớ, và khai Tuần-Cửu
vào giờ Ngọ (ở nước ngoài tùy hoàn-cảnh). Trước ThiênBàn, đọc bài “Kinh Khai-Cửu” “Đã quá chín ...” 1 lần (là
nếu có trùng nhiều Tuần-Cửu đi nữa cũng chỉ tụng chung
một lần Khai-Cửu mà thôi) rồi tiếp-tục đọc bài Nhứt, Nhị
Cửu,... (mỗi bài 3 hiệp). Nếu tang-quyến có cúng phẩm
Tổ-Phụ Ông-Bà và vong-linh thì tự-nguyện. Bàn-Trị-Sự chỉ
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hành-lễ Tuần-Cửu và tụng “Kinh Di-Lạc” để cầu-nguyện
cho vong-linh được siêu-thoát là xong.
4- TIỂU-ĐẠI TƯỜNG
– Cúng Thầy trước, dâng sớ và Khai-Cửu, (Tiểu hay
Đại-Tường). Trong lễ nầy nếu có nhạc Lễ Tế-Điện hoặc
châm-chước thì có Cáo-Từ-Tổ, tiến-hành lễ Tế-Điện,
cúng tế xong, lễ thành. Đoạn lễ thành; Nếu Tiểu-Tường
thì vị chứng lễ mặc Đại-Phục, và Đồng-nhi đến đứng
trước Thiên-Bàn (nam tả nữ hữu), mời tang-quyến đến.
Vị chứng lễ quì trước, tang-chủ quì sau cầu-nguyện Đức
CHÍ-TÔN và các Đấng để đốt lá phan Tiểu-Tường. Vị
chứng lễ đứng dậy đốt lá phan, tang-chủ vẫn quì, Đồngnhi đọc vãng-sanh, và niệm chú của Thầy, mỗi bài 3 lần,
dứt lạy Thầy 3 lạy. Nếu là Đại-Tường thì cũng hành-lễ y
như Tiểu-Tường, nhưng khi đốt lá phan và linh-vị xong
đến phần xả tang thì làm như sau: Vị chứng lễ đến trước
Thiên-Bàn cầu-nguyện thỉnh nước Âm-Dương (ký-tế),
để vào cái mâm nhỏ, hay cái dĩa, 1 cái kéo, 1 cái lược và
1 cái bông bưng đến bàn vong; Tang-chủ cầu-nguyện lạy
vong xin xả tang, vị chứng Đàn bưng ly nước Âm-Dương
đứng trước gia-đình tang-chủ ...............................................
........lấy kéo nhấp trên đầu tang-chủ (người trưởng trong
tang) một cái rồi lột khăn tang xuống, lấy cái lược chải trên
đầu 3 cái, ở giữa và 2 bên, còn những người sau tự-động gỡ
khăn xuống, gia-đình lạy, đứng dậy, xá và bước ra ngoài
cởi đồ tang. Đến đây là hết phần lễ tang tế sự. (Nhớ tụng
“Kinh Di-Lạc” trước khi đốt lá phan.)
Chú-ý:
– Tạm-thời Hội-Thánh chưa phục-quyền, nơi hải189
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ngoại không có Chức-Sắc thọ Pháp, nên dựa vào Nghi-Lễ
trước năm 1975 trước khi Hội-Thánh bị giải-thể và tài-liệu
“Hạnh-Đường Bàn-Trị-Sự”. Sau nầy Hội-Thánh phụcquyền thì chúng ta sẽ dâng lên cầu xin Hội-Thánh chỉ dạy.
– Trong Đạo, theo “Tân-Kinh”, mãn Tuần Cửu-Cửu
tức là 81 ngày. Từ đó đến 200 ngày là tới Tuần Tiểu-Tường.
Từ Tiểu-Tường đến 300 ngày là tới Tuần Đại-Tường, cộng
chung là 581 ngày, là mãn tang.
Ý-nghĩa chữ Tường:
Chữ Tường nghĩa là lành, là kiết. Trong nhà có
tang, cả nhà mang sự thương-xót, đau-buồn, tưởng nhớ
đến người quá cố; Thời-gian làm xoa dịu nỗi đau-thương,
cái buồn bớt lần lần, đem lại cái vui, như đem điềm lành,
điềm tốt trở lại. Vì vậy, mà Tiểu-Tường cũng có cái nghĩa
là Tiểu-Kiết-Tường, Đại-Tường cũng có nghĩa là ĐạiKiết-Tường.
Sau đây là bài thi của Đức Cao-Thượng-Sanh nói về
Luật-Pháp Chơn-Truyền:
— Thi —
Thánh-giáo bảo-tồn thất ức niên,
Nhờ nơi Luật-Pháp hiệp Chơn-Truyền.
Tuân-hành đúng mức đường tu vững,
Tự-tác sai chiều bước Đạo nghiêng.
Lướt khổ đã mong hồi cựu vị,
Gieo nhân há để vướng tà quyền.
Thiên-Điều tại thế nên tôn trọng,
Vẹn phận ngàn thu hưởng phúc duyên.

Đức Cao-Thượng-Sanh

190

5- XE TANG

5- XE TANG

(Thuyền Bát-Nhã)
Trong Đạo, việc cất táng dùng xe tang bằng một
chiếc thuyền trổ hình con rồng, gọi là Thuyền Bát-Nhã.
Từ tín-đồ đến Chức-Sắc thảy đều dùng được. Duy có màu
sắc tấm Diềm treo trên Thuyền Bát-Nhã và tấm vải phủ
quan để phân-biệt.
a. Tín-Đồ, Đạo-Hữu, Đạo-Sở, Chức-Việc phụ đi
Thuyền Bát-Nhã. Treo Diềm và phủ quan màu đen.
b. Chánh, Phó-Trị-Sự, Thông-Sự và các phẩm tươngđương (nam phái) đi Diềm và Phủ-Quan màu đỏ.
c. Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài (nam phái) treo Diềm
và Phủ-Quan theo sắc Phái.
d. Chức-Sắc, Chức-Việc, Hiệp-Thiên-Đài và CửuTrùng-Đài (nữ phái) treo Diềm và Phủ-Quan màu trắng.
e. Chức-Sắc, Chức-Việc, Phước-Thiện nam-nữ treo
Diềm và Phủ-Quan theo sắc Phái.
f. Chức-Sắc Bộ-Nhạc treo Diềm và Phủ-Quan màu
đỏ.
g. Đầu-Sư, Tiên-Tử, Phật-Tử, Thập-Nhị Thời-Quân
đổ lên, kỵ Long-Mã, không đi Thuyền Bát-Nhã.
6- TẤM PHỦ-QUAN
Tấm Phủ-Quan bằng vải, vuông vức 1,20 mét. Bốn
bề viền ren, chính giữa may Thiên-Nhãn có ánh hàoquang tía ra.
Chú giải:
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Tang-chủ quì tế: Cửu-Huyền, hay Ông-Bà, Cha-Mẹ
mà quì mọp xuống chống tay là hiếu-nghĩa phủ-phục, còn
chồng-vợ, anh-chị quì thẳng là tình-nghĩa.

rể, con gái, xé chiều dài 1.5 mét, ngang 0.5 mét, không có
tài-liệu.)
Chú-ý: Còn nói về tang-chủ đội bì sớ. Ở Trung-Ương
Tòa-Thánh Tây-Ninh chỉ có vị chứng Đàn cầm phong bì sớ
dâng lên trán cầu-nguyện, còn tang-chủ thì phủ-phục (quì
chống hai tay xuống) chớ không đội bì sớ (nếu tang-chủ
mỗi người phải đội phong bì sớ thì nếu trong một ngày có
tới 9-10 Tuần-Cửu hay Tiểu-Đại Tường thì phong bì đâu
cho đủ đội? Vả lại khi đọc sớ xong phải đi gom phong bì
thì làm mất vẻ trang-nghiêm trong Đàn cúng!!!)
– Cựu Chức-Việc (mãn-nhiệm chớ không phải từ
nhiệm) lúc đi cúng hoặc lúc lâm chung mặc Đạo-Phục
như sanh tiền, nhưng không có dây ren, không Sắc-Lịnh
Tam-Thanh và không có dây nịt (nếu C.T.S và T.S.).
– Vấn-đề bưng khay linh-vị xá nhập hoặc bãi Đàn
khi cúng Đức CHÍ-TÔN không buộc, ta nên hiểu vì đây
là thể tượng-trưng chớ không phải vong-linh ở nơi khay
linh-vị; vì khi vào cúng chơn-linh vẫn phải nam tả, nữ
hữu và nếu buộc bưng khay linh-vị xá thì rất trở ngại, là
tang-chủ không bắt Ấn-Tý khi vào nhập Đàn.
– Thế nên ở Tòa-Thánh và các Thánh-Thất đúng
mẫu của Hội-Thánh có Hiệp-Thiên-Đài thì bàn vong để
nơi Hiệp-Thiên-Đài (chổ Nhạc và Đồng-nhi hành lễ). Khi
cúng Thầy xong bưng xuống tùy theo Tuần-Cửu của mỗi
tang-chủ vào quì để Đồng-nhi đọc kinh (vẫn để chung một
bàn). Cúng xong bãi Đàn thì linh-vị ai nấy bưng.

7- CÁCH CHẾ TANG-PHỤC
– Con trai thọ tang trảm thôi (là quần-áo không
lên lai.)
– Thọ tang cha-mẹ may áo cổ trịch như áo lễ, ở phía
sau lưng (chỗ vói không tới) may kèm một tấm vải phụ bản
ngang 1.2 và bề xuống 9 phân (tỏ dấu mang sự đau xót.)
– Tang cha con trai chống gậy tre (cha tiết tháo bên
ngoài, ngay chính).
– Tang mẹ con trai chống gậy dong (mẹ tiết-hạnh
bên trong và đầy lòng từ-ái).
– Gậy dài ngắn không chứng, tùy người cao thấp,
nhưng phải từ dưới đất lên yếm tâm (chủ tâm ai bi).
– Mũ bạc, dây rơm buộc ngang lưng, phải đánh 3 tao
đậu lại (không có rơm thì dùng vải se làm 3 lằn).
– Bức cân, xé vải hình tam-giác, vừa trên đầu, xếp
làm 3 lằn hướng về bên hữu (3 lần xếp tượng-trưng TamCang, là 3 giềng mối trong Đạo Nhơn-Luân).
– Con gái có chồng và rể mặc áo chẹt, quần áo lên
lai, gái đội, rể bịt khăn trắng.
– Con gái chưa chồng và con dâu mặc áo rộng, quầnáo xổ lai, bịt khăn trắng.
– Cháu nội gái và cháu ngoại cột khăn trắng.
– Con rể và cháu thành-niên bịt khăn trắng.
– Các cháu nội trai thì đội mấn. (Khăn tang: dâu,
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8- PHẨM-VẬT TRONG KHAY LINH-VỊ
Phần nầy Hội-Thánh không có chỉ rõ nên có người
khi cúng vong trong khay linh-vị đi làm Tuần-Cửu ...
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chưng-bày như trên bàn thờ (hoa, quả, trà, nước, rượu,...)
Xét về lý người sống cũng như người qui-vị (chơnlinh) khi chầu lễ Đức CHÍ-TÔN cũng như nhau và cũng
phải nam tả nữ hữu ... Để tượng-trưng về Thể, ta có thể
để vào khay một linh-vị, một lư-hương và 1 cây đèn là đủ
(cũng như khi ta cúng Đức CHÍ-TÔN Hội-Thánh buộc
trước khi cúng phải rửa mặt, xúc miệng cho sạch-sẽ cơ mà).
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Diêu-Trì”
▶▶ 3.- Cách lạy trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ
▶▶ 4.- Cách Chấp Tay và Ý-Nghĩa Lạy Theo Ba Thời
Kỳ Mở Đạo
▶▶ 5.- Chú-giải bắt ấn Ty
▶▶ 6.- Cách lạy cúng tứ thời
▶▶ 7.- Ý-Nghĩa Xá Bàn-Thờ Hộ-Pháp (chữ-Khí)
▶▶ 8.- Ý-Nghĩa Phật, Pháp, Tăng
▶▶ 9.- Ý-Nghĩa Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát MaHa-Tát
▶▶ 10.- Ý-Nghĩa Dâng Tam-Bửu
▶▶ 11.- Cách lạy sau khi cúng Đàn
▶▶ 12.- Cách Bái-Lễ Đức Chí-Tôn và Thần, Thánh,
Tiên, Phật
▶▶ 13.- Lễ-Sĩ nữ
▶▶ 14.- Lễ phục của Chức-Sắc đi dự các nghi-lễ tại
địa-phương
▶▶ 15.- Nghi-thức thờ tại tư-gia
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194

195

PHỤ LỤC



▶▶ 18.- Chuông U-Minh
▶▶ 19.- Ảnh-hưởng tiếng chuông U-Minh và ý-nghĩa
đại-cương những câu kệ
▶▶ 20.- Nhạc-lý cúng Đàn
▶▶ 21.- Lễ phục trò lễ mặc khi cúng đàn nơi ĐềnThánh và Thánh-Thất
▶▶ 22.- Sơ-đồ cúng sao-hội
▶▶ 23.- Nghi-thức cúng sao-hội
▶▶ 24.- Bàn thờ cúng cầu siêu hội
▶▶ 25.- Tang-lễ nước ngoài
▶▶ 26.- Hôn-nhơn

1. LỜI THUYẾT-ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

Lễ An-Vị Phật-Mẫu lần đầu-tiên tại Báo-Ân-Từ,
thời Dậu mùng 9 tháng Giêng năm Đinh-Hợi, 1947.
Lời Thuyết-Đạo của Đức Hộ-Pháp.
“... Ngày mùng 9 tháng Giêng năm Tân-Hợi, 1947
di quả Càn-Khôn tại Báo-Ân-Từ về Tổ-Đình Tòa-Thánh,
Đức Hộ-Pháp dạy Lễ-Viện Phước-Thiện tạo Long-Vị để
thờ Đức Phật-Mẫu tại Báo-Ân-Từ đề chữ: Diêu-Trì KimMẫu, bên hữu Cửu-Vị Tiên-Nương, bên tả Bạch-Vân-Động
Chư Thánh. Khởi-đầu thờ Phật-Mẫu vào ngày mùng 9
tháng Giêng năm Đinh-Hợi, 1947. Phận-sự tô điểm, sơn
phết, trang-trí giao cho Ban Kiến-Trúc, Tá-Lý Sở đắp vẽ,
Lâm-Thành-Kía và Nguyễn-Thế-Trạch lãnh đắp chơndung Đức Cao-Thượng-Phẩm, đứng trên mặt dựng trước
Báo-Ân-Từ tay cầm Long-Tu-Phiến đưa lên, mặc áo rộng
trắng. Đức Ngài dạy Lễ-Viện Phước-Thiện sửa-soạn 6 giờ
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chiều ngày 9 tháng Giêng thiết Đại-Lễ An-Vị Phật-Mẫu.
Từ từ toàn-thể Đạo, nam-nữ tề-tựu cả chư Chức-Sắc mặc
Đại-Phục theo sắc Phái, khi đến thấy Đức Ngài mặc áo
đạo trắng thường phục, khi ấy cả thảy đều thay-đổi lại
áo-trắng tay chẹt hết, Đức Ngài nói: “Nơi Triều-Thiên
ở Đền-Thánh chầu lễ Đức CHÍ-TÔN là đẳng cấp áo-mão,
còn về đây nơi cửa Phật-Mẫu là tình Mẹ với con mà thôi.
Hễ quan-trưởng chịu luật nghiêm-khắc, về Mẹ không làm
oai-quyền, như vậy mới thấy bà Mẹ thương-yêu con cái vôngần, dầu vinh-hiển quyền-uy thế nào chung cuộc cũng về
cùng Mẹ mà thôi ...” Đức Ngài sắp Chức-Sắc nữ-phái quì
ban giữa, kế tiếp Chức-Việc, đạo-muội quì chót, bên nữ
toàn là nữ-phái quì cúng, bên tả Chức-Sắc nam-phái quì
trước, kế-tiếp là đạo-hữu. Ngoại-nghi có bàn Hội-Đồng
cũng hương hoa trà quả để mời chư vị Hiệp-Thiên-Đài
quá-vãng cùng chư Đại Thiên-Phong Cửu-Trùng-Đài
như Đức Quyền-Giáo-Tông,... dự lễ bái Đức Phật-Mẫu.
Sau nghi ngoại Đức Hộ-Pháp cùng chư vị Thời-Quân
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Chức-Việc nếu có quì kế tiếp.
Sau khi lễ thành Đức Ngài gọi Lễ-Viện Phước-Thiện và
mấy em Giáo-Nhi, đồng-nhi đến đứng chung quanh bàn
Hội-Đồng Ngài dạy: “Khi cúng rồi phải day xá ra một xá
cũng như ở Đền-Thánh. Nên hiểu không phải xá Hộ-Pháp
mà là xá để kính chào Khí Sanh-Quang, tức là nguồn cội
của Pháp biến sanh vạn-vật: trước là Phật, Pháp, Tăng
gọi là Tam-Qui, trong Pháp ấy xuất-hiện Phật-Mẫu, kế
tiếp vạn-linh, vạn-vật,... Bởi cái Bí-Pháp Diêu-Trì-Cung
có liên-quan mật-thiết cùng Hiệp-Thiên-Đài một căn cội
Pháp, vận hành Ngươn-Khí, nơi nào có Hiệp-Thiên-Đài
thì có Tam-Qui Thượng-Hạ Pháp-Giới, mặc-dù nơi đây
không có thờ chữ Khí mà buộc mình phải xá ra. Đó là lòng
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tin-tưởng biết ơn và chào mạng sanh của chúng-ta đó vậy.”
Mấy em Lễ-sĩ nhớ khi cúng Phật-Mẫu phải xướng câu:
“Nam-nữ nhập Đàn.” Nơi nầy về Mẹ ai cũng là con, không
ai dám xưng Chức-Sắc, dầu Hộ-Pháp cũng là con. Lễ mặc
áo vàng phái-Thái, được phép đi giày hay là vớ trắng, theo
lẽ có Lễ-sĩ nữ dâng Tam-Bửu mà thấy coi bộ bề-bộn phải
mấy đứa thủ trinh còn nhỏ bắt nó tập lễ đi coi bộ gọn hơn.
Mấy em Giáo-nhi khi cúng Đàn nơi Đền-Thờ Phật-Mẫu
đọc một bài kinh “Tạo-Hóa Thiên ...” rồi kế điện hoa,
rượu, trà. Khi cúng Tứ-Thời mới tụng bài kinh “Xưng
tụng công-đức ...” đến câu “Cùng chung giáo-hóa chung
cùng lo-âu ...” sửa lại “Cùng chung giáo-hóa ân-cần lo-âu
...” để rồi Qua cho lịnh Tiếp-lễ sửa lại những chữ kinh
trùng-tự. Bài dâng Hoa đến chỗ “... Cúi mong Thượng-Đế
...” phải thài “... Cúi mong Phật-Mẫu ...” Kỳ lễ nầy theo
lẽ cúng thời Ngọ ngày Rằm, nhưng Qua định cúng thời
Dậu là cốt-yếu thuộc Âm, lại là ngày vía Đức CHÍ-TÔN.
Buổi-đầu Qua biết thế nào cũng bỡ-ngỡ sơ-sót, đến kỳ
Sóc-Vọng tới đây phải chấn-chỉnh cho trang-hoàng. Từ
đây Lễ-viện Hành-Chánh, Phước-Thiện phải tuân y lịnh,
đừng sửa-đổi, hễ ngày Sóc-Vọng, các kỳ lễ Vía, Ngươn-Đán
phải thiết-lễ cúng Đức CHÍ-TÔN thời Tý, còn cúng PhậtMẫu thời Ngọ. Từ đây về sau nơi nào muốn lập Đền-Thờ
Phật-Mẫu phải đợi có Thánh-Thất rồi mới lập sau. Phải
coi theo cách-thức hành-lễ ở Tòa-Thánh và Báo-Ân-Từ,
phải làm y khuôn-mẫu, chẳng nên canh cải sửa-đổi là trái
phép mà sanh biến-loạn hàng thất thứ.”
Ngày 12 tháng Giêng Đinh-Hợi, 1947.
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Hôm nay là ngày lễ Hội-Yến Diêu-Trì nhưng phần
đông con cái của Mẹ chưa nhận-thức cả sự huyền-vi mầunhiệm, xin cả thảy để tâm nghe và suy nghiệm. Trước khi
bàn đến chỗ Bí-Pháp thì nên tìm hiểu nguyên-lý cơ cấutạo Càn-Khôn Vũ-Trụ hữu-vi, và cơ cấu-tạo cả vạn-loại
hữu-sanh, nhứt là người. Quyền-năng vô-biên của Đức
CHÍ-TÔN đã ban cho ánh Linh-Quang giữa Trời người
hiệp nhứt. Ngôi Thái-Cực là cực Dương mà cũng là Thiên,
tức ánh Linh-Quang hay là hình-thể Đức CHÍ-TÔN, Đại
Từ-Phụ. Ngôi Thái-Âm là cực Âm mà cũng là Địa, tức
là hình-thể Âm cõi Tây-Vương-Mẫu, hay là hình-thể của
Đức Phật-Mẫu, cả hai khối hiệp lại tạo một hình-thể thứ
ba là cơ-thể hữu-vi, tức là Càn-Khôn Vũ-Trụ. Rồi trong
Càn-Khôn Vũ-Trụ hữu-vi nầy mới phối-hợp lại, do ÂmDương tương-hiệp cấu-tạo ra hình-thể của chúng-sanh
hay là cả vạn-loại hữu-sanh trên hoàn-vũ mà đại-diện là
người, với một hữu-vi đầy đủ. Vì thế nên có câu:
“Đại Từ-Phụ từ-bi tạo-hóa,
Tượng mảnh thân giống cả Càn-Khôn ...”
Người có đủ Tam-Tài tức là Tam-Bửu là Tinh, Khí,
Thần:
– Tinh là hữu-vi.
– Khí là trung-gian, khí chất.
– Thần là vô-cực, mà điểm Thần ấy có sẳn ở trong
vạn-vật. Song nó là một điểm tượng chung nhỏ nhít không
đáng kể; Duy có nhơn-loại là được Điểm-Linh-Quang
sáng chói hơn cả muôn loài, mà chính nhờ đó mà từ thểchất tiến lên khí-chất và tiến-triển mãi thêm lên cho đến
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tận-thiện tận-mỹ. Theo Chơn-Pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ thì mọi cơ-cấu nơi cõi vô-hình đều có cơ-cấu hữuhình đối tượng trong cửa Đạo 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 cõi vô-hình có
cơ cấu-tạo ra cung Trời là Thập-Nhi Khai-Thiên, tức là
Thập-Nhị Thời-Thần, thì ở cửa Đạo Cao-Đài có đối-tượng
hữu-vi là Thập-Nhị Thời-Quân.
Còn nói về Hội-Yến Bàn-Đào thì ở cõi vô-hình nơi
Cung-Diêu-Trì mỗi năm đến mùa đào chín Đức Diêu-Trì
Kim-Mẫu tức là Đức Phật-Mẫu mở lễ Hội-Yến Bàn-Đào
có tất cả chư Phật Tiên ở các nơi đều về chầu Lễ, được ăn
một quả Đào-Tiên sẽ đặng trường-sanh, thì ở cửa Đạo
Cao-Đài cũng có tổ-chức một cuộc Lễ hữu-vi đối-tượng
tại Đền-Thờ Đức Phật-Mẫu ở Tòa-Thánh Tây-Ninh cho
Chức-Sắc Thiên-Phong ở tứ phương, nhứt là Chức-Sắc
Hiệp-Thiên-Đài đều về chầu Lễ để hưởng ân-điển của
Đức Đại Từ-Mẫu ban cho.
Như vừa giải-thích trên, đối-tượng của Cửu-Thiên
Khai-Hóa thì chỉ có một Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài và
đối-tượng của Thập-Nhị Khai-Thiên chỉ có Thập-Nhị
Thời-Quân mà thôi. Còn đối-tượng Hội-Yến ở Cung
Diêu-Trì thường gọi là Hội-Yến Diêu-Trì, thì ở cõi hữu-vi
chỉ có một Lễ Hội-Yến ở Đền-Thờ Đức Phật-Mẫu tại TòaThánh Tây-Ninh mà thôi. Nếu ai mạo-hiểm tự tổ-chức Lễ
Hội-Yến một nơi nào khác y như ở Tòa-Thánh Tây-Ninh
thì phải bị tội phạm pháp không sao tránh khỏi (trừ phi
Đức Hộ-Pháp lúc ở Kiêm-Biên nhân danh là Chưởngquản Hiệp-Thiên-Đài mới tổ-chức được mà thôi. Nhưng
sau nầy Đức Hộ-Pháp đăng Tiên rồi thì ở Kiêm-Biên chỉ

tổ-chức một buổi Lễ Tưởng-Niệm mà thôi, không có thài
và không có bồi tửu.)
Về Chơn-Pháp mà cũng về Bí-Pháp, mọi cơ-cấu
hữu-vi đều phải có đủ Tam-Bửu là Tinh, Khí, Thần. Về
mặt Tôn-Giáo là một cơ-cấu hữu-vi thì cũng không ngoài
luật ấy, nên trước tiên cần có một chủ hướng là tinh-thần;
Tinh-thần ấy là tín-ngưỡng, chủ tinh-thần ấy là linh-hồn
của Đạo Giáo, mà linh-hồn của Đạo Cao-Đài là Đức
CHÍ-TÔN chỉ về cực Dương. Một Tôn-Giáo muốn sống
bền vững và phát-triển tốt đẹp thì Tôn-Giáo ấy phải có
đủ Tam-Bửu là Tinh, Khí, Thần.
– Về Thần: Thì khi lập Đạo Cao-Đài, Thần đã sẵn
có do Đức CHÍ-TÔN là 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 Khí.
– Về Tinh: Là tinh-thể của Đạo Cao-Đài tức là 3 chi:
Pháp, Đạo, Thế. Thế tượng-trưng là Hộ-Pháp, ThượngPhẩm, Thượng-Sanh. Lúc nền Đạo mới phôi-thai thì Đức
CHÍ-TÔN và Đức Phật-Mẫu giáng-cơ dạy cách-thức lập
lễ Hội-Yến Bàn-Đào vào ngày 15 tháng 8 năm Ất-Sửu, nơi
căn phố tư-gia của Đức Cao-Thượng-Phẩm và dạy ba vị:
Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh phải ngồi vào
Bàn Yến với Cửu-Vị Nữ-Phật dưới quyền chủ-tọa của
Đức Phật-Mẫu, còn bên trên thì có Đức CHÍ-TÔN hành
Pháp vô-vi lập thành hình-thể hữu-vi của Đạo Cao-Đài
có đủ Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt trong một Bàn Yến, mà
Bàn Yến ấy về phần vô-vi chủ-yếu là trường-sanh bất-tử.
Nên Lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung mà Đức CHÍ-TÔN
cho lập tại cửa Đạo Cao-Đài cốt-yếu là hội đủ cả ba Bửu-
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Pháp: Tinh, Khí, Thần để lập thành một cơ-cấu trườngsanh bất-tử, tức là sự trường-tồn vĩnh-cửu của Đạo CaoĐài đó vậy.
Còn hỏi tại sao có mặt Thập-Nhị Thời-Quân dự bồitửu trong Bàn Yến thì nên nhớ rằng ở cõi vô-hình phải
có Thập-Nhị Khai-Thiên là Thập-Nhị Thời-Quân cũng
phải phối-hợp cùng nhau để giúp tạo-thành hình-tướng
của Đạo Cao-Đài, vì đó mà Thập-Nhị Thời-Quân mới có
mặt bồi tửu trong buổi Lễ Hội-Yến.
Bên Cửu-Trùng-Đài là hình-ảnh của Cửu-Thiên
Khai-Hóa mà thôi. Cõi vô-hình thì Cửu-Thiên Khai-Hóa
chỉ là phân chia đẳng-cấp của cơ Trời, còn về phần hữuhình thì Đức CHÍ-TÔN cũng chỉ là sự phân chia đẳng-cấp
trong Đạo mà thôi.
Nếu bên vô-hình Cửu-Thiên Khai-Hóa không có dự
phần phối-hợp để tạo ra cung Trời thì trong đối-tượng về
phần hữu-hình Đức CHÍ-TÔN cũng không có dự phần
phối-hợp để giúp tạo-thành hình-tướng của Đạo CaoĐài. Vì những nguyên-do trên đây mà Chức-Sắc CửuTrùng-Đài không có dự vào việc bồi tửu trong Lễ Hội-Yến
Diêu-Trì và Lễ nầy mới đặc-biệt thuộc phần tổ-chức của
Hiệp-Thiên-Đài.
Khi nhận-thức rõ được cả Bí-Pháp nhiệm-mầu và
ý-nghĩa sâu-xa cuộc Lễ Hội-Yến Diêu-Trì rồi thì sẽ thấy rõ
chỗ cao tối-trọng cuộc Lễ là dường nào. Hình-ảnh cuộc Lễ
Hội-Yến Diêu-Trì nơi cửa Đạo Cao-Đài hiện nay là một
Lễ Kỷ-Niệm lưu dấu ngày tạo-thành hình-tướng hữu-vi
của Đạo, mà cũng là một đặc-ân cho cửa Hiệp-Thiên. Lễ
Kỷ-Niệm này lẽ ra quan-trọng gấp mấy lần ngày mùng 7
tháng 10 năm 1926, là ngày thông-báo cho chánh-quyền

Pháp buổi ấy biết rằng Đạo Cao-Đài chánh-thức lập-thành,
và cũng quan-trọng hơn ngày 15 tháng 10 là ngày gọi rằng
khai Đạo, chớ thực-sự chỉ là ngày khai-sanh hay là một
Lễ Kỷ-Niệm ngày khánh-thành đầu-tiên. Chớ ngày tạo
hình-tướng của Đạo tức là ngày sanh của Đạo là ngày 15
tháng 8 vào ngày Hội-Yến Diêu-Trì, ngày ấy là ngày vui
cho sự trường-tồn vĩnh-cửu của cõi Trời, ngược lại cảnh
đào độn của Tam-Thập Lục-Động và cũng là ngày vui của
sự trường-tồn vĩnh-cửu của Đạo Cao-Đài đến thất-ức
niên (700,000 ngàn năm). Ngày ấy yến-tiệc linh-đình
nơi Cung-Diêu-Trì, thì cũng ngày ấy hình-tướng của
Thập-Nhị Khai-Thiên ở mặt thế nầy, tức là Thập-Nhị
Thời-Quân cũng tổ-chức Lễ Hội-Yến Diêu-Trì để mừng
ngày Đạo Cao-Đài đã qui-hợp đủ ba Bửu-Vật cần-thiết
cho sự sống và tồn-tại là Tinh, Khí, Thần. Và cũng là ngày
tạo sanh hình-tướng hữu-vi của Đạo Cao-Đài đó vậy. Như
thế mới nhận thấy rõ cả sự hệ-trọng và mầu-nhiệm của cơ
Trời và luôn cả sự quí-báu vô song, Bí-Pháp nhiệm-mầu
để tạo-thành hình-thể hữu-vi của nền Đại-Đạo cho được
trường-tồn vĩnh-cửu.
Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 15-8 Tân-Hợi (3-10-1972)
Bảo-Đạo
Hồ-Tấn-Khoa
(Ấn-Ký)
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3.- CÁCH LẠY TRONG BUỔI TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

(“Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển”)
Lạy là gì?
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– Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chấp hai tay lạy là tại sao?
– Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương,
Âm-Dương hiệp-nhứt, phát khởi Càn-Khôn sanh-sanh
hóa-hóa, ấy là Đạo.
Lạy kẻ sống hai lạy là tại sao? (Hai lạy trơn không
gật đầu.)
– Là nguồn-cội của nhơn-sanh lưỡng-hiệp ÂmDương mà ra, ấy là Đạo.
Lạy vong-phàm 4 lạy là tại sao? (Lạy trơn không
gật đầu.)
– Là vì 2 lạy của phần người (nam đứng, nữ ngồi
lạy), còn 1 lạy Thiên, 1 lạy Địa (quì lạy).
Lạy Thần, Thánh thì 3 lạy là tại sao? (3 lạy trơn)
– Là lạy Đấng vào hàng thứ 3 của Trời, và cũng chỉ
rằng lạy Tinh, Khí, Thần hiệp-nhứt, ấy là Đạo.
Lạy Tiên, Phật 9 lạy là tại sao? (3 lạy, mỗi lạy 3 gật
= 9 gật)
– Đức CHÍ-TÔN ân-xá mỗi gật thay cho 1 lạy. Là lạy
9 Đấng Cửu-Thiên Khai-Hóa.
Còn lạy Thầy là 12 lạy là tại sao? (3 lạy, mỗi lạy 4 gật
= 12 gật)
– Các con không hiểu đâu. Thập-Nhị Khai-Thiên là
Thầy, Chúa cả Càn-Khôn Thế-Giái nắm trọn Thập-Nhị
Thời-Thần trong tay. Số 12 là con số riêng của Thầy.
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4. CÁCH CHẤP TAY VÀ Ý-NGHĨA LẠY

Theo Ba Thời-Kỳ Mở Đạo
– Nhứt-Kỳ Đức Thái-Thượng lập Đạo dạy cách lạy
2 bàn tay nắm co lại, Kiết-Nhị như bông-sen búp, khi lạy
thì xoè hai bàn tay úp xuống đất rồi cúi đầu, 3 lạy kêu là
Khể-Thủ.
– Qua Nhị-Kỳ Đức Thích-Ca lập Đạo dạy cách lạy
chấp hai bàn tay Hiệp-Chưởng Hoa-Khai như bông sen
nở, khi lạy thì ngữa hai bàn tay xuống đất mà cúi đầu,
kêu là Hòa-Nam.
– Đến Đức Khổng-Tử dạy Đạo, dạy lạy 2 tay cung
lên đến ngang chân mày, kêu là Phủ-Phục.
– Nay Tam-Kỳ Đức CHÍ-TÔN giáng-cơ tiếp-điển mở
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, hiệp đủ Phật, Tiên, Thánh là
kỳ kết-quả, để độ 92 ức Nguyên-Nhân về nơi nguyên-thủy,
có câu: “Thiên-Địa tuần-hoàn, châu nhi phục-thủy”. TamGiáo qui-nguyên, chấp 2 bàn tay như hoa-sen đã thành
trái (quả). Bên tay trái thuộc Dương, ngón cái là mẫu-chỉ,
ngón trỏ là thực-chỉ, ngón giữa là trung-chỉ, ngón út là
tiểu-chỉ, còn một ngón không tên là vô-danh chỉ, sách có
câu: “Vô-danh Thiên-Địa chi-thủy.” là trước khi Trời-Đất
chưa khai thì một Khí Không-Không, sau định hội Tý
mới mở Trời, nên chữ Tý ở tại gốc ngón tay vô-danh. Khi
mở Trời rồi mới có hữu-sanh vạn-vật chi-mẫu. Muôn-vật
có hình chất đều thọ nơi mẫu mới hóa-sanh.
Nay đến hội Tam-Kỳ kết-quả là độ cả quần-linh về
Niết-Bàn. Nên tay tả, ngón cái là mẫu, chỉ vào chữ Tý, còn
tay hữu, ngón cái chỉ vào chữ Dần của tay tả, bốn ngón
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bao ngoài, Thánh-Ngôn quyển một trang 11, “... Khi bái
lễ, hai bàn tay chấp lại song phải để tay trái Ấn-Tý, tay mặt
ngữa ra nằm dưới tay trái chụp lên trên ...” Tay tả là “Nhơn
vật quần-linh tận qui nguyên vị.” Tay tả là Dương mà có
ngón tay hữu Âm chỉ vào, còn tay hữu Âm mà có tay tả
Dương ở trong. Vậy nên Kinh-Dịch nói: “Âm nội hữu
chơn Dương, Dương nội hữu chơn Âm, Âm-Dương lưỡng
cá-tứ, năng hữu kỷ nhơn-tri.” Như cách lạy nầy là thời-kỳ
dạy Đạo; Còn người luyện Đạo cách lạy cũng hai tay kiết
quả, nhưng mà khi lạy chí đất phải để hai bàn tay ngữa ra
mới cúi đầu. (Cách lạy mầu-nhiệm, nghĩa-lý sâu-xa, chưa
đến thời-kỳ tịnh-thất. “Thiên-Bàn Tại-Gia”, trang 25-27
lời dạy Đức Quyền Giáo-Tông.)

khác (quyển “Thiên-Đạo” trang 132).
Như giải-thích trên, nên Hội-Thánh dạy hễ khi cúng
thì phải bắt Ấn-Tý (dầu Vong cũng vậy), vì Ấn-Tý là Ấn
của Tam-Kỳ, ta phải bắt cho đúng theo Ngươn-Hội và
Chơn-Pháp.

5. CHÚ-GIẢI BẮT ẤN TÝ
Người ta tréo mấy ngón tay lại, hoặc đưa ngón nọ ra,
co ngón nầy vô, theo một cách thức riêng. Nguyên trong
mấy ngón tay, có ngón xuất Điển-Quang như ngón trỏ và
ngón út, có ngón tiếp Điển-Quang ở ngoài như ngón giữa
và ngón áp út. Phàm muốn khỏi tiếp tà Điển, khi bắt Ấn
người ta co ngón giữa và ngón áp-út lại, hoặc tréo nhau
theo cách-thức riêng, đồng-thời lại đưa thẳng ngón trỏ và
ngón út đặng xuất Điển mà chống cự, hoặc xua đuổi tà
Điển (Ấn Hộ-Pháp). Còn ngón cái là nguồn chứa sinh-lực,
phải co lại đặng tránh tà Điển làm tổn-thương sinh-lực.
Bắt Ấn-Tý thì dùng ngón tay cái ấn vào gốc ngón tay áp
út (cũng tay trái) chỗ cung Tý rồi nắm tròn tay lại. Vì
Đức Thượng-Đế là Đại Từ-Bi cho nên Ấn của Ngài chỉ
dùng cho chúng-ta hộ-thân, chớ không cần xuất Điển,
nên ngón trỏ và ngón út không đưa thẳng ra như bắt Ấn
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6. CÁCH LẠY CÚNG TỨ-THỜI

(Trích lời dạy của Đức Quyền Giáo-Tông)
Trước khi cúng, đánh chuông nhứt ba tiếng, rồi
sửa-soạn khăn áo đèn nhang cho đủ, như có nhiều người
thì phải sắp bày ban, tay bắt Ấn-Tý đi vào Chánh-Điện,
đứng cho ngay hàng hai bên, nam tả, nữ hữu, nghe ba
tiếng chuông nhì thì hai bên đưa tay kiết-quả lên chí trán
xá xuống chí gối một xá, (khi nào có nam-nữ hai bên thì
mới xá Đàn, Âm-Dương hiệp nhứt) rồi hai bên đều khởi
chân phía trong điện mà bước vào chỗ quì, rồi ngước lên
Điện mới đưa tay kiết-quả đến trán xá đến gối ba xá “Phổ
Thiên áp Địa gọi là Tam-Tài: Đưa tay lên trán chỉ về Thiên,
đưa xuống chí gối chỉ về Địa, đưa tay lên ngực chỉ về Nhơn;
tất cả đều gom về tâm mà thành-kỉnh Đức CHÍ-TÔN tức
là: (Thiên, Địa, Nhơn là Tam-Tài)” mới khởi chân trái
bước tới một chút, quì chơn mặt xuống trước, chơn trái
quì theo sau cho ngay thẳng, mắt ngó ngay Thiên-Nhãn.
– Lễ-vụ khắc nhẹ một tiếng chuông thì đưa tay kiếtquả lên chánh giữa trán và niệm: Nam-Mô Phật.
– Đưa tay qua bên tả; gần lỗ tai niệm: Nam-Mô Pháp.
– Đưa tay qua bên hữu; gần lỗ tai niệm: Nam-Mô
Tăng.
Để tay kiết-quả xuống nơi ngực (chổ trái tim) chớ
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rời ra: (Mỗi câu niệm khắc một tiếng chuông.)
– Cúi đầu lần thứ nhứt niệm: Nam-Mô Cao-Đài
Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
– Cúi đầu lần thứ nhì niệm: Nam-Mô Quan-Thế-Âm
Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
– Cúi đầu lần thứ ba niệm: Nam-Mô Lý-Đại-TiênTrưởng Kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
– Cúi đầu lần thứ tư niệm: Nam-Mô Hiệp-Thiên
Đại-Đế Quan-Thánh Đế-Quân
– Cúi đầu lần thứ năm niệm: Nam-Mô Chư Phật,
Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần
Dứt rồi đọc bài “Niệm Hương”, dứt lạy 3 lạy (mỗi bài
Kinh có chỉ cách lạy.) Khi lạy đưa tay kiết-quả lên trán,
rồi để xuống nơi ngực mới xòe hai bàn tay ra (kiết-quả rồi
rải cho chúng-sanh chung hưởng) gát tréo hai ngón cái lại
(lưỡng hiệp) mà úp xuống đất, khi lạy rồi ngước dậy thì
đưa tay kiết-quả lên trán rồi mới chấp xuống ngực. Khi
mãn lễ đứng dậy, cũng đứng chơn trái trước, cũng xá 3 xá
như trước, mới day ra bàn Hộ-Pháp xá một xá, rồi rút từ
hàng thứ-tự mà ra. (Khi quay ra sau xá bàn Hộ-Pháp thì
nam-nữ quay cùng chiều; từ phải sang trái gọi là Vãng-Hồi
(hình chữ Vạn [ ] )

ấy xuất-hiện Phật-Mẫu, kế đến mới tới Vạn-Linh ... Chào
chữ Khí là chào cả Tam-Qui Thượng-Hạ Pháp-Giới, tức
là chào mạng-sanh của ta ... (Trích tóm-lược “Lời-Phê
của Đức Hộ-Pháp”, trong tờ thỉnh-giáo của ông Hộ-Đàn
Pháp-Quân: 20-9 Quí-Tỵ tức 27-10-1953).

7. Ý-NGHĨA XÁ BÀN-THỜ HỘ-PHÁP

Đức Thượng-Đế, Ngài lấy Thánh-Danh: Cao-Đài
Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là hàm-súc ý-nghĩa
Tam-Giáo qui-nguyên hiệp-nhứt.
– Cao-Đài là cái đài cao ở tận ngôi Thái-Cực, là đài
ngự của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, chỉ về Nho-Giáo
vì Nho-Giáo tôn-thờ ngôi Thái-Cực.

(Chữ Khí)
Cái xá ấy không phải xá Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài
mà là xá chữ Khí, là nguồn-cội của Pháp đã biến-sanh
vạn-vật ... Cái xá ấy là kính Đệ-Nhị Tam-Qui; Trong Pháp
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8.- Ý-NGHĨA PHẬT, PHÁP, TĂNG
(Phật là Thần, Pháp là Khí, Tăng là Tinh. Dấu niệm:
Thần là Trời, Khí là Đất, Tinh là Người. Nên bên ThánhGiáo Gia-Tô lấy dấu: Nhơn danh Cha, Con và Thánh-Thần
cũng là 3 ngôi ấy.)
– Nam-Mô Phật: Miệng nói tâm niệm, ta không quên
Đấng toàn-tri, toàn-năng, lòng ghi-nhớ Đức Ngài, để noi
theo chơn Đức Ngài mà tiến bước trên đường tu tỉnh.
– Nam-Mô Pháp: Nhắc ta nhớ Đạo-Pháp huyền-vi
mầu-nhiệm quí-báu, dầu khổ-hạnh, phải gắng-sức, không
thối chí ngã lòng.
– Nam-Mô Tăng: Hội-Thánh là một nhóm lươngsanh đại-diện cho Đức CHÍ-TÔN để dìu-dắt chúng-ta.
Vậy ta phải tuân-lời dạy-dỗ của Hội-Thánh để tiến bước
trên đường học Đạo.
9. Ý-NGHĨA CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT
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– Tiên-Ông chỉ về Tiên-Giáo.
– Đại-Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát chỉ về Phật-Giáo.
Đó là tượng-trưng đức khiêm-nhượng của Đức
CHÍ-TÔN, và cũng ngụ-ý khuyên-dạy môn-đệ Ngài phải
học theo phép khiêm-nhượng của Đức Ngài mà dìu-dẫn
nhơn-sanh.
10. Ý-NGHĨA DÂNG TAM-BỬU

(Đức Hộ-Pháp giảng ngày 1-12 Đinh-Hợi)
Mỗi khi cúng Đàn chúng-ta dâng Hoa, Rượu, Trà
gọi là Tam-Bửu; Lễ dâng Tam-Bửu là một cách tiết-lộ cho
người hiểu rằng trong châu-thân ta vốn có Tinh, Khí,
Thần. Ba món báu ấy phải hườn-nguyên, hiệp-nhứt mới
đắc Đạo. Khi dâng ta nguyện: (là khi thài dứt, Lễ-vụ khắc
chuông, tất-cả đồng-nguyện.)
– Hoa: Con xin hiến cả hình-thể tinh-anh tốt-đẹp
nầy mong nhờ Thầy trọn quyền sử-dụng.
– Rượu: Con xin hiến cả trí-não năng-lực mạnh-mẽ
nầy mong nhờ Thầy trọn-quyền sử-dụng.
– Trà: Con xin hiến cả linh-hồn điều-hòa yên-tịnh
nầy mong nhờ Thầy trọn-quyền sử-dụng. Rồi nguyện
tiếp: Ba món báu con đã hiến, chính của Thầy đào-tạo
cho con, thì do quyền-hành độc-đoán của Thầy sử-dụng
ban ơn lành cho con. (Mỗi bài 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm:
Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.)
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11. CÁCH LẠY SAU KHI CÚNG ĐÀN

(những vị hầu Đàn)
Sau bài “Ngũ-Nguyện” chư-vị quì cúng xong đứng
dậy thì chư-vị Chức-Sắc, Chức-Việc, đạo-hữu già yếu vào
bái-lễ Đức CHÍ-TÔN hay Đức Phật-Mẫu, theo sự sắp-đặt
của Ban Trật-Tự Đàn cúng. Khi bái-lễ không cầu-nguyện,
chỉ lấy dấu: Phật, Pháp, Tăng (vì đã nguyện chung khi
dâng sớ, là lúc Lễ-sĩ xướng sớ văn thượng-tấu, Lễ-vụ khắc
chuông vị chứng Đàn và tất cả đồng-nguyện, nếu ai muốn
nguyện riêng thì khi bãi Đàn rồi, trở vào nguyện sau.)
12. CÁCH BÁI-LỄ ĐỨC CHÍ-TÔN VÀ THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT
Người Đạo Cao-Đài hễ khi lạy thì tay bắt Ấn-Tý; Lạy
Thần, Thánh, Tiên, Phật hay vong-phàm đều bắt Ấn-Tý,
(Ấn-Tý là Ấn của Tam-Kỳ nên cách lạy cũng cho phù-hợp
theo Ngươn-Hội mới nhầm Đạo.)
– Lạy Đức CHÍ-TÔN 12 lạy, lấy dấu Phật, Pháp, Tăng
(3 lạy x 4 gật = 12 lạy.) Đức CHÍ-TÔN ân-xá, mỗi gật thay
cho một lạy. Khi lạy mỗi gật niệm: Nam-Mô Cao-Đài
Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.
– Lạy Đức Phật-Mẫu 9 lạy (3 lạy x 3 gật = 9 lạy),
không lấy dấu Phật, Pháp, Tăng. Khi lạy mỗi gật niệm:
Nam-Mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn.
– Lạy Phật, Tiên (từ Đầu-Sư trở lên) 9 lạy (3 lạy x 3
gật = 9 lạy), niệm Thánh-danh của vị đó.
– Lạy Thánh, Thần (từ Chánh Phối-Sư trở xuống
Lễ-Sanh) 3 lạy trơn (không có gật), niệm Thánh-danh
của vị đó.
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Chú-ý: “Châu-Tri 61” chỉ có lạy bậc Thánh như: Đức
Khổng-Phu-Tử, và Tam-Giáo giáo-chuû, Tam-Trấn mới
lạy 3 lạy 9 gật, còn các Thần, Thánh khác thì lạy ba lạy trơn.
– Lạy vong-phàm (từ Bàn-Trị-Sự xuống tín-đồ) 4
lạy trơn; 2 lạy quì là kỉnh Thiên-Địa, còn 2 lạy cho vong,
nam đứng, nữ ngồi. (“Hạnh-Đường Bàn-Trị-Sự”, trang
26). Nếu khi tế điện hoặc châm-chước thì quì lạy luôn 4
lạy, theo thông-lệ hành đám thời xưa ở Việt-Nam (không
có tài-liệu).
– Lạy người sống 2 lạy trơn, nam đứng, nữ ngồi (quyển
“Quan-Hôn Tang-Lễ”, trang 35).

Ghi chú: Phần a, b trước năm 1975 ở Trung ương
TTTN chưa có, ở địa phương phần b có nhưng mặc đồ
như Lễ sĩ Nam màu xanh cho hàng phẩm Bàn Trị Sự trở
xuống .....

13.- LỄ-SĨ NỮ
(Đức Hộ Pháp dạy nên lập Lễ sĩ nữ để cúng Đức
Phật Mẫu và hành tang lễ cho nữ phái, nhưng Ngài
không dạy mặc sắc phục).
Mỗi nơi nên thành-lập Lễ-Sĩ nữ để cúng Đức PhậtMẫu và tang-lễ cho Nữ-phái.
Lễ-phục Lễ-sĩ nữ:
a. Khi hiến lễ Đức Phật-Mẫu thì mặc lễ-phục y như
Lễ-Sanh nữ, nhưng màu vàng, áo không dải, đầu bịt khăn
vàng, gắn trước trán và hai bên màng tang ba bông cúc vàng.
b. Cúng lễ tang thì Lễ-sĩ nữ mặc lễ-phục màu trắng
y như Đạo-Phục Lễ-Sanh nữ, áo không dải, đầu bịt khăn
trắng, trước trán gắn một bông cúc, hai bên màng tang
gắn hai bông cúc, tất cả là 3 bông cúc trắng (đây là phần
sau nầy chớ trước kia vẫn mặc màu xanh đội mão như
Lễ-sĩ nam).
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14. LỄ-PHỤC CỦA CHỨC-SẮC ĐI DỰ CÁC NGHI-LỄ TẠI ĐỊA-PHƯƠNG
– Chức-Sắc có trách-nhiệm thay mặt Hội-Thánh
(đương quyền hành-chánh) tại địa-phương phải mặc áo
trường y. Chức-Sắc Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng
mặc Tiểu-Phục (áo dài) khi đến dự lễ tang-hôn trong bổn
Đạo hoặc các nghi-lễ Đạo do Hội-Thánh tổ-chức.
– Riêng về đọc tiểu-sử công-nghiệp hành Đạo cho
Chức-Sắc hoặc Chức-Việc lâm-chung, vị Chức-Sắc thay
mặt Hội-Thánh phải mặc Thiên-Phục vào bái-lễ Đức
CHÍ-TÔN, rồi mới đến trước bàn linh tuyên-dương côngnghiệp. Khi xong phải trở lại Thiên-Bàn xá 3 xá rồi mới
trở ra thay Thiên-Phục.
Chú-Giải:
– Sau ngày lễ đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật TriềuThiên (từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp Âm-Lịch) nếu có:
a. Chức-Sắc Đại-Thiên-Phong từ phẩm Đầu-Sư và
các phẩm tương-đương trở lên qui Thiên thì được cử
hành tang-lễ tại Biệt-Điện trong vòng 3 ngày (không di
Liên-Đài vào Báo-Ân-Từ, Đền-Thánh, cũng như ra CửuTrùng-Thiên).
Nghi-Thức Hành-Lễ:
– Thượng-Sớ Tân-Cố Chức-Sắc Cửu-Trùng-Đài để
tại Giáo-Tông-Đường. Hiệp-Thiên-Đài và Phước-Thiện
để tại Hộ-Pháp-Đường.
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– Lễ Thành-Phục phát tang (có lập nghi Tổ-Tông).
– Lễ Tế-Điện, Cầu-Siêu, nhập Bửu-Tháp đều được
đọc kinh như thường-lệ.
b. Chức-Sắc Thiên-Phong từ phẩm Chánh-Phối-Sư
đổ xuống Giáo-Hữu và các phẩm tương-đương qui-vị thì
hành-lễ Tế-Điện tại tư-gia, không di linh-cữu vô Báo-ÂnTừ và Đền-Thánh, không chèo hầu, chỉ được chèo đưa.
(Nếu không có tư-gia thì hành-lễ tại Khách-Đình.)
Các cuộc lễ Tế-Điện, Cầu-Siêu, Hành-Pháp ĐộThăng, An-Táng đều được đọc kinh như thường lệ.

chi cả.
Trên bàn-thờ Đức CHÍ-TÔN cũng như bàn kinh,
không thờ hình-ảnh, bửu-tượng của các bậc tiền-bối hoặc
các hình-ảnh khác.
Nơi Thiên-Bàn thường ngày đốt một ngọn đèn gọi
là Thái-Cực Đăng, không nên để tắt.
Nơi nhà đạo-hữu, trước khi sửa-soạn cúng Tứ-Thời
thì đánh ba tiếng chuông, lúc cúng rồi cũng đánh ba tiếng
chuông là đủ chớ không có kệ (“Kinh-Lễ” trang 6).

15. NGHI-THỨC THỜ TẠI TƯ-GIA

Trên Thiên-Bàn Tư-Gia

Người đã nhập-môn vào Đạo Cao-Đài thì phải
lập Thiên-Bàn thờ Đức CHÍ-TÔN tại tư-gia. Thiên-Bàn
phải đặt nơi thanh-khiết, trang-trọng nhứt, tốt hơn hết
là giữa nhà.
Cách sắp-đặt trên Thiên-Bàn như sau:
Thiên Nhãn

(do Hội-Thánh phát-hành)

Dĩa Trái Cây
Trà
Đèn Nghi

Thái-Cực Đăng

Bình Bông

R

Nước Trắng

Lư Hương

Đèn Nghi

R

R

(Ba Ly Rượu)

(cấm 5 cây hương khi cúng)

Chuông, mõ để nơi bàn kinh. Trên bàn kinh nầy
không có hình-ảnh, lư hương, trà, nước, bông, trái cây
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16. Ý-NGHĨA KHÁI-QUÁT MỖI PHẨM-VẬT

Hội-Thánh dạy: Người Đạo thờ Đức CHÍ-TÔN theo
hình chữ Chủ với 12 phẩm-vật; tượng-trưng Thập-Nhị
Khai-Thiên, là Chúa cả Càn-Khôn Thế-Giới, do Đức Ngài
làm chủ mà độ dẫn chúng-sanh. Khi sắp-đặt phẩm-vật
trên Thiên-Bàn phải cho thật ngay-ngắn, nếu sắp không
ngay thì trật nét chữ, trật một nét thì không chánh đáng ...
– Thánh-Tượng Thiên-Nhãn và Đèn Thái-Cực:
Tượng-trưng Đức Thượng-Đế, là Đấng Thánh-Hoàng
trước ngôi Thái-Cực; Ngọn đèn Thái-Cực luôn luôn thắp
sáng, còn gọi là Vô-Cực-Đăng, soi-sáng đầy trong Vũ-Trụ.
Thầy dạy “... Ngọn đèn các con thờ chính giữa, đó là giả
mượn làm tâm đăng, Phật, Tiên truyền Đạo cũng do đó,
các con thành Đạo cũng tại đó, nó ngay chính giữa, không
lay-động xao-xuyến ... Nhơn-vật nhờ đó mà sanh, nhờ đó mà
thành, nhờ đó mà an-vui. Trời-Đất nhờ đó mà quang-minh
trường-cửu, người tu-hành nhờ đó mà tạo Phật tác Tiên
siêu-phàm nhập Thánh, hễ chinh qua bên tả thì tả Đạo, xề
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qua bên hữu thì bàn-môn, ngay chính giữa là Chánh-Đạo.
Các con nên tường lý ấy. Lý ấy ở trong tâm, tâm an-tịnh
vô-vi tự-nhiên bất-động là Chánh-Đạo, tâm còn tính mưu
tà chước quỉ, độc-ác, hiểm-sâu, ấy là bàn-môn tả Đạo chớ
chi các con???”
– Bông: Biểu-hiện cho sự xinh-tươi tốt-đẹp, chỉ về
Tinh. Năm sắc hoa chỉ về năm sắc dân trên hoàn-cầu, ngày
nào năm sắc dân trên quả Địa-Cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế là Chúa cả Càn-Khôn Vạn-Loại
là Cha chung đồng dâng hiến lễ hòa lên Ngài, thì ngày
ấy là ngày Đại-Đồng Huynh-Đệ. Và cũng tượng-trưng
Ngũ-Hành: Kim-->Trắng, Mộc-->Xanh, Thủy-->Đen,
Hỏa-->Đỏ và Thổ-->Vàng.
– Trái: Tượng-trưng cho bốn mùa khí-hậu ôn-hòa,
muôn-loài sanh-trưởng, đơm bông trổ trái tức là LưỡngNghi sanh Tứ-Tượng. Hậu-Thiên Ngũ-Vị, đối với TiênThiên Ngũ-Khí; Và còn biểu-hiện cho người tu-hành
đắc-quả.
– Nước Trà bên hữu: Ấy là Âm. Tượng-trưng cho
Thần, tức là linh-hồn.
– Nước Trắng bên tả: Ấy là Dương. (Là sự-sống Đức
CHÍ-TÔN ban cho để nuôi-nấng muôn-loài vạn-vật ...)
Khi cúng rót nước 8/10 phân (tượng-trưng cho BátHồn vận-chuyển do Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu dùng ÂmQuang biến-tạo và cũng có nghĩa là 8 món báu trong cái
túi Vạn-Bửu Nang, là Bát-Bửu linh-đơn ta mang theo lúc
đi đầu kiếp là: Trung, Hiếu, Lễ,...)
– Ba ly rượu: Tượng-trưng cho Khí, là Hư-Vô ChiKhí do Đức Phật-Mẫu chưởng-quản; Khi cúng Tứ-Thời

rót 3/10 phân mỗi ly là Tam-Tài, Tam-Qui hay ba bực
Thượng, Trung, Hạ. Khi dâng Tam-Bửu rót ly giữa 9/10
tượng-trưng cho Cửu-Thiên Khai-Hóa. Vì số 9 là số TrờiĐất đã định.
– Hai cây đèn ngoài: Là Lưỡng-Nghi quang; tượngtrưng Nhựt-Nguyệt, Âm-Dương soi-sáng khắp Càn-Khôn
Thế-Giới (tức là Thái-Cực sanh Lưỡng-Nghi.)
– Lư Hương: Tượng-trưng Càn-Khôn Vũ-Trụ và
sự sanh biến vô cùng, tức là Tứ-Tượng biến Bát-Quái,
Bát-Quái biến-hóa vô cùng. Cúng đốt 5 cây hương, xá 3
xá rồi cắm:
1. Cây thứ 1 ở giữa, tượng-trưng ngôi Thiên, hay là
Phật.
2. Cây thứ 2 ở bên trái (ngoài nhìn vô), tượng-trưng
ngôi Địa, hay là Pháp.
3. Cây thứ 3 ở bên phải (ngoài nhìn vô), tượng-trưng
ngôi Nhơn, hay là Tăng.
4. Cây thứ 4 ở bên trái (ngoài nhìn vô), gọi là Âm.
5. Cây thứ 5 ở bên phải (ngoài nhìn vô), gọi là Dương.
Hàng trong 3 cây gọi là Án Tam-Tài (Thiên, Địa,
Nhơn). Hiệp 5 cây lại gọi là Tượng Ngũ-Khí là Bát-Quái
sanh Ngũ-Hành, Ngũ-Hành biến Ngũ-Khí, Ngũ-Khí biến
Ngũ-Sắc. Ngũ-Khí tức là Ngũ-Hành chi Khí; Còn gọi là
qui Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi, hay qui-nguyên phục-nhứt.

216

17. Giờ Cúng

17. GIỜ CÚNG
Một ngày đêm có 24 giờ, chia ra 12 tức là Thập-Nhị
Thời-Thần. Mỗi thời có 2 giờ.
– Tý: Từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng.
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– Ngọ: từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.
– Mẹo: Từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.
– Dậu: Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều.
Thời Tý cúng đúng 12 giờ khuya, giữa của thời; là
trung hòa chi Đạo, là giờ giáp giới, ngày củ hết, ngày mới
bắt-đầu. Trí trung hòa, Thiên-Địa vị yên, vạn-vật dục yên.
Trung là cái gốc lớn của thiên-hạ, Hòa là cái đạt Đạo của
Thiên-Hạ. Cùng cực cả Trung và Hòa, thì Trời-Đất định
vị, vạn-vật hóa-sanh. Đức CHÍ-TÔN dạy: “Tý, Ngọ cúng
rượu. Mẹo, Dậu cúng Trà” là ý-nghĩa huyền-vi cao-siêu, để
cho con cái của Ngài hưởng Bí-Pháp vô-vi, là cái đặc-ân
vô-giá của Ngài ban cho.
– Thời Tý là cực Âm sanh Dương, là thời Ngươn-Khí
của Đức CHÍ-TÔN phát-khởi. Cúng giờ nầy ta hưởng Khí
Sanh-Quang làm cho trí-não ta sáng-suốt và khí-phách ta
được cường-lực mạnh-mẽ. (Do nhứt điểm Dương sanh
chi Thủy, vận-chuyển Càn-Khôn hóa-sanh vạn-vật.)
– Thời Ngọ là thời cực Dương sanh Âm, là nguồn
tịnh-dưỡng Ngươn-Khí, cúng giờ nầy ta hưởng Khí SanhQuang của Đức CHÍ-TÔN, khí-phách ta được an-tịnh.
(Lúc Ngươn-Khí Đức CHÍ-TÔN đến buổi cực-thạnh,
đầy-đủ ánh-sáng Dương-Quang soi thấu cả nguồn sanh
khí của toàn-thể vạn-vật.)
– Thời Mẹo là thời Ngươn-Thần, gọi rằng Thủy-Hỏa
Ký-Tế, vạn-loại hữu-sanh, cúng giờ nầy hưởng được Thầnlực Đức CHÍ-TÔN, làm cho Chơn-Thần ta được tráng-kiện.
– Thời Dậu là thời Ngươn-Thần Đức CHÍ-TÔN giánghạ, do Âm-Dương giao-thới, thủy-hỏa ký-tế, vạn-loại toại
yên, cúng giờ nầy ta được hàm dưỡng Chơn-Thần an-tịnh.

– “... Đức CHÍ-TÔN biểu ta mỗi ngày phải dâng 3 món
trọng-hệ hơn hết là Tinh, Khí, Thần; Thường ngày chúngta chỉ lấy Khí, Thần dâng mà thôi, còn Tinh thì Tiểu hay
Đại-Đàn mới có. Ngài chán biết thi hài của chúng-ta chẳng
phải chúng-ta làm chủ; Nếu đòi quả-quyết nó thì nó đi đặng
phụng-sự cho vạn-linh, thì không có làm gì được, nên Ổng
không buộc mà để cho nó có quyền tự-do định phận của nó
...” (Đức Hộ-Pháp Bí-Pháp trang 43.)
– Con người sống và đủ sáng-suốt thì phải có đủ ba
thể: Tinh, Khí, Thần; Không thể thiếu một. “Nếu ChơnThần vắng thì chắc là xác không biết đường đi mà chớ ...”
và “... Chơn-Thần dìu-dắt đồng sống với xác đặng hộ xác,
tương sanh ...” (Lời Phê của Đức Hộ-Pháp).
– Và Lời-Phê của Đức Hộ-Pháp trang 10 (mới in
1999) “... Khi đau ốm nằm dưỡng bệnh hễ nghe thời cúng
là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Đức CHÍ-TÔN...”
Vậy cúng Tứ-Thời mặc dầu dâng một Bửu, nhưng
khi nguyện dâng đủ Tinh, Khí, Thần, cả 3 thể hiệp nhứt,
gọi là tế vật sống. (Giáo-Sư Thái-Long-Thanh)
Chú-ý: Diêu-Trì-Cung là nơi trọn quyền nữ phái ở
Thiêng-Liêng. Khi có Lễ Hội-Yến mới có nam phái đến
dự. Đền-Thờ Phật-Mẫu ở thế-gian cũng vậy. Vì thế căn
giữa và căn bên hữu là của nữ phái. Còn nam phái dành
một căn bên tả mà thôi (coi như khách). Ở đây phải hiểu
Âm-Dương phân-biệt, Cung-Diêu-Trì dưới quyền PhậtMẫu. Còn Đền-Thánh là tượng-trưng Bạch-Ngọc-Kinh
tại thế, cũng như Bạch-Ngọc-Kinh dưới quyền Đức CHÍTÔN là Triều-Nghi.
– Nên khi cúng Cửu-Phẩm Thần-Tiên lập vị ... Đó
là Thể-Pháp. Khi đạt-vị về Bạch-Ngọc-Kinh ngự Liên-Đài
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có khác ... Cúng Thầy là phẩm-vị áo mão Triều-Nghi khác
hơn mặt Hành-Chánh. (Ở Đền-Thánh cúng lớn trước
nhỏ sau, còn địa-phương thì ai có trách-nhiệm quì trước,
nghĩa là những người cầm quyền Hành-Chánh-Đạo.)
18. CHUÔNG U-MINH
Hằng năm, tại Tòa-Thánh và các Thánh-Thất, ĐiệnThờ Phật-Mẫu địa-phương có dọng chuông U-Minh trong
ba kỳ Thượng-Ngươn, Trung-Ngươn và Hạ-Ngươn. Cách
thiết-lễ dọng chuông U-Minh như sau:
Chức-Sắc hoặc Chức-Việc đương quyền HànhChánh nơi Thánh-Thất, Điện-Thờ Phật-Mẫu sau khi cúng
Đàn mùng một tháng Giêng, mùng 1 tháng 7, mùng 1
tháng 10, mặc Thiên-Phục hoặc Đạo-Phục (Bàn Trị-Sự)
đến cầu-nguyện nơi Bửu-Điện Đức CHÍ-TÔN hoặc PhậtMẫu rồi mới đến khai U-Minh. Có đọc Kệ, sau mỗi câu
Kệ dọng một tiếng chuông. Khi dứt 35 câu Kệ mới giao lại
cho vị khác và phân-công Chức-Việc dọng U-Minh cho
đến hết thời-gian qui-định (từ mùng một đến hết ngày
rằm mỗi tháng nêu trên, cách độ 3 phút dọng một tiếng.)
35 câu Kệ như sau:
1.  Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Ngâm.
2.  Thượng Thông Thiên-Đàng Hạ Triệt ĐịaPhủ.
3.  Khánh Chúc Tam-Kỳ Hoằng-Khai Đại-Đạo.
4.  Càn-Khôn Đại Thống Phổ Cập Ngũ-Châu.
5.  Ân Đức Hóa Thâm Cao Thăng Đạo Vị.
6.  Tam Thế Tứ Sanh Chi Nội Các Miễn Luân-Hồi.
7.  Cửu U Thập Loại Chi Trung Tất Ly Khổ-Hải.
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18. Chuông U-Minh

8.  Ngũ Phong Thập Võ Miễn Tạo Cơ Cẩn Chi
Tai.
9.  Nam Mẫu Đông Giao Cự Triêm Nghiêu-Thuấn
Chi Nhựt.
10.  Can Qua Vĩnh Tức Giáp Mã Hưu Chinh.
11.  Trận Bại Thương-Vong Cụ Sanh Tịnh-Độ.
12.  Phi Cầm Tẩu Thú La Võng Bất Phùng.
13.  Lăng Tử Cô-Nhi Tảo Hồi Hương Lý.
14.  Vô Biên Thế-Giới Địa Cửu Thiên Trường.
15.  Viễn Cận Đàn Na Tăng Viên Phước Thọ.
16.  Thánh Tòa Trần Tịnh Đạo Pháp Trường
Hưng.
17.  Thổ-Địa Long-Thần An Tăng Hộ-Pháp.
18.  Phụ-Mẫu Sư-Trưởng Lục Thân Quyến Thuộc.
19.  Lịch Đại Tiên Vong Đồng Đăng Giác Ngạn.
20.  Nam-Mô Huyền-Khung Cao-Thượng-Đế
Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn.
21.  Nam-Mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn.
22.  Nam-Mô Tây-Phương Giáo-Chủ Thích-Ca
Mâu-Ni Thế-Tôn.
23.  Nam-Mô Thái-Thượng Đạo-Tổ Tam-Thanh
Ứng-Hóa Thiên-Tôn.
24.  Nam-Mô Khổng-Thánh Tiên-Sư Hưng-Nho
Thạnh-Thế Thiên-Tôn.
25.  Nam-Mô Thường-Cư Nam-Hải Quan-Âm
Như-Lai.
26.  Nam-Mô Lý-Đại-Tiên-Trưởng Kiêm Giáo-Tông
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27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33. 

34. 

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Nam-Mô Hiệp-Thiên Đại-Đế Quan-Thánh ĐếQuân.
Nam-Mô Gia-Tô Giáo-Chủ Cứu-Thế ThiênTôn.
Nam-Mô Thái-Công Tướng-Phụ Quản-Pháp
Thiên-Tôn.
Nam-Mô Tam-Châu Bát-Bộ Hộ-Pháp ThiênTôn.
Nam-Mô Thập-Phượng Chư Phật, Vạn
Chưởng Chư Tiên Liên-Đài Chi Hạ.
Nam-Mô Sơ-Hội Long-Hoa Thanh-Vương
Đại-Hội, Nhiên-Đăng Cổ-Phật Chưởng-Giáo
Thiên-Tôn.
Nam-Mô Nhị-Hội Long-Hoa Hồng-Vương
Đại-Hội, Di-Đà Cổ-Phật Chưởng-Giáo ThiênTôn.
Nam-Mô Tam-Hội Long-Hoa Bạch-Vương
Đại-Hội, Di-Lạc Cổ-Phật Chưởng-Giáo ThiênTôn.

Nam-Mô Liệt-Thánh Đàn-Tràng Hòa-Nam KhểThủ.
19. ẢNH-HƯỞNG TIẾNG CHUÔNG U-MINH

và Ý-Nghĩa Đại-Cương Những Câu Kệ
Chuông Thần vừa điểm, lời Kệ trổi giọng khấu cất
cao ngân, trên thấu 9 từng Trời, dưới thông miền Địa-Phủ
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20. Nhạc-Lý Cúng Đàn

(U-Minh Giới).
– Cầu chúc cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được
hoằng-khai nhanh chóng, thống-nhứt Càn-Khôn, phổ
cập Ngũ-Châu vạn quốc.
– Cầu chúc Tòa-Thánh an-bình, Đạo Pháp chấnhưng trường-cửu.
– Cầu chúc cho những người phiêu-bạc, cô-độc sớm
sum-họp làng xưa xóm cũ, cùng tất cả nhơn-sanh tăng
thêm phước thọ.
– Cầu chúc Thổ-Địa, Long-Thần giữ an bá-tánh.
– Cầu chúc cho các loài tứ sanh: Thai-Sanh, NoãnSanh, Thấp-Sanh, Hóa-Sanh được khai cơ chuyển kiếp
thoát đọa luân-hồi, những loài cầm-thú bay, chạy lánh
khỏi bẫy rập, lưới giăng.
– Cầu cho phong vũ điều-hòa vạn-vật tốt tươi, đâm
chồi nẩy lộc tạo cho chúng-sanh ấm no hạnh-phúc, như
tháng Thuấn ngày Nghiêu.
– Cầu-nguyện cho nhơn-loại hưởng ân thâm của
Đức CHÍ-TÔN và đạt Đạo cao thăng Thiên-vị, cùng tất
cả Cửu-Huyền Thất-Tổ và những chơn-linh qui-liễu nay
được ân-xá của Đức CHÍ-TÔN, đều được qua bờ giác ngạn,
nhẹ-nhàng siêu-thoát.
20. NHẠC-LÝ CÚNG ĐÀN
Lễ cúng Đàn nơi Tòa-Thánh khi Nhạc Tấu Huân
Thiên, thì nhạc đánh tiếp-giá ba hồi chín chập để rước
Đức CHÍ-TÔN và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Sau phần
tiếp-giá nhạc đờn 7 bài và ý-nghĩa như sau:
1. Trước đờn bài “Xàng-Xê”. Nghĩa là khi Trời-Đất
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mới sơ-khai chưa phân thanh-trược, nên còn
hổn-độn ...
Kế đờn bài “Ngũ Đối Thượng”, hay gọi là bài
Thượng, nghĩa là khí Thanh bay lên làm Trời ...
Kế nữa đờn bài “Ngũ Đối Hạ”, gọi tắt là bài Haï,
nghĩa là khí trược lắng xuống thành Đất ...
Tiếp đờn bài “Long Đăng”, nghĩa là mặt Nhựt
chiếu sáng, nóng làm hơi nước bốc từ Đất lên
thành mây ...
Kế đờn bài “Long Ngâm”, nghĩa là mây gặp khí
lạnh rơi xuống làm mưa từ Trời sa xuống Đất ...
Tiếp nữa đờn bài “Vạm Giá”, nghĩa là nước hợp
với Đất biến sanh cây cỏ, vạn-vật, loài người gọi
chung là chúng-sanh ...
Bài thứ 7 là “Tiểu-Khúc”, nghĩa là khi có Đất
mới định danh nào là Kim-Thạch, Thảo-Mộc,
Thú-Cầm, đến Loài-Người ...

Đức Hộ-Pháp thỉnh-giáo Đức CHÍ-TÔN:
– Vì sao phải đờn như thế?
Đức Đại Từ-Phụ trả lời:
– Thầy thích cho nghe những bản ấy, vì nó do ý-nghĩa
của tạo Thiên lập Địa buổi mới có Trời-Đất.
Còn khi dâng Tam-Bửu đờn bài “Đảo Ngũ Cung”.
– Đảo là quay trở lại “ là qui cổ” hay “vạn thù qui
nhứt bổn”...
Vì sự cần ích như thế nên chúng-ta không được
quyền bớt bài nào, dẫu có hơi lâu ráng chịu mỏi để hòa224

20. Nhạc-Lý Cúng Đàn

đồng cùng vạn-vật cho vẹn ý-nghĩa câu:
“Bát-Hồn vận-chuyển ca Huỳnh-Lão,
Vạn-vật đồng thinh niệm Chí-Tôn.”
Đức Hộ-Pháp hỏi tiếp:
– Bạch Thầy, nếu lấy những bài đó để hiến-lễ thì ra
Thầy tư vị dân-tộc Việt-Nam hay sao?
Đức CHÍ-TÔN trả lời:
– Trên thế-gian nầy chưa có dân-tộc nào có nền
âm-nhạc cổ để rước Thầy mà đủ ý-nghĩa như dân-tộc
Việt-Nam, nên Thầy chọn nó làm tiêu-biểu cho toàn-cầu
nhơn-loại noi theo.
Chú-ý: Mỗi năm có bốn kỳ Đàn lớn là Lễ TamNgươn và Vía Đức CHÍ-TÔN đờn đủ 7 bài, còn Đại-Đàn
vía các Đấng như: Tam-Giáo, Tam-Trấn,... bớt hai bài
“Long Ngâm và Vạm-Giá.”
Còn Tiểu-Đàn đờn 3 bài: “Ngũ Đối Hạ, Long-Đăng,
Tiểu-Khúc.”
– Chỉ có nơi Tòa-Thánh mới có cúng Đại và TiểuĐàn mà thôi, vì: Đại-Đàn Tòa-Thánh có đi Hoán-Đàn, có
chỉnh xác cúng phẩm, có Ngọc-Hàm, có Chức-Sắc HiệpThiên-Đài trấn Thần Tam-Bửu. Lễ-sĩ điện từ Nghi-Ngoại.
– Còn Tiểu-Đàn thì Lễ-sĩ đi thảo (là bưng cúng
phẩm lên đến Nội-Nghi quì xuống rồi mới bắt-đầu Thài.)
– Còn nơi Điện-Thờ Phật-Mẫu (Báo-Ân-Từ) cúng
Đại-Đàn luôn và đờn 3 bài như Tiểu-Đàn Đền-Thánh,
chỉ có Tam-Ngươn thì đờn 5 bài như Đền-Thánh vía các
Đấng Tam-Giáo.
– Nơi Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu địa225
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22. Sơ Đồ Cúng Sao Hội

22. SƠ ĐỒ CÚNG SAO HỘI

phương cúng Đại-Đàn luôn (là Lễ điện từ Ngoại-Nghi
vô Nội-Nghi) và đờn 3 bài như Tiểu-Đàn Đền-Thánh.
21. LỄ-PHỤC CỦA TRÒ LỄ MẶC KHI CÚNG ĐÀN NƠI ĐỀN-THÁNH
VÀ THÁNH-THẤT
– Vía Đức Phật-Mẫu, Đức Thích-Ca, Đức QuanThế-Âm,... Lễ mặc sắc-phục màu vàng.
– Sóc-Vọng, Vía Đức Thái-Thượng Đạo-Tổ, Đức
Lý-Đại-Tiên,... Lễ mặc sắc-phục màu xanh.
– Vía Đức Khổng-Thánh, Đức Quan-Thánh ĐếQuân, Đức Chúa Jesus Christ, Lễ mặc sắc-phục màu đỏ.
(Nghĩa là hàng Phật mặc áo vàng, hàng Tiên mặc áo xanh
và hàng Thánh mặc áo đỏ.)
– Cúng Đàn Phật-Mẫu trò lễ luôn luôn mặc áo màu
vàng.

Bàn Kinh
MõChuông
Dĩa Trái Cây
Trà
Hạc
Chưng Đèn

Bình Bông
R

R

R

(Ba Ly Rượu)

Bộ Lư Đồng
Lư Hương

Nước Trắng
Hạc
Chưng Đèn

Bàn Cúng Sao (phải thấp hơn bàn kinh)
Linh

Vị

(tất cả 9 linh-vị)

Sao

(Danh sách những người cúng sao)

Trái cây

(Dọn hết trái cây của những đồng đạo đem đến cúng)

Đèn Cầy

Trà

(mỗi bên 20 cây 4"x5")

Chưng Đèn

R

R

R

(Ba Ly Rượu)

Lư Hương

Nước Đèn Cầy
Trắng(mỗi bên 20 cây 4"x5")
Chưng Đèn

23. NGHI-THỨC CÚNG SAO HỘI
(Ngày mùng 8 tháng Giêng AL hằng năm)
– 6 giờ chiều (18 giờ): Cúng thời Dậu bình thường.
– 7 giờ chiều (19 giờ): Thiết-lễ cúng Sao.
– Vị Chức-Sắc hay Chức-Việc đương quyền Hành226
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24. Bàn Thờ Cúng Cầu-Siêu Hội

Linh-Vị:

Chánh (nơi Thánh-Thất hay Điện-Thờ) chứng Đàn quì
trước bàn Kinh. Cầu-nguyện cho nhơn-sanh, bá-tánh ...
Cầu-an cho bổn-đạo nơi mình quản-nhiệm.
– Đồng-nhi tụng Kinh Di-Lạc Chơn-Kinh từng
đợt, đồng-đạo quì sau đến khi hết người tụng mới thôi.
Nhưng thời-gian phải xong trước 12 giờ khuya (để đi cúng
vía Đức Chí-Tôn).
– Còn vị chứng Đàn (nếu không có Nam thì nữ)
chỉ quì biến Kinh đầu-tiên. Sau đó chờ bổn-đạo hết tụng
kinh, vào cầu-nguyện rồi thỉnh danh-sách xuống đốt.

THIÊN
VẬN
...
NGƯƠN
ĐẠI

24. BÀN THỜ CÚNG CẦU-SIÊU HỘI

KHAI

Bàn 1: Dành cho các phẩm Thiên-Thần trở lên.
Trái Cây

Linh Vị

(Danh sách cầu siêu)

Bông
Lá phan

Tam Bửu hiến lễ

Lư Hương

XÁ
Bàn 2: (dọn kế bàn 1, thấp hơn một chút, dành cho các
vị Nhơn và Địa-Thần.)
Trái Cây

Lư Đồng
Chưng Đèn

ÂN

Bông
Mâm cơm chay

Chưng Đèn
Trà

Rượu

Nước trắng

Lư Đồng
Chưng Đèn
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Lư Hương

Chưng Đèn
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Mẫu Lá Phan: Hình dáng giống như lá phướn;
– Ngang: 1.2 tấc
– Dài: 9 tấc
– Tính từ trên đầu xuống
– Phần trên đầu hình Bát-Quái. Chính giữa chữ
vạn màu trắng, nền đỏ, vòng thứ 2 màu xanh và vòng thứ
3 màu vàng.
Lòng Phan
Đính chánh: Lòng Phan trên đây, xin bỏ chữ sơ (sơ
ngoạt) mà thay bằng Chánh ngoạt (nếu là tháng Giêng)
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24. Bàn Thờ Cúng Cầu-Siêu Hội
ĐẠI
ĐẠO
TAM
KỲ
PHỔ
ĐỘ
Thất
Thập
...
Niên
Tam
Giáo
Qui
Nguyên
Ngũ
Chi
Phục
Nhứt
Thiên
Vận
...
Niên
Sơ Ngoạt ...
Thập Ngũ Nhựt
... Thời
Hội Thánh
Cẩn Thỉnh
Đẳng
Đẳng
Chư Vong Linh Nam Nữ
Quá Vãng
Sanh
Bất
Phùng
Thời
Thiên-Ân Xá-Tội
Chư
Chiến-Sĩ Trận-Vong
Hoặc
Sĩ
Nông
Công
Thương
Vô
Can
Tử
Nạn
Cấp
Thập Loại Cô Hồn
Yểu-Tử
Cấp Cấp
Đáo Lai
Khách Đình
Đàn Nội
Thọ Hưởng
Hồng Ân
Đồng Đăng
Bỉ-Ngạn
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25. TANG-LỄ Ở NƯỚC NGOÀI
Trong “Pháp-Chánh-Truyền”dạy: “... Như ngày kia
Đạo xuất dương ra Ngoại-Quốc thì sẽ có nhiều dân-tộc chẳng
có thể thờ phượng như Nam ...” và “... Biết đâu ngày kia các
vị ấy (GS) còn phải thuyên-bổ đi phổ-thông Chơn-Đạo của
Thầy trong một nước, hay một dân-tộc nào mà phong-hóa
không thể tùng Đạo-Luật đặng; Nếu không chế giảm cho
phù-hợp thức-lệ lễ-nghi của sắc-dân ấy, thì khó mà độ-rỗi
cho đặng ...” (“Pháp-Chánh-Truyền”, trang 47 và 44).
Lời tiên-tri của Thầy nay đã hẳn.
Mà Thầy dạy là dạy hàng phẩm Giáo-Hữu, GiáoSư được lãnh-lịnh Hội-Thánh thuyên-bổ đi địa-phương
(xuất-sư), có người đưa đón chúc mừng. Còn chúng-ta
nay đa-số là Tín-Đồ, ra đi không được lịnh Hội-Thánh,
không một lời giáo-huấn, chẳng một tiếng chúc-mừng, lại
gặp lúc cơ Đạo chinh-nghiêng, Hội-Thánh bị giải-thể việc
thỉnh-giáo có chăng chỉ là tính cách cá-nhân đối với một
số Chức-Sắc còn giữ được sự trung-nghĩa với Hội-Thánh,
với Đạo và hiếu-hạnh với Đức CHÍ-TÔN, Đức Phật-Mẫu.
Do đó tạm-thời anh em ta xúm-xít nhau, mượn quyền
của nhơn-sanh, linh-động, uyển-chuyển trong hoàn-cảnh
hiện-tại, để phù-hợp phong-hóa nơi xứ người, (mà không
vượt ra ngoài Thánh-ý căn-bản) hầu hoằng-khai Đại-Đạo,
phổ-độ chúng-sanh (chờ ngày Hội-Thánh phục-quyền,
chúng-ta sẽ dâng trình cầu-xin chỉ-giáo.)
Là môn-đệ Đức CHÍ-TÔN ai cũng hằng tâm giữ
lời Minh-Thệ và luôn ghi-nhớ câu 1 và 2 trong bài Kinh
Ngũ-Nguyện, cũng như Đức CHÍ-TÔN đã hành Pháp ở
Kiêm-Biên (Cambodia) cho biết về nhiệm-vụ của người
Hoa-Kỳ truyền Đạo Cao-Đài. Thế nên tệ-muội tự nghĩ,
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chúng-ta ra hải-ngoại có lẽ vì Thiên-ý, nên không ai bảo
ai mà chúng-ta tự-nguyện, hợp-quần tạo điều-kiện để lập
công hầu phổ-truyền nền Chơn-Giáo của Đức CHÍ-TÔN.
Để được đồng nhứt về nghi-lễ, xin góp ý:
a. Cầu bệnh: Nếu bệnh-nhân còn đi được thì đến
Thánh-Thất cầubệnh, còn yếu thì người trong gia-đình đến
Thánh-Thất cầu bệnh xong rồi thỉnh nước Âm-Dương về
cho bệnh-nhân uống ...
b. Cầu Hấp-Hối: Thì ở Thánh-Thất cúng cầu-nguyện
Đức CHÍ-TÔN rồi đến bệnh-viện hay nhà quàn cầu hấphối.
c. Cầu-Hồn khi đã chết rồi: Khi xác đem đến nhà
quàn, an-vị Đức CHÍ-TÔN rồi tiếp tụng Kinh Chết Rồi ...
d. Tang-Lễ: Thỉnh Thánh-Tượng Đức CHÍ-TÔN
đến nhà quàn an-vị, rồi bắt-đầu cúng tế luôn ... (ThánhTượng và đồ-vật thờ Đức CHÍ-TÔN phải sắm riêng trọn
bộ đầy-đủ đựng trong cái rương hay một cái thùng, để nơi
tôn-nghiêm, khi nào có đám tang mới thỉnh đi.)
Nơi nhà quàn ta phải thiết-lập bàn-thờ:
– Bàn-thờ Đức CHÍ-TÔN.
– Bàn-thờ Cửu-Huyền.
– Bàn cúng đất-đai.
– Bàn-thờ Vong.
Khi tang-lễ xong, ta cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN để
xin thỉnh Thánh-Tượng về Thánh-Thất.
e. Lễ An-Táng: Tùy thuộc vào nhà quàn, có chỗ
dễ thì mình có thể làm theo nghi-thức Đạo (Nghi-thức
có sẵn).
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f. Hạ Huyệt:
– Nếu chôn thì hành theo nghi-thức Đạo được.
– Nếu hỏa-táng thì họ cũng chờ mình hành-lễ xong
mới cho xác vào lò hỏa; Có nơi họ không chờ, xác đến là
họ cho vào lò hỏa liền, họ mời mình ra ngoài. Điều nầy
ta hướng về lò hỏa để đọc kinh ...
g. Lễ Truy-Điệu: (Là lễ để nhớ người đã qui-vị)
– Nếu người qui-vị hành đủ lễ rồi thì không dâng
sớ Tân-Cố (mới chết) nữa, vì đã dâng và đốt Sớ Cầu-Đạo
khi hành lễ rồi.
– Nếu người qui-vị mà chưa hành-lễ, thì dâng sớ
Truy-Điệu, trình Đức CHÍ-TÔN và các Đấng để đốt Sớ
Cầu-Đạo. (Sớ Truy-Điệu cũng mẫu sớ Tân-Cố, nhưng
khi dâng ghi là Truy-Điệu ...)
– Nếu Lễ Truy-Điệu còn trong tang thì tính tiếp nối
từ ngày qui-vị đặng làm Tuần-Cửu ... (Nếu ăn chay đủ.)
– Nếu Lễ Truy-Điệu mà mảng tang rồi, thì chỉ hành
Lễ Truy-Điệu mà thôi.
– Nếu tái an-táng (lấy cốt chôn lại nơi khác) thì cúng
cầu-nguyện Đức CHÍ-TÔN, làm theo Thế-Đạo, tụng Kinh
Di-Lạc, bịt khăn tang đỏ (mừng) đưa tới mộ xả tang.
h. Nghi-Thức: (Truy-Điệu)
– Cúng Đức CHÍ-TÔN.
– Cáo Từ-Tổ.
– Thành-phục phát-tang.
– Điện-tế và ai chúc ...
– Phụ tế.
– Cầu-Siêu (ta đọc nơi Thiên-Bàn hoặc nơi bàn

vong cũng được, Hội-Thánh không buộc, tùy hoàn-cảnh
thích-nghi).
– Tụng Di-Lạc Chơn-Kinh.
Cước Chú: Kinh Cầu-Siêu, Cửu-Cửu, Tiểu-Đại
Tường là lời cầu rỗi, cầu xin và cũng là lời hướng-dẫn vonglinh qui-hồi Thiên cảnh, nên Hội-Thánh không giới-hạn.
Vậy dầu thân-nhân đã hành đủ lễ rồi, những người thân
ở xa không về được, để báo hiếu báo nghĩa cũng có thể
dâng sớ để cầu-nguyện hướng-dẫn thêm ...
Còn Kinh Di-Lạc là Kinh Tận-Độ; Nên Hội-Thánh
dạy “... Nếu chúng-ta thương tưởng thì duy có một phương
độ-rỗi là trì tụng Di-Lạc Chơn-Kinh hầu các Đẳng linhhồn đặng siêu-thăng tịnh-độ ...”
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26. HÔN-NHƠN
Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên lấy chồng. Việc hônnhơn là việc tối-trọng trong đời người. Tìm đâu có hạnhphúc? Hạnh-phúc ở trong việc hôn-nhơn. Thật vậy, không
có gì vui thích cho bằng trong gia-đình được vợ-chồng
hòa-thuận đầm-ấm, thành-thật yêu-đương nồng-hậu. Vợ
biết tùy theo ý muốn phải của chồng, chồng biết thương
vợ, không làm phật ý vợ, ăn ở với nhau lâu ngày, càng sâu
ngãi biển càng dài tình sông, nghĩa mặn tình nồng.
Cha-mẹ dựng vợ gả chồng cho con, không ngoài ý
muốn đem hạnh-phúc cho con. Cha-mẹ nào có con cũng
mong ước: “Gái thì đẹp phận mày xanh, bền duyên tơ-tóc.
Trai thì nên nghĩa đá vàng keo-sơn gắn chặt.”
Dân-tộc Việt-Nam ảnh-hưởng phong-tục của người
Tàu. Thành-hôn phải đủ 6 Lễ (Lục Lễ), nhưng sau nầy
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Việt-Nam ta chỉ còn giữ 2 lễ là: Hỏi và Cưới mà thôi.

đặt trước khay trầu rượu bên gái đã sắm sẵn. Lễ phẩm
như: bông-tai, nữ-trang, và tiền-bạc cũng mở ra cho hai
Họ trông thấy. Trình phái nam rồi, ông sui gái đem trình
phái nữ. Bà sui gái nhận nữ-trang đem cho con gái, rồi dắt
con gái ra chào Họ bên chồng.

a. Đồng Tánh Bất Hôn
Theo Lễ đời nhà Châu: Người cùng một Họ không
được kết làm chồng-vợ. Người Việt-Nam xưa nay cũng
tùng theo Lễ ấy. Đó là nói về bà con, chí như cùng một
Họ mà không bà con thì việc hôn-nhơn đồng-tánh không
có tổn-hại nhơn-luân.
b. Trưởng-Tộc
Sui trai hay sui gái, bên nào cũng chọn một người
trong thân-tộc trọng tuổi, còn đủ vợ-chồng, làm người
Trưởng-Tộc. Có Trưởng-Tộc nam phái tức có TrưởngTộc nữ phái. Như trong thân-tộc không có người, chọn
người ngoài cũng được, nhưng phải có đủ điều-kiện là
trọng tuổi, vợ-chồng còn đủ, người có tư-cách.
Trưởng-Tộc cũng như là người hướng-dẫn hay là
Trưởng phái-đoàn của mỗi bên trong Lễ Hỏi, Lễ Cưới.
Giữa hai Họ có điều chi chưa thỏa-thuận thì nhờ TrưởngTộc hai bên giải-quyết.
c. Lễ-Hỏi
Phẩm lễ trong Lễ Hỏi, cần nhứt giàu cũng như nghèo
là một đôi bông tai, một mâm trầu, hai chai rượu, một
đôi đèn. Trà bánh là phụ-thuộc. Đôi bông tai ví như cái
Hoa con gái.
Đến ngày đã định, bên nhà trai sang nhà gái, có bà
con thân-thuộc và ông-mai, nhà trai mang theo đủ phẩmvật nhà gái đòi hỏi.
Đến nhà gái, khi quan-khách an-tọa xong, đoạn ôngmai hướng-dẫn ông sui trai trình giữa hai Họ, Lễ Sính
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Sau phần kỉnh lễ Đức CHÍ-TÔN và Hội-Thánh hoặc
người tuổi tác, ông sui gái lên đèn cho chàng rễ làm lễ TừĐường. Sau lễ Từ-Đường là lễ chàng rễ ra mắt họ-hàng
bên gái.
Lễ bái: Ông-bà, cha-mẹ, ông-mai và thân-tộc.
Lễ hỏi đến đây chấm dứt.
d. Lễ Cưới
Nhà trai định ngày làm Lễ Cưới, nhờ ông-mai báotin cho nhà gái hay. Nhà gái bằng lòng ngày giờ đã định
thì thôi, trái lại, nhà trai phải chọn ngày khác.
Khi hai đàng đã thỏa-thuận ngày cưới, thì ông sui
trai cùng ông-mai qua nhà gái trình một hồng-thiệp có
biên đầy-đủ chi-tiết ngày giờ rước dâu và đưa dâu.
Ngày cưới họ-hàng bên trai qua nhà bên gái, mang
đủ lễ-vật bên gái đòi-hỏi (cũng như lúc Lễ-Hỏi). Đàng
trai trình Lễ-Cưới theo thủ-tục. Sau phần kỉnh lễ Đức
CHÍ-TÔN và Hội-Thánh, chủ hôn nữ lo việc lên đèn, gọi
con gái ra đứng cùng chàng-rễ lập song, cùng nhau làm
lễ Từ-Đường, kế tiếp làm lễ ra mắt họ-hàng (dùng trà).
Ông sui trai ra lễ rước dâu, và thỉnh họ đưa dâu
cùng một lúc.
Đoàn rước dâu đi ngay đến Đền-Thánh, hay là ThánhThất để làm lễ Hôn-Phối (chứng hôn), kế đến Điện-Thờ
Phật-Mẫu cầu-nguyện bái lễ rồi trực chỉ về nhà.
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Đến nhà bên trai, Bàn-Trị-Sự sở tại, sui-gia cầunguyện Đức CHÍ-TÔN rồi đến cặp Tân-Hôn, bái lễ Đức
CHÍ-TÔN, kỉnh lễ Hội-Thánh và Chánh-Quyền. Kế tiếp
bên trai lên đèn làm lễ Từ-Đường, kế đến làm lễ ông-bà
(còn sống), cha-mẹ, ông-mai nếu có và người thân-tộc.
Đàng trai mở tiệc khoản đãi. Mãn tiệc, họ đàng gái
ra lễ cáo-từ. Ông-bà sui trai và cặp Tân-Hôn ra cửa đưa họ.
Lễ Cưới đã thành.
e. Phép Hôn-Phối
Tân-Luật, chương Thế-Luật, điều thứ sáu: “Việc Hôn
là việc rất trọng đời người. Phải chọn Hôn trong người đồng
Đạo; Trừ ra khi nào người ngoại ưng-thuận nhập-môn thì
mới được kết làm giai-ngẫu.”
Lễ Hôn-Phối chỉ cử-hành tại Đền-Thánh Tòa-Thánh
Tây-Ninh mà thôi, vì phải là Chức-Sắc có thọ Pháp và từ
phẩm Giáo-Sư trở lên ... Còn các Thánh-Thất địa-phương
chỉ làm lễ chứng-hôn, cô dâu, chú rể quì trước Thiên-Bàn
cầu-nguyện, nghe Kinh Hôn-Phối và được Chức-Sắc hữutrách khuyên-nhủ về đạo vợ-chồng ... Trai thì tam-cang
ngũ-thường. Gái thì tam-tùng tứ-đức. Trai thời trung-hiếu
làm đầu. Gái thời tiết-hạnh là câu trau mình.

CHUNG
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