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Lời Tựa
Xin ghi lại câu đã có trong Từ Điển này:
"Tạo chúc cầu minh, đọc kinh cầu lý" có nghĩa rằng: Nhờ
ánh sáng ngọn đuốc rọi đường dẫn bước đi vững chắc. Ðọc
kinh sách cần rõ thấu nghĩa lý cao siêu thấm nhuần trong tâm
hồn thanh khiết diệu mầu, khi tụng đọc thể hiện bên ngoài mới
tạo được luồng tư tưởng kính tin hiệp hòa từng tiếng kinh nhịp
nhàng bên trong dâng lên khi chầu lễ các Đấng. Ðược vậy là
mình đã có biết và cảm, tức nhiên thấu đáo "Chín từng Trời
Ðất thông truyền chứng tri.". Ðương nhiên, luồng tư tưởng và
tâm ta mới tiếp nhận sự ứng hiệp của Ơn Trên ban cho, bởi có
CẢM mới có ỨNG, sự tu hành mới đoạt thành quả vị, mới
hưởng được Bí Pháp huyền vi...
Bởi, Cao-Đài là một Tân-Giáo do đấng Thượng-Đế Khai mở
tai nước Việt-Nam vào năm Bính-Dần (1926) thuộc tỉnh Tây
Ninh bằng Huyền-Diệu Cơ Bút, Ngài dùng tiếng Việt làm chính
tự để truyền bá giáo lý cho chúng đồ, không thông tiếng Việt
thì không thể nào hiểu thấu nghĩa lý sâu xa của đạo, mà tiếng
Việt phần nhiều có pha lẫn Hán tự nên càng khó hơn cho
người theo học đạo Cao-Đai.
Thế nên, Bộ sách CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ
ĐIỂN được biên soạn nhằm mục đích:
- Giải thích các từ ngữ đặc biệt về Giáo lý và Triết lý của Ðạo
Cao Ðài thường dùng về 4 vấn đề chánh trong cuộc sống
hàng ngày: Nho, Y, Lý Số.
- Giải thích các từ ngữ khác rất thông dụng trong các kinh
sách hay trong thuyết đạo của Ðạo Cao Ðài.
- Ðể sự giải thích các từ ngữ được minh bạch, soạn giả có
kèm thêm phần chữ Hán cho các từ ngữ Hán Việt. Nhờ phần
chữ Hán nầy, chúng ta xác định được ý nghĩa và cách viết
đúng chánh tả của các từ ngữ Hán Việt.
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- Phần Anh văn và Pháp văn dùng kèm theo các từ ngữ Giáo
lý, Triết lý đặc biệt của Ðạo Cao Ðài, soạn giả căn cứ và đối
chiếu trên các sách Anh văn và Pháp văn kể ra sau đây:
1. Việt-Nam Tân Từ Điển – Thanh-Nghị.
2. Hán-Việt Từ-Điển giản-yếu – Đào Duy Anh.
3. Hán-Việt Tân-Từ-Điển – Hoàng Thúc Trâm.
4. Tự-Điển Việt-Pháp – Đào Văn Tập
5. Tự Điển Pháp Việt Phổ Thông – Đào Văn Tập
6. Từ-Điển Phật-Học và một số từ trong Từ-Điển của Hiền
Tài Hồng…
Tri thức Ðạo học của Ðạo Cao Ðài thật cao thâm huyền diệu,
và còn được chia thành nhiều bực cao thấp khác nhau, mà sự
hiểu biết của soạn giả chỉ giới hạn trong cái học Hạ thừa, nên
khi biên soạn bộ sách CAO ÐÀI ĐẠI-ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ
ÐIỂN nầy, chắc không tránh khỏi khuyết điểm và thiếu sót.
Nguyện vọng chân thành của soạn-giả là muốn bảo tồn và
phát huy nền văn hóa Nho-Phong chân thực của đạo Cao Ðài,
soạn giả đem tất cả tự lực của mình để sưu tầm nghiên cứu
trong suốt nhiều năm liên tục, đồng thời hết sức cầu khẩn Ðức
Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các Ðấng Thiêng liêng ban bố cho
trí não thông minh, tinh thần mẫn huệ, sức khỏe đầy đủ để
thực hiện bộ sách Cao Ðài Tầm Nguyên Từ Ðiển nầy.
Ước mong Quí Chức sắc, Quí Bạn đạo và Quí bậc cao minh
vui lòng chỉ giáo những điều thiếu sót hay sai lầm để soạn giả
sửa chữa cho bộ sách được hoàn hảo hầu cống hiến cho quí
“Bạn-Đạo” đang trên đường về với cảnh “Thiêng-Liêng Hằng
Sống”.
Xin chân thành cảm tạ.
Soạn giả: Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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Danh mục vần G
GÁC
• Gác Quyển

• Gác Tía Lầu Hồng

GAN
• Gan Sắt Dạ Đồng

• Gan Tấc

GÁNH
• Gánh Vác
GẮNG
• Gắng Ghi
GÂY
• Gây Hờn Chứa Giận

• Gây Oán Chác Hờn

GALILÉE
• Galilée
GHE
• Ghe Phen

• Ghét Ngõ Ghen Hiền

GIA
• Gia Ân
• Gia Bần Tri Hiếu Tử, Quốc
Loạn Thức Trung Thần
• Gia Công
• Gia Đạo

• Gia Đình
• Gia Long
• Gia Nghiệp Thiêng Liêng
• Gia Nhân Quẻ Phong Hoả
Gia Nhân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Gia Phả
• Gia Phong
• Gia Quyến
• Gia Tế Phước
• Gia Thất
• Gia Tiên

Q.1 VẦN G▐

• Gia-Tô Giáo Chủ (Da-Tô
Giáo Chủ)
• Gia Tộc
• Gia Vô Bế Hộ, Lộ Bất Thập
Di

GIÁ
• Giá Ngự
• Giá Trị Tình Thương

• Giá Trị Thiêng Liêng

GIẢ
• Giả
• Giả Bộ Siêng Lo
• Giả Cuộc
• Giả Luật
• Giả Nương Cửa Phật

• Giả Tạm
• Giả Thân
• Giả Trá
• Giã Xay

GIÁC
• Giác
• Giác Hải
• Giác Mê
• Giác Ngộ

• Giác Tánh
• Giác Thân
• Giác Thế

GIAI
• Giai Cấp Vô Sản
• Giai Miễn Lễ

• Giai Ngẫu
• Giai Quì

GIẢI
• Giải
• Giải Quẻ Quẻ Lôi Thuỷ Giải
• Giải Căn

• Giải Chức
• Giải Khổ
• Giải Kiết
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• Giải Khổ Kiều
• Giải Mộng Trần Gian
• Giải Nạn
• Giải Nghiệt
• Giải Oan
• Giải Pháp Hòa Bình
• Giải Phần Hữu Sanh
• Giải Quả
• Giải Quả Trừ Căn
• Giải Quyền Nhập Tịnh
• Giải Tán
• Giải Tán Nghịch Thù

• Giải Thi
• Giải Thân Định Trí
• Giải Thể Về Thiêng Liêng Vị
• Giải Thoát
• Giải Thoát Cho Cửu Huyền
Thất Tổ
• Giải Thoát Mê Đồ
• Giải Trái Oan
• Giải Trí
• Giải Xong Xác Tục
• Giải Vây

GIÁM
• Giám Ðạo
• Giám Đạo Phan Hữu
Phước

• Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
• Giám Khảo

GIẢM
• Giảm Thâu
GIAN
• Gian Dâm
• Gian Giảo
• Gian Mưu
• Gian Phi

• Gian Tham
• Gian Trá
• Gian Truân

GIÁN
• Gián Can

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIANG
• Giang San
GIÁNG
• Giáng Bút
• Giáng Cấp
• Giáng Cơ
• Giáng Đàn
• Giáng Hạ
• Giáng Lâm
• Giáng Linh
• Giáng Ma Xử

• Giáng Sanh (Giáng Sinh)
• Giáng Sinh (Đức Hộ Pháp
Giáng Sinh)
• Giáng Tâm
• Giáng Thân
• Giáng Thế
• Giáng Trần

GIẢNG
• Giảng Lê Văn Giảng

• Giảng Đài

GIÀNH
• Giành Giựt
GIAO
• Giao Hảo
• Giao Hòa
• Giao Kết

• Giao Phó
• Giao Tiếp
• Giao Thiệp

GIÁO
• Giáo (Dương Văn Giáo)
• Giáo Chủ
• Giáo Dân
• Giáo Dân Hành Thiện
• Giáo Dục
• Giáo Điều

• Giáo Hóa
• Giáo Hóa Chúng Sanh
• Giáo Hóa Nhơn Sanh
• Giáo Hội
• Giáo Huấn
• Giáo Hữu
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• Giáo Lý
• Giáo Lý Chơn Truyền
• Giáo Lý Đại Đạo
• Giáo Đạo Nam Phương
• Giáo Đạo Tha Phương
• Giáo Ngoại Biệt Truyền
• Giáo Nhi
• Giáo Nhơn Qui Thiện
• Giáo Phẩm
• Giáo Sĩ

• Giáo Sư
• Giáo Sư Hương Phụng
• Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh
• Giáo Tông
• Giáo Tông Đường
• Giáo Thiện
• Giáo Truyền
• Giáo Viên Ðạo Ðức Học
Ðường
• Giáo Xiển Hư Linh

GIÁP
• Giáp
GIÀU
• Giàu Sang
GIÀY
• Giày Gai Áo Bả

• Giày Vô Ưu

GIẶC
• Giặc Thất Tình
GIẤC
• Giấc Hồ Điệp
• Giấc Huỳnh Lương

• Giấc Nam Kha

GIỀNG
• Giềng Ba

• Giềng Nhơn Luân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIỎ
• Giỏ Hoa Lam
GIÒI
• Giòi Tửa
GIỎI
• Giỏi Giáo Hữu Thượng Giỏi
Thanh

• Giỏi Lễ Sanh

GIỌNG
• Giọng Đờn Tiếng Quyển
GIỌT
• Giot Lụy
• Giọt Máu Mủ

• Giọt Nhành Dương
• Giọt Từ Bi

GIỐNG
• Giống Lạc Hồng
GIỚI
• Giới Cấm
• Giới - Định - Huệ

• Giới Tâm Kinh
• Giới Tửu

GIỜ
• Giờ Đại Xá Của Thượng Đế
Đã Điểm
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GIU
• Giu-Da (Juda)
GIỤC
• Giục Loạn

• Giục Nghịch

GÓA
• Góa Thân
GỘI
• Gội Nhuần
GÔNG
• Gông Với Tróng

• Gông Kềm Khảo Kẹp

GỒNG
• Gồng Gánh Hai Vai
GỞI
• Gởi Thánh Cốt Tại Đất Thánh Địa
GƯƠM
• Gươm Đao
• Gươm Huệ

• Gươm Thư Gươm Hùng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GƯƠNG
• Gương
• Gương Chúa Jésus
• Gương Đạo
• Gương Hạnh

• Gương Hiền Đức Của Nữ
Phái
• Gương Mẫu
• Gương Vỡ Lại Lành
• Gương Nhựt Nguyệt
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GÁC QUYỂN
Ông Quí Cao giáng hoà nguyên vận bài thi của Bà Bát Nương
Hớn-Liên-Bạch:
Ình-ình trống giục thảm Trường-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình,
Hồng-nhạn đưa tin trông vắng dạng.
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.

GÁC TÍA LẦU HỒNG
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nghi dung chớ mượn màu son phấn,
Để trong gương mà hứng non sông.
Coi như gác tía lầu hồng,
Chẳng phen giữa trận tên đồng không nao.


GAN SẮT DẠ ĐỒNG
Đức Hộ-Pháp nói: “Hai phía xung đột nhau mà bắt Ðạo ở trung
gian làm nơi chiến địa thì kẻ cầm quyền trong Ðạo tránh sao
khỏi những nỗi khó khăn, vì vậy mà Anh Cả của chúng tôi chịu
nhiều đau đớn. Ôi! Một Ðấng anh hùng như thế, một tay kiện
tướng của Ðạo như thế, nay đã ra người thiên cổ. Dẫu phải
gan sắt dạ đồng cũng phải rơi châu mà thương tiếc”.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GAN TẤC
Gan tấc hay tấc gan, chỉ tấc ý chí mạnh mẽ.
Kinh Cầu Tổ Phụ đã qui liễu có câu:
“Nguyện cùng Thất Tổ xin thương,
“Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay.”


GÁNH VÁC
Đức Hộ-Pháp nói: “Bần Đạo quên nói cái tiên tri của Ngài rất
ngộ nghĩnh, thời buổi ấy Ngài đến dạy biểu Bần Đạo nghe lời,
nếu Hiền Hữu không nghe lời, ngày kia cái tai họa ấy tiêu diệt
hay đoạt Đạo thì Hiền Hữu gánh trách nhiệm ấy nặng nề trước
cả. Bần Đạo buổi nọ không hiểu gì cả. Bần Đạo nói toàn
Thánh Thể Đức Chí Tôn cả triệu con người cớ sao một mình
Bần Đạo gánh vác. Nói tiên tri ấy là thời giờ Ngài giao quyền
Giáo Tông nầy cho Bần Đạo Chưởng quản luôn Cửu Trùng
Đài, nếu không nghe lời thì Bần Đạo gánh hết. Nếu không
nghe lời Ngài buổi nọ thì gánh nầy giao lại cho ai? Như giờ
phút nầy có nên bỏ, chớ không thể sống với Đạo”.


GẮNG GHI
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
“Lòng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,
“Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.”
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GÂY HỜN CHỨA GIẬN
Gây hờn là tạo ra điều hờn để rồi chất chứa sự giận trong
lòng. Việc làm này trước nhứt tự mình làm tổn thương trong
lòng, người xưa nói là một hình thức đau khổ và độc hại như
nuốt sâu trong bụng. Người tu là xòa bỏ đi cho nhẹ nhàng.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nguyện hết sức đỡ nâng nền Đạo,
Trọn tấc niềm ngay thảo thời vui.
Hơi đâu tranh cạnh việc đời,
Gây hờn chứa giận với đời làm chi?

GÂY OÁN CHÁC HỜN
Đức Hộ-Pháp nói: “Khi trở về Thánh Địa Bần Đạo gượng làm
vui, chớ kỳ thật riêng về Đức Ngài Khai Pháp và Bần Đạo
không giờ phút nào quên cảnh tù đày lao khổ. Bần Đạo chỉ
thấy con cái Đức Chí Tôn rất chú ý về việc đó, nên Bần Đạo
ôm lòng nén chịu căn dặn Ngài dằn lòng không thốt ra lời nói
nào cả, Bần Đạo sợ nói ra đây, gây oán chác hờn thêm cho
Đạo. Nếu Bần Đạo nói ra, không có bút mực nào tỏ cho hết, lại
thêm xung đột.”


GALILÉE (Tên)
Ông Galilée là nhà toán pháp (Mathématicien) cách vật
(Physicien) và Thiên văn (Astronome) của Ý Đại Lợi (Italy)
sanh tại thành Pise, người đã khai sáng cách trí học tại Ý, khi
vô chầu lễ trong Đền thờ Pise, người ngó thấy cây đèn treo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trong Đền thờ đòng đưa đúng theo trường canh nhịp nhàng
quá đỗi nên mới bày ra cái quả lắc đồng hồ; người tạo đặng
Hàn thử biểu (Thermomètre) và cân thủy khí (Balance
hydrostatique), kiếm đặng cái hấp lực của địa cầu đặng định
cân mọi vật (Loi de la pesanteur), tuyên bố cơ thể lực cân
(Dynamique). Qua năm 1609, người tạo đặng một ống thiên lý,
nhờ đấy mà người xem đặng sự vận hành nguyệt tượng. Từ
ấy người nhìn theo thuyết lý Copernic đã định quyết rằng Địa
cầu nầy có hai phần luân chuyển: tự chuyển là xây tròn một
mình nó và nhựt chuyển là chạy chung quanh mặt trời, nên
định cho rằng mặt trời là trung tim, nghĩa là rún của thế giới,
chớ không phải trái đất nầy là trung tim của thế giới và trái đất
cũng phải chịu hấp thụ ánh sáng quang minh của nó, cũng
như các địa cầu khác mà làm ra ngày và đêm.
Lý thuyết ấy tuyên bố ra làm cho kinh động đảng Kinh học
(Scolastiques) (Thần học Kinh viện của Thiên Chúa giáo La
Mã] và triều đình thành Rome. Tòa Thánh Gia Tô giáo muốn
buộc người cho đặng bèn định rằng lý thuyết Copernic định
thế giới Càn khôn là Tà giáo và đòi người đến mà cấm tuyệt
không cho truyền bá lý thuyết ấy ra nữa. Người chịu hứa mọi
điều, nhưng khi về đến thành Florence lại viết một bộ sách mà
trực thuật cái lý thuyết chơn thật ấy ra nữa. Bộ sách bị giải nạp
ra Tòa đạo (Inquisition), năm ấy người đã 70 tuổi rồi mà cũng
bị bắt giải ra Tòa đạo. Tòa buộc người phải quì mà thề và khai
rằng lý thuyết của người là Tà giáo, đặng tránh cho khỏi án
thiêu mình. Khi người cầm viết ký tờ khai thì dậm cẳng xuống
đất mà than rằng: “Nhưng mà ta quả nhiên nghe nó hẳn hòi
vận động”. Từ ấy người bị Tòa đạo gìn giữ một cách nhặt
nhiệm, dường như người bị tù lỏng kia vậy. Người bị mù và
chết năm 1642, hưởng thọ đặng 78 tuổi.
Ôi! Một vị hiền triết dường ấy mà còn bị đè nén vì tư tưởng thế
nầy, là bởi cơ quan thế giới quá trí của người đời, nên không
cớ không bằng, vô phương đối chứng. Cái sự thật đã về ai?
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Ông Galilée hay Tòa đạo? Chư Đạo hữu cũng thầm nghĩ bên
chơn thật bị thảm khổ là dường nào mà xét suy giùm lẽ đạo.
Cái tai nạn của ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ ngày nay cũng
như ông Galilée, khó trưng bằng cớ buổi nọ đó vậy. Đấng vô
hình quyền năng đã tạo thế nầy, từ tạo Thiên lập Địa chưa có
một người nào đặng gặp. Sự gặp đặng Người và chung ở
cùng Người là một phần thưởng quí trọng không cùng, dầu
cho các Đấng Chí Tiên Chí Phật đi nữa cũng hằng ngưỡng
vọng.


GHE PHEN
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân LÊ VĂN DUYỆT nhập bàn
cho bài thi như sau:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc-địa trách ai nhượng nghiệp nhà.
Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.


GHÉT NGÕ GHEN HIỀN
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Vậy nên mới sanh ra đố kỵ,
Tưởng rằng đây mến vị tham quyền!
Đem lòng ghét ngõ ghen hiền,
Đồn ra ngưng chức ngưng quyền làm reo.
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GIA ÂN
加恩
E: To grant of favour.
F: Accorder une faveur.
Gia: Thêm, cho thêm. Ân: ơn. Gia ân là ban thêm ơn huệ.
Đức Chí-Tôn cho Thi:
Bố hóa người đời gây mối đạo
Gia ân đồ đệ dựng nền nhân
Chừng nào đất dậy trời thay xác,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.

GIA BẦN TRI HIẾU TỬ, QUỐC LOẠN THỨC TRUNG
THẦN
Trong Bài Điếu văn của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, đọc
trước liên đài của Ngài Hiến Pháp, trước khi nhập Bửu tháp,
có một đoạn quan trọng, xin trích ra sau: “Nhớ buổi xưa, lúc cơ
Đạo chinh nghiêng, Đức Phạm Hộ Pháp đang bị bao vây trong
Hộ Pháp Đường, cả Chức sắc lưỡng phái lưỡng Đài đang
hoang mang, nhơn tâm bất nhứt, tâm lý bất đồng, sống trong
hoàn cảnh hồi hộp lo âu sợ sệt, đột nhiên thấy Anh (Hiến
Pháp) đơn độc xách gói về Tòa-Thánh. Anh Bảo Thế và các
Anh khác hỏi Anh về Tòa-Thánh làm gì trong lúc khó khăn rối
rắm như vầy? Khi ấy, lần đầu tiên Em gặp Anh và cũng lần
đầu tiên Em nghe Anh thốt ra một câu trả lời bất hủ, mà Em
vẫn còn ghi mãi trong ký ức, lấy làm gương sáng cho bước
hành đạo và hôm nay, Em xin nhắc lại cho toàn thể các bạn
Đạo hiện diện nơi đây đặng biết và ghi nhớ để làm phương
châm hành đạo.
Anh nói rằng: “Sách xưa có dạy: “Gia bần tri hiếu tử, quốc
loạn thức trung thần”. Trong Đạo cũng vậy, lúc cơ Đạo thạnh
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hành, ai cũng làm đặng. Hôm nay gặp buổi chinh nghiêng, nền
Đại Đạo đang cơn bối rối, ĐỨC nầy mới xin về để cùng chia
sớt phần nào cảnh lo âu khó nhọc với Anh Em” Lời nói bất hủ
nầy cho ta thấy tinh thần hy sinh phục vụ của Anh cao cả là
dường nào và có mãnh lực nhắc cho chúng ta cả thảy nhớ câu
Minh Thệ: Hiệp đồng chư Môn đệ..., để mỗi khi cơ Đạo gặp
cảnh khó khăn, thì chúng ta phải nhứt tâm nhứt trí siết chặt
hàng ngũ, trụ vững đức tin, chia đau sớt khổ với nhau, để
phục vụ cho Đạo pháp và cho nhơn sanh, chớ không lý do gì
lánh né phận sự, để miệng thế bia danh muôn thuở.”
Thầy dạy:
Gia bần tri hiếu tử, nhớ nghe con!
Quốc loạn trung thần, nhớ nghe con!

GIA CÔNG
Gia công là cố gắng tăng thêm sức lực để làm một công việc
gì ngoài việc bình thường, đôi khi vì miễn cưỡng mà làm.
Đức Lý dạy: Ngày 18-1-Đinh Mão (dl: 19-2-1927):
“Chẳng vì Thánh Thất, Như Nhãn phản ngôn mà trễ phổ thông
Thánh giáo. Cười…Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân
đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng trách là
một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bao nhiêu, Lão càng giận bấy
nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Người gia
công độ rỗi”.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIA ĐẠO
Thầy dạy tại Chợ Lớn, ngày 05-01-Mậu Thìn (dl: 27-01-1928)
rằng: “Kỳ Vía tới đây, đứa nào phải gia đạo hàn vi không thể
đến đặng thì niệm danh Thầy, dâng một tấm lòng thành thật
cũng đủ là quí trọng. Nếu phần nhiều đến được thì làm cho
cuộc lễ ra vẻ long trọng, hầu làm cho hưng vượng Tòa Thánh
và thêm lòng ngưỡng mộ của chúng sanh”.

GIA ĐÌNH
Đây là điều chót trong 10 điều Khuyến tu của Chí-Tôn:
Ðiều chót hết: Mười ghi trăm nhớ,
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn;
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội trong cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Do những lời dạy bảo Thầy mong:
Con ơi! Hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.
Đức Hộ-Pháp nói: “Trong phép an ninh trật tự đối với Tạođoan Càn Khôn Vũ-Trụ không ngoài khuôn khổ gia đình,
chúng ta quan sát hình tướng phép an ninh trật tự đối với cơ
Tạo đoan trong gia đình thế nào thì cơ Tạo-đoan Càn-Khôn Vũ
trụ cũng ở trong khuôn khổ ấy mà thôi. "

GIA LONG (Vua Nhà Nguyễn)
THẾ TỔ Cao-Hoàng Gia-Long (1802-1819)
1- Thế Tổ xưng đế hiệu:
Thế tổ khởi binh chống nhau với Tây Sơn ở đất Gia Định từ
năm Mậu Tuất (1778), kể vừa 24 năm, mới dứt được nhà Tây
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

18

▐ Q.1 VẦN G

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Sơn, thu phục được giang sơn cũ của Chúa Nguyễn khi xưa
và họp cả Nam Bắc lại làm một mối. Khi việc đánh dẹp xong
rồi, Ngài xưng Đế hiệu, đặt quốc hiệu là VIỆT NAM, đóng Kinh
đô ở Phú Xuân, tức là thành Huế bây giờ.
Khi vua Thế Tổ lấy
được đất Bắc Hà
rồi, Ngài xuống chỉ
tha cho dân một vụ
thuế
và
thăng
thưởng cho các
tướng sĩ. Ngài lại
phong tước cho
con cháu nhà Lê,
nhà Trịnh, cấp cho
ruộng đất và trừ
phong dịch cho
dòng dõi hai họ ấy
để giữ việc thờ
phụng tổ tiên.
Đoạn rồi, Ngài đổi
Bắc Hà là Bắc
Thành, đặt quan
Tổng trấn, triệu
Nguyễn Văn Thành
ở Qui-Nhơn ra
sung chức ấy, để coi mọi việc. Lại đặt ra tam tào là tào Hộ, tào
Binh, tào Hình, sai Nguyễn Văn Khiêm, Đặng Trần Thường và
Phạm Văn Đăng ra coi các tào ấy, để giúp Nguyễn Văn Thành.
Đến tháng bảy năm Nhâm Tuất (1802), Thế Tổ về Kinh, đem
vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi
đem ra tận pháp trường xử trị. Lại sai quật mả vua Thái Đức
Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây
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đi, còn đầu thì đem bỏ giam ở trong ngục tối. Những bọn văn
thần nhà Tây Sơn như Ngô Thì Nhiệm, Phan Huy Ích ra hàng,
đem nọc ra đánh ở trước Văn Miếu, rồi tha cho về. Lúc bấy
giờ có Ngô Thì Nhiệm vì trước có hiềm với Đặng Trần
Thường, cho nên đến khi đánh ở Văn Miếu, Đặng Trần
Thường sai người đánh chết. Vua Thế Tổ định tội, thưởng
công xong rồi, lo sửa sang mọi việc; làm đền Cần Chính để lập
thường triều, đền Thái Hòa để lập đại triều; lại sai quân dân
xây thành Kinh Đô và Hoàng Thành cùng các thành trì ở ngoài
các doanh trấn.
Tuy rằng Ngài đã đặt niên hiệu, lên ngôi từ năm Nhâm Tuất
(1802), nhưng mà đến năm Giáp Tý (1804), tức là Gia Long
tam niên, vua nhà Thanh mới sai sứ sang phong Vương và
đến năm Bính Dần (1806), Ngài mới làm lễ xưng Đế hiệu ở
đền Thái Hòa. Định triều nghi, cứ ngày rằm và ngày mồng một
thiết đại triều; ngày mồng 5, mồng 10, 20 và 25 thì thiết tiểu
triều.
Lúc Ngài đánh xong Tây Sơn, thì chính trị trong nước đổ nát,
phong tục hủy hoại, việc gì cũng cần sửa sang lại. Bởi vậy ở
trong thì Ngài chỉnh đốn pháp luật, và mọi việc cai trị cùng là
sửa sang phong tục, cấm dân gian không cho lấy việc thần
phật mà bày ra rượu chè ăn uống, nghiêm dụ quan lại không
được sinh sự nhiễu dân. Ở ngoài thì Ngài lo sự giao hiếu với
nước Tàu, nước Tiêm, nước Chân Lạp, khiến cho nước Việt
Nam lúc bấy giờ trong ngoài đều được yên trị.
2. Việc Triều Chính:
Ở trong cung, nhà vua không đặt ngôi Hoàng hậu, chỉ có ngôi
Hoàng phi và các cung tần. Sau khi vua mất, thì tự quân lên
ngôi, mới tôn mẹ lên làm Hoàng Thái Hậu.
Quan lại trong Triều đại khái theo chế độ nhà Lê, nhưng bỏ
chức Tham Tụng và Bồi Tụng tức là chức Tể tướng đời xưa.
Mọi việc đều do Lục Bộ chủ trương hết cả. Mỗi bộ có quan
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Thượng Thư làm đầu, quan tả hữu tham tri, tả hữu thị lang,
cùng các thuộc viên như là lang trung, viên ngoại lang, chủ sự
và bát cửu phẩm thơ lại,.....
Bộ Lại: coi việc thuyên bổ quan văn, ban thưởng phẩm cấp,
khảo xét công trạng, phong tặng tước ấm, thảo những tờ
chiếu, sắc, cáo, mệnh và làm những sổ các hàng quan lại.
Bộ Hộ: coi việc đinh điền thuế má, tiền bạc chuyển thông, kho
tàng chứa chất, hóa vật đắt rẻ..
Bộ Lễ: coi việc triều hộ, khánh hạ, tế tự, tôn phong, cùng là
cách thức học hành thi cử, tinh biểu cho người sống lâu,
người có tiết nghĩa, phong thụy cho các thần nhân....
Bộ Binh: coi việc thuyên bổ võ chức, giảng duyệt quân lính,
sai khiến quân đi thú hoặc đi đánh dẹp, kén chọn binh đinh,
xét người có công người có lỗi về việc binh.
Bộ Hình: coi việc hình danh pháp luật, tra nghĩ dâng tấu,
duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục
cấm.
Bộ Công: coi việc làm cung điện, dinh thự, xây thành, đào
hào, tu tạo tàu bè, đặt làm kiểu mẫu, thuê thợ thuyền, mua vật
liệu
Ngoài Lục bộ lại có Đô Sát Viện để giữ việc can gián vua, và
đàn hạch các quan. Cấp sự trung các khoa và giám sát ngự
sử các đạo, đều thống thuộc về viện ấy. Trong viện có tả hữu
đô ngự sử và tả hữu phó đô ngự sử đứng đầu.
Bấy giờ vua Thế Tổ lại đặt ra Tào Chính để coi việc vận tải
cùng là thuế má tàu bè. Có quan Tào Chính Sứ và Tào Phó
Sứ làm đầu.
Các địa phương thì lúc bấy giờ từ nam chí bắc chia ra làm 23
trấn và 4 doanh. Từ Thanh Hóa ngoại (tức là Ninh bình bây
giờ) trở ra, gọi là Bắc Thành, thống cả 11 trấn, chia ra làm 5
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nội trấn: Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc
và Hải Dương; 6 ngoại trấn: Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên. Từ Bình Thuận trở
vào gọi là Gia Định Thành, thống cả 5 trấn: Phiên An (địa hạt
Gia Định), Biên Hòa, Vĩnh Thanh (tức là Vĩnh Long và An
Giang), Vĩnh Tường và Hà Tiên.
Còn ở quãng giữa nước, thì đặt Thanh Hóa Trấn (gồm cả
Thanh Hóa nội, Thanh Hóa ngoại), Nghệ An trấn, Quảng
Nghĩa trấn, Bình Định trấn, Phú Yên trấn, Bình Hòa trấn (tức là
Khánh hòa) và Bình Thuận trấn. Đất kinh kỳ thống bốn doanh
là: Trực Lệ Quảng Đức doanh (tức là Thừa Thiên bây giờ),
Quảng Trị doanh, Quảng bình doanh, Quảng Nam doanh.
Ở Bắc Thành và Gia Định Thành đều đặt chức Tổng trấn, và
Phó tổng trấn, để coi mọi việc. Ở các trấn thì đặt quan lưu trấn
hay là quan trấn thủ, quan cai bạ và quan ký lục để coi việc cai
trị trong trấn.
Trấn lại chia ra phủ, huyện, châu, đặt chức tri phủ, tri huyện, tri
châu để coi việc cai trị.
Những trấn ở Nghệ An, Thanh Hóa và 5 nội trấn ở Bắc Thành,
thì dùng những quan cựu thần nhà Lê làm quan cai trị. Còn 6
ngoại trấn ở Bắc Thành, thì giao quyền cai trị cho những thổ
hào sở tại.
3. Binh Chế:
Khi vua Thế Tổ đánh được Tây Sơn rồi, Ngài ban thưởng cho
các tướng sĩ, tặng phong và làm đền thờ những người tử trận.
Còn những quân lính già nua thì cho về quê quán. Đặt ra phép
giản binh: lệ định các trấn, tự Quảng Bình vào đến Bình Thuận
thì cứ ba tên đinh kén lấy một tên lính; tự Biên Hòa trở vào thì
cứ 5 tên đinh kén lấy một tên lính; tự Hà Tịnh trở ra đến 5 nội
trấn ở Bắc Thành thì cứ 7 tên đinh kén lấy một tên lính. Còn 6
ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn,
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Thái Nguyên, Quảng Yên thì cứ 10 tên đinh kén lấy một tên
lính.
Ở chỗ Kinh thành thì đặt ra thân binh, cấm binh, tinh binh. Lính
thân binh mỗi vệ có 500 người và có 50 người tập quân nhạc.
Ở các trấn thì đặt ra lính cơ, lính mộ. Lại đặt biền binh ban lệ,
nghĩa là các binh lính chia ra làm 3 phiên, 2 phiên về quán,
còn một phiên ở tại ban luân lưu thay đổi cho nhau. Những
binh khí thì dùng gươm giáo, mã tấu, và lại có súng lớn bằng
đồng gọi là súng đại bác, súng nhỏ gọi là súng thạch cơ điểu
thương, nghĩa là bắn thì mổ bằng máy đá lửa. Ở chỗ kinh
thành lập ra ba sở xạ trường để quân lính tập bắn. Ở các cửa
bể đều làm đồn đặt súng để phòng giữ và để xem xét những
tàu bè ngoại quốc đi lại.
Nước Việt Nam ta có nhiều bể cần phải giữ gìn, bởi vậy vua
Thế Tổ lưu tâm về việc chỉnh đốn binh thuyền: lấy người ở gần
bể về doanh Quảng Đức và doanh Quảng Nam làm 6 vệ thủy
quân đóng tại Kinh Thành. Còn ở các hải khẩu, mỗi nơi có một
cơ lính thủy coi giữ. Nhà vua lại làm một thứ thuyền lớn ngoài
bọc đồng, để đi lại tuần phòng ở miền bể.
4. Việc Tài Chính:
Thuế đinh, thuế điền đều định lại cả. Thuế điền thì chia ra làm
3 hạng: nhất đẳng điền mỗi mẫu đồng niên nộp thóc 20 thăng;
nhị đẳng điền 15 thăng; tam đẳng điền 10 thăng. Còn thứ
ruộng mùa đồng niên phải nộp 10 thăng.
Thuế đinh thì lệ định: từ Nghệ An ra đến nội ngoại Thanh Hóa,
mỗi suất đồng niên phải chịu:
- Thuế thân 1 quan 2 tiền - Mân tiền 1 tiền - Cước mễ 2 bát
*5 nội trấn Bắc Thành và phủ Phụng Thiên, mỗi suất đinh đồng
niên phải chịu:
- Thuế thân 1 quan 2 tiền - Mân tiền 1 tiền
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- Điệu tiền (tạp dịch) 6 tiền - Cước mễ 2 bát
*6 ngoại trấn Bắc Thành, mỗi suất đinh đồng niên phải chịu:
- Thuế thân 6 tiền - Mân tiền 1 tiền
- Điệu tiền 3 tiền - Cước mễ 1 bát
Lệ giảm thuế: Thuế lệ tuy định như vậy, nhưng năm nào ở
đâu mất mùa, như là bị hoàng trùng, đại hạn hay là nước lụt,...
thì nhà nước chiếu theo sự thiệt hại nhiều ít mà giảm thuế cho
dân. Lúa 10 phần thiệt hại tới 4 phần thì khoan giảm cho hai
phần,; thiệt hại 5 phần thì giảm cho 3; thiệt hại 6 phần thì giảm
cho 4; thiệt hại 7 phần thì giảm cho 5; thiệt hại 8 phần thì giảm
cho 6; thiệt hại 9 phần thì giảm cho 7; thiệt hại hết cả thì giảm
cả. Hoặc nhà nước có lấy dân đinh đi làm đường, đào sông,
xây thành v.v... thì cũng được giảm thuế. Tức là phủ Hoài Đức
bây giờ.
Vụ thuế: Nhà vua lại tùy từng địa phương mà định vụ thuế. Từ
Quảng Bình đến Bình Thuận cứ mỗi năm một vụ thu thuế, khởi
đầu từ tháng 4 đến tháng 7 thì hết. Từ Nghệ An ra đến Thanh
Hóa ngoại, cùng các trấn ở Bắc thành mỗi năm thu thuế 2 vụ:
mùa hạ thì khởi tự tháng 4 đến tháng 6 thì hết; mùa đông thì
khởi sự tự tháng 10 đến tháng 11 thì hết.
Đinh bạ: Lệ định 5 năm một lần làm sổ đinh, trong làng từ
chức sắc cho đến quân dân, đều phải vào sổ. Kể từ 18 tuổi trở
lên, 59 tuổi trở xuống, đều phải khai vào sổ.
Điền bạ: Các làng, hoặc ruộng mùa, hoặc ruộng chiêm, hoặc
ruộng hai mùa, hoặc có đất hạng nào, bao nhiêu mẫu, sào,
thước, tấc, tọa lạc tại đâu, đông tây tứ chí phải chua cho rõ
ràng. Mỗi làng phải làm 3 quyển sổ, cứ 5 năm làm một lần đệ
vào bộ đóng dấu kiềm, rồi một bản lưu lại bộ, để phòng khi xét
đến; còn hai bản giao về tỉnh, tỉnh để một bản lưu chiểu, còn
một bản gia trả dân xã lưu thủ.
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Cấm bán ruộng công điền: Từ khi nhà Lê mất ngôi, dân xã
có nơi thì đem công điền đổi ra tư điền, có nơi thì đem cố bán
đi, bởi vậy năm Gia Long thứ hai (1803) nhà vua lập lệ cấm
dân xã không được mua bán công điền, công thổ, chỉ trừ lúc
nào xã thôn có công dụng điều gì, thì mới được phép cho điển
cố, hạn hết 3 năm lại phải trả lại. Ai giữ quán hạn ấy thì phải
tội.
Thuế các sản vật: Năm Gia Long thứ hai (1803), định lệ các
quế hộ ở Nghệ An, đồng niên phải nộp các hạng quế 120 cân.
Ở Thanh Hóa phải nộp 70 cân và đều được miễn trừ thuế thân
cả. Những người tìm được cây quế, phải trình quan để cấp
cho văn bằng mới được đẵn. Đẵn xong rồi một nửa nộp quan,
một nửa cho người tìm được.
Năm Gia long thứ tư (1805), định lệ những người đi lấy yến
sào ở các đảo về hạt Quảng Nam, mỗi người đồng niên phải
nộp thuế yến 8 lạng và được tha việc binh lính. Còn những
thuế hương, thuế sâm, thuế chiếu, thuế gỗ, đều có lệ riêng,
định cho nộp bằng tiền hay là bằng sản vật.
- Vua Thế Tổ lại định lệ đánh thuế những thuyền các nước vào
buôn bán, cứ do thuyền lớn nhỏ mà định số thuế phải nộp.
- Những mỏ đồng, mỏ thiếc, mỏ kẽm, cũng cho người Tàu khai
để đánh thuế.
Đúc tiền: Năm Gia Long thứ hai (1803), mở sở đúc tiền ở Bắc
Thành, để đúc tiền đồng và tiền kẽm; lại đúc ra nén vàng, nén
bạc, lượng vàng, lượng bạc, để cho tiện sự giao thông buôn
bán trong nước. Mỗi đồng tiền kẽm nặng 7 phân, một mặt in
chữ "Gia Long Thông Bảo", một mặt in chữ "thất phân", mỗi
quan tiền nặng 2 cân 10 lạng. Giá vàng ở Bắc Thành thì định
cứ một lượng vàng đổi lấy 10 lượng bạc.
Về sau mở thêm lò đúc tiền ở Gia Định Thành và ở các trấn.
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Thước đo: Vua Thế Tổ chế tạo ra kiểu thước đồng đo ruộng,
một mặt khắc 7 chữ "Gia Long cửu niên thu bát nguyệt", một
mặt khác 10 chữ "ban hành đạc điền xích, công bộ đường
kính tạo". Chuẩn định lại các thước vuông đo ruộng khi trước,
chế tạo ra thước đồng, một mặt khắc 7 chữ "Gia Long Cửu
Niên Thu Bát Nguyệt", một mặt khắc 12 chữ "ban hành đạc
điền cựu kinh xích, công bộ đường khâm tạo".
Phép cân: Năm Gia Long thứ 12 (1813), chế tạo ra cân thiên
bình, cấp cho các doanh các trấn, để cân đồng, sắt, chì, thiếc
và các sản vật. Còn vàng và bạc thì dùng cân trung bình.
5. Công Vụ:
Vua Thế Tổ lại sửa sang những đường sá, xoi đào các sông
ngòi, đắp các đê điều, để cho việc làm ăn của dân gian được
tiện lợi.
Đường Quan Lộ: Đường sá trong nưóc là sự khẩn yếu cho
việc chính trị, vậy nên vua Thế Tổ mới định lệ sai quan ở các
doanh, các trấn phải sửa sang đường quan lộ: bắt dân sở tại
phải đắp đường làm cầu, lệ cứ 15.000 trượng đường thì phát
cho dân 10.000 phương gạo.
Lại từ cửa Nam quan (thuộc Lạng Sơn) vào đến Bình Thuận,
cứ độ 4.000 trượng phải làm một cái nhà trạm ở cạnh đường
quan lộ, để cho quan khách đi lại nghỉ ngơi. Cả thảy 98 trạm.
Còn từ Bình Thuận trở vào phía nam đến Hà Tiên thì đi đường
thủy.
Sông ngòi và đê điều: Những sông ngòi và đê điều, đều là sự
khẩn yếu cho việc canh nông, bởi vậy vua Thế Tổ truyền cho
quan ở các trấn phải xoi đào sông ngòi và các cửa bể, nhất là
ở Bắc thành phải giữ gìn đê điều cho cẩn thận: chỗ nào không
có thì đắp thêm, chỗ nào hư hỏng thì phải sửa lại. Ở các trấn
lại đặt ra kho chứa thóc gạo, để phòng khi mất mùa đói kém
thì lấy mà phát cho dân.
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6. Pháp Luật:
Nguyên khi trước vẫn theo luật nhà Lê, nhưng nay nhà
Nguyễn đã nhất thống cả Nam Bắc, vua Thế Tổ bèn truyền
cho đình thần lập ra pháp luật rõ ràng, để cho tiện sự cai trị.
Năm Tân Mùi (1811) sai Nguyễn Văn Thành làm Tổng tài, coi
việc soạn ra sách luật; lấy luật cũ của đời Hồng Đức nhà Lê,
mà tham chước với luật nhà Thanh làm thành một bộ, cả thảy
22 quyển, có 398 điều.
Đến năm Ất Hợi (1815), thì in sách luật ấy phát ra mọi nơi. Bộ
luật ấy tuy nói theo luật Hồng Đức nhưng kỳ thực là chép luật
của nhà Thanh và chỉ thay đổi ít nhiều mà thôi.
7. Việc Học Hành:
Thời bấy giờ nhờ có võ công mới dựng nên cơ nghiệp, cho
nên lúc ấy các quan đầu triều là quan ngũ quân đô thống và
quan tổng trấn Nam Bắc hai thành đều là quan võ cả. Nhưng
vua Thế Tổ cũng biết rằng sự trị nước cần phải có võ có văn,
bởi vậy đêm ngày Ngài lưu ý về việc học hành thi cử trong
nước. Ngài lập nhà Văn Miếu ở các doanh các trấn, thờ Đức
Khổng tử, để tỏ lòng trọng Nho học. Đặt Quốc Tử Giám ở Kinh
đô, để dạy con các quan và các sĩ tử. Mở khoa thi Hương để
kén lấy những người có học hành ra là quan. Đặt thêm chức
Đốc học ở các Trấn và dùng những người có khoa mục ở đời
nhà Lê, để coi việc dạy dỗ.
Vua Thế Tổ lo cả đến địa dư và quốc sử, bởi vậy ngày sai
quan Binh Bộ Thượng Thư là Lê Quang Định kê cứu ở trong
các Trấn các doanh, tự Lạng Sơn đến Hà Tiên, xem sơn
xuyên hiểm trở, đưòng sá xa gần, sông bể, cầu quán, chợ
búa, phong tục, thổ sản, có những gì làm thành sách "Nhất
Thống Địa Dư Chí" để dâng lên. Đến năm Bính Dần (1806), bộ
sách ấy làm xong cả thảy được 10 quyển.
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Năm Tân Mùi (1811), Ngài sai quan tìm những sách dã sử nói
chuyện nhà Lê và nhà Nguyễn Tây Sơn để sửa lại quốc sử.
Thời bấy giờ văn quốc âm cũng thịnh lắm. Một đôi khi nhà vua
cũng dùng chữ Nôm mà làm văn tế. Bài Văn tế tướng sĩ khi
quan Tiền quân Nguyễn Văn Thành, Tổng trấn Bắc Thành ra
chủ tế không rõ ai làm, nhưng thật là một bài văn chương đại
bút. Lại có những chuyện như "Hoa Tiên" của ông Nguyễn
Huy Tự, "Truyện Thúy Kiều" của quan Hữu Tham tri bộ Lễ là
ông Nguyễn Du, cũng phát hiện ra thời bấy giờ. "Truyện Thúy
Kiều" là một tập văn chương rất hay, diễn được đủ cả nhân
tình thế cố, tả được cả mọi cảnh trong đời, mà chỗ nào văn
chương cũng tao nhã, lời lẽ cũng lý thú. Nói theo tiếng đời nay
thì "Truyện Thúy Kiều" thật là một tập văn chương đại trước
tác của nước ta vậy.
8. Việc giao thiệp với nước Tàu:.
Khi vua Thế Tổ dứt được nhà Nguyễn Tây Sơn và lấy được
đất Bắc Hà rồi, sai quan Thượng thư Binh Bộ là Lê Quang
Định làm chánh sứ sang Tàu cầu phong và xin đổi quốc hiệu
là NAM-VIỆT, lấy lẽ rằng Nam là An Nam và Việt là Việt
Thường. Nhưng vì đất Nam Việt đời nhà Triệu ngày trước gồm
cả đất Lưỡng Quảng, cho nên Thanh Triều mới đổi chữ Việt
lên trên, gọi là VIỆT-NAM để cho khỏi lầm với tên cũ.
Đến năm Giáp Tý (1804) Thanh Triều sai quan Án sát sứ tỉnh
Quảng Tây là Tề Bố Sâm sang tuyên phong. Đoạn rồi, vua sai
Lê Bá Phẩm làm chánh sứ đem đồ cống sang tạ và từ đó cứ
chiếu lệ ba năm một lần sang cống.
Đồ cống phẩm là:
- Vàng 200 lượng, -Bạc 1000 lượng - Lụa và cấp mỗi thứ 100
cây, - Sừng tê giác 2 bộ - Ngà voi và quế mỗi thứ 100 cân
9. Việc giao thiệp với nước Chân Lạp và nước Tiêm La:
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Nguyên lúc còn Lê Triều thì chúa Nguyễn vẫn giữ quyền bảo
hộ nước Chân Lạp. Sau vua nước ấy là Nặc Ông Tôn bị anh
em hiếp chế, phải chia quyền ra làm ba, để cho Nặc Ông Vinh
làm vua đầu, mình làm vua thứ hai, em là Nặc Ông Thâm làm
vua thứ ba. Được ít lâu Nặc Ông Vinh giết cả Nặc Ông Tôn và
Nặc Ông Thâm giữ lấy quyền làm vua một mình. Lúc bấy giờ
Nguyễn Vương còn ở Gia Định mới sai Đỗ Thanh Nhân sang
đánh Nặc Ông Vinh và lập con Nặc Ông Tôn là Nặc Ông Ấn
lên làm vua. Nặc Ông Ấn bấy giờ mới có 8 tuổi. Nguyễn
Vương sai Hồ Văn Lân ở lại
Ông Nguyễn Du người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh
Hà Tĩnh bảo hộ. Nhưng đến khi đất Gia Định thất thủ quyền
bảo hộ nước Chân Lạp thuộc về nước Tiêm La.
Năm Bính Thìn (1796), Nặc Ông Ấn mất, truyền ngôi lại cho
con là Nặc Ông Chân. Vua Tiêm La sai sứ sang phong, như
thế là vua Chân Lạp phải thần phục vua Tiêm La.
Đến năm Đinh Mão (1807) Nặc Ông Chân lại bỏ Tiêm La mà
xin về thần phục vua Việt Nam ta, theo lệ cống tiến, cứ ba năm
một lần; Đồ cống vật là:
- Voi đực cao 5 thước 2 con - Sừng tê giác 2 chiếc
- Ngà voi 2 cái - Hột sa nhân 50 cân – Đậu khấu 50 cân
- Hoàng lạp 50 cân - Cánh kiến 50 cân - Sơn đen 20 lọ
Nặc Ông Chân có ba người em tên là Nặc Ông Nguyên, Nặc
Ông Lem, Nặc Ông Đôn, muốn tranh quyền của anh, mới sang
cầu cứu nước Tiêm La. Tiêm La bắt Nặc Ông Chân phải chia
đất cho các em. Nặc Ông Chân không chịu, quân Tiêm La bèn
sang đánh thành La Bích. Nặc Ông Chân chạy sang Tân
Châu, rồi dâng biểu cầu cứu.Quan tổng trấn Gia Định thành
bấy giờ là Nguyễn Văn Nhân mới đem việc ấy tâu về Triều
đình.
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Năm Tân Mùi (1811), vua Thế Tổ cho sứ đưa thư sang trách
nước Tiêm La sinh sự. Năm sau, vua Tiêm La sai sứ sang
phúc thư lại rằng: việc ấy là muốn giảng hòa cho anh em Nặc
Ông Chân, chứ không có ý gì cả. Vậy xin để Việt Nam xử trí
thế nào, Tiêm La cũng xin thuận.
Qua năm Quí Dậu (1813) vua Thế Tổ sai quan tổng trấn Gia
Định Thành là Lê Văn Duyệt đem hơn 10.000 quân, hội đồng
với sứ nước Tiêm La, đưa Nặc Ông Chân về nước.
Nước Tiêm La tuy không dám kháng cự, nhưng vẫn lưu quân
ở lại giữ tỉnh Bắc-tầm-bon (Battambang), nói rằng để đất ấy
phong cho các em Nặc Ông Chân. Lê Văn Duyệt mới viết thư
sang trách nước Tiêm La về điều ấy, quân Tiêm mới rút về.
Tức là Thái Lan ngày nay
Lê Văn Duyệt dâng sớ xin xây thành Nam Vang (Phnom-Penh)
và thành La-lêm. Khi những thành ấy xây xong, thì vua Thế Tổ
sai Nguyễn Văn Thụy đem 1.000 quân ở lại bảo hộ Chân Lạp.
Từ đó quyền bảo hộ Chân Lạp lại về nước ta.
10. Việc giao thiệp với nước Hồng Mao:
Năm Quí Hợi (1803), nước Hồng Mao (tức là Anh Cát Lợi) sai
sứ là ông Robert đem đồ phương vật sang dâng và xin cho
vào mở cửa hàng buôn bán ở Trà Sơn, thuộc Quảng Nam.
Vua Thế Tổ không nhận đồ và cũng không cho mở cửa hàng.
Sau người Hồng Mao còn đưa thư sang hai ba lần nữa, nhưng
Ngài vẫn một niềm từ chối không chịu.
11. Việc giao thiệp với nước Pháp Lan Tây:
Đối với nước Pháp thì vua Thế Tổ có biệt nhỡn hơn, là vì khi
Ngài còn gian truân, Ngài có nhờ ông Bá-Đa-Lộc đem mấy
người sang giúp Ngài. Đến khi xong việc đánh dẹp rồi, còn có
Chaigneau, Vannier và Despiau làm quan tại triều, mà vua Thế
Tổ cũng có lòng trọng đãi, cho mỗi người 50 lính hầu, và đến
buổi chầu thì không bắt lạy.
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Vả, trong khi vua Thế Tổ làm vua ở nước Việt Nam, thì NãPhá-Luân đệ nhất (Napoleon I) làm vua bên nước Pháp, đang
còn phải đánh nhau với các nước, cho nên tàu Pháp cũng
không hay đi lại ở phía Viễn Đông này. Đến khi Nã-Phá-Luân
thất thế, dòng dõi nhà vua cũ lại trung hưng lên, bấy giờ chiến
tranh đã yên, thì mới có tàu sang buôn bán ở phương Á Đông.
Năm Đinh Sửu (1817), có chiếc tàu "La Paix" của hiệu
Balguerie, Sarget et Cie chở đồ hàng sang bán, nhưng mà
những đồ hàng ấy, người Việt Nam ta không dùng được, lại
phải chở về. Vua Thế Tổ tha không đánh thuế. Qua tháng sáu
năm ấy, chiếc tàu binh tên là Cybèle của nước Pháp vào cửa
Đà Nẵng. Quan thuyền trưởng là De Kergarion bá tước nói
rằng Pháp Hoàng Louis XVIII sai sang xin thi hành những điều
ước do Bá-Đa-Lộc ký năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng
và đảo Côn Lôn. Vua Thế Tổ sai quan ra trả lời rằng những
điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ,
không nói đến nữa.
Năm Kỷ Mão (1819), có chiếc tàu buôn ba cột tên là "Rose" và
"Le Henri" vào cửa Đà Nẵng. Lần này hàng hóa đem sang bán
được, lại chở chè và lụa về. Năm ấy Chaigneau xin nghỉ ba
năm, đem vợ con xuống tàu "Le Henri" về Pháp.
12. Sự giết hại công thần:
Những người công thần như Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần
Thường đều bị giết hại trong khi vua Thế Tổ còn đang trị vì.
Nguyễn Văn Thành, nguyên là người ở Thừa Thiên, nhưng
vào ở Gia Định đã hai ba đời. Theo vua Thế Tổ từ khi Ngài
mới khởi binh đánh Tây Sơn, chịu hết mọi đường khổ sở. Sau
ra đánh Tây Sơn ở Qui-Nhơn, lập được công lớn, đứng đầu
hàng công thần. Khi vua Thế Tổ ra lấy Bắc-hà, triệu ông ra làm
Tổng Trấn, giao cho xếp đặt mọi việc, chỉ có mấy năm mà đất
Bắc Hà được yên trị. Sau về Kinh làm chức Trung quân. Ông
có học thức, cho nên triều đình cử làm Tổng tài việc làm sách
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luật và quốc sử. Nguyễn Văn Thành có người con tên là
Nguyễn Văn Thuyên thi đậu Cử nhân, thường hay làm thơ để
giao du với những kẻ văn sĩ. Bấy giờ nghe người ở Thanh
Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận có tiếng hay
chữ, Văn Thuyên làm bài thơ sai tên Nguyễn Trương Hiệu
cầm đi mời vào chơi. Bài thơ rằng:
Văn đạo Ái châu đa tuấn kiệt
Hư hoài trắc tịch dục cầu ty
Vô tâm cửu bảo Kinh sơn phác
Thiện tường phương tri Ký bắc kỳ
U cốc hữu hương thiên lý viễn
Cao cương minh phượng cửu thiên tri
Thư hồi nhược đắc sơn trung tể
Tá ngã kinh luân chuyển hóa ky
Dịch nôm là:
Ái châu nghe nói lắm người hay
Ao ước cầu hiền đã bấy nay
Ngọc phác Kinh sơn tài sẵn đó
Ngựa kỳ Ký bắc biết lâu thay
Mùi hương hang tối xa nghìn dặm,
Tiếng phượng gò cao suốt chín mây
Sơn tể phen này dù gặp gỡ
Giúp nhau xoay đổi hội cơ này
Tưởng bài thơ này chẳng qua là lời lẽ của người thiếu niên nói
ngông mà thôi, không ngờ tên Hiệu đưa cho Nguyễn Hữu Nghi
xem, Hữu Nghi xui tên Hiệu đi cáo với Lê Văn Duyệt. Lê Văn
Duyệt vốn ghét Nguyễn Văn Thành, nay thấy bài thơ này, nắm
lấy đem vào tâu vua, vua sai bắt Nguyễn Văn Thuyên đem bỏ
ngục. Bấy giờ triều thần có nhiều người bẻ tội ông Thành. Một
hôm bãi triều rồi, ông Thành chạy theo nắm lấy áo Vua mà kêu
khóc rằng: "Thần theo Bệ Hạ từ thủa nhỏ đến bây giờ, nay
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không có tội gì mà bị người ta cấu xé, Bệ Hạ nỡ lòng nào ngồi
nhìn để người ta giết thần mà không cứu?".
Vua Thế Tổ giật áo ra đi vào cung, rồi từ đó cấm không cho
ông Thành vào chầu nữa và sai Lê Văn Duyệt đem con
Nguyễn Văn Thành ra tra hỏi, bắt phải nhận tội. Nguyễn Văn
Thành sợ tội, uống thuốc độc mà chết, còn Nguyễn Thuyên thì
phải chém.
Đặng Trần Thường người ở Chương Đức (tức là huyện
Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông bây giờ) có tài văn học, trốn Tây
Sơn vào Gia Định theo giúp vua Thế Tổ làm đến Binh Bộ
Thượng Thư. Sau vì làm gian sắc phong thần cho Hoàng Ngũ
Phúc là tướng nhà Trịnh vào bậc phúc thần, triều đình làm án
phải tội chém. Nhưng rồi lại được tha. Đặng Trần Thường vốn
có hiềm với Lê Chất, cho nên Lê Chất mới bới những việc như
là khi ra coi tào binh ở Bắc Thành, có chiếm giữ đầm ao và ẩn
lậu đinh điền... Lại bị bắt bỏ ngục và xử phải tội giảo.
Tương truyền rằng Đặng Trần Thường ở trong ngục có làm
bài "Hàn Vương Tôn Phú" bằng quốc âm để ví mình như Hàn
Tín đời Hán.
13. Xét công việc của vua Thế Tổ:
Vua Thể tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan, trong 25 năm
trời chống nhau với Tây Sơn, trải bao nhiêu lần hoạn nạn, thế
mà không bao giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sự khôi phục. Ngài
lại có cái đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái
đức tính biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào
kiệt ai cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không
những là Ngài khôi phục được nghiệp cũ, mà lại thống nhất
được sơn hà và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc
bấy giờ thành một nước cường đại, từ xưa đến nay chưa bao
giờ từng thấy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

33

Công nghiệp của Ngài thì to thật, tài trí của Ngài thì cao thật,
nhưng chỉ hiềm có một điều là khi công việc xong rồi, Ngài
không bảo toàn cho những công thần, mà lại lấy những
chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công với Ngài,
khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy, cũng nhớ đến
vua Hán Cao và lại thở dài mà thương tiếc cho những người
ham mê hai chữ công danh về đời áp chế ngày xưa.
Vua Thế Tổ mất năm Kỷ Mão (1819), trị vì được 18 năm, thọ
59 tuổi, miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế.
Vua Gia Long có nhiều vợ, ba bà nổi tiếng nhất là:
- Tống thị Lan (Thừa Thiên Cao Hoàng-Hậu, mẹ của Hoàng
Tử Cảnh)
- Trần thị Đang (Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, Mẹ của vua
Minh Mạng)
- Lê thị Ngọc Bình (Đức Phi) con út của vua Lê Hiển Tông,
nguyên là vợ của Quang Toản. Bà Đức Phi sanh được hai
Hoàng Tử, hai Hoàng Nữ. Vua Gia Long có 13 Hoàng tử và 18
Hoàng Nữ. (Chín đời Chúa, 13 đời vua Nguyễn) - (Nguyễn đắc
Xuân)
Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: “Nhưng vận mạng Việt
Thường còn truân chuyên thống khổ, nên sau khi vua Gia
Long tức vị thì nước Việt Nam bị Pháp tóm thâu làm thuộc địa.
Một lần nữa, dòng châu kia chưa ráo, lệ thảm nọ lại tuôn, quân
khí ta lẫy lừng định kế chống ngoại xâm. Ngặt nỗi sức yếu cô
đơn, chư liệt Vương: Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, lần lượt
bị biếm và đồ lưu hải ngoại, rồi gởi xác nơi xứ lạ quê người.”
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GIA NGHIỆP THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ-Pháp có nói: “Vậy thì Đại-Từ-Phụ đến khai Tam-kỳ
Phổ-độ có đem theo một gia nghiệp Thiêng liêng xuống thế,
rồi nắm tay các Lương-sanh mà dắt đến một nơi vinh-diệu lại
bảo rằng: Các con phải leo cho thấu trên chót Đài Cao này
cùng Thầy đặng xem tòan thể của địa hòan, ngó cho chường,
suy cho quyết, rồi chung tâm hiệp trí cùng Thầy lo liệu bề
chuyển thế”.

GIA NHÂN Quẻ 37. Quẻ Phong Hoả Gia Nhân
Quẻ xx. Quẻ Phong Hoả Gia nhân 風火家人
Tượng: Quốc Đạo Nam phong
Quẻ này là Quẻ Phong Hoả Gia-nhân. Ly hạ là nội Ly. Tốn
thượng là ngoại Tốn. Tốn là Phong, Ly là Hoả, nên đọc tên
quẻ là Phong Hoả Gia nhân.
Về thứ tự: Ý sắp đặt thứ tự quẻ, sau quẻ Minh Di tiếp lấy quẻ
Gia-nhân là vì sao?
Trước đấy là quẻ Minh-Di, Di nghĩa là bị thương, khi người bị
thương tất phải trở lại nhà. Vậy nên sau quẻ Minh Di tiếp lấy
quẻ Gia-nhân là có duyên cớ:
Gia-nhân là người ở trong nhà. Đạo nghĩa trong gia đình tất
nhiên có những cảm tình ràng buộc, gắn bó, trong đó phải có
một thứ tự, tôn-ti thượng hạ rõ-ràng: Cha con, chồng vợ, anh
em, sống chung với nhau bằng những chân tình thân thiết
nhất. Muốn xử cho đúng Đạo-lý tất phải có đức sáng ở bên
trong và sự hoà-thuận ở bên ngoài.
Quẻ này nói Ly tượng Hoả là sáng, là minh, ngoài Tốn tượng
là thuận. Nhờ sự sáng ở trong nên cách cư-xử được tốt đẹp, ở
ngoài đã thuận thì biết trên kính dưới nhường. Như thế thì Đạo
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Tề gia đã hoàn-toàn. Khi gia được Tề rồi thì sẽ được quốc trị
và Thiên-hạ bình không khó vậy. Mỗi người đều tuân theo
định-luật mà Đức Thánh Khổng Phu-Tử đã dạy là Tu thân làm
gốc, kế đến trị nhà, sau đó thì trị quốc và Bình thiên-hạ. Cho
nên quẻ Gia-nhân đã diễn tả rõ nội Ly ngoại Tốn là vậy.
Dịch-lý bao hàm rất rộng: Người ở trong một nhà thì tình cảm
nảy sinh từ ruột thịt. Suy ra người trong nước gọi là đồng-bào.
Người trong thế giới thì gọi là đồng sanh, đồng chủng. Mai
ngày này nền Đạo loan truyền khắp thế giới thì là tình đồng
Đạo. Cái chữ Đồng 同 nó sẽ gắn liền tình người với người,
chẳng những vậy mà đến các loài cầm thú cũng được người
xem nó như em út chưa tiến hoá, thì thật là hạnh-phúc biết
bao!
Ngày nay đã rõ rệt, nếu nhìn một nước chỉ là một người ở
trong toà nhà thế giới.
Do đó mà mỗi một quẻ biểu thị một chân-lý tối đại, gồm mọi
sự, mọi vật không đâu là không đúng. Nhưng nếu chỉ nhìn một
quẻ là chỉ cái ý-nghĩa “gia-đình” nhỏ hẹp thì 64 quẻ sẽ diễn
dịch được bao nhiêu việc?
Do đó nếu cái Gia-phong tốt đẹp thì sẽ loáng ra ngoài thành
Quốc-phong. Cũng như nền Đạo hôm nay rồi sẽ có ngày
thành Quốc Đạo như ý của Đức Chí-Tôn muốn.
Riêng về mặt chữ thì Gia 家 là nhà, nhân 人 là người, tức
nhiên gồm những tình cảm thân thiết nhất của một gia-đình.
Có câu:
An nữ khứ thỉ nhập vi gia 安 女 去豕入為 家 Đây là một lối chơi
chữ. Có nghĩa là trong chữ An 安 có chữ Nữ 女 nếu lấy chữ
Nữ ra và thêm chữ Thỉ 豕 (con heo) vào thì sẽ thành ra chữ
Gia 家 Muốn nói rằng trong gia đình nếu có bàn tay nữ-phái thì
mọi việc được ngăn nắp. Vì người Nữ vốn tính chịu khó, tiết
kiệm, lo-lắng cuộc sống cho gia đình. Ngoài việc đồng áng ra
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còn giã gạo xay lúa, có cám dư ra để dành nuôi heo như hình
thức “Bỏ ống” lâu ngày cũng được số tiền to. Ca dao có câu:
Đàn bà thì phải nuôi heo,
Thời vận còn nghèo nuôi chửa được trâu.
Thế nên nói đến gia đình là luôn luôn có hình ảnh người đàn
bà trong đó.
Đạo Cao-Đài là Quốc Đạo:
Qua rồi là quẻ Minh-Di tượng cho thời kỳ Giải thể HànhChánh-Đạo. Sau hơn 30 năm cơ Đạo bị một cơn khảo nặngnề, cũng là một thử thách Đức tin của toàn thể Tín-Đồ. Ngoài
Đời là một sự xuống cấp trầm trọng về phong hoá của dân tộc,
cũng là lúc Thượng-Đế chuẩn bị rửa ráy cho một Quốc gia
Thiên định.
Ấy cũng là cơ khảo Đạo để:
Chọn lọc chiên lành cho đáng giá,
Hầu sau nối nghiệp Đạo ngàn thu.
- Nếu luận về Đạo-lý thì phong-hoá của gia-đình do cha mẹ
nắm luật trị gia gọi là gia-nghiêm do ông vua nhà gìn giữ đó là
người Cha.
- Kế đến là luật của xã-hội thì dưới quyền Hương đảng tùng
theo “Lệ làng” đó là Ông vua làng.
- Sau cùng là phép nước thì dưới quyền-hành của Ông Vua
nước. Cả ba ông vua này họp lại tạo thành nền Phong hoá
riêng của dân-tộc. Nhất là dân-tộc Việt-Nam, cái phong-hoá đó
đã thực hiện qua bao đời hết sức mẫu mực, luật làng nhiều khi
lại nghiêm-khắc, có câu “Phép Vua thua lệ làng”. Buổi vănminh có nhiều tiến-bộ cũng nên bổ sung cho hoàn-hảo hơn ở
trong thời Đạo Trời đang khai mở, không ngoài sự phán truyền
của Thượng-Đế:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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QUỐC ĐẠO kim triêu thành Đại-Đạo,
NAM-PHONG thử nhựt biến Nhơn phong.
Đức Hộ-pháp thuyết ngày 30- 9 Đinh-Hợi rằng:
“Ngày nay ĐẠO CAO-ĐÀI đã đến khoảng đường kết-liễu danhgiá và hình tướng của nó, nên Bần-Đạo lấy đề hai chữ QUỐCĐẠO đem giảng-giải. Chí-Tôn ban sơ thuyết-minh đạo-lý hầu
may ra những kẻ mơ hồ tỉnh mộng đặng hiểu biết mình đang
đến lập-trường nào, phương sách nào, khoảng đường nào ấy
là điều rất hay về tâm-lý toàn cả quốc-dân buổi này.
Hai chữ Quốc-Đạo lần đầu Chí-Tôn viết ra làm cho Bần-Đạo
mờ-mịt, cũng vì hai chữ Quốc-Đạo ấy mà PHẠM-CÔNG-TẮC
chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm cho ra thiệt tướng.
Ôi! hai chữ Quốc-Đạo là một vật của Bần-Đạo tìm tàng rồi mới
biết khôn, khởi điểm biết thương nòi giống, biết thương Tổquốc, đeo đuổi mất còn với cái điều muốn khát-khao từ buổi
thanh-xuân đó vậy. Tự biết khôn dĩ chí gặp Đạo năm 35 tuổi,
Bần-đạo thấy sao mà vẫn phải khao-khát thèm lạt, tại làm sao
Chí-Tôn biết thiếu thốn nơi tinh-thần điều ấy mà cho Bần-đạo,
Bần-đạo ban sơ nghi hoặc, có lẽ một Đấng có quyền-năng
thiêng-liêng biết tâm lý đang nồng-nàn ao-ước, đương thèmlạt khao khát, đương tìm-tàng mà đem ra cám-dỗ.

GIA PHẢ
家譜
E: The genealogical register.
F: Le régistre généalogique.
Gia: Nhà, gia đình. Phả hay Phổ: quyển sách ghi chép có thứ
tự. Gia phả hay Gia phổ là quyển sách ghi chép các thế hệ tổ
tiên trong dòng họ và lai lịch của tổ tiên.
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GIA PHONG
家風
E: The family habits.
F: Le mœurs familiales.
Gia: Nhà, gia đình. Phong: tạp quán, lề lối quen thuộc. Gia
phong là nếp nhà, lề lối quen thuộc trong gia đình.
CHÚ Ý: Gia phong: 加封 (Gia là thêm, phong ban cho chức
tước) Vua ban thêm chức tước cho bề tôi (thăng chức).

GIA QUYẾN
(Gia: nhà; Quyến: thân thuộc) chỉ những người trong họ hàng
thân thuộc mà thôi, như: cha, mẹ, vợ chồng, con cái, anh em
thân thích nhứt.
Thánh giáo Chí Tôn than: “Phần nhiều trong các con thờ Thầy
trong nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia quyến vậy
thôi, chớ chẳng hiểu là nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm
tục của các con. Nhiều đứa lại còn mờ hồ, đã thờ Thầy mà
chưa chắc ý rằng thờ đặng chi và mở Đạo có ích gì? Than ôi!
Đã bước chân vào đường đạo hạnh mà chẳng để công tìm
kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận sự môn đệ như
thế có ích chi cho nền Thánh giáo đâu?”.

GIA TẾ PHƯỚC
加濟福
E: To grant the favours.
F: Accorder les faveurs.
Thành kính trông mong Trời Phật cứu giúp và ban thêm phước
lành (Gia: Thêm. Tế: Cứu giúp. Phước: Ðiều may mắn tốt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lành). Nay, nhân sanh có điểm tựa cho tâm hồn, tức là biết
được Đạo Trời là Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên
khi nguyện cầu thì nguyện Đấng Chí-Tôn hoặc Đức Mẹ Diêu
Trì ban bố ân lành và phước đức, trong niềm mong mỏi.
Bài Dâng Trà có câu:
“Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
“Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."

GIA THẤT
家室
E: The family.
F: La famille.
Gia: tiếng vợ gọi chồng. Sách Mạnh Tử: "Nữ tử sinh nhi
nguyện vi chi hữu gia." Nghĩa là: Con gái sanh ra, cha mẹ
mong cho con gái có chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Kinh Lễ:
"Tam thập viết tráng hữu thất." Nghĩa là: Ba mươi tuổi là tráng
niên có vợ. Do đó, gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Đối với xã hội, tổ phụ chúng ta biết con cái lớn lên phải
lập gia thất.

GIA TIÊN
家先
E: The ancestors.
F: Les ancêtres.
Gia: Nhà, gia đình. Tiên: trước, chỉ tổ tiên. Gia tiên là tổ tiên
của gia đình.
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GIA-TÔ GIÁO CHỦ (DA-TÔ GIÁO CHỦ)
耶蘇教主
(Xin chỉnh lại cho đúng Thánh ý của Chúa. Xem vần D.)
Da Tô 耶 蘇 được người Tàu dịch âm từ Jésus, đầy đủ hơn là
Jésus Christ, là Đấng Chúa Cứu Thế ở Do Thái. “Da-Tô Giáo
Chủ” là danh của Đức Chúa Jésus-Christ, Giáo chủ Thiên
Chúa giáo, còn gọi là Công giáo, hay Da-Tô-giáo. Long vị thờ
Đấng Chúa Cứu Thế tại Đền Thánh được viết là Da-Tô GiáoChủ 耶 蘇 教 主, thay vì “Gia Tô Giáo Chủ” 嘉 蘇 教 主.
Đức Chúa có giáng cho bài Thánh thi theo lối khoán thủ: “DaTô Giáo Chủ Giáng Chứng Kỷ-Niệm”.
DA nồi thịt xáo hại lòng đau,
TÔ cả Năm Châu cũng máu đào.
GIÁO lý Chân như đồng bản tính,
CHỦ trung Thần trí hiệp chung màu.
GIÁNG đàn nhắc nhở lời kinh Thánh,
CHỨNG tỏ tiên tri chẳng khác nào.
KỶ thế hai mươi TA phục đáo,
NIỆM danh Thiên Chúa tại Đài Cao.

GIA TỘC
家族
Gia là nhà, Tộc là họ. Gia tộc tức nhiên là một gia đình lớn,
một đại gia đình. Gia đình nhỏ là chỉ một nhà trong đó có cha
mẹ và con cái sống trong mái nhà. Nhiều nhà có cùng họ hàng
huyết thống với nhau thì gọi là gia tộc.
Đức Hộ-Pháp nói: “Ttrọn cái gia đình từ Mẹ dĩ chí Bà đều thờ
phượng một cách rất tôn-nghiêm, dám chắc phần nhiều không
có ai thờ phượng được như cả gia-tộc của Bà đã thờ phượng
Đức Thích-Ca.”
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIA VÔ BẾ HỘ
(Gia là nhà; Vô bế hộ: nhà không cần đóng cửa ban đêm). Ý
nói thời thái bình, muôn dân được sống trong sự hạnh phúc,
an lạc, không lo nghĩ đến bất cứ một việc xấu nào.
Tờ Khai Đạo đưa lên Soái phủ Nam Kỳ có câu: “Vốn từ trước,
tại cõi Ðông Pháp có ba nền Tôn Giáo lớn là: Thích Giáo, Lão
Giáo và Khổng Giáo. Tiên Nhơn chúng tôi sùng bái cả ba Ðạo
ấy, lại nhờ do theo Tôn chỉ quý báu của các Chưởng Giáo
truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu:
"Gia vô bế hộ, lộ bất thập di", chỉ nghĩa là con người thuở ấy
an nhàn cho đến đổi ban đêm ngủ không đóng cửa nhà, còn
ngoài đường thấy của rơi không ai thèm lượm. Nhưng buồn
thay cho đời thái bình phải mất vì mấy duyên cớ nầy”.
Đức Lý giáng Cơ ngày 15-8-Ất Sửu (1925)
Đức Di Lạc cầm cân cứu thế,
Hội Long Hoa tên để phong Thần.
Thượng nguơn đời lập Tân Dân,
Dựng nền dân quốc, xa lần chủ quân.
Quê hương hiện cảnh xuân thơ thới,
Đạo nhà Nam vạn đại lưu truyền.
Gia vô bế hộ êm đềm,
Phật, Tiên, Thần, Thánh giáng miền trần gian.

GIA VÔ BẾ HỘ LỘ BẤT THẬP DI
Gia vô bế hộ
(Gia là nhà; Vô bế hộ: nhà không cần đóng cửa ban đêm). Ý
nói thời thái bình, muôn dân được sống trong sự hạnh phúc,
an lạc, không lo nghĩ đến bất cứ một việc xấu nào.
Đức Lý giáng Cơ ngày 15-8-Ất Sửu (1925)
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Đức Di Lạc cầm cân cứu thế,
Hội Long Hoa tên để phong Thần.
Thượng nguơn đời lập Tân Dân,
Dựng nền dân quốc, xa lần chủ quân.
Quê hương hiện cảnh xuân thơ thới,
Đạo nhà Nam vạn đại lưu truyền.
Gia vô bế hộ êm đềm,
Phật, Tiên, Thần, Thánh giáng miền trần gian.
Gia vô bế hộ, lộ bất thập di
Nghĩa là nhà ban đêm không đóng cửa, ngoài đường có của
rơi cũng không người lượm. Chỉ đời thái bình, Thánh đức.
“Cái đời thái bình thịnh trị đó là đời Thánh đức của nhà Châu
dưới quyền thống trị của vua Văn Vương ở vào năm 1120
trước Tây lịch. Nhơn dân được vui hưởng hạnh phúc “ gia vô
bế hộ, lộ bất thập di” Trong nước không có nhà tù, vì không có
tội nhơn. Nếu vạn bất đắc dĩ phải răn phạt người sái phép, thì
nhà cầm quyền chỉ vẽ một vòng tròn nơi một khoảng đất nào,
rồi bắt người phạm tội vào ngồi trong đó một hay là nhiều
ngày, gọi là cách giam phạt tội nhơn. Mặc dù không cắt người
canh giữ, nhưng tội nhơn không khi nào dám bước ra khỏi cái
vòng vẽ đó và đợi đến mãn giờ phạt, có lịnh cho mới dám đi”.
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: “Vốn từ trước tại cõi Đông Pháp có ba nền
Tôn-giáo là: Thích-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo. Tiên-nhơn
chúng tôi sùng bái cả ba Đạo ấy, lại nhờ do theo Tôn-chỉ quíbáu của các Chưởng giáo truyền lại mới được an cư lạcnghiệp. Trong sử còn ghi câu “Gia vô bế hộ, lộ bất thập di”
nghĩa là con người thuở ấy an-nhàn cho đến đỗi ban đêm ngủ
không đóng cửa nhà, còn ngoài đường thấy của rơi không ai
thèm lượm. Nhưng buồn thay cho đời Thái-bình phải mất”.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁ NGỰ
駕御
E: The descent of God.
F: La descente de Dieu.
(Giá là xe của vua đi, cũng gọi là xa giá; ngự: ngồi lên trên,
ngự trị; là ở lại đó). Giá ngự là vua lên xe đi. Theo nghĩa ở
đây, ý nói là Ðức Chí Tôn dùng xe Tiên đến cõi phàm trần
trong những giờ Cúng nhân sanh trọng kỉnh mời Đức Ngài
đến. Hoặc vả trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí-Tôn đã
ở lại với con cái của Ngài. Ví như:
Bài Dâng Hoa, là một trong Tam bửu có câu:
“Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
“Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên”…
Trong Thánh Ngôn Hiệp tuyển Đức Chí-Tôn có ban cho bài
thi, xác nhận rằng chính nhân loại ngày nay hân hạnh được
Đức “Ngọc-Đế ngự trần gian”. Thi rằng:
Hảo Nam bang! hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng NGỌC ĐẾ NGỰ TRẦN GIAN.
Thi ân tế chúng Thiên tai tận,
Nhược thiệt nhược hư vạn đại an,
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban

GIÁ TRỊ TÌNH THƯƠNG
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo ngày 30-5 Kỷ Tỵ (1953)
Bần Đạo nói: “Nếu ta làm cho người chí thân ta, trong thân ta,
máu thịt ta thương ta được, giá trị nó là đồng; làm chi những
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kẻ không phải trong thân ta, người ngoại nhân kia thương ta
được, giá trị nó là bạc; làm cho những kẻ thù địch ta thương
được ta, giá trị nó là vàng. Ba món báu ấy mà tạo đặng thì cái
kiếp sanh nầy dầu cho Cửu Phẩm Liên Hoa ở Cực Lạc Thế
Giới vô cũng đặng.”

GIÁ TRỊ THIÊNG LIÊNG
Đức Thượng Sanh có lời Huấn dụ: “Đức Chí-Tôn có nói và tôi
cũng thường nhắc nhở chư Đạo hữu về mặt Đạo, không có
công quả nào cao, công quả nào thấp. Kẻ chịu lao tâm, người
chịu lao lực, lao tâm hay lao lực đều hướng về một mục tiêu là
giúp ích cho Đạo, làm nên cho Đạo. Thế thì sự phục vụ dầu về
phương diện nào và dưới hình thức nào, đều có cái giá trị
Thiêng liêng duy nhứt của nó. Cao hay là thấp là do nơi cái
tâm của ta, do nơi có sự thành thật hay không mà thôi. Ấy vậy,
hướng về tiền đồ đại nghiệp của Đạo, tôi xin toàn thể Chức
sắc và nhơn viên Bộ Nhạc và Bộ Lễ lấy hết chí thành thi hành
phận sự đắc lực để phục vụ Đức Chí Tôn và phụng sự cho
nền Chánh giáo, hầu ngày sau để tên tuổi nơi sử Đạo và lập vị
xứng đáng ngày công viên quả mãn”.


GIẢ
假
- Đức Hộ-Pháp nói: “Ở đời, mọi sự đều giả, cho đến mảnh
thân của chúng ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo
đường danh bể hoạn hiện thời thì tất nhiên họ sẽ chuốc lấy sự
mất ở ngày mai; chỉ những kẻ đi tìm sự mất ở đời và sớm dắt
mình vào khuôn khổ vị tha, bản tâm luôn luôn sẵn sàng phụng
sự cho người đời, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu, mới được còn
mảy may mà thôi”.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẢ BỘ SIÊNG LO
Kinh Sám hối có câu:
“Trước người giả bộ siêng lo,
“Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng.”

GIẢ CUỘC
(Giả là không thật, trong việc làm như vậy là bất chánh, làm
cho người khác bị lầm; Cuộc là sự thể, cuộc diện). Giả cuộc là
bày trò giả dối cốt cho người khác hoang mang, nghi ngờ.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-06-Mậu Dần
(1938) như sau:“Do Tam giáo thất chơn truyền: Nho- ThíchĐạo hiện nay đã trở nên phàm giáo. Chư Đệ tử trong ba nhà
Đạo không giữ y luật pháp qui điều, lại canh cải chơn truyền,
bày ra các điều giả cuộc làm cho Tam Giáo biến thành dị
đoan.
- Đệ tử nhà Đạo chẳng tùng giáo pháp của Đức Thái Thượng
Lão Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Thích không thuận theo lời giảng dạy của Đức
Phật Thích Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Nho chẳng thật hành điều mục của Đức Văn
Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị đoan bất chánh”.

GIẢ LUẬT
假律
(Giả là không thật. Luật là luật lệ dành cho người tu hành. Trái
lại là Chơn là thật.). Giả luật là ý nói luật tu không đưa đến sự
đắc đạo. Trái với Giả luật là Chơn luật.
Thầy dạy: “Chư Tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp,
đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót, phải rán sức tu hành,
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đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư sơn đắc Đạo cùng
chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo Phật giáo
dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến Tả Ðạo Bàng
Môn. Kỳ truyền đã thất, chư sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại
nơi nào, cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đương mong mỏi về Tây
phương mà cửa Tây phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành
Chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy”.
Phật Thích Ca dạy: “Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. Ôi!
Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì
vậy mà TA rất đau lòng. TA đến chẳng phải cứu một mình chư
Tăng mà thôi, vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật,
phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt. Chư Tăng, chư
chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần
chót, phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật.
Chư Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép
hành đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần
biến Tả Ðạo Bàng Môn”.

GIẢ NƯƠNG CỬA PHẬT
Kinh Sám Hối có câu:
“Thêm những sãi giả nương cửa Phật,
“Của thập phương châu cấp thê nhi."

GIẢ TẠM
Đức Huệ Mạng Kim Tiên: “Nhân lúc Việt chủng lâm nàn, Bần
đạo khuyên mấy em nên nhớ danh đề trên bóng cờ cứu khổ,
chớ xao lãng. Nên nhìn đời giả tạm, chỉ tưởng mảnh hình hài
là của Chí Linh cho Vạn linh, rồi nhớ đến con đường Hằng
sống. Cười.. Bần Đạo nói tiếng Việt coi không suông, nhưng
không sao.... Cười..”

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẢ THÂN
假身
E: Untrue body.
F: Corps irréel.
Giả: Không thật, làm giống y như thật để lừa gạt người. Thân:
xác thân. Giả thân là cái xác thân giả tạm, không thiệt nên
không bền vững với thời gian. Đó là cái xác thân phàm, bằng
xương bằng thịt. Nó chỉ tồn tại một thời gian rồi phải chết và
tan rã.
Linh hồn đầu kiếp xuống trần, phải mượn xác thân giả tạm nầy
một thời gian để trả quả, học hỏi và tiến hóa. Nhờ có xác thân
phàm mới có được TINH, nhờ có TINH mới có thể luyện đạo:
Luyện TINH hóa KHÍ, luyện KHÍ hiệp THẦN, và luyện THẦN
huờn HƯ, đắc đạo tại thế. Khi linh hồn xuất ra khỏi xác thân
giả tạm thì cái giả thân phải chết, xác thịt thúi rửa và tan rã, rồi
mục nát biến thành đất.
Đối với Giả thân là Chơn thân, là cái xác thân chơn thật, tồn
tại vĩnh viễn với thời gian. Đó là Xác thân thiêng liêng, còn gọi
là Chơn thần. (Xem: Chơn thân, vần Ch).

GIẢ TRÁ
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Phải cẩn thận biết phân vàng đá
Thiếu chi phường giả trá theo kề
Lỗi mình chưa trọn giác mê
Hoặc dìu bước Đạo cho bề yêu ma.
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GIẢ XAY
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi có câu:
“Nguyện nhớ ơn Nông Canh nhằn-nhọc,
“Nguyện ơn người lúa thóc giã xay."


GIÁC (Phật Học)
覺
Giác (S, P: bodhi; C: xué; J: kaku) cũng được dịch âm là Bồđề 菩 提 Danh từ dịch ý từ chữ (bodhi) của Phạn ngữ
(sanskrit), có nghĩa là tỉnh thức, thường được gọi chung với
chữ “ngộ” là Giác ngộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

GIÁC HẢI
(xem Hòa Thượng Giác Hải)
Trong Thánh ngôn ghi: “Trung bạch về sự Giác Hải và Thánh
Thất.” - Thầy chẳng qua yêu mến đạo Thiền, quyết gom tóm
các con lại làm một nên giữ Thánh Thất đến ngày nay, đặng
qui tụ các em con đến cho đủ mặt. Như Thiên Cơ phải y như
lời xin của Phổ Hiền Bồ Tát thì chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy.
Thầy sẽ coi ngày Như Nhãn đòi Thánh Thất lại thế nào, rồi
mới trả. Phần nhiều trong các con chẳng vừa lòng Thánh Thất,
nguyện xin trả. Thầy sẽ dạy Thơ. Thái Bạch sẽ lập Thánh Thất
theo kiểu vở Thiên đình. Thầy ban ơn cho các con”.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁC MÊ
覺迷
E: To awake the blinding.
F: Réveiller l’aveuglement.
Giác: Hiểu biết, tỉnh ra mà biết rõ đạo lý. Mê: tối tăm, lầm lạc.
Trái với Mê là Giác.Giác mê là làm cho những người mê muội
giác ngộ để họ biết rõ đạo lý.
Thánh huấn giác mê: Lời dạy của các Đấng thiêng liêng giúp
cho người đời tỉnh ngộ, không còn mê lầm nữa.
Tiếng trống Giác mê: Đánh lên tiếng trống, âm thanh vang
rền, để người đang mê muội nghe được giựt mình thức tỉnh,
quay về con đường đạo đức, tức là bỏ mê tìm giác.

GIÁC NGỘ
覺悟
E: To awake.
F: Réveiller.
(Giác là biết. Ngộ là tỉnh, không còn mê muội). Giác ngộ là
Biết được điều mình lầm lỗi và tìm được chân lý.
Giác ngộ có 3 trình độ, tức là có ba bực:
- Người phàm tỉnh ra mà nhận biết thân nầy là cội khổ, cõi trần
là cõi tạm, nên lo tu hành, đạt được sự Tự giác thì đắc thành
bực Thánh.
- Khi đã đạt được Tự giác rồi, thì đi giác ngộ người khác để họ
tự giác như mình. Đó là Giác tha. Hễ đạt được Tự giác và
Giác tha thì đắc thành bực Tiên hay Bồ Tát.
- Đến bực Phật thì có: Tự giác, Giác tha, và Giác hạnh viên
mãn, gọi là Chánh giác.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cái tánh giác ngộ vẫn thường có nơi mỗi chúng sanh, song
con người chẳng tự biết mình, chẳng phân chơn giả, cứ mãi
say mê đường vật chất, lấy giả làm chơn, nên phải đắm chìm
trong biển khổ luân hồi. Đó là vô minh. Nếu bỏ được vô minh
thì cái tánh giác ngộ hiện ra ngay.
Giác ngộ là Tỉnh thức mà hiểu được chân lý. Giác ngộ còn gọi
là chứng ngộ, tức hiểu biết thấu triệt mọi sự vật như thật, thấy
biết mọi chân lý Vũ trụ và nhân sinh. Thấy rõ nguyên nhân và
nguồn gốc của khổ đau, sanh tử và biết chọn lựa con đường
để giải thoát sanh tử. Giác ngộ không phải là cái hiểu biết
bằng lý luận hoặc phân tích, mà Giác ngộ cốt ở cái thấy biết
như thực các sự vật, không vướng ngờ vực, không kẹt kiến
thức hoặc kiến chấp.
Câu đối ở Trí Giác: “Giác ngộ siêu phàm Đạo pháp thông”.
Đức Hộ-Pháp dạy cho biết: “Ngày nào toàn cả quần chúng,
đồng bào biết giác ngộ, tu tỉnh hiệp nhứt tâm thực hành chủ
nghĩa Từ-bi Bác-ái cho ra chơn tướng, thì nhơn sanh sẽ đặng
chung hưởng mọi điều hạnh phúc, chẳng luận quốc dân nào,
xã hội nào mà toàn cầu thế giới cũng được thọ hưởng cái
hạnh phúc ấy”.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
“Xin Từ Phụ ra ơn cứu độ,
“Tăng huyền linh giác ngộ chí thành."

GIÁC TÁNH
覺性
E: The nature of the sensation.
F: La nature de sensation.
Giác: Hiểu biết, tỉnh ra mà biết rõ đạo lý. Tánh: cái tính chất
biểu hiện ra ngoài. Giác tánh là cái tánh hiểu biết.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giác tánh có được là do Giác hồn: Bên trong là Giác hồn, biểu
hiện ra ngoài là Giác tánh. (Xem: Tam hồn, vần T)
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Giác tánh là trí não thô sơ, nó chỉ biết sống như con
vật. Tỷ như con thú kia, mới sanh ra chưa biết gì, mà
đã biết tìm vú mẹ đặng bảo trọng sanh mạng của mình.
Luật bảo sanh biểu nó tìm bao nhiêu đó để sống mà
thôi.

GIÁC THÂN
覺身
F: Le corps spirituel.
Giác: Hiểu biết, tỉnh ra mà biết rõ đạo lý. Thân: xác thân. Con
người có hai xác thân, một là nhục thể tức là cái xác phàm, hai
là chơn thần tức là giác thân thiêng liêng của ngừơi tu mới có.
Giác thân là cái thân thiêng-liêng, chớ không phải cái xác thân
phàm tục bằng xương bằng thịt này.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều
"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

GIÁC THẾ
覺世
E: To awake the mankind.
F: Réveiller l’humanité.
Giác: Hiểu biết, tỉnh ra mà biết rõ đạo lý. Thế: đời, người đời.
Giác thế là giác ngộ người đời, làm cho người đời giác ngộ.
Đây là Giác tha, nhưng phạm vi rộng lớn, toàn cả cõi trần.
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Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.


GIAI CẤP VÔ SẢN
階級無產
Đức Hộ-Pháp nói: “Cộng-Sản xúi giục giai cấp vô sản chống
chọi giai cấp Tư bản, chủ trương tiêu hủy những sự bất công
xã hội và hứa hẹn quân phân lại tài sản, nhưng vì có tánh
cách độc tài và vô thần nên đã trở thành quá khắc khe.”

GIAI MIỄN LỄ
皆勉禮
Vui vẻ hân hoan cung kính cúi đầu lạy xuống, đều gắng sức
làm lễ, lạy xuống để tỏ lòng kính trọng (Giai: Ðều, cùng. Miễn:
Gắng sức, cố gắng. Lễ: Làm lễ, kỉnh lễ, dâng hiến lễ).
Bài Dâng Rượu có câu:
“Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
“Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.”

GIAI NGẪU
皆偶
E: The well assorted couple.
F: Le couple bien assorti.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giai: đẹp, tốt đẹp. Ngẫu: một đôi, một cặp. Giai ngẫu là đẹp
đôi, chỉ cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa.
Tân Luật: Thế luật, Điều 6:
Phải chọn hôn trong người đồng đạo, trừ ra khi nào
người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm
giai ngẫu.

GIAI QUÌ
皆跪
E: To kneel down together.
F: S’agenouiller ensemble.
Giai: đều, cùng. Quì: tức là Quị: quì xuống. Giai quì tức là Giai
quị: tất cả đều quì xuống.
Đây là một câu xướng của Lễ sĩ trong nghi thức cúng Đại đàn.
Khi Lễ sĩ xướng câu nầy thì tất cả mọi người trong đàn cúng
đều quì xuống.


GIẢI
解
Là một hình thức mổ xẻ ra với một mục đích riêng. Như một
con trâu chẳng hạn, người ta muốn lấy sừng riêng ra, goị là
giải phẫu. Phân tích chữ Giải sẽ thấy: Sừng là Giác 角 nằm
bên trái của chữ, người ta dùng con dao (Đao:刀) nằm trên
của chữ bên phải, bổ cái đầu con trâu ra (trâu là ngưu 牛)
Công việc giải phẫu phải như thế. Tương tự có các từ như:
giải lý, giải thoát, giải căn, giải thể, giải trừ nghiệt oan…
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

54

▐ Q.1 VẦN G

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

GIẢI Quẻ 40. Quẻ Lôi Thuỷ Giải
Quẻ 40. Quẻ Lôi Thuỷ Giải 雷 水 解
Tượng: Giải pháp Cứu thế của Đạo Cao-Đài
Quẻ này là quẻ Lôi Thuỷ Giải. Khảm hạ là nội Khảm, Chấn
thượng là ngoại Chấn. Chấn là Lôi, Khảm là Thuỷ, nên tên quẻ
đặt là Lôi Thuỷ Giải.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Kiển tiếp lấy quẻ Giải là nghĩa
làm sao? - Qua rồi là thời Kiển. Kiển nghĩa là nạn, là khó, các
vật không thể khó-khăn đến cùng, cho nên tiếp đến quẻ Giải.
Giải có nghĩa là hoãn vậy. Giải hoãn dã 解 緩 也.
Giải là chậm, vì trên có Chấn, dưới có Khảm, tức là trong nguy
hiểm mà ngoài động, cho nên phải huy động để giải lần lần từ
trong ra ngoài mới được hanh thông.
Phân tích chữ Giải 解 thấy có 3 phần: bên trái là chữ Giác 角
là cái sừng. Bên phải là chữ đao 刀 là con dao ở trên, chữ
ngưu 牛 là con trâu ở dưới. Tức nhiên muốn giải quyết cái
sừng ra khỏi đầu con trâu thì phải dùng con dao mà mổ lấy ra.
Trong cách mổ như vậy gọi là giải phẫu. Cách giải phải cẩn
thận, kỹ lưỡng, không vội vã, không hấp tấp thì sẽ thành công.
Theo lý mà nói: Sấm động bên ngoài là sự hãm hiểm, bên
trong là sư oi bức làm người khó chịu, là động. Nhưng khi đã
đủ yếu tố thì tiếp theo đó trời mưa, mưa tức là đã giải quyết
được cơn oi-bức hiểm nghèo, nên mới đặt tên cho quẻ là Lôi
Thuỷ Giải.
Theo tượng quẻ mà nói: Chấn trên tượng là sấm, là động.
Khảm dưới có nghĩa là hãm, là hiểm nguy. Chấn vi lôi, Khảm
vi thuỷ là hiện tượng có sấm chớp, có mưa rào để làm tan đi
cơn nóng là Giải sự nóng bức của những ngày vào Hạ, nên
đặt tên quẻ là Lôi Thuỷ Giải. Giải còn có nghĩa là làm cho tan
đi vậy, như giải tán, giải ách, giải bệnh, giải khổ.…
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ đó suy ra thì cách giải quyết nào cũng phải đủ ba yếu tố:
Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà là vậy.
Trong đời: Những sự khó-khăn đến cùng cực ắt có cách cởi
mở dần dần, cho nên sau cuộc Kiển là Giải. Hoãn nghĩa là
chậm chậm, dần dần. Phàm những bệnh tật hay những sự rối
ren trong gia-đình ắt cần phải sửa-chữa lại cho được hoànhảo, mà làm cho cuộc giải bớt khó khăn. Thế nên phải nghĩsuy cho cùng kỳ lý để giải từ-từ một vấn đề, thì cuộc giải mới
hanh thông được.
Trở lại với con người như chúng ta có điều gì cần phải giải
quyết? Thuyết nhà Phật đã để lại cho nhân-loại thấy rằng con
người phải chịu thúc-phược trong Tứ-diệu-đề Khổ. Biết bao
nhiêu nhà Tôn-giáo tìm kiếm một phương thế nào để giải thoát
kiếp luân-hồi sanh tử, nhưng mãi từ ngàn xưa cho đến ngàn
sau vẫn chưa có một giải-pháp nào hữu hiệu.
Nay, Đạo Cao-Đài, Đức Thượng-Đế đến ngự hầu chia khổ não
cho con cái của Ngài. Ngài có phương pháp gì hữu hiệu để
giải khổ cho nhân loại về vật chất và giải thoát cho cả linh hồn
không?
Đất nước Việt-Nam vào thời buổi này dân tình quá đau khổ,
hầu như từ bao nhiêu đời ông cha chúng ta phải gánh chịu
nạn nô lệ của ngoại bang, vừa hết Tàu đến Tây, trên ngàn
năm bị đô hộ rồi, những ý chí bất khuất luôn chống đỡ mong
cứu nguy cho dân tộc, nhưng sức yếu thế cô, lòng chỉ hướng
về Trời để mong được sự cứu tinh của Thượng-Đế công bằng
mà thôi: “Thiên tùng nhơn nguyện” thật. Thời điểm ấy Đức
Thượng-Đế mở ra một mối Đại Đạo là Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam
Giáo Qui nguyên Ngũ chi phục nhứt. Chính là:
Giải-pháp Cứu thế của Đạo Cao-Đài:
Đức Quyền Giáo-Tông có nói: “Chúng tôi trân-trọng và thànhkính thông-báo cùng quí Ngài, Đấng tối cao tức là Đấng
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Thương-đế toàn năng mà cũng là Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn
loại, đã giáng lập trên một góc của nước Việt-Nam thuộc tỉnh
Tây Ninh, một nền Tân Tôn-giáo. Nền Tôn-giáo này có thể
canh-tân toàn thể thế-giới bằng một lý-tưởng cao-quí đó là
TÌNH THƯƠNG VẠN-VẬT. Rồi đây, bởi sự chuyển xây của
Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp lực kết tình anh em
với nhau và chừng ấy nền Hòa-bình Thế-giới sẽ phát hiện.
Chiến-tranh! Cuộc chiến-tranh tội-lỗi giữa huynh đệ giết nhau
một cách ghê-tởm, sự ghê-tởm của thế-kỷ 20 được mệnhdanh là tiến-bộ văn-minh, vẫn có thể tránh được. Sở-dĩ chúng
tôi nói đến “tội huynh-đệ giết nhau” là vì dầu cho chủng tộc
nào có phân chia nòi giống, nhưng tất cả đang sống trên quả
địa-cầu này đều là con cái cùng tùy thuộc dưới quyền-năng
ngự trị của một Đấng Cha chung là Thượng-Đế, hay nói rõ
hơn là Đấng Chủ-tể cầm vận-mạng của họ. Một khi các dântộc gây hấn chiến tranh với nhau, điều đó có khác nào anh em
một Cha đã tự diệt nhau đó vậy”.

GIẢI CĂN
解根
E: To deliver the cause.
F: Délivrer la cause.
Giải căn (Căn 根: gốc rễ) là cởi bỏ tất cả các oan khiên nghiệt
chướng của kiếp trước. Đó là hành vi thiện ác mà kiếp sống
hiện tại con người phải thọ lãnh cái nghiệp, nếu kiếp trước làm
những điều thiện, thì tạo căn lành cho kiếp sống hiện tại, nếu
bây giờ ta làm những việc ác, thì tạo ác căn cho kiếp lai sinh.
Như vậy, căn hay cái gốc rễ tạo thành cái nghiệp cho con
người, vì thế người ta thường gọi căn quả hay căn nghiệp.
Muốn giải căn nghiệp xấu thì phải tu, tu là cổi bỏ vậy.
Kinh Khi Về có câu:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

57

“Lòn thân dưới phép sầu than,
“Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn."
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Ao Thất-Bửu gội mình sạch tục,
"Ngôi liên-đài quả phúc Dà-Lam.
"Vạn-Linh trổi tiếng mầng thầm,
"Thiên-thơ Phật tạo độ phàm giải căn."
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
“Dìu đường thoát tục nắm phan,
“Trông Kinh Bạch-Ngọc định thần giải căn."

GIẢI CHỨC
Để chức tước qua một một bên, không dùng đến trong một
giai đoạn thời gian nào đó. Mục đích là muốn hòa đồng.
Đức Hộ Pháp nói: Trí Huệ Cung, 26 -12-Canh Dần (1950)
“Các Bạn, ngày nay Bần Đạo tạm giải chức Hộ Pháp; giờ
phút nầy là người Bạn tu của các Bạn mà thôi. Bần Đạo tạm
giải chức Hộ Pháp đặng đến với các con cái của Ngài, với một
tình nồng nàn, Hộ Pháp cũng là người Bạn Thiêng Liêng về
phần hồn với con cái của Ngài.”

GIẢI KHỔ
解苦
E: To deliver from misfortune.
F: Délivrer d’un malheur.
Phương giải khổ của Đạo Cao-Đài

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

58

▐ Q.1 VẦN G

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh
hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh,
tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát,
hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành luật pháp cho
đặng dễ dàng trọn vẹn.
Đức Hộ-Pháp nói: “Ngài đến bồng nhơn-loại vào tay ru rằng:
Khối đau khổ tâm-hồn của các con là tại các con đào-tạo chớ
không phải của Thầy! Khổ là do quả kiếp mỗi đứa dục khổ cho
nhau. Muốn giải khổ không gì khác hơn là: Đập đổ các đẳng
cấp tâm-hồn. Thống nhất nhơn-loại. Nhìn nhau là anh em máu
thịt, cùng một căn-bổn cội nguồn hầu chia vui sớt nhọc, biết
tôn ti nhau; kẻ trên không áp-chế người dưới, trí không hiếp
ngu, hèn sang không biệt, mực thước tâm-hồn nhơn-loại phải
đồng phẩm-giá, đồng quyền-năng.”
Đức Hộ-Pháp nói; “Chúng ta thấy các nền Tôn Giáo đương
nhiên bây giờ có nền Tôn Giáo nào phụng sự cho chúng sanh
không? Có nền Tôn Giáo nào làm tôi tớ cho chúng sanh đặng
giải khổ cho chúng sanh hay chăng? Quan sát coi. - Chưa có!
Chúng ta ngó thấy chúng ta có một điều tức cười hơn hết là họ
ngồi gõ mõ đánh chuông mà họ nói giải khổ cho chúng sanh.
Sanh trước cái đã, là mực thước đi từ khuôn khổ của nó nếu
nói phi lý không quan sát được, không thể công nhận được,
nhưng đương nhiên chúng ta đã thấy gì?”

GIẢI KIẾT
Đức Hộ-Pháp nói: “Từ khi Bần Ðạo về qui tụ các con cái của
Ngài, thì Bần Ðạo đã giải kiết cho Ðạo nhiều rồi. Chúng ta cầu
nguyện thêm đôi tháng nữa mà thôi và lo tròn phận sự phú
thác thì ngày đoạt vọng không lâu, và chúng ta sẽ thấy có
huyền diệu hay không về quyền năng ấy”.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

59

GIẢI KHỔ KIỀU
解苦橋
Giải Khổ Kiều tên một cái cầu bắt qua suối, nối liền Tri Huệ
Cung và Ao Thất-Bửu).

GIẢI MỘNG TRẦN GIAN
解懵塵間
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
“Rắp nhập cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống,
“Chốn quê xưa giải mộng trần-gian.”

GIẢI NẠN
解難
E: To deliver from calamity.
F: Délivrer de la calamité.
Giải: Cởi bỏ ra, thoát khỏi, cắt nghĩa cho rõ, làm cho chia lìa
ra, cái để thưởng. Nạn: tai nạn. Giải nạn là giải thoát khỏi các
tai nạn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chớ chi thất tại Tà quyền thì có mấy em trừ khử,
nhưng tại nơi đồng tử thì mấy em không phương giải
nạn cho mấy người mê tín.
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GIẢI NGHIỆT
解孽
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết,
"Xin ban ơn giải nghiệt cho đời.
"Tề-Thiên Đại-Thánh để lời,
"Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng."

GIẢI OAN
解冤
E: Baptism of expiation.
F: Baptême de l’expiation.
Giải oan 解 冤 là cổi bỏ hết nỗi oan khiên nghiệt chướng: Dù
trong tiền kiếp hoặc hiện kiếp, chính nó là một sự lôi kéo vô
hình làm trở ngại cho việc tu hành. Nay, là thời kỳ Đại-Ân-xá
của Chí-Tôn nên người Môn đệ của Thầy mới được hưởng
nhiều Bí pháp trong đó có Phép Giải Oan, tức là dùng Ma-Ha
Thủy nên có câu: “Ma-Ha-Thủy năng hủy oan khiên giải trừ
nghiệt chướng chi đọa”.
Người mới Nhập môn vào Đạo Cao-Đài lập Minh thệ thì đặng
hưởng hồng-ân là thọ phép Giải Oan. Phép này rửa sạch tội
tiền khiên của mình từ trước. Phép này cũng là một Đại Ân xá
những tội tình, nhưng từ ngày Nhập môn về sau thì phải gìn
giữ đừng gây thêm tội mới cho đến ngày chết tức là ngày trở
về với Đức Chí-Tôn (Đại-Từ-Phụ) thì được nhẹ nhàng rất
nhiều. Ngoài Bí-Pháp Giải-Oan này Đức Chí-Tôn còn ban cho
Pháp Tắm Thánh, phép làm Hôn phối và đặc biệt nhứt là Phép
Xác và Phép Độ thăng.
Đức Hộ-Pháp nói về Chúa nhận phép Giải Oan:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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“Ðến năm 30 tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền giáo tại bờ
sông Jourdain, cũng trong lúc đó, Ðức Chúa đến gặp ông
đang Giải Oan cho thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức Chúa ở xa xa đi
đến thì Ông đã biết là Ðấng Chúa Cứu Thế, mới nói: "Từ sáng
đến giờ Tôi chỉ chờ có một người nầy thôi”.
Ðức Chúa đếnThọ Phép Giải Oan và thọ giáo nơi ông Thánh
Saint Jean Baptiste. Trong buổi vừa hành pháp xong, Ðức
Chúa ở bờ sông Jourdain vừa bước lên thì trên không trung
hiện ra hào quang sáng suốt, hiện ra giống như chim bồ câu
trắng (Colombe) sa giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh không có
tiếng nói: "Nầy con yêu dấu của TA, cả ân đức của TA để cho
Ngươi đó". Từ đó, Ngài khởi sự giảng Thánh Kinh ngay trong
xứ Galilée và Jérusalem, lập nên đạo Thánh ở Do-Thái, rồi
truyền bá mạnh mẽ sang Châu Âu.
Nay, may duyên gặp được thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn
mở ra một thời kỳ Đại Ân Xá cho toàn thể chúng sanh và các
đẳng chơn hồn, nên những oan khiên, nghiệp báo chất chồng
từ muôn đời ngàn kiếp được Chí Tôn Ân xá tất cả những tội lỗi
tiền khiên.
Bài Kinh Giải Oan do Đức Hộ Pháp viết ra, có cầu Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn giáng cơ chỉnh văn lại.
Kinh này được đồng nhi tụng trong buổi lễ Cúng Chí Tôn,
trước khi vị Chức sắc hành pháp giải oan cho tín đồ:
KINH GIẢI OAN
Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn,
Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn.
Luật Nhơn quả để răn Thánh đức,
Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu.
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Dầu chăng phải mực Thiên điều,
Cũng quyền tự chủ dắt dìu thiên lương.
Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm Chơn linh.
Dây oan xe chặt buộc mình,
Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
Chịu ô-trược Chơn Thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm,
Phong trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gầy nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng ân chan rưới,
Giải trái oan sạch tội tiền khiên.
Đóng Địa ngục, mở tầng Thiên,
Khai đường Cực lạc, dẫn miền Tây phương.
Nhập Thánh thể dò đường cựu vị,
Noi Chơn truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh.
Cứ nương bóng CHÍ LINH soi bước,
Gội mê đồ tắm nước MA HA.
Liên đài may nở thêm hoa,
LÃO ĐAM cũng biết, THÍCH GIÀ cũng quen.
(Phạm Hộ-Pháp)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẢI PHÁP HÒA BÌNH
Đức Hộ Pháp giáng cơ ngày 8-3-1965 dạy rằng:
“Giải pháp Hòa Bình còn chớ giá đắc ấy cũng do tai nạn ách
nước. Đã vậy buổi đầu chia đôi quốc thể, vì bổn phận Giáo
Chủ một nền Quốc Đạo Cao Đài nên đứng ra trương cương
lĩnh gọi hòa bình hầu thống nhứt sơn hà ngăn giòng hồng lệ.
Nhưng nhà cầm quyền hai miền cố tranh quyền lấn thế, ỷ sức
ngoại bang, dục tấn lửa binh, chiến sĩ tiếp tục ăn gan uống
huyết lẫn nhau vì mối danh lợi ảo huyền. Ấy là Thiên Cơ đã
định, dầu Bần Đạo cố gắng cách nào cũng không qua Thiên
Điều dĩ định mới nhận là: “Ta muốn vậy mà Trời chẳng vậy”.

GIẢI PHẦN HỮU SANH
解份有生
Giải phần hữu sanh là giải về phần có sự sống, nghĩa là Giáo
lý của Đấng Chúa Cứu Thế dạy về Thế đạo, tức về phần đời
của nhơn loại: Trên núi Ô-Li-Vê ở Do Thái, là nơi đặt dấu chân
của Đức Chúa Jésus Christ. Ấy là Đức Gia-Tô Giáo Chủ giải
về phần đời sống của con người, tức là giải về lý của kiếp
sanh, đồng thời tìm phương cứu khổ cho nhân loại.
Kinh Khi Về có câu:
“Núi Ô Li Vê để dấu chân,
“Gia Tô Giáo Chủ giải phần hữu sanh."

GIẢI QUẢ
解果
Giải quả 解 果 Cởi bỏ cái quả kiếp.
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Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
“Cung Tận Thức thần thông biến hóa,
“Phổ Đà Sơn giải quả Từ Hàng.”

GIẢI QUẢ TRỪ CĂN
解果除根
Giải: Cởi bỏ ra, thoát khỏi, cắt nghĩa cho rõ, làm cho chia lìa
ra, cái để thưởng. Quả: kết quả. Trừ: làm cho mất đi. Căn: gốc
rễ, chỉ những việc thiếu đạo đức trong kiếp sống trước. Giải
quả trừ căn tức là giải trừ căn quả, là cởi bỏ hết và làm cho
mất đi các kết quả xấu báo đáp lại của các việc làm thiếu đạo
đức trong kiếp sống trước.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
“Trung khổ-hải độ thuyền Bát-Nhã,
“Phước Từ-bi giải quả trừ căn.”
(Nhờ phước đức và lòng từ bi của Đức Phật Mẫu mà giải trừ
được các căn quả của chúng sanh)

GIẢI QUYỀN NHẬP TỊNH
Đức Hộ-Pháp nói: “Anh Cả chúng tôi chẳng hề nao núng, thậm
chí có người lo sợ dùm, nên đến khuyên Người giải quyền
nhập tịnh cho yên, mà Người nói rằng: “Dầu phải thời tử Ðạo,
Người cũng vui lòng, chớ Người không vì sợ chết mà bỏ phận
sự”. Xem đó thì đủ thấy cái đại chí của Người, vì Người thấu
mục đích tối cao của Ðạo. Mà Tôn chỉ của Ðạo có cái ý nghĩa
“không dữ mà hùng, hòa mà không nhược”.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẢI TÁN
解散
Giải tán 解 散 là làm cho tiêu tan hết, không còn vướng bận, là
Cởi bỏ thi thể, hình hài.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
“Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng,
“Bộ Lôi Công giải tán trược quang.”

GIẢI TÁN NGHỊCH THÙ
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện giải tán nghịch thù,
Lấy câu hòa thuận vận trù lập công.
Phước Thiện nay chuyển Đại Đồng,
Phá tan giặc giã giao thông hoàn cầu.

GIẢI THI
解尸
E: To deliver from the material body.
F: Délivrer du corps matériel.
(Giải 解: cổi mở ra, Thi 尸: xác thây phàm). Giải thi 解 尸: Cởi
bỏ hình hài thi thể.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
"Phách anh-linh ắt phải anh-linh
"Quản bao thập ác lục hình
"Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn."
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Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Thức giấc mộng Huỳnh lương vừa mãn,
"Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai.
"Giải thi lánh chốn đọa đày,
"Chơn Linh trong sạch ra ngoài Càn Khôn."

GIẢI THÂN ĐỊNH TRÍ
解申定智
Giải thân định trí là cỗi bỏ thể xác, định tỉnh trí não tinh thần.
(Giải là cởi bỏ, định là giữ cho yên).
Bát Nương Diêu Trì Cung giải thích về Âm quang:
“Vậy thì chính lời nhiều Tôn giáo, nơi ấy là những chốn phạt tù
những hồn vô căn vô kiếp, nhơn quả buộc ràng, luân hồi
chuyển thế, nên gọi là Âm quang, đặng sửa chữ Phong Ðô Ðịa
phủ của mê tín gieo truyền, chớ kỳ thật là nơi để cho các
Chơn hồn Giải thân định trí (một nơi trung gian giữa Thiên
đường và Ðịa ngục hay là mờ mờ mịt mịt). Ấy là một cái quan
ải, các Chơn hồn khi qui Thiên, phải đi ngang qua đó.”

GIẢI THỂ VỀ THIÊNG-LIÊNG-VỊ
Đức Hộ-Pháp nói về việc “Sau khi ban hành Thánh Lịnh thành
lập Khảo Cứu vụ được 75 ngày, đúng đêm mùng 5 tháng 2
năm Mậu Tý (1948) thì Đức Ngài đã than như sau:
“Tội nghiệp thay Thánh thể của Đức Chí Tôn, mấy anh lớn, chị
lớn già yếu, một phần được giải thể về Thiêng liêng vị,
không được hưởng một đặc ân gì hết. Ngoài ra thiệt thòi phần
ấy chẳng nói chi, hiện thời cái Bí pháp có ảnh hưởng đến
tương lai của nền Đạo, ta đã có việc nào trong trăm việc

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chưa? Thí dụ: Nơi Hiệp-Thiên-Đài, phải lấy Bí pháp tạo
Huyền-Linh Đài để dùng cho Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài tương
liên với quyền năng vô hình của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
và Chí Tôn. Ngoài ra còn quan sát Giáo lý của các Tôn giáo
khác đặng tạo Tân Sấm Truyền của Đại Đạo.”

GIẢI THOÁT
解脫
Theo tinh thần của Cao-Đài giáo:
Giải thoát cũng có nghĩa là thoát kiếp luân hồi sanh tử.
Hãy nghe Đức Hộ-Pháp nói: “Có Thể pháp thì có Bí pháp! Các
vị Giáo-chủ cũng phải tùng theo khuôn luật đó, một nền Tôn
giáo có: Thể-pháp là cơ quan giải khổ cho chúng sanh, tức
nhiên phải có Bí-Pháp đặng làm cơ-quan giải thoát cho chúng
sanh. Hễ độ phần xác tức nhiên phải độ phần hồn cho toàn
vẹn. Một nền Tôn giáo đã xuất hiện tại thế gian này dầu Thểpháp cao siêu bao nhiêu đi nữa, nếu không có Bí pháp làm
tướng diện căn bản thì nền Tôn giáo ấy chỉ là Bàng môn tả
đạo mà thôi….Từ ngày Đạo bị bế họ có lắm công tu mà thành
thì không thành. Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy mà
chính mình Đức Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo
của Ngài, chúng ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết
là Đức Chí-Tôn đã thấy rõ rằng: Các nguyên nhân ấy không
phương gì tự giải thoát đặng vì quá tội tình, quá mê luyến
hồng trần hoặc đào tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho
nên tu thì có tu mà thành thì không có thành, tức nhiên từ
ngày Đạo bế thì cơ siêu thoát đã mất tại mặt thế này, chính
mình Đức Chí Tôn biết rằng không thế gì các nguyên nhân tự
mình đạt cơ giải thoát đặng. Hôm nay, Ngài đến lập nền chơn
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giáo của Ngài chúng ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô tận của
Ngài là thế nào!
Hôm nay là ngày Phật Mẫu đem Bí Pháp đặng giải thoát
chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt
thế này trong cửa Ðạo này mà thôi. Hôm nay là ngày Lễ của
Ngài mà cũng là ngày trọng hệ trong cửa Ðạo, xin toàn cả con
cái của Ngài nhớ và để nơi tâm mình, bởi thế năm nào Bần
Ðạo cũng để ý đến Lễ của Ngài hơn hết; từ tạo Thiên lập Ðịa
đến giờ chưa có ai hưởng được thời kỳ nầy. Ngài đến tại mặt
địa cầu 68 nầy đặng tận độ con cái của Ngài. Chúng ta phải
chiêm ngưỡng ơn vô biên vô tận của Ngài, chúng ta phải
chiêm nghiệm Lễ nầy để làm mật niệm cám ơn Ðức Chí Tôn
và Phật Mẫu, ấy là Bí Pháp của chúng ta đó vậy”.
Theo tinh thần Phật Học:
Giải thoát (S: vimukti; P: vimutti; J: gedatsu) là Giải phóng ra
khỏi Khổ bằng cách tri kiến nguyên nhân của khổ và tận diệt
nó, tức là thực hiện Tứ Diệu Đế và đoạn diệt Ô nhiễm (s:
āśrava). Giải thoát tức là thoát khỏi ảo tưởng và khổ, thoát
khỏi sự tái sinh trong Luân hồi (s: saṃsāra) và đạt Niết-Bàn (s:
nirvāṇa). Danh từ Giải thoát được dùng đồng nghĩa với Giác
ngộ hay là Ngộ.

GIẢI THOÁT CHO CỬU HUYỀN THẤT TỔ
Đức Hộ-Pháp nói: “Nay là cơ Ân-xá của Chí-Tôn, Ngài có cho
biết rõ: buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí Tôn Ngài
đến đề hai chữ “ÂN-XÁ” thì chúng ta đoán hiểu rằng “Ngài đã
đến rồi” và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã
có nhiều phương-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt điạcầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của nhân-loại
bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem LongHoa-Hội cốt để bảo thủ hai chữ “Ân-Xá”. Trong bao nhiêu đó,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của Ngài thế
nào. Bần-Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phương giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời
buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng như vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam nữ
cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ..Bần-Đạo dám nói
giờ phút này mấy người không có thể không nhỏng-nhẻo với
Đức Chí Tôn được, Ngài sẵn-sàng để hai chữ “Ân-Xá” thì mấy
người xin cái gì Ổng cũng cho”.

GIẢI THOÁT MÊ ĐỒ
解脫迷圖
Thất Nương nói: “Em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc
Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây Phương Cực Lạc qua,
Em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát
than thở rằng: Ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn Nữ phái
mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm quang,
Nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn Nam phái bội phần. Em lại
nghe Người ước rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám
đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư vong của Phong
đô thoát kiếp.”

GIẢI TRÁI OAN
解債冤
Giải trái oan 解 債 冤 là cởi bỏ những món nợ oan khiên đã
gây ra từ kiếp trước. mục đích làm cho sạch hết tội lỗi.
Kinh Giải Oan có câu
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"May đăng gặp hồng ân chan rưới,
"Giải trái oan sạch tội tiền khiên."

GIẢI TRÍ
解致
Đạo-sử của Bà Hương-Hiếu viết: “Trước thời kỳ Chức Sắc
Hiệp-Thiên-Ðài được lịnh dùng Ðại-Ngọc-Cơ trong việc truyền
giáo thì chỉ là một giai đoạn chơi giải trí của ba vị, cùng nhau
kết bạn đồng tâm để vui thú cầm thi trong khi nhàn rỗi. Cuộc
chơi giải trí đó là việc “Xây Bàn” và ba vị nói trên chính là các
Ông: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang (sau
đắc phong là Thượng Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh).

GIẢI XONG XÁC TỤC
Kinh Tẫn Liệm có câu:
“Càn khôn bước Thánh thượng trình,
“Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn.”

GIẢI VÂY (GIẢI VI)
解圍
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cương tỏa đương thời đã giải vây,
Ðừng mơ căn nghiệt một đời nầy.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁM ĐẠO (Phẩm)
監道
E: Juridical Inspector
F: Ia Juridicairenspecteur
Giám Đạo đối phẩm với Giáo-Sư Cửu Trùng Đài.
Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài qui định phẩm Giám Ðạo có
phận sự:
- Ðược đi thanh tra về mặt Luật Pháp trong các cơ quan
Chánh Trị Ðạo từ trung ương đến địa phương khi có thượng
lịnh.
- Ðược quyền thay mặt Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài -Giao tiếp
với các Tôn Giáo khi có lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên
Ðài, hay của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.
- Ðược quyền thay mặt Bộ Pháp Chánh bảo thủ Luật Pháp nơi
các phiên Ðại Hội Hội-Thánh Cửu Trùng Ðài và Ðại Hội Hội
Thánh Phước Thiện.
- Ðược cầm quyền Pháp Chánh một Trấn Ðạo khi có thượng
lịnh.
- Có quyền điều tra lại các vụ án khiếu nại.
- Ðược quyền làm giảng viên các khóa huấn luyện Chức Sắc
về mặt Luật Pháp khi có sự yêu cầu của Hội Thánh Cửu Trùng
Ðài và khi có lịnh của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài. Ðược làm
Tổng Quản Văn Phòng cho chư vị Thời Quân.
Mặc dầu quyền hành và trách nhiệm của mỗi cấp bậc qui định
như trên, tuy nhiên trong trường hợp thiếu Chức Sắc mà cấp
dưới có khả năng, thì có thể được bổ dụng lãnh phận sự cấp
trên với địa vị của mình đương có, tùy ý định của Chưởng
Quản Hiệp Thiên Ðài.
Ðạo phục của Giám Ðạo có hai bộ: Ðại và Tiểu phục.
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- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, đầu đội Nhựt Nguyệt Mạo, hai
bên mão có dấu hiệu Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có
cân công bình.
- Tiểu phục: Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình
và hai chữ “GÍAM ÐẠO” bằng quốc tự.

GIÁM ĐẠO PHAN HỮU PHƯỚC (1908-1957)
Ông Phước sanh năm 1908 và mất năm 1957 hưởng thọ 48
tuổi. Quê ông tại làng Ngũ Lạc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh. Ông là người thứ 3 trong gia đình 10 anh em, mà người
thứ hai là Giáo Sư Hương Cau. Ông về Thánh Địa dạy học ở
Đạo Đức Học Đường.
Khi Đức Hộ Pháp bị Pháp bắt bị đày Madagascar, ông cùng
Truyền Trạng Nhơn phản đối nên bị đày Sơn La. Khi Đức Ngài
hồi loan, ông được đặc cách phong Truyền Trạng, kế đó được
bổ Pháp Chánh Miền Tây. Vì muốn kiểm soát tài chính của
Quân đội Cao Đài nên đụng với Trung Tướng Nguyễn Thành
Phương. Đức Hộ Pháp muốn dung hòa, nên phạt giáng cấp 1
phẩm là giảm cấp còn Sĩ Tải. Lối 6 tháng sau được phục chức
Truyền Trạng lại và được bổ làm Trưởng Văn Phòng Bộ Pháp
Chánh. Khi ông Phương lập Ban Thanh Trừng, ông lập “Đoàn
Trung Kiên” dưới tay có Bảy Mẩu cùng nhiều anh em phản đối
lại, nên bị quân đội bắt giam. Tánh ông cương nghị thẳng thắn,
nên bề trên không mấy thích, nhưng phải nễ con người dám
ăn dám nói, không sợ mất lòng. Nhân Lễ vía Đức Chí Tôn năm
Đinh Dậu, 1957, ông làm Trưởng ban Tổ chức; vì cuộc lễ có
tính chất chống chính quyền, nên ông bị bắt giam tại Nhàn Du
khách sạn, rồi chuyển đến Sàigòn. Ông thổ huyết mà chết nơi
khám đường, được chở về ngã Năm chôn cất tử tế. Đức Hộ
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Pháp nghĩ công trung thành, thăng ông lên chức Giám Đạo.
Ông có giáng cơ đa tạ ơn Ngài và tâm sự cùng Chức Sắc lưu
vong tại Kim Biên, sao y nguyên văn:
Phò Loan: Bảo Đạo, Sĩ Tải Bùi Quang Cao
Hầu đàn: Sĩ Tải Trân, Giao-hữu Hương Nhàn
Giám Đạo Phan Hữu Phước
...Em rất đỗi đội ơn của Đức Hộ Pháp thương tình mà phong,
tăng thưởng cho Em, song em cảm thấy còn kém nên không
mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm quá cao cả ấy.
Hai kép nhỏ Hiệp Thiên! Nhờ hai em thưa cùng Đức Ngài
rằng: Qua chẳng buổi nào quên ân sâu ấy, dầu rằng phải thịt
nát xương tan đi nữa. Nói thì nói vậy, chứ Qua chưa có gì
xứng phận và đáng trách vụ của Qua. Chỉ vì giữ Đạo và bảo
trọng danh tánh của Đạo nên buổi chung qui được nhẹ nhàng
về Tiên cảnh do Thiên Tôn đưa rước. Hai em cũng biết rằng
Qua nóng tánh vì thương nghiệp Đạo đã gầy dựng nên, do
biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, vì thương đó mà đôi khi
Qua phạm thượng, song nhờ lượng từ bi của các Đấng Trọn
Lành thấy Qua nóng vì nghiệp Đạo mà tha thứ ân giảm một
phần nào rồi, và do đó mà được rảnh rỗi để chờ ngày tiếp lãnh
phận sự đặng thêm công quả cho xứng đáng với phẩm vị đó.
Hai em! Sự hy sinh của Qua có thấm gì đâu, so với các bậc
khác hiện đang được Đức Chí Tôn giành cho ngôi vị Thiêng
Liêng cao cả hơn nữa. Qua rất mừng vì buổi chung qui Qua
còn được ở nơi cửa Đạo. Qua không sợ sệt gì hơn là rủi trong
một phút nóng giận nông nỗi, Qua có thể xóa bỏ mọi lương tri
lương năng của Qua để rồi phải ân hận suốt cả đời nơi cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống. Giờ đây nghĩ đến đó Qua vẫn giật
mình mãi mãi.
Em Trân! Các em nhỏ Hiệp Thiên! Một phần lớn đi trên con
đường gồ ghề, song có hy vọng tới mục tiêu mong ước. Còn
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lại thì giờ phút này hoang mang cả rồi. Tội nghiệp mang thi hài
nhục thể, đâu thấy đặng sự nghiệp ngày mai nơi cõi vô hình.
Em Cao! Đừng thắc mắc gì các bạn đã chịu khổ hiện thời. Nếu
các bạn ấy đủ nhẫn nại chịu đựng với hòan cảnh thì sẽ được
địa vị xứng đáng một ngày gần đây. Thì dù sao cũng phải hao
tổn chớ muốn hưởng trọn vẹn cả hai bên làm sao cho dễ
được?
Cô Gíao Hữu Hương Nhàn! Đứng dậy mà! Tội nghiệp thân gái
chịu lưu lạc vì do đâu? Cười...cô em gái ôi! Đừng bi lụy.
Phước không chết cũng không nghèo, không túng nữa, nhàn
lắm cô em à! Nhàn hơn cô nữa, nhàn đến nỗi đi chẳng chống
ba ton nữa đó. Cô vui lên đi có gì đâu mà tự khổ. Đời vẫn vậy,
mình cứ xem đời bằng cặp mắt khách quan là đã an phận rồi,
chớ ai bảo mình nhìn đời bằng cách chủ quan cho nó thêm rắc
rối phận mình.
Thưa Ông Sáu! Phước giờ đây nhẹ nhàng, không còn khổ cực
như khi còn mang nặng thi phàm; trí óc của Phước đã hưởng
nhiều sự tạo thêm âm chất cho xứng phận thôi, chớ việc Đạo
thì ôi thôi không còn trông mong gì mà tạm gọi là giúp nữa. Sự
ấy ngòai phạm vi của Phước. Nó quá cao trọng hơn tít mù so
sánh với Phước đảm đương mà thôi. Phước chỉ biết chờ ai kia
réo đến rồi mới có dịp phụ vào chia chút ít công quả. Ông Sáu
cứ vui đi, việc làm có lúc vầy lúc khác, chứ không lẽ như lúc
này mãi.
Em Cao! Nỗi thắc mắc của em thì anh không thể dám bàn
đến. Anh đã nói rõ là anh còn dự vào một chút nào về đại
nghiệp của Đạo.
Em Bạch! Anh cũng mừng cho chí hy sinh cao cả của em,
đừng quá bi quan mà ơ-hờ với sự việc hiện thời.
Thôi nhờ Ông Sáu thưa lại với Đức Hộ Pháp rằng: “Em kính
lạy Đức Ngài ba lạy để gọi là đền đáp chút ân sâu và chúc
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Đức Ngài khương kiện thể xác và đặng dồi dào sức khỏe để
dìu đồ nghiệp Đạo.”
Thôi! em kính chúc Ông Sáu thành công rực rỡ. Em xin chào
chung các bạn Hiệp Thiên. Nơi đây không quên ông Giám Đạo
Báo Ân Đường. Em xin lui kẻo quá trễ giờ.”
Ông Phước nhập môn năm 1936, đến 1938 thì đỗ Luật Sự
Hiệp Thiên Đài. Ông làm Giáo viên Đạo Đức Học Đường thời
gian rất lâu, sau làm phận sự bảo vệ Luật pháp, cho đến khi
Đức Hộ Pháp bị đồ lưu. Năm 1947 ông trở lại Đạo Đức Học
Đường giúp ban quản trị, sọan bài vở cho Giáo viên dạy về
văn chương, nhứt là Giáo Lý. Thời gian lối một năm, ông vào
chiến khu của Quân Đội Quốc Gia Liên Minh để chống Pháp.
Tánh ông công bình, cương trực. Có lần Quân đội mua chuộc
ông bằng cách ban đêm để trước nhà ông một bao gạo và một
bao thơ tiền. Sáng ông phát giác ra và đem tất cả vào Bộ Pháp
Chánh trình tự sự với Ngài Khai Pháp, mặc dù lúc đó ông rất
túng quẩn. Thà xin gạo của Hội Thánh ăn chớ không chịu
hưởng của khuất lấp.
Đức Hộ Pháp từ Kim Biên gởi về Thánh Lịnh tổ chức ngày
Đạo Hận 20-8 để cầu siêu cho những người trung thành bỏ
mình vì cường quyền Ngô Đình Diệm. Những chức sắc cầm
quyền do dự không muốn thi hành. Ông ra Hội có những lời
cương quyết: “Quí ông khôn hơn Đức Hộ Pháp hay Đức Hộ
Pháp khôn hơn mấy ông, trước khi ra Thánh Lịnh, Đức Ngài
đã tiên đoán ảnh hưởng của nó, chúng ta chỉ biết thi hành
lệnh, chứ không nên bàn về sự nên hay không nên thi hành”.
Rốt cuộc Ngài Hiến Pháp chấp thuận triệt để thi hành Thánh
Lịnh ấy.
Hay tin ông Phước lìa đời Quang Minh có bài thi điếu:
Kiếp sanh lẩn quẩn chốn lao tù
Để hiểu chơn hồn cõi Ngọc Hư.
Phản kháng bất công là phép chánh
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San bằng bạo ngược ấy đường tu.
Tâm minh ai dễ đi làm ngốc
Mắt sáng đâu ai chịu phận mù.
Thương Đạo mến đời nên một thác,
Gương trong Thanh Sử vẫn còn lưu.
Về sự nghiệp văn chương ông có sáng tác nhiều bài thi, chúng
tôi xin cống hiến một phần như sau:
VỀ ĐÔNG LÁ RỤNG
Sương mờ phủ trắng phau rừng trước
Giòng suối trong mặt nước long lanh.
Hoa mai đua nở trên cành,
Chồi ngô vừa nảy, non xanh bạc đầu.
Thương chiếc nhạn kêu sầu tiết lạnh
Nhìn lá vàng thêm chạnh lòng thương.
Nghìn xưa trải mấy phong sương,
Kiếp sanh chi khác bên tường hoa rơi.
Đường nhơn sự khóc cười lắm lúc
Nọ cỏ cây đổ lụy thay hồng.
Vãng lai xuân, hạ, thu, đông,
Giữ bền tiết tháo bá tòng kiên tâm.
Sương đọng cỏ như đầm giọt thảm,
Gió lay cành tợ cảm tình nồng.
Thương người lữ thứ sương phong,
Thương người giẫm bước long đong não nùng.
Thương những bậc anh hùng liệt sĩ
Trải gian lao vận bĩ đeo đai.
Gìn lòng thanh bạch như mai,
Trở cành lá rụng sương mai dãi dầu.
Bởi tiết lạnh non sầu đảnh trí,
Dưới lá vàng dế rĩ non than.
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Tiết đông rồi cũng phai tàn,
Xuân về xuân có phụ phàng chi ai?
Mùa đông Canh Dần 1950
HUỆ TỈNH
KHAI LOAN TẠI NHÀ LUẬT SỰ HƯỞNG
Vui xuân cảnh trí ấy vui thiền
Hưởng đặng cao ân kiếp hữu duyên.
Đuốc huệ sáng soi lau nét tục
Bút Thần chan rưới bủa ân Thiên.
Đông qua vẫn nhớ lời son sắc
Xuân lại còn ghi lý diệu huyền.
Bước Đạo hẳn nhờ công giáo hóa,
Lòng thành kính gởi đến chư Tiên.
HUỆ TỈNH
ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM HỌA
Bến tục thuyền sen dựa đảnh thuyền,
Cỡi lưng hạc trắng hiệp vầy duyên.
Cửa Quỳnh trao nét kề oai Phật,
Động Bích lui chơn tiếp lịnh Thiên.
Bỉ Ngạn song đưa cơn bĩ cực
Cầu Ngân bờ rước lúc linh huyền
Khai Thần để bước lên Bồng Đảo,
Trỏ nẽo tay đưa gậy trúc Tiên.
KÍNH GỞI ĐỨC HỘ PHÁP
Dù ai cũng nặng nợ Quân vương
Cởi gánh thương yêu tách dậm đường.
Bể khổ xa chừng qua bước tục
Đường Tiên gấm ghé bận tình thương.
Non sông đang thiếu người lương đống
Đất nước còn trông cảnh thái bường.
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Thần huệ gươm linh thân bảy thước
Ráng sao cho trọn Đạo cang thường.
6-1 Mậu Tý (1947)
TIỄN BẠN LÊN ĐƯỜNG HÀNH SỰ
Cuộc đời gió bụi có rồi không
Mây tỏa ven trời điểm cánh hồng.
Thân thế con người vui lẫn khổ
Kiếp sanh bóng thỏ ghét rồi thương.
Nhành dương gội mát khuây niềm tục,
Tình ái đượm nồng lắm đoạn trường.
Đã mở mang đầy lòng ái tích,
Giữ sao cho trọn Đạo luân thường.
Tòa Thánh ngày 6-1 Mậu Tý (1947)
CẢM HỨNG THI
Đường dài nào nệ bước gai chông,
Gắn bó lần dò đến cõi tòng.
Ngựa Ký ruổi dong, làn bụi cuốn
Hạc đồng thẳng cánh trận mây lồng.
Buổi đời lăn lóc miền nhơn sự
Một kiếp thìn lòng chốn cửa Không.
Lập đức trau tria lìa nghiệp trái,
Xong đời khổ hạnh, đến Non Bồng.
Thu 1937, viết tại Văn Phòng Nội Chánh
Năm 1943, ngồi trong Ngục đường Sơn La, nhớ quê hương
cảm xúc, nhớ khi còn ở Thánh Địa và nhớ Đức Hộ Pháp ở
Madagascar nên viết ra bài thi tứ tuyệt sau đây:
Bấm tay tính đã mấy thu rồi
Đau xót lòng ta nghĩa Chúa tôi
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Mỏi mắt trông chờ ngày tái hiệp
Mây vàng mấy cụm dạ bồi hồi.
Tặng ông Trần Văn Quế Khâm Mạng Đạo Bắc Tông:
Chim hồng chấp cánh dặm trời không,
Để mắt xem qua khắp núi sông.
Cõi Bắc mệch-mờ màn khói lửa,
Trời Nam u-ám trận mây giông.
Đạo Trời khai mở nơi đường huệ
Đất Việt trùng hưng sạch bụi hồng.
Thiển bạc đôi vần xin kính gởi
Chúc Ngài bước Đạo đắc hanh thông.
Tòa Thánh ngày 21-10 Tân Mão (1951)
Đầu Phòng Bộ Pháp Chánh Truyền Trạng Phan
Hữu Phước.
KHÓC THỪA SỬ PHẠM NGỌC TRẤN
Nhớ lại người xưa để vết thương
Bể trần lướt sóng cánh buồm trương.
Linh tâm một điểm gương kim cổ
Trần thế trăm năm kiếp hậu trường
Nghĩa dõng nêu danh trang tuấn kiệt,
Trung cang để tiếng bậc phi thường.
Gươm linh ngàn thuở còn uy khí
Khử ngụy, trừ gian, lọai bất tường.
Ngày 6-7 Nhâm Thìn (1952)
Huệ Tỉnh
THI GỞI KHIẾT LỰC Ở GIANG TÂN
Gió táp mưa sa đã khổ rồi
Tuồng đời cứ diễn mãi đi thôi
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Phất trần thử hỏi tay ai nắm
Cứ để nhơn sanh khổ rối nùi.
Rối nùi linh cách nước non sầu
Nghĩ cũng vì quên lẽ đạo mầu
Gươm huệ sẵn kìa tay khéo nắm
Phúc Trời ban thưởng mặc ta thâu.
Ta thâu ta nắm ngọn Linh Phan
Dìu dẫn cùng nhau xuống cảnh nhàn
Đại Đạo huy hòang ngôi Thánh Vức
Hào quang rọi chiếu cụm mây tan.
Mây tan rỡ rỡ ánh hào quang
Chiếu diệu nhơn sanh rõ nẻo đàng
Cửa Phật êm đềm thanh thả đến
Đường trần rối rắm bộn bề mang.
Chuông Thần trổi giọng tan mùi tục,
Kệ Thánh đưa hơi thoát khổ nàn.
Tua khá noi theo chơn Đức Phật,
Cam Lồ đem rưới khắp nhân gian.
Tòa Thánh ngày 8-2 Nhâm Thìn
KIẾN TÂM Phan Hữu Phước.
Di bút của Giám Đạo Phan Hữu Phước:
Năm 1943 ngồi trong ngục trường Sơn La, nhớ quê hương
xúc cảm, nhớ khi còn ở Thánh Địa và nhớ Đức Hộ Pháp ở bên
Madagascar, nên viết ra bài thi tứ tuyệt sau đây:
Bấm tay tính đã mấy thu rồi,
Đau xót lòng ta nghĩa chúa tôi.
Mõi mắt trông chờ ngày tái hiệp,
Mây vàng mấy cụm dạ bồi hồi.
Huệ Tỉnh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THƠ GỞI ĐỨC HỘ PHÁP
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Năm thứ 23
Tòa Thánh Tây Ninh
Hiện giờ xin phép kính dâng lên Thầy mấy bài thi mà con làm
trong khi buồn cảm, để gọi chút lòng kính mến và biết ơn, may
ra Thầy bắt cười cho là kẻ thiển bạc của một tâm hồn đa cảm,
đa sầu, nó kính dâng một tấc dạ trung thành, một tình thương
đời thiết tha nồng nàn, chớ ngoài ra nó không có gì nữa để tỏ
lòng của nó. Kính chúc Thầy muôn tuổi thọ.
Truyền Trạng Phan Hữu Phước
(ký tên và đóng dấu)
ẨM TỬU THẬP THỦ LIÊN HUỜN CẢM HỨNG THI
[Viết tại văn phòng Khâm Châu Đạo Trà Vinh ngày 4-2 Mậu Tý
(1948)]
Cùng nhau nâng chén tẩy trần ai
Thử hỏi người đời ai tỉnh say?
Mắt Huệ biết xem đời mạt kiếp
Khuyên nên đứng dưới bóng Cao Đài.
Cao Đài giá ngự cõi Nam Bang
Độ kẻ chơn thành đến cảnh nhàn.
Lừa lọc người đời phân thiện ác,
Gây nền Thánh Đức ở nhơn gian.
Nhơn gian cõi tạm cảnh sầu vương,
Liếc mắt trông đời dạ xót thương.
Cửa Phạm thung dung không kẻ đến
Đường trần lắm lúc bước phong sương.
Phong sương tô điểm khách thương đời
Nặng nợ tang bồng, dễ thảnh thơi.
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Chung rượu tỉnh trần nâng cạn chén,
Nhìn xem thế sự lắm đầy vơi.
Đầy vơi chung rượu buổi hôm nay
Quên cả trần gian cảnh đọa đày
Quên cả nỗi lòng sầu thế sự
Người đời không rượu thế mà say.
Say đi để nhắc buổi Trường đình,
Nâng chén san hà nặng chén tình
Một bước ngập ngừng trăm đọa thảm
Thành sầu lắc lở buổi hành trình.
Hành trình để trả nợ tang bồng
Giẫm bước giang hồ lắm não nồng.
Một quyết dời non hay lấp bể,
Sao cho rõ mặt phận Tiên Rồng.
Tiên Rồng một cảnh trấn Nam Thiên
Lỡ lối xa thơ thất mối giềng
Sông núi ngậm sầu chờ tao khách
Đưa tay Thánh đức đỡ thành nghiêng.
Thành nghiêng cỏ loáng Miếu đường xưa
Bát Nhã Thuyền Tiên chực đón đưa
Rước kẻ yêu đời xa bến khổ
Bao nài nắng sớm lại chiều mưa.
Chiều mưa quạnh quẽ cảnh hoàng hôn
Chiu chit đoàn chim trổi dập dồn.
Rừng bá đổ về cơn gió thảm
Rặng mai vỗ cánh tận Càn Khôn.
HUỆ TỈNH
VIẾNG CẦN THƠ CẢM TÁC
Cần Thơ tỉnh lớn tiếng Tây Đô
Bến nước tàu bè đậu nhấp nhô
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Xe ngựa dập dìu đầy những chú
Phấn son lơ lẳng thiếu gì cô.
Dẫu xưa mỹ tục tìm không thấy,
Trò mới tinh ma nhẩy dật dờ.
Một quyết nương nhờ thanh Huệ Kiếm
Đọan trừ cho sạch những tham ô.
Cần Thơ ngày 11-2 Mậu Tý.
HÀNH ĐẠO CẢM TÁC THI
Đạo đời một gánh để trên vai
Đi trấn phương xa, cảnh trí nầy.
Trách vụ khó khăn nào phải dễ
Kinh luân mấy chút có chi tài.
Đất Trời chứng chiếu lòng son sắc,
Tiên Phật thương dùm dạ thảo ngay.
Một quyết trọn gìn nền Đạo trọng
Truân chuyên cam chịu có chi nài.
Huệ Tỉnh
Cần Thơ ngày 12-2 Mậu Tý
Phan Hữu Phước tự Minh Thiều.
HOÀI CẢM CẢNH MƯA ĐÊM
Trời hôm lả tả giọt mưa tuôn
Mờ mệch đèn khuya đượm vẻ buồn
Cảnh vật âu sầu ngây ngất nhớ,
Hơi cầm réo rắc ngẩn ngơ buông.
Hồn thơ Đỗ Phủ giao nghìn tứ
Giọng nước Tương Giang rẽ mấy nguồn.
Lai láng khung Trời tình ái khuất,
Giựt mình tai lắng mấy hồi chuông.
Đêm 16-6-Canh Dần, nhà ngụ ở Tòa Thánh.
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HUỆ TỈNH HỌA THI ÔNG GIÁO HỮU NGỌC CHỨC THANH
Tự thuật cảnh trời chiều
Ác tà bóng nhợt cảnh buồn hiu
Khí nhiệt hơi còn nóng tợ thiêu.
Ve hạ mỏi mòn sầu cố sự,
Lá ngô lả tả não kim triều.
Gió vàng thanh thoảng, thi nghìn tứ
Trăng bạc long lanh, bóng một chiều.
Cửa Thánh non Thần chi để bận
Đường trần vẫn hẳn lắm nghê khiêu.
Đêm khuya vắng vẻ não nuột canh trường
Chong ngọn đèn khuya cảnh lặng tờ,
Chạnh niềm thế sự dạ nào ngơ.
Trà bôi thắm giọng say mùi Đạo,
Cầm nguyệt so dây thoảng tiếng tơ.
Gợi nhớ nguyên căn nơi cõi tịnh
Khêu sầu hiện kiếp nẻo trần dơ
Một lòng ước nguyện chầu Kim Khuyết
Chi ngại vầng trăng lúc tỏ mờ.
Viết tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày đầu thu
Phan Hữu Phước.
HỌA THI CỦA BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
5-8 Canh Dần (1950)
Bài Xướng:
Mặt nước long lanh rọi bóng thuyền,
Ánh trăng lố dạng bóng nghiêng nghiêng
Buông cần trúc ngấm theo dòng nước
Hứng gió thu đưa khép mọi miền
Sông Vỵ Kình Ngư khi có nhớ,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

85

Lưỡi câu Khương Tử sử còn biên.
Nào ai muốn biết trần gian sự
Trông mấy đường câu cũng rõ liền.
Bài Họa:
Mênh mang mặt nước đỡ con thuyền,
Lượn sóng lô nhô mặt ngửa nghiêng
Gió lướt đầu gành chim dấu bóng,
Trăng soi đáy nước cá về miền.
Buông cần những tưởng bờ sông Vỵ,
Cập bến buồn trông chốn hải biên.
Lẳng lặng nhìn trời xanh nước biếc,
Vầng mây lơ lửng thoáng qua liền.
HUỆ TỈNH
Trước khi lìa đời lối 2 tháng Ông Phước có viết tại khám
đường tức Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức một bài thi như vầy:
“Thân tặng anh em”
Tôi biết anh em đã khổ nhiều
Xuân đường khi đã bóng về chiều
Mây tầng tựa cửa trông thăm thẳm
Vợ yếu con thơ phận hẩm hiu.
Tôi biết anh em đã khổ đau!
Nhưng lòng thiết thạch chẳng hề nao.
Bá tòng chi nại cơn sương tuyết,
Cành lá xanh xanh vẫn một màu.
Tôi biết anh em lắm bận lo!
Quyết sao cho trọn nghĩa Thầy Trò,
Tao phùng ngày ấy gần rồi đấy
Kim Bản đề danh nghĩ xứng cho.
Tôi biết anh em lắm bận lòng!
Lo sao đại nghiệp phải thành công
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Hòa Bình Chung Sống nên đường lối
Thống nhứt non sông cứu giống dòng.
Tôi biết anh em đã khổ đau!
Nhưng xem thường cảnh sống tù lao.
Vì Thầy, vì Đạo vì dân tộc!
Đạo đức đề cao dựng Việt trào.
Nhận thấy anh em khổ lắm đường!
Thành tâm chia sớt nỗi đau thương.
Vui đi để kính Thầy ta đó!
Giữ vẹn tình trung, vẹn Đạo thường.
Trung Tâm Cải Huấn Thủ Đức
10-3- 1957 (11-3 Đinh Dậu) Phan Hữu Phước

GIÁM ĐẠO NGUYỄN HUỢT HẢI
(Qui ngày 26-2 Canh Dần 1950)
Ông Hải là một vị Cai Tổng ở tỉnh Preyvay Cao Miên, giàu có,
ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nhưng khi gặp Đạo phế cả sự
nghiệp, chỉ xách một cái giỏ mây đựng vài bộ đồ cũ đi về Tòa
Thánh để hành Đạo. Ông nhập môn với ông Lễ Sanh Thượng
Biện Thanh ở Nam Vang, nhơn khi Đức Hộ Pháp đi Nam Vang
ông được ông Biện giới thiệu với Đức Ngài và được phong
chức Sĩ Tãi. Năm 1945 ông về Tòa Thánh hành Đạo, hợp với
ông Giáo Sư Thái Khí Thanh chống chỏi với Pháp. Ông bị ông
Nguyễn Văn Thành bắt vào rừng vì nghi rằng ông theo Tây.
Khi nghe tin Đức Hộ Pháp hồi loan, ông băng rừng trở về Tòa
Thánh. Ông có làm hai bài thi sau đây dâng Đức Ngài để tỏ
lòng trung nghĩa:
Đường Tiên mở lối dễ gì đâu?
Thế giới mênh mông ngát một bầu
Tiếp đẩy Xa thơ qua khúc quẹo,
Phụ chèo Bát Nhã đến sông sâu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lo đời đủ phận khi xanh tóc
Dìu chúng may duyên lúc bạc đầu.
Ân huệ chờ khi cơn rưới giọt
Thỏa lòng cất bút vịnh đôi câu.
Người bị tù lao kẻ bị đày,
Thầy trò đâu tưởng gặp hôm nay
Tỏ lòng chúc tụng lòng thêm cảm
Bưng chén rượu nồng dạ đã say.
Mượn cửa Từ Bi dìu chủng tộc,
Nương câu Công Lý đỡ Cao Đài.
Âm thầm mãi tiến trên đường Đạo
Mặc khách hùng anh múa trổ tài.
(Nam Dương)
Khi Hội Thánh Ngoại Giáo được tái lập 1947, ông được bổ
Pháp Chánh Kim-Biên Tông Đạo với Thừa Sử Huỳnh Hữu Lợi
cầm luật pháp xứ Chùa Tháp. Hành sự được vài năm có sự
phản khắc Đạo quyền của Đốc Phủ Trần Văn Tấn, Khâm
mạng Đạo Tần Quốc, nên ông buồn trở về Châu Đốc an
dưỡng. Nhưng vì có tài làm đơn bằng Pháp văn để lãnh
những Đạo Hữu bị Pháp tình nghi Việt Minh nên quân đội
Pháp ở Châu Đốc yêu cầu ông làm việc với họ. Ông từ chối và
trở về Tòa Thánh xin tái thủ phận sự nơi phòng thẩm vấn Bộ
Pháp Chánh.
Theo sự tường thuật từ người bạn đời của ông thì gần Tết ông
về thăm nhà, vừa để vali xuống là khóc liền: Bà ơi! tôi được bà
Bát Nương cho một bài thi hay quá, rồi đọc lên:
Biển rộng thuyền lan khá bớt lèo
Thênh thang mặt nước thuận lòng theo
Tay Tiên nhe nhẽ nương chiều lái
Gần đến Đào Nguyên nhặt mái chèo.
(Bát Nương Diêu-Trì-Cung)
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Có lẽ ông nghĩ gần đến Đào Nguyên là gần ngày thành Đạo,
nên ông vui mừng khoe với vợ, nào dè đâu là ngày gần về với
Phật Mẫu dự Hội Bàn Đào, tức là gần ngày thóat xác. Ông mất
ngày 20-12-Canh Dần (1950) chôn tại đất Thánh-Tây Châu
Đốc, có làm mã đá tử tế. Sau này chính quyền giải tỏa khu đó,
chư đồng Đạo mới chung nhau di dời ông về núi Sam.
Thi của ông không nhiều lắm nhưng trọng về phẩm; chúng tôi
có chép được tập thi ngoài bìa có 4 câu như vầy:
Con Truyện,
Gia tài Ba để lại cho con!
Chẳng phải lầu đài, cửa phết son
Chẳng phải bạc vàng hay cửa ruộng,
Cho con những món chẳng hay mòn.
Tòa Thánh ngày 14-9-Kỷ Sửu (4 Novembre 1949)
(Nam Dương)
Bài thơ sau làm lúc Đức Hộ Pháp bị đồ lưu nơi hải ngoại Phi
Châu
1- Madagascar.
Tiếng trống phu canh đã điểm ba,
Một mình thơ thẩn dưới trăng tà
Nghe quyên như nhắc niềm non nước
Thấy cảnh thêm phiền chuyện quốc gia.
Nhớ bạn đưa tình theo gió thoảng
Thương Thầy mắt ngóng đám mây xa
Trời Phi đất Việt bao nhiêu dặm?
Biết cậy ai mà tỏ dạ ta.?
(Nam Dương.)
2- Vịnh Ông Câu
Dòng là vui thú một cần câu
Lấy bóng thuyền lan thế bóng tàu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bầu rượu vài chung cơn vịnh vắn
Câu hò thiên cổ khúc sông sâu.
Khi ngồi nghiêng ngửa xem trăng mọc,
Lúc dựa mơ màng ngắm gió thu
Trời đất riêng gìn làm của báu.
Ngoài tai ghét hết chuyện Công hầu.
(Nam Dương)
3- Vịnh ông Tiều
Cơm tẻ ngày hai khỏi đói lòng
Màng chi chức Bá với quyền Công
Sớm mang búa đến ruồng rừng rậm
Trưa gánh củi về bán xóm đông
Mệt dựa cội tòng xem đỉnh núi
Khỏe leo bàn thạch ngó vòng mong
Mặc người thế sự lo chen lấn
Dẫu chẳng sang giàu cũng gọi ông.
(Nam Dương)
4- Vịnh Người Mù nói thơ
Càn Khôn để bước gậy tay dò
Gác hết sự đời chẳng nhọc lo
No dạ tháng ngày cơm bá tánh
Đầy lòng kim cổ sách trăm pho
Đầu làng mò lối đường đôi dặm
Góc chợ nghỉ an chiếu một mo.
Thế cuộc vui gì đưa mắt ngó?
Thà cam ọ-ẹ với cây cò.!
(Nam Dương)
5-Vịnh Trời mưa
Giọt mưa tầm tã cả ngày trường
Khí lạnh ngoài trời ép khí dương
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Trước ngõ bôn ba chơn lữ thứ
Ngoài phòng inh-ỏi giọng oan-ương.
Trên đường lẻ-tẻ vài phu kéo
Góc chợ chòm-nhom ít khách thương
Tiếng sấm gọi hồn dân đất Việt
Làm cho tỉnh thức giấc Huỳnh lương.
(Nam Dương)
9- Mừng Cô Sáu Cúc được thăng Hành Thiện
Nhờ gió đưa tin chuyện đáng mừng
Đường Tiên bóng ngọc vẹn đưa chưn
Phước điều Cổ Phật thăng Hành Thiện
Khổ nạn bần dân sẽ chấn hưng
Hồng Cúc xa giao hương vị đượm
Hải Đường cận giạo nhụy thêm bưng
Đông qua Thu lại bao nhiêu bận?
Lắm lúc tưởng ai mắt ngó chừng.
(Nam Dương)
10- Nằm mộng thấy về Diêu Trì Cung thăm Bạn cũ
Tỉnh giấc còn mơ buổi mộng trường
Đào Nguyên lạc lối gặp Tiên Nương
Mặt hoa phơi phới gương còn kém
Mày liễu thanh thanh tuyết cũng nhường
Trong trướng ngẩn ngơ khi hiệp mặt
Ngoài hiên khắn khít lúc thừa lương
Xuân xanh hai tám người bô vải
Dường lạ dường quen khách để thương.
(Nam Dương)
11- Khi bị Ông Thành bắt vào rừng chở bằng xe trâu
Xe trâu khập khểnh nhắm Nam tiền
Ngoảnh lại Điện Sơn mắt láu liên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thân phận chưa hay còn hoặc mất
Tâm hồn luôn nhớ nợ cùng duyên
Thương sanh đâu tưởng mình chịu họa
Ái chúng nào ngờ phải thọ khiên
Cơ Tạo trớ trêu đâu hiểu thấu
Khó dò nẻo Phật với đường Tiên.
(Nam Dương)
12- Khi ở rừng Bù Lu:
Ôm thân vì nước giữa rừng xanh
Dân khổ không phai tấc dạ thành
Quần áo biết bao loài chí rận,
Tay chân đầy dẫy ghẻ hôi tanh
Thức ăn: cơm muối ngày ba bữa
Chỗ ngủ: phong sương đệm một manh
Đời sống khác chi người thượng cổ,
Cũng vì lẽ Đạo chịu hy sinh.!
(Nam Dương)
13- Thỉnh Giáo Đức Quyền Giáo Tông;
Anh Cả cho em hỏi ít lời:
Lòng em hành Đạo chẳng hề lơi.
Làm lành lánh dữ không gian trá,
Thọ khổ sao em khổ suốt đời?
(Nam Dương)
Đức Quyền Giáo Tông giáng cơ trả lời:
Có khổ mới nên kiếp Đạo người
Gương trông soi mặt kẻ thanh tươi
Sổ vàng ghi chép khi duyên mãn,
Ngàn thuở lưu tên mãi với đời.
(Thượng Trung Nhựt)
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Ông Thành bắt ông Hải vào Bù Lu là cố ý muốn giết vì cho
rằng ông Hải theo Tây. Ông Thoại muốn cứu bậc nhân tài nên
đề nghị Đại Tá Tô Văn Bá đến năn nỉ ông Thành cho ông lãnh
ông Hải về Trung lập. Ông Thành buộc ông Bá phải bảo lãnh
nếu ông Hải trốn ông Bá phải thế tội. Ông Bá đồng ý mới dẫn
ông Hải về Trung lập, bồi dưỡng sức khỏe lại, lại được khỏe trí
ở chung với hạng trí thức luận việc nên hư của đời của Đạo,
lại được Phò Cơ với ông Thoại để học hỏi bí mật của các
Đấng, những bí mật huyền linh.
Có một giai thoại khó quên là Đức Cao Thượng Phẩm giáng
cơ bằng Pháp văn dạy thời cuộc. Ông Thọai nghi là ông Hải
viết, ông Hải thanh minh cách mấy cũng không được. Khi tái
cầu Bát Nương giáng, ông Thọai rị Cơ thử, (rị là níu trở lại) bị
phạt treo hỏng giò lối 5 tấc. Ông Hải đứng lên giơ tay thẳng,
cầm một phía giò của ông Thoại bị treo tòn ten trên cây Cơ,
bước ra không được.
Hầu Đàn có ông Lý Văn Vinh, Tổng Tư Lịnh Đệ Tứ Sư Đoàn
cùng tùy tùng đều quì lạy và tin huyền diệu của Thiêng Liêng.
Một hồi Cơ viết lại dạy rằng: Đức Hộ Pháp sắp về nước (lúc ấy
Ngài bị đày ở Madagascar) xin nhắn mấy lời:
1. Pháp không tốt gì cho Ngài về là tá nhơn chi thủ.
2. Đám quân đội ỷ đông khi lịnh.
3. Kháng chiến lên án.
4. Quốc gia lên án.
Nhưng kháng sao, các em sẽ thấy tài của Đức Hộ Pháp
…Nhờ có ông Hải vào rừng mà trụ vững được đức tin của các
chiến sĩ Đạo và biết được Thánh Chúa sẽ hồi loan, Thầy trò sẽ
gặp hội rồng mây, mặc sức trổ tài thao lược. Còn đời họ hiểu
được cái hay của mình, ngòai trí khôn ngoan cá nhân, còn một
sự giúp đỡ về mặt vô hình, đoán được việc sẽ tới để tiên thủ vi
cường. Ông Hải có họa bài thi vận cò của Bát Nương như vầy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cuộc thế bôn chôn lắm tướng trò
Hai bên tài mạng lắm so đo
Mắt mong thượng đảnh hùm xa hố
Cẳng bước đường quanh điểu vướng giò
Lớn bụng vì ưa bơ vị béo
Tỏ bày nhớ nhậu rượu hồng nho
Cân đai tử tước đâu là quí
Theo mãi chồn chân ắt phải cò.
(Nam Dương)
Huỳnh Văn Hưởng Ai điếu ông Thừa Sử Nguyễn Huợt Hải
Tháng giêng năm Tân Mão:
Nhẹ gót đài mây rũ bụi trần
Hạc về cung cũ bước êm chân
Vui sen Tây vức lìa oan trái,
Xủ áo phồn hoa rảnh nợ nần.
Cõi thọ say sưa chung rượu Thánh
Đàn cơ quạnh quẽ bóng thi nhân
Hồn linh phảng phất hơi hương tỏa
Gặp gỡ may trong ngọn bút Thần.
.Nguyễn Huợt Hải giáng Cơ:
Phò Loan: Truyền Trạng Phước, Luật Sự Nhung.Mùng 8 tháng
Giêng Tân Mão (1951)
Nguyễn Huợt Hải
Ha! Ha! Bonjour mes chers!
De bonne matinée au bon printemps des nouvelles du Thiên
Đình vous paraissent pleines de joies, n’est-ce pas? (*)
Moi về trển coi mòi vui hơn hôm còn ở dưới này đó!
Mấy toi có lòng buồn vì chẳng được chung buồn với gia quyến
moi. Vậy bây giờ đừng buồn nữa nghe! Đó là phân định trấn
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cửa nơi Châu Đốc, để giữ gìn chơn pháp nơi đó chớ chẳng có
chi lạ. Moi đã tìm đường nâng đỡ cho mấy toi, thì may quá, đã
được Đức Chí Tôn phê chuẩn.
Eh! cher Khỏe ráng lên nghe!
Thôi để bữa khác nói chuyện nhiều và ngâm thi…Au Revoir.
(*) Tạm dịch: Ha ha (cười). Chào các bạn! Những tin từ Thiên
Đình, trong buổi sáng đẹp trời mùa Xuân mang đến tràn ngập
niềm vui cho các bạn phải không?
- Toi (Mày), Moi (Tao): cách nói “Mày Tao” thân mật của Tây.

Phò Loan: Thừa Sử Hội, Luật Sự Nhung.
Nguyễn Huợt Hải
Bonsoir Mes Frères (Chào các Bạn). Cười……
Moi đã được lịnh của Đức Cao Thượng Phẩm giữ gìn mấy toi,
chẳng cho tà pháp đến quấy rối, vậy mấy toi có chịu không?
-Thừa Sử Hội bạch…
- Cười …. C’est certainement. (Dĩ nhiên). Cười….
Moi vẫn biết như vậy, nhưng moi thử chơi, chứ thằng mù
được gậy sao mà chẳng khoái chớ, ha! ha!.....
Em Trường, moi cám ơn đó. Mặc dầu em không thể tiếp xúc
với gia đình của Qua, nhưng những ân hận của em cũng đủ
để cho Qua thông cảm đó.
Eh! Hội-Alors, ne ralentis pas mon cher, j’ai vu ton devoir divin,
lien notre Thượng Phẩm le félicite. (Ê, Hội. Vậy thì đừng chầnchờ nghe bạn, tôi thấy phận sự thiêng liêng của bạn rồi, hãy
tuân theo sự khuyến khích của Đức Thượng Phẩm chúng ta).
Thôi để “toi” nào có chút chi thì đem bày ra coi thử.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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-Thừa Sử Hội đọc bài thi điếu…..
- “Toi” muốn chơi “moi” sao chớ?
Họa
Hiệp Thiên nhớ lúc trí tâm chuyên
Nay được an nơi chửa phỉ nguyền.
Pháp Chánh thiếu người ai đỡ đức
Trùng Thiên lắm Đấng khổ nâng hiên?
Hội chàng lại chẳng đành quên thú,
Phước Lão càng thêm sợ mất yên
Thiên vị nhơn sanh còn lỏng lẻo
Hư Vô luống thảm nhắc trì huyên.
- Còn nữa không?
- Luật Sự Hưởng đọc bài thi điếu của Luật Sự Nhung.
- Ha, Ha! cũng muốn chơi nữa.
Họa
Lắc lẻo làm gì hỡi Bạn ôi?
Kiếp sanh chẳng toại có đâu thôi!
Nghiệp đời chẳng phỉ lòng toan hết
Bóng Đạo chi phi chí quyết rồi
Tuyết phủ non sông kìa một gánh
Sương pha nhơn thế nạ bao nồi
Vì chưng hết nợ nên về đó,
Nhưng mắt nhìn đời trí vẫn sôi.!
- Nữa! Thừa Sử Hội bạch xin hoãn lại khi khác
- Oh! các em cứ vui, vì cơ đời sẽ biến chuyển thì cơ Đạo cũng
sắp đổi thay. Mấy em cũng được bớt gánh đôi chút, miễn mấy
em làm tròn phận sự là đủ. Việc gia đình không có chi đáng
nói. A, có thằng con nuôi “moi” nơi Văn Phòng Ngoại Giáo,
nhờ mấy “toi” khuyên nhủ dùm kẻo tội nghiệp nó.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

96

▐ Q.1 VẦN G

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thôi xin kiếu, đã đến giờ rồi rán đi mau đi. Thăng.!

Phò Loan: Báo Ân Từ, 2giờ sáng 18-01-Tân Mão (1951)
Thừa Sử Hội, Luật Sự Nhung
Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
Xin chào các bạn nam nữ. Nhờ quí bạn chuyển lời tôi kính
mừng Thập Nhị Thời Quân. Đặc ân truy thăng mà Đức Hộ
Pháp đã ban cho, khiến cho cõi Hư Linh tôi rất thậm cảm, chỉ
biết đê đầu hướng bái Ngài mà thôi. Còn cuộc Lễ hôm nay rất
long trọng, tôi xin quí bạn chuyển lời cảm ơn tất cả. Công khó
nhọc của bạn trao, tôi xin đội ơn. Từ hôm vắng bóng, tôi được
lệnh của Ngọc Hư Cung cho theo giúp mấy bạn thêm vững
tinh thần hầu trấn tỉnh nỗi cơ lọc lừa trong những ngày sắp
đến.
Mấy bạn Hiệp Thiên ngày 22 lập đàn riêng, tôi có việc muốn
nói…Có Đức Cao Thượng Phẩm đến, xin kiếu lỗi mấy bạn hết
thảy. Thăng
Tái Cầu 2h20:
Cao Thượng Phẩm
Bần Đạo chào các em nam nữ. Cuộc lễ truy thăng cho vị Giám
Đạo Nguyễn Huợt Hải vừa rồi, Bần Đạo rất hài lòng. Xin nhắc
lời Ngài Bảo Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, Tiếp Pháp và Tiếp
Đạo. Nêu gương người xưa, Bần Đạo xin các em tất cả phải
đặt trọn đức tin nơi cửa Từ Bi, thì rồi đây sự ứng chuyển các
em sẽ thấy nó hữu dụng dường bao. Đời đã đến lúc thay cũ
đổi mới, khiến cho nhơn sanh phải trải qua một cuộc khảo
duợt dữ dội, Đạo sẽ nhìn thấy một cuộc biến chuyển lớn lao
mà tự mình các em phải ra tay gánh lấy. Nhưng thử hỏi Đạo
đức hiền lương chưa vững, tinh thần chưa được tinh khiết thì
làm sao chống vững cơ trào. Kể từ nay các em khá chuyên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tâm mà tu chỉnh cho lắm mới xứng vị trong cơn lọc lừa đó
nghe!
Thôi Bần Đạo xin kiếu.

Phò loan: Thừa Sử Hội, Luật Sự Nhung 22-1-Tân Mão (1951)
Giám Đạo Nguyễn Huợt Hải
Xin chào quí bạn. Tôi có được một tin quan trọng cho quí bạn,
nhưng hôm 18 rồi nói ra bất tiện nên lại để đêm nay.
Nơi Ngọc Hư Cung đã quyết định lập đủ oai quyền cho quí bạn
hầu nắm giữ chơn truyền trong cơn biến chuyển sắp đến mà
chính tôi phải chịu phần đảm đương. Có một điều rất hay là từ
đây chư vị Thời Quân đã hiểu ra chân giá trị của Chức Sắc
tiểu cấp Hiệp Thiên Đài là dường bao. Điều ấy chính tôi đã
giúp cho quí bạn. Nói về địa phương, từ đây chẳng còn sợ
điều khó dễ như trước nữa. Quí bạn sẽ thưởng thức được
nhiều điều hay trong hành trình sắp tới. Sau thời gian Đức Hộ
Pháp nhập Trí Huệ Cung, quí bạn sẽ được hưởng trọn Thiên
ân….
Cher Trường, toi về dưới nhà moi thì nói moi đã được nhẹ
nhàng thân thể. Biểu ma femme vui chứ. Chứ khóc chẳng ích
chi. Việc nhà thì cứ tính theo như trước, rất cám ơn đó.
Quí bạn thưa với Ngài Khai Đạo rằng sự thật quả y như vậy, vì
cùng chung máu mủ lúc trước. Ngài Khai Đạo là Anh cả, đến
ông Phối Sư Khí, đến tôi, đến ông Lợi, còn cô Nhâm là em út.
Tiền kiếp đã tạo nên Phật Vị, song vì ông Lợi và bà Nhâm còn
bị mắc thệ cùng nhau nên kiếp này tái sanh làm vợ chồng.
- Trân bạch: Phải người Việt không?
- Không, kiếp trước của chúng tôi là người Ấn Độ……
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Đó là do sự thay đổi hình xác, thọ bẩm khí Hậu Thiên của cha
mẹ hữu hình nên Phật tánh đã bị lu mờ đi, chỉ có linh tâm đôi
khi còn nhớ chút ít thôi. Quí bạn cũng đều có nguyên căn rực
rỡ, nhưng chẳng dám lộ Thiên Cơ.
Bạn Hưởng, Khỏe, Du chúng ta là học trò của Đức
Nhàn Âm. Tôi xin nói cho quí bạn được rõ, ở trong mỗi Cung,
mỗi Động đều có đủ các đẳng Chơn Linh đến học hỏi, chỉ trừ
chư Tiên Trưởng là nhất định mà thôi.
- Thừa Sử Hội bạch…..
- Học trò Nhàn Âm Động là: Hưởng, Khỏe, Du, Thêm tức
Chương.
Bạch Vân Động: Thừa Sử Hội, Trân, Nhung, Vân, Khen,
Trường, Đôi.
Hiệp Thiên Đài Hóa: Tô, Hội (Luật Sự), Đúng, Cẫm. Còn Tiếp
ở Lôi Âm Tự, Tỷ là đồng tử Bạch Vân.
Ở Phổ Hiền Cung: Giảm, Nguyên, Nên, Tú, Tất, Ngời. Bạn
Phước nhờ bạn vui nhắc Ngời với nghe.
Khoe là nhơn viên của Cửu Nương.
Các Cung các Động là nơi thâu học trò. Mỗi lần họ tái kiếp để
lập công, nhưng tùy phận sự mà chia ra.
Thừa Sử Phước bạch: Do nơi Tiên Trưởng chia?
- Chư vị Tiên Trưởng chia ra tùy theo sự lập vị của mỗi chơn
linh. Xin kiếu.
Tái Cầu: Phò Loan : Nhung, Nguyên
Lúc nãy Ngài Khai-Đạo trông tin trả lời mà mấy toi không nói
dùm luôn đây, moi nói cho hết chuyện, vì lúc nãy Nhung mệt
nên yếu thần, mất điển. Còn sót Thơ và Cao là chơn linh ở
Huyền Không Động, Phước ở Bạch Vân Động. Mấy toi thấy
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toàn là những chơn linh theo lãnh trọng trách, vì cớ nên ở vào
Đài Hiệp Thiên đây làm bộ máy giữ gìn chơn truyền của Đức
Chí Tôn, đặng cho nhơn sanh được trọn đường đi trên bước
Đạo. Nhiệm vụ ấy coi nên trọng thể. Vì thế nếu tròn phận sự là
đắc vị liền, còn đi sái ngã là bị trọng tội. Ở nơi cảnh vô hình,
những gương phản chiếu hành vi của tụi mình rõ hơn hết. Nếu
biết rằng trong mỗi thời Cúng, cổ pháp mà chúng mình đeo
trên Nê-huờn-cung nó tố giác hay xưng công của mình. Vậy
nên mỗi hành động đều ghi liền tại Bát Quái Đài, xin mấy toi
rằng làm cho rỡ danh mới khỏi thẹn.
Còn việc Ngài Khai Đạo hỏi thì tên của ông Khí và của moi
ổng đã biết. Tên của ông Lợi là Brahma Hitch nhơn vào lúc
năm 752, đệ tử của dòng Brahma Darwa. Trong kiến họ tại
đây không còn ai nữa. Nhung định thần chút nữa để họa thi.
Cảnh tục tay chia luống nhớ rầu
Tình huynh nghĩa đệ mấy trăng thâu.
Đêm khuya nhìn ngọn hoa đăng cạn
Trống nhặt nhớ hình nhạn bút sâu
Một thuở tương rau nên hiệp mặt.
Đôi khi muối tuyết đã chung đầu
Hữu vô hai ngã đành ly biệt
Đệ trở Thiên Cung bởi lịnh chầu.
Nam Dương.
Bài xướng của Ngài Khai Đạo:
Hiền đệ qui Thiên để mối sầu
Tiền căn dan-díu khóc canh thâu
Nhớ lời mấy lúc cùng vui hứng
Nhắn gọi bao lần chỗ thảm sầu
Khuất bóng thông truyền vì cảnh giới
Xót xa tiếng luận phải đương đầu
Lòng ai đoái tưởng xin phò hộ
Giám Đạo họa cùng mấy giọt châu.
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Ngày 13-8-Kỷ Sửu (1949) ông Nguyễn An Ninh cho thi:
Than thản trong veo tiếng hạc cầm,
Đêm thanh ngồi hứng giọng cao ngâm
Ngàn sương sắc điểm màu non bạc
Lằn giới hơi đưa khúc nhạc trần
Cheo chéo cụm tòng oanh giỡn bạn
Líu lo rừng trước điểu hòa âm
Mãi vui cảnh vật quên trưa trệt
Nương mái huyền cơ tháo ruột tầm.
Ông Phước họa:
Văng vẳng tai nghe tiếng nguyệt cầm
Đêm khuya rượu nhấm với thi ngâm
Đường Tiên hạc trổi hơi cao thấp
Cửa Phật chuông ngân tiếng bổng trầm
Bước tục dẫm qua làn các bụi
Non Thần tưởng lại bạn thinh âm
Nhớ ai đã trải nhiều mưa gió
Những muốn nương mây để bước tầm.
Ông Hải họa:
Vườn trước gió lay trổi khúc cầm
Bên khe rỏn-rẻn giống ai ngâm
Đầu non mái đỡ vầng trăng mọc
Mặt nước sóng chan bóng áo trầm
Huyền hạc đằng phong trương thẳng cánh
Huỳnh oanh hối tổ chẳng ngôi âm
Tình kia cảnh nọ lòng lai láng
Ngảnh bước đừng qua để trí tầm.
Ông Hải có làm bài tặng cụ Nguyễn An Ninh:
Người mất tiếng còn để lại xa
Mùi hương ái quốc thắng mùi hoa
Mang tài tám đấu nưng Thành Lỗ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quyết chí năm xe lắp Ải Hà.
Chương phủ mình thay đồ giả phục
Sanh nhai tay xách túi cù là
Côn Lôn mấy độ nên hồn Thánh
Danh Nguyễn An Ninh mãi chẳng già.
Luận về tài năng ông Hải là bậc phi thường.
Khi ở Kim Biên Chức Sắc luân phiên thuyết Đạo. Có những
người Đường Nhơn kêu nài rằng: Mấy ông nói tiếng Việt
chúng tôi không hiểu gì hết. Ông đứng lên nói tiếng Quảng
Đông cho họ nghe. Một số thỏa mãn còn một số người Triều
Châu nói: chúng tôi không nghe tiếng Quảng được. Ông lại
đứng lên nói tiếng Triều Châu giải thích Đạo lý, làm cho họ
phục thêm nữa. Còn tiếng Miên chẳng những ông biết nói rành
rẽ mà còn biết đọc, biết viết những chữ ngoằn ngoèo của họ
nữa. Có lần ban vệ sinh đến Thánh Địa Hiệp Thiên làm biên
bản phạt vì Đạo cất nhà không xin phép. Ban đầu ông nói
tiếng Pháp với họ, họ nhứt định phạt, ông châm tiếng Miên với
họ đại ý nói xứ Miên là xứ Phật, chúng tôi ở Việt Nam bị giặc
giã phải tản cư lên xứ Phật để tá túc. Đáng lẽ nhà nước phải
cất nhà cho chúng tôi trú ngụ mới đúng với lòng từ bi của Đức
Phật dạy. Nay chúng tôi tự cất lấy mà mấy ông phạt thì không
đúng với lòng thương bác ái của Phật rồi. Họ gật đầu khen
phải rồi ôm cập ra về. Khi mới đến Nam Vang, chúng tôi phải
lên sở biên phòng Đông Dương làm thủ tục nhập cảnh. Bước
đầu ông Thừa Sử Lợi dẫn đi. Bữa sau ông Hải dẫn đi lối 20
người. Có một công an nói: “Mấy ông đi đâu đông quá vậy; bộ
Cao Đài muốn làm giặc hay sao mà lên rần rần vậy?”
Ông Hải không trả lời, đi vào phòng trong thưa với Chánh mật
thám người Pháp rằng: “Nhơn viên ông vô lễ quá, chúng chỉ
làm phận sự của chúng thôi, không được mỉa mai chúng tôi”.
Ông sếp Tây buộc người công an phải xin lỗi ông Hải mọi việc
mới êm thắm. Khi ông về Châu Đốc có cứu được ông Chánh
Trị Sự Dược nhờ biết nhiều ngoại ngữ. Ông Dược về thăm
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nhà ở kinh Sáng bị trong vòng bố ráp. Tây bắt về đem ra trước
thành, cột vào trụ bịt mắt, có lính Miên giằn súng định bắn vì
cho là Việt Minh. Có người cho ông Hải hay. Ông chạy xuống
xin ông quan Ba Pháp cho ông bảo lãnh. Ông quan Ba đổ
thừa cho lính Miên bắt, nếu người Miên chịu tha thì ông tha.
Ông lại nói chuyện với ông Đội Miên, ông này nói “nếu toán
lính tôi chịu tha thì tôi tha”. Ông day lại nói tiếng Miên đại ý gợi
lòng từ bi hỷ xả của Đức Phật; trong 20 phút sau cả châu vi
Châu Đốc đều vui mừng thấy ông Hải dắt ông Chánh-Trị-sự
Dược về một cách an toàn. Thật là một nhà biện thuyết cải tử
huờn sanh đáng khâm phục. Ông còn là một kế toán trưởng
tài năng. Khi ông còn ngòai đời làm việc ở kho bạc Nam Vang.
Không biết kho bạc Prey-Veng làm sổ sách thế nào mà số
thâu xuất không ăn nhau, tìm hoài không ra. Ông được cử
xuống Prey-Veng xem lại sổ sách trong vòng một tuần lễ thì
đâu ra đấy. Cả kế toán trưởng người Pháp đều phải phục tài.
Khi về Thiêng Liêng ông có tiết lộ là tiền kiếp ông đoạt Phật vị,
kiếp này ông lập công thêm. Ông là con ông vua Ấn Độ có
năm anh em ruột: Ngài Khai Đạo Phạm Tấn Đãi, Ông Giáo Sư
Thái Khí Thanh, Ông Thừa Sử Huỳnh Hữu Lợi, Bà Đạo Nhơn
Hương Nhâm và ông là năm anh em ruột. Vì ông Lợi và bà
Nhâm thất hẹn với nhau sao đó nên nay phải tái kiếp làm vợ
chồng.

GIÁM KHẢO
鑑考
Thầy dạy: “Cuộc đời khó khăn tỉ như bài thi, nếu dễ thì ai cũng
đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu. Hễ bài càng khó thì đậu càng
cao, đậu cao mới ra có giá. Thầy tưởng như nơi thế gian nầy
có đứa con nào Thầy cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng
mà chẳng lẽ Thầy làm giám khảo lại cấp nấp bài thi lén cho
mỗi đứa thì cái đậu của các con có ra chi”.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: “Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn-nàn trách cứ Thầy thay!
Tình trạng của các Đẳng Chơn-Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn
Vũ Trụ chịu nạn khảo-thí do nơi Kim-Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ
đã đặng Đức Chí-Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn
Tam-Chuyển qua Thượng Nguơn Tứ-Chuyển này”.
Ngày giờ này, Đại-Tiên Kim-Quan-Sứ đã đặng Ân xá, cũng
như các Đẳng Chơn-Linh được Ân xá, bởi vì trong Quỉ-Vị cũng
được hưởng Hồng-Ân Đức Chí Tôn ân xá, cũng như toàn thể
các Chơn-Hồn trong Càn-Khôn Vũ Trụ. Vì cớ cho nên, người
Quỉ Chúa đàng ấy còn lãnh một phận-sự tối trọng, tối yếu là
làm Giám-Khảo duợt Chư Tiên đoạt phẩm-vị Phật”.

GIẢM THÂU
減輸
Kinh Sám Hối có câu:
“Làm lành đặng hưởng phước duyên,
“Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu.”


GIAN DÂM
奸淫
Kinh Sám Hối có câu:
“Còn một nỗi gian-dâm đại tội,
“Lấy vợ người làm lỗi tiết-trinh.”
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GIAN GIẢO
奸狡
E: Cheating.
F: Fourbe.
Gian: Giả dối, lương lẹo, núp lén. Giảo: quỉ quyệt. Gian giảo là
dối trá và quỉ quyệt (gian trá xảo quyệt).
Kinh Sám Hối có câu:
“Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo,
“Tra tội nhơn, gian giảo ngược-ngang."

GIAN MƯU
奸謀
Kinh Sám Hối có câu:
“Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại
“Đừng gian mưu hãm-hại người hiền.”

GIAN PHI
奸非
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Bề xử thế trước sau trọn phận,
Cuộc gia đình cẩn thận hành vi.
Đường quanh ngõ tắt khó đi,
Chông gai chớ lội, gian phi chớ làm.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIAN THAM
奸貪
F: Malhonnête et ambitieux.
(Gian là lòng không ngay thẳng, thế nên chữ gian thường đi
đôi với từ ngữ: gian dối, gian xảo, gian tà. Tham là muốn thâu
đoạt của người làm của mình trong việc bất chánh). Vậy gian
tham là một tính xấu, không nên có trong mỗi người.
Thầy hỏi: “Các con có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham
chăng? -Thì cũng muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới
quyền thế lợi lộc đó. Vậy sự yếu trọng của con người là nạn
cơm áo. Nắm chặt quyền phân phát cơm áo thì chưa ai đã
chịu thọ sanh nơi thế nầy lánh khỏi. Muốn cho đặng quyền
hành ấy thì làm thế nào? - Dùng hết mưu chước quỉ quyệt
thâu đoạt cho đặng lợi lộc quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời
trở nên trường hỗn độn, tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành
giành, gây nên mối loạn, nhơn loại nghịch lẫn nhau, giúp cho
phép Tà quyền, mạnh hơn, yếu thiệt, mất phép công bình
thiêng liêng Tạo hóa. Cái trường thảm khổ của thế gian cũng
do nơi đó mà ra. Vậy:
Gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo đức.
Tham gian nhập vào nhà thì nhà không chánh giáo.
Tham gian đã nhập vào nước thì nước hết chơn trị.
Tham gian đã lộng toàn thế giới thì thế giới hết Thánh, Thần.
Thầy không cần nói, sự gian tham có thể giục các con lỗi đạo
cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy, gian tham là trọng
tội”.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

106

▐ Q.1 VẦN G

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

GIAN TRÁ
奸詐
Kinh Sám Hối có câu:
“Trước người giả bộ siêng lo,
“Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng,”

GIAN TRUÂN
奸屯
F: adversite’.
Kinh Sám Hối có câu:
“Dầu khi gặp lúc gian-truân,
“Cũng đồng giúp ích chớ đừng mặt ngơ."


GIÁN CAN
间干
“Thảng như Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của
Ðạo rủi có làm việc chi ngộ bất cập lượng, sai siễn một đôi
điều không phù hạp với Luật Thương Yêu và Quyền Công
Chánh thì bổn phận của đàn em được phép gián can với lễ độ
của tình huynh đệ nhứt gia”.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIANG SAN
江山
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho tiếp bài thi
Ðường dài chớ nệ ngàn công gắng,
Bước nhọc đừng nao một dạ thình.
Ðồ sộ giang san xưa phủi sạch,
Trông vào tua vẹn nỗi đinh ninh.


GIÁNG BÚT
降筆
Pháp Chánh-Truyền Đức Lý Giáo-Tông có dạy:
…Nhờ Ngài và Hội-Thánh cầu khẩn, Thầy mới giáng bút
truyền các Bí-pháp ấy cho Hộ-Pháp: “Mừng thay cho nhân loại
chút ít rồi. Hội-Thánh chơn truyền Tân Pháp đã đạt đặng như
phép “Giải-oan”, phép “Khai sanh môn”, Ban Kim quan…lại
còn nhiều Bí Pháp nữa mà Hộ-Pháp chưa có lịnh truyền và lại
bị chúng sanh và Hội-Thánh còn mờ hồ không nạp dụng. Ngày
nay chẳng biết các Đấng Thiêng-liêng và chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật tại Bát-Quái-Đài đã thọ lịnh của Thầy mà hành
Pháp vì thuộc về quyền hành của các Đấng ấy; ngày nay mới
tính sao? Trong các Bí-pháp có mầu nhiệm đắc Đạo, bây giờ
các Đấng ấy cho hay là không? Thảm!...Cười. Nếu Lão có
phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một người đắc Pháp, Cửu Trùng Đài cũng đã yểm
quyền Bát Quái-Đài mà chớ! Thật vậy đó chút”
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GIÁNG CẤP
降級
E: To retrograde.
F: Rétrograder.
Giáng: Rơi xuống, từ trên Trời đi xuống. Cấp: phẩm bực Chức
sắc. Giáng cấp là phạt cho xuống phẩm thấp hơn vì có tội, do
quyết định của Tòa Tam Giáo.
Tân Luật: Điều 31:
Tòa nầy (Tòa Tam Giáo) có quyền xử giáng cấp hay là
trục xuất.
Thập hình của Đức Lý Giáo Tông:
“Ðệ Nhị Hình: Chư Chức Sắc Thiên Phong không tùng
mạng lịnh của Hội Thánh: - Thuyên bổ không đi. Không trọn phế Ðời, hành Ðạo - Bỏ bê phận sự. Ðịnh
Án: Giáng cấp tới Tín Ðồ hay buộc hành Ðạo ngoại
quốc”.
"Ðệ Tam Hình: - Làm nhơ danh Ðạo. - Mượn danh
Ðạo, tạo danh Ðời.- Lợi dụng danh Ðạo làm điều bất
chánh. Ðịnh án: Giáng cấp từ phẩm đương quyền
xuống đến hai hay là một cấp."

GIÁNG CƠ
降乩
E: To be manifested itself by the Corbeille à bec.
F: S’être manifestée par la Corbeille à bec.
Giáng: Rơi xuống, từ trên Trời đi xuống. Bút: cây viết, chỉ cây
Ngọc cơ mà nơi cán có gắn một cọng mây làm như cây viết để
viết ra chữ bóng. Cơ: cây Ngọc cơ, một dụng cụ để thông công
với các Đấng thiêng liêng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giáng bút đồng nghĩa Giáng cơ.
Giáng bút là Đấng thiêng liêng giáng điển vào cây Ngọc cơ để
Ngọc cơ chuyển động viết ra chữ bóng trên mặt bàn, tạo thành
một bài văn dạy Đạo.
“Kỳ Hạ-nguơn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không có
chơn-linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo-chủ trước
nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo-chủ như buổi trước
thì không đủ thống nhất đặng tín ngưỡng của nhơn-sanh trong
hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ Thiiên Nhãn là cơ-quan hiệp
cả chơn-thần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu: Tinh- KhíThần vi nhứt. Ấy là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Từ
khi các Tôn giáo bị bế: Âm thạnh Dương suy, nên Thần chẳng
hiệp cùng Tinh Khí được, vì vậy nên người tu hữu công mà
không đắc quả.”
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Đây xin nhắc lời của Đức Lý
Giáo Tông giáng bút giải nghĩa chức Chánh Trị Sự và nài Hộ
Pháp ban quyền luật lệ Hiệp Thiên Ðài cho Chức sắc ấy.

GIÁNG ĐÀN
降壇
E: To come down into the esplanade of ceremony.
F: Descendre à l’esplanade de cérémonie .
Giáng: Rơi xuống, từ trên Trời đi xuống. Đàn: nơi tổ chức nghi
lễ cúng tế Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. Giáng đàn
là các Đấng thiêng liêng từ cõi Trời đi xuống cõi trần, đến đàn
cúng tế để chứng kiến lòng thành tín của các tín đồ hiến lễ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ngã Thái Thượng Lão Quân giáng
đàn.
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GIÁNG HẠ
降下
Đức Quyền Giáo Tông nói: “Nhận lãnh nơi Đức Thượng Đế,
bậc Từ-Phụ của toàn nhân-loại, chúng tôi có sứ mạng truyềnbá nền Chánh-giáo của Người đến khắp hoàn cầu. Chúng tôi
có đầy đủ bằng chứng về sự giáng hạ của Người trên đất
nước này. Nhiều phép lạ đã xảy ra giống như thời Chúa Jésus
ngự đến ban phép lạ xưa kia ở Lourdes và các nơi khác.”

GIÁNG LÂM
降臨
E: To descend.
F: Descendre.
Giáng: Rơi xuống, từ trên Trời đi xuống. Lâm: tới, đến. Giáng
lâm là đi xuống tới nơi (Nói về Thần Tiên xuống chốn nhân
gian).
Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần:
"Địa Kỳ Thần Tướng đàn tiền giáng lâm."

GIÁNG LINH
降靈
Giáng linh 降 靈 là chiết Chơn linh giáng xuống cõi trần. Ví
như Đức Quan Âm Bồ Tát là do Từ Hàng Bồ Tát giáng Chơn
linh xuống phàm rồi tu hành đắc quả.
Đêm 14 tháng 11 năm Ðinh Hợi (1947) Đức Hộ-Pháp Thuyết
rằng: khi “Đức Jésus vô Ðền Thờ, buổi nọ chơn linh Ðấng
Christna giáng hạ, các vị Giáo Chủ trong Ðạo toàn là những
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bác sĩ nghe tiếng đồn danh thần đồng của Chúa Jésus nên khi
vô Ðền Thờ, họ xúm nhau lại vấn Ðạo, Ðức Christna giáng
linh, ngồi giữa các vị Giáo Chủ ấy, thuyết đạo làm cho thiên
hạ ngạc nhiên sự lạ.
Hai vợ chồng buổi nọ đi chầu lễ Sablat vô Ðền Thánh cúng rồi
về, dòm lại Ðức Chúa đâu mất, hỏi ai nấy có thấy Jésus
không? Hai ông bà tìm kiếm mãi cũng không thấy con, sợ sệt,
hơ hãi chạy trở lại Ðền Thờ, thấy Jésus ngồi giữa, các bác sĩ,
Giáo Chủ đó ngồi chung quanh đương vấn Ðạo. Bữa nọ vì tình
cờ, tuy vân lúc còn ở trong Ðền Thánh Bà có được truyền tin
rằng: Bà sẽ cho loài người nơi mặt thế nầy, bởi nơi lòng Bà
xuất hiện ra Ðấng Chúa Cứu Thế.”
Kinh Đại Tường có câu:
"Hội Long-Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma.
"Giáng linh Hộ-Pháp Di-Đà,
"Chuyển cây Ma-Xử đuổi tà trục tinh."

GIÁNG MA XỬ
Giáng Ma Xử là Cái chày để hàng phục quỉ ma. Ðây là bửu
pháp của Vi Hộ thời Phong Thần. Sau Vi Hộ trở về núi tu luyện
đắc quả Phật Hộ Pháp, nên gọi là Vi Hộ Pháp. Bửu pháp nầy
được Ðức Hộ Pháp đem trấn nơi Cực-Lạc Thế-Giới nơi cõi
thiêng liêng.
Đức Quyền Giáo Tông giáng ngày: 17-09-Kỷ Sửu (dl: 07-111949) dạy rằng: “Lẽ thì Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy các em,
nhưng vì cặp loan mới tập, Ngài không thể giáng được. Anh
vưng lịnh Đức Lý đến tỏ cơ Đạo ngày hôm nay cho các em
được rõ. Nền Chánh giáo của Chí Tôn hoằng khai kỳ Phổ Độ
thứ ba nầy gọi là Quốc Đạo, thì các em cũng đủ hiểu ý nghĩa
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ra sao. Nếu đời không loạn lạc thì Đạo khai chẳng ích chi.
Xem đời Châu - Thương chiến đấu thì đạo Lão mới ra bình
phục, bởi do nơi lịnh Ngọc Hư, Khương Tử Nha lên núi 40
năm phải thừa mạng xuống trần lãnh roi Đả-Thần-Tiên trị loạn.
Đó là do Đạo của Đời. Ngày nay Hộ Pháp cũng lãnh cây
Giáng Ma Xử để cầm quyền trị thế thì các em cũng biết rằng
cây roi Đả Thần-Tiên là linh nghiệm thế nào, thì cây Giáng Ma
Xử còn huyền năng gấp mấy. Vậy các em khá tuân mạng
Người cùng Đức Lý Giáo Tông, hai quyền ấy hiệp một là
quyền Chí Linh tại thế. Các em đã mang trọng trách nơi mình
trong cơ chuyển thế, thì đã có ký hứa buổi hạ trần, cũng như
các Tướng nhà Châu lãnh lịnh nơi Côn Lôn khi trước. Vậy mọi
việc hành trình khá nhớ căn tu là gốc, làm điều chi phải thuận
theo Thiên mạng là toàn thắng với danh nghĩa “Vì Đạo cứu
Đời” thì có Đức Lý cùng Qua thị chứng. Các em cứ tiến hành.
Ê, kỳ hội ngày mai, các em được chấp thuận nhiều lẽ phải.
Các em nên nhớ rằng: Mọi việc chi, dầu Đạo hay đời, mà đắc
thắng là do nơi lẽ phải. Vậy anh đến tỏ bày đại lược bấy nhiêu
lời, các em do theo đó mà hiểu xa thêm nữa. Khi khác anh sẽ
chỉ giáo nhiều việc hữu ích về tương lai”.

GIÁNG SANH (GIÁNG SINH)
降生
Thầy dạy: “Từ trước TA giáng sanh lập Phật giáo gần sáu
ngàn năm thì Phật Đạo chánh truyền gần thay đổi. TA hằng
nghe chúng sanh nói Phật giả vô ngôn. Nay nhất định lấy
huyền diệu mà giáo Đạo, chớ không giáng sanh nữa đặng
chuyển Phật giáo lại cho hoàn toàn.” - (Trang 19-Q.1)
Tấtc nhiên “Kỳ Hạ-nguơn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo
không có chơn-linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáochủ trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo chủ như
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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buổi trước thì không đủ thống nhất đặng tín ngưỡng của nhơnsanh trong hoàn-cầu thế giới. Cho nên thờ Thiiên Nhãn là cơquan hiệp cả chơn-thần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu:
Tinh Khí Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập
Thánh. Thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu nhiệm cho mọi
người biết tùng thiên-lý.”
Ngày Chúa Cứu Thế ra đời
(Giáng là xuống, sanh là được ra đời) tức nhiên là ngày người
con được mẹ sanh ra. Đây là chỉ ngày Chúa Cứu Thế ra đời,
là một Đấng tối cao của nhân loại xuống thế gian làm Thiên
mạng. Chữ Giáng có nghĩa là việc đến trần trong sự yêu cầu,
làm Thiên mệnh; còn người thường thì gọi là hạ sanh. Trong lẽ
hạ sanh có khi tự nguyện, có khi vì bắt buộc mà đến.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh đêm 14 tháng 11
năm Ðinh Hợi (1947) nói rằng: “Bần Ðạo xin thuyết cái nguyên
căn của Ðức Chúa Jésus Christ là gì? Ðức Chúa Jésus Christ
là ai?
-Nếu chúng ta thấy chơn truyền của dân tộc Hébreux tức dân
Do Thái bây giờ để lại, theo luật pháp của Thánh Moise đã tiên
tri nói về Ðấng Cứu Thế giáng sanh, nếu chúng ta tìm tòi, lật
từ tờ trong Kinh Thánh Gia Tô chẳng hề thấy tên Christ và
chẳng có tên Christ, mà nơi cõi thiêng liêng Bần Ðạo dám
chắc Ðức Chúa Jésus Christ là Chơn linh Christna là Tam Thế
Tôn đó vậy. Ðức Phật Christna không phải xa lạ với chúng ta,
bởi vậy cho nên Ngài đã đến mà lại đến với chức trách nhỏ
nhen hèn hạ, bởi loài người quá tự kiêu, tự đắc, dùng phương
pháp nhỏ nhen, Ngài hạ mình hèn hạ ấy hầu đem tâm hồn chí
Thánh của Ngài thức tỉnh các sắc dân Âu Châu.”
Qua 24-12-1949 (Âl:. Kỷ Sửu) Đức Hộ Pháp nói tiếp:
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“Đêm nay một đêm kỷ niệm Jésus Christ tức nhiên là Phật
Christna giáng sanh bên Âu Châu mở Đạo. Thường năm hễ
đến lễ Giáng Sanh này thì Đạo Cao Đài chúng ta vẫn tôn sùng
Giáo Chủ Gia Tô cũng như Vị Phật của chúng ta vậy, chúng ta
coi Ngài cũng như một Vị Giáo Chủ của một nền Tôn Giáo
đương nhiên đã để tại mặt thế này”.
Trong nền Đại-Đạo hằng năm đến ngày 25 tháng 12 Dương
lịch là ngày Vía Đức Chúa Jésus Christ, nơi Tòa Thánh Tây
Ninh thiết lễ Đại Đàn, còn các Thánh Thất địa phương thì
Cúng Tiểu Đàn.
Ngày Giáng sanh của Chúa Cứu Thế
Đức Hộ-Pháp Thuyết ngày 14-11-Ðinh Hợi (1947): “Hôm nay
là ngày sanh của Ðức Jésus Christ còn để lại dấu tích cho
chúng ta thật đáng để ý hơn hết. Ðêm lễ Noel trong Ðền
Thánh làm lễ long trọng như chúng ta làm lễ hôm nay vậy, hai
vợ chồng đi lại từ làng Nazareth vô Ðền Thánh làm lễ. Khi đó
bà đã có thai gần ngày sanh, nghĩ mình đã có căn tu, đến
ngày Ðại Lễ không thể ở nhà được, bụng mang dạ chửa, cũng
rán đi đến chầu lễ thường lệ. Ở Châu Thành nhà cửa bị thiên
hạ mướn chật hết, kiếm không ra chỗ ngụ, không lẽ ở ngoài
trời, mới vô năn nỉ chúng cho ở trong chuồng chiên tạm trú.
Trời đang tiết Ðông thiên, như ngày nay chúng ta nghe cũng
hơi lạnh; lạnh lẽo lạ lùng nhứt là đối với hai người tâm Ðạo
nầy vô ngủ trong chuồng chiên rất khổ sở. Ðúng 12 giờ khuya
đêm ấy bà chuyển bụng sanh ra Ðức Chúa Jésus Christ.
Trong sách nói, ngày Chúa Giáng Sanh, có vì sao gọi là sao
chổi mọc không gì khác lạ, đó là Comete de Halley, mỗi 75
năm mọc trở lại một lần. Các vị Vương tiên tri rằng: "Ngày nào
sao chổi ấy mọc là ngày Chúa giáng sanh nên nhớ để dạ tìm
người". Có nhiều huyền diệu ta không thể tưởng tượng được
như đám chăn chiên đóng trại ngoài trời, bỗng nghe giữa thinh
không có nhiều Thiên Thần kêu nói có Chúa Cứu Thế giáng
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sanh, nên Vua của dân Maures và các người chăn chiên ấy vô
đảnh lễ Chúa đầu tiên hơn hết. Tai hại thay! Thời buổi đó
nước của dân Juifs bị Ðế quốc Romains chiếm làm thuộc địa,
ở Palestine thì để một vị Chánh Soái là Hérode Antivas hằng
để tâm mưu sát Ðấng Chúa Cứu Thế, vì có tiên tri nói đến làm
Vua nước Do Thái, nên ngay từ buổi đến trấn nhậm Palestine
chính Hérode đã giết ông Thánh Saint Jean Baptiste. Buổi ấy
các nhà tiên tri cho biết Ðức Chúa Cứu Thế sanh ngày đó mà
không biết Ðấng Chúa Cứu Thế là ai? Muốn giết, mà không
biết ở đâu? Nên bắt tất cả con nít sanh trong đêm ấy ra giết
hết, đinh ninh rằng: Trong đám đó có lẽ có Ðấng Chúa Cứu
Thế. Ai dè may thay! Ông Joseph đêm mệt mỏi nằm mộng
thấy Thiên Thần mách bảo, liền bồng đứa trẻ trốn qua Egypte.
Hai vợ chồng đào tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng đã bị giết
rồi. Qua Egypte một thời gian, đứa con lên được lên 5, 6 tuổi,
nghe tin bên nước mình đặng yên và có lịnh thiêng liêng
truyền dạy hai vợ chồng trở lại Palestine, chồng làm thợ mộc
theo nghề cũ, vợ may vá nuôi con, lại sanh thêm ba bốn người
con trai, gái nữa, thành thử cách sống rất nghèo hèn khổ não”.

GIÁNG SINH (Đức Hộ Pháp Giáng Sinh)
Văn phòng
Chưởng quản
Hiệp-Thiên-Đài

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

HIẾN PHÁP
Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài
Chiếu y Tân luật và Pháp Chánh Truyền.
Chiếu Hiến Pháp và Nội-luật Hiệp-Thiên-Đài ngày rằm tháng
02 năm Nhâm Thân.(dl: 21-03-1932)
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Chiếu Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày 08 tháng Giêng, Giáp
Thìn (dl: 20-02-1964) và Hiến Pháp Hiệp-Thiên-Đài bổ túc
ngày 27-02-Ất Tỵ (dl: 29-03-1965)
Chiếu Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 16 và 17
tháng 04-Quí Sửu (18 và 19-05-1973) Đức Lý Đại Tiên Nhứt
Trấn Oai nghiêm đồng ý với Đức Hộ-Pháp ban đặc quyền cho
Hiến Pháp Trương Hữu Đức Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài.
Chiếu Thánh lịnh số 21/TL ngày 09-04-Ất Mão (19-5-1976)
chấp nhận cho toàn Đạo thiết lễ MỪNG NGÀY GIÁNG SINH
ĐỨC HỘ-PHÁP.
Chiếu Vi bằng số 09/VB ngày 18-04-Ất Mão (28-05-1975) Hội
Thánh Lưỡng Đài quyết nghị: Kể từ nay Hội-Thánh thiết Lễ
cúng ĐẠI ĐÀN mừng ngày Giáng sinh Đức Hộ Pháp tại Tòa
Thánh - Tây Ninh, thay vì cúng Tiểu Đàn. Nên:
THÁNH LỊNH
Điều Thứ Nhứt: kể từ nay Hội-Thánh sẽ thiết Lễ Cúng Đại
Đàn “Mừng ngày Giáng sinh Đức Phạm Hộ-Pháp” đêm mùng
4 rạng mùng 5 tháng 5 Âm-lịch hằng niên tại Tòa Thánh Tây
Ninh.
Điều Thứ nhì: Thánh lịnh số 21/TL ngày 9 tháng 4 Ất Mão (195-1976) dẫn thượng và các văn kiện khác trái với Thánh Lịnh
này không còn hiệu lực.
Điều Thứ ba: Hội Thánh Hiệp-Thiên-đài, Cửu Trùng Đài và
Hội-Thánh Phước thiện nam nữ tùy nhiệm vụ thi hành và ban
hành Thánh lịnh này.
Tòa Thánh, ngày 22 tháng 04 năm Ất Mão (dl: 01-06-1976)
Hiến Pháp
Trương Hữu Đức (Ấn ký)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁNG TÂM
降心
Năm Đinh Mão (1927) Đức Lý báo cho biết rằng: “Đức Chí
Tôn sẽ giáng tâm cho Đạo hữu Thượng Trung Nhựt mà dạy
các cử chỉ phải thi hành việc Đạo. Vậy Đạo hữu an tâm”.
Thầy dạy: “Đức! Cái công quả của con là Chấp Cơ truyền Đạo.
Nghe Thầy dạy điều thiếu sót. Như trước khi muốn Thủ Cơ thì
phải lo diệt trần, là đừng để vào trí của con một ý muốn riêng
chi hết. Cầm Cơ thì trí não thanh tịnh, đừng sắm sửa vào trí
chi hết, vì là phần riêng của con thì Thầy lấy chi mà ứng vào
đó cho đặng. Con phải giữ trí tỉnh táo, khi Cơ lên thì Thầy ứng
câu gì vào trí, con viết ra câu ấy. Thầy giáng tâm của con.
Như trí con choán hết ý tứ Thầy thì đâu đặng linh nghiệm”.
Ngày 10-5-1927 (âl 10-4-Đinh Mão). Khi Ngài Bảo Pháp
Nguyễn Trung Hậu cầu hỏi Đức Chí Tôn về những cuốn sách
Đạo do Ngài viết ra. Đức Chí Tôn giáng cơ đáp:
- Hậu, sách con làm ra đều có giá trị là nhờ có Thầy giáng
tâm con. Con sợ sai lầm cũng phải, nhưng về sự sai siển, dầu
bậc Thánh xưa làm sách cũng còn nhiều chỗ khuyết điểm. Vậy
con cứ an lòng mà làm ích thêm nữa. Thầy hằng ở bên con
mà dìu dắt cho trí hóa rộng thêm, nghe con.!”

GIÁNG THÂN
降身
Giáng thân là đến với thế giới này bằng xác thân, do cha mẹ
phàm phối hợp mà tạo ra xác thân hữu hình này. Đồng nghĩa
với giáng sanh.
Đức Hộ-Pháp nói: "Tam Trấn tức là ba Trấn. Ba Trấn cũng có
nghĩa là Tam giáo. Như Nhứt kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ các Đấng
ấy giáng thân lập Đạo kêu là Tam giáo. Nay, Chí-Tôn lấy
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huyền diệu lập Đạo mà chấn hưng Tam giáo, lại phải có ba vị
thay thế cho: Phật, Tiên, Thánh nên kêu là Tam Trấn có nghĩa
là trấn nhậm. Đó là tuỳ thì mà biến đổi vậy".
Đức Hộ-Pháp nói: “Ngày nay Đức Chí-Tôn đến, Ngài không
giáng thân như các lần trước, mà giáng linh bằng HUYỀN
DIỆU CƠ BÚT. Vì lẽ đó Ngài phải lập Hội-Thánh để làm Thánh
Thể cho Ngài.”

GIÁNG THẾ
降世
Là đến với cõi trần này. Xưa nay Đấng Giáo chủ là người
đứng đầu trong một Tôn Giáo. Riêng với Đạo Cao-Đài luôn thể
hiện tinh thần Thiên Nhơn tương hợp , nên Đức Hộ Pháp cũng
là Giáo Chủ, nhưng về mặt hữu hình , còn quyền Thiêng Liêng
thì Giáo Chủ vô vi vẫn là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh
“Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma
-Ha Tát Giáo Đ ạo Nam
Phương”.
Đức Thượng Đế giáng Cơ xưng danh qua bài thi khoán thủ
NGỌC HOÀNG GIÁNG THÊ GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG:
NGỌC ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
HOÀNG thiên bất phụ chí anh hào.
GÍANG ban phúc hạnh nhơn đồng lạc,
THẾ tạo lương phương thế cộng giao.
GÍAO hóa nhơn sanh cầu triết lý,
ÐẠO truyền thiên hạ ái đồng bào.
NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
PHƯƠNG tiện tu tâm kế diệt lao.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bay đến Hồ Dương phụng gáy chiều,
Thần Tiên giáng thế biết bao nhiêu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁNG TRẦN
降塵
E: To descend into the world.
F: Descendre en ce monde.
(Từ trên cõi cao đến gọi là Giáng, là đi xuống; Trần là cõi thế
gian nhiều đau khổ này). Một chơn linh cao trọng đến thế này
để làm Thiên mạng thì gọi là giáng trần. Nếu gọi Hạ trần (là
tiếng tự khiêm) thực ra đây là đến trong sự bắt buộc.
Chùa Giác Hải: ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
Thánh Ngôn dạy: “Như Nhãn, con nghe Thầy: Khi giáng trần
Chí Tôn Phật Tổ, Thầy duy đặng có bốn môn đệ, chúng nó
đều chối Thầy. Khi giáng lập đạo Tiên, Thầy có một trò là
Nguơn Thỉ. Khi lập Đạo Thánh thì đặng mười hai Môn đệ,
song đến khi bị bắt và hành hình thì chúng nó đều trốn hết, lại
còn bán xác Thầy nữa. Còn nay, Thầy đã sắm sẵn Môn đệ
cho con cũng đã nhiều, con đừng thối chí. Thầy thường than
rằng: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh, nên
Thầy nôn nóng nhưng Thiên cơ chẳng nghịch đặng. Ma quỉ
hằng phá Chánh mà giữ Tà, chư Tiên Phật trước chưa hề
tránh khỏi. Còn cái địa vị cao trọng, nó làm cho nhơn tâm ganh
gổ. Con phải lấy Phật tâm con mà dòm ngó đám sanh linh bị
phạt, luân hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà cam chịu nhục
nhã, lòng từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy. Nếu
Thầy dùng quyền pháp Chí Tôn thì mất lẽ công bình thiêng
liêng Tạo hóa. Con cứ lo lập Luật, để công phổ độ cho chư
Đạo hữu con hưởng chút ít.”
Đức Hộ-Pháp nói: “Đời quá ư bạo-tàn, cho nên Đức Chí Tôn
mới giáng trần mở Đạo cho con cái biết: các ngôi Thần,
Thánh, Tiên, Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao
nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần Đạo vâng
lịnh Đức Chí Tôn xuống thế mở Đạo”.
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GIẢNG (LÊ VĂN GIẢNG) (Tên)
Thọ phong Lễ Sanh ngày 14-05-Bính Dần. Ông là một trong số
247 người ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.
Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với ông Ngô văn
Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng Chí Tôn, kỷ
niệm qua bài thi, câu “BẢN, đạo khai SANG, QUÍ, GIẢNG
thành”. Cách đây ít ngày, Đức Thượng Đế giáng cơ dạy mấy
ông: Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức phải hiệp với ông Phủ
Ngô Văn Chiêu mà lo mở Đạo. Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải
do nơi ông Chiêu là Anh Cả.
Lúc nầy (1926) trong Đạo kể được 13 người:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

2-Lê Văn Trung
3-Vương Quan Kỳ
5-Đoàn Văn Bản
6-Võ Văn Sang
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
11-Cao Hoài Sang
13-Trương Hữu Đức.

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl: 12-2-1926), Đấng
Thượng Đế giáng cơ cho mỗi người một bài thi. Đêm nay, hai
ông Trương Hữu Đức và Cao Hoài Sang vắng mặt, thế nên
hai vị này Đức Thượng Đế không cho Thi.
- Bài thi cho ông Lê Văn Giảng:
“Trần tục là nơi chỗ biển buồn,
“Nghe nơi Đại Đạo ráng nghe luôn.
“Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó,
“Ách nạn chi chi cũng chảy luôn.”

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẢNG ĐÀI
講臺
E: The pulpit of the preachment.
F: La chaire de la prêcherie.
Giảng Đài là cái
Đài cao dùng làm
nơi Thuyết đạo
của các Chức sắc
Đại Thiên Phong
sau mỗi lần Cúng
Đàn, thường lên
đây
để
thuyết
giảng về Giáo Lý
đạo. Sau này là
nơi Tuyên Dương công nghiệp một chức sắc qui Thiên. Trong
nội tâm Đền Thánh, thuộc về Cửu Trùng Đài. Hai bên có hai
cái Đài Thuyết Đạo Đây có nghĩa là tích Vua Phò Dư lập Đài tế
cáo trời đất. Khi Đức Khổng Tử đi truyền Giáo (Đạo Nho) qua
nước của Vua Phò Dư, gặp phải ông vua tánh tình tàn bạo,
không ưa Tôn Giáo, không thích tu hành. Vua ra lệnh bắt Đức
Khổng Tử giam vào ngục thất ngoài hai năm mới phóng xá và
cấm trong nước nếu ai theo đạo của Ngài thì bị tru di. Vua lại
ra 6 điều:
1- Mắt ta không muốn trông thấy Khổng Phu Tử.
2- Tai ta không thèm nghe những lời của Khổng Phu Tử
3- Mũi ta không chịu hơi hôi tanh của Khổng Phu Tử.
4- Lưỡi ta không thích nói chuyện với Khổng Phu Tử.
5- Thân ta không muốn gần, thân mật với Khổng Phu Tử.
6- Ý ta không cho Khổng Phu Tử qua nước ta lần hai.
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Nếu cãi lệnh ta sẽ gia hình
không dung thứ. Ấy là tượng 6
cái tia trong miệng Rồng phun
ra tức là lục căn: Nhãn, Nhĩ,
Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.
-Đời vua Phò Dư vô đạo, tánh
chất bạo tàn, nên Trời phạt
trong nước bị thiên tai, hạn
hán. Vua thấy trong nước
nguy biến bèn ra giữa trời lập
cái Đài mà cầu nguyện (tướng
tinh vua Phò Dư là con Thanh
Đẩu Long- Rồng Xanh). Vua
Phò Dư quỳ dưới Đài mà cầu
nguyện thấu đến Ngọc Hư
Cung, Đức Ngọc Đế sai ông
Hứa Chơn Quân xuống đứng
trên đài kêu, cho biết rằng:
- Ấy là tại nhà vua vô đạo,
không kể Thánh Hiền nên Trời phạt như vậy. Nếu nhà vua
muốn trong nước được mưa thuận gió hoà, dân chúng an cư
lạc nghiệp thì qua nước Lỗ tìm Đức Khổng Phu Tử rước về
mà mở Đạo dạy dân thì trong nước hết tai nạn. Ngài nói rồi
đằng vân bay mất. Vua nghe lời qua Nước Lỗ cầu Đức Khổng
Phu Tử về mở trường giáo đạo dạy dân. Không bao lâu trong
nước được mưa thuận gió hòa, dân chúng lạc nghiệp âu ca,
vua thấy vậy truyền lịnh trong nước: nếu ai không theo đạo
của Đức Khổng Phu Tử thì bị gia hình trọng trị.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÀNH GIỰT
Thầy phân bày: “Thầy tưởng để cho các con lo liệu giành giựt
đương cự với chúng nó, nhưng dòm Thiên Thơ thì tám phần
mười đã sa ngay vào chơn của Quỉ vương vày đạp, mà lại
phần đông các con là bậc phẩm cao, chức trách trọng hậu.”


GIAO HẢO
交好
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: “Tình giao hảo giữa
người thi ân và kẻ thọ ân bắt buộc như thế, cho nên, để lưu
niệm thành tích của nhiều Đấng Tiên Vương trong hiện kim
thời đại, Ðức Hộ Pháp xây cất ngôi Báo-Quốc-Từ nầy thành
hột kim cương chói rạng miền Nam Việt-Nam, lại đặt vị trí nơi
trung tâm Châu Thành Thánh Ðịa, thật là một may duyên hy
hữu.”

GIAO HÒA
Đức Hộ-Pháp nói về Kim Quan Sứ: “Người có giáng Cơ buổi
Đạo đương bình tịnh, cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn đương
hòa ái với nhau, không có tâm-tánh gì phản động, chưa có một
mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nề-nếp chơn truyền
của Đức Chí-Tôn mà thinh không Kim-Quan-Sứ giáng-cơ cho
một bài thi chẳng khác nào như tìm đến Thánh-Thể của Đức
Chí-Tôn mà liệng một tối hậu thơ, bài thơ ấy như vầy:
Cửu phẩm Thần-Tiên nễ mặt ta,
Thích-Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch-Ngọc năng lui tới,
Đường Đạo Tây-Phương thử chánh tà".
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GIAO KẾT
交結
Là một hình thức đặt điều kiện thế nào cho có lợi về phần
mình. Với người tu hành ngày nay khi Đấng Thượng đế đến
ban cho mối đạo nhà, những mong cứu vớt nhân sanh đang
bên bờ vực thẵm, nhưng người đời cứ hẹn lần hẹn lựa, đòi hỏi
phải chờ giàu có mới tu, chờ cho con cái trưởng thành mới tu,
nhưng… nên nhớ sự tu hành là lợi cho bản thân mỗi người
chứ không phải tu cho Trời Phật, nên sự giao kết là một điều
bất lợi, dịp may không đến hai lần.
Đức Quan Thánh để lời rằng: “Than ôi! Trời cao minh soi xét
mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia
chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại
kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức
từ bi cũng khó chiều theo được. Các Ðấng thiêng liêng xưa kia
khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí,
há chẳng phải là gương tín thành đáng noi dấu hay sao?”
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Trên TỪ-PHỤ chứng minh soi xét,
Con ký tên giao kiết tại Toà.
Sau đây xảy chuyện chi ra,
Tội đành thế tội vậy mà cũng cam.

GIAO PHÓ
交付
Đức Hộ-Pháp nói: “Hội Thánh Phước Thiện tức nhiên là Hội
Thánh của Hiệp Thiên Đài. Trước, chưa xuất hiện Hội Thánh
Phước Thiện mà Hiệp Thiên Đài vẫn có ít người làm, sau lập
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thành Hội Thánh được Chí Tôn định đâu sẵn rồi nên giao phó
trách nhậm ấy cho Qua, tức là chính mình Hộ Pháp là người
làm đầu trong Hiệp Thiên Đài, trách nhậm đó nặng nề làm sao
đâu. Khi ấy chỉ có ba người Hiệp Thiên Đài lãnh phận sự
Thầy”.

GIAO TIẾP
交接
Đức Quyền Giáo Tông dạy: “Ở đời người ta cần phải giao tiếp
với nhau. Ðối với chư Ðạo Hữu sự giao tiếp ta lại có cái tình
kiên lạc chí thành, cái nghĩa tương thân chí thiết. Giao tiếp mà
chi? Là để dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trong đường Ðạo và
đường Ðời. Anh lớn chỉ biểu cho em nhỏ, người rõ Ðạo bày vẽ
cho kẻ chưa thông. Người nầy lầm lỗi kẻ kia chỉ dùm, dưới vui
tuân lời trên dạy, trên không hổ cho dưới bày, lấy lễ hòa nhau,
trên khuyên dưới kỉnh vui vẻ chung nhau, buồn thảm sớt nhau,
giao lưng đâu cật mà bồi đắp mối Ðạo Trời cho rõ là con một
cha, chung thờ một chủ nghĩa.
Ðấng Chí Tôn có giáng cơ dạy như vầy:
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.

GIAO THIỆP
交涉
Đức Quyền Giáo Tông dạy: “Trong đường giao thiệp ta cần
phải lấy hết tấm lòng bác ái, đem hết dạ chí thành mà đối đãi
nhau thì Ðạo tâm ta mới biểu lộ ra tới gương chơn chánh.
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Ðồng Ðạo mà chẳng biết thương nhau, chẳng vãng lai thù tạc
với nhau, cứ nhà ai nấy ở, ai khôn dại mặc ai, ai hoạn nạn
thây ai, bo bo cứ giữ câu "Ðộc thiện kỳ thân" thì trái hẳn với
chủ nghĩa Ðại Ðồng của Ðạo Trời lắm đó”.


GIÁO (Dương Văn Giáo) (Tên)
Giáo! Con đặng phong vào chánh vị Bảo Cô Quân. Thầy cậy
con một điều là để hết dạ yêu thương, binh kẻ hèn, giúp người
khổ. Con nắm lưỡi gươm huệ kiếm đặng dẹp lối chông gai cho
Đạo êm đềm bước tục. Ấy là trách nhậm khó khăn nhưng
cũng là phương làm con nên vinh diệu.

GIÁO CHỦ
教主
E: The founder of a religion.
F: La fondateur d’une religion.
Giáo chủ là Người đứng đầu một Tôn-giáo. Từ xưa đến giờ,
mỗi kỳ khai Đạo là có một vị Giáo chủ cầm đầu Tam giáo:
- Phật - Nhứt kỳ Phổ Độ- Nhiên Đăng Cổ Phật, Giáo chủ
- Phật –Nhị kỳ Phổ Độ- Thích Ca Mâu Ni - Giáo chủ.
- Phật- Tam Kỳ Phổ Độ- Quan Âm, thay quyền Giáo chủ.
Ấy là: “Chí-Tôn sai các vị GÍAO-CHỦ đ ại-diện Ngài đến lập
Đạo do danh thể Ngài, vâng mạng lịnh nơi Ngài, đến thay thế
giáo-hóa con cái của Ngài, chưa vị nào an-ủi được sự đau
thảm cho trọn vẹn cái khổ của đời, khối đau thảm ấy từ buổi có
loài người chất-chồng vô số kể.”
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Vậy xưa nay Giáo chủ duy ch ỉ một người đứng đầu trong một
Tôn-Giáo. Riêng với Đạo Cao-Đài luôn thể hiện tinh thần Thiên
- Nhơn tương hợp, nên Đức Hộ Pháp ch ỉ là Giáo Chủ về mặt
hữu hình , còn quyền Thiêng Liêng thì Giáo Chủ vô vi vẫn là
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh “Cao Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma-Ha-Tát giáo Đạo Nam phương”.
Đức Hộ-Pháp, Ngài nói rằng: “Thọ lãnh thiên mạng với chơn lý
chánh đáng là một GIÁO -CHỦ hư ớng dẫn con cái Đức ChíTôn với một tinh thần đạo-đức trong phạm vi đạo giáo mà thôi.
Lấy một thiên tài, phận sự một công dân tạo hạnh phúc cho
giống nòi Việt-Nam, gây dựng lập trường vững chắc và mới
mẻ, chờ tiếp rước bậc hiền nhân, chí sĩ do giọt máu con H ồng
cháu Lạc tức là dòng dõi của tiền đồ lưu lại, thành lập quốc gia
công bình, chơn chánh, vị tha, không ham danh, chẳng màng
lợi, mới có thể thuần túy được…Bần-Đạo dám tự xưng là
GIÁO CHỦ, vị Giáo Chủ tức nhiên người thay thế hình-ảnh
cho Đức Chí Tôn đặng làm Chúa phần hồn toàn mặt điạ cầu
này, nhưng Bần Đạo chỉ biết làm phận sự, làm tôi con Đức Chí
Tôn thay thế hình ảnh của Ngài đặng làm Bạn, làm anh em với
con cái của Ngài nơi mặt điạ-cầu này mà thôi, chớ chưa hề
biết làm chủ. Cả Hội-Thánh cũng vậy, chỉ làm Bạn, làm Anh
em dìu-dắt con cái của Ngài về phần hồn đặng đoạt cơ giải
thoát mà thôi”.
“Kỳ Hạ-nguơn này Đức Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không có
chơn-linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo chủ trước
nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo chủ như buổi trước
thì không đủ thống nhất đặng tín ngưỡng của nhơn sanh trong
hoàn-cầu thế-giới. Cho nên thờ Thiên-Nhãn là cơ quan hiệp cả
Chơn-thần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu: Tinh – Khí Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh. Từ
khi các Tôn giáo bị bế: Âm thạnh Dương suy, nên Thần chẳng
hiệp cùng Tinh Khí được, vì vậy nên người tu hữu công mà
không đắc quả.
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Kinh Đại Tường có câu:
"Hỗn-Nguơn-Thiên dưới quyền Giáo-chủ,
"Di-Lặc đương thâu thủ phổ duyên.
"Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
"Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.”

GIÁO DÂN
教民
E: To educate the people.
F: Eduquer le peuple.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một chức giáo dân tua lãnh lịnh,
Làm cho đời tệ hóa ra hay.

GIÁO DÂN HÀNH THIỆN
Hỏi: Giáo-Sư ở luôn Tòa-Thánh 5 năm như Giáo Sư ở Y-Viện
không đắc-lực phải định sao?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Ở Y-Viện nếu đủ tài nghề cứumạng nhơn-sanh, thay thế công-trình phổ-độ giáo dân hànhthiện là đặng thăng vị nhưng phải đủ tài, đủ đức, đủ hạnhkiểm mới đặng, trái lại là để cho quyền Chí-Tôn định”.

GIÁO DỤC
教育
Pháp Chánh Truyền Cửu-Trùng-Đài “Thầy định-quyết cho
Người (Giáo-Tông) có quyền dạy-dỗ mà thôi, song quyềnhành có rộng thêm đôi chút là dạy-dỗ trọn cả đường Đạo và
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đường Đời. Nghĩ cũng chẳng chi làm lạ, vì cả Chức-sắc HộiThánh Cửu Trùng-Đài của Thầy lập, phải tùy theo tôn chỉ Đạo,
nghĩa là xu hướng về phần giáo-dục mà thôi. Thầy đã xưng là
Thầy đặng dạy-dỗ, còn tên của Chức-sắc đủ chỉ rõ-ràng phậnsự giáo-hóa, là chánh vai của mỗi người, như Giáo Hữu, GiáoSư, Phối-Sư, Đầu sư, Giáo Tông…Xem rõ lại thì tên mỗi vị
chẳng mất chữ “Giáo” hay chữ “Sư”. Cơ Đạo từ cổ chí kim vẫn
vậy, lại hiệp lời này “Thiên mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị
Đạo, tu Đạo chi vị giáo”. Thầy chỉ cậy Hội Thánh Thầy đã đến
lập, thay quyền cho Thầy mà dạy-dỗ cả con cái của Thầy,
nghĩa là chúng sanh đặng lành, ấy là phận-sự cần nhứt của
Hội-Thánh đó”.

GIÁO ĐIỀU
教條
E: Riligious commendment.
F: Commendements religieux.
Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Điều: điều mục, điều khoản.
Giáo điều là những điều giảng dạy của Đấng Giáo chủ, trở
thành những điều luật bất di bất dịch của tôn giáo.
Chủ nghĩa Giáo điều: (E: Dogmatism. F: Dogmatisme)
Trong Triết học, Chủ nghĩa Giáo điều là phương pháp tư duy
căn cứ trên những công thức bất biến, không biết uyển chuyển
theo các điều kiện cụ thể mới, cho thích hợp với hoàn cảnh
mới, về không gian và thời gian.
Chủ nghĩa Giáo điều xuất hiện gắn liền với sự phát triển của
những quan niệm tôn giáo, của những yêu cầu phải tin vào
những tín điều khắc khe của tôn giáo được khẳng định là chân
lý bất di bất dịch, không thể phê phán và có tính cách bắt buộc
đối với các tín đồ.
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GIÁO HÓA
教化
E: Teaching.
F: Enseignement.
Giáo hóa là dạy dỗ, dẫn dắt từ xấu trở nên tốt, từ hung dữ trở
thành hiền lương. Mục đích của sự giáo hóa là dạy dỗ để nâng
trình độ cho người được tiến hóa hơn, hiểu biết hơn, cao
thượng hơn. Giáo hóa là sự rất cần thiết cho người đến thế
này.
Đức Quyền Giáo-Tông nói: “Trong phương diện hành đạo, có
ba điều nên chú ý như sau nầy, các em khá nhớ: -Một là
Quyền. -Hai là Luật, -Ba là Pháp, đều của Đức Chí Tôn vậy.
Quyền là giáo hóa, dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của
Đạo. Luật là thương yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn
năn. Pháp là giữ công bình chánh trực. Nếu có kẻ không nghe
lời giáo hóa, cố tâm phạm luật, thì người cầm quyền cai trị lấy
Thánh đức mà định hình phạt là cốt yếu cạo gọt cho nên hình
người, chớ không phải kẻ cầm quyền mà để phạm vào tội ác
bất nhơn, bởi Đạo quyền là Thánh trị, chớ không phải Phàm
trị, các em nên nhớ. Còn Cơ đời sẽ biến chuyển cho đến ngày
liễu kết cuộc chiến tranh hầu có lập lại đời Thánh đức”
Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan giáo-hoá, hiệp thành Hội Thánh
Cửu-Trùng-Đài xem như phần thừa hành giảng viên hội các
môn, các khoa do Cơ Bút giáng truyền để giáo-huấn người đời
nên gọi là Thể Thiên hành-hoá. Bởi do theo Tôn-chỉ Đạo,
nghĩa là xu-hướng về phần giáo dục mà thôi.
Pháp-Chánh-Truyền dạy: “Thầy đã xưng là Thầy đặng dạy-dỗ,
còn tên các Chức sắc đủ chỉ rõ-ràng phận-sự giáo-hoá là
chánh vai của mỗi người, như: Giáo Hữu, Giáo-Sư, Phối-Sư,
Đầu-Sư, Giáo Tông. Xem rõ lại thì tên mỗi vị chẳng mất chữ
“Giáo” hay là chữ “ Sư”.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy rằng:
Dạy trẻ con toan trước dạy mình,
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh.
Ðạo đời tua biết đời rằng trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
Nghĩa là sắp nhỏ của con dạy, sau cũng nên người ở đời, ấy
là đời nếu biết trọng đời thì gắng dạy nó nên hiền.
Một điểm quang minh là một hồn người, là vật tối linh của
Thầy trân trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn
ấy đặng hiền.
Nhận xét: Thầy xem việc nhơn luân là hệ trọng, nên rất chú ý
từ những việc thật tế vi, hầu như không một điều gì mà Thầy
không dạy.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
“Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
“Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.”

GIÁO HÓA CHÚNG SANH
Những Chức sắc là phải suất sư tức là phải đi các địa phương
để truyền lý Đạo, dạy dỗ nhơn sanh cho hiểu thông lý Đạo và
gieo niềm tin về đạo pháp đến cho mọi người.
Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chức-Sắc hành-sự đủ 5 năm
mà không đi hành-quyền Hành-Chánh các Châu-Tộc, nhưng
có công-nghiệp xứng-đáng có được thăng một lượt với ChứcSắc đi hành-đạo địa-phương không?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: Những vị đủ hạnh-đức, đủ
công-nghiệp mà chỉ hành-đạo nơi Tòa-Thánh thì chỉ kể như
người giữ nhà vì không giáo-hóa và Phổ-Độ chúng-sanh, là
phận-sự chính Thiêng-Liêng của một phần-tử của Thánh-Thể
là Hội Thánh. Chí-Tôn đến phổ-hóa và cứu-độ (chúng-sanh)
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chớ không phải đến giữ nhà, hay cày ruộng, nấu ăn, dầu đủ
công nghiệp mà vì Hạnh-Kiểm hay bất-lực, Hội-Thánh không
đủ tín nhiệm cho cầm quyền Giáo-Hóa chúng-sanh, thì côngnghiệp ấy bao nhiêu cũng kể cho rằng không xứng-đáng. Đủ
hạnh-đức, đủ tài-tình lãnh sứ-mạng ta-bà giáo-hóa là nguyhiểm và khó khăn hơn ngồi nhà, giữ nhà cùng nồi cơm hủ gạo,
phận-sự ấy của phái nữ mới phải, mà Nữ-Phái còn cho là vôgiá-trị huống lựa là Nam, nếu có công-nghiệp phi-thường,
hạnh-đức đầy đủ đặng thăng đi nữa cũng phải đứng sau
người cầm quyền hành đạo và giáo-hóa tha-phương.”
Đức CHÍ TÔN nương theo đạo đức truyền thống của người
Việt Nam, phổ hóa một mối Chơn truyền uyên thâm, khai sáng
một đường tấn hóa thiên nhiên từ Nhơn luân đến Thiên lý.”

GIÁO HÓA NHƠN SANH
教化人生
Ngày 14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần)
Thanh nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
Giáo hóa nhân sanh đức phải vì.
Bước thế chịu đày khơi bạch phát,
Nguồn Tiên rán lướt rạng thanh mi.
Nâu sồng tánh gội dành trăm tuổi,
Chung đỉnh đường qua trót một thì.
Gương sáng phước Trời soi hậu tấn,
Chờ xuân khải chiết đắc mai chi.
Từ đây, Thầy là Ðứng cầm quyền thế giới, đã vì con mà độ
dẫn con lại cảnh thanh nhàn cực lạc. Vậy rán giồi Thánh đức,
lấy đạo hạnh mà giáo hóa đám dân sanh, phần nhiều đã mơ
màng trong giấc mộng. Thầy trông mong nơi con, khá cải sửa
chút ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn.”
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GIÁO HỘI
敎會
E: The Church.
F: L’église.
Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Hội: họp lại nhiều người. Giáo
Hội là đoàn thể lãnh đạo cao nhất của một tôn giáo. Trong
nghĩa nầy, Giáo Hội cũng là Hội Thánh.
Đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành phân ra: Giáo Hội Trung
Ương và các Giáo Hội địa phương.

GIÁO HUẤN
教訓
Diễn văn của Đức Hộ-Pháp rằng: “Làm cha mẹ ở thế, khi con
khôn lớn thì hằng lo giáo huấn làm đầu, vì có học mới có
khôn, có hành mới có biết, mong sao cho con nó hay hơn
mình, nên phải lo lắng kiếm trường, lựa chọn thầy dạy dỗ. Hễ
thấy con hơn mình thì đủ cho là phước hạnh. Cái trường Càn
Khôn tạo hóa vốn của Đức Chí Tôn lập đặng dạy các đẳng linh
hồn thêm học thức, học đặng biết mình trước đã, sau mới
mong tìm tòi biết người, tấn hóa cùng cơ thể luân hồi, rộng
học thức nhờ bởi chịu nhọc nhằn đau thảm”.

GIÁO HỮU (Phẩm)
教友
E: The Priest.
F: Le Prêtre.
(Giáo: dạy; Hữu: bạn). Giáo Hữu là một phẩm còn cấp dưới
thuộc Cửu Trùng Đài, đối phẩm với Thiên Thần.
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Đức Thượng Đế giáng tại Từ Lâm Tự (Gò Kén- Tây Ninh) Thứ
Bảy: 20-11-1926 (âl: 16-10-Bính Dần) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nam phái, lần lượt đến phẩm:
GIÁO HỮU là người để phổ thông Chơn đạo Thầy. Chúng nó
đặng quyền xin chế giảm luật lệ Ðạo. 3000 Giáo Hữu chia ra
đều, mỗi phái là 1000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.
Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ các chùa trong mấy
tỉnh nhỏ.”
Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3000 vị kia xúm nhau
công cử.
Giáo Hữu (Prêtre) Giáo-hữu 3.000 vị là Tam Thiên Đồ đệ.
Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo. Giáo Hữu là người chỉ có
bổn phận dạy Bạn thôi, đối phẩm Địa Thánh. Giáo Hữu cầm
quyền cai trị của Ðạo trong một Châu hay rộng hơn, sau nầy
trong một nước nhỏ, được quyền thân cận với Nhơn sanh
đặng phổ thông Chơn Ðạo của Thầy, thay mặt Giáo Sư khai
đàn cho chư Ðạo hữu. Cả thảy có 3.000 Giáo Hữu, không
đặng tăng thêm hay giảm bớt, chia ra mỗi Phái là 1.000 người.
Giáo Hữu cũng có quyền xin chế giảm luật lệ như Giáo Sư,
nhưng phải đi theo đẳng cấp.
Đức Hộ-Pháp nhấn mạnh: “Ngài nói những kẻ nào dám chết
về Đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh Thể
của ta nơi mặt thế gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu lắm,
tới phẩm Giáo-Hữu phải chết, chết vì Đời rồi sống lại sống vì
Đạo. Tức nhiên Đức Chúa Jésus Christ nói cao sâu rằng: Nếu
ai đã biết ai, đã biết cái sống của chúng ta đã ban cho mà dám
hy sinh cái kiếp chết của họ, là cái xác thịt này thì mới đạt
đặng cái sống trường tồn vĩnh cửu, tức nhiên Thiêng Liêng
Hằng Sống của Cha ta đã dành để. Bần Đạo thuyết điều ấy
cốt yếu nói cả toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, dầu cho
hàng Tín đồ nam nữ dĩ chí Đại-Thiên-Phong cũng vậy, mỗi
phần tử Thánh-Thể của Ngài phải biết cái mạnh của mình là
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cái sống thật, cái yếu của mình là cái sống giả, phải có can
đảm hy sinh cái chết: cái thi hài thúi tha của ta đây đặng mà
đạt cho đặng cái danh Hằng sống và chúng ta đặng ngôi vị
Thiêng Liêng Hằng Sống “.
Giáo-Hữu qui định phải có 3.000 vị gọi là Tam Thiên Đồ đệ:
chia đều mỗi phái một ngàn (1000) chẳng nên tăng thêm hay
là giảm bớt; lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo. Giáo Hữu là
người chỉ có bổn phận dạy Bạn thôi, đối phẩm Địa Thánh.
Giáo-Hữu là Chức sắc Cửu-Trùng-Đài, ứng hợp với hào sơ
của quẻ Kiền là hào đầu tiên của quẻ. Hình ảnh ấy là một
Giáo-Hữu vừa mới bước vào ngưỡng cửa Thánh-Thể Đức
Chí Tôn, đối phẩm với hàng Địa Thánh. Đây là phẩm Nhơntước mà Chí-Tôn cho mượn để lập công, nếu hành đúng như
Pháp Chánh Truyền qui định thì cũng phù hạp với Thiên-tước
nơi cõi Thiêng-liêng. Giáo-hữu 教 友 nghĩa chính là dạy bạn.
Dịch nói Rồng ẩn là thế nào đối với bậc Giáo-hữu?
Giáo-Hữu là phẩm cấp đầu tiên trong hàng Thánh Thể Đức
Chí-Tôn, vừa từ Lễ-Sanh mới thăng lên, là phẩm nhỏ nhứt
trong hàng Chức-sắc Thiên phong như một hào dương nonnớt nằm ở phần dưới cùng của quẻ Kiền.
Giáo-Hữu chỉ có một quyền hạn khiêm-tốn là “dạy bạn” mà
thôi. Tuy nhiên cái Dương nhỏ nhoi, non-nớt ấy mà rất nên
yếu-trọng, vì dương có tính năng động, phát tán và đi lên, thế
nên: “Giáo hữu là một phẩm-vị rất trọng yếu” là nền tảng của
Thánh-Thể Đức Chí-Tôn.
Vì sự yếu-trọng đó nên trong thời-kỳ khởi đầu, khi mới manhnha, nên chưa thể thi thố ra các quyền rộng rãi được. Dịch bảo
“chớ dùng”.
Pháp-Chánh truyền qui định cho quyền hành “Giáo-hữu là
người để phổ-thông chơn Đạo của Thầy” nhưng Thầy buộc:
- Phải học cho lảu thông chơn Đạo của Thầy.
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- Phải có khoa-mục mới đặng.
- Phải thể Đạo cho xứng đáng Tôn-chỉ của Đạo.
Vì sợ e rằng còn khiếm-khuyết, chưa đầy đủ nên mới “buộc”.
Ở vào thời-kỳ còn buộc tức là còn nghi ngờ, chờ sự kiểmđiểm, khảo-dượt, lừa-lọc nên ứng với lời chiếm là “vật dụng”
tức là chớ dùng. “Chớ dùng” đây là vì vấn-đề trọng-yếu chớ
không phải không dùng được, vì tính cách hào Sơ Cửu quẻ
Kiền là Dương cương ở vào vị Dương được đắc chính, cho
nên phẩm Giáo-hữu ở vào thời “Chớ dùng” để:
- Tích-luỹ tài năng, đức độ cho được cao dày, sáng chói hơn,
vững-vàng hơn.
- Chờ sử dụng cho đúng với địa vị và quyền hành thích đáng
hơn.
- Chờ đúng thời-gian, đúng lúc, vì mỗi phẩm cấp phải đủ năm
năm công quả mới được thăng lên phẩm kế tiếp, với điều kiện
công nghiệp không gián đoạn, vì Pháp Chánh-Truyền chú giải
dạy rõ:
-“Cái phận-sự phổ-thông là một phận sự lớn-lao quí trọng”.
-“Nếu chẳng biết Tôn-chỉ của Đạo cho thông suốt, lại đem
xuống truyền-bá cho nhơn sanh những tư tưởng nghịch cùng
chơn-lý của Đạo là hại Đạo.”
-“Huống chi Thầy đã nói: Giáo-hữu là người thân cận của
nhơn-sanh hơn hết, nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức, tâm tu,
có đủ tư cách mà bày gương Đạo cho rõ ràng, nhơn-sanh chỉ
để mắt vào đó mà khen, hay là chê Đạo”.
-“Vì sự chơn thật hay là giả dối, nhơn-sanh chỉ coi đó mà
quyết đoán: Trò phải như Thầy mà Thầy thế nào trò phải thế
nấy, nhơn-sanh xem trò mà đoán Thầy.
-“Cái thể-thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật, thì phải hành
đạo thể nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định”.
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-“Bậc trí-thức, muốn quan-sát một nền Đạo nào, thì chẳng cần
biết hết Chức sắc, chỉ lựa một phẩm-vị yếu trọng hơn hết là
bực Hạ-thừa, mà so sánh tư cách, hạnh đức đặng quyết đoán
Tôn chỉ nội dung của Tôn giáo ấy”.
Vì lẽ đó:
-“Giáo-hữu là một phẩm-vị rất yếu-trọng”.
-“Ấy vậy: buộc Giáo-hữu phải thể Đạo cho xứng đáng với Tôn
chỉ cao thượng của Đạo. Muốn cho xứng đáng thì phải thông
suốt cả các chơn-lý Đạo”.
Những lời dạy Đạo trên đây là Pháp Chánh Truyền qui định
cho phẩm Giáo-Hữu.
Tuy nhiên với Nam-phái thì phẩm Giáo-hữu được giới hạn
trong số 3.000 mà thôi. Có nghĩa rằng Giáo-hữu chia làm ba
phái Đạo: Thái, Thượng, Ngọc. Mỗi phái là 1.000 chẳng tăng
thêm hay là giảm bớt.
Quyền-hành NỮ GIÁO-HỮU
Đối với Nữ Giáo-Hữu về quyền-hành cũng:
“Y như quyền-hành Nam-phái, song Chưởng quản về phần
Nữ-phái mà thôi”.
Giáo-hữu mặc Đạo-phục như Giáo-sư, nhưng không đội mão,
giắt một bông sen, trên bông sen có Thiên Nhãn Thầy”.
Chú Giải: “Giáo-hữu mặc Đạo-phục y như Giáo-sư, song trên
đầu không đặng đội mão Ni-kim-cô, chỉ giắt một bông sen trên
đầu tóc mà thôi, giữa bông sen có Thiên Nhãn Thầy”.
Về Chức-sắc Nữ-phái bất cứ phẩm-cấp nào cũng không giới
hạn, nghĩa là bao nhiêu cũng được, chỉ do quyền Thiêng liêng
định đoạt khi đủ điều-kiện được tuyển chọn thì thôi.
Thầy có dạy: “Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và Nữ; các
con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các đấng Nữ-Tiên, Nữ
Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều”.
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“Thầy để lời cho các con biết rằng, phần nhiều các Giáo Hữu
không xét biết trách nhậm của mình. Con phải nhắc cho chúng
nó hiểu. Mỗi Giáo Hữu ít nữa phải thông cội rễ nền Ðạo,
chúng nó phải năng tìm biết Thánh Ngôn của Thầy đã dạy, và
thay phiên nhau mà nói Đạo cho chư thiện nam tín nữ hiểu.
Nhiều Giáo Hữu không biết một nét chi về việc Đạo, chư tín đồ
không trông học hỏi đến đặng, thì Chức sắc còn có bổ ích chi.
Con phải nhắc cho chúng nó và Hội Thánh phải hội một tháng
một kỳ mà chỉ dẫn cho nhau về việc thuyết đạo trong mỗi đàn,
nghe!” Các Giáo Hữu phải lo lắng về phần thuyết đạo cho kịp
mỗi đàn lệ, phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức
và đọc cho chúng sanh nghe. Như vậy thì lời Thánh giáo như
còn vẳng bên tai các môn đệ, để giục bước đường của chúng
nó chẳng sụt sè vậy.
Th...và L... T... ái nữ cũng do theo đó mà hành sự, nghe!
Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho các
Giáo Hữu làm bài thuyết đạo.
- Phải, như các Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không
quản đến lời Thầy thì con hội chư Thánh dâng sớ lên cho Lý
Bạch phán đoán, nghe!
Đức Hộ-Pháp nói: “Đạo giáo Cao-Đài Đức Chí Tôn để bí pháp
ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài nói những kẻ nào dám
chết về đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy mới đáng làm ThánhThể của ta nơi mặt thế gian này. Cả toàn Thánh Thể đã hiểu
lắm, tới phẩm Giáo-Hữu phải chết, chết vì đời rồi sống lại sống
vì Đạo”. Là một chức sắc phải tỏ ra đạo hạnh để người ngoại
Đạo trông vào mà yêu mến chơn Đạo của Đức Chí-Tôn khai
dựng. Mỗi vị Giáo-Hữu cho đặng các điều này:
1- Một là phải thông việc Đạo.
2- Hai là phải thạo việc Đời.
3- Ba là trau-giồi đức hạnh.
4- Bốn là giữ chánh dạy người.
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Muốn đặng bốn điều ấy phải tìm-tòi hỏi-han cho mở rộng thêm
ra chỗ học thức của mình, phải năng đọc Thánh ngôn cùng
năng xem sách Đạo”.
Bằng cớ khi nọ có một người đàn bà, Bần-Đạo không nên nói
tên ra làm chi, đội sớ quì mãi đến bãi đàn, Tôi không biết xin
điều gì, quì đến bãi đàn, đội sớ quì như vậy từ đàn này đến
đàn khác, theo đuổi giỏi-dắn siêng năng lắm. Ngày nọ, đến cái
đàn chót Đức Chí-Tôn kêu tên người đó rồi hỏi:
- Con muốn lắm sao con?
Người kia thầm vái cái gì không biết, Đức Chí Tôn nói:
- Thôi, phong cho con chức Giáo-hữu đó!
Thành thử ta ngó thấy rằng: Giá-trị của chức Giáo Hữu chẳng
có gì hết! Bất kỳ ai cũng cầu được, đem vô cái thể của Ổng
với những phần tử vô-giá-trị, làm cho Đức Lý buổi nọ cầm
quyền Thiêng-liêng mối Đạo Ngài khổ-não không biết sao luận
được"
Đức Lý dạy: “Hộ Pháp, Hiền hữu nhớ kỹ lại, hàng Giáo Hữu là
Thánh thể, luật định phải phế đời hành đạo, do nơi Hiền hữu
ban phép giải thể. Những vị Lễ Sanh như: Ấn, Bắc, Lương thì
Hiền hữu xem coi có cắt ái ly gia không mà cầu phong Giáo
Hữu?”
Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép cho Lễ-Sanh
Hương-Tình từ-chức đặng sanh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Phê cho nghỉ phép đặng sanh,
may là còn phẩm Lễ-Sanh thì còn dễ giải quyết, còn nếu đã
lên hàng Giáo Hữu thì đem ra Toà Pháp-Chánh. Xin nhớ hễ
còn vợ chồng con cái thì Hội-Thánh đừng cho thăng GiáoHữu. [(HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
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GIÁO LÝ
教理
E: Doctrine.
F: Dogme.
Thầy dạy cho người Pháp hầu Đàn: “Nhân-loại phải chịu đau
khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông-Ðồ. Chiếc Ngai quí
báu nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc Ngai của vị Đệ nhứt
Cao-đồ của Người. Giáo-lý ấy đáng lẽ phải đem lại Hòa bình
và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẻ
và chiến tranh.Bởi thế, nên nay chính Thầy phải đến để đem
lại cho các con nền Hoà-bình đã từng hứa hẹn”.
Đức Cao Thượng Phẩm nói: “Các em cũng dư hiểu rằng các
GIÁO LÝ từ xưa đã bị thất kỳ truyền là tại Môn đồ của họ
không chịu đặt mình trong khuôn viên luật pháp của giáo lý ấy.
Nếu một thời kỳ mà một giáo lý đã thất chơn truyền thì đem
đến cho nhơn sanh biết bao tang thương biến đổi! Cũng vì lẽ
ấy mà nay Đức Chí Tôn giáng trần lập Đạo, lại chia hình thể
của Ngài ra hai phần để có phương kềm thúc nhau trên bước
đường lập vị.
- Phần Cửu Trùng Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn sanh,
- Còn phần của Hiệp Thiên Đài thì lo về mặt Luật Pháp để bảo
thủ chơn truyền của Đạo.
Nhờ đó nền Thánh giáo của Đức Chí Tôn khỏi phải qui thành
phàm giáo. Cũng vì lẽ quyền hành riêng biệt ấy mà khiến cho
hai bên thường có phản khắc Đạo quyền, bởi tánh phàm
thường hay có phạm những lỗi lầm mà chẳng chịu phục thiện,
đặng cải sửa cho trở nên tận thiện. Các Em đâu hiểu rằng, Chí
Tôn giao quyền sửa trị Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo nam
nữ cho bên Hiệp Thiên Đài là Thánh-ý của Đức Chí Tôn muốn
dùng hình phàm đặng làm cho giảm bớt tội vô hình. Nếu ai
chẳng thận trọng để cho phạm vào Luật Pháp mà chẳng chịu
pháp sửa trị của Hiệp Thiên Đài thì rất uổng cho một kiếp tu
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mà không trọn phận và đến khi rời bỏ xác phàm rồi làm sao có
cơ hội lập công nữa! Mà một khi không lập công quả được
nữa thì tội án đã phạm làm sao chuộc được. Rồi mãi bị trầm
luân khổ hải đời đời kiếp kiếp. Vậy các em khá nhớ lời Bần
Đạo dặn mà giữ mình cho trọn phận trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ
nầy. Thêm nữa, các Em nên nhớ :
Hễ khi các Em đã vô tình hay cố ý mà phạm vào Luật Pháp thì
hãy vui vẻ để cho luật pháp sửa trị đặng khỏi vướng tội vô
hình. Còn những người được lịnh Hiệp Thiên Đài để sửa trị
các Em là những người ơn của các Em, chớ không phải người
thù theo tánh phàm của nhơn sanh đã tưởng. Thôi, có bấy
nhiêu lời Bần Đạo căn dặn thêm, các Em ráng lập tâm mà ghi
nhớ mỗi ngày đa nghe!”.
Ngài Bảo Thế nói: “Đại Đạo Tam Kỳ xuất thế với một yếu lý
Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi, thành thử những tu sĩ của nền
Tân Tôn Giáo nầy không còn phân biệt Giáo phái, tức là coi
nhau như bạn thân, đồng theo một khuynh hướng “Cứu nhơn
độ thế”. Lẽ dĩ nhiên, ĐẠO CAO ĐÀI phải có một Giáo lý phù
hạp với trình độ của nhơn sanh hiện tại đặng chuyển đọa vi
thăng, tiêu trừ nghiệp chướng”.
Hiện, Giáo-lý của Đại-Đạo là chuyên về tín ngưỡng và tu trì,
dìu dẫn quần-sanh trên con đường xuất thế.”
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Giáo lý của Đạo Cao Đài không chỉ nhằm mục đích hoà hợp
các tín ngưỡng tôn giáo, mà còn thích nghi với tất cả mức độ
tiến hóa của tâm linh.
1. Về phương diện đạo đức: Giáo lý Đạo Cao Đài nhắc nhở
con người có bổn phận đối với chính mình, đối với gia đình,
đối với xã hội, ấy là một gia đình mở rộng, kế đó đối với nhơn
loại, gia đình thế giới;
2. Về phương diện Triết học: Giáo lý Đạo Cao Đài truyền dạy
sự khinh thường danh vọng, sự giàu có, sự xa hoa, tắt một lời
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là sự giải thoát khỏi những nô lệ vật chất, để tìm tòi trong tâm
linh sự yên tĩnh của tâm hồn;
3. Về phương diện văn hóa: Giáo lý Đạo Cao Đài khuyên
nhủ sùng bái Thượng Đế, Đại Từ Phụ của tất cả chúng ta, tôn
thờ các Đấng chơn linh thượng đẳng vốn tạo nên hệ thống trật
tự oai nghiêm trong thế giới huyền bí. Chấp nhận sự thờ cúng
tổ tiên theo truyền thống dân tộc, bài trừ việc cúng bằng các
thứ thịt thú vật, cũng như giấy vàng mã;
4. Về phương diện tâm linh: Giáo lý Đạo Cao Đài xác nhận
sự đồng ý với các tôn giáo khác về các hệ thống triết học tâm
linh và tâm lý, sự hiện hữu của linh hồn và sự tồn sinh của nó
nơi thể xác, sự tiến hóa của linh hồn bởi sự đầu thai chuyển
kiếp liên tiếp, cái kết quả sau khi chết của các hành vi của con
người định bởi luật Nhân quả.
5. Về phương diện truyền giáo: Đạo Cao Đài truyền đạo cho
các tín đồ xứng đáng những giáo huấn mặc khải mà nó cho
phép các tín đồ, bởi quá trình tiến hóa tâm linh, đạt đến sự
hưởng thụ toàn phúc.

GIÁO LÝ CHƠN TRUYỀN
教理眞傳
Đức Thượng-Sanh nói rằng: “Khi Qua ở Sài-Gòn, nghe khách
bàng-quan trích điểm về Giáo-lý Cao-Đài nhiều lắm. Bởi lẽ
người trong Đạo chưa viết được một quyển sách đúng với
Giáo lý Chơn truyền; hầu hết các sách viết trước do hạn-chế
và lý luận về nguồn gốc Đạo Tam-Kỳ nên họ chỉ viết cái mà họ
biết được: Người gốc theo Đạo Phật, thì họ cho Đạo Cao-Đài
là Phật Giáo chấn-hưng. Người gốc theo Đạo Khổng, thì họ
cho Đạo mới là Nho Tông Chuyển-thế. Người gốc theo Đạo
Lão, thì cho là Thiên-khai Huỳnh Đạo. Thật ra là ĐẠO CAOĐÀI!
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Muốn hiểu bổn-nguyên tư-tưởng phải lấy Thánh ngôn, Kinh
sách Kỳ ba Phổ-Độ mà giải-thích. Đạo Cao-Đài như một bức
khảm xà-cừ:
- Nhìn thẳng thấy màu trắng,
- Nhìn nghiêng bên phải thấy màu xanh phơn-phớt,
- Nhìn xuống phía dưới thấy màu vàng nhạt.
Các màu xanh, đỏ, vàng chỉ là những cách thể hiện các giaiđoạn ban sơ của Đạo. Thật sự ĐẠO CAO-ĐÀI là MÀU
TRẮNG. Phải hiểu Đạo Cao-Đài là tinh-hoa bổn-nguyên triết-lý
của chính nền Đạo mới này”.

GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO (Sách)
教理大道
Lời giới thiệu khi tái bản lần III của Đức Thượng Sanh
Tặng quyển “GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO” của Ông Tiếp Pháp Trương
Văn Tràng
Giáo lý” Đạo Trời thất ức niên,
Trương Quân biên soạn để lưu truyền.
Tồn tâm chỉ rõ đường mê giác,
Dưỡng tánh phân rành nẻo tục Tiên.
Vẹt ngút mây mù nâng đuốc huệ,
Gắng công học hỏi đáng tài hiền.
Noi theo chánh thuyết bền trau luyện,
Mới đạt chân tu phép diệu huyền.
Tòa Thánh ngày 14-8 Kỷ Hợi (26-9-1959)
Lời của Giáo Sư NGUYỄN ĐĂNG THỤC
Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
Đề tựa quyển “Giáo lý Đại-Đạo”
“Sự xuất hiện của Đại-Đạo Cao-Đài ở miền Nam Việt Nam
cách đây chưa đầy nửa thế kỷ, mà sức cảm hóa lan tràn mau
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lẹ. Tín đồ Nam, Trung, Bắc lên tới hàng triệu, thực là một hiện
tượng tâm lý xã hội hết sức lạ kỳ. Đấy chẳng phải nhờ tài
truyền giáo của người mà là một năng lực huyền diệu tâm linh
như là ba động, gọi ba động theo định luật Đồng thanh tương
ứng, đồng khí tương cầu vậy.
Một Đạo sĩ danh tiếng Ấn Độ bảo: Nếu ai ngồi trong hang núi
hẻo lánh ngày đêm tâm tâm niệm niệm một ý niệm, ý niệm ấy
sẽ tập trung hết năng lực tinh thần trở nên một ý tưởng lực
xuyên sơn quá hải, như một điện lực để tràn vào xã hội, tìm
nhập vào tâm hồn đồng điệu như tia chớp bắt vào ngọn thu lôi
mà ảnh hưởng khắp cả. Đạo Cao Đài ngày nay mà giáo-lý cơ
bản là tinh thần tổng hợp “Tam Giáo Đồng nguyên” vốn đồng
điệu với tâm hồn nhân dân nông nghiệp Việt-Nam. Cái điệu
nhạc tinh thần ấy vốn gốc rễ sâu xa trong tinh thần truyền
thống dân tộc, cho nên một giáo sư Pháp trường Viễn Đông
Bác Cổ, Mr. Durand đã nhận xét về tâm hồn Việt Nam rằng:
“Nói rằng tâm hồn Việt Nam do một tổng hợp ảnh hưởng của
ba hệ thống: Nho, Phật, Lão, chi phối thực là một điều đã trở
nên điển hình vậy”. Maurice Durand Bulletin Etudes
Indochinoises - Saigon 1953.
Nhưng sự thật Tín đồ Cao Đài đại đa số là nông dân mà nông
dân thì không có học, cho nên họ bảo họ chịu ảnh hưởng của
ba hệ-thống tư tưởng bác-học chính yếu Á Đông thì cũng khó
hiểu. Xét kỹ, trước khi có ba hệ thống trên du nhập vào đất cố
đô của nòi giống Việt là đất Giao Châu (Bắc Việt) thì ở đấy
như các nhà khảo cổ đã khai quật tại Thanh-Hóa và Bắc-Ninh
hai di tích văn minh là văn minh Đông Cổ và văn minh Cổ Mộ.
Đông Cổ tượng trưng cho tín ngưỡng Hồn nước linh thiêng và
Cổ Mộ đại diện cho sùng bái Hang động thiên nhiên. Cả hai
khuynh hướng đã sẵn chung một cơ sở “Linh” từ Tổ Tiên cho
đến Thần Tiên. Do đấy mà nhân dân Việt Nam “Sống trong
siêu nhiên” (Vit dans le surnaturel) (1) như Linh Mục Leopold
Cadière đã kết luận hay là như Alfred Meynard đã nhận định:
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“Người Đông phương đã đem vô hình vào đời sống hằng ngày
của họ”. (L'Oriental a fait entrer l'invisible dans son existence
quotidienne). (2)
Chính đấy là nguồn gốc sâu sa của tín ngưỡng Cao Đài
hợp Đời với Đạo vào một nguồn tâm linh:
Đời, Đạo nên lo nối bước theo,
Đời không Đạo Đức chịu mang nghèo.
Đạo, Đời tương ứng thành an trị,
Đời, Đạo thấp cao cũng rán trèo.
Đại Thừa Chơn Giáo.
Nhưng tín ngưỡng Cao Đài sau khi thâu hóa ba hệ thống Giáo
lý căn bản Đông Phương và thống nhứt vào tín ngưỡng Tâm
linh truyền thông dân tộc, đã luôn luôn trung thành với tinh
thần Đạo học Đông phương là Giác mà Tin, chẳng phải mê tín
như lời Thầy cảnh tỉnh:
Tiếng chuông khải ngộ thức hồn mê,
Trống đổ kêu mau kíp trở về.
Giác thế hồi tâm hành hướng thiện,
Mê nơi cõi tục khổ trăm bề.
Tiếng Trống Giác Mê
Cũng vì mục đích Giác Mê mà Cụ Tiếp Pháp Trương văn
Tràng đã cố công soạn ra tập sách “GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO” nầy
rất công phu, có mạch lạc thứ tự, đã giản dị lại thâm thúy, hơn
nữa tất cả giá trị không ở tại công trình nghiên cứu mà còn là
kinh nghiệm bản thân tu luyện suốt một đời của tác giả, thực
đáng là những bài học Đạo đức sống, linh động cho kẻ học
Đạo vậy. Cụ đã quá yếu, có nhã ý cho phép tôi đề tựa. Tựa thì
tôi đâu dám, bất quá có vài lời phụ họa để khỏi phụ lòng tri ngộ
của một bậc lão thành vậy”.
NGUYỄN ĐĂNG THỤC
(Gia Định, ngày 5-9-1964)
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GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
教道南方
E: To teach the true doctrine in Việt Nam.
F: Enseigner la vraie doctrine en Việt Nam.
Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Đạo: giáo lý chơn thật của một
tôn giáo. Nam: hướng Nam. Phương: nơi chốn, vùng đất. Nam
phương là chỉ nước Việt Nam.
Giáo đạo Nam phương là giảng dạy một nền giáo lý chơn
thật cho nhơn sanh ở nước Việt Nam.
Đức Chí Tôn đã chọn nước VN, dân tộc VN để gieo truyền nền
Đại Đạo, và chọn Tây Ninh làm Thánh Địa để cất Tòa Thánh
Trung Ương, rồi từ nơi đây mới khởi truyền bá nền Đại Đạo ra
các nước trên toàn thế giới.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Vốn Thầy lập nền Chánh giáo cho
dân Nam Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu.
Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy là cốt để ban thưởng một
nước từ thử đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy
tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo
Thiên lập Địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng
vậy."
Khi Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, Đức Chí Tôn luôn luôn
mở đầu bằng câu: "NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO
ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, GIÁO ĐẠO NAM
PHƯƠNG." (Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi là Đấng Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giảng dạy Đạo lý tại nước
VN.)

GIÁO ĐẠO THA PHƯƠNG
教道他方
E: To teach the true doctrine in the foreign countries.
F: Enseigner la vraie doctrine dans les pays étrangers.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Đạo: giáo lý chơn thật của một
tôn giáo. Nam: hướng Nam. Phương: nơi chốn, vùng đất. Nam
phương là chỉ nước Việt Nam.
Giáo đạo Nam phương là giảng dạy một nền giáo lý chơn
thật cho nhơn sanh ở nước Việt Nam.
Đức Chí Tôn đã chọn nước VN, dân tộc VN để gieo truyền nền
Đại Đạo, và chọn Tây Ninh làm Thánh Địa để cất Tòa Thánh
Trung Ương, rồi từ nơi đây mới khởi truyền bá nền Đại Đạo ra
các nước trên toàn thế giới.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Vốn Thầy lập nền Chánh giáo cho
dân Nam Việt chẳng phải là việc nhỏ đâu.
Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy là cốt để ban thưởng một
nước từ thử đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy
tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo
Thiên lập Địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng
vậy."
Khi Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, Đức Chí Tôn luôn luôn
mở đầu bằng câu: "NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO
ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, GIÁO ĐẠO NAM
PHƯƠNG." (Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi là Đấng Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, giảng dạy Đạo lý tại nước
VN.)

GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN (Phật Học)
教外別傳
Giáo ngoại biệt truyền (J: Kyōge-betsuden) Tức là giáo pháp
truyền đặc biệt ngoài kinh điển, không thể theo văn tự, lý
thuyết mà đạt yếu chỉ được. Câu này thường được các vị
Thiền sư sử dụng chỉ tông phái mình, Thiền tông.
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GIÁO NHI
教兒
Giáo nhi xem như phẩm tước của Nữ phái có mặt trong ba
ban: Lễ, Nhạc, Đồng Nhi. Mà Giáo nhi là người đứng ra dạy
cho các đồng nhi ấy thuộc Kinh kệ và nghi thức cúng kính
trong tất cả các đàn lệ và đám tiệc: hôn, tang, tế sự trong Đạo.
Giáo Nhi, do nơi Sắc Lịnh số 21 đề ngày 9 tháng 11 năm Bính
Tý (dl: 22-12-1936) năm thứ 10, thì Giáo Nhi và Lễ Sĩ trọn hiến
thân và có cấp bằng của Hội Thánh, cứ đủ 5 năm công nghiệp
thì đặng thăng thưởng Lễ Sanh, khỏi phải đem ra quyền Vạn
Linh công nhận. Còn những Giáo Nhi nào theo mặt thế, nghĩa
là có chồng con mà còn hành sự tại làng của mình, thì buộc
mỗi năm dạy cho được 36 Ðồng Nhi, Chức Việc sở tại, mới
được đem vào sổ cầu phong.
Văn phòng
Nội chánh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập lục niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số 21/SL
SẮC LỊNH
Nghĩ vì Tân Kinh là Kinh tận độ đã ra, nên cần nhứt là phải có
Lễ Sĩ và Giáo Nhi dạy mấy em Đồng nhi cho thành thuộc, phải
độ rỗi phần hồn của toàn con cái Chí-Tôn khắp cả các nơi mà
bước Đạo đã dụng huyền linh che chở.
Nghĩ vì Hội-Thánh mong mỏi mở rộng con đường Thánh Đức
cho đoàn hậu tấn bước vào con đường Thánh Thể của ChíTôn đặng lập vị:
Nghĩ vì trẻ em Đồng nhi từ 11 năm mở Đạo đến nay đã trưởng
thành nên buộc Hội-Thánh định phần phong thưởng công
nghiệp. Nên:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SẮC LỊNH
Từ đây mở khoa mục mỗi năm cho Lễ Sĩ và Giáo-nhi thi cử.
- GIÁO NHI thì phải thuộc làu Tân Kinh và cũng phải thuộc một
món Âm Nhạc như Lễ Sĩ.
Những Đồng Nhi nam nữ có giấy chứng Tòa-Thánh, lớn trên
20 tuổi mới đặng thi LỄ SĨ và GIÁO NHI, phải biết viết với đọc
chữ Quốc ngữ.
Mỗi năm mở khoa mục, đầu tháng 10 tại Tòa Thánh.
Hội-Thánh chia ra hai thứ Lễ sĩ và Giáo Nhi:
- Thứ nhứt thì những hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi trọn hiến thân
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 nơi nào.
LỄ SĨ 05 năm công nghiệp thì thăng vị Lễ Sanh khỏi cầu
phong lại nữa. Hạng Lễ Sĩ và Giáo-nhi này trên quyền Chánh
Trị-sự và dưới quyền Lễ Sanh nhưng về mặt Lễ nhạc: Quan,
Hôn, Tang, Tế mà thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay
là Luật pháp của Tòa Đạo.
- Thứ nhì là hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi còn ở lại gia đình, nhứt là
Giáo nhi có chồng con theo Thế, thì không đặng vào nơi
Thánh Thất nào mà hành chánh hết, duy hành Đạo nơi xóm
làng của mình mà thôi, lại buộc mỗi năm phải dạy ít nữa 12
trên 36 đứa Đồng nhi. Lễ sĩ thì dạy Nam, Giáo nhi thì dạy nữ,
chứ không đặng dạy lộn xộn nam nữ chung nhau.
Cấm nhặc Lễ Sĩ không đặng phép dạy Đồng nhi Nữ. Nếu mỗi
năm có mặt phái Chức sắc, Chức Việc sở tại nói rằng dạy
thiếu và không đi hành Đạo thì bị ngưng chức liền, Hội Thánh
không cần minh tra lại nữa.
Hạng này tùng quyền Chánh Trị Sự và ngang quyền Phó-Trịsự và Thông Sự về mặt Lễ Nhạc: Quan, Hôn, Tang, Tế mà
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thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay là Pháp Luật của
Tòa Đạo. Đủ năm năm công nghiệp đổ lên mới đặng cầu
phong vào hàng Lễ Sanh, nhưng do nơi tổ yêu cầu Chức sắc,
Chức việc sở tại mới đặng.
GIÁO NHI mặc như lễ Sanh nữ phái, nhưng không đặng giắt
bông sen trên đầu tóc, còn Tiểu phục cũng vậy nhưng trước
ngực có choàng một tấm choàng đen.. Kiểu này phải do nơi
tiệm Linh Đức.
Kỳ dư mấy vị Lễ sĩ và Giáo Nhi đương thời hành đạo trong
Hội-Thánh, vì có giấy tờ Hội-Thánh công nhận chánh thể rồi:
Hội Thánh nhứt định cấm nhặc không ai được xưng danh hiệu
Lễ sĩ và Giáo Nhi mà không có khoa mục và cấp bằng của Tòa
Thánh ban cho đủ lẽ.
Khai Pháp, Tiếp Thế, Tiếp Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
Quyền: Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư và Chủ trưởng
Hội-Thánh ngoại giáo, mỗi vị tùy phận sự thi hành Sắc lịnh
này.
Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 9 tháng 11-Bính Tý.
(Le 26 Décembre 1936)
HỘ-PHÁP
Chưởng quản Nhị Hữu hình Đài
Hiệp thiên và Cửu Trùng
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC

GIÁO NHƠN QUI THIỆN
教人歸善
Ngài Bảo Thế nói: “Từ xưa đến nay, đã có nhiều Tôn giáo
xướng xuất nhiều phương hướng dìu dẫn nhơn sanh trong
trường xử sự tiếp vật theo Đức háo sanh của Trời. Song le,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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văn minh vật chất càng ngày càng tiến triển như hiện giờ, khoa
học gần như muốn chiếm đoạt cơ mầu nhiệm của Tạo đoan,
thì trái lại, tinh thần Đạo Đức của nhơn sanh ngày càng lu mờ.
Mặc dầu, các Tôn giáo kia đã tận lực giáo nhơn qui thiện.”

GIÁO PHẨM
教品
E: Hierachy.
F: Hiérachie.
Giáo: Dạy, truyền dạy, tôn giáo. Phẩm: bực phẩm Chức sắc.
Giáo phẩm là các phẩm cấp Chức sắc trong Giáo hội của một
tôn giáo.

GIÁO SĨ
教士
Hỏi: Những vị Lễ-Sanh Hội Nhơn-Sanh công-nhận rồi, kế xin
tình-nguyện qua ngạch Giáo-sĩ, nay có lịnh giải-tán?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
“Nếu có hành-quyền Giáo-sĩ là tính công-nghiệp, còn chưa thì
kể là hành-phẩm ở tại Tòa-Thánh mà thôi.”

GIÁO SƯ (Phẩm)
教師
E: Bishop.
F: Evêque.
Đức Thượng Đế giáng tại Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh) Thứ
bảy: 20-11-1926 (âl: 16-10-Bính Dần) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nam phái, lần lượt là:
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GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái là 24 người. Giáo Sư là
người để dạy dỗ chư môn đệ trong đường Ðạo với đường
Ðời. Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho
em. Chúng nó cầm sổ bộ của cả tín đồ. Chúng nó phải chăm
nom về sự tang, hôn của mỗi đứa. Như tại Châu thành lớn thì
mỗi đứa đặng quyền cai quản cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư
và Phối Sư. Chúng nó đặng quyền dâng sớ cầu nài về luật lệ
làm hại nhơn sanh, hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy. Chúng
nó phải thân cận với mỗi môn đệ như anh em một nhà cần lo
giúp đỡ, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng”
Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị kia xúm nhau công
cử.
GIÁO SƯ (Evêque): Giáo-sư 72 vị là Thất thập nhị Hiền. Có
phận sự dạy dỗ Đạo-hữu trong đường Đạo và đường Đời.
Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh
hay là cầu xin chế giảm Luật lệ ấy. Giáo-sư là Thầy có bổn
phận giáo-hoá nhơn sanh, đối phẩm với Nhơn-Thánh.
Giáo Sư cầm quyền cai trị của Ðạo trong một Trấn, hay một
nước. Toàn thể Ðạo có 72 vị Giáo Sư chia làm 3 Phái: Thái,
Thượng, Ngọc, mỗi Phái 24 vị, chẳng đặng tăng thêm hay
giảm bớt. Giáo Sư được rộng quyền dạy dỗ Nhơn sanh trọn
vẹn đường Ðạo và đường Ðời. Có quyền xin chế giảm luật lệ
cho hạp với trình độ trí thức, hay sanh hoạt của Nhơn sanh.
Giáo Sư (Phái Thượng)
Thượng Kỳ Thanh
Tiên Sắc Lang Quân Nhậm
Thuyết Ðạo Giáo Sư
( Rằm tháng 3 Bính Dần).
Kim Thượng Kim Thanh
Chức Thượng Chức Thanh
Hành Thượng Hành Thanh
Kỳ

Ngày 14 tháng 5 Bính Dần.

Ngày 17 tháng 5 Bính Dần.
Ngày 19 tháng 8 Bính Dần.
Ngày 29 tháng 8 Bính Dần.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vinh
Ðịnh
Hoài
Lai
Son
Búp
Viễn
Tín
Nhơn

Thượng Vinh Thanh
Thượng Ðịnh Thanh
Thượng Hoài Thanh
Thượng Lai Thanh
Thượng Châu Thanh
Thượng Búp Thanh
Thượng Viễn Thanh
Thượng Tín Thanh
Thượng Nhơn Thanh
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Ngày 09 -09 Bính Dần.
Ngày 28 tháng 9 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.
Rằm tháng 10 Bính Dần.

Rút một đoạn Thánh giáo ngày Rằm tháng 10 Bính Dần
(Vendredi Novembre 1926):
- Các con cứ lấy tên mình mà lót giữa và để chữ Thượng
trước, duy có Son tên chữ Nôm, Thầy sửa lại là Châu...
Giáo Sư (Phái Thái)
Nhung
Luật
Bính

Thái Nhung Thanh
Thái Luật Thanh
Thái Bính Thanh

Rằm tháng 7 Bính Dần.
22 tháng 7 Bính Dần.
07 tháng 8 Bính Dần.

Giáo Hữu (Phái Thượng
Thượng Giỏi Thanh
23-8-Bính Dần.
Thượng Bản Thanh
25-8-Bính Dần
(Tiên Ðạo Công Thần
Thuyết Ðạo Sư,
Rằm tháng 3 Bính Dần).
Giảng
Thượng Giảng Thanh
25 tháng chạp
Bính Dần.
Phạm Văn Thấp Thượng Thấp Thanh
17-09-Bính Dần.
Huỳnh Văn Sơn Thượng Sơn Thanh
17-09-Bính Dần.
Lê Văn Cúc
Thượng Cúc Thanh
17-09-Bính Dần.
Nguyễn
Thượng Phương Thanh 17-09-Bính Dần.
VănPhương
Giỏi
Bản
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Võ Văn Kinh
Bùi Văn Thiên
Nguyễn Văn Cúc
Nhơn
Nghi

Thượng Kinh Thanh
Thượng Thiên Thanh
Thượng Cúc Thanh
Thượng Nhơn Thanh
Thượng Nghi Thanh

Lân

Thượng Lân Thanh

Bích

Thượng Bích Thanh

Huỳnh Văn Tuất Thượng Tuất Thanh
Trịnh Văn Kỳ

Thượng Kỳ Thanh

Sâm

Thượng Sâm Thanh

Tu

Thượng Tu Thanh

Ty

Thượng Ty Thanh

Tiếp

Thượng Tiếp Thanh

Tường

Thượng Tường Thanh

Bùi Văn Dứa

Thượng Dứa Thanh

Kiệt

Thượng Kiệt Thanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

17-09-Bính Dần.
17-09-Bính Dần.
17-09-Bính Dần.
27-09-Bính Dần.
27-09-Bính Dần
(Rạch Giá).
02 tháng 09 Bính
Dần
(Vũng Liêm).
Rằm tháng 10
Bính Dần
(Cần Thơ).
Rằm tháng 10
Bính Dần
(SàiGòn).
21-10-Bính Dần
(Tây Ninh).
26-10-Bính Dần
(Chợ Lớn).
26-10-Bính Dần
(SàiGòn).
26-10-Bính Dần
(Cần Giuộc).
26-10-Bính Dần
(SàiGòn).
26-10-Bính Dần
(SàiGòn).
28-10-Bính Dần
(Tây Ninh).
30-10-Bính Dần.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

155

GIÁO SƯ HƯƠNG PHỤNG (Tên)
Giáo Sư Trần Hương Phụng, nguơn linh là Khổng Minh đời
Tam Quốc Trung Hoa: Bà Giáo Sư Trần Hương Phụng, tức
Kim Phụng, Ðạo hiệu Ưng Quân, Chưởng Quản Nữ Phái Hội
Thánh Ngoại Giáo, Thánh Thất Kim Biên - Phnom-Pênh. Bà là
bậc Nữ lưu có tài giỏi về thi thơ cũng làm cho Nam giới kính
nễ. Bà đảm đang, nhiều trực tính nên cương quyết. Chồng Bà
là người Pháp tên Batrya. Bà Hương Phụng cùng một thời với
Bà Hương Thanh. Hai Bà có xướng hoạ thơ văn rất tâm đắc.

GIÁO SƯ NGỌC KINH THANH (1890-1945)
Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh tên thật là Nguyễn Văn Kinh. Ông
Kinh, sanh năm 1890 ở Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, tu theo Minh
Sư, học trò của Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang. Ông Kinh có
cất một cái am nhỏ ở làng Hữu Ðạo thuộc Cai Lậy để tu học
với Ngài Nguyễn Văn Tương (sau thọ phong Thượng Chưởng
Pháp (Chi phái). Khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương qui
Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang được phong Quyền Thượng
Chưởng Pháp. Về sau nữa, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần
Văn Thụ đăng Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang được ân phong
chánh vị là Ngọc Chưởng Pháp (Chi phái).
Ông Kinh ban đầu thọ Thiên ân Giáo Sư phái Ngọc tại TòaThánh Tây Ninh, vào ngày mùng 8-6-Bính Dần, có viết hai
quyển sách về Giáo Lý Ðạo Cao Ðài là: Giảng Ðạo Yếu Ngôn
và Hội Lý Xiển Chơn Luận, còn được lưu truyền đến ngày nay.
Giáo Sư Kinh có học thức uyên thâm, nên được Ðức Chí Tôn
bổ đi thuyết đạo phổ độ nhơn sanh ở các Tỉnh đồng bằng sông
Cửu Long.
Năm 1945, do máy bay Ðồng Minh oanh tạc đánh Nhựt Bổn,
Ông bị thương nặng lúc đi trên sông Vàm Cỏ, được đưa về
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bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn thì qui liễu, hưởng 56 tuổi. (Tài
liệu của Huệ Nhẫn)
Phải chăng Thầy biết trước ông Kinh tuy là Chức sắc được ân
phong nhưng đức tin không vững, Thầy mới để lời khuyên như
sau. Nhưng rốt rồi ông cũng tách ra theo Chi Phái.
Thánh ngôn ngày 05-7-1926 (âl :26-5-Bính Dần)
Đức CAO ÐÀI giáng cơ dạy như vầy:
“K... nghe Thầy dạy con. Người dưới thế nầy muốn giàu có
phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt.
Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật, muốn cho đắc đạo phải có công
quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công
đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các
con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con ngh:, K... ôi!
Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì
chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.
K... con ôi! Cửa Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A Tỳ vốn
nhiều người. Con liệu mà hành đạo. Thầy thương con chừng
nào, ngày sau con càng ăn năn tiếc chừng nấy. Thầy đã hiểu
lòng con ăn năn sám hối, nên Thầy đã tha tội trước cho con
rồi. Phận sự con rất lớn, tại Ngọc Ðàn con sẽ thọ lịnh”.
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GIÁO TÔNG (Phẩm)
教宗
E: Pope.
F: Pape.
I. Quyền Hành GIÁO TÔNG (Cửu Trùng Đài)
II. GIÁO-TÔNG CHƯỞNG-QUẢN CỬU TRÙNG-ĐÀI
A- Giáo-Tông hữu-hình Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung Nhựt
B- Giáo-Tông vô-vi Đức Lý Đại-Tiên
C- Luận về quyền-hành của Giáo-Tông
1- Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan quản-trị Càn Khôn thế-giới
2- Bát-quái Đồ Thiên hay Bát-quái Cao-Đài
3- Giáo-Tông làm chủ Bát-Quái Đồ-Thiên:
4- Đức Quyền Giáo-Tông thi-hành Thể-pháp Đại-Đạo
5- Ngôi vị Giáo-Tông ứng vào quẻ Chấn trong phương-vị
Bát-quái

I. Quyền Hành GIÁO TÔNG (Cửu Trùng Đài)
Pháp Chánh Truyền: GIÁO TÔNG là Anh cả các con.
Chú giải: Giáo Tông thay mặt cho Thầy, đặng bảo tồn chơn
Ðạo của Thầy tại thế, thì Anh Cả nhơn sanh đặng dìu dắt các
con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, quyền Thiêng
Liêng đã định vậy. Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần
hữu hình là "Cửu Trùng Ðài" và "Hiệp Thiên Ðài" mà nơi Hiệp
Thiên Ðài, dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo Tông,
song Hộ Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói trên đây, chớ
phần Thiêng Liêng thì đồng vị.
Pháp Chánh Truyền: Có quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt
các con trong đường Ðạo và đường Ðời.
Chú Giải: Giáo Tông đặng đồng quyền cùng Thầy mà dạy dỗ
cả chư Môn Ðệ của Thầy trong đường Ðạo Ðức, dìu bước từ
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người, chăm nom săn sóc cho khỏi phạm Thiên Ðiều, thì là
buộc tuân y Tân-Luật. Ấy vậy dầu cho phẩm vị nào phạm tội;
thì Giáo Tông cũng chẳng vì tình riêng gọi là tha thứ khoan
dung. Ðể lòng che chở, làm cho kẻ phạm phải mất Thiên Vị, lại
gây điều đố kỵ của nhơn sanh, làm cho nhẹ giá trị của nền
Chánh Giáo. Những sự đau thảm khó khăn của Tín Ðồ tức là
chúng sanh, những sự khổ hạnh của Hội Thánh, nghĩa là hàng
Chức Sắc Thiên Phong, thì Giáo Tông phải liệu phương che
chở an ủi làm cho đời khổ não hóa ra đời hạnh phước; người
nắm trọn quyền thể Thiên hành hóa, ấy là phận sự tối cao tối
trọng của Ðức Giáo Tông đó.
Pháp Chánh Truyền: Nó có quyền về phần xác chớ không có
quyền về phần hồn.
Chú Giải: Hễ nói về phần xác là nói phần hữu hình, mà nói về
phần hữu hình của chúng sanh tức là nói về phần Ðời. Còn
như nói về phần hồn tức là phần Thiêng Liêng ấy là phần Ðạo.
Trên đây Thầy đã nói rằng: Có quyền dìu dắt trong đường Ðạo
và đường Ðời, thì Thầy đã chỉ rõ rằng, có quyền dìu dắt cả các
con cái của Thầy trên con đường Ðạo Ðức của chính mình
Thầy khai tạo và trên con đường Ðời cơ Ðạo gầy nên; chớ
chẳng phải nói trọn quyền về phần Ðạo và phần Ðời, nghĩa lý
phân biệt nhau duy có chữ ÐƯỜNG và chữ PHẦN, xin rán
hiểu đừng lầm hai chữ ấy. Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã
dạy Hộ Pháp khi Người hỏi Thầy về quyền của Giáo Tông.
Hộ Pháp hỏi: "Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh Giáo Gia Tô
Thầy truyền tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông trọn quyền về
phần hồn và phần xác. Người nhờ nương quyền hành cao
trọng đó, Ðạo Thánh mới có thế lực hữu hình như vậy. Ðến
ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần
hồn đi, thì con sợ e cho Người không đủ quyền lực mà độ rỗi
chúng sanh chăng?"
Thầy đáp: "Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì nặng
mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền
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cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm
quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu lòn
cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí
hóa ấy, Thầy tưởng vì thương mà cho các con, nào dè nó là
một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy
đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt
cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn
là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống. Kẻ nào đã
nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng Liêng, thì là độc
chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền
chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh chẳng phương nào
thoát khỏi vòng áp chế. Như Thầy để cho Giáo Tông trọn
quyền về phần xác và phần hồn (nghĩa là Ðạo và Ðời) thì
"HIỆP THIÊN ÐÀI" lập ra chẳng là vô ích lắm sao con? "CỬU
TRÙNG ÐÀI" là Ðời "HIỆP THIÊN ÐÀI" là Ðạo, Ðạo không Ðời
không sức, Ðời không Ðạo không quyền: Sức quyền tương
đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con
liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn
Thánh Giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo".
Pháp Chánh Truyền: Nó đặng phép thông công cùng Tam
Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu
và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.
Chú Giải: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã
chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu
rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài Chưởng quản.
Ðức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập
Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và
Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ? - Người
phải đến Hiệp Thiên Ðài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin
trích lục ra đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài nói
về việc ấy: "Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông
thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái,
Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu
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cho cả nhơn loại". Ấy vậy về phần Thiêng Liêng là phần Ðạo,
thì Ngài chẳng có quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu
điều chi cùng Bát Quái Ðài, thì cũng phải do nơi Hiệp Thiên
Ðài cả. Hiệp Thiên Ðài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông
cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Thầy dạy:“..Trước, Thầy lại giao Chánh giáo cho tay phàm,
càng ngày lại càng xa Thánh giáo mà làm ra Phàm giáo. Thầy
lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại
phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ. Thầy nhứt định đến
chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo
cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể, có lớn
nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em
sau mà đến nơi Bồng đảo.
Vì sao Thánh giáo nói: Giáo Tông, nghĩa là Anh Cả, ba
phẩm Ðầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu?
Thầy nói: “Vì vậy, Thầy mới
lập ra có một phẩm Giáo
Tông, nghĩa là Anh Cả ba
phẩm Ðầu Sư, nghĩa là Giáo
Hữu. Chẳng một ai dưới thế
nầy còn đặng phép nói rằng
thế quyền cho Thầy mà trị
phần hồn của nhơn loại. Còn
cả Môn đệ, ai cũng như ai,
không đặng gây phe lập đảng,
nhược kẻ nào phạm tội thì
Thầy trục xuất ra ngoài cho
khỏi điều rối loạn.”
Tại sao Thầy nói “lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là Anh
Cả ba phẩm Ðầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu”?
–Nếu tính hàng Tiên-vị có 3 phẩm: Giáo Tông, Chưởng Pháp,
Đầu-Sư và Thánh-vị có 3 phẩm: Phối Sư, Giáo Sư, Giáo Hữu.
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Hai cấp bên Cửu Trùng Đài có 6 phẩm mà Giáo Tông là Anh
Cả, như vậy thì ba phẩm hàng Tiên vị nằm vị trí của Tam
Dương tức là tam giác có đỉnh quay lên. Ba cấp hàng Thánh-vị
thuộc Âm, có đỉnh quay xuống. Như vậy thì Giáo Tông và Giáo
Hữu cùng nằm trên trục đứng của vòng tròn ngoại tiếp, tạo
thành Tam Âm tam dương hòa hợp.
Pháp-Chánh-Truyền dạy:“Ðiều chi chúng nó (Giáo Hữu) xin,
thì buộc Giáo Tông phải cần mẫn hơn hết.
Chú Giải: “Ðã nói Giáo Hữu là người thân mật với nhơn sanh
hơn hết, mà kể từ phẩm Giáo Hữu đổ lên cho tới Giáo Tông
thì xa lắm; ấy vậy, Giáo Hữu thì gần với nhơn sanh, còn Giáo
Tông thì xa nhơn sanh, nếu Giáo Tông muốn gần với nhơn
sanh thì phải cần mẫn giao thân cùng Giáo Hữu. Giáo Hữu là
người biết nhơn sanh hơn hết, nếu Giáo Tông muốn biết nhơn
sanh, thì phải nghe lời Giáo Hữu. Thánh ý muốn cho Giáo
Tông đặng gần nhơn sanh cũng như Giáo Hữu, cho nên dặn
Giáo Tông phải để ý cần mẫn, xét nét mỗi điều của Giáo Hữu
cầu xin hơn hết song mỗi điều chi Giáo Hữu cũng không đặng
phép loạn đẳng cấp, nghĩa là phải nương theo các phẩm cấp
trên mình mà dâng sớ”.
GIÁO TÔNG là người thay mặt cho Ðức CHÍ TÔN tại thế, giáo
hóa dìu dắt toàn thể con cái CHÍ TÔN cho đến tột bực ngang
hàng cùng Thầy, trọn quyền dung nạp tâm lý của toàn thể
nhơn loại đặng tạo thành một cơ quan Chánh Trị Thiên Triều,
trọn cả đường Ðạo và đường Ðời cho trọn câu Thể Thiên
Hành Hóa. Ngôi Giáo Tông là tột bực của loài người, mà chỉ
truyền Hiền, chớ không truyền tử. Như thế mới có thể lập đời
Thánh Ðức trường tồn được.
Tại sao quyền CHÍ TÔN lại chia làm hai?
“Trước kia Ðạo Thánh, CHÍ TÔN vì quá thương Nhơn sanh,
đã giao phần hồn và phần xác cho Ðức Chúa Giê-Giu (Jésus
Christ) đủ quyền năng lập Ðạo. Trái lại, Nhơn sanh lợi dụng lẽ
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thương yêu ấy, nhứt là những kẻ kế vị cho Chúa, vì mang
phàm thân nhục thể, thành ra quá lạm dụng quyền tối cao ấy
như ngọn gươm bén mà sát phạt con cái của CHÍ TÔN. Chính
Chí Tôn đã nói: "Vì quá thương mà ban cho". Ngày nay Chí
Tôn cũng không phải đến lấy lại, mà chỉ chia đôi quyền hành
ấy ra cho Giáo Tông và Hộ Pháp, Giáo Tông chỉ có quyền dìu
dẫn con cái của CHÍ TÔN về phương châm giáo hóa, chánh trị
cho thuần phong mỹ tục, thay quyền cho CHÍ TÔN trong
đường Ðạo và đường Ðời mà thôi. Còn Hộ Pháp có đặc quyền
gìn giữ luật pháp, bảo thủ chơn truyền, gìn giữ ngôi vị cho con
cái CHÍ TÔN, không cho loạn hàng thất thứ.
Phương pháp ấy CHÍ TÔN rất công bằng và chia đôi cho
lưỡng quyền không thể chuyên chế để áp dụng mà hà hiếp
con cái của người.(Trích Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp)
II. GIÁO-TÔNG CHƯỞNG-QUẢN CỬU TRÙNG-ĐÀI
Trong cửa Đạo ngày nay thì ngôi-vị:
- “Giáo-Tông Đạo Cao-Đài do Đức Lý cầm quyền gìn giữ
Thánh-chất dung-hòa nửa Thánh nửa phàm.
- “Còn tạo ngôi-vị tại thế là Thượng-Trung Nhựt đó. Ấy vậy,
Thượng-Trung-Nhựt tạo ngôi-vị Giáo-Tông cho Đạo Cao-Đài
như ông Thánh Pière tạo ngôi Thánh Hoàng cho Phapha tại
Rome vậy”.
Đạo có GIÁO và TÔNG:
- Giáo là những phương-tiện mượn để biểu thị một cách gián
tiếp. Tông là chơn-lý nội tại.
- Giáo là hình tượng kinh sách, chữ nghĩa, lời nói. Tông là tâm,
là hình.
A- Giáo-Tông hữu-hình
Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung Nhựt.
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Duyên khởi: Những ngày tiền
khai Đại-Đạo: vào ngày 5
tháng 12 Ất-Sửu (dl: 28-11926) Đức Lê-Văn Trung
được Đấng Thượng-Đế tá
danh AĂÂ ban cho nhiều bài
Thi trong thời kỳ còn Xây bàn
để xướng hoạ Thi văn do ba
Ông: CƯ, TẮC, SANG tiếp
điển. Sau quí Ngài đắc phong
là Thượng Phẩm, Hộ-Pháp,
Thượng-Sanh trong cơ quan
Hiệp-Thiên Đài của nền Đại
Đạo. Riêng Đức Lê Văn-Trung
lần lượt được Thiên phong
vào phẩm Thượng Đầu-Sư Thánh danh là Thượng TrungNhựt cùng với hai vị Đầu-Sư nữa là Thái Minh Tinh và NgọcLịch-Nguyệt. Sau đó Ngài được nhận lãnh phẩm Quyền Giáo
Tông nữa, tức là đứng đầu Cơ-quan Cửu-Trùng-Đài, là một
trong hai Cơ-quan hữu hình để giáo-hoá nhơn sanh. Thầy lại
dạy: “TRUNG, nhứt tâm nghe con. Sống cũng nơi Thầy, thác
cũng nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy mà đọa cũng nơi Thầy.
Con lấy sự sáng sủa của con mà suy lấy”. Thầy cho thi:
Một Trời, một Đất, một nhà riêng.
Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền,
Cầm mối Thiên-Thơ lo cứu chúng.
Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên.
(AĂÂ)
1- Quyền hành của Quyền Giáo-Tông Thượng Trung-Nhựt
Xét kỹ ra mới thấy quyền-hành Giáo-Tông quá ư quan-trọng.
Nhất là khi Thầy dạy làm bảy cái Ngai cho Chức-sắc CửuTrùng-Đài, việc thực hiện Thầy giao cho ông Kiệt, ngày 12
tháng 8 năm Bính-Dần, như sau: “Kiệt, con phải giúp Thơ
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trong việc lập Thánh Thất, Thầy giao cho con phải săn-sóc
mướn thợ làm7 cái Ngai
- Một cái trọng hơn cho Giáo-Tông.
- Ba cái cho ba vị Chưởng-Pháp.
- Ba cái cho ba vị Đầu-Sư.
*Nhất là cái Ngai của Giáo-Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm
trổ Tứ linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng.
*Còn của Chưởng pháp chạm hai con phụng.
*Của Đầu-sư chạm hai con Lân, nghe à!”(TNI/44)
Khi Hộ-Pháp có hỏi Thầy về sự sắp đặt bảy cái ngai.
Thầy dạy: “Toà-Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh
cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung
CÀN, bên tay mặt Thầy là cung KHÔN, đáng lẽ phải để bảy cái
Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy tức cung Càn mới phải,
song chúng nó vì thể Nhơn-Đạo cho đủ Ngũ Chi cho nên Thầy
buộc phải để vào CUNG ĐẠO là CUNG ĐOÀI cho đủ số. Ấy
vậy, cái Ngai của Đầu-sư Nữ-phái phải để vào bên cung Khôn,
tức là bên tay mặt Thầy. Hộ-Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì
Thầy dạy:
“Giống y như cái Ngai của Quan-Âm Bồ Tát, nghĩa là một cái
Cẩm-đôn để trong vườn Trước-Tử trên Nam-Hải, dưới chơn
đạp hai bông sen nở nhụy”.
Lại nữa Thầy còn dạy: Trong buổi Tam-Kỳ Phổ Độ, Thầy giáng
thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất
thập nhị Hiền,Tam thiên Đồ đệ. Các con coi đó mà hiểu rằng:
Các con có sự mà thiên-hạ từ tạo thế đến chừ, chưa hề có
chăng”?
Giáo-Tông là người đứng đầu của những Chức-sắc vào hàng
Thánh Thể Đức Chí-Tôn bên Cửu-Trùng-Đài: vào hàng Tiên-vị
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và Thánh-vị, gồm các phẩm như sau: Các hàng phẩm từ
Chưởng-Pháp đến Giáo Hữu đều có đủ ba phái: Thái-Thanh,
Thượng Thanh, Ngọc Thanh, chia đều các con số trên, không
được tăng thêm hay là giảm bớt. Con số này tính cho Chứcsắc Nam-phái mà thôi, còn Nữ-phái thì không có hạn định,
nghĩa là con số bao nhiêu cũng được. Đó là những Chức-sắc
vào hàng Thánh-Thể của Chí-Tôn. Ông Mỹ Ngọc tức Bảo Văn
Pháp-Quân có lời thỉnh-giáo:

- Bạch Thầy về bảy cái Ngai Nhơn-Đạo, Chưởng Pháp và
Đầu-sư ngồi đặng chăng?
- Thầy cười…Bảy ngai ấy, Thầy lập ra là để cho mỗi Chức-sắc
lớn biết ngôi-vị của mình nơi Bửu-điện. Kế theo Thầy, TamTrấn cùng chư Tiên, Thánh, nhập về Tam-Kỳ Phổ-Độ mà thôi.
Lúc hành lễ, nếu chúng nó ngồi đối diện với các Môn-đệ khác
của Thầy mà khứng chịu sự thành kỉnh của nhơn-sanh đối với
các phẩm-vị lớn cao kia thì mất vẻ thành kính của chúng nó.
Chức-sắc đặng ngồi Ngai riêng của mỗi đứa là lúc nào có Hội
Tòa Tam-giáo phân-xử các Đạo-hữu của chúng nó mà thôi”.
Đối với nền Đại-Đạo đã thể hiện rõ lý Âm Dương nên lúc nào
cũng có hai phần vô-vi và hữu hình tương-đắc cùng nhau,
như:
- Đức Lý-Thái-Bạch cầm quyền Giáo-Tông vô-vi gìn-giữ
Thánh-chất dung-hòa nửa Thánh nửa phàm”.
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- Còn tạo ngôi vị tại thế là Thượng-Trung Nhựt đó”. Người có
quyền thay mặt cho Thầy mà dìu dắt con cái của Thầy trong
đường Đạo và đường Đời.
Thuở Đức Quyền Giáo-Tông còn sinh tiền Ngài có thuyết về
phương-diện Chánh-Thể Đạo, có nói rõ quyền hạn của Ngài
rằng: “Tệ-Huynh có thọ lãnh chỉ rõ phương diện Chánh thể của
Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ của Thầy trong cuối Hạ nguơn
chuyển thế đây. Xin chư Hiền-Hữu lưỡng phái ráng nhớ và lo
phận-sự, đừng sai luật Đạo mà bị tội và mình tuân trọn luật
Đạo của Thầy là món binh khí diệt tà-quyền giả mị đó. TệHuynh xin nhắc lời tuyên ngôn của Đại-Từ-Phụ nói buổi ban
sơ. Thầy có nói: Thầy lập Đạo kỳ này là lập một cái trường
công-quả, nếu các con đi ngoài trường công-quả ấy thì không
trông mong gì về cùng Thầy đặng. Trường công-quả của Thầy
có đôi bên:
- Một bên vô hình là các Đấng ThiêngLiêng (Phật, Tiên,
Thánh, Thần) cùng lập công-quả trong buổi chuyển thế này,
các Đấng Thiêng-liêng thường theo một bên chúng ta đặng
ám-trợ chúng ta về phần vô-vi.
- Các việc hữu-hình tại thế là các việc phải có thi hành như
chúng ta giờ đây mới làm đặng, thì về phần chúng ta phải lo
làm rồi có các Đấng Thiêng-liêng ám-trợ.
Thí-dụ như đi độ rỗi nhơn-sanh phải nói Đạo cho người nghe,
như phải lập phương để giúp thế đang nguy nan, như nhà
trường dạy kẻ cô độc-học, nhà thương, nhà dưỡng-lão cùng
các nghề-nghiệp cho Đạo-hữu có phương làm ăn đặng cơm tẻ
ngày hai, có áo quần đặng che thân ấm cật …thì chúng ta phải
lo hết, rồi các Đấng Thiêng liêng ám-trợ cho thành-tựu. Nếu
chúng ta làm biếng không làm công quả chi cho Đạo bên hữuhình thì các Đấng Thiêng-liêng theo mình không lập công-quả
được thì tội trọng về phần mình chịu lấy. Từ hồi tạo thiên lập
địa tới ngày nay, trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ
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nào mà chính mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế giới xuống
mà lập ra, không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại-Tiên là
Đức Lý Thái-Bạch lãnh làm Giáo Tông như ngày nay.TệHuynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm
các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Người ámtrợ. Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền hành lớn-lao của Đức Lý ĐạiTiên Thái-Bạch Kim-Tinh cho mấy em rõ:
B- Giáo-Tông vô-vi Đức Lý Đại-Tiên.
Ngài giáng cơ ban cho:
THI
Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch.
Hiện Kim-Tinh trọng trách Linh-Tiêu
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều.
Càn-khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân.
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần,
Cho đến Đường-triều mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đương trị thế.
Trường-Canh Trích-Tử đến thăm trần,
Động-Đình thơ rượu đong muôn đấu,
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần.
Vâng lịnh Ngọc-Hư nay xuống thế,
Tam-kỳ độ rỗi các nguyên-nhân.
Đức Lý, Ngài dạy rằng: “Hễ Đạo trọng tức nhiên chư Hiền-hữu
trọng, vậy thì chư Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn
người Đời. Từ đây LÃO hằng gìn-giữ cho chư Hiền-Hữu hơn
nữa. Nếu thoảng ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh
là cố ý muốn giá-trị chư Hiền-Hữu thêm cao-trọng hơn nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!”
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Đức Hộ-Pháp có giải-nghĩa Thơ của Đức Lý Đại Tiên. Người
nói như sau: “Trong Thánh-ngôn Hiệp tuyển có bốn câu thi của
Ngài rất ngộ-nghĩnh:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ “Tịch Hương”.
久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần Ta chết đã lâu
mà hôm nay TA được phục sanh lại trong Thánh Thể của Đức
Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn hạnh-phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến? (Xin
sửa lại “đáo” là đến. Không phải Đạo).
Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thượngnguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. BầnĐạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thihành được. Ngài đến đặng mở Thượng Nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế-gian sợ chết mà không biết cái
chết là gì! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch Hương là tịch của Nữphái. Nữ-phái là nguồn sống của nhơn-loại, nếu nói nó chết thì
Ngài đến làm chủ của Nữ-phái nghĩa gì? Cầm cái giống của
thế-gian này chi?
Bây giờ nói đến quyền-hành của Ngài:
Chính Ngài cầm bút viết bài thơ trên cũng được Đức Hộ-Pháp
thuyết giải rành:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch là buổi Thái-Cực vừa nổ
hiện ra ánh-sáng Thái-Cực chính là Ngài, duy Đức Chí-Tôn
cầm pháp; xin cả thảy nhớ nghe! Khi Đức Chí Tôn cầm pháp
hiện ra hai lằn Hạo-Nhiên-Khí đụng lại với nhau nổ, tức nhiên
trái khối lửa đó tạo Càn-Khôn vũ-trụ, ánh-sáng Thái-Cực đó là
Ngài.
Hiện Kim-Tinh trọng-trách Linh-Tiêu là các cung đẩu trên
mặt địa-cầu này đều hưởng ánh-sáng ấy, mà chính ánh-sáng
duy chủ và điều khiển là Ngài.
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều là quyền-năng vâng lịnh
của Thiên-điều.
Càn khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân là các cung đẩu trong
càn khôn thế-giới này, có Ngài duy chủ hết thảy.
Giải bài thơ kế tiếp:
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần là Ngài đoạt ngôi vị
cùng quyền-hành của Ngài có sắc phong thiệt hiện hồi đời
Phong-Thần.
Cho đến Đường-triều mới biến thân là đến đời Đường Ngài
mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đương trị thế là vì nguyên-linh ấy cầm
quyền trị thế.
Trường-Canh Trích-Tử đến thăm trần.
Động-Đình thi rượu đong muôn đấu là nơi Động Đình, hỏi
đến Ngài thì thiên-hạ đều biết danh Ngài.
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần là nơi Bồng-Đảo Ngài cầm
Thiên-Thai cho Khổng-Giáo.
Vâng lịnh Ngọc-Hư nay xuống thế là buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ
khai mở đây, Ngài thọ lịnh Ngọc-Hư đến trị Đạo.
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Tam-kỳ độ-rỗi các nguyên-nhân là chín mươi hai ức nguyênnhân thì Tam-Kỳ này Ngài độ-rỗi.”
Quyền-hành của Ngài như thế, chính THẦY cũng đến nhắcnhở:
“CƯ, con phải nhớ lời Thầy dặn rằng: Phải sợ Thái Bạch cho
lắm, khi Thầy giao quyền thưởng phạt cho Người. Chỉ sợ cho
ba đứa con mà xin bớt tính nghiêm khắc; song Thần, Thánh,
Tiên, Phật kia mà Người còn chẳng vị, huống lựa là các con.”
Đức Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung Nhựt xác nhận rằng:
“Cái năng-lực của Đạo hôm nay được như thế là nhờ Đức Lý
Đại-Tiên cầm quyền Thiêng liêng vô đối, nhờ người Anh Cả
của ta là Đức Lý Giáo-Tông điều-khiển quyền-năng vô-hình
của Ngài.”
*Đức Hộ-pháp nói về Đức Lý Giáo-Tông:
“Bần-Đạo quên nói cái Tiên-tri của Ngài rất ngộ nghĩnh, thời
buổi ấy Ngài đến dạy, biểu Bần Đạo nghe lời, nếu không nghe
lời, ngày kia cái tai hại ấy tiêu-diệt hay đạt Đạo thì Hiền-hữu
gánh trách-nhiệm ấy nặng-nề trước. Bần-Đạo buổi nọ không
hiểu gì cả, Bần-Đạo nói toàn Thánh-thể Đức Chí-Tôn cả triệu
con người, cớ sao một mình Bần-Đạo gánh vác? Nói tiên-tri ấy
là thời giờ Ngài giao quyền GIÁO-TÔNG này cho Bần-Đạo,
Chưởng-Quản luôn Cửu-Trùng-Đài, nếu không nghe thì BầnĐạo gánh hết. Nếu không nghe lời Ngài buổi nọ, thì gánh này
giao lại cho ai? Nếu giờ phút này có muốn bỏ chớ không thể
sống với Đạo. Bần-Đạo xin nói, thế-gian này cầm quyền cơquan Chánh-Trị-Đạo hay định-luật trước, dưới tám Đạo NghịĐịnh lập nên Chánh-trị của nước như Ngài, Bần Đạo chưa ngó
thấy. Đức Lý ra tám Đạo-nghị-định mà Ngài lập trọn vẹn hết,
chúng ta cũng nên tôn-sùng đáng kính, đáng sợ quá đỗi. Đấng
cứu Đạo như thế Bần-Đạo đáng khen, kính Người cho đến tận
thế. Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì công-nghiệp của

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.1 VẦN G▐

171

Đức Lý Giáo-Tông còn tồn-tại trong tâm-trí nhơn sanh luôn
luôn” (18-8 Kỷ-Sửu)
C- Luận về quyền-hành của Giáo-Tông
1- Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan quản-trị Càn Khôn thế-giới
Những lời thuyết giảng trên đây về ngôi vị Giáo Tông nếu vẽ
bằng hình sẽ thấy rõ:
Vòng tròn tượng-trưng cho cơ-quan Cửu Trùng-Đài.
Tâm 0 là ngôi-vị Giáo-Tông (giữa vòng tròn).
Thầy dạy: “Giáo-Tông là Anh Cả các con”.
Thầy mở Đạo kỳ này chọn: nhứt Phật, Tam Tiên đó là hàng
Tiên-vị.
Tiên-vị là 1 Giáo-Tông, 3 Chưởng-Pháp, 3 Đầu-sư.
Thế nên dưới quyền Giáo-Tông có hai con số 3: tượng tam
Âm tam Dương. Tam Âm tam Dương là gì?

Như trên đã nói Tam âm tam Dương sẽ vẽ nên hình sao sáu
cánh, tức là do hai hình tam giác đều gát chồng lên nhau, đặt
nghịch chiều mà thành ngôi sao sáu cánh. Biểu tượng bằng 3
ngôi Chưởng-Pháp và 3 ngôi Đầu-sư:
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- 3 ngôi Chưởng-Pháp (là người của Hiệp Thiên Đài, tượng
Dương) đỉnh tam giác quay lên.
- 3 ngôi Đầu-Sư (Chức-sắc Cửu-Trùng-Đài, tượng cơ Âm)
đỉnh tam giác quay xuống dưới.
Tức là trong Âm có Dương; âm dương tương hiệp, tương đắc,
tương-hòa. Từ đó mới biến hằng hà sa số.
Mỗi phẩm có ba phái, trừ ngôi Giáo-Tông chỉ có 1 và Ngài mặc
sắc phục trắng.
(Hình ảnh Ngài khi mặc phẩm-phục xanh là còn ở ngôi vị
Thượng Đầu-sư, là phẩm được thọ phong trước. Sau đó Ngài
mới được ân-phong thêm một phẩm mới nữa là Quyền GiáoTông tức là Giáo-Tông chưa vào chánh vị. Giáo-Tông mặc
phẩm-phục màu trắng.)
*Trên hình vẽ làm biểu-tượng:
- Chữ A, tượng ngôi Thượng Chưởng-Pháp.
- Chữ B, tượng ngôi Thái Chưởng-Pháp.
- Chữ C, tượng ngôi Ngọc Chưởng-Pháp
Như vậy, ngôi Chưởng-Pháp thuộc về Đạo, nên đỉnh Tamgiác quay lên trên.
Ba ngôi Đầu-Sư là Đời trong Đạo nên đỉnh tam giác quay
xuống phía dưới, do đó:
- A’ là tượng cho ngôi Thượng Đầu-sư.
- B’ là tượng cho ngôi Thái Đầu-sư.
- C’ là tượng cho ngôi Ngọc Đầu-sư.
Ba phái: Thái, Thượng, Ngọc tức là đại diện cho Tam-giáo
Phật, Tiên, Thánh.
- Chưởng-Pháp thế quyền cho Hộ-Pháp nơi Cửu Trùng-Đài
thuộc về Đạo.
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- Đầu-sư đặng quyền thay mặt cho Giáo-Tông và Hộ-Pháp
trước mặt nhơn-sanh thuộc về Đời trong Đạo.
Hai hình tam-giác này là tam-giác đều nội tiếp trong vòng tròn,
gát chồng lên nhau, tượng trưng lý Âm dương, Đạo Đời
tương-hiệp.
*Tại sao lại đặt chữ Thượng trên đỉnh của tam giác?
Bởi Đạo lúc nào cũng lấy trung, chánh làm điểm yếu-trọng, mà
ba phái theo thứ tự thì (Thái chỉ về Phật, bên trái; Thượng chỉ
về Tiên ở giữa; Ngọc chỉ về Thánh, bên phải. Nhìn đối diện)
Mỗi hình tam-giác được thành hình là do 1 sanh ba, 3 sanh
vạn-vật, thuộc về cơ-quan Chưởng-Quản; do đó mà ngôi
Giáo-Tông ở vào tâm của vòng tròn, mà vòng tròn chỉ Càn
Khôn vũ trụ, cho nên Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan quản trị Cànkhôn vũ-trụ thuộc về trời là vậy.
Mỗi phẩm có 3 ngôi mà “pháp-luật Tam giáo tuy phân biệt
nhau, song trước mặt Thầy vẫn coi như một.” Vốn cũng đồng
quyền, đồng đẳng nhau nên “Một thành ba, mà ba cũng như
một.”
Số 3 là hình ảnh của Tam-giác đều có ba cạnh bằng nhau và
ba góc bằng nhau, bằng 600. Tam giác đều nội tiếp trong vòng
tròn và đồng tâm với vòng tròn.
Ngôi Giáo-Tông ở vào vị-trí tâm của vòng tròn. Thầy qui-định:
“Giáo-Tông là Anh Cả các con. Có quyền thay mặt cho Thầy
mà dìu-dắt các con trong đường Đạo và đường Đời. Nó có
quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.
“Nó đặng phép thông-công cùng Tam thập lục thiên, Tam thiên
thế-giái, Lục thập thất Địa cầu và Thập điện Diêm-cung đặng
cầu rỗi cho các con” (Pháp Chánh Truyền)
*Lý Tam Âm Tam Dương:
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Do vậy mà hai tam giác gát
chồng lên nhau tạo thành ngôi
sao sáu cánh là lý tam Âm,
tam Dương điều hòa vũ-trụ,
thể Dương tượng Trời; nên
hình sao sáu cánh trên nộitiếp trong vòng tròn ứng với
“Một Trời” trong câu thơ mà
Đức Chí-Tôn cho buổi ban
đầu: “Một trời, một đất, một
nhà riêng.”(xem lại bài thơ trên
trang 118)
Giáo-Tông là làm chủ con số 3, tức nhiên là tam Tiên, là gồm
3 phẩm Chưởng Pháp và 3 phẩm Đầu-Sư.
Như trên, hình tam-giác có ba cạnh biểu tượng cơ Dương mà
chính nó cũng có Âm Dương của nó nữa, vì thế nên mới có
Tam Âm, Tam Dương.
Luật vũ-trụ khi nói đến Âm tất có Dương, hay nói khác đi ngoài
ra còn có Tứ Âm Tứ Dương nữa.
*Tứ âm tứ dương là gì?
Âm Dương không lìa nhau, thế nên hình vuông là biểu tượng
cơ Âm, cũng có tứ âm, tứ dương. Hai hình này nội tiếp trong
vòng tròn tạo thành một hình có tám cạnh, Dịch gọi đó là BátQuái.
Ngôi Giáo-Tông vẫn ngự trị ở giữa hình vuông là ý chỉ “Một
Đất” trong câu thơ trước đây “Một trời, một đất, một nhà riêng”
(xem bài thơ trang 118)
*Tại sao lại có con số 4 này?
Bởi Pháp-Chánh-Truyền định phần Tiên-vị cho Cửu-Trùng-Đài
là ngoài ngôi Giáo-Tông ra, còn lại thì mỗi phẩm có ba vị, là:
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3 Chưởng-Pháp, 3 Đầu-Sư. Nhưng thực tế mỗi phẩm lại có 4
vị (tức là 4 Chưởng-Pháp, 4 Đầu Sư) cho nên số 4 thuộc Âm
phải có mặt.
- Hiện tại đã có 4 Chưởng-Pháp:
*Thái Chưởng-Pháp Nguyễn-văn-Tường (1864-1939).
Đó là Hòa-Thượng Như Nhãn, về sau bỏ Đạo.
*Thượng Chưởng-Pháp Nguyễn-văn Tương (18971927).
* Ngọc Chưởng-Pháp có hai vị:
1-Trần-văn-Thụ (1857-1927)
2-Trần-Đạo-Quang (1870-1946)
- 4 Đầu-sư:
- Thái Đầu-Sư có hai vị:
1- Thái-Minh-Tinh (mất năm 1927) bị Đức Lý cách
chức.
2- Thái-Nương-Tinh (1870-1929)
3-Thượng Đầu-sư Thượng-Trung-Nhựt (1876-1934) thế
danh Lê-văn-Trung.
4-Ngọc Đầu-sư Ngọc-Lịch-Nguyệt (1890-1947) Thế
danh Lê-văn-Lịch.
Xem thế, con số 3 ở trên là con số Thiên định, nhưng khi hành
sự thì đây là sự biến dịch bởi con người, dù biến đổi thế nào
cũng trong vòng luật định mà thôi. Vì vậy hình vuông ứng với
cơ Âm.
Điều này cũng cho ta thấy rằng:
Trong hình ngôi sao, thực-tế là sáu cánh, nhưng có tâm ở
giữa, cộng chung là 7 điểm.
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Đồ hình có hai hình vuông họp lại tuy có 8 mà có 1 tâm, thành
ra 9 điểm. Đây cũng trở lại số 7, số 9 tức là nằm trong lý “thất
phản cửu hoàn” vậy. (7+9=15) là trở về con số Ma phương
của Bát Quái Đồ Thiên (sẽ bàn sau).
Bởi Pháp-Chánh-Truyền dạy: “Giáo-Tông thay mặt cho Thầy
mà dìu-dắt các con trong đường Đạo và đường Đời. Có quyền
về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.”
Do vậy mà chữ “phần xác và phần hồn” đã ứng với hai hình
ảnh Âm Dương trên đây. Đó là do chính quyền hành của GiáoTông phải đảm trách một nhà riêng đó!
Toàn bộ ứng với câu thơ trên.
*Bát-quái thành hình:
Bây giờ hai hình tam-giác và hai hình vuông phối hợp vào
nhau sẽ thành hình thứ 3, là một hình toàn diện, đó là BátQuái Đồ Thiên mà ngày nay chính Đức Chí Tôn sử dụng
trong Cao-Đài Đại-Đạo, mà chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới dùng
Bát-Quái này nên cũng còn gọi là Bát Quái Cao Đài. Người
nắm Bát-Quái này vào tay chính là Giáo-Tông. Hình số 3 này
cũng ứng vào chữ “Một nhà riêng” trong câu thơ “Một Trời,
Một đất, Một nhà riêng.”
Do vậy mà câu thơ trên đã nói lên đầy-đủ cho một BÁT-QUÁI
thành hình.
Khi đã có một Bát-Quái toàn diện như vậy, chúng ta có quyền
đặt tên các quẻ vào các góc cạnh tương-ứng, ta sẽ được hình
dưới đây là do lời dạy của Thầy khi Thánh-ý Chí-Tôn dạy sắp
7 cái ngai:
Thầy dạy: “Tòa-Thánh day mặt ngay hướng Tây là chánh cung
Đoài ấy là Cung Đạo. Bên mặt Thầy là cung Khôn, bên trái
Thầy là cung Càn. Đáng lẽ phải để 7 cái ngai của phái Nam
bên trái Thầy là cung Càn mới phải, song chúng nó vì thể
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Nhơn-đạo cho đủ Ngũ chi nên Thầy buộc phải để Cung Đạo là
cung Đoài cho đủ số”.
2- Bát-quái Đồ Thiên hay Bát-quái Cao-Đài
Nhìn vào Bát-Quái
trên đây, tức nhiên
các Cung được
xác-định qua trục
đứng là Đông Tây,
trục nằm là hướng
Nam Bắc, tức là
hướng của Đền
Thánh Toà-Thánh
Tây Ninh hiện giờ:
Đoài ☱ chánh
Tây (cung Đạo, ở
chính giữa và là
mặt tiền của ĐềnThánh).
Càn ☰ Tây Nam (trong Đền nhìn ra bên tay trái của Thầy)
Khôn ☷ Tây Bắc (trong Đền nhìn ra bên phải của Thầy)
Khi ba Cung đã được định hướng rồi thì những Cung còn lại
của Bát-Quái Đồ Thiên cứ theo thứ-tự của Bát-Quái HậuThiên mà xếp các quẻ còn lại vào vị-trí.
*Thứ-tự Bát-quái Hậu-thiên là:
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, vận hành theo
chiều thuận với kim đồng-hồ.
Chỉ riêng Bát-quái Đồ Thiên đi nghịch với chiều kim đồng-hồ,
gọi là nghịch chuyển.
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Về số, lấy theo số của Bát-Quái Hậu-Thiên: Nhứt Khảm, nhì
Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát
Cấn, cửu Ly. Như vậy phương hướng của Bát-Quái Đồ Thiên
được định-vị là theo hướng Đền Thánh hiện nay theo Thánh-ý
của Thầy, 4 phương chánh:
Đoài

☱ Chánh Tây

Chấn

☳ Chánh Đông

Ly

☲ Chánh Bắc

Khảm

☵ Chánh Nam

Phương hướng của Bát-Quái Đồ Thiên đặt nghịch chuyển
với Bát-Quái Hậu-Thiên và lật ngược lại, cho nên bấy giờ
khác hẳn với Bát-Quái Hậu-Thiên là Ly ở Bắc, Khảm ở Nam.
*Tại sao Bát-Quái Cao-Đài phải đặt nghịch chuyển với BátQuái Hậu thiên?
- Thứ nhứt là đường Đạo phải đi nghịch lại như vậy mới gọi là
trở về nguồn, Thầy cũng dạy “Tu-hành vẫn trái với thế tục, mà
trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng liêng”.
- Thứ hai là chính Thầy đã “chiết Khảm điền Ly phản vị Càn”
như trên đây chúng ta có bàn đến, vì trước đây Bát-Quái HậuThiên là còn ở thời-kỳ bó-buộc nên Ly ☵ Nam, Khảm ☲
Bắc, người Tu phải gắng công phu luyện tập riêng mỗi cánhân. Nay là Thế-giới Đại Đồng, lại nhằm cơ Đại-Ân-Xá của
Chí-Tôn nên có rộng rãi hơn nhiều mới độ tận 92 ức nguyên
nhân trở về cựu vị.
Thầy đến chuyển đổi lại là: Khảm ☵ ở Nam, Ly ☲ ở Bắc.
Do đó vị-trí của các Cung Bát-Quái Đồ-Thiên nằm vào các
hướng sau đây:
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CÀN là hướng khởi ở Tây Nam (thay vì Tây Bắc của Bátquái Hậu-thiên).
Càn

☰ Tây Nam,

Tốn

☴ Đông Bắc

Khảm

☵ chánh Nam

Ly

☲ chánh Bắc

Cấn

☶ Đông Nam,

Khôn

☷ Tây Bắc

Chấn

☳ chánh Đông,

Đoài

☱ Đoài chánh Tây

Như vậy, Bát-Quái mà Giáo-Tông làm chủ đây là Bát-Quái ĐồThiên, chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới có; đó là tổng hợp của hai
cái Âm Dương hợp lại, tức là âm-dương hỗn-hợp trong cơ
sanh biến của Vạn-linh. Vậy có phải kỳ khai Đại-Đạo này Ngài
đã đặt Ly lên Khảm và đặt Khảm lên Ly để tất cả thành quẻ
CÀN ☰ hay không?
Có nghĩa là lần này trong nguơn hội mới của Đạo Cao-Đài
người tu đúng nghĩa là phụng sự cho nhơn-sanh tức PHỤNG
SỰ CHÍ-LINH. Phụng sự Chí-linh là phụng sự Trời đó vậy.
Một người đứng đầu của nhơn-sanh để giáo-hóa nhơn-sanh là
Giáo-Tông, cho nên “Giáo-Tông có quyền thay thế cho Thầy
mà dìu-dắt con cái của Thầy trong đường Đạo và đường
Đời.”
Trách-nhiệm Thiêng-liêng của ông Lê-Văn Trung là một sự
được đặt để trước, giờ đến đây để làm sứ-mạng, vì vậy bài
thơ đầu tiên Chí-Tôn ban cho, xem như là một bản-đồ được
để trước mắt cho Người để nhắc-nhớ, đồng thời nhơn-loại
nhìn vào đó để do theo cử-chỉ, lời dạy của Người làm “bài học
tắt” trong việc tu-hành:
Người chính là một trong những lương sanh được chọn để
cứu vớt quần-sanh:
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- Câu 1 “Một trời, một đất, một nhà riêng” đó là đầy-đủ ý-tứ
trong các hình vẽ về Bát-Quái Cao-Đài rồi.
- Câu 2 “Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền” đó là trách nhiệm
giáo-hóa nhơn-sanh trong con đường hành thiện của kỳ ba
chuyển thế và cứu thế của Cao-Đài mà Giáo Tông là Anh Cả
của nhơn-sanh.
- Câu 3 “Cầm mối Thiên-Thơ lo cứu chúng”. Thiên-Thơ
chính là quyển sách trời. Hiện nay trong cửa Đạo này là hai
quyển “Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển”, trong đó xuất phát những
yếu-lý của Đạo là Tân-Luật, Pháp-Chánh Truyền làm thước
khuôn cho người tu-hành để thành Tiên tác Phật. Vì tính cách
quan-trọng đó nếu ai sửa đổi chơn truyền phải đắc tội là vậy.
Quyển sách nơi tay Ngài là hình ảnh của Ngài đặt trên bức
Tượng ở mặt tiền Đền-Thánh (nơi lầu chuông tức Bạch-Ngọc
Chung-Đài) là cuốn Thiên-Thơ đó vậy. Vai trò của Ngài là
chuyển thế và cứu thế.
- Câu 4 “Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên”. Bổn-phận của
Giáo-Tông là giáo-hóa nhơn-sanh do theo Thánh-ý của Thầy,
chỉ làm theo Đạo Trời mà thôi.
3- Giáo-Tông làm chủ Bát-Quái Đồ-Thiên:
Pháp-Chánh-Truyền Chú-giải có dạy rõ về quyền hành của
Giáo-Tông:
“Trên đây Thầy đã nói rằng: có quyền dìu-dắt trong đường
Đạo và đường Đời, thì Thầy đã chỉ cho rằng có quyền dìu-dắt
các con cái Thầy trên con đường Đạo đức của chính mình
Thầy khai tạo và trên con đường Đời cơ Đạo gầy nên chớ
chẳng phải nói trọn về phần Đạo và phần Đời, nghĩa-lý phân
biệt nhau duy chỉ có chữ ĐƯỜNG và chữ PHẦN, xin ráng
hiểu đừng lầm hai chữ ấy.”

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Điều này đã báo cho biết Đạo Cao-Đài có đến 4 Bát-Quái mà
trách-nhiệm của Giáo-Tông là chỉ đảm nhiệm hai Bát-Quái
Cao-Đài nói về Thiên-Đạo mà thôi, có nghĩa là Đức Chí-Tôn
mở Đạo kỳ này có thêm hai Bát Quái nữa tức là tạo con
đường trở về, là con đường cho nhân-loại được thành Tiên tác
Phật trong nguơn hội mới. Nói rõ hơn đó là Chơn-pháp, Chơntruyền của Đức Chí Tôn đó vậy.
Vậy phần ĐẠO là Bí-Pháp của Thế-Đạo, phần Đời là Thể-pháp
của Thế-Đạo đó.
Nay Thầy nhấn mạnh “Nghĩa lý phân biệt nhau duy chỉ có chữ
“Đường” và chữ “phần”.
- Bởi phần Đời tức nhiên là Thể-pháp có Bát Quái Hậu-Thiên.
- Phần Đạo của Đời là Bí-Pháp có Bát-Quái Tiên Thiên (cả hai
thuộc về Thế-đạo)
Hai Bát-quái này đã có cách nay 6.000 năm do Vua Phục-Hi
sáng tạo, rồi đến Văn-Vương, Châu-Công, Khổng Tử tiếp tục
bổ cứu thêm, còn lưu lại đến ngày nay. Giờ phút này Đức ChíTôn đến ban cho nền Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-giáo Qui
nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, không phải Ngài hủy bỏ các BátQuái ấy, mà chính là do theo các Bát-Quái trước đây rồi mở
thêm hai Bát Quái nữa, tức là tạo cho nhân-loại một con
đường trở về trong cảnh an-nhàn tự toại cho linh-hồn. Nay,
nhiệm-vụ của Giáo-Tông là đảm nhiệm hai Bát-Quái Cao-Đài
này, chính là thực hiện cho được con đường “Thiên-đạo”.
-Đường Đạo tức là Bí-pháp của Thiên-Đạo là Bát-Quái Hư-vô.
-Đường Đời là Thể-Pháp của Thiên đạo là Bát-Quái Đồ thiên.
Hơn nữa, Pháp Chánh-Truyền đã qui-định: Giáo-Tông thay
mặt cho Thầy đặng bảo-tồn chơn đạo của Thầy tại thế thì Anh
Cả nhơn-sanh đặng dìu-dắt con cái của Thầy, dầu lớn tuổi hay
là nhỏ tuổi quyền Thiêng liêng đã định vậy”.
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Trong Hội-Thánh có chia ra hai phần hữu hình là Cửu TrùngĐài và Hiệp-Thiên-Đài: Đây là hệ-thống tổ-chức của CửuTrùng-Đài từ trên xuống dưới là:
Cửu-Trùng-Đài là cơ-quan giáo-hóa nhơn sanh, là môi trường
học-hỏi, tiến-hóa theo ba bực, mỗi bực có ba phẩm-cấp. Như
trên đã nói là hàng Tiên-vị tượng-trưng bằng 7 cái Ngai, mà
Ngai của Giáo-Tông ở giữa, đặt trên hết và lớn hơn hết. Các
phẩm cấp lần-lượt là Tiên-vị, Thánh-vị rồi đến Thần-vị theo
hình-thức dưới đây.Như vậy trường Đại-Đạo theo như Đức Hộ
Pháp dạy về đường Đạo và đường Đời rằng:
-“Thể-pháp của Đạo Cao-Đài là một trường công quả của
chúng ta, trường công-quả ấy để cho chúng ta lập đức, lập
công, lập ngôn.
- Bí-pháp chơn-truyền của Đức Chí-Tôn tức nhiên cơ-quan
huyền-bí để cho con cái của Ngài giải-thoát.”
Lần-lượt tìm biết qua Cửu phẩm Thần Tiên là: Thể-pháp của
Đạo Cao-Đài

Đức Hộ-Pháp nói:“Nói về Thể-Pháp chúng ta hân-hạnh làm
sao, muốn cho chúng ta lập đức chính mình Đức Chí-Tôn đã
cho chúng ta mượn danh thể của Ngài, chúng ta đã làm
Thánh-thể của Ngài nơi mặt thế của Ngài.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ôi! Quyền-lực về phương-pháp lập đức đối lại với cảnh thiêngliêng là mua ngôi-vị của chúng ta đó vậy.
Lập công là Ngài đã tạo hình thể của Ngài, tức nhiên ĐềnThánh đó là Đền Thờ hữu-hình của Ngài để tại mặt thế này.
Chúng ta phải lập công với sanh-chúng tức nhiên lập công
cùng con cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập công chớ
không phải làm nô-lệ cho ai tất cả. Chúng ta thấy Ngài phụngsự cho con cái của Ngài, chúng ta lập công là tạo danh thể
của Ngài, do lập công mà ra.
Bây giờ tới lập ngôn. Chính mình Ngài, Ngài phải làm, cầm
cây Cơ, Bút, viết dạy chúng ta từ lời nói, việc làm; từ tánh đức,
từ đạo-lý. Còn ngôn, có ngôn gì hơn Ngài nữa, để cả thảy các
thể-pháp đặng chúng ta định vị chúng ta, chính tay Ngài cho
chúng ta mượn cả thảy”.
4- Đức Quyền Giáo-Tông thi-hành Thể-pháp Đại-Đạo
Nơi Cửu-Trùng-Đài “Thầy định-quyết cho Người (Giáo-Tông)
có quyền dạy-dỗ mà thôi, song quyền-hành có rộng thêm đôi
chút là dạy-dỗ trọn cả đường Đạo và đường Đời. Nghĩ cũng
chẳng chi làm lạ, vì cả Chức-sắc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài
của Thầy lập, phải tùy theo tôn-chỉ Đạo, nghĩa là xu-hướng về
phần giáo-dục mà thôi. Thầy đã xưng là Thầy đặng dạy-dỗ,
còn tên của Chức-sắc đủ chỉ rõ-ràng phận-sự giáo-hóa, là
chánh vai của mỗi người, như Giáo Hữu, Giáo-Sư, Phối-Sư,
Đầu sư, Giáo-Tông…Xem rõ lại thì tên mỗi vị chẳng mất chữ
“Giáo” hay chữ “Sư”. Cơ Đạo từ cổ chí kim vẫn vậy, lại hiệp lời
này “Thiên mạng chi vị tánh, suất tánh chi vị Đạo, tu Đạo chi vị
giáo”. Thầy chỉ cậy Hội Thánh Thầy đã đến lập, thay quyền
cho Thầy mà dạy-dỗ cả con cái của Thầy, nghĩa là chúng-sanh
đặng lành, ấy là phận-sự cần nhứt của Hội-Thánh đó ”. (Pháp
Chánh Truyền)
Thế nên, trong buổi Cao-Đài Đại-Đạo:
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Đức Quyền Giáo-Tông có bổn-phận “Cầm mối Thiên-Thơ lo
cứu chúng”.
Quyển Thiên-Thơ Ngài đã nắm trọn vào tay.
Đức Hộ Pháp xác nhận: “Từ khi Đức Chí-Tôn đến độ Đức
Quyền Giáo Tông rồi mới xuất-hiện Hội-Thánh Cửu Trùng-Đài
đó vậy. Sự vinh-dự này chính Đức Quyền Giáo-Tông đã được
hưởng một cách xứng đáng. Bởi vì chính mình Đức Chí-Tôn
đến thâu Ngài, biểu Ngài lập thành Hội-Thánh. Ngài đi đến đâu
Hộ-Pháp cùng Đức Cao Thượng-Phẩm theo phò-loan để Đức
Chí-Tôn thâu Môn-đệ, thâu được bao nhiêu thì giao cho Đức
Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt giáo hóa, chính do nơi
Ngài cầu-khẩn Đức Chí-Tôn thâu Môn đệ, Ngài luôn luôn đi
các nơi để Phổ-độ chúng-sanh, nhứt là trước ngày mở Đạo,
Đức Chí-Tôn sai hết các Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài tức ThậpNhị Thời Quân đi phò-loan cùng hết, không có chỗ nào không
có Cơ Bút. Người thì xuống miền Tây, người đi miền Trung, đi
cùng hết. Thâu Môn-đệ xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh
mở Đạo. Với hai bàn tay trắng không có một miếng đất cắm
dùi làm sao mở Đạo?” Vạn sự khởi đầu nan là thế! Nhưng sự
kiên-nhẫn đã giúp các Ngài thành công là thế! Sau cùng, Ngài
đã lập vị một cách vẻ-vang, một cách xứng đáng, tám năm
tròn, không dư không thiếu một ngày. Phải chăng Ngài đã thực
hiện trọn hai Bát-Quái vào tay mà dìu-dắt nhơn-sanh trên con
đường hành-thiện? Hằng năm toàn Đạo đều ghi nhớ ngày 1310 âm lịch là ngày qui Thiên của Đức Ngài:
Từ ngày 14-10 Bính-Dần dl 19-11-1926 là ngày nhập vào
Đại-Đạo Tam-kỳ này, hành Đạo suốt.
Ngày qui 13-10 Giáp-Tuất dl 19-11-1934.
Tính ra là tám năm (8) tròn không dư không thiếu một ngày.
Đức Hộ-Pháp thường nhắc-nhớ đến: “Cái ngôi của Ngài đã
tạo dựng, cái ngôi Giáo Tông-Đường của Ngài ngồi trên ấy,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đầu tiên hết cái ngôi ấy nó sẽ để nơi đất nước Việt-Nam này
một cái báu-vật quí-giá vô cùng. Từ thử tới giờ chưa hề có.
Bần-Đạo ngó qua Vatican, cái Ngai của Đức Giáo-Hoàng Saint
Pierre thế nào, thì nay Bần-Đạo có lẽ nói và có thể mơ-ước
rằng cái ngôi của Thượng-Trung-Nhựt lưu lại nơi thế này nó
sẽ trở nên thế ấy.
*Các con số biến-hóa đối với Ngôi vị Đức Quyền GiáoTông
Thực-tế Ngài đã làm chủ con số 7, con số 7 là con số chỉ Thất
tình đó vậy: Bởi hàng Tiên-vị là gồm:
1 Giáo-Tông + 3 Chưởng-Pháp + 3 Đầu-Sư = 7 vị.
Nhìn vào Bát-Quái Đồ Thiên thì số 7 là quẻ Đoài, Đoài ở
chánh Tây, tượng hình là cái miệng; trong thời buổi này là
thực hiện Cơ Phổ-độ chúng sanh, thì mới hoằng khai Đại-Đạo
được.
Số 7 là số ngưng kết: 1+2+4=7 tức là Thái cực cọng LưỡngNghi và Tứ Tượng. Thái-cực là dương, Lưỡng nghi là cơ biến
tướng, Tứ tượng là cơ sanh-hóa. Nhưng cơ biến tướng và
sanh-hóa chạm nhau lại khắc nên số 7 trở thành số riêng biệt
không có biến động, có nghĩa là trạng-thái yên-tịnh ngừng
nghỉ, nên nó cũng ám chỉ vào thể Âm.
Số 7 cũng chỉ vạn-vật hữu tướng thành hình, trong thân người
nó là Thất khiếu ở trên đầu.
Số 7 ấy là do 3 ngôi cọng 4 biến hay là 1+2+1+2+1 nên Vôcực vi-chủ.
Nhưng, Giáo-Tông Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài tức là đứng
đầu Cửu-phẩm Thần Tiên là con số 9. Hai con số: số 7 và số 9
trong trường hợp này gọi là “Thất phản Cửu hòan”. Thất phản
là cứ chu-kỳ đi đến 7 là trở lại (như một tuần-lễ 7 ngày, giáp
một vòng lại trở lại), cửu hoàn là sự luân-lưu của sự biến dịch
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không ngừng dứt. Cho nên nói “thất phản cửu hòan” là điểm
mấu chốt: cùng cực cái động để trở về trạng-thái tịnh nguyênthủy.
Ngôi số 1 là chỉ trời, là Thái-cực. Từ 1 sanh 3, ba sanh vạnvật. Như vậy một mà ba, ba cũng là một.
Nhìn vào Bát-quái Đồ Thiên thấy quẻ CHẤN mang số 3, chánh
Đông, đó là biểu tượng ngôi trời mà Giáo Tông đang thay Trời
tạo thế.
Ta thử làm một việc so-sánh quyền-hành của Giáo Tông có
những điểm tương-đồng nào với lời chiêm-đoán về Quẻ
CHẤN mà tiền Thánh đã để lại cách đây hàng sáu ngàn năm
coi có trùng khớp với nhau không?
5- Ngôi vị Giáo-Tông ứng vào quẻ Chấn trong phương-vị
Bát-quái
a/-Tính chất của quẻ Chấn ☳
Quẻ CHẤN tượng là con Cả của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng-Đế, do câu “Đế xúât hồ Chấn”.
Theo Văn-Vương Bát-Quái tức là Bát-Quái Hậu Thiên có đủ lý
lẽ của mỗi ngôi trong các quẻ thì quẻ CHẤN ☳ là quẻ ở
phương Đông, là quẻ có một hào Dương ở dưới bị hai hào Âm
đè lên trên. Hào Dương tượng sự bắt đầu sinh ra, vạn-vật
cũng theo cái lý đó mà khởi, nên Dịch cũng nói là: Thượng-Đế
ra ở cung Chấn. Điểm dương nhỏ bé ấy chính là nguyênđộng-lực bắt đầu buổi sơ khai, nên quẻ CHẤN là quẻ khởi
thủy.
Trong một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, mà mùa Xuân
là mùa Dương khí thịnh nên muôn vật vui tươi sinh nở. Mùa
Xuân ở vào 3 tháng: Dần, Mão, Thìn tức là tháng giêng, tháng
hai, tháng ba. Tháng Mão là giữa mùa Xuân, ứng vào cung
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CHẤN ☳. Trong giờ Mão dương mới sanh, chính là lúc mặt
trời mọc trong một ngày, nói rộng ra cho đến thế, vận, hội cũng
đều đi theo luật tuần-huờn ấy.
CHẤN ☳ tức là cái vi Dương bắt đầu huy động lấy hướng
mặt trời nên gọi là “Nhật xuất ư Đông” hướng bắt đầu cho một
khí Dương hiện ra, nên tượng quẻ Chấn ở phương Đông.
Với Đạo-pháp cũng cùng một định-luật. Nay đã giáp một chukỳ nên Đức Chí-Tôn mở Đạo ở phương Đông.
Trước đây Đạo Phật mở ra ở Ấn-độ, Trung hoa là nơi phát
xuất Đạo Thánh, có các Thánh như: Khổng, Mạnh, Lão, Trang;
kế đến truyền qua Tây Phương, Chúa Jésus Christ khai Đạo
Thánh ở phương Tây làm ông Thánh-Tây.
Nay đã giáp một
vòng rồi lại trở về
Đông:
Chí-Tôn
khai mối Đại-Đạo
Tam-Kỳ
Phổ-Độ
này tại Việt Nam là
miền Đông Nam
Châu-Á đối với
bản-đồ
thế-giới,
Tây Ninh là nơi
phát xuất Đạo Trời được chọn làm Thánh-Địa là miền Đông
của Nam-phần Việt-Nam.
Đạo-pháp gọi đó là “Thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thủy”.
Hình ảnh này đã biểu tượng bằng hình con Long-Mã Phụ HàĐồ đặt trên nóc Nghinh-Phong-Đài Đền-Thánh, Long-Mã chạy
từ Đông sang Tây rồi lại ngó ngoáy về Đông.
b/- Tình thế Việt-Nam ứng vào quẻ CHẤN:
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Chính buổi khai Đạo tại chùa Gò-kén thật vô cùng khó-khăn
bởi hai sức ép của Đời và Đạo đối với Việt-Nam thuở ấy:
- Đời lâm vào cảnh đô-hộ của Pháp.
- Đạo thì dân-chúng tín-ngưỡng thập tàng, đa-thần giáo, vì vậy
phải cần có một sự đổi mới để đáp ứng nguyện-vọng của toàn
nhân-sanh. Sự việc này có khác nào hai hào Âm đang đè
nặng lên quẻ CHẤN không?
Bấy giờ, chính là lúc Đức Chí-Tôn ban cho một mối Đạo nhà,
Thầy đã nói:
Từ thử nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay Ta gầy dựng lập nên ra…
c/- Nhiệm-vụ đến với Đức Quyền Giáo-Tông:
Nền Đại-Đạo Cao-Đài ra đời năm Bính Dần (1926) với mụcđích:
“Vì muốn độ 92 ức nguyên-nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sađọa hồng-trần. Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo không giáng
trần bằng xác thân mà chỉ giáng bằng Huyền-diệu Cơ Bút mới
qui đặng cả Đại-Đồng Thế Giới.”
Hơn nữa Ngài không có nhân thân phàm ngữ làm sao độ dẫn
chúng sanh cả toàn cầu cho đặng nên Ngài phải giao quyền
cho “Con Cả” của Ngài để lập thành Chánh-thể tức là HộiThánh làm Thánh-Thể của Ngài vậy. Người con Cả của
Thượng-Đế đây ứng vào quẻ CHẤN, nằm vào chính Đông trên
bản-đồ, mang số 3 thuộc về Mộc, tức nhiên hình ảnh của ngôi
vị Giáo-Tông đó.
Tất cả các yếu-tố sau đây là đặc tính của quẻ CHẤN làm biểu
tượng mà Dịch đã xác định, thử đem đối-chiếu lời chiêm-đoán
của quẻ với cuộc đời của một người mang sứ-mạng thể thiên
hành-hóa xem có trùng khớp với nhau chăng? Nếu trùng khớp
với nhau được thì quả thật Đạo ta là Chánh Đạo, ngược bằng
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không thì có thể kết-luận rằng đây là giả Đạo. Tại sao mua
vàng thì mọi người cần phải thử mà nền Đại-Đạo lớn-lao như
vầy mọi người dám gởi cả đức tin của cuộc đời mình không
chịu thử-thách để tìm hiểu cho thật chính-chắn, tìm hiểu để tin
và niềm tin đó mới thật là chánh-tín.
Xem thêm: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Vần Đ (Phần: C- Nghiên
cứu về Chánh-Trị của ĐẠO theo TÂN LUẬT & PHÁP CHÁNH
TRUYỀN - LẬP HỘI-THÁNH - Hội-Thánh Cửu Trùng Đài)

GIÁO TÔNG ĐƯỜNG
教宗堂
E: The office of the Pope.
F: L’office du Pape.

sanh. Đường là cái nhà).

Giáo-TôngĐường là tòa dinh
thự dùng làm nơi
làm việc của Đức
Giáo-Tông (Giáo
Tông là một phẩm
cao tột, đứng đầu
Cửu Trùng Đài,
thay mặt cho Thầy
mà giáo hóa nhơn

Nơi này xưa Đức Quyền Giáo-Tông Lê văn Trung đã từng làm
việc. Sở dĩ gọi là “Quyền Giáo Tông” vì Đức Ngài chưa phải là
Giáo Tông chánh vị. Quyền hành Giáo-Tông chánh vị thuộc về
vô vi do Đức Lý Thái Bạch Kim Tinh kiêm nhiệm. Đây là điểm
đặc biệt của Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ ngày nay, ấy là thể theo
tinh thần Trời – Người đồng trị: Người trị xác, Trời trị hồn.
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Bước vào tòa GIÁO TÔNG ĐƯỜNG này du khách sẽ thấy nơi
cổng vào có đôi liễn đối. Giá trị liễn đối là lời tôn tặng một bậc
đại công của nền Đại-Đạo đã dành trọn cuộc đời cho Đạo
pháp. Đây là đôi liễn đối đặt ngay cổng vào Giáo Tông Đường,
nhưng hạnh phúc nhứt là ngay ngày Lễ Đại Tường của Đức
Ngài, được đồng Đạo ngưỡng mộ công đức cao dày của Đức
Ngài đã tám năm khó mỏi với việc Đạo mới hoằng khai. Thế
mà Ngài đủ phương chước điều đình những kẻ phá rối cốt làm
lọan Đạo; kẻ trong người ngoài không thiếu. Đấy cũng là
phương thử gan kiên trì thiết thạch của bậc Anh Cả nhơn sanh
mà Đức Chí Tôn đã lựa chọn, nhất định không lầm.
Đôi liễn này do ông Giáo Sư Thượng Hoài Thanh giáng cơ đặt
ra, được Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung chấp nhận
trong đàn Cơ tại Giáo Tông Đường ngày 16-10-Ất Hợi (dl: 1111-1935). Phò loan: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
- GÍÁO hóa nhơn sanh nhựt nhựt trung tâm qui thiện quả.
- TÔNG khai tăng chúng thời thời trọng Đạo hiệp chơn
truyền.
敎化人生日日中心歸善果
宗開僧眾時時重道合眞傳
Giải thích: Câu 1: Việc giáo hóa nhơn sanh mỗi ngày mỗi giữ
được cái tâm trung để được trở về ngôi vị nơi cõi thiêng liêng.
(Giáo hóa: dạy bảo để biến đổi con người từ xấu thành tốt.
Nhựt nhựt: ngày ngày, ý nói mỗi ngày mỗi... Trung: ở giữa,
không thiên lệch, là đạo Trung Dung của Đức Khổng Tử. Tâm:
lòng dạ, cái tâm của con người. Qui: trở về. Thiện quả: trái
lành, ý nói ngôi vị thiêng liêng của người đắc đạo đạt được).
Câu 2: Đạo mở ra cho dân chúng tu hành, luôn luôn tôn trọng
đạo đức cùng với chơn truyền. (Tông: tôn giáo, đạo. Khai: mở
ra. Tăng chúng: những người tu hành. Thời thời: luôn luôn.
Trọng đạo: tôn trọng đạo đức. Hiệp: hợp với. Chơn truyền:
giáo lý chơn thật được truyền lại).
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Hãy nghe lời tường thuật về đám Đại Tường của Đức Ngài
vào ngày 13-10-Âm lịch (1937) do Tạp chí Ðại Ðạo số 5
Janvier 1937 tường thuật:
“Tới Tòa Thánh đã thấy được một cái cửa vô đồ sộ, kế ở bên
trong hai nhà kỷ niệm Nam Nữ rất ngộ nghĩnh. Từ cửa vô tới
Ðại Ðồng Xã, tới Giáo Tông Ðường, Hộ Pháp Ðường, Báo Ân
Từ.. thì cờ Ðạo phất phới xem rất vui mắt. Công cuộc sắp đặt
tại Ðại Ðồng Xã có trật tự và oai nghiêm lắm. Ngang qua cái
hầm Bát Quái trước Tòa Thánh có bắc một cái cầu rộng lớn
mà Ðạo Hữu đều gọi là Ngân Hà Kiều. Qua cầu rồi tới một cái
cửa Tam Quan bề cao trên bảy thước, bề dài 12 thước, trên
hết có vẽ thật lớn mấy chữ "Ðại Ðồng Xã” và “Place de la
Fraternité universelle". Trên đầu cửa giữa có đề năm “1925 –
1936” hai bên là hai câu liễn Giáo Tông như trên.
Hai cửa vô hai bên là cửa "Nữ Phái" và "Nam Phái" trên có vẽ
nhành Nho có lá, trái, thể Tinh- Khí-Thần hiệp nhứt. Hai bên
cửa giữa có treo những hình của Ðức Quyền Giáo Tông một
bên về phần đời, một bên về phần Ðạo của Ngài. Hai bên cửa
Nam Nữ thì treo hình lễ an táng của Ngài. Cả lịch sử vẻ vang
của Ngài đều bày giải rõ tại đó cho mỗi người đều được biết.
Vào khỏi cửa Ðại Ðồng Xã rồi thì thấy chính giữa sân một cây
cờ Ðạo rất lớn, cờ màu trắng có ba vòng: xanh, vàng, đỏ kết
tréo ngang thể Tam Giáo qui nhứt. Ở mút đầu sân Ðại Ðồng là
đài Cửu Trùng Thiên bề cao 9 thước, bề dài 20 thước, chính
giữa có một chữ VẠN màu vàng thật lớn, trên hết là bức chơn
dung của Ðức Quyền Giáo Tông vuông vức mỗi bề tám thước.
Hai bên Cửu Trùng Thiên từ hai góc bức chơn dung, hơn 16
thước bề cao, có giăng qua hai bên rừng Thiên Nhiên hai hàng
cờ Pháp Quốc và Vạn Quốc.
Đức Hộ-Pháp nói: “Thưa cùng chư Chức-sắc Thiên Phong
Cửu Trùng Đài Nam Nữ! Cái ngôi của Ngài tạo dựng, cái ngôi
Giáo Tông-Đường của Ngài đã ngồi trên ấy, đầu tiên hết, cái
ngôi ấy nó sẽ để nơi đất Việt-Nam này một cái báu vật quí giá
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vô cùng, từ thử tới giờ chưa hề có. Bần-Đạo ngó qua Vatican,
cái Ngai của Đức Giáo-Hoàng Saint Pière thế nào, thì BầnĐạo có lẽ nói rằng và cũng có thể mơ-ước: cái ngôi của
Thượng-Trung Nhựt lưu lại nơi thế này nó sẽ trở nên thế ấy.”
Tại Giáo Tông Đường: 16-10-Ất Hợi (dl: 11-11-1935) Đức
Quyền Giáo-Tông giáng cơ. Phò loan: Hộ Pháp -Tiếp Đạo.
Qua chào mấy em, chào hết thảy.
Cười.. Qua để lời cảm tạ mấy em. Xin đứng dậy hết.
- Ngọc Trọng Thanh! Qua tưởng khi em còn nhớ câu liễn đối
cho Giáo Tông Đường buổi nọ há? Đọc nghe chơi.
(Ông Ngọc Trọng Thanh đọc đôi liễn của ông Giáo Sư Hoài
giáng cơ).
GIÁO hóa nhơn sanh nhựt nhựt trung tâm qui thiện quả,
TÔNG khai tăng chúng thì thì trọng đạo hiệp chơn truyền.
- Cười... Qui thiện quả tức là qui vị.
Chẳng có một điều chi dầu nhỏ mọn thế nào mà Chí Tôn
không cho biết trước. Qua đã thấy phàm trí của mình chưa hề
đủ nghị lực thay đổi Thiên thơ đặng bao giờ.
Ngày nay Qua lại càng đặng thấu đáo, lại càng ghê sợ hơn
nữa. Ôi! Thiên cơ mầu nhiệm, chỉn có một đường chỉ do bởi
biến đổi của nhơn tâm mà phải tùng quyền day trở, nhưng
chơn tướng vẫn chẳng thể đổi dời. Hại thay cho những số
mạng căn kiếp nào mà tiền định cho phải chịu làm màu cho
Thiên thơ biến tướng.
Qua nhớ lại buổi tại thế, Qua đã bị nhục nhã, Qua đã bị phản
phúc, Qua đã bị khổ hạnh, Qua đã bị áp bức…là do tại màu
Đạo biến thiên hầu lưu lại cho thế gian một diệu pháp thiêng
liêng tương đối, nghĩa là Qua phải bị nhục cho Đạo đặng cao
trọng; Qua đã bị phản cho Đạo đặng trung thành, Qua đã bị
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khổ cho Đạo đặng sang trọng… là tại số căn của Qua bất
phước.
Hộ Pháp! Qua thấy nơi Thiên thơ em khỏi ách nạn ấy nên mới
can đảm xúi em cầm quyền thống nhứt. Thoảng có điều chi
ngăn trở mảy mún gì là do nơi căn sanh của nhơn loại và Qua
lại thấy đặng quyền lực vô biên của em nơi Hỗn-Nguơn-Thiên
cảnh, nên vững dạ an lòng giúp em cầm giềng mối Đạo.
Cười…Vĩnh, em nhớ câu thi:
“Thị thị Đế Quân đáo địa đình”.
Vụ đó từ đây xuất tướng.
Ê Tép! Hồi mơi mầy hát hay quá, tao khoái dữ.
Thạnh! nói với má con rằng: Ba gởi lời bắt sua.

GIÁO THIỆN (Phẩm)
教善
Đức Cao Thượng Phẩm dạy tại Hộ Pháp Đường, 17-10-Đinh
Sửu (dl: 19-11-1937).
- “Mấy em Giáo Thiện nam nữ nghe Qua: Nơi khổ hải nầy nó
đã chất chứa bao nhiêu đau thảm thương tâm thì lại cần dùng
biết bao giọt nhành dương Cam lộ. Mấy em đã gánh một trọng
trách nơi mình, giúp đời giải khổ, thì tức nhiên mấy em làm
thầy sự khổ. Ấy vậy, cái khổ là nghiệp của mấy em thì còn chi
rằng lạ với tánh bạc ác tuồng đời. Mấy em đã may duyên có
Thầy gần bên nâng đỡ, mấy em có biết giá trị hạnh phúc ấy là
ngằn nào không? Biết bao Đấng Thiêng liêng từ trước muốn
đặng vậy mà không đặng vậy. Qua chỉ khuyên là mỗi khi bị áp
bức tâm thần, mấy em nhớ rằng mấy em còn Thầy của mấy
em, thì tự nhiên an ủi. Ôi! Gia nghiệp Thiêng liêng vĩ đại của
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mấy em! Qua đã thấy và quyết chắc rằng: dầu cho một vị
Chơn Tiên cũng còn ước vọng. Khá nhớ nghe!”.

GIÁO TRUYỀN
教傳
Đức Hộ-Pháp nói: “Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết
quả sự thật mình làm; chẳng phải nói câu kệ, câu kinh, mà lại
buộc hành-vi người giữ Đạo. Cái khó-khăn của Ðạo chẳng ở
nơi sự giảng dạy mà ở tại sự thành-thật. Cái hay của Đạo
chẳng phải ở tại nơi yếu-lý mà ở nơi cuộc kết quả sự giáo
truyền.”

GIÁO VIÊN ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
Đây muốn chỉ riêng các thầy, cô giáo dạy nơi các trường Đạo
như: Đạo Đức Học Đường, Lê văn Trung. Đây là những ngôi
trường đầu tiên của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh –Tây
Ninh. Đặc biệt các Giáo viên này cũng chỉ dạy công quả mà
thôi, cũng hưởng những qui chế cầu phong, cầu thăng như
các ban ngành khác vậy, nghĩa là phải đủ năm năm công
nghiệp thì vào phẩm Lễ Sanh.
Chiếu theo Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938) về khoản cầu
phong của Hành Chánh thì mọi người đều phải chịu điều kiện
5 năm công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm ở phẩm Chánh
Trị Sự, mới được đem tên vào sổ cầu phong Lễ Sanh. Song
cũng có nhiều trường hợp cầu phong vào hàng Lễ Sanh qua
khỏi mặt luật ấy, do nơi quyền thống nhứt Chánh Trị Ðạo ban
cho: Giáo viên nam, nữ Ðạo Ðức Học Ðường hành sự đúng 5
năm công nghiệp được ân phong vào hàng Lễ Sanh có Tờ
Hiến Thân trọn đời cho Hội Thánh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIÁO XIỂN HƯ LINH
敎闡虛靈
(Giáo: Dạy. Xiển: Mở rộng ra, làm sáng tỏ thêm. Hư Linh là
trống không, là Thiêng liêng mầu nhiệm. Giáo xiển là dạy con
người hiểu được lẽ Hư vô mầu nhiệm của Đạo pháp. Đạo
Cao-Đài Thầy dạy rộng ra cho biết rõ thêm về cõi Hư linh đồng
thời Ngài cũng cho biết luật “hữu hình hữu hoại” Thầy dạy
Ngài Thái-Thơ-Thanh là:“Thời kỳ mạt pháp này, khiến mới có
Tam-Kỳ Phổ-Độ, các sự hữu hình phải phá tiêu diệt. Thầy đến
chuyển Đạo, lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý:
hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi chẳng thế nào diệt đặng.
Th…Thầy đã khiến con đi “Đế Thiên Đế Thích” đặng xem cho
tạng mặt hữu hình, nội thế gian này, ngày nay ai cũng nhìn
nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng
chăng? Lòng đạo đức con Thầy đã thấy rõ, nhưng thời giả dối
đã qua, thời kỳ chân thật đã đến, Thầy không muốn cho con
hao tài tốn của mà gìn-giữ sự giả dối. Chẳng cần con lo lập
Thánh Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu
bổn nguyên BẢO SANH là bổn nguyên Thánh chất của Thầy.
Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi..”
Thầy dạy cho biết, nay là thời mạt pháp, tức là thời kỳ cùng
cuối của Tam-giáo, mà giáo lý phần nhiều bị sai lạc, gần như
mất hẳn chơn truyền. Theo Phật giáo, giáo lý của Ðức Phật
Thích Ca đã trải qua ba thời kỳ: Chánh pháp, Tượng pháp và
Mạt pháp.
-Chánh pháp 正 法 là thời kỳ đầu, kể từ lúc Phật nhập diệt cho
đến 500 năm sau. Giáo pháp của Phật được các Đệ tử giữ gìn
còn nguyên vẹn, nên số người tu đắc đạo rất nhiều.
-Tượng pháp 象 法 là thời kỳ tiếp theo, kéo dài 1000 năm.
Giáo pháp của Phật bị các Đệ tử sửa đổi chút ít nhưng vẫn
còn giống với giáo-pháp ban đầu, người tu đắc Đạo khá nhiều,
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nhưng ít hơn thời Chánh pháp.(Tượng 象 giống,mường
tượng).
-Mạt pháp 末 法 là thời kỳ sau cùng, kéo dài khoảng 1000
năm. Giáo pháp của Phật bị các Đệ-tử lần lần sửa cải, sai lạc
gần hết, người tu bị lầm lạc, tu nhiều mà đắc đạo rất ít. (Mạt 末
là hết, cuối).
Trước cảnh đổi thay của đất trời như thế, mà điều dễ thấy
trước mắt là ngôi Chùa Ðế Thiên Ðế Thích của xứ Cao Miên:
có hai khu Đền đài vĩ đại Angkor Thom và Angkor Wat ở tỉnh
Siem-Reap của nước Cao Miên, về phía Tây, gần biên giới
Thái Lan. Ðây là những Đền đài vô cùng vĩ đại, lớn vào bực
nhứt thế giới, được xây dựng toàn bằng những tảng đá xanh
rất kiên cố. Người Cao Miên rất hãnh diện đối với khu đền đài
nầy, vì nó chứng tỏ dân tộc Miên có một thời văn minh rất rực
rỡ. Ðế Thiên Ðế Thích được các vị vua Miên xây dựng cách
nay khoảng 1000 năm, đến bây giờ thì bị hư hoại rất nhiều,
nhưng chưa được trùng tu lại, gọi là Sùng tu Phật tượng là tỏ
một lòng tôn kính sửa sang các tượng Phật..Bởi Đạo Phật là
gốc, là Bổn nguyên (Bổn là gốc, nguyên là cái nguồn) là cái
nguồn gốc từ đó phát xuất ra. Bảo sanh là bảo vệ sự sống.
Ðức Chí Tôn sanh ra vạn vật và bảo vệ sự sống của vạn vật,
vì Ðức Chí Tôn là Cha của sự sống. Bổn nguyên Bảo sanh là
Thánh chất của Ðức Chí Tôn. Cho nên Giới cấm đầu tiên là
Cấm Sát sanh (Cấm giết hại sanh vật).


GIÁP
甲
Lọai áo của chiến sĩ mặc ra trận, bằng một lọai đặc biệt, có khi
bằng sắt, mục đích để bảo vệ thân thể cho an tòan trên trận
mạc. Ở đây; Giáp là một thứ đạo phục của Hộ-Pháp khi mặc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vào là đủ sức “trừ tà diệt mỵ” để bảo hộ chơn truyền của Đức
Chí-Tôn.
Thầy dạy: “Thầy đã nói: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng
các con, nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước
Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng
hề thấy đặng là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con
gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ðạo là
vật rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các
con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Ðạo thì các con
ở dưới phép tà thần”...


GIÀU SANG
F: riche et noble.
Kinh Sám Hối có câu:
“Đừng có cậy giàu sang chẳng nể,
”Không kiên chồng khi dễ công-cô.”


GIÀY GAI ÁO BẢ
Thầy dạy: “Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
được. Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng,
biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bả, đội
nguyệt mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá,
bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn
nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng; có đâu lấy của lấn
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nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà
mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ
chánh giáo. Thầy hỏi: Ai chứng cho?

GIÀY VÔ ƯU
E: The shoes without-worry.
F: Les soulier sans-souci.
Giày: Đồ dùng để mang vào chân lúc đi đứng để bảo vệ chân.
Vô: không. Ưu: lo nghĩ. Giày vô ưu là đôi giày của người tu.
Khi mang đôi giày nầy thì phải nhớ giữ cái tâm cho trong sạch,
không lo phiền.
Giày vô ưu được làm bằng vải, có hình dáng như giày của
các quan văn thời xưa.
Các Chức sắc từ phẩm Phối Sư hay tương đương trở lên, mới
được phép mang giày vô ưu khi mặc Đạo phục vào bái lễ Đức
Chí Tôn.
▪ Đức Giáo Tông mang giày vô ưu màu trắng, trước mũi giày
có đề chữ tịch đạo nam nữ: Thanh Hương 清香.
▪ Thái Chuởng Pháp mang giày vô ưu màu vàng, trước mũi
giày có đề chữ Thích 釋.
▪ Thượng Chưởng Pháp mang giày vô ưu màu trắng, trước
mũi giày có đề chữ Đạo 道.
▪ Ngọc Chưởng Pháp mang giày vô ưu màu hồng, trước mũi
giày có đề chữ Nho 儒.
▪ Ba vị Đầu Sư nam phái đều mang giày vô ưu màu đen, trước
mũi giày của Thái Đầu Sư có chữ Thái 太, trước mũi giày của
Thượng Đầu Sư có chữ Thượng 上, trước mũi giày của Ngọc
Đầu Sư có chữ Ngọc 玉.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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▪ Ba vị Chánh Phối Sư và các Phối Sư nam phái đều mang
giày vô ưu màu đen,trước mũi giày không có chữ chi hết.
▪ Nữ Đầu Sư, Nữ Chánh Phối Sư và các Nữ Phối Sư đều
mang giày vô ưu màu trắng, trước mũi giày có để chữ Hương
香 là tịch đạo của nữ phái.
▪ Thượng Phẩm và Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân,
Thập nhị Bảo Quân đều mang giày vô ưu màu trắng, nhưng
đặc biệt giày vô ưu trắng của Thượng Phẩm, trước mũi có chữ
Đạo 道; và của Thượng Sanh trước mũi chữ Thế 世.


GIẶC THẤT TÌNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Khói nghịch lẫn mịt-mù trời đất,
Giặc thất tình nổi trận Ma Vương.
Ôi thôi! Làm việc phi thường,
Khiến cho tan nát Đạo trường mới ưng.


GIẤC HỒ ĐIỆP
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Giấc Hồ điệp chiêm bao sực tỉnh,
Lòng buồn lòng khó nín cho khuây.
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GIẤC HUỲNH LƯƠNG
Giấc huỳnh lương hay là Giấc kê vàng. Do điển tích nói về
giấc mộng của Lữ Đồng Tân. Khi Đại Tiên Hớn Chung Ly
muốn độ Lữ Đồng Tân tu Tiên. Cả hai mới vào quán nghỉ thì
chủ quán đang lúc nấu nồi kê (bắp vàng). Ðồng Tân vừa nằm
xuống nghỉ giây lát, liền chiêm bao thấy đi thi đậu Trạng
nguyên, cưới vợ đẹp, vua bổ làm quan, 50 năm lên chức Thừa
Tướng, con cháu đông đảo, giàu sang tột bực, vẻ vang hiển
hách. Sau đó bị gian thần hãm hại, vua bắt tội, tịch thu tài sản,
đày ra Lãng Biển, khổ sở vô cùng. Ðồng Tân giựt mình thức
dậy, thấy nồi bắp vàng nấu vẫn chưa chín. Ðồng Tân suy nghĩ
mà chán ngán sự đời, liền nhờ Hớn Chung Ly truyền đạo tu
hành. Giấc huỳnh lương là nói công danh phú quí ở đời hãy
xem như giấc mộng; chính nó ngắn ngủi, không thật, không
đem vào cõi Hư linh là nơi cảnh thật của Linh hồn.
Thầy dạy: ngày 12-12-1926 (âl: 8-11-Bính Dần)
“Có nhiễm trần, có lăn lóc mơi sương chiều gió, có kim mã
ngọc đàng, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua, có ích kỷ
hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới thấy đặng
tỏ rõ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy cuộc nhục vinh,
buồn vui không mấy chốc, chẳng qua là trả vay vay trả đồng
cân, chung cuộc lại thì mối trái oan còn nắm, mà cũng vì đó
mới thấy đặng đường hạnh đức trau mình, trò đời chẳng qua
một giấc huỳnh lương. Thầy có thế dùng hai con đặng đắp
vun nền Ðạo, cứu vớt sanh linh, nhưng đức tín ngưỡng biết có
đặng tròn, sự dày công chịu khó vì nhơn sanh biết có đặng
bền bĩ chăng?”

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIẤC NAM KHA
Năm Ðinh Mão (1927).
“THẦY- Các con, Thầy lau giọt nước mắt mừng lòng tâm Ðạo
của các con, vậy các con ôi! Ðạo Thánh ba lượt khai, quỉ mị
muôn lần phá, Thầy đau lòng biết mấy! Nhưng Thầy hằng dựa
cửa trông hoài, trông cho các con thoát được tục trần, dứt dây
oan trái mà nhẹ bước về cùng Thầy, thời gẫm âu điều hân
hạnh ấy. Thầy hằng sợ là một giấc Nam Kha chăng? Rán
nghe các con!”
Lời rằng: “Giấc Nam Kha khéo bất bình,
“Bừng con mắt dậy thấy mình tay không."


GIỀNG BA
Kinh Sám Hối có câu:
“Vẹn tròn đạo cả giềng ba,
“Kính anh mến chị thì là phận em.”

GIỀNG NHƠN LUÂN
Kinh Hôn Phối có câu:
“Con người nắm vững chủ-quyền,
“Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn-luân.”
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GIỎ HOA LAM
Bài Thài tế điện cho bà Lâm Hương Thanh có câu:
Đầy giỏ Hoa Lam chất ái tình,
Y theo mặt luật của khuôn linh.
Thử căn linh thể nơi phàm tục,
Mới hưởng hồng ân chốn Ngọc đình.


GIÒI TỬA
Kinh Sám Hối có câu:
“Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa,
“Hơi tanh hôi thường bữa lẫy-lừng."


GIỎI Giáo Hữu Thượng Giỏi Thanh (Danh)
Xem Giáo Hữu Thượng Giỏi Thanh (Huỳnh Văn Giỏi).

GIỎI Lễ Sanh
Thọ phong ngày 14-05-Bính Dần, Ông là một trong số 247
người ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIỌNG ĐỜN TIẾNG QUYỂN
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển,
"Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa.
"Có ngày hư nát cửa nhà,
"Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng."


GIỌT LỤY
E: The teardrop.
F: Le larmes.
Kinh Khai Cửu có câu:
"Giot lụy của Cửu-huyền dầu đổ
"Chớ đau lòng thuận nợ trầm luân."

GIỌT MÁU MỦ
(Máu mủ là Con người bởi tinh cha huyết mẹ tạo nên hình hài,
do vậy con cháu cũng từ huyết thống (máu mủ) của Tổ tiên
lưu truyền lại. Chỉ huyết thống của dòng họ).
Giọt máu mủ: Chỉ người con kế truyền của dòng họ cùng
huyết thống.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
“Giọt máu mủ lưu truyền tại thế,
“Con nhẫng mong truyền kế lửa hương”.
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GIỌT NHÀNH DƯƠNG
E: The drop of Holy-water.
F: La gontte de L’Eau bénite.
Kinh Ðệ Tam Cửu có câu:
"Cam-Lồ rưới giọt nhành dương,
"Thất tình lục-dục như dường tiêu tan."

GIỌT TỪ BI
Lời Thánh giáo của Bát Nương Diêu-Trì-Cung:
Lời đã dặn có Trời nối gót,
Lập ngôi Thiên rưới giọt từ bi.


GIỐNG LẠC HỒNG
Thi văn dạy Đạo:
Nợ nước hai vai nặng gánh gồng,
Thần dân phận sự phải lo xong.
Gắng công đạo đức trau hằng bữa,
Chiu chít đừng quên giống Lạc Hồng.


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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GIỚI CẤM
戒禁
E: Interdiction.
F: Interdiction.
Giới: Răn cấm. Cấm: không cho phép làm. Giới cấm là những
điều răn cấm, không cho làm.
Trong sách Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông có giải thích
chữ Giới như sau:
"Giới như đất bằng, vạn điều lành từ đây mà sanh ra. Giới như
lương y, có thể cứu chữa mọi bệnh. Giới như hạt châu sáng,
có thể phá tan mọi u ám. Giới như thuyền bè, có thể đi qua
biển khổ."
Tân Luật của Đạo Cao Đài có 5 Giới cấm quan trọng làm căn
bản cho người tu, gọi là Ngũ Giới cấm.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Phải giữ giới cấm ấy cho lắm.

GIỚI - ĐỊNH - HUỆ
E: Prohibition – Contemplation – Wisdom.
F: Prohibition – Contemplation – Sagesse.
Thường nói: Trí huệ. Trí và Huệ là hai chữ đồng nghĩa, nhưng
có khác chút ít: người ta dùng chữ Trí mà nói về thế gian, về
sự hữu vi; còn chữ Huệ thì dùng để nói về việc xuất thế gian,
việc đạo đức, về lý vô vi mà thôi.
▪ Huệ có nhiều bậc: Những ai năng tụng kinh điển, nghe thầy
giảng giải đạo lý, ăn ở tinh sạch, bỏ những vui sướng theo thế
thường, vừa suy xét tham thiền, thì đã thấy Huệ phát hiện ra
nơi mình rồi. Cao hơn nữa, có những bực Huệ của La Hán,
Duyên giác, Bồ Tát. Huệ hoàn toàn là cái Huệ của Phật, to lớn
và sáng suốt hơn Huệ của các vị đắc đạo. Cái Huệ của Phật,
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viết theo Phạn: Tát Bà Nhã (Sarvajna), cũng gọi: Nhứt thiết
Trí, là Trí Huệ biết tất cả sự vật, hữu vi, vô vi, quá khứ, hiện
tại, vị lai.
▪ Huệ là một sự học trong Tam Học. Ba sự tu học là: Giới,
Định, Huệ đều quan hệ mật thiết với nhau. Có tu Giới mới
sanh Định, nhờ Định mới phát Huệ. Phát Huệ rồi thì dứt mê
hoặc, đắc chơn lý.
▪ Huệ là một nền hạnh lớn, hạnh thứ sáu trong Lục Độ. Bồ Tát
cần phải trải qua các đời tu cho đủ Lục Độ: Bố thí, Trì giới,
Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí Huệ. Lục Độ đầy đủ thì
đưa Bồ Tát lên quả vị Phật.
▪ Huệ là một môn trong nhị môn mà Bồ Tát cần phải tu hành:
Phước môn và Huệ môn. Bồ Tát, chẳng những phải tu phước
là đem lòng từ mà tế thế độ sanh, lại phải tu Huệ là đọc tụng
kinh điển và tham thiền thì mới mau thành Phật. Ấy gọi là
Phước Huệ Song Tu.
▪ Có Tam Huệ, tức là ba cách phát Huệ: Văn Huệ: Nhờ nghe
kinh, đọc kinh mà phát Huệ; nhờ nghe thầy, bạn chỉ dạy mà
phát Huệ.

GIỚI TÂM KINH
E: The prayer of preservation.
F: La prière de préservation du cœur.
GIỚI TÂM KINH (1)
(Giọng Nam-Xuân)
(1) Năng tụng bài nầy mà sửa tánh răn lòng.
Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nguyền cho trăm họ bình yên,
Nhà nhà no ấm khỏi phiền khỏi than.
Nguyền Khổng-Thánh bảo toàn Nho-Giáo,
Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra.
Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà,
Nam-Hải Phổ-Đà cứu khổ Quan-Âm.
Lẽ báo ứng cao thâm huyền-diệu,
Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình.
Đạo-Quân đức hóa háo sinh,
Rộng quyền máy nhiệm an-linh cứu đời.
Xin xót thương con người ngây dại,
Phép huyền-hư truyền dạy thế-gian.
Mong nhờ lịnh Đức Thánh-Quan,
Ra oai tiêu-diệt cho tàn ác ma.
Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết,
Xin ban ơn giải nghiệt cho đời.
Tề-Thiên Đại-Thánh để lời,
Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng.
Chớ tự phụ, cũng đừng khinh ngạo,
Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai.
Lời khuyên già trẻ gái trai,
Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành.
Đấng Tạo-Hóa hóa sanh muôn vật,
Phú cho người tánh rất linh thông.
Đặt ra có họ, có dòng,
Vua, thầy, cha, mẹ, vợ, chồng, cháu, con.
Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
Cang tam, thường ngũ phải gìn,
Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan.
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Gặp người đói rách khốn nàn,
Ra tay chẩn cứu cho toàn nghĩa nhơn.
Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển,
Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa.
Có ngày hư nát cửa nhà,
Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng.
Trường đổ bác cũng đừng léo tới,
Phường trăng hoa hát bội khá từ.
Những điều nhơ-nhuốc phải chừa,
Hỗn-hào mắng nhiếc, nói thừa nói thêm.
Nơi địa ngục gông kềm sẵn đủ,
Để răn loài dâm phụ gian phu.
Ai ai bền chí mà tu,
Phước đem đổi tội cho phu dễ gì?
Có thơ rằng :
Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
May đặng làm người chớ dể-duôi.
Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi.
Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa,
Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa.
Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa,
Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa.
Còn hoa mà lại ích chi đâu,
Đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu.
Thử sánh ngọn đèn cùng bóng nguyệt,
Gió lay đèn tắt, nguyệt làu-làu.
Làu-làu một tấm tợ đài gương,
Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường.
Sang cả mặc người đừng bợ-đỡ,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai-ương.
Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu.
Heo trâu thân thể mạt hèn thay,
Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây.
Lộng lộng lưới Trời tuy sếu-sáo,
Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày.
Mày râu đứng giữa cõi trần-gian,
Gắng sức chống cho vững miếu đàng.
Phận gái tam tùng cùng tứ-đức,
Tề-gia nội trợ vẹn là ngoan.
Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
Thiện-lương chơn-chánh đức không lường.
Không lường kẻ thiện với người hung,
Bợ đỡ giàu-sang phụ khốn cùng.
Ngoài mặt giả tuồng người trượng nghĩa,
Trong lòng dối kết chút tình chung.
Tình chung đặng cậy thế người sang,
Mượn tiếng khua môi với xóm làng,
Lời dạy Thần Tiên không kể đến,
Đạo mầu chẳng cứ, cứ khoe-khoang.
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GIỚI TỬU
戒酒
E: The forbidance of wine.
F: L’abstention de vin.
Giới: Răn cấm. Tửu: rượu. Giới tửu là cấm uống rượu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vì sao phải Giới tửu?.......
Vậy Thầy cấm các con uống rượu, nghe à!
Thánh giáo ngày 29-11-Bính Dần (dl 2-1-1927), Đức Lý Giáo
Tông dạy ông Lê Châu Trì không được uống rượu:
Trì! Nghe dạy. Sơn! Phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn,
rót ly nhỏ vào ly lớn, đem lại đây, đưa cho nó cầm, đội ngay
trán, thề rằng: "Tôi tên là Lê Châu Trì, thề uống Tiên tửu một
phen nầy với Lý Đại Tiên, từ đây không uống nữa, như ngày
sau phạm giới, Ngũ Lôi đả tử,"
Như quỉ giục thì Hiền hữu niệm câu nầy:
"Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức, tánh thiên đạo
diệt, dục tranh thế sự chi oan."
Giải nghĩa: Rượu vào lòng đổi, hại hao đức bình sanh, tánh
dời đạo hủy, dục tranh oan nghiệt thế tình.
Trì! Nhớ nghe. Đợi hầu Thầy.


GIỜ ĐẠI XÁ CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐÃ ĐIỂM
“Đức Quyền Giáo Tông nói “Đức Thượng-Đế đã giáng dạy
chúng tôi hoằng-hóa Chánh đạo của Người đến khắp hoàncầu. Chúng tôi quả quyết không có gì lầm-lẫn trong sứ-mạng
ấy. Đặt mình vào bổn-phận, chúng tôi khẩn-thiết yêu-cầu quí
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài thông-truyền cho toàn thể nhân-loại thế-giới hiểu biết việc
làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng:
- Giờ ĐẠI-XÁ của Thượng-Đế đã điểm và sự thống hiệp của
con cái Đấng Tạo-hóa là để Phụng-sự cho Hòa bình hơn là
tiếp tục tìm kiếm kế-hoạch thống trị thế giới. Muốn được vậy,
chỉ cần sao cho tất cả người đời biết Thương-yêu đồng chủng
và giữ-gìn hạnh đức đúng theo đường lối mà Chí-Tôn đã vạch.
Chúng tôi chắc rằng: hơn ai hết, quí vị Đế-Vương, QuốcVương, Quốc trưởng, Giáo chủ…đều muốn cho thần-dân và
thuộc hạ đang sống dưới quyền uy của quí vị đều được sống
mà không bị ám-ảnh bởi một sự sợ-hãi triền-miên và một trận
chiến-tranh tương-lai mà các vũ khí tối-tân sẽ gây nên những
sự tàn phá và những sự ghê tởm không tả xiết”.


GIU-ĐA (Juda)
Juda là một trong 12 môn đồ của Đức chúa Cứu Thế. Sử chép
rằng Ông là người đã phản bội, đã bán Chúa.
Đức Hộ-pháp nói: “Khổ thay cho những kẻ không duyên chối
Thánh giáo nghịch chơn-truyền, làm cho chơn thần của ChíTôn phải ô-uế đê-hèn muốn toan bỏ xác. Đau-đớn thay cho
những người ấy! Thê thảm thay cho những kẻ ấy! Dám để tay
vào mà làm hại Chí-Tôn; cái tội-tình ấy lớn-lao bao nã. Coi lại
gương Juda bán Đức Chúa Jésus-Christ còn nhẹ, vì Juda
ham ba chục nguơn bạc đặng nuôi Môn-đệ của Người, còn
những kẻ này đây duy háo danh mà phản đạo”.
Chí-Tôn đã đến thế, hạ mình đặng làm Thầy dạy-dỗ chúng ta,
hằng trông mong giờ nào chúng ta biết hòa-hiệp nơi lòng Bácái từ-tâm của Người, là hiệp làm một cùng Người mới có đủ
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quyền-hành đặng tận độ chúng sanh qui hồi cựu vị; mà đã sáu
năm chầy rồi, thân-thể hỡi còn rời rã ngất-ngơ, Chơn-Thần hỡi
còn dật-dờ mê muội, thì thế nào các Đấng Thiêng-liêng hiệp
một cùng đời cho đặng, hầu mong sửa cải Thiên-thơ, tụ hội
các nguyên-nhân đem vào cửa Đạo” (Pháp Chánh Truyền)


GIỤC LOẠN
Giục loạn là làm cho loạn lên. Đây là lời Đức Lý Giáo Tông nói
với Ngài (Th... Tr... Nh.) Thượng Trung Nhựt- Ðầu Sư, nay
được Ðức Lý Giáo Tông thăng lên là Quyền Giáo Tông vào
ngày 3-10- Canh Ngọ (1930) theo Ðạo Nghị Ðịnh thứ hai.
Chỉ riêng Đạo Cao Đài là áp dụng lý Âm Dương ở mọi nơi mọi
chỗ. Như đây thì ngôi Giáo Tông vô vi là Đức Lý Đại Tiên còn
Giáo Tông hữu hình thì Ngài nhượng cho Đức Lê văn Trung
“một nửa quyền” tức là Ngài Lê văn Trung là “Quyền Giáo
Tông” là chỉ đảm trách về hữu hình mà thôi.
Đức Lý Giáo Tông nói: 1-8-1931 (âl: 18-6-Tân Mùi)
“Th... Tr... Nh... Ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền hành cho
đó là có ý để mắt coi Hiền Hữu đúng phận cùng chăng? Lão
hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc Giáo Tông mà lập vị
cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn
mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ
Chánh Tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.”

GIỤC NGHỊCH
Thầy dạy: “Thầy vẫn đã thường nói với các con rằng: Thầy
đến lập cho các con một nền Chơn Đạo, tức là mỗi sự chi dối
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trá là chẳng phải của Thầy. Thầy đến là chủ ý để dạy cả nhơn
sanh đặng Hòa-bình chớ chẳng phải đến đặng giục nghịch
lẫn nhau. Thầy lại thường nói sự sang trọng vinh hiển của các
con chẳng phải nơi thế giới này.”


GÓA THÂN
Góa thân là Thân góa bụa. Từ Hán Việt gọi người đàn ông vợ
chết gọi là Quan 鰥, người đàn bà chồng chết ở vậy gọi là quả
寡. Từ chung chỉ cảnh đàn ông mất vợ, đàn bà mất chồng là
“Quan quả” trong câu “Thương người quan quả cô đơn”.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
“Ngồi quạnh quẽ đèn tàn một bóng,
“Chịu góa thân tuyết đóng song thu.”


GỘI NHUẦN
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Công danh đất Việt tay đành nắm,
Mưa móc dân sanh gắng gội nhuần.
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GÔNG VỚI TRÓNG
E: The cang and shackle.
F: La cangue et le cep.
Gông: cái khung gỗ nặng có then gài để đóng mở, dùng tròng
vào cổ tội nhân bị án nặng. Tróng: Cái cùm để giam chân tội
nhân vào một chỗ, gồm hai miếng gỗ hay sắt, ghép lại có lỗ
vừa cái cổ chân. Gông với tróng là chỉ những hình phạt khổ
sở để trừng trị các tội nhân thời xưa.
Thầy nói: “Quyền hành Chí-Tôn của Thầy, các con nếu hiểu
thấu thì các con sẽ thấy nó là một hình phạt rất nặng nề,
chẳng khác nào như gông với tróng.”

GÔNG KỀM KHẢO KẸP
Kinh Sám Hối có câu:
“Gông kềm khảo kẹp lăng-xăng,
“Hành cho đáng kiếp tội căn đã làm.”


GỒNG GÁNH HAI VAI
Thi văn dạy Đạo:
Gồng gánh hai vai nặng nợ trần,
Có thân âu hẳn khổ cho thân.
Chưa no buổi sớm, lo nồi tối,
Cái kiếp oan kia khá dứt lần.
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GỞI THÁNH CỐT TẠI ĐẤT THÁNH ĐỊA
Đức Hộ-Pháp hành pháp độ-thăng cho Giáo Hữu ThượngSang-Thanh tại Đền-Thánh ngày 19 tháng 7 năm Canh-Dần,
hồi 9 giờ sáng. Đức Ngài có lời dạy về tầm quan trọng của đất
Thánh địa khi gởi Thánh cốt về đây.
Đức Hộ-Pháp căn-dặn một điều là nên để ý là làm sao ngày
qui-liễu gởi Thánh-Cốt tại đất Thánh-Địa. Vì trái địa cầu 68
nầy không còn có chổ đất nào quí-hóa bằng đất Thánh Địa,
nếu để được cốt-hài nơi đây rồi thì rất hạnh phúc cho tươnglai con cháu. Dù nơi Cực-Lạc cũ hay đất mới, cùng là nghĩađịa đất 50 mẫu ở Long-Thành cũng vậy. Bần-Đạo đã biết bên
nước Tàu hễ Cha-Mẹ họ có qui, họ quàn lại để chọn ngày
hoặc chọn chỗ đất tốt có hàm rồng, dầu phải 5, 3 năm họ cũng
đợi kiếm được mới làm lễ an-táng, vì bên nước Tàu có nhiều
nhà biết Thiên-Văn hay khoa coi bói họ giỏi. Phần nhiều là các
nhà giàu có hay chọn lựa, ngày nay dân tộc Việt-Nam có
phước Chí-Tôn đã tiền-định cho giòng-giống Lạc-Hồng hưởng
điều phúc-hậu tương-lai, ai có duyên mà về đây gởi cốt-hài là
có phước lắm vậy. [ HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
Về việc Xin mở rộng đất Cực-Lạc mới (do Phước-Thiện)
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
“Đất Thánh là nơi tạm gởi Thánh-Cốt con cái Đức Chí Tôn
cho đến ngày mãn một đời Giáo-Tông, là thiêu cốt lấy tro làm
nên một khối lớn đem vô để nơi hầm Bát-Quái-Đài, tro đầu tiên
Hạ Đơn-Điền, tay chơn là đem vô khối ấy, có dư bao nhiêu thì
có lễ long-trọng đem xuống sông Cẩm-Giang đổ. Cẩm Giang
tức là Thánh Giang như sông Gange vậy. [ HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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GƯƠM ĐAO
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Dầu lời thốt dặt dè từ chuyện,
Mượn đoan trang thay miếng đỉnh chung.
Làm cho sấn chí anh hùng,
Non sông trổi bước ngàn trùng gươm đao.

GƯƠM HUỆ
E: The sabre of wisdom
F: Le sabre du sage.
Gươm huệ là Cây gươm hay cây kiếm trí huệ.
Trí huệ được ví như một lưỡi gươm (lưỡi kiếm) sắc bén, có
thể chiến thắng được giặc thất tình lục dục và có thể cắt đứt
hết mọi phiền não trói buộc vào con người.
Kinh Xuất Hội có câu:
“Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo,
“Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà."

GƯƠM THƯ GƯƠM HÙNG
Thường nói là Gươm thư hùng hay Thư hùng kiếm. (Gươm
thư là cây gươm mái, chỉ người vợ; gươm hùng là cây gươm
trống, chỉ người chồng). Cặp gươm thư hùng có đủ âm
dương, nếu dùng một cây thì tác dụng của nó bình thường,
nhưng nếu dùng hai cây thư và hùng phối hợp thì tác dụng
của nó tăng lên gấp bội, vì có đủ âm dương. Gươm Thư Hùng
là chỉ một cặp vợ chồng đồng tâm nhứt trí, vợ tài giỏi giúp
chồng làm nên sự nghiệp vẻ vang.
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Lấy theo điển tích xưa là tên một thanh bửu kiếm có đặc tính
chém sắt như chém vào bùn. Tên của vị kiếm sư là Can
Tương thời Chiến quốc ở nước Ngô cùng với Âu Dã Tử nổi
tiếng rèn gươm báu.
Nguyễn Công Trứ cũng đề cao con người chí khí trong bài Kẻ
Sĩ rằng:
“Trong lăng miếu ra tài lương đống
“Ngoài biên thùy rạch mũi CAN-TƯƠNG”
Vua Ngô thời bấy giờ là Hạp Lư truyền cho Can Tương phải
rèn cho báu kiếm trấn quốc. Can-Tương luyện kiếm, nhưng
nấu sắt mãi mà không chảy. Người vợ là Mạc-Da liền ăn chay,
tắm gội sạch sẽ nhảy vào lò luyện kim, sắt liền chảy ra. CanTương rèn được hai thanh báu kiếm: Cây trống đặt tên là CanTương, cây mái đặt tên là Mạc-Da cũng gọi là Âm Dương
Kiếm (tức là cây mái và cây trống)
Tương truyền Can-Tương đem gươm Mạc-Da dâng cho HạpLư liền được trọng thưởng. Về sau, Hạp-Lư truyền cho CanTương phải đem nộp luôn cây gươm trống cho đủ cặp. Can
Tương sợ mang tội khi quân, vì đã dấu bớt một thanh gươm
này, về nhà dở lấy thanh Can-Tương định bỏ trốn, gươm báu
liền biến thành con rồng chở Can-Tương đi mất.
Trong thời buổi Cao-Đài Đại-Đạo này các bậc đại thiên phong
đứng đầu của hai cơ quan Đại-Đạo là thiên sứ đến làm thiên
mạng trong buổi chuyển thế và cứu thế thì các Ngài cũng dùng
đến bửu-pháp như: HỘ PHÁP nắm quyền chưởng quản Hiệp
Thiên Đài cũng là Giáo chủ của nền Đại-Đạo có bửu pháp là
Kim Tiên tức là cây roi vàng “hiệp với ba vòng vô vi là diệu
quang Tam Giáo hay là hình trạng của Càn Khôn Vũ-Trụ, mà
đó cũng là tượng ảnh Huệ quang khiếu của chúng ta đó vậy”.
Hộ Pháp đến kỳ này cây Giáng-Ma-Xử của Người còn để lại
cõi vô hình đặng trấn giữ Tây Phương Cực Lạc. Chính cặp
Kim Tiên của Đức Cảm-Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên-Tôn,
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tức Thái Sư Văn Trọng, Ngài giao cho Hộ Pháp một và Ngài
còn giữ một. Cho nên đối với người tu là tự mình phải rèn cho
được sự sáng suốt, một tâm linh nhạy bén mới thông hiểu
được chơn truyền của nền Đại-Đạo. (xem thêm Thư Hùng
Kiếm. Vần TH.)


GƯƠNG
“Phép Tu chẳng phải luyện nội tinh thần mình theo đạo hạnh
mà thôi, mà cái thân-thể mình đây phải tùy-tùng phù hạp với
Đạo-Tâm, thể đạo chơn-chánh bởi gương mình, hễ chúng
sanh ngó Đạo nói mình, xem mình cho là Đạo mới phải.”

GƯƠNG CHÚA JÉSUS
Đức Hộ Pháp Thuyết: 13-03-Kỷ Sửu (1949):
Trong quyển gương Chúa Jésus có đoạn nói rằng: “Bạn cần
được coi như những người đã chết, đối với những người thân;
bạn càng đến gần Chúa thì phải rút khỏi sự an ủi, khen ngợi,
ca tụng của người đời, vì tất cả sự an ủi, ca tụng, khuyến
khích của thế gian, thì chỉ làm tăng cái bản ngã của bạn, mà
bản ngã của bạn càng tăng, thì bạn càng xa Chúa nhiều hơn”.
(Theo Wisdom Bliss and Common Sense / nguyên tác
Darshani Deane / Bản dịch Nguyên Phong).

GƯƠNG ĐẠO
E: The good example.
F: The bon exemple.
Gương: Tấm kiếng tráng thủy để soi mặt. Cái mẫu mực tốt để
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mọi người noi theo. Đạo: đạo đức. Gương đạo là tấm gương
tốt về đạo đức, tức là những mẫu mực tốt đẹp về đạo đức để
người sau noi theo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gương đạo noi theo đời Thuấn Đế.
Thi văn dạy Đạo có câu
Gương đạo noi theo đời Thuấn Ðế,
Ðế dân vẹn giữ lối Văn Vương.

GƯƠNG HẠNH
E: The example of virtue.
F: L’exemple de la vertu.
Gương: Tấm kiếng tráng thủy để soi mặt. Cái mẫu mực tốt để
mọi người noi theo. Hạnh: đức hạnh, tánh nết tốt đẹp. Gương
hạnh là tấm gương tốt về đức hạnh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Làu soi gương hạnh rạng Nam hoa.

GƯƠNG HIỀN ĐỨC CỦA NỮ PHÁI
Bát-Nương Diêu-Trì-Cung có lời rằng: “Trong cửa Đạo Chí
Tôn đã lập, cốt yếu để lập quyền cho mỗi con cái của người tu
độ lấy mình. Của thiêng liêng vốn không phải là vật để dục tư
tình tư nghĩa, mà lại là cơ quan độ mỗi mặt nguyên nhân diệt
căn trừ nghiệt. Phải hiểu giá trị của Thiên phong, chẳng phải
để khoe màu đạo đức, mà vốn là phương cứu độ sanh linh.
Nếu đã mang chức trách ấy nơi mình mà không trọn nghĩa vụ
thì tự nhiên phải phạm Thiên điều. Cái gương hiền đức của
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Nữ phái là vật của Chí Tôn để lòng tìm kiếm và cũng vì nó mà
Chí Tôn mới định lập pháp ban quyền cho Nữ phái đối phẩm
cùng nam. Thoảng như gương hiền đức ấy đã ra vô giá trị,
điêu tàn thì công nghiệp nương đâu mà bền vững? Chị nói
thiệt rằng: Dầu cho Phật Mẫu tái sanh mà thất bề hiền đức thì
Ngọc Hư Cung cũng định tội qui phàm. Vậy thì các em phải
giữ lấy phận mình. Chị nghĩ cũng chưa kham, đừng thày lay
cầu tội giùm cho kẻ khác. Chị rất cám cảnh, nhưng Thiên điều
định vậy, biết liệu làm sao? Tự nơi chị Ứng Quân tự mình giải
thoát.”.

GƯƠNG MẪU
F: Exemple, modèle.
(Gương còn gọi là gương soi, tức cái kiến (kinh thủy) dùng để
soi mặt vào đó, nhìn ngắm, xét nét và chỉnh sửa; các bà các
cô thường nhìn vào gương để mà trang điểm hầu cho đẹp đẽ
hơn lên. Mẫu làm mực thước chung cho mọi người) Gương
mẫu là vật làm biểu tượng chung cho tất cả sự hay đẹp.
Đức Hộ-Pháp nói: “Theo Thánh ý của Đức Chí Tôn là muốn
dùng dân tộc Việt Nam làm gương mẫu cho toàn cầu, là chỗ
mà thiên hạ cho là thấp hèn, bạc nhược, lại được Đức Chí Tôn
đem lên ngang hàng cùng vạn bang mà còn cho trổi hơn mặt
tinh thần, do đó mới kêu là QUỐC ÐẠO”.
…“Năm ngàn năm trở lại đây biết bao nhiêu Đấng xuống trần
dạy Đạo, khuyên nhủ cho người ta biết làm lành lánh dữ,
nhưng tánh nào tật ấy, dữ cũng vẫn dữ mà thôi. Họ không có
hiền bảo người ta hiền làm sao cho được? Trước khi dạy
người, ta phải hiền trước để làm gương mẫu: hiền lành trước
đi, thì người khác mới noi theo, nên Đức Chí Tôn mới mở
Đạo, lấy Thương yêu làm gốc và Công bình, Bác ái. Ngày nào
cả nhân loại trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức Chí-Tôn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là Đấng Cha chung thì ngày ấy mới được Hòa bình vĩnh cữu.
Tóm lại, ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao Đài rán lo tu, chay lạt,
đi Cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp, nhiều Kinh
cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết ăn năn hối
cải mà làm lành lánh dữ bằng không phải trả giá rất đắc”.
Quyền Giáo Tông giáng: “Các em cần lo trau giồi cho đáng
giá, để làm gương mẫu hướng dẫn quần chúng noi bước
theo con đường đạo đức và lập quốc buổi tương lai đã đến
đây”.

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
Gương hay kiến dùng soi mặt. Đó là vật khi đã vỡ rồi thì không
bao giờ làm cho dính liền lại được. Đây là nói một trường hợp
hy hữu
Điển tích: Lạc Xương Công Chúa là em của Trần Hậu Chủ,
vợ của Từ Đức Ngôn. Gặp lúc Trần Hậu Chủ bị Tùy Dương
Đế đánh sắp thua tới nơi, Từ Đức Ngôn lúc đó nghĩ rằng chắc
vợ chồng chàng khó được trọn vẹn cùng nhau, nên bảo vợ là
Lạc Xương Công Chúa rằng: Công Chúa sắc tài gồm đủ, hễ
nước mất ắt bị nhà Tùy chiếm lấy, còn mong gì sum họp nhau
lâu dài. Nếu nàng chưa dứt hẳn mối tình với tôi thì đây là tấm
gương đã bể làm hai mảnh, nàng giữ một mảnh, tôi giữ một
mảnh, hẹn rằng về sau, cứ đến rằm tháng giêng mỗi năm thì
nàng đem mảnh gương ra bán ở chợ Kinh đô, tôi sẽ tìm đến
mà gặp nhau. Đến khi nhà Trần mất, Lạc Xương Công Chúa
lọt vào tay danh tướng nhà Tùy là Dương Tố; còn Từ Đức
Ngôn lưu lạc gian nan. Khi yên giặc, chàng lần về kinh đô.
Chàng y hẹn, ra chợ kinh đô vào ngày rằm tháng giêng, tìm
thấy một người ăn mặc theo dáng đầy tớ, đem ra chợ bán một
mảnh gương, nói giá thật cao, ai cũng cho là điên khùng. Từ
Đức Ngôn đến mời người ấy ra chỗ vắng, đem mảnh gương
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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của mình ra ghép với mảnh gương kia thì ăn khớp nhau.
Chàng hỏi thì biết được Lạc Xương Công Chúa đang ở trong
dinh của Dương Tố. Chàng viết bức thơ bảo người bán gương
đem về cho Công Chúa. Công Chúa nhận thơ biết chồng mình
còn sống, nên khóc lóc thảm thiết, tỏ hết sự tình cho Dương
Tố rõ. Dương Tố là người anh hùng quảng đại, mời Từ Đức
Ngôn đến, đem Công Chúa trả lại, còn tặng cho nhiều tiền
bạc.
Thành ngữ: Gương vỡ lại lành, ý nói vợ chồng sau thời gian
lạc xa nhau vì hoàn cảnh, nay được đoàn viên hạnh phúc.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Lỡ lối cũ động đào lạc bước,
Khó cầm duyên đợi ngọc cầu Lam,
Thân Tiên dầu lỡ gót phàm,
Gương xưa lỗi ráp, ai cầm làm chi?

GƯƠNG NHỰT NGUYỆT
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Ấy Tôn chỉ Đạo Thầy truyền bá,
Lấy tinh-thần Hoằng-hóa nhơn sanh.
Đạo ra ngày tháng đành rành,
Mảnh gương nhựt nguyệt quang minh rõ ràng.

HẾT VẦN G

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ĐÀI
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Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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Danh mục vần H
HÀ
• Hà Đồ Lý Số
• Hà Đông Sư Tử
• Hà Ngân
• Hà Tiên Cô
• Hà Thủ Tạo
• Hà Văn Thuần

• Hà
• Hà Binh Giải Tướng
• Hà Bôi
• Hà Châu
• Hà Chính
• Hà Đồ
HẠ
• Hạ
• Hạ Chỉ
• Hạ Cơ
• Hạ Giới
• Hạ Huyệt
• Hạ Mình
• Hạ Nguơn
• Hạ Nguơn Mạt Kiếp
• Hạ Nguơn Tam Chuyển

• Hạ Tầng Thế Giái
• Hạ Thế
• Hạ Thọ - Trung Thọ Thượng Thọ
• Hạ Thừa - Thượng Thừa
• Hạ Tiện
• Hạ Trần
• Hạ Truyền
• Hạ Võ Trị Thủy

HẠC
• Hạc
HAI
• Hai Mối Nợ
HÃI
• Hãi Kinh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HÁM
• Hám Vọng
HÀM
• Hàm Quẻ Trạch Sơn Hàm
• Hàm Nghi

• Hàm Phẩm
• Hàm Phong

HÃM
• Hãm Hại
HÀN
• Hàn Trương Tử
HANG
• Hang Sâu Vực Thẳm
HẠNG
• Hạng Thác

• Hạng Trọng Sơn

HÀNH
• Hành
• Hành (Giáo Sư Thượng
Hành Thanh)
• Hành Ác
• Hành Chánh
• Hành Chánh Ðạo
• Hành Chánh Ðạo Cửu
Trùng Ðài
• Hành Chánh Giáo
• Hành Đạo

• Hành Giả
• Hành Hạ
• Hành Hương
• Hành Lễ
• Hành Lý
• Hành Pháp
• Hành Pháp Đoạn Căn
• Hành Pháp Giải Thể
• Hành Pháp Khi Cúng Đàn &
Dâng Tam Bửu
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• Hành Pháp Lạ
• Hành Pháp Tại Kim Biên
• Hành Quyền Chưởng Lễ
• Hành Sự
• Hành Tàng

• Hành Thiện
• Hành Thiện Chi Nhân
• Hành Trình
• Hành Vi
• Hành Vi Mầu Nhiệm

HẠNH
• Hạnh Đức
• Hạnh Đường
• Hạnh Huỳnh Kỳ

• Hạnh Lâm
• Hạnh Ngộ
• Hạnh Phúc

HAO
• Hao Mòn Thân Thể
HÁO
• Háo Danh

• Háo Sanh

HÀO
• Hào Quang
HẢO
• Hảo Nam Bang! Hảo Nam
Bang!

• Hảo Phùng
• Hảo Ý

HẠO
• Hạo Nhiên Thiên
HÁT
• Hát Bội

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HẮC
• Hắc Ám
• Hắc Chủng

• Hắc Phong Xuy Châu Phiêu
Nhập Chi Khổ Hải

HẰNG
• Hằng Quẻ Lôi Phong Hằng
• Hằng Hà Sa Số

• Hằng Sanh

HẦM
• Hầm Bát Quái
HÂN
• Hân Hoan
HẤP
• Hấp Hối
HẦU
• Hầu Đàn
• Hầu Hạ

• Hầu Mãn

HẬU
• Hậu (Nguyễn Trung Hậu)
• Hậu Điện và Bàn Thờ Cửu
Huyền Thất Tổ Nơi Báo Ân
Từ
• Hậu Lai
• Hậu Nhựt

• Hậu Sự
• Hậu Tấn
• Hậu Thế
• Hậu Thiên Bát Quái
• Hậu Thổ
• Hậu Ý
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HI
• Hi - Vi
HỈ
• Hỉ
HIỀM
• Hiên Viên Huỳnh Đế

• Hiềm Nghi
HIẾN
• Hiến Bửu Tương
• Hiến Chương
• Hiến Ðạo
• Hiến Ðạo Chơn Quân Phạm
Văn Tươi
• Hiến Lễ
• Hiến Mình Cho Đạo
• Hiến Pháp Đại Đạo (Pháp
Chánh Truyền)
• Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài

• Hiến Pháp
• Hiến Pháp Chơn Quân
Trương Hữu Đức
• Hiến Thân
• Hiến Thế
• Hiến Thế Chơn Quân
Nguyễn Văn Mạnh
• Hiến Tổ (Niên Hiệu: Thiệu
Trị)

HIỀN
• Hiền
• Hiền Ðệ
• Hiền Đồ
• Hiền Đức
• Hiền Huynh
• Hiền Hữu

• Hiền Lương
• Hiền Nhơn
• Hiền Nhơn Lê Văn Trung
• Hiền Ngõ
• Hiền Sĩ
• Hiền Tài

HIỆN
• Hiện Kim Thời Đại

• Hiện Tướng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Hiện Xuất
HIỂN
• Hiển Hách
• Hiển Linh

• Hiển Nhiên
• Hiển Thánh

HIỆP
• Hiệp Âm Dương
• Hiệp Chủng Đại Đồng
• Hiệp Chưởng Mạo
• Hiệp Đạo
• Hiệp Đồng
• Hiệp Đồng Chư Môn Đệ
• Hiệp Hòa Vạn Bang
• Hiệp Nhứt

• Hiệp Tam Bửu: Tinh-KhíThần
• Hiệp Tuyển
• Hiệp Thiên Đài
• Hiệp Thiên Đại Đế
• Hiệp Qui Tam Giáo
• Hiệp Vạn Chủng

HIẾU
• Hiếu Đạo
• Hiếu Đễ
• Hiếu Nghĩa Vi Tiên
• Hiếu Tâm

• Hiếu Thân
• Hiếu Tử Chi Sự Thân
• Hiếu Vi Bách Hạnh Chi Tiên

HÌNH
• Hình Bào Lạc
• Hình Chất
• Hình Chí Tôn
• Hình Hài
• Hình Khổ

• Hình Nhi Hạ Học
• Hình Nhi Thượng Học
• Hình Phạt
• Hình Thể Hữu Vi
• Hình Thức Càn Khôn Vũ Trụ

HỌ
• Họ Đạo
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HOA
• Hoa

• Hoa Quả

HÓA
• Hóa (Phối Sư Hóa Thanh)
• Hóa Công
• Hóa Dân
• Hóa Nhân

• Hóa Nhi
• Hóa Sanh
• Hóa Thân
• Hóa Trưởng Càn Khôn

HÒA
• Hòa
• Hòa Ái
• Hòa Ái Tương Thân
• Hòa Âm
• Hòa Căn
• Hòa Bình
• Hòa Bình Tâm Lý
• Hòa Bình Thế Giới
• Hòa Đồng
• Hòa Giả Thiên Hạ Chi Đạt
Ðạo Dã

• Hòa Giải
• Hòa Hảo
• Hoà Hiệp (Hòa Hợp)
• Hòa Huỡn
• Hòa Ki (Hòa Cơ)
• Hòa Nam Khể Thủ
• Hòa Nhã
• Hòa Thi
• Hòa Thượng
• Hòa Ước Thứ Ba
• Hòa Viện

HỎA
• Hỏa Táng

• Hỏa Tinh Tam Muội

HỌA
• Họa Âu Tai Á
• Họa Đồ
• Họa Phước Vô Môn Duy
Nhơn Tự Triệu, Thiện Ác
Chi Báo Như Ảnh Tùy Hình

• Họa Tai Báo Ứng
• Họa Thiên Điều

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HOẠCH
• Hoạch (Bác Sĩ Lê Văn
Hoạch)

• Hoạch Tội Ư Thiên Vô Sở
Đảo Dã

HOÀI
• Hoài (Nguyễn Văn Hoài)
• Hoài (Giáo Sư Thượng Hoài
Thanh)

• Hoài Vọng
• Hoài Trông Giả Luật

HOAN
• Hoan Nghinh
HOÁN
• Hoán Cựu Nghinh Tân

• Hoán Đàn

HOÀN
• Hoàn Cảnh
• Hoàn Cầu - Hoàn Vũ
• Hoàn Nguyên

• Hoàn Toàn
• Hoàn Tục

HOẠN
• Hoạn Lộ
HOANG
• Hoang Đàng
HOÀNG
• Hoàng Địa
• Hoàng Gia

• Hoàng Thiên
• Hoàng Thiên Hữu Nhãn
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Hoàng Thiên Hậu Thổ

• Hoàng Tử Cảnh

HOÀNH
• Hoành Sơn Thần Tướng Cử
Đa

• Hoành Phi
• Hoành Sơn
HOẠNH
• Hoạnh Tài
HOẠT
• Hoạt Phật
HOẰNG
• Hoằng Đạo
• Hoằng Hóa Chánh Đạo
• Hoằng Khai

• Hoằng Khai Đại Đạo
• Hoằng Nhẫn

HỌC
• Học Giả
• Học Lễ Học Văn

• Học Viện

HOI
• Hoi Hóp
HÒN
• Hòn Ngọc
HỒ
• Hồ Chí Minh
• Hồ Dương

• Hồ Đồ
• Hồ Hớn Liên Bạch
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Hồ Lô
• Hồ Phủ Từ
• Hồ Nhựt Nguyệt

Q.2 VẦN H▐

• Hồ Xuân Hương
• Hồ Tiên

HỔ
• Hổ Ngươi

• Hổ Lang
HỘ
• Hộ Đàn Pháp Quân Trần
Quang Tạ
• Hộ Pháp
• Hộ Pháp Chưởng Quản
Hiệp Thiên Đài
• Hộ Pháp Di Đà
• Hộ Pháp Đường

• Hộ Pháp Em
• Hộ Pháp Phạm Công Tắc
• Hộ Pháp Không Làm
Thượng Tôn Quản Thế
• Hộ Trì
• Hộ Viện
• Hộ Vụ

HỐI
• Hối Cải

• Hối Ngộ

HỒI
• Hồi Dương
• Hồi Đầu
• Hồi Đầu Hướng Thiện
• Hồi Giáo
• Hồi Hưu Dưỡng Lão

• Hồi Môn
• Hồi Phục
• Hồi Quang Phản Chiếu
• Hồi Thế Tục
• Hồi Tưởng

HỘI
• Hội Bàn Đào
• Hội Công Đồng
• Hội Chôn Thây
• Hội Chư Thánh Mà Khai
Ðạo

• Hội Đàm
• Hội Hiệp
• Hội Kiến
• Hội Long Hoa
• Hội Niết Bàn
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• Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới
• Hội Ngộ
• Hội Nguơn
• Hội Phước Tự
• Hội Thánh
• Hội Thánh Cửu Trùng Đài
• Hội Thánh Đường Nhơn
• Hội Thánh Em

• Hội Thánh Hàm Phong
• Hội Thánh Hiệp Thiên Đài
• Hội Thánh Minh
• Hội Thánh Ngoại Giáo
• Hội Thánh Phước Thiện
• Hội Thánh Tam Quan
• Hội Yến Diêu Trì Cung

HÔN
• Hôn Lễ
• Hôn Nhơn

• Hôn Phối - Hành Pháp Hôn
Phối
• Hôn Trầm

HỒN
• Hồn
• Hồn Hài

• Hồn Phách
• Hồn Qui Thiên Ngoại

HỖN
• Hỗn Nguơn Khí
• Hỗn Nguơn Thiên
• Hỗn Nguơn Thiên Cảnh

• Hỗn Ðộn
• Hỗn Ðộn Sơ Khai
• Hỗn Loạn
• Hỗn Nguơn
HỒNG
• Hồng Ân
• Hồng Bàng
• Hồng Cấu Hồng Trần
• Hồng Chung
• Hồng Hoang
• Hồng Nhạn
• Hồng Phước

• Hồng Quân
• Hồng Quần
• Hồng Oai - Hồng Từ
• Hồng Thệ Thủ Trinh
• Hồng Thị Đỏ
• Hồng Trần

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỔ
• Hổ Tranh
HỚN
• Hớn Chung Ly
• Hớn Bái Công
• Hớn Chiêu Liệt Đến Với
Cao Đài

• Hớn Liên Bạch
• Hớn Lưu Bang
• Hớn Ngôn
• Hớn Rước Diêu Trì

HỢP
• Hợp Bão Chi Mộc, Sinh Ư
Hào Mạt. Cửu Tằng Chi
Đài, Khởi Ư Lũy Thổ. Thiên

Lý Chi Hành Thủy Ư Túc
Hạ

HỦ
• Hủ Nho
HUẤN
• Huấn Chúng
• Huấn Dụ
• Huấn Đạo Bất Nghiêm Sư
Chi Đọa
• Huấn Giáo
• Huấn Hôn

• Huấn Lịnh
• Huấn Luyện Chức Sắc Chức Việc
• Huấn Ngôn
• Huấn Thị
• Huấn Từ

HUỆ
• Huệ (1)
• Huệ (2)
• Huệ Ân
• Huệ Chiếu
• Huệ Duyên

• Huệ Đăng
• Huệ Hương
• Huệ Khiếu
• Huệ Kiếm
• Huệ Lan
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• Huệ Lương Trần Văn Quế
• Huệ Mạng Trường Phan
• Huệ Nhãn
• Huệ Quang

• Huệ Mạng Kim Tiên (Huệ
Mạng Trường Phan)
• Huệ Năng
• Huệ Trạch

HUNG
• Hung Bạo
• Hung Đồ

• Hung Hăng Đạo Đức
• Hung Hoang

HÙNG
• Hùng Biện
• Hùng Oai

• Hùng Vương

HUỜN
• Hườn (Hoàn)
• Huờn Hồn
• Huờn Hư
• Huờn Nguyên

• Huờn Thuốc Phục Sinh
• Huờn Tồn Phật Tánh
• Huờn Xá Lợi

HUY
• Huy Hoàng
HỦY
• Hủy Bỏ Án Tử Hình
• Hủy Mình

• Hủy Hoại

HUYÊN
• Huyên Đường
HUYỀN
• Huyền Cơ

• Huyền Diệu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Huyền Diệu Cơ Bút
• Huyền Diệu Pháp
• Huyền Diệu Phép Tắc
• Huyền Diệu Về Thuốc Trị
Bịnh
• Huyền Diệu Tiên Thiên
• Huyền Huyền Hạo Hạo
• Huyền Khung Cao
• Huyền Linh
• Huyền Linh Đài
• Huyền Linh Pháp
• Huyền Mẫu

Q.2 VẦN H▐

• Huyền Phạm
• Huyền Pháp
• Huyền Thiên
• Huyền Thiên Quân
• Huyền Trang
• Huyền Vi
• Huyền Vi Cảnh - Hữu Hình
Cảnh
• Huyền Vi Máy Tạo
• Huyền Vi Mầu Nhiệm
• Huyền Vi Bí Mật Thiêng
Liêng

HUYỄN
• Huyễn Hoặc
HUYẾT
• Huyết Chiến
• Huyết Lệ

• Huyết Thệ

HUYNH
• Huynh Đệ
• Huynh Đệ Mãn Phần

• Huynh Đệ Nhứt Gia
• Huynh Trưởng

HUỲNH
• Huỳnh Chủng
• Huỳnh Đạo
• Huỳnh Hoa Tiên Nữ
• Huỳnh Kim Bố Điạ
• Huỳnh Kim Khuyết
• Huỳnh Lương

15

• Huỳnh Phủ Từ
• Huỳnh Thiên
• Huỳnh Văn Giỏi
• Huỳnh Tộc
• Huỳnh Trung Tuất
• Huỳnh Thúc Kháng
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• Huỳnh Tuyền
HƯ
• Hư Hoại
• Hư Không
• Hư Linh
• Hư Thực
• Hư Vinh

• Hư Vô
• Hư Vô Bát Quái
• Hư Vô Chi Khí
• Hư Vô Tịch Diệt
• Hư Vô Thiên

HƯNG
• Hưng Đạo Vương
• Hưng Nho
• Hưng Quốc Khánh Niệm
• Hưng Suy

• Hưng Ư Thi, Tác Ư Lễ,
Thành Ư Nhạc
• Hưng Vượng

HƯƠNG
• Hương Án
• Hương Đạo
• Hương Hồn
• Hương Hỏa
• Hương Hỏa Ba Sinh

• Hương Nguyền
• Hương Tâm
• Hương Thanh (Nữ Đầu Sư
Lâm Hương Thanh)
• Hương Thề

HƯỚNG
• Hướng Đạo
• Hướng Đạo Sinh Cao Đài
• Hướng Thiện

• Hưởng Lộc Vua
• Hưởng Thọ

HỮU
• Hữu
• Hữu Căn Hữu Kiếp
• Hữu Chung Hữu Thỉ
• Hữu Duyên

• Hữu Duyên Đắc Ngộ
• Hữu Đạo - Hữu Công
• Hữu Định
• Hữu Đức
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Hữu Giác
• Hữu Hạnh
• Hữu Hạnh Hữu Duyên
• Hữu Hình
• Hữu Hình Hữu Hoại
• Hữu Hình - Vô Vi
• Hữu Hư Vô Thực
• Hữu Sanh
• Hữu Ích
• Hữu Phan Quân Lê Văn
Thoại

Q.2 VẦN H▐

• Hữu Phước
• Hữu Thành Tất Hữu Thần
• Hữu Thỉ Siêu Quần Chơn
Chi Thượng
• Hữu Tướng - Vô Vi
• Hữu Tử Thiên - Vô Tử Thiên
• Hữu Văn - Hữu Võ - Hữu
Phong Ba
• Hữu Vi - Hữu Hủy
• Hữu Vi - Vô Vi

HỰU
• Hựu Tội
HY
• Hy
• Hy Bá Lai
• Hy Hoàng Thượng Nhân
• Hy Hữu
• Hy Lạp
• Hy Lạp Chính Giáo
• Hy Lạp Chủ Nghĩa

• Hy Lạp Giáo Hội
• Hy Lạp Văn Hóa
• Hy Sinh
• Hy Sinh Cái Chết Để Đạt
Cái Sống
• Hy Thánh - Hy Hiến
• Hy Vọng

HỶ
• Hỷ

17

• Hỷ Xả



CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

18

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HÀ
• HÀ 何 chữ dùng để hỏi: Làm sao? Thế nào? Đâu?
• HÀ 河 sông
• HÀ 瑕 Cái vết của hòn ngọc. Điều lỗi.
• HÀ 瘕 Sắc đỏ
• HÀ 苛 Nhỏ nhen, khắc bạc.
• HÀ 荷 Cây sen. Chịu ơn huệ của người. Đội. Vác trên vai.
• HÀ 蝦 Con tôm
• HÀ 遐 Xa.
• HÀ 霞 Ráng: là hơi mây có ánh mặt trời chiếu vào có sắc đỏ.

HÀ BINH GIẢI TƯỚNG
蝦兵蟹將
(Hà: con tôm, Binh: là lính; Giải: con cua; Tướng: chỉ huy,
đứng đầu) Cả câu này nghĩa đen là Binh tôm tướng cua,
tướng cá. Ý nói binh tướng nhiều vô cùng vô tận, nhưng là
binh lính ô-hợp, không có trật tự tề chỉnh, kỷ luật không
nghiêm.
Trong thơ ca có câu:
Không cần bàn chuyện nông sâu,
Hà binh giải tướng nghĩ lâu nực cười

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HÀ BÔI
霞杯
(Hà: ráng, là hơi mây có ánh mặt trời chiếu vào có sắc đỏ; Bôi:
chén uống rượu). Chén rượu làm bằng ngọc màu đỏ như ráng
mặt trời chiều.
Trong thơ ca có câu:
Hà bôi tiễn bạn ngập ngừng,
Chim kia thôi hót, mây ngừng ngừng bay.

HÀ CHÂU
河洲
(Hà: sông; Châu: bãi). Bãi cát ở bên sông.
Kinh Thi có câu: "Quan quan thư cưu. Tại hà chi châu. Yểu
điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu." nghĩa là: ríu-rít như chim Thư
cưu kêu ngòai bãi sông. Người con gái dịu dàng đoan chính
sánh đôi cùng chàng quân tử. Câu này dùng để khen một
Cung phi của Vua Văn-Vương có phẩm hạnh đoan chính.
Thi sĩ Tản Đà viết ra theo lối Song Thất lục bát như sau:
Quan quan cái con Thư cưu,
Con trống con mái cùng nhau bãi ngoài.
Dịu-dàng thục nữ như ai,
Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng.
Giống chim Thư cưu thường ở dưới nước hay các bãi sông,
giống chim này đẻ ra từng đôi một: con trống con mái và chỉ đi
từng đôi mà thôi, không bao giờ đi lẻ. Đặc biệt nhất là đôi này
không bao giờ đi với đôi khác, cũng không bao giờ hai cặp
chim mà đậu chung một cành. Đức tính ấy ví như đôi trai tài
gái sắc thủy chung, đạo đức, sống một đời sống cao thượng.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Đại Nam quốc sử diễn ca có câu:
Ra vào nương bãi Hà châu,
Phong trần đã trải mấy thu cùng Nàng.

HÀ CHÍNH
苛政
F: politique tyrannique.
(Hà: khắc bạc, phiền não; Chính: chánh sách, phương pháp
cai trị, chế độ). Là một chính sách cai trị khắc nghiệt, thường là
những kẻ cướp nước, đặt nền đô hộ, thống trị lên một nước
khác thường đặt một chánh sách hà khắc gọi là Hà chính.
Câu chuyện Đức Khổng Tử được học trò đẩy xe đi, khi ngang
qua một cánh rừng thì nghe tiếng khóc thảm thiết của người
đàn bà ngồi bên cạnh mấy nấm mồ. Đức Khổng cho hỏi thăm
duyên cớ thì người đàn bà vừa khóc vừa nói rằng: Trước đây
một năm chồng tôi bị cọp giết chết, nấm mồ còn đây. Năm nay
con tôi cũng bị hổ giết, nấm mồ chưa ráo! Nghe lạ, Đức Khổng
xuống xe và nói: Tại sao bà không đến một nơi khác có đông
đúc người mà ở? – Thưa Ngài, mặc dù ở đây nó có khổ như
vậy mà tâm hồn được thanh thản, còn hơn ở chốn đông đúc
mà chế độ hà khắc quá, tôi sống không nỗi.
Đức Khổng Tử buồn bã như cùng cảm thông và bảo học trò
ghi nhớ lấy: "Hà chính như mãnh hổ" tức là chế độ hà khắc
như sống cùng hổ dữ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HÀ ĐỒ (Tiên Thiên Bát Quái)
河圖
E: The drawing comes from the Hoang Ha river.
F: La dessin sort du fleuve Hoàng Hà.
• Phương vị các số trong Hà Đồ
• Hệ Từ Thượng trong Kinh Dịch
• Dịch với Cao-Đài
• Với Kinh Dịch
• Tứ Tượng biến Bát Quái lấy Tượng làm gốc
• Cơ sanh biến vạn-linh là gì?
• Việt-Nam là một Thái-cực-đồ hình chữ CHỦ

Xưa truyền rằng đời Vua Phục
Hy, trong sông Hòang Hà có
con Long Mã xúât hiện, trên
lưng có hiện những chấm đen
trắng từ 1 đến 10, bố trí như
một bức đồ. Phục Hy mới
theo đó mà vạch ra Bát Quái,
để làm nền tảng cho Tiên
Thiên Bát Quái sau này đó
vậy.
Hà Đồ xuất phát từ đời Vua Phục Hy, Ngài sanh về đời tối cổ
bên xứ Trung Hoa. Thời đại ấy, Thần linh học phát triển đến
tột độ cao siêu. Ngài là một vị Minh Quân, Thánh trí tài cao,
đức rộng; tinh thần minh mẫn, hàm dưỡng được trọn vẹn trí
huệ của Trời ban cho. Huệ nhãn của Ngài xem suốt cõi vô
hình. Khi dạo trên bờ sông Hà (ngày nay gọi là Hoàng-Hà).
Ngài trông thấy một con thú mình ngựa đầu rồng, mang danh
là Long Mã. Theo sách Nho, Long Mã bề cao 8 thước năm tấc
(thước Tàu), xương cổ dài, chưn ngựa đầu rồng, trên mình có
vảy như rồng.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Dịch chép rằng: Long Mã là vật linh kết hợp bởi 8 tinh túy
của Thái Dương hệ biến hiện dưới tầm mắt của vua Phục Hy.
Nhờ tâm chí Thánh, Ngài xem được các vật trong cõi vô hình,
thấy rõ Linh vật của Trời Đất, mang chở những cái tinh anh
của Thái Dương Hệ. Rồng là một Linh vật trong số Tứ Linh
"Long, Lân, Qui, Phụng", có đủ nơi mình tinh túy của Vũ Trụ.
Ngựa là vật chở người và đồ vật đi mau lẹ. Tóm lại, Long Mã
tượng trưng Âm Dương tương hiệp, tức thời gian trôi qua mau
lẹ cùng với không gian vô tận, mang theo những tinh túy của
Trời Đất để chan rưới sự sống cho muôn loài vạn vật. Trên
lưng có năm mươi lăm chấm. Vua Phục Hy do đó mà chế ra
bản đồ "Tiên Thiên Bát Quái", đời thường gọi là Phục Hy Bát
Quái. Do vậy mà Kinh Dịch xuất hiện từ đời vua Phục Hy cách
đây trên 6.000 năm (4.480 trước Công nguyên).
1- Phương vị các số trong Hà Đồ:
Bản đồ trên lưng con Long-Mã có 25 điểm trắng (tượng
Dương) và 30 điểm đen (tượng Âm), tổng cộng là 55 điểm,
nằm trên các vị trí:
- Điểm 1 và điểm 6 ở phía Bắc
- Điểm 2 và điểm 7 ở phía Nam
- Điểm 3 và điểm 8 ở phía Đông
- Điểm 4 và điểm 9 ở phía Tây.
- Điểm 5 và điểm 10 ở giữa, tức Trung-ương.
Hà Đồ gồm có 10 số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
- Năm số lẻ, số Dương, là số Trời: 1,3,5,7,9.
- Năm số chẵn, số Âm, là số đất: 2,4,6,8,10.
Cộng riêng các số Âm Dương sẽ có kết quả là:
1+3+5+7+9 = 25
2+4+6+8+10 = 30

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vậy: Tổng số Âm Dương trong Hà Đồ là: 25 + 30 = 55. Đây
cũng gọi là Cơ Nhị Ngũ, Tức là hai con số ngũ đứng liền
nhau
Luận Ngũ hành trong Hà Đồ tức là nói sự biến hóa các số
sinh thành trong Hà Đồ:
- Thiên nhất sanh Thủy,
- Địa nhị sinh Hỏa,
- Thiên tam sanh Mộc,
- Địa tứ sanh Kim,
- Thiên ngũ sanh Thổ,

Thủy, Địa lục thành chi.
Thiên thất thành chi.
Địa bát thành chi.
Thiên cửu thành chi.
Thổ, Địa thập thành chi..

Nghĩa là:
- Trời số 1 sanh nước,
- Đất số 2 sanh Hỏa,
- Trời số 3 sanh Mộc, .
- Đất số 4 sanh Kim,
- Trời số 5 sanh Thổ,

Đất số 6 thành nước,
Trời số 7 thành Hỏa
Đất số 8 thành mộc.
Trời số 9 thành Kim.
Đất số 10 thành Thổ.

Số 5 là số đặc biệt nếu đem nó cộng với số sinh sẽ được số
thành. Tức nhiên số sinh ra nước là 1 (1+5 = 6) là số thành
của nước. Tương tự như vậy sẽ có các kết quả như trên. Khi
sanh bởi Dương số thì thành ra Âm số và ngược lại; Như trên
đã nói là Âm Dương phối hợp có công dụng sinh thành. Bởi
vậy, nếu không có số 5 làm trụ cột; bất di bất dịch ở trung cung
thì không có sinh cũng chẳng có thành, vạn vật do đó mà phát
sinh và chung qui cũng trở về đó.Số 5 nằm ở vị trí trung ương
của Hà-Đồ. Vạn vật không có nó không sanh và cũng không
thành được vì đó là Thái cực, là nguyên lý của Âm Dương.
Số 5 và số 10 (Ngũ, thập tại trung cung) là huyền cơ của trời
đất. Chính nó là ngôi Thái cực, căn bản của tạo hóa. Đó là số
bất dịch của Dịch-học.
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- Kể số thời Nhất, Tam, Ngũ, Thất, Cửu là số CƠ là thuộc về
Dương gọi bằng thiên-số (1,3,5,7,9 là số Dương)
- Nhị, Tứ, Lục, Bát, Thập là số NGẪU thuộc về Âm gọi là địasố (2,4, 6, 8, 10 là số Âm).
Thiên số Ngũ, Địa số Thập, hai số ấy hiệp nhau mà thành Thổ,
tạo nên vạn-vật là nhờ có số ấy. Sở dĩ Ngũ, Thập, THỔ ở
chính giữa Đồ là vì Ngũ, Thập, THỔ là trung-tâm điểm của
công dụng tạo-hoá.
Nhìn trên Hà Đồ cho thấy rõ lẽ Âm Dương tiến hóa và Tiên
Thiên Bát Quái một cách rõ nét:
Phân nửa bên trái thì Âm hàm Dương (Tiên Thiên), còn nửa
phần bên mặt (Hậu Thiên) thì Dương hàm Âm. Bởi Dương ở
trong thì tụ, Dương ra ngoài thì tán. Tụ thì mạnh, tán thì yếu.
Số 5 rất quan trọng trong Hà Đồ:
Hà Đồ có những đặc điểm cần lưu ý:
- Hễ trong Dương thì ngoài Âm, trong Âm thì ngoài Dương, tức
trong Dương có Âm và trong Âm có Dương
- Âm căn là: 2, 4. Dương căn là 1, 3.
- Tổng số Âm là 30, Tổng số Dương là 25, tức là Âm phải bao
bọc che chở cho Dương. Dương tụ bên trong
- Phía bên phải (hướng Tây) các số Dương tản ra (số 7,9) các
số Âm lại ở bên trong (2,4). Dương tán ra ngoài.
Như thế HÀ ĐỒ chủ trương Âm Dương nội ngoại tương ứng,
biến thiên đều đặn, đổi thay ngôi vị Đông Tây
2- Hệ Từ Thượng trong Kinh Dịch cho biết:
Khi luận về Thái cực và Lưỡng nghi, cốt tủy Kinh Dịch nằm
trong câu "Dịch hữu Thái cực thị sinh Lưỡng Nghi; Lưỡng
Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái; Bát quái sinh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vạn vật" nghĩa là Dịch có ngôi Thái cực, Thái cực sanh Lưỡng
nghi (tức là Âm Dương), Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng (là Thái
Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm). Tứ Tượng sanh
Bát Quái (CÀN nhất, ĐOÀI nhị, LY tam, CHẤN tứ, TỐN ngũ,
KHẢM lục, CẤN thất, KHÔN bát). Bát Quái sinh ra vạn vật ấy
là
Tiên Thiên Bát Quái:

Xưa, nhân lúc Vua Phục Hy ngẩng lên trông Tượng trời, cúi
xuống nhìn hình đất, giữa xem người và vạn vật mà vạch ra
Tám Quẻ (gọi là Bát Quái). Dưới đây là sự biến hóa từ Thái
cực đến khi thành hình một Bát Quái đầu tiên đó là Bát Quái
Tiên Thiên đặt nằm ngang:
Mỗi Quẻ có ba Hào, hào giao nhau với nghĩa giao dịch, theo lý
Âm Dương, cương nhu, nghĩa là cương có hiệu lực với
cương, nhu có hiệu lực với nhu. Nhân đó mà chồng lên nhau
thành ra 64 Quẻ để cảm thông đức của Thần minh, để phân
biệt vật tình của vạn loại
Tám quẻ trên lần lượt gồm có:
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☰
ĐOÀI ☱
LY
☲
CHẤN ☳
TỐN
☴
KHẢM ☵
CẤN
☶
KHÔN ☷
CÀN
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Càn tam liên (tức là ba vạch liền)
Đoài thượng khuyết (trên lõm vào)
Ly trung hư (ở giữa trống không)
Chấn ngưỡng bồn (giống như chậu ngửa)
Tốn hạ đoạn (ngang dưới đứt ra)
Khảm trung mãn (ở giữa đầy)
Cấn phúc uyển (như cái bát úp xuống)
Khôn lục đoạn (Khôn sáu nét đứt ngang)

Nói Sinh đây là biến hóa bất diệt và vô cùng huyền diệu.
Dịch với Cao-Đài:
Đạo Cao Đài ra đời Đức Chí-Tôn xác định điều ấy: "Thầy đã
nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn thế giới
thì Khí Hư Vô sanh ra:
- Có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực,
- Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi,
- Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng,
- Tứ Tượng biến Bát Quái,
- Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra Càn Khôn Thế giới.
Thầy lại phân tánh Thầy mà sinh ra vạn vật là: vật chất, thảo
mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh" (TN II /62)
Thầy nói tiếp: "Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư
Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại
trong Càn khôn Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các
con".
Với Kinh Dịch
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Với Kinh Dịch thì Thánh nhân đã chỉ rõ rằng: đầu tiên ngôi
Thái cực phân hóa thành hai, gọi là Âm Dương. Ví như hột
giống khi nứt mầm thì có hai lá đầu tiên, gọi là song-tử-diệp,
tức là Âm Dương đó. Nhưng khi biểu tượng là dùng: nét liền
tượng Dương, nét đứt
tượng Âm. Với 1 nét như
vậy thì gọi Nghi (nghi Dương và nghi Âm hay Lưỡng nghi).
Khi sanh biến thì hai nghi Âm Dương sẽ sanh ra Tứ Tượng.
Khi gọi là Tượng thì biểu hiệu bằng hai nét, có bốn Tượng là:
Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm.
Gọi là sinh tức là làm tăng thêm, luôn luôn nghi ban đầu vẫn
làm gốc, có nghĩa là hai nét Âm Dương vẫn đặt nằm dưới
cùng, vì đó là gốc mới sinh ra vạn vật; là khởi điểm để từ đó
tiếp diễn sinh ra
Khi thành Tượng thì lấy Nghi dương làm gốc, đặt nét Dương
lên nghi dương thành hai Dương là Thái Dương
, lần biến
thứ nhì thì đặt nét Âm lên nghi dương sẽ là Thiếu Âm
.
Đến nghi Âm cũng qua hai lần biến hóa thành ra Thái Âm
và Thiếu Dương
.
Tứ Tượng biến Bát Quái lấy Tượng làm gốc:
- Thái Dương

lần biến thứ nhất là thêm một nét Dương lên
lần biến thứ nhì ra ĐOÀI

trên thành ra CÀN

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương lên

- Thiếu Âm
trên thành LY

lần biến thứ nhì sinh ra CHẤN

- Thiếu Dương

CẤN

.

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương

lên trên thành TỐN
- Thái Âm

.

lần biến thứ nhì sinh ra KHẢM

.

lần biến thứ nhứt là thêm một nét Dương lên là
lần biến thứ nhì sinh ra KHÔN

.
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Thành phần mới sinh có 3 nét gọi là Quẻ. Chỉ có 8 quẻ căn
bản này mà thôi, từ đó biến hóa vô cùng, gọi đây là BÁT
QUÁI, tức là 8 hiện tượng quái dị, lạ lùng. Thầy cũng có nói lẽ
ra phải gọi là Bát Tượng hay Bát Tướng, nhưng vì quen gọi
nên không sửa,vẫn gọi là BÁT QUÁI.
Điều nên lưu ý:
- Thứ nhứt là phần gốc bao giờ cũng đặt dưới hết, nét mới
sinh sẽ đặt lên trên, tức nhiên vẽ từ dưới lên trên.
- Thứ hai là Âm Dương luôn đi liền nhau, không bao giờ sai
lệch.
Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Cần luận nghịch lại với ý của
Thánh nhân nên Thiếu Âm
Thiếu Dương
. Do vậy, khi
lập thành Bát quái sẽ mất đi sự liên tục.
Trên nguyên tắc thì vẽ quẻ từ dưới lên, khi đọc quẻ từ trên đọc
xuống, cũng là thể hiện vòng Âm Dương, thuận nghịch đó vậy.
Sách viết: "HÀ xuất Đồ, LẠC xuất Thư, Thánh nhân tắcchi"
河出圖洛 出書聖人則之 tức nhiên sông Hà xuất hiện Đồ, sông
Lạc xuất hiện Thư, bậc Thánh-nhân coi đó mà bắt chước.
Từ đó:
TIÊN THIÊN BÁT QUÁI ĐỔ
được một số nhà Toán học
sau Đức Khổng-Tử vào đời
Hán đã tìm ra công thức Toán
cao cấp để giải thích về sự
thành hình của vũ-trụ. Họ đã
cố gắng thu gọn lại thành
công thức tổng quát bằng Đồ
hình gồm nhiều con số. Thêm
nữa, nếu đọc lại giai đoạn lịch
sử từ Tần đến Hán, thì tư
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

29

tưởng của các Môn đệ thường đặt ở đầu câu hai tiếng "Tử
viết" để làm tăng giá trị hơn
Hà đồ và Lạc Thư cũng ở vào trường hợp trên, cũng là làm
tăng niềm tin cho kẻ hậu học, tức là tin vào "Công thức toán"
của mình. Vì vậy có sự nhân-cách-hoá rằng: "Đời Vua PhụcHy có con Long-Mã xuất hiện trên sông Hà. Nhà vua bèn bắt
chước theo những vết vằn của nó để vạch ra Bát-Quái gọi là
Hà đồ". Thiết nghĩ rằng vấn đề chủ yếu không phải là những
chấm đen, trắng trên lưng con Long-Mã. Cho dù có đi nữa, đó
cũng cho ta thấy các nhà toán học đã đưa nó vào ứng dụng
như thế nào trong suốt mấy ngàn năm từ Phục-Hy đến đời
Hán. Nhưng chỉ có vào đời Hán nó mới được ứng dụng nhất là
trong lãnh vực Y-học một cách tuyệt vời. Song song là những
nhà Tôn giáo cũng đã dựng thành một triết lý siêu nhiên.
Nay, quan trọng nhất là ĐẠO CAO-ĐÀI mới được thành hình
một cách rõ rệt. Bấy giờ người Cao-Đài mới dám nhìn nhận
rằng: Dịch như một tấm vải, mà Tôn giáo là một thực dụng,
như cái áo cắt ra từ tấm vải ấy. Thế nên Dịch là Đạo hay nói
khác đi: Đạo là Dịch.
Kết luận:
Toàn bộ DỊCH là một bộ sách nói về Số-học. Nguyên lúc đầu
Thánh Phục-Hy vạch ra tám Quẻ là bắt chước ở Hà-Đồ. HÀĐỒ chỉ là một bức hình ghi về Số học, tổng cộng 55 điểm, ấy
là bày thành số: Cơ, Ngẫu - Âm, Dương: Cơ là số lẻ thuộc
Dương. Ngẫu là số chẵn thuộc Âm. Vậy nên ở trong đồ các
vòng tròn trắng là thuộc số Dương, các vòng tròn đen thuộc số
Âm. Thánh Phục Hy sở dĩ vạch Bát-Quái chỉ nhân ở lý số ấy
mà vạch ra. Vậy nên chúng ta muốn hiểu được nguyên-lý của
Bát Quái, trước phải tham khảo ở số Hà Đồ.
Phải thấy rằng: số trời có năm số, số đất có năm số. năm ngôi
cùng tương đắc mà điều hợp nhau. Số Trời có 25, số đất có
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30. Tổng số của số Trời đất là 55. Các số ấy tạo nên sự biến
hóa và điều hành quỉ thần.
Bởi Dịch nói rằng: "Thiên số
ngũ, Địa số ngũ, ngũ vị tương
đắc nhi các hữu hạp. Thiên số
nhị thập ngũ, Địa số tam thập.
Thiên địa chi số ngũ thập hữu
ngũ, thử sở dĩ thành biến hóa
nhi hành quỉ thần"; Phương vị
của HÀ-ĐỒ chia làm năm
hướng: Bắc, Nam, Đông, Tây,
Trung-ương.
- Phương Bắc: là nhất lục thuỷ (1+5=6). Vì lúc đầu ở trong trời
đất có thuỷ trước hết, lấy số nhất làm số thiên sinh thuỷ gọi là
Nhất, Lục Thủy.
- Khi đã có Thuỷ rồi thời bao nhiêu sức nóng trong địa cầu
cũng đồng phát hiện, tức là Hoả. Vậy nên trong đồ số về phía
Nam gọi là Nhị, Thất Hoả (2, 7 thuộc Hỏa)
- Đã có Thuỷ Hoả rồi, đồng thời cũng có Mộc, tức là loại thực
vật sinh ở trên địa cầu. Vậy nên trong đồ số, vị phía Đông là
Tam, Bát Mộc (3, 8 thuộc Mộc).
- Trong lúc ấy bao nhiêu những chất liên kết kiên cố cũng ở
trong địa cầu nảy-nở ra tức là loài Kim, khoáng chất, nên đồ số
phía Tây là Tứ, Cửu Kim (4,9 thuộc Kim)
Tất cả các thứ: Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, đều phải dựa vào địa
cầu mới phát sinh được mà tiếp tục cho đến vô tận, nên bốn
giống kia lại phải tuỳ thuộc vào THỔ, mà lại là thiên số Ngũ,
địa số Ngũ phối hợp với nhau mới thành Thập. Vậy nên số vị
trong đồ đặt là Ngũ, Thập THỔ ở trung ương (5, 10 thuộc
Thổ ở chính giữa).
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Thực hành: Số 5 điểm là số sinh THỔ, số 10 điểm là số thành
THỔ. Muốn biết rõ công dụng của Thổ, thời tất phải lấy số Ngũ
mà phối hợp với 4 số kia, như số:
- Nhất là số sinh Thuỷ. Nhất phối hợp với Ngũ ở giữa mà
thành Lục (1+5=6) tức là số Lục thành Thuỷ.
- Số Nhị là số sinh Hoả, Nhị phối với Ngũ ở giữa thành Thất
(2+5=7) tức là số Thất thành Hoả.
- Số Tam là số sinh Mộc, Tam phối hợp với Ngũ ở giữa thành
Bát (3+5=8), tức là số Bát thành Mộc.
- Số Tứ là số sinh Kim, Tứ phối hợp với Ngũ ở giữa thành
Cửu (4+5=9), là số Cửu thành Kim.
Nói tóm lại nguyên-lý của trời đất, hoá sanh vạn vật, đồng thời
chỉ có nhất Âm, nhất Dương. Trước mắt là 12 cửa Nội-ô TòaThánh không có cửa số 5. Vì số 5 thuộc Trung ương, thay vào
cổng Chánh môn nên cũng đủ cho số 12 là con số riêng của
Thầy là vậy.
Nguyên lý: Một sanh hai, hai sanh bốn, bốn nhân đôi thành
tám, tám nhân tám thành 64 "Nhất sinh Lưỡng, Lưỡng sanh
Tứ, Tứ gia Tứ thành Bát, bát gia bát thành bát bát lục thập tứ".
Ấy là tinh ý của Thánh-nhân mượn số mà làm cho rõ lý, nhưng
lại phải mượn Tượng làm cho rõ Số. Vậy nên trong Dịch lại
phải xét đến Tượng 象.
Cơ sanh biến vạn-linh là gì?
Đây là hình ảnh nói về cơ sanh biến vạn
linh. Qua đồ hình bên đây là Lưỡng Nghi
biến Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái,
rồi Bát-Quái sẽ biến hóa vô cùng mà Đạo
gia thường gọi.
Lưỡng-Nghi là cơ Âm Dương phối hợp thì
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bất cứ vật chi chi trong trời đất này cũng đều do Âm Dương
sản xuất, mà cũng gọi là lý Nhị nguyên đó vậy. Âm với Dương
vốn là cơ động tĩnh, mâu thuẫn nhau, tương khắc mà lại tương
hòa. Hai cái lý đối nghịch nhau để hỗ trợ lẫn nhau chớ không
phải để tiêu diệt nhau.
Trời có sáng tối, người có Nữ Nam, vật có cứng mềm, đất có
nắng mưa, vạn loại có trống mái, cho chí đến loài cỏ cây, sắt
đá cũng có cái lý của Âm Dương. Một cái cây mới nẩy chồi thì
ra hai lá đầu tiên ấy là hình tượng của Âm Dương đó. Âm
Dương vốn là cơ sản-xuất, nhưng trong Dương có Âm và
trong Âm cũng có Dương. Nho gia gọi "vạn-vật phụ âm nhi
bão dương, trung chí dĩ nhi Hòa" 萬物負陰而保陽中至以而和 là
vậy. Tức là vạn vật ôm ấp Âm Dương, đến mực trung-dung thì
gọi là hòa. Cơ HÒA là cơ sanh-hóa:
- Trong phần Dương lớn gọi là Thái Dương
nhỏ gọi là Thiếu Âm
.
- Trong phần Âm lớn gọi là Thái Âm
nhỏ gọi là Thiếu Dương

có phần Âm
có phần Dương

.

- Hai cái lý ấy gát chồng lên nhau gọi là Tứ Tượng
- Tứ Tượng thành hình mới biến ra Bát-Quái là căn bản của
nhân-loại và vạn-vật.
Tứ Tượng là căn-bản của các Bát Quái thành hình.
Việt-Nam là một Thái-cực-đồ hình chữ CHỦ
Qua bản-đồ của nước Việt-Nam cho ta hình ảnh một Thái-cựcđồ, tức nhiên đất thể cương, nhu.
- Khi nhìn vào bên tay trái là một dãy đất liền, ấy là Tháidương.
- Bên tay phải là biển mênh-mông, ấy là Thái-âm
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- Trong biển còn có đảo Hải-nam, tức là
trong nước có đất ấy là Thiếu dương.
- Trong đất lại có nước là Biển Hồ là Thiếu
âm.
Như thế, Việt-Nam đủ hình ảnh của một
Đồ hình có Thái cực, Lưỡng nghi (tức
Thái dương, Thái âm)
Rồi từ đó biến sanh Tứ tượng là thêm vào
Thiếu dương và Thiếu âm nữa.
Nếu ta đặt compas ngay điểm Ngũ hành
sơn quay một vòng tròn thì đỉnh trên sẽ qua Ải Nam quan và
điểm dưới sẽ qua Mũi Cà mau, tạo thành một Thái cực-đồ trọn
vẹn.

HÀ ĐÔNG SƯ TỬ
河東獅子
(Hà Đông: tên một tỉnh của miền Bắc- Việt Nam. Một miền đất
trong Tỉnh Sơn Tây, ở phía Đông sông Hòang Hà. Sư tử: là
lòai thú rất dữ, người ta gọi nó là vua của lòai thú, cũng có tên
là thú vương) tức là giống sư tử ở đất Hà đông.
Nghĩa bóng là nói người đàn bà hay ghen chồng. Nguyên có
câu thơ của Tô Đông Pha đời Tống làm tiễn Trần Qui Thường
có vợ là Liễu Thị hay ghen chồng rằng: "Hốt văn Hà đông sư
tử hống, Trụ trượng lạc thủ tâm mang mang" nghĩa là bỗng
nghe Sư tử Hà đông thét, Tay run gậy rớt lòng sợ hãi.

HÀ LẠC LÝ SỐ
河洛理數
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Hà Lạc: đây là chỉ Hà đồ và Lạc Thư, tức nhiên là chỉ vào hai
Bát Quái là Tiên Thiên và Hậu Thiên làm nền tảng cho nền
văn minh hóa học cho nhân lọai hưởng nhờ, gần trót 6.000
năm do bốn vị TiềnThánh ra công truy cứu là Phục Hy, Văn
Vương, Châu Công, Khổng Tử hoàn tất bộ Kinh Dịch qúi báu
này. Lý số: Lý là lý thuyết, lý giải, lý luận để đến chỗ rốt ráo,
Số là số học, toán số, ngày nay thêm một mức nữa là Kỹ thuật
số.
Bộ Kinh Dịch ngày xưa chỉ xem như bộ sách bói tóan số
mệnh, tức là chưa khai thác hết tiềm năng của nó, nên giá trị
của Dịch chưa cao. Tương truyền rằng của Trần Đoàn làm ra,
gốc theo Hà đồ và Lạc Thư. Nhờ vậy mà thời Tần Thủy Hòang
Đế đốt sách chôn học trò "Phần thư khanh nho" mới chừa lại
bộ Kinh Dịch đến ngày nay nhân lọai hưởng nhờ, cũng là nền
tảng cho nền Tôn giáo Cao Đài này về phần Thế Đạo.
Khi Chí-Tôn đến ban cho hai Bát Quái nữa để làm con đường
trở về tức là Thiên Đạo đó vậy.

HÀ NGÂN
河銀
E: The milky way.
F: La voie lactée.
Hà: Sông. Ngân: bạc, trắng như bạc. Hà Ngân, tức Ngân Hà,
là dòng sông bạc nằm vắt ngang trên bầu trời. (Xem: Dòng
Ngân, vần D)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thiềm cung rộng mở cửa Hà Ngân.
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HÀ TIÊN CÔ
何仙姑
Là Ngươn linh của Bà Giáo sư Hương Hồ
Hà Tiên Cô là
người con gái
mang họ Hà ở
huyện Linh Lăng,
tỉnh Hồ Nam, tên
là Tố Nữ, sinh vào
đời Đường. Thuở
nhỏ, trên đầu có 6
xoáy, mọi người
lấy làm kỳ. Năm
15 tuổi, cô xin cha mẹ đến ở khe Vân Mẫu. Đêm nằm mộng
thấy Tiên dạy ăn hột Vân Mẫu sẽ nhẹ mình và trường thọ. Cô
vội đi tìm hạt Vân Mẫu thì gặp Lý Thiết Quả và Lữ Đồng Tân
đang hái thuốc. Thấy cô gần thành Tiên, Lữ Đồng Tân cho cô
một quả Đào. Cô ăn mới nửa trái thì thấy không đói nữa, biết
được mọi sự họa phước, lành dữ trên đời. Mọi người cho cô là
Thần Tiên, cất lầu cho cô ở và gọi cô là Hà Tiên Cô. Bà Võ
Hậu nghe tiếng, cho người đến rước, đi được nửa đường, cô
biến mất. Sau Lý Thiết Quả độ dẫn hai mẹ con cô đều thành
Tiên. Tay Hà Tiên Cô cầm bông sen.
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay: Bà Giáo sư Hương Hồ
(Huỳnh Thị Hồ) nguơn linh là Hà Tiên Cô, con gái của Bà Lâm
Thị Thanh (Đầu sư Hương Thanh). Một hôm, Đức Chí Tôn
giáng đàn gọi đến Bà Hương Hồ. Hôm ấy Bà đang hành kinh
(kinh nguyệt) không dám lên lầu để trình diện, nên được Bà
Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Thân phận phàm nhơn trược đã đành,
Chẳng vì nguyệt huyết kỵ anh linh.
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Âm dương Nam Nữ hoa trêu bướm,
Hòa ái tương sanh thủy nhập bình.
Tạo hóa ví tay xây đảnh trí,
Chúng sanh nên mặt tạo khuôn hình.
Thợ trời đâu dễ chê đồ Tạo,
Tốt xấu sạch dơ tại miệng mình.
Đó là một quan niệm tiến bộ của nền Tân Tôn giáo.

HÀ THỦ TẠO
何手造
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh Ngô vi chủ, Ðạo như hà?

HÀ VĂN THUẦN (Tên)
Vị số 52 (nơi bản viết tay 49bis) trong bản danh sách 247 vị ký
tên vào Tờ Khai Đạo, là Hà văn Thuần đứng đầu danh sách
bên Nam phái. Đây là tên mượn đứng bộ của Thái Lão-sư
Trần Đạo Quang, mà hôm ấy không có mặt. Riêng tên ông
Nguyễn văn Trò (số 155) được bổ sung thêm theo Thánh giáo
ngày 3-10-1926. Ông là người được mượn tên Hà văn Thuần
đứng tên vào Tờ Khai Đạo.
Đức Quyền Giáo-Tông Lê văn Trung nói: "Tôi có nạp tên mấy
vị ấy tại Chánh phủ, khi tôi dâng Tờ Khai Đạo, là ngày 6
Octobre 1926. Khi ấy tôi có bạch với Ðấng Chí-Tôn rằng tôi
không có thì giờ đủ mà đệ Tờ Khai Đạo cho ông Thái Lão
Trần Ðạo Quang ký tên, Ðấng Chí-Tôn có dạy tôi cứ việc đem
tên Trần-Ðạo-Quang vô Tờ Khai Đạo. Ðấng Chí-Tôn có phán
rằng: "Con cứ đem tên nó vô Tờ Khai Đạo, Ðạo Quang nó
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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không chối cãi đâu mà con phòng ngại". Thiệt từ ngày ấy, Anh
Cả chúng ta là Trần Ðạo Quang hết lòng sốt sắng vì Ðạo nên
Ðấng Chí-Tôn phong cho chức Chưởng Pháp trong Ðại-Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. (xem Chưởng Pháp Trần Đạo Quang)

HẠ
• HẠ 下 Ở dưới. Rơi xuống, Hàng phục. Nhún nhường. HẠ 嗄
• HẠ 夏 Mùa thứ hai trong một năm. Một triều vua đời xưa của
nước Tàu
• HẠ 廈 Nhà ở.
• HẠ 暇 Thong thả.
• HẠ 賀 Đem lễ vật mừng cho người ta. Chúc tụng.

HẠ CHỈ
下恉
E: Toissue an edit.
F: Publier un édit.
Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Kể từ hỗn độn sơ khai,
"Chí-Tôn hạ chỉ trước Đài Linh Tiêu."

HẠ CƠ TRỤC XUẤT
Đức Lý Giáo Tông nói: "Lão để mắt coi cái công bình phàm
của chư Hiền Hữu giữa Tòa Tam Giáo là dường nào. Lão lại
còn lấy công bình thiêng liêng mà để phương cho mỗi vị tội
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nhơn cải lỗi lấy mình. Ấy là thể lòng từ bi của Ðức Chí Tôn,
bằng chẳng thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy."

HẠ GIỚI
下介
E: Here-below.
F: Ici-bas.
(Hạ là thấp, là phần dưới, trái lại là Thượng giới; Giới là một
cõi). Hạ giới là chỉ cõi trần này mà nhân loại đang sống.
Ngài Bảo Pháp có nói: "Sự kính thành Trời, Phật mà không
biết lấy chi tỏ ra bề ngoài, nên mới dùng sự cúng kiếng. Trời,
Phật có chứng là chứng tấc lòng thành, chớ không vì lễ mễ.
Sách có câu: "Thiên Địa chí công, Thần minh ám sát, bất vị tế
hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa". Tôi lại
nhớ Thượng Đế có giáng cơ cho một bài như vầy:
Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Không cần hạ giái vọng cao ngôi.
Sang bần trối mặc, tâm là quí,
Tâm ấy tòa sen của Lão ngồi.
Xem đó thì biết sự thành kỉnh là quí nơi lòng chớ không quí
nơi cúng kiếng".

HẠ HUYỆT
下穴
E: To set down the coffin into the grave.
F: Descendre le cercueil dans la fosse.
(Hạ là dưới, còn có nghĩa là đặt ở dưới, Huyệt là cái lỗ). Hạ
Huyệt là đặt cái quan tài có xác người chết xuống một cái lỗ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đã đào sẵn, gọi là huyệt) tức nhiên là chôn người chết vào đáy
huyệt. Người dân gian còn quen nói là lễ "hạ rộng, động
quan".
Nghi thức Tôn giáo: "Khi ra tới huyệt thì vị chứng Đàn và Đồng
nhi đứng trước đầu huyệt tụng kinh Hạ-Huyệt (3 hiệp), mỗi
hiệp cúi đầu, mãn hiệp thứ ba liền tụng ba biến Vãng-Sanh
Thần-Chú. Hễ dứt thì "Niệm câu chú của Thầy" (3 lần).
KINH HẠ HUYỆT
(Giọng Nam-Ai)
Thức giấc mộng huỳnh-lương vừa mãn,
Tiếng phồn-ba hết thoáng bên tai.
Giải thi lánh chốn đọa-đày,
Chơn linh trong sạch ra ngoài Càn-Khôn.
Phép giải-oan độ hồn khỏi tội,
Phướn tiêu-diêu nắm mối trường-sanh.
Ơn nhờ hồng-phước Chí-Linh,
Lôi-Âm tự-toại, Bồng-Dinh hưởng nhàn.
Nhờ Hậu-Thổ xương tàn gìn-giữ,
Nghĩa CHÍ-TÔN tha thứ tiền-khiên.
Đưa tay vịn phép diệu-huyền,
Ngọc-Hư lập vị cửu tuyền lánh chơn.
Ngó Cực Lạc theo huờn Xá-lợi,
Cửu-Trùng-Thiên mở lối qui-nguyên.
Rỡ-ràng Phật cốt Tiên duyên,
Nước Cam-Lồ rửa sạch thuyền độ nhân.
(tụng 3 lần)
Thường Cư Nam Hải Quan-Âm Như-Lai
(Tụng kinh nầy rồi tụng tiếp Chú Vãng-Sanh)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

40

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HẠ MÌNH
Hạ mình là một hình thức nhượng bộ, khiêm nhường. Hạ mình
không có nghĩa là nịnh hót, bợ đỡ làm mất nhân cách.
Người trên biết hạ mình là để độ rỗi, người dưới biết hạ mình
là để được người trưởng thượng giáo hóa cho.
Nay buổi Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: danh xưng "Cao Đài TiênÔng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" là gồm cả Tam-giáo, gọi là Tam
Giáo Qui Nguyên:
- Cao-Đài là tượng-trưng cho Nho-Giáo.
- Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thượng-Đế đã nói về việc xưng danh ấy, tức
nhiên quyền Chưởng quản Càn Khôn vũ trụ là "một mà ba, mà
ba cũng như một" đầy đủ đức tính khiêm nhường.
Thầy dạy: "Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình
đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị TiênÔng và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế
thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy thì
khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn-đệ cho
Thầy là nhỏ. Cười..!. Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi
đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng.
Các con phải khiêm-nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói
buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời
không tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng
độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết."
Tuy nhiên, khi khai Đạo phải xin phép chính phủ, Thầy than:
"Các con nghe, Thầy chẳng buổi nào mà đành lòng cho các
con hạ mình trước mặt ai hết, song ngày nay buộc phải vậy.
Các con tức cấp lo phổ độ".
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Đức Hộ-Pháp nói:"Cái khôn ngoan của mình là quỉ, nếu nó dìu
đường mình đi theo nó thì mong gì đoạt được ngôi vị cao trọng
đối phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật mà Chí-Tôn đã hứa: "Nếu
các con có thể hơn Thầy, thì Thầy cũng hạ mình cho các con
đoạt được ngôi vị", ấy là hàng phẩm của Đức Chí Tôn đối cả
Chơn-Thần. Hại thay, họ không muốn nghe và không muốn
biết, bởi không dám biết mình sợ e cho họ không biết, nên Quỉ
tánh họ dục theo con đường thú, thành thử ra cái tấn tuồng
tương-tàn, tương-sát nhau tại thế-gian này."
Đức Lý Giáo Tông nói: 18-6-Tân Mùi (dl: 01-8-1931)
"Thượng Trung Nhựt, Ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền
hành cho đó là có ý để mắt coi Hiền Hữu đúng phận cùng
chăng? Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc Giáo Tông
mà lập vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều
khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân
rõ Chánh Tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử."
Pháp Chánh Truyền: "Chí Tôn đã đến thế, hạ mình đặng làm
Thầy dạy dỗ chúng ta, hằng trông mong giờ nào chúng ta biết
hòa hiệp nơi lòng bác ái từ tâm của Người, là hiệp làm một
cùng Người, mới có đủ quyền hành độ tận chúng sanh qui hồi
cựu vị; mà đã sáu năm chầy rồi, thân thể hỡi còn rời rã ngất
ngơ, Chơn thần hỡi còn dật dờ mê muội, thì thế nào các Ðấng
Thiêng Liêng hiệp một cùng đời cho đặng, hầu mong sửa cải
Thiên Thơ, tụ hội các nguyên nhân đem vào cửa Ðạo".

HẠ NGUƠN
下元
(Hạ là dưới, cũng là cuối cùng. Nguơn còn đọc là nguyên.
Nguơn Hội là chỉ những khoảng thời gian dài. Theo Nho giáo
của Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm). Hạ nguơn là
phần cuối của một chu kỳ thời gian ấy.
Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi (1967) của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: "Trận đại họa này không riêng cho Thánh Điạ tại
Việt-Nam-Quốc mà chung cho cả đia cầu, Thảm! Thảm! Thảm!
Hạ Nguơn là Nguơn mạt kiếp, Nguơn điêu tàn, phải hiểu lý
Đạo ẩn tàng trong hai chữ Hạ Nguơn: Hạ là dưới thấp, sau
cùng là chữ Hạ gồm ý nghĩa: Tệ, Suy, Tàn, Hoại, là diệt chủng
đó. Hạ Nguơn là Nguơn tiêu diệt. Vậy chư Đạo Hữu cố tâm
tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của Thầy và Lão cùng các
Đấng đã giáng dạy từ ngày khai Đạo tới giờ, những lời tiên tri
đó ngày giờ tới sẽ ứng hiện từ từ, nạn tiêu diệt đã tới …Họa!
…Thảm!. Cả Thế giới ngày nay còn trong vòng mê mệt, cả
vinh hoa phù phiếm trong Đạo trở lại chuộng hư danh, lấy thế
làm cứu cánh nên mới bày ra trò mị sanh chúng. Ôi! Tu thành
hay không là nhờ tâm Đạo, chơn tâm, chơn tánh Thầy ban cho
không lo trau-luyện, lại ham lợi chác quyền mến phẩm tước
đến đỗi làm nhẹ thể Thánh-danh Thầy, nạn cân đai áo mão,
đời cũng như Đạo đang là trường mộng ảo gạt người xa lần
cội phước là cái nguơn thỉ chơn tâm. Thầy hằng thương con
dại mới mở Đạo Kỳ Ba mà vớt chúng sanh. Hại thay! Thảm
thay! Đám sanh linh vẫn ngơ ngơ, ngạnh ngạnh, dám đem tên
tuổi Đạo Thầy mà đổi chác lợi quyền. Họa..Họa! Thảm..Thảm!
Ôi! Lão vì lòng Từ-bi giáng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng
sanh vẫn còn mê muội, theo Đạo mà chẳng tầm lý Đạo, lại
chuộng hư danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nỗi. Ngày giờ
nhặt thúc, buổi Hạ nguơn cận kề cái chết, tâm thần mê mệt thì
làm sao khai khiếu linh quang được mà mong sống sót. Ôi!
Đời Đạo phải chịu nạn tai. Khổ! Khổ! Khổ! Nhơn sanh nào hay
biết, cả một đám lố nhố lao nhao, ham vui thích lạ, nào hay
đâu họa sầu đeo đẳng bên lưng, bước Đạo đã ngập ngừng,
cánh hồng toan trở bước. Đại khảo… Khảo……Khảo"
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"Đường Đạo mỗi ngày một bước tới, lòng thiện niệm của
chúng sanh càng bữa càng dồi thêm. Lối Hạ nguơn nầy, nếu
Đấng Chí Tôn chẳng lấy đức háo sanh mà gieo lần hạnh Đạo
cho sanh linh thì mối Thiên tai chẳng chừa sót nhơn loại nơi
cõi trần u-ám nầy. Buổi Hạ ngươn Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ
Ân xá tội tình cho toàn cả chúng sanh; lại nhơn buổi văn minh,
nhơn loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức, cho nên Đức Chí
Tôn dùng Huyền diệu Cơ bút giáng Cơ khai Đại Đạo, chủ
nghĩa là độ tận 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa
đoạ cõi hồng trần nên gọi là cơ quan cứu thế. Nếu Đức ChíTôn chiết chơn linh giáng thế như các vì Giáo chủ trước thì
phải tá mẫu đầu thai, mang phàm thể hữu vi, lại nữa là Đạo
khai trong nước Việt-Nam thì phải thọ sanh hình hài người
Nam Việt thì có thể nào chuyển ba mối Đạo khắp Ngũ châu và
toàn cầu thế giới đặng. Lại nữa các dân tộc trong Vạn quốc
không thể hiệp đồng sự Tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận
chúng sanh, cho nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền diệu Cơ
Bút đặng làm cho các nước để trọn đức tin rằng một Đấng
Chí-linh giáng thế cứu đời qui tụ cả khối tinh thần của nhơn
loại duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ như kỳ các Tôn giáo tại Luân đôn
thì các nước đều công nhận Đạo Cao-Đài là chơn thật có thể
qui nguyên Đại Đồng Tôn giáo và tại Toà Nội-các năm 1933
Hạ Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ thăm toàn công
nhận Đạo Cao-Đài.
Đức Chí-Tôn chẳng giáng bằng xác thân mà lại dụng tánh đức
lương sanh lập quyền Hội-Thánh thay hình thể hữu vi cho Đức
Chí-Tôn, thay thế và lập Vạn linh đối phó cùng quyền Chí linh,
ấy là cơ mầu nhiệm cứu vớt quần sanh giải thoát khỏi chốn
sông mê bể khổ. Kỳ Hạ nguơn này dầu chúng sanh có tàn
bạo hung ác thế nào cũng không làm hại xác thân của Đức
Chí Tôn như các vì Giáo chủ buổi trước vậy. Bởi quyền Vạn
linh có đủ nghị lực tinh thần lập khuôn viên Luật pháp xây
chuyển cơ Đạo và cơ Đời cho thuận theo lẽ tuần hoàn của tạo
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hoá. Đức Chí-Tôn khai Đạo kỳ ba này giáng bằng Huyền diệu
Cơ Bút là do nơi Thiên Thơ tiền định chuyển Đạo vô vi hiệp
Tam giáo Ngũ chi làm một" (ĐHP: 1-7 Mậu-Dần – 1938)
Thánh ngôn thầy có báo trước: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn
vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần chỉ còn lại một mà
thôi.Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định như vậy, thế
nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn
sám hối, lo việc tu hành, đồng với nhau, cả quốc dân mà quì
lụy khẩn cầu coi Trời có đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên
Đức Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập Hội
Tam Kỳ Phổ Độ đặng cứu vớt chúng sanh đương linh đinh nơi
bể khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo
thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển."
Theo Phật-giáo, Lão-giáo và Khổng-giáo thì đều dạy rằng:
thời-kỳ này là thời-kỳ HẠ NGUƠN khiến đời tận diệt để chuyển
xây trở lại Thượng-nguơn Thánh-đức với một kỷ nguyên mới.
Đặc biệt Đức Thích-Ca Mâu-Ni khi lập giáo có cho biết đến
năm 2.500 kỷ-nguyên Phật-giáo, là thời-kỳ để cho Đức Di-Lạc
ra đời mở Hội-Long-Hoa lập một kỷ-nguyên mới đó vậy…Nơi
Cung Hỗn-nguơn-Thiên chúng ta thấy đương giờ này đang
trong Đệ Tứ chuyển. Thượng-nguơn Tứ chuyển giờ này giao
quyền Chưởng-quản trị phần hồn và phần xác của Càn khôn
vũ-trụ do nơi tay của Đức Di-Lạc Vương-Phật, mà trong Cung
ấy là Cung chúng ta thấy mặt Đức Chí-Tôn, tức nhiên gần Đức
Đại-Từ-Phụ hơn hết".
"Chơn-lý của Đạo Cao-Đài đã tỏ rõ cho toàn thể nhơn sanh
đều hiểu lời tiên-tri của Phật-giáo đã nói: Qua cuối Hạ nguơn
Đức Chí-Tôn đến để mở Hội-Long-Hoa đặng lập-vị cho Đức
Di-Lạc Vương-Phật".
"Sứ-mạng thiêng-liêng của Hộ-Pháp là vì: Đức Chí-Tôn không
đi nên mới có Hộ-Pháp của Ngài đến. Hộ-Pháp của Ngài đến
cốt yếu thay-thế cho Ngài đặng lập vị cho Đức Di-Lạc Vương-

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

45

Phật mở Hội-Long-Hoa, tức nhiên sứ-mạng của Hộ-Pháp là
cầm cây cân Công-bình thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn giaophó, nắm cả tâm-lý tinh-thần nơi mặt địa-cầu này đặng hòagiải, hầu sửa đương tâm đức của nhân-loại tức nhiên là Ngài
đến trước khi mở Hội-Long-Hoa tạo Tiên, Phật. Tâm đức từ
trong cửa Thánh của họ đặng họ từ-từ bước đến cửa Thánh
của họ, đến phẩm-vị của họ tại mặt thế này".
Ngày giờ nào khi nhơn-sanh đã tiến bước, Bần-Đạo chỉ nói
một người mà thôi đoạt được Phật-vị thì ngày ấy Hội-LongHoa mới mở, mà Hội-Long-Hoa chưa có mở thì Đức Di-Lạc
chưa có đến".
Riêng Đức Hộ-Pháp thuyết về "luật nhân quả" tại Đền Thánh
ngày 15 tháng 6 năm Mậu-Tý (dl: 21-7-1948)
"Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả vay trả của nhân
loại trong thời kỳ Hạ nguơn hầu mãn bước sang thời kỳ
Thượng nguơn Thánh Đức. Các con rán ẩn nhẫn để Ông Trời
hát từ màn cho các con coi; các con trông cho đời mau tới, tới
chừng tới các con khóc mẹ khóc cha luôn. Bần Đạo nói thật
cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt không
còn một sanh mạng ở quả địa cầu này, không cần một tích tắc
đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi đặng lập đời
Thánh Đức mà thôi."

HẠ NGUƠN MẠT KIẾP
下元抹刧
Đức Hộ-Pháp nói: "Tam trấn Oai-nghiêm thay quyền cho Tam
giáo lập Đạo vô-vi, không có hình thể như trước. Bởi nay là
thời-kỳ Hạ-nguơn mạt kiếp tức là thời qui cổ, chính mình Đức
Chí Tôn giáng trần dùng Huyền-diệu Cơ Bút mới biết đây: các
nguyên nhân đắc Đạo trong hai kỳ trước đều tình nguyện nơi
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Ngọc-Hư-Cung, giáng trần chịu mạng lịnh nơi Đức Di-Lạc
Vương-Phật lo cứu-rỗi 92 ức nguyên-nhân còn say đắm mùi
trần. Do vậy, Tam Trấn Oai-Nghiêm là ba vị trấn-nhậm với một
quyền-hành oai nghiêm. Ba vị này thay thế cho các vị Giáochủ của Nho, Thích, Đạo để phổ-độ chúng-sanh trong kỳ ba
Ân-xá của Đức Chí Tôn".

HẠ NGUƠN TAM CHUYỂN
下元三轉
E: The last Cycle of the Third Manvantara.
F: Le dernier Cycle du Troisième Manvantara.
Hạ: Dưới, thấp, đem xuống, truyền xuống. Nguơn và Chuyển:
chỉ những khoảng thời gian rất dài, hằng vạn năm. Tam: thứ
ba.
Theo lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp thì:
• Một Chuyển có 36 000 năm.
Một Chuyển có ba Nguơn: Thượng, Trung, Hạ.
• Mỗi Nguơn có 12 000 năm.
Địa cầu 68 của nhơn loại đã trải qua ba Chuyển:
• Chuyển thứ nhứt gọi là Nhứt Chuyển,
• Chuyển thứ nhì gọi là Nhị Chuyển,
• Chuyển thứ ba gọi là Tam Chuyển.
Mỗi Chuyển chia làm ba Nguơn (Nguyên): Thượng nguơn,
Trung nguơn và Hạ nguơn.
Hạ nguơn Tam Chuyển là ở vào thời kỳ Hạ nguơn thuộc
Chuyển thứ ba của Địa cầu 68 của nhơn loại.
Hết Hạ nguơn Tam chuyển thì bắt qua Thượng nguơn Tứ
Chuyển. (Xem chi tiết: Tam nguơn, vần T)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nay là Hạ nguơn hầu mãn, phải
phục lại như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu.

HẠ TẦNG THẾ GIÁI
下層世介
Đức Chí-Tôn dạy: "Rồi tới Hạ tầng Thế-giái, Tam Thiên thế
giái, Ba ngàn quả tinh-cầu phân làm Tứ đại bộ châu rồi nối
theo Thất thập nhị điạ, tức là Đệ nhứt cầu cho đến địa-cầu các
con ở là địa-cầu 68."

HẠ THẾ
下世
Hạ thế là xuống trần, tức là đầu thai làm người trong cõi trần
này. Trong nền Đại-Đạo này Đức Hộ-Pháp là người nắm pháp
Thiên Điều, nắm cơ mầu nhiệm của Đạo. Làm sao biết được?
Chính Đức Hộ-Pháp thuật lại rằng: "Đời quá ư bạo-tàn, cho
nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở Đạo cho con cái biết: các
ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời,
xuống bao nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần
Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống thế mở Đạo".
Thầy dạy: "Nơi Bạch-Ngọc-Kinh hơn sáu chục năm trước chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật thấy đại nộ Thầy, nên ra tình nguyện
hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ
phàm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng? Các con có cả
Ba Chánh Ðạo là Tam-Giáo các con biết tôn trọng; ngày nay
lại thêm Chánh đạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy".
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HẠ THỌ - TRUNG THỌ - THƯỢNG THỌ
下 壽 - 中 壽 - 上壽
E: First longevity – Second longevity – Third longevity.
F: Première longévité (61 ans) – Second longévité (70 ans) –
Troisième longévité (80 ans).
Hạ: Dưới, thấp, đem xuống, truyền xuống. Thọ: sống lâu.
Tuổi thọ của con người được phân làm ba bực: Hạ thọ, Trung
thọ và Thượng thọ. Thông thường, sự phân chia tuổi của ba
bực như sau:
• Hạ thọ: từ 61 tuổi đến 69 tuổi.
• Trung thọ: từ 70 tuổi đến 79 tuổi.
• Thượng thọ: từ 80 tuổi đến 100 tuổi.
• Theo Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh thì:
• 60 tuổi gọi là Hạ thọ.
• 70 tuổi gọi là Trung thọ.
• 80 tuổi gọi là Thượng thọ.
• Nhưng theo sách Ấu Học Quỳnh Lâm thì:
"Bá tuế viết Thượng thọ, bát thập viết Trung thọ, lục
thập viết Hạ thọ; bát thập viết Điệt, cửu thập viết Mạo,
bá tuế viết Kỳ hy."
Nghĩa là: Trăm tuổi gọi là Thượng thọ, 80 gọi là Trung
thọ, 60 gọi là Hạ thọ; người 80 tuổi gọi là Điệt, 90 tuổi
gọi là Mạo, 100 tuổi gọi là Kỳ Hy.
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HẠ THỪA - THƯỢNG THỪA
下乘-上乘
E: The inferios category – The superios category.
F: La catégorie inférieur – La catégorie supérieure.
Hạ: Dưới, thấp, đem xuống, truyền xuống. Thừa: bực.
Thượng: trên. Hạ thừa là bực thấp, Thượng thừa là bực cao.
Đạo Cao Đài chia các tín đồ làm hai bực: Hạ thừa và Thượng
thừa. Không có Trung thừa.
Tân Luật: Chương II: Về người giữ đạo.
Điều thứ 12: Nhập môn rồi gọi là Tín đồ. Trong hàng tín đồ có
hai bực:
1. Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường,
song buộc phải giữ trai kỳ hoặc 6 hoặc 10 ngày trong tháng,
phải giữ Ngũ Giới Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Đại
Đạo truyền bá. Bực nầy gọi là người giữ đạo mà thôi, vào
phẩm Hạ thừa.
2. Một bực đã giữ trường trai, giới sát và Tứ Đại Điều Qui, gọi
là vào phẩm Thượng thừa.
Điều thứ 13: Trong hàng Hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ 10 ngày
sắp lên được thọ truyền Bửu pháp, vào Tịnh Thất có người chỉ
luyện đạo.
Điều thứ 14: Chức sắc cai trị trong Đạo từ bực Giáo Hữu sắp
lên, phải chọn trong bực người Thượng thừa mà thôi.
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HẠ TIỆN
下賤
Đức Lý Giáo Tông dạy: "Ngày mai nầy, chiến sĩ Pháp hồi đã
mãn học, Hiền Hữu làm ơn nói với họ rằng: Lão lấy làm cảm
xúc tâm đạo của họ. Lại dặn thêm rằng: Tinh thần cao thượng,
dầu hạ mình thế nào thì cao thượng vẫn là cao thượng; còn
tinh thần hạ tiện, dầu tự tôn thế nào, hạ tiện vẫn là hạ tiện. Nói
rằng Lão xin họ làm thế nào cho Đạo trở nên thanh bai tinh
khiết. Ấy mới là người nghĩa của Lão".

HẠ TRẦN
下塵
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngài lập giáo rồi còn một nỗi là kêu nó
không đến. Ngài dạy mà không biết chi, chính mình Ngài đã
nhiều lần hạ trần lập Đạo mà 92 ức nguyên nhân vẫn đui và
điếc mà thôi, không biết để chun vào lòng yêu ái vô tận của
Ngài, đặng hưởng cái hạnh phúc vô biên của Ngài đã đào tạo.
Vì cớ cho nên Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu và Bần
Đạo đã thuyết minh là nắm quyền tạo hóa của Càn Khôn Vũ
Trụ hữu hình trong tay Đức Phật-Mẫu. Có thể nói vào xác thịt
chúng ta, để cho chúng ta nghe lời nói tinh thần thiêng liêng
của Đức Chí Tôn, lời nói mà từ trước đến giờ chúng ta không
thế gì nghe được, nhưng Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu
cơ quan siêu thoát ấy, phải làm thế nào đặng tận độ 92 ức
nguyên nhân trở về cựu vị. Muốn cho đạt đặng bí pháp siêu
thoát ấy, chúng ta ngó thấy Đức Phật Mẫu đã làm gì? Đức Chí
Tôn giao cho Đức Phật-Mẫu nắm quyền hành để rước hết
những cái chơn hồn khi đã đạt pháp tức nhiên đạt cơ siêu
thoát, lập vị mình đặng vào cái địa vị Thiêng-liêng, đạt đặng thì
phải về Hội-Yến cùng Đức Phật-Mẫu, lễ Diêu-Trì-Cung Hội
Yến mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta về hội hiệp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vui cùng Mẹ sanh của chúng ta đó vậy. Đạo Pháp gọi là "Hội
Yến Diêu Trì" tức nhiên chúng ta đã đạt đặng cơ siêu thoát nơi
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống kia".
Đức Chí-Tôn đã phải than rằng: "Mỗi phen Thầy đau thảm
khóc-lóc các con, phải lén hạ trần, quyết bỏ ngôi Chí Tôn
xuống lập Đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhẽ, xua đuổi, bắt
buộc đến nỗi phải chịu cho các con giết chết."

HẠ TRUYỀN
下傳
Thầy dạy: "Quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành
Vạn linh đối phó mà thôi.
Thái Bạch hằng giận các con rằng, mọi điều chi nó đã hiệp
đồng cùng Hộ Pháp mà ban hành thì các con lại còn khi lịnh
mà xem rẻ rúng. Vậy thì từ đây, hễ có mạng lịnh chi đã đủ hai
đứa nó hạ truyền thì các con phải hội đủ Nhơn sanh, Hội
Thánh và Thượng Hội mà xét nét cho cặn kẽ phân minh, đặng
thi hành phận sự".

HẠ VÕ TRỊ THỦY (Tích)
賀武治
Ông Hạ Võ được vua Thuấn sai đi xẻ núi đào sông, làm cho
nước chảy thông ra biển, tránh lụt ngập cho dân, giúp cho
nghề nông phát triển mau lẹ. Hạ Võ là con Ông Cổn. Ông Cổn
làm quan dưới triều vua Nghiêu. Vua Nghiêu sai ông Cổn trị
thủy, ông Cổn làm việc trong 9 năm nhưng không thành công
được điều gì. Sau, Ông Thuấn lên nối ngôi vua Nghiêu, lại sai
con Ông Cổn là Hạ Võ tiếp tục công việc trị thủy. Hạ Võ vất vả
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làm việc trong 10 năm, làm rất khẩn trương. Ông đã khai thông
được các sông ngòi, đào thêm các kinh rạch, nhờ vậy, nước
lụt thuận dòng chảy ra biển. Đất đai không còn bị ngập lụt nên
dân chúng cày cấy trồng trọt được, làm cho Nông nghiệp phát
triển mau lẹ. Nhờ công nghiệp to lớn nầy, Ông Hạ Võ được
vua Thuấn phong làm chức Tư Không, điều khiển các quan.
Vua Thuấn ở ngôi được 33 năm, lúc đó đã được 93 tuổi, nhận
thấy con là Thương Quân bất tài, không phải là người hiền,
nên vua Thuấn bắt chước vua Nghiêu, truyền ngôi cho người
hiền là Ông Hạ Võ.
Vua Thuấn phủ dụ Ông Hạ Võ:
- Trời ra tai họa nước lụt, có ý răn ta, cũng là một cách phạt
mà người đứng đầu của nước có trách nhiệm "tội qui ư
trưởng".Nay bậc chăn dân phải biết:
- Tin giữ được lời nói, làm được thành công, chăm chỉ việc
nước, tiết kiệm việc nhà, bụng không tự mãn, ấy là đức tốt.
Không khoe tài, không khoe công, thiên hạ không ai cùng
ngươi tranh công. Ta quí các đức tốt ấy. Lịch số của Trời nay
đến lượt ngươi, ngươi đáng lên ngôi vua. Lòng người dễ thiên
về vật dục, rất nguy! Lòng mến đạo thì rất nhỏ. Cần phải xét
cho tinh, giữ một mực, tin theo đạo Trung Dung, không thái
quá, không bất cập. Những lời nói vu vơ, không bằng cứ vào
đâu, chớ nghe. Không mưu kế độc chuyên, phải hỏi ý kiến
công chúng, Sáng ngày mùng 1 tháng Giêng, Ông Võ chịu
mệnh ở miếu thờ vua Nghiêu, tổng xuất trăm quan, lên ngôi
vua, nối đời vua Thuấn. Năm ấy là năm 2205 trước Tây lịch.
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HẠC
鶴
Hạc là giống chim lớn, chân cao, cổ dài, da đỏ, lông trắng, bay
rất nhanh, dáng thanh nhã, Hạc là loại chim sống lâu, có thể
sống ngoài ngàn năm., thường được các vị Tiên dùng làm
phương tiện để du hành đây đó.
Theo Hàn Thi ngoại truyện, thì loại hạc
vàng có thể bay rất xa, mỗi lần cất cánh
thì có thể bay hàng muôn dặm, vì thế
những Linh hạc được các vị Thần Tiên
dùng để cỡi hay kéo xe vân du trong các
cõi giới. Đối với các thi nhân, Hạc cũng
được làm xe để cỡi, Bạch Cư Dị viết:
"Tằng bồi hạc ngự lưỡng tam Tiên"
曾陪鶴馭兩三仙 nghĩa là đã từng ngồi xe
Hạc cùng với ba vị Tiên. Đời Đường thi sĩ
La Ẩn cũng viết: "Thả bằng hạc giá tầm thương hải"
且憑鶴駕尋蒼海 nghĩa là nương theo xe hạc để đi tìm biển
xanh.
Chuyện đắp Hạc trên Đoạn Trần Kiều:
Khi xây dựng Đoạn Trần Kiều thuộc Tỉnh Tây Ninh thì Đức Hộ
Pháp dạy Tá Lý Lành đắp một con chim Hạc lớn, trên lưng
chở hai thầy trò Tân Dân Tử và Tôn Võ Tử. Chim Hạc nầy,
Đức Ngài dạy đắp ở nóc nhà mát nằm trên Đoạn Trần Kiều,
đầu phải ngó về Thiên Hỷ Động (Trí Huệ Cung). Tá Lý Lành
quên lời dặn của Đức Ngài, nên đắp chim hạc quay đầu
ngược lại. Đến khi Đức Hộ Pháp đi Nhựt trở về, thấy vậy than
rằng: Đây là thể pháp, Thầy dặn đầu chim hạc quay về Trí Huệ
Cung là tuợng trưng "rước khách phàm nhập Thánh". Còn đắp
hạc trở đầu ra, như vậy là "chở Thánh lâm phàm".
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Đức Hộ Pháp kể chuyện thầy trò Tân Dân Tử rằng: Xưa kia
Tân Dân Tử dạy Tôn Võ Tử học Đạo Tiên. Ngày nọ, hai Thầy
trò cỡi Hạc vân du, Tân Dân Tử dặn Tôn Võ Tử: Thầy dặn con
một điều, nếu lòng con còn mến tiếc việc phàm, nhứt là khi
Hạc bay qua chợ Thiên Vương là quê hương của con, nếu
lòng con tưởng trần thì chim bay không nổi, sẽ đáp xuống, con
phải ở lại cõi trần, không về cùng Thầy được.
Tôn Võ Tử đã đạt phẩm Nhơn Tiên, mà tránh không khỏi nét
phàm, nên khi Hạc bay ngang chợ Thiên Vương, thấy quê cũ
lòng bắt ngậm ngùi, chim Hạc liền đáp xuống. Tôn Võ Tử ở lại
chợ Thiên Vương, lòng buồn bã, tìm lại người vợ xưa thì đã
quá 70 tuổi rồi. Ông nghĩ muốn tạo lại sự nghiệp thì đã muộn,
muốn tái lập đạo nhơn luân thì vợ đã già, bèn than rằng: Ta đã
theo Thầy học đạo Tiên trên 30 năm, nếu bây giờ ở luôn lại
đây thì uổng công tu luyện, muốn theo Thầy thì chim Hạc
không cất cánh nổi. Ôi!Lỡ Đạo lỡ Đời, ấy cũng vì ta không
nghe lời Thầy, mà không nên Đạo.
Hạc còn đặt nơi tôn nghiêm, quí trọng:
Ngoài ra chim Hạc còn được đắp hình đứng trên lưng con Qui
(rùa) để thờ nơi đình miếu. Có câu:
Thương thay thân phận con rùa,
Nơi đình đội Hạc, nơi chùa đội bia.
Chim Hạc còn được ví với sự phóng khoáng tự do như câu
"Hạc nội mây ngàn".
Thánh ngôn Hiệp Tuyển II. Đức Lý có dạy:.
"Lung kê hữu mễ than oa cận,
"Dã Hạc vô lương thiên địa khoan."
籠雞有米湯堝近
野鶴無糧天地寬
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Nghĩa là: Gà lồng có lúa ăn hằng ngày, mà nồi nước sôi cận
kề, không biết phải bị giết lúc nào. Chim Hạc ở đồng nội, tuy
bữa đói bữa no, nhưng trời đất bao la mặc tình bay lượn.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ở nhà mượn đám mây xanh kịt,
Ðỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.

HAI MỐI NỢ
Do tờ thỉnh-giáo của Giám-Đốc Đạo-Đức Học Đường NguyễnHữu-Lương và Hồ-Thái-Bạch đề ngày 3-11-Tân-Mão.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Đã rủi sanh đứng làm người ta đành chịu mang hai mối nợ:
Nợ tâm-hồn là nợ ta thiếu Đức Chí-Tôn và nợ xác-thịt là nợ
non-sông Tổ-Quốc của Phụ-Mẫu ta đồng sống đặng thọ bẩm
vào nuôi dưỡng lấy ta. Hai mối nợ ấy không phương trốn tránh
và cũng không mượn cái nầy đặng trừ cái nọ đặng. Thoảng
như phải đi làm tôi-mọi nô lệ cho ai thì còn có phương thốithoát và có lý binh-vực, trái lại người ta đưa quân-khí đặng
bảo-thủ giang-sơn Tổ Quốc và giống-nòi thì mình phải cúi đầu
vâng-lịnh. Biết đâu đường-lối người ta buộc mình sẽ là ngõ
giải-thoát cho mình, cứ tuân và cứ đi, tiến tới đừng để ai trước
mình mà uổng." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]

HÃI KINH
駭驚
Hãi kinh 駭 驚 Hay kinh hãi là sợ sệt, sợ hãi.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
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"Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
"Đừng hãi kinh cầu đảo Chí-Tôn."

HÁM VỌNG
瞰望
Thầy dạy: "Ừ, nhưng mà Liêm, Thầy phải bỏ phế cho CA thay
thế nó, nhưng hạnh đức chẳng hoàn toàn vì lo hám vọng.
Thái Bạch chưa định, nghe Thầy. Con, nếu biết thương nó,
cũng nên gần gũi dạy dỗ cho nó đặng đôi chút đạo đức của
con, rồi sau sẽ liệu".
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Biết bao kẻ gọi là thương Đạo,
Cận bên mình lừa đảo phản tâm.
Chờ khi trở giáo hại thầm,
Ghét ganh hám vọng chớ lầm kẻ ngoa.

HÀM Quẻ 31. Quẻ Trạch Sơn Hàm
Quẻ 31. Quẻ Quẻ Trạch Sơn Hàm 澤 山 咸
Tượng: Môn đệ của Chí-Tôn
Quẻ này là quẻ Trạch Sơn Hàm: Cấn hạ là nội Cấn. Đoài
thượng là ngoại Đoài. Đoài là Trạch, Cấn là Sơn, nên tên quẻ
đọc là Trạch Sơn Hàm.
Thứ-tự quẻ: Về thứ-tự quẻ thì 30 quẻ vừa qua là hết phần
Thượng Kinh tức nhiên nói về phần Thiên-Đạo. Đây là khởi
đầu Hạ Kinh nói về phần Thế Đạo trong số 34 quẻ còn lại:
Cộng chung toàn bộ là 64 quẻ, diễn dịch đủ 64 vấn đề trong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cái bao quát của Càn khôn vũ trụ và vạn-vật được giới hạn
trong vấn đề Triết lý Cao-Đài.
Cụ Phan Bội-Châu chú-trọng về vấn-đề chính trị.
Ông Nguyễn-Mạnh-Bảo chuyên về nguyên tử học.
Riêng chúng tôi muốn khai triển cái chương-trình rộng lớn của
Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ này không đâu là không có hình ảnh
của Đạo Dịch để làm thành một Luận án DỊCH-LÝ CAO-ĐÀI
hầu dâng lên những tâm hồn ái mộ Dịch học mà nơi đây đầy
đủ cả: Chánh văn của Tiền Thánh để lại là kho tàng văn-hóa
do Cụ Phan Bội Châu truyền lại qua Bộ Chu Dịch (2 quyển) và
Bộ Dịch Kinh Tân khảo của ông Nguyễn Mạnh-Bảo (7 quyển).
Riêng Bộ sách này được Đức Hộ Pháp Giáo Chủ Đạo Cao-Đài
khen tặng rằng:
"Bần-Đạo cảm thấy Kinh này là cả một Triết học Á-đông độc
nhứt vô nhị, mà chính là những Bí-pháp Cổ truyền của Đạo
Cao-Đài, một Đạo giáo Việt-Nam hoàn toàn nảy sanh ở cái
Triết lý hoàn toàn Á-Đông mà Kinh này gồm hết những lý
thuyết cao siêu mà ông Nguyễn Mạnh Bảo đã nêu cao tinh
thần Đại-Đạo".
Bởi trong hiện tại thì người Tôn-giáo rất am tường Giáo-lý,
Giáo-pháp Đại-Đạo, còn trong đại chúng rất nhiều bậc tài hoa
nắm vững Lý Dịch của Tiền Thánh đã để lại trên 6.000 năm
nay là hai Bát-Quái Tiên-Thiên và Hậu Thiên. Duy kẻ hậu học
vì tinh thần đam mê thấy được chỗ tương đồng giữa DỊCH và
ĐẠO nên cố gắng kết liên hai nền Triết lý này lại, hầu mong
được giới thiệu với các bậc cao minh để được nhận phần chỉ
giáo thêm những chỗ còn thiếu sót, vì ai cũng nhận rằng đề tài
DỊCH LÝ CAO ĐÀI không mới nhưng có vẻ lạ, vì xưa nay
chưa ai đề cập đến, tức nhiên duy chỉ có Đạo Cao-Đài mới
xuất hiện hai Bát Quái nữa là Trung Thiên Bát-Quái (hay BátQuái Đồ thiên) và Bát-Quái Hư-vô, là để vẽ nên con đường về
với Thương-đế, mà chính nhờ Đức Chí-Tôn đến, Ngài ban
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thêm hai Bát-quái này. Cộng chung là bốn Bát-Quái (xem thêm
Dịch-lý Cao-Đài Quyển I có nói rõ).
Vậy thì trong Quẻ Trạch Sơn Hàm này là do:
- Luật tự nhiên thì khởi đầu có trời đất rồi sau có vạn vật. Đã
có vạn-vật rồi sau mới có trai gái. Có trai gái sau mới có Âm
Dương giao kết mà thành phu phụ tức là vợ chồng, sau mới
có công sinh dục mà thành cha con. Có cha con, sau có trật tự
ở loài người mới nảy ra quân thần. Đã có quân thần sau mới
nảy ra chế-độ làm thượng hạ. Đã có thượng hạ sau mới có
chốn mà sắp đặt nên Lễ nghĩa.Thiên địa là nguyên-tố của vạnvật, phu phụ là nguyên thuỷ của loài người. Do đó mà quẻ
Càn, quẻ Khôn đặt ở đầu của Thượng Kinh, là đầu mối của
Đạo Dịch.
Hạ Kinh lấy quẻ Hàm, quẻ Hằng làm khởi đầu.
Thế nên sau quẻ Hàm thì tiếp theo là quẻ Hằng để chỉ rõ Đạo
Nhân-luân là trọng. Thiên Địa là nhị thể nên chia ra làm hai
quẻ để hình dung cái Đạo của Trời Đất. Trai gái thời hợp nhau
mà thành phu phụ nên quẻ Hàm với quẻ Hằng thảy là hai thể
hợp lại làm một quẻ để chỉ rõ cái nghĩa của phu phụ.
Ca dao Việt-Nam cũng từng ví-von:
Thân Em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Em ngồi cành trúc, Em tựa cành mai,
Đông đào Tây liễu lấy ai bạn cùng?
Tức nhiên quẻ Hàm là do Đoài ở trên hợp với Cấn ở dưới là do
cái cảm tình ban đầu của họ là Thiếu-Nữ: Đoài ☱ với Thiếu
Nam là Cấn ☶ cảm nhau, lấy ý-nghĩa Nhị Thiếu cảm nhau mà
đặt tên là quẻ Hàm, tức nhiên Cấn ở dưới có sự dừng chỉ mà
trên là sự đẹp lòng.
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Hàm tốc dã 含速也 (Hàm là nhanh chóng). Có cảm thì có ứng
nên là nhanh chóng, điều này chứng tỏ cảm tình của người ta
đi rất nhanh, đó là tính cách cảm kích của người. Người có
tình cảm là nhờ ngũ quan tiếp dẫn những sự vật nhờ những
quan năng của tâm trí mà tỏ vẻ đẹp lòng, cho nên gọi là cảm
tình. Phàm cảm tình của người có sự liên hoà rất nhanh chóng
như thể điện khí vậy. Ta có thể ví như những luồng cảm giác
của người như luồng điện của vô tuyến rất nhanh chóng nên
nói Hàm là nhanh chóng. Trong đời không chi nhạy bén bằng
Nam Nữ cảm nhau.
Thánh nhân khi chế ra chữ thì ghép liền hai chữ Nữ 女(gái) Tử
(trai) 子 thành ra chữ Hiếu hay Hảo 好 là thích. Do vậy mà đầu
của Hạ kinh khởi bằng hai quẻ Hàm (cảm) và Hằng (lâu dài)
tức nhiên là nhứt Nam, nhứt Nữ. Hàm thời thiếu nam phải ở
dưới thiếu nữ, tức là Đoài trên mà Cấn dưới, vì mới bắt đầu
Nam Nữ tương cảm, có như thế mới thành phu phụ. Nếu trái
lại, bắt thiếu nữ cầu với thiếu nam và nữ phải hạ nam, mà nam
không cảm làm sao nên được đạo Hàm? Đến như quẻ Hằng
thời sau khi phu phụ đã thành rồi, nghĩa là vợ thừa thuận
chồng, nến bấy giờ coi như họ đã trưởng thành thì trưởng
nam ở trên, trưởng nữ ở dưới. Nếu trái lại trưởng nữ ở trên,
trưởng nam ở dưới như ở quẻ Hàm là trái nghĩa phu phụ làm
sao hằng cữu được?
Ý sắp quẻ với cách đặt tên quẻ của Thánh nhân là lý do như
thế. Thượng kinh thủ Càn Khôn là nói chung nguyên lý của
toàn vũ trụ. Hạ kinh thủ Hàm Hằng là bàn riêng về phần nhân
sự. Nhưng nếu không có nhân sự thì lấy gì làm vũ-trụ? Bốn
quẻ trên được Thánh nhân đặt định đều có ý nghĩa.
Tuy nhiên ngày nay Đạo Cao-Đài rộng mở là vạch sáng con
đường tâm linh cho người noi bước trở về. Ngày xưa thì
người xuống thế để học bài học Khổ cứ lẩn quẩn trong vòng
Sanh, Lão, Bịnh, Tử mà thôi. Nay ngoài cái gánh cang thường
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là trọng, người còn phải biết cõi đời này là giả tạm, phải lo
nong-nã hành trang để chuẩn bị cho bước hồi quê. Thế nên
phải biết tìm một điểm tựa cho tâm hồn nữa. Vì vậy mà ở đây
mới nói "tìm Đạo cũng như tìm người yêu".Tìm người phối
ngẫu với mình chỉ trăm năm là mãn cuộc, còn tìm Đạo làm
điểm tựa cho linh hồn là bất diệt với thời gian. Vậy người phải
mau tiến bước mà làm "Học trò của ông Thầy Trời" hay là học
trò Tiên, vì thế gian này chỉ có một: đó là làm Môn đệ của Đức
Chí-Tôn.
Buổi này Đức Chí-Tôn đã ban cho Việt-Nam một mối Đạo nhà.
Thế nên trong mỗi nhà đều có thờ Thầy biểu tượng bằng
Thánh tượng Thiên nhãn vừa qua của Thời Ly, tức nhiên Đức
Thượng-Đế đến nhận từng đứa con của Người khi biết đến
Nhập môn làm Môn đệ. Vì vậy vấn đề Tìm Đạo trước đây ta
cũng thấy tìm Đạo cũng như tìm người yêu.
Khi người Thanh niên Thiếu-nữ ở cái thời trong trắng trinh
nguyên họ tìm nhau cốt để tìm một bóng hạnh phúc trao thân
gởi phận cho nhau suốt cả cuộc đời, họ sẽ nương nhau trọn
cuộc sống trăm năm nên duyên chồng vợ.
Tương-tự, khi tuổi đời đã hiểu, họ cũng tìm một nơi để nương
tựa tâm hồn đó là Tìm Đạo. Vì chính cái nguồn cội Đạo này sẽ
đưa họ về với Chân, Thiện, Mỹ; nhưng nếu chọn không đúng
con đường Chánh Đạo mà lầm phải Tà đạo thì nguy cho một
kiếp sanh bị lạc lối. Rồi đây sẽ bị mất cả chơn-linh, đời đời ănnăn hối tiếc cũng không được. Thế nên phải biết biệt phân
chánh tà, chơn giả.
Cũng như cuộc sống làm đôi nếu chọn không đúng đối tượng,
thì cũng phải chịu một đời oan nghiệt, tuy nhiên cái "oan
nghiệt" nó chỉ đeo đai trong kiếp sống hữu hình hữu hoại này
thôi. Còn nếu chọn lầm về đường tu thì cái nguy hại gấp nhiều
lần, vì cái oan nghiệt mà linh hồn phải chịu, nó khổ sở vô cùng,
đời đời kiếp kiếp.
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Thế nên quẻ Trạch sơn Hàm mới được chọn làm đề-tài cho sự
tượng-trưng là Môn-Đệ của Đức Chí-Tôn:
Chính Thầy cũng đã nói ngày 13 Mars 1926:
"Muốn xứng đáng làm Môn-đệ Thầy là khổ hạnh lắm".
"Thầy cho các con biết trước, đặng sau đừng trách rằng quyền
hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn đệ..."

HÀM NGHI (Vua nhà Nguyễn)
Tiểu sử: Vua Hàm Nghi tức là
Chánh Mông, em Vua Kiến
Phúc đã mất, ông lên thay,
huý là Ưng Lịch, con thứ của
Kiến Thái Vương, cháu năm
đời của Vua Gia Long, lên
ngôi Hoàng Đế, kế vị cho Vua
Kiến Phúc ngày 27-6 năm
Giáp Thân (1884) đặt niên
hiệu là HÀM NGHI, lúc ấy
Ngài mới lên 12 tuổi. Trong
triều đình thì bọn gian thần
chuyên quyền, loạn chánh.
Ngoài biên cương quân Pháp
đã chiếm cứ khắp nơi từ Nam
chí Bắc. Triều cương nghiêng ngửa, xã tắc nguy vong. Bấy giờ
Khâm sứ Pháp là Rheinart trách cứ rằng việc đặt Vua Hàm
Nghi lên ngôi không có xin phép nước Pháp và Đại tá Guerrier
đem 600 quân cùng một đội pháo binh từ Bắc vào Huế để thị
uy. Sau đó Rheinart và Guerrier sang làm Lễ phong Vương
cho Vua Hàm Nghi rồi mới rút binh sĩ trở về Hà nội. Pháp liền
dốc toàn lực để tiêu diệt quân kháng chiến của CẦN VƯƠNG
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mà thái độ giờ phút đó rất khả nghi và quan ngại. Thống
Tướng Pháp là De Courcy vừa sang tới Bắc kỳ liền đem 1.000
quân vào Huế bàn việc giao thiệp giữa Ông và Nam triều, đòi
các quan phụ chính Đại thần phải sang tận Sứ quán Pháp để
Hội thương. Viên Tướng Pháp còn bắt Nam triều ra lịnh cho sĩ
phu và dân chúng tùng phục hoàn toàn Chính thể Bảo hộ của
Pháp. Y lại có ý nhân dịp này bắt ông Tôn Thất Thuyết ngay
giữa cuộc đàm phán vì ông này là linh hồn của cuộc kháng
chiến chống Pháp. THUYẾT biết mưu này liền cáo bịnh không
sang chỉ để cho Nguyễn văn Tường và các vị quan khác đến
dự, còn Ông thì đi kiểm soát các đồn trại và kho thuốc súng.
Pháp khao thưởng quân đội và định sáng hôm sau vây bộ binh
bắt Thuyết, thì vào giờ đêm Thuyết cho bắn một phát đại bác
làm hiệu lệnh để tấn công vào Đồn Mang Cá và Sứ quán
Pháp. Cuộc náo loạn vô cùng, ông Nguyễn văn Tường thấy
thế nguy liền vào triều nội yêu cầu Vua Hàm Nghi xuất Cung.
Dù thế trận phía ta bị thiệt hại nặng về mọi mặt nhưng một
Tướng Pháp tham gia trận đánh này vẫn khen quân ta thiện
nghệ phòng thủ vì các đường giao thông có đào hầm hố hoặc
chẹn bằng các chướng ngại vật.
"Đêm 22-5-Ất Dậu (1885) quan quân đánh nhau với quân
Pháp lần cuối cùng tại Thuận Hoá. Kinh thành thất thủ, Vua lìa
cung Cấm, thoát tay quân thù. Những triều thần trung nghĩa
phò xa giá chạy ra Quảng Trị lên Tân Sở sơn phòng rồi lần ra
Quảng Bình, lên xứ Mọi. Hịch Cần Vương ban khắp các Tỉnh.
Sĩ dân toàn quốc khởi nghĩa Cần Vương, kháng cự ngoại xâm
từ năm Ất Dậu, thề nguyền sống chết thâu hồi lãnh thổ, khôi
phục hoàng đồ.
Than ôi! Vận nước suy vi, anh hùng thất thủ.! Tình đời đen
bạc, đã có những bậc trung thần liệt sĩ cứu nước phò Vua, ắt
cũng có những phường gian manh phản nghịch, hại Vua bán
nước. Khi Vua Hàm Nghi chạy khỏi Kinh thành, quân Pháp sai
bọn gian thần đuổi theo rước Ngài trở về, nhưng xa giá mỗi
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ngày đi xa hơn. Biết nhà Vua không hồi loan, quân Pháp bèn
chia đường rượt bắt. Từ đó Ngài trải qua một đoạn đường vô
cùng gian truân, dãi nắng dầm mưa nằm gai nếm mật. Nghe
tin quân thù gần đến, Vua tôi bỏ Tân Sở, chạy qua Báo Đài,
chạy trở về Tân Sở. Nhưng chạy đi đâu, tung tích nhà Vua
cũng bị bọn gian phản dò biết. Quân Pháp lại càng đuổi theo
ráo riết. Từ Tân Sở vượt ngọn Mai Lĩnh chạy lên Lao Bảo lại
băng đường núi ra Hàm Thao, định thẳng ra Sơn Phòng Hà
Tịnh, liên lạc với lực lượng Cần Vương của ông Phan Đình
Phùng, nhưng lại có tin báo động, Vua lại phải chạy qua xứ
Mọi Voi Tân, một nơi hiểm hóc độc địa, giáp giới nước Lào.
Tới Voi Tân, trú tại làng Khê Tả Bảo, trong một mái nhà tranh,
kiểm điểm lại tả hữu tùng vong, Vua chỉ thấy vỏn vẹn mười
người trong số hơn một trăm người khi ra đi. Các kiện tướng
đều chia đường đóng giữ những nơi hiểm yếu, để đoạn hậu
cho Vua chạy, Đề đốc Lê Trực trấn mạn Thanh Thuỷ, quân
của ông Tôn Thất Đạm trấn ở Kỳ Anh, thuộc Tỉnh Hà Tịnh để
chận đường quân thù từ miền Bắc kéo vào. Ông Nguyễn
Phạm Tuân ngày đêm tuần tiễu vùng kế cận xứ Mọi Voi Tân.
Ông Tôn Thất Thiệp thì phò Vua, chầu hầu bên cạnh. Các văn
thần, võ tướng khác thì đều phân tán các nơi, chiêu tập binh
mã, một số tùng vong khác không chịu nỗi cảnh cơ cực lên
thác xuống ghềnh, phải nửa đường bỏ cuộc, lánh thân vào
chốn thôn quê. Lại một sồ nữa, ham mồi phú quí bỏ về thành
thị đầu giặc cầu vinh. Ẩn náo tại làng Khê Tả Bảo, vua tôi
được yên một thời gian, nhưng sơn lâm chướng khí, nước độc
lao lư, Đức Vua lâm bịnh thương hàn, cơ hồ không tránh khỏi
tay tử thần, không thuốc thang điều dưỡng, luôn luôn sống
trong ảo mộng, nỗi thê thảm của Ngài lại càng gấp bội. Quân
Pháp nhứt diện đuổi bắt nhà Vua, nhứt diện buộc triều đình
khuyến dụ Ngài trở về. Hoàng Kế Viêm lãnh ấn Kinh lược Đại
sứ, đem quân ra thủ tại Tỉnh Quảng Bình. Nhơn danh triều
đình, hứa nếu Ngài thôi kháng chiến sẽ được phong chức
Tổng trấn ba Tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và được cấp
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bổng lộc theo Tước Vương. Các cựu Thần đều được phục
nguyên chức. Nhưng sau tám tháng dùng hết mưu kế quỉ
quyệt để thành công nhưng Hoàng Kế Viêm thất bại hoàn
toàn: Vua tôi quyết tâm kháng chiến. Đánh nhau với các lực
lượng Cần Vương, quân địch hao binh tốn tướng, bèn thay đổi
chiến lược. Chúng án binh tại giữa Tỉnh Quảng bình, lập Đồn
Minh Cầm, chống chế hệ thống liên lạc giữa các Tướng và "Dĩ
giặc đãi lao" thừa cơ đánh úp những cánh quân núng thế.
Ngày tháng qua, lực lượng Cần Vương các nơi đều lần hồi
tiêu hao. Đồn Thanh Thuỷ đã bị phá vỡ, ông Lê Trực phải rút
quân vào rừng sâu. Ông Tôn Thất Đạm tuy vẫn cầm cự nhưng
thế lực mỗi ngày mỗi suy vi. Ông Nguyễn Phạm Tuân đã
không giữ nỗi trận thế và trong trận cuối cùng đã đền ơn Vua
nợ nước.
Nhưng mặc dầu tin tức bất lợi nặng nề, mặc dầu bịnh hoạn
liên miên, mặc dầu ăn sương uống gió lo sợ trăm bề, chí phục
thù của Đức Vua vẫn không nao núng. Trái lại, phút cuối cùng
của khoản đời tự do ngắn ngủi của Ngài biểu lộ một khí phách,
một tinh thần hy sinh vô cùng xứng đáng để cho thần dân
tưởng nhớ, để cho hậu thế tôn sùng. Năm ấy là năm Mậu Tý
(1888) Một tên suất đội hầu cận nhà Vua, thông đồng với tên
tù trưởng xứ Mọi Voi Tân, lén ra Đồn Minh Cầm, đem đường
chỉ lối cho quân thù đi lọt vào làng Khê Tả Bảo. Đêm 26-9 Âm
lịch, quân nghịch vây kín túp lều tranh, trong khi Vua tôi đang
ngủ. Hoảng dậy thấy tên tù trưởng, biết chính nó đã phản bội,
bèn rút thanh bảo kiếm đưa cho nó và bảo: "Mày giết Tao đi,
còn hơn đưa Tao về nạp cho Tây". Trong khi ấy ông Tôn Thất
Thiệp bị Việt gian đâm sau lưng, chết tại trận (Có sách chép:
Ông Tôn Thất Thiệp vùng dậy tuốt gươm, định giết Vua rồi tự
sát như kế hoạch đã định trước, để Vua khỏi lọt vào tay của
địch, nhưng viên Chỉ huy quân Pháp lanh mắt bắn hạ ông
trước). Vua liền bị ôm choàng và bắt sống.
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Từ khi bị bắt, Ngài không nói năng gì nữa cả. Quân Pháp đồ
lưu Ngài qua xứ Algérie một thuộc địa Pháp lúc bấy giờ tại Bắc
Phi châu. Mặc dầu người Pháp tỏ lòng cung kính lấy Vương lễ
mà tiếp đãi, Ngài cũng một mực làm thinh. Nước mất nhà tan,
tấm thân đày đoạ kể làm sao xiết nỗi âm thầm tủi nhục của vì
Vương hào kiệt. Từ đó về sau, suốt 58 năm, cho đến năm
1947, Ngài thăng hà tại nơi đất khách quê người,ngậm hờn
nơi chín suối.
Ngày nay, trong khi nước nhà lại phải cam go tranh đấu cho
chủ quyền tự do, Đại-Đạo Cao-Đài trùng tu BÁO QUỐC TỪ
mười phần tráng lệ, phụng thờ anh linh Ngài, để treo cao bức
gương thiên cổ của khí phách dân tộc, thật là môt cử chỉ có ý
nghĩa sâu xa. Trong những chiến sĩ tùng vong, hai anh em:
Tôn Thất Thiệp (bị giặc giết lén) và ông Tôn Thất Đạm (tự tử
khi nghe tin Đức hàm Nghi bị bắt), được sử sách ghi chép
trung liệt vô song, cam phần lao khó, phò Vua cho đến bước
đường cùng, lấy cái chết mà đền Ơn Vua nợ nước. Sử cũng
liệt vào hàng trung kiên báo quốc. Các tướng lãnh Cần Vương
khác, khắp nơi như ông Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Trần
xuân Soạn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn
Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, không kể gian truân nguy
hiểm, không ham tước lộc của quân thù mà quên đại nghĩa,
không vì thế cùng lực kiệt mà nản chí, người tử nạn trước đã
dành phần, người sống sót vẫn bền gan kháng chiến…hoặc
tìm chốn thâm sơn mai danh ẩn tích, hoặc đem tàn quân qua
tàu quyết không khuất phục quân thù." (tài liệu của Ưng An,
Thúc Dật Thị).
Trong khi đó, ông THUYẾT đem Vua Hàm Nghi chạy ra Tân
Sở (Quảng Trị) người Pháp treo giải 2.000 lạng bạc cái đầu
của Ông Thuyết và ai bắt được Vua Hàm Nghi thì được
thưởng 500 lạng. Cuộc bôn đào của Vua Hàm Nghi vô cùng
nguy nan. Còn Ông Thuyết thì sang Trung Hoa để cầu viện
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nhà Thanh nhưng không may cho Ông phải trút hơi thở cuối
cùng nơi đất khách Long Châu.
Còn Vua Hàm Nghi dù được quan tướng trung can gìn giữ,
bảo mật hoàn toàn nhưng không trừ được kẻ gian, ham lợi
danh bổng lộc là Tướng Trương Quang Ngọc. Khi vua Hàm
Nghi nhận ra được Ngọc, giận uất vô cùng, nhưng rồi Ngài
cũng bị hắn bắt đem về nộp cho Đại Uý Pháp Boulangier, ngay
lúc đó hắn đưa Ngài về đồn Thuận-bài gần Chợ Đồn bên Tả
ngạn sông Gianh. Rồi Ngài bị đưa xuống tàu về Thuận An và
sau đó bị đày đi Algérie, mỗi năm Pháp cấp cho 2.000 Phật
lăng (tiền Pháp). Bấy giờ Ngài mới 16 tuổi (hiện giờ Ngài được
thờ nơi Báo-Quốc-Từ thuộc Tỉnh Tây Ninh)
Vua Hàm-Nghi giáng cơ:
Việt Nam Ðại Quốc HÀM NGHI
"Cô nhân thiệt cảm đội ơn sâu của Ngự Mã Thiên Quân, quí
Thiên Sứ và Hội Thánh. Nhân nhìn lại xã tắc mà đau lòng, tuy
trước đã chẳng nên trò, nay vẫn vậy.Thật là tang thương quá
đỗi! cho Thi:
Nhìn ra xe ngựa cõi phồn ba,
Gióng trống trời Nam hiệp nước nhà.
Ðem mối cựu thù tô xã tắc,
Ðịnh giềng tân thế cứu san hà.
Vì do quyền lợi nên đành vậy,
Ấy bởi hư danh mới thế à!
Cứu khổ từ đây nhờ Ðạo pháp,
An dân lập quốc tại Kỳ ba.
Cô-nhân xin cảm ơn và xin được phép lui gót."
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HÀM PHẨM
函品
E: The honorary title.
F: Le titre honoraire.
Hàm: Có phẩm tước mà không có quyền hành. Phẩm: phẩm
tước. Hàm phẩm là phẩm tước danh dự nhưng không có
quyền hành.
Những Chức sắc lớn tuổi, không còn đủ sức khỏe đi hành đạo
để cầm quyền hành chánh, phổ độ nhơn sanh thì được phong
vào Hàm phẩm.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Những vị nào đủ công nghiệp
mà quá lục tuần thì cũng đặng dự vào sổ cầu phong hàm
phẩm, nhưng cũng phải chịu y theo điều kiện thuộc về hạng ân
phong vậy.

HÀM PHONG
函封
E: The honorary dignitaries.
F: Les dignitaires honoraires.
Hàm: Có phẩm tước mà không có quyền hành. Phong: vua
ban phẩm tước cho bề tôi.
Chức sắc Hàm phong là những Chức sắc có phẩm vị nhưng vì
tuổi già sức yếu nên xin hồi hưu dưỡng lão.
Hội Thánh Hàm phong là một tổ chức của Đạo gồm tất cả các
Chức sắc Hàm phong nam nữ.
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HÃM HẠI
陷害
Hãm: Mưu hại, mắc vào. Hại: làm hao tổn. Hãm hại là đặt
mưu kế để làm hại người.
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại
"Đừng gian mưu hãm-hại người hiền."

HÀN TRƯƠNG TỬ (hay Tương Tử Bát Tiên)
Là Nguơn linh của ông Vương Quan Kỳ (1880 - 1940) Giáo sư
Thượng Kỳ Thanh
Hàn Trương Tử
sinh
vào
đời
Đường,
người
huyện
Nam
Dương kêu Hàn
Dũ (Xương Lê)
bằng chú.
Thuở nhỏ, theo Lữ
Đồng Tân học đạo
Tiên. Sau về quê
gặp ngày sinh nhật Hàn Dũ. Hàn Dũ có ý trách Hàn Trương bỏ
nhà đi lưu lạc. Hàn Trương liền thưa rằng:
"Xin chú đừng giận, cháu có nghề nầy xin kính mừng sinh
nhựt". Nói xong, Hàn Trương nhóm đất rồi trùm lại, giây lát dở
ra nhiều hoa nở, mỗi cánh đều có chữ Vàng:
"Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại
"Tuyết ửng Lam quan mã bất tiền"
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Xương Lê không hiểu gì cả. Sau vì can vua sùng Đạo Phật mà
bị đày ra Triều Châu. Khi đến Tần Lĩnh, Lam quan, Hàn Dũ
được Hàn Trương ra đón. Hàn Dũ nhờ đó biết được ý hai câu
thơ của Hàn Trương bèn tiếp:
Nhứt phong triêu tấu Cửu Trùng Thiên
Tịch phiến Triều Câu lộ bát thiên
Dục vị Thánh Triều trừ tệ sự
Khảm tương suy hũ tích tàn niên
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại
Tuyết ủng Lam quan mã bất tiền
Tri nhữ viễn lai ưng hữu ý
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên
Dịch thơ :
Buổi sớm dâng vua một bức thư
Triều Châu chiều đến bị đày lưu
Muốn vì Thánh Chúa trừ tệ nạn
Đâu tiếc cuối đời vận đã suy
Tần Lĩnh mây che nhà chốn ấy
Ải Lam tuyết phủ ngựa không đi
Biết mi hảo ý từ xa đến
Thu nhặt cốt ta ở bến ni!
Thấy Hàn Trương đoán không sai, từ đó Hàn Dũ mới trọng
Đạo. Rạng ngày, Hàn Trương dâng cho chú một bầu thuốc
nói: Chú uống thuốc nầy khỏi bịnh và không bao lâu nữa được
phục chức nhờ bài "Văn Tế cá sấu". Nói rồi, Hàn Trương từ
biệt chú. Về sau, nhờ vua Tề đuổi được cá sấu, Hàn Dũ được
phục chức cũ.
Hàn Trương thành Tiên, người đời gọi là Hàn Trương Tử hay
Tương Tử, tay cầm ống tiêu. Bản tính của Hàn Tương Tử là
thích phóng túng tiêu dao.
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Hậu thân là: Ông VƯƠNG QUAN KỲ người tỉnh Chợ Lớn,
cháu nội của Thống Chế Vương Quan Hạc, ông ngoại là nhà
Nho yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt. Ông là tri phủ Sở Thuế Thân
Sài gòn. Song thân ông Kỳ là Vương Quan Để và Bà Huỳnh
Thị Bảy. Ông học Lycée Chasseloup đậu Diplôme, cùng làm
việc với ông Ngô Văn Chiêu ở Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Ông
theo Đạo được Đức Chí Tôn phong phẩm Giáo sư (26-4-1926)
và cho bài thi:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề đạo khả tân.
Vô lao công quả tri đương tác,
Niên hóa niên hề đạo tối tân.
Ông Kỳ là bào đệ của Ông Vương Quan Trân - thân sinh cô
Vương Thị Lễ (tức Thất Nương Diêu Trì Cung) hướng dẫn
Tam vị Thiên sứ học Đạo buổi đầu. Trong "Con đường Thiêng
Liêng hằng sống" Đức Phạm Hộ Pháp nói về ông:
"Bần Đạo nói rõ người ấy là Vương Quan Kỳ chú ruột của
Thất Nương. Người mở Đạo mà chẳng biết Đạo là gì hết và cả
hành tàng nếu chúng ta thấy sẽ lên án là Tả Đạo Bàn Môn
chắc hẳn vậy.
Người đó bận Thiên phục giống hình đội Mão Giáo sư, áo tốt
lại vắt vai, mão cầm nơi tay, bận quần cụt ở trần đi ngật ngờ,
ngật ngưởng cười một mình không biết cười cái gì, đi ngang
qua Bát Quái Đài, như không vậy."
Đó là nguơn linh Hàn Trương Tử thích phóng túng tiêu dao.
Nay: Ông Kỳ thọ phong Giáo-Sư ngày 26-4-1926. Ông là Chú
của cô Vương Thị Lễ. Cô Lễ đến với Tam Kỳ Phổ Độ trong
buổi đầu tiên, tá danh là Đoàn Ngọc Quế tức Thất Nương
Diêu-Trì-Cung hướng dẫn các ông Phạm Công Tắc, Cao
Quỳnh Cư và Cao-Hoài-Sang học Đạo buổi đầu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

71

Ngày 15-3 Bính-Dần, ông Vương Quan-Kỳ được phong chức
"Tiên đắc Lang quân nhậm Thuyết Đạo Giáo sư". Rồi ông
được Thiên-phong Giáo-sư phái Thượng, tức là Thượng-Kỳ
Thanh ngày 14-5 Bính-Dần.
Đến rằm tháng 10 Bính Dần (dl 19-11-1926) lại xảy ra việc thử
thách: Cô Vương Thanh Chi là ái nữ Ngài Vương Quan Kỳ bị
"nhập xác" tạo nên chuyện biến trong ngày Lễ khai Đạo này tại
Thánh Thất Gò-Kén. Có lẽ vì vậy thêm một lý do nữa khiến
Ngài Vương Quan Kỳ chán nản và lơi dần việc Đạo sự mới ra
đến nỗi. Nhưng đến ngày 14-11 Bính-Dần (18-12-1926) thì
Đức Lý giáng dạy: "Thượng-Kỳ-Thanh bị sụt chức làm Giáo
Hữu. Như không tuân lịnh xuất ngoại".
Đến ngày 18-11 Bính-Dần (22-12-1926)
Đức Lý dạy: "Thượng-Trung-Nhựt, Hiền-hữu viết thơ cho mấy
Thánh Thất lục tỉnh nói Thượng-Kỳ Thanh bị trục xuất ra khỏi
hàng Môn-đệ chẳng quyền-hành truyền Đạo nữa. Như nó
chẳng tin nghe lời bị phạt Tả đạo bàng môn thì chịu, nghe à!
Đã Lập Pháp mà nó muốn làm chi thì làm như buổi trước vậy
hoài, thì bị phạm Thiên-điều tránh sao cho khỏi tội. Hộ-Pháp
Hiền-hữu khá an lòng".
Qua ngày 28-11 Bính-Dần (1-1-1927) thì:
Đức Lý giáng dạy:
"Thượng-Trung-Nhựt, Hiền-Hữu từ đây coi Thượng Kỳ Thanh
như một Môn Đệ vậy thôi, chứ chức Giáo-Hữu cũng cất luôn
nữa. Thầy để lời xin tha mà Pháp-luật đã phạm tha sao cho
được. Năm 1930, Giáo-Sư Thượng Kỳ-Thanh tức là Vương
Quan-Kỳ, không tuân lịnh Toà Thánh Tây-Ninh áp dụng nghi lễ
mới, nên tách ra lập Chi phái, lập tại Thánh Thất Cầu-Kho".
Hàn Tương Tử:
Đêm 17 tháng 12 năm Tân Mùi (1931).
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HÀN mặc sẵn dành Đạo để thông,
TƯƠNG giang rõ ngọn phải nhiều công.
TỬ tôn noi dấu nền tu niệm,
Đắc thất nên hư cũng tại lòng.
Chỉ dạy người phàm trau tánh sáng,
Giáng khuyên kẻ tục sửa mình trong.
Đàn qua Khứu lãnh bao nhiêu dặm,
Khuyên thế tu hành học chữ không.
Phàm làm người tại thế gian là chốn đua tranh danh lợi, hễ có
danh có lợi thì có buồn, có vui, làm quan tổn đức, làøm giàu
bất nhơn, ít ai đặng thanh liêm chưởng đức. Hễ đắm vào 2
đường ấy thì buộc sự oan gia trái chủ. Khi giàu thiếu chi thê
thiếp, thân bằng cố hữu; khi sang chẳng dứt kẻ hầu người hạ;
khi nghèo thê thiếp vắng hoe, bà con biếng ngó; buổi công
danh lỡ vận, hầu hạ lánh xa, xe tàn biếng chực.
Xét lại cuộc giàu sang ở thế như huỳnh lương chi mộng,
khuyên thế xét cho kỹ càng, lo tu cho sớm mà hưởng phước
thanh nhàn, khỏi lo luân hồi vay trả.
THI
Giàu sang danh lợi có ra chi,
Khuyên thế lo tu mới kịp thì.
Gặp lúc mưa thu vui ngã ngớn,
Nhằm hồi nắng hạ não sầu bi.
Tiền muôn lúa lẫm nhiều thê thiếp,
Ruộng mất vườn hư hết thị tỳ.
Mê chốn phồn ba chưa tỉnh giấc,
Ăn năn nào kịp buổi chung qui.
(Trích trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, trang 73)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

73

HANG SÂU VỰC THẴM
Thầy dạy: "Công Thầy bố hóa, bị lũ học trò tham lam ngu
xuẩn, dục lợi cầu danh làm cho tà quái lẫn vào, dìu dắt vào
chốn hang sâu vực thẳm; thế mà hồn Ðạo phải chịu ngàn
năm phưởng phất."

HẠNG THÁC (Tên)
Hạng Thác là tên của một cậu bé siêu phàm mà một lần Đức
Khổng Tử gặp qua cũng phải khen và ngạc nhiên rằng: "Hậu
sinh khả úy" tức nhiên kẻ hậu sinh đáng sợ thật!
Ông sợ ở Hạng Thác điều gì? Truyền thuyết nói rằng một hôm
Đức Khổng Tử dạo chơi, được học trò đẩy xe cho Ngài, khi
đến một nơi gặp một cậu bé đang ngồi chơi giữa đường và
cắm cúi đắp một bức thành bằng cát. Các học trò của Đức
Khổng Tử bảo cậu bé tráhh xa ra để xe đi, cậu bé nhìn đoàn
người và hỏi: Xe tránh thành hay thành phải tránh xe? Đức
Khổng Tử nghe lời nói hay hay của cậu bé liền xuống xe hỏi
tên của cậu: được biết tên là Hạng Thác mới lên 5 tuổi. Đức
Khổng Tử mời lên xe cùng Ngài đi dạo chơi.
Cậu ta từ chối: Tôi còn cha mẹ phải phụng dưỡng, không thể
đi chơi được.
Đức Khổng mời cậu bé cùng đánh cờ với Ngài, cậu nói:
- Tôi nghe xưa nay dầu bậc Thiên-Tử đến thứ dân mà đam mê
cờ bạc đều có hại. Vua ham cờ thì bỏ bê việc nước, quan mê
cờ lãng việc dân, dân mê cờ lãng việc gia đình. Vậy thì việc cờ
bạc tôi không thể hầu với ông được.
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Đức Khổng ôn tồn hơn: vậy cậu hãy cùng ta bàn việc chánh
trị. - Việc chánh trị thì đã có vua hiền tôi sáng lo liệu rồi hà tất
gì phải đợi đến tôi!
Vậy cậu hãy cùng ta luận kim suy cổ?
- Việc kim cổ thì đã có nhiều nhà làm sử trung thành ghi chép
như Đổng Hồ với ngọn bút trung thực chép cả rồi!
Cậu còn bé mà đã thông minh như vậy ắt phải được xuất thân
từ trong gia đình có giáo dục tốt.
- Thưa ông, con ong có lớn là bao mà nó còn biết xây tổ, kết
đoàn, nó sống có hệ thống, tôn ti trật tự có chúa có tôi thành
một tổ chức xã hội loài ong hết sức tốt đẹp.
Cậu hẳn cũng biết thiên văn địa lý một cách thông làu : vậy ta
cùng bàn cho vui.?
- Thưa ông, tôi muốn nói chuyện trước mắt, vậy ông có biết
trên mắt có mấy lông mày, có mấy lông mi không?
- Chuyện ấy nhỏ có gì phải nói!
Vậy ông hãy nhìn vào làng mạc trước mắt xem có bao nhiêu
cái nhà? bao nhiêu cái cối?
Đức Khổng Tử nói: chuyện ấy cũng có sổ bộ của làng ghi
chép rồi. Ông vội lên xe đi và buột miệng nói rằng. Thật là
"Hậu sinh khả úy" nghĩa là kẻ sinh sau đáng sợ thật!"

HẠNG TRỌNG SƠN (Tên)
Thầy dạy: "Nước Hạng, người Trọng-Sơn, sạch mình cho đến
đỗi cho ngựa uống nước rồi vãi tiền xuống sông mà trả; trong
sạch đến đỗi của trời đất cũng không nhơ bợn, con hiểu à!
Con hiểu ý bài thi này chăng?
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Ẩm mã đầu tiền Hạng Trọng-Sơn,
Chung-qui hữu phước hạnh tao-phùng.
Hậu lai mạt tín đa phi-thị.
Hữu ngoại thành tâm tái vận cung.
Sao? Nói cho Thầy nghe.
Chư Nhu đặng tọa vị hầu Thầy.
(M…N..cắt nghĩa trái Thánh-ý).
- Không đâu con! Con có hiểu hai câu này chăng?
Hớn Lưu-Khoan trách dân Bồ-Tiên thị nhục,
Hạng Trọng-Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.
Nghĩa là đời Hớn, người Lưu-Khoan làm quan, hễ dân có tội
thì đánh bằng roi lát cho biết nhục vậy thôi. Thầy muốn dạy
con, phải ở và dạy nội gia-quyến con cho chánh-đáng, phải lấy
lòng trong sạch đối-đãi với người, dầu việc nhỏ mọn cũng vậy.
Con khá đọc Thánh ngôn và cắt nghĩa Thánh-ý Thầy cho mọi
người biết. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, con
nghe!" (TN II/10)

HÀNH
行
Phân tích chữ HÀNH 行 có hai phần; bên trái là bộ xích 彳có
nghĩa là bước chân trái, bên phải là bộ xúc亍 là bước chân
phải. Nghĩa là khi đi thì hai bước chân phải theo nhau. Chữ
hành là đi. Còn đọc là HẠNH là chỉ nết na.
Lời Thầy rằng: "Thầy nói cho các con hiểu rằng, muốn xứng
đáng làm môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao
nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm môn đệ
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Thầy thì là Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước; còn ngã thì cửa Ðịa
Ngục lại mời. Thương thương, ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!"
Chữ Hành ở câu trên đây là làm cho cực khổ vất vả. Càng
hành bấy nhiêu là ý Ðức Chí Tôn muốn con cái của Ngài chịu
nhiều nỗi khó khăn vất vả để trau giồi tâm đức và lập được
nhiều công quả hầu sớm trở về cùng Ðức Chí Tôn.

HÀNH (Giáo Sư Thượng Hành Thanh)
Ông Lại văn Hành, thọ phong Giáo Sư phái Thượng Thánh
danh Thượng Hành Thanh, vào ngày 29 tháng 8 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại Đạo nữa.

HÀNH ÁC
行惡
Hành ác là làm việc ác, trái lại là hành thiện. Luân lý đạo đức
của bất cứ nước nào cũng luôn khuyên người hành thiện mà
không bao giờ hành ác để cho loài người bớt khổ. Nhưng thế
giới vẫn khổ là vì ít người hành thiện.
Đức Hộ-Pháp cũng có lời tiên tri về đất nước và dân tộc
Cambodge như sau: "Một ngày kia Trung-Cộng với Cambodge
(Căm bốt) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe
lời xúi giục của người ta thành ra phải chết hết. Các con biết
sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh
nhau. Đài-loan từ Hồng Kông tản cư qua Việt-Nam trước, bởi
vậy người hành ác mà mình theo họ, mình ôm eo-ếch họ rồi
họ trật chân, sút tay, họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà
thôi, thành ra người Miên (Campuchia) còn có bao nhiêu giống
bên Việt Nam đó thôi, các con rán thương giùm họ".
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HÀNH CHÁNH
行政
Đức Thượng Phẩm nói: "Anh giải rõ quyền Hành Chánh cho
được am hiểu mà thi thố cho chu đáo bổn phận một vị Chức
sắc của nền Đại Đạo.
Hành Chánh là gì? Hai chữ ấy không lấy chi làm mắc mỏ, nên
hiểu lý thường thức như vầy:
Hành Chánh là một việc công chánh, mà nói là làm việc chung
cho tất cả Tôn giáo hay là làm việc chung cho quốc gia, chớ
không phải làm những việc cho phần cá nhân của mình, xem
như công chức ngoài đời. Một vị quan trường đến trấn nhậm
nơi nào mà dân chúng kính mến thương yêu, quan trên đủ
lòng tín nhiệm giao phó nhiều trách nhiệm trọng yếu mà thật
hành phận sự được vẹn toàn, ấy là làm việc chánh đó.
Còn một vị nào đến lãnh phần cai trị trong địa phận nào mà
không cảm hóa được dân chúng, trái lại làm mất tín nhiệm đối
với dân, lại khi mạng lịnh của bề trên phó thác thì trái với hai
chữ Hành Chánh.
Hỏi dân tình có làm gì để cho các em hiểu lấy Đức Chí Tôn đã
lắm nhọc nhằn mỗi khi giáng trần khai Đạo, là một phen đời
tàn diệt nên mới có biến thân hạ thế cứu đời? Các em tự hiểu
mình là một bực thiêng liêng tại phàm đặng thêm cao địa vị.
Hôm nay, các em cũng có ý vui mừng cho bổn phận của mình
đã được đi trên con đường dị tục thì mọi sự hành trình phải
làm thế nào cho ra vẻ phi thường, ấy mới cao hơn thiên hạ.
Vậy các em nên lưu tâm, từ đây bước hành vi của Đạo sẽ tiến
lên gấp bội, các em gắng để tâm thêm nữa".
Trong cửa Đạo ngày nay thì: Hành chánh là một trong bốn cơ
quan Chánh Trị Đạo là Hành Chánh, Phước Thiện, Tòa Đạo,
Phổ Tế.
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Hành chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh hoặc của Chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật
Pháp mà đi trên con đường đạo đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả
khuôn viên Luật Pháp cho ra thiệt tướng.
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thượng Tương Thanh: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách của
một người cầm sanh mạng của nhơn loại. Chưa có ngôi vị Ðế
Vương nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá phân
biệt trượng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à!
Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho
Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà diệt
mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão
đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên phong
mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không cho ai
thăng cấp một người."

HÀNH CHÁNH ĐẠO
行正道
E: The body of the religious administration.
F: Le corps de l’aministration religieuse.
Hành Chánh Ðạo là một trong bốn cơ quan Chánh Trị Ðạo của
Ðạo Cao Ðài. Sau cuộc biến, được tổ chức lại nền Ðạo thành
bốn cơ quan theo Ðạo luật Mậu Dần (1938), là:
Hành Chánh Đạo - PhổTế - Phước Thiện - Tòa Đạo.
"Hành Chánh Ðạo là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh, hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y luật
pháp mà đi trên con đường đạo đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, tức là thực hành cả khuôn viên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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luật pháp cho ra thiệt tướng. Cầm đầu cơ quan Hành Chánh
Ðạo là ba vị Ðầu Sư Nam và vị Nữ Ðầu Sư thuộc Cửu-TrùngÐài".
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài hợp lại thành Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.
Về Hành chánh: Hội Thánh Cao Đài gồm các bậc phẩm: từ
Phối Sư trở lên hành Đạo ở tại Tòa Thánh Từ Giáo Hữu (bên
Cửu Trùng Đài) trở xuống. (các bậc phẩm ở Hiệp Thiên Đài
hay các cơ quan khác, thì đối phẩm tương đương với phẩm
Giáo Hữu). Vậy từ Lễ Sanh đến Giáo Hữu hành đạo ở địa
phương. (Tộc, Châu, Trấn). Hội Thánh ở trung ương được gọi
là Hội Thánh Anh.
Bàn Trị Sự tại Hương Đạo được gọi là Hội Thánh Em, gồm 3
vị: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự. Đạo Luật qui định:
Dù là một phẩm nhỏ nhất (Phó Trị Sự hoặc Thông Sự) nơi ấp
Đạo cũng phải trường trai và phải từ bỏ quyền Đời đặng để
trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo.
Đạo Luật Mậu Dần (1938) bố trí bốn cơ quan trong Hành
Chánh Đạo (4 cơ quan trong chánh trị đạo).
1-Hành Chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật
Pháp mà đi trên con đường Đạo Đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả
khuôn viên luật pháp cho ra thiệt tướng. Thống quản cả các
hoạt động của nền Chánh Trị Đạo. (Chương hành chánh có 17
điều).
2-Phước Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường
sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng
sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt
nát, ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành Luật
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Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn. (Phước Thiện lấy điều 10 và
11 của Hành Chánh tạo thành).
3-Phổ Tế: là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc
bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp
buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là độ rỗi những kẻ hữu
tâm tầm Đạo (thuộc điều 14 của chương Hành Chánh).
4-Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, gìn giữ Luật
Pháp, chăm nom chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu thi
hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha già thãi, bênh vực
những người cô thế, hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn
sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt Đạo; lại cũng là
một cơ quan giúp cho Hành Chánh, Phước Thiện và Phổ Tế
thêm oai quyền mạnh-mẽ, tôn nghiêm đặc sắc. (thuộc điều 15
của chương Hành Chánh). Tùy theo phân cấp hành chánh mà
bố trí nhân sự và tổ chức các cơ quan.
Phân cấp hành chánh:
Đạo Cao Đài có Trung ương và Địa phương: Cấp Trung ương
đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh.
-Hội Thánh Cao Đài có các cơ quan như: Cửu Viện, Phước
Thiện, Phổ Tế, Bộ Pháp Chánh, Hàn Lâm Viện, Ban Thế Đạo,
Đại Đạo Thanh Niên Hội….
Tổ chức Hành Chánh Đạo tại Châu Thành Thánh Địa
(trung ương) với 1 vị Giáo Sư là Khâm Thành.
Trong Châu Thành Thánh Địa có các Phận Đạo. Đầu Phận
Đạo là vị Lễ Sanh. Phận Đạo có nhiều Hương Đạo.
Ở cấp địa phương:
Trấn Đạo: gồm nhiều Châu Đạo (Giáo Sư phụ trách Khâm
Trấn).
Châu Đạo: Gồm nhiều Tộc Đạo. (Giáo Hữu phụ trách Khâm
Châu).
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Tộc Đạo: Gồm nhiều Hương Đạo (Lễ Sanh phụ trách Đầu Tộc
Đạo).
Hương Đạo: Gồm nhiều ấp Đạo (Chánh Trị Sự phụ trách Đầu
Hương Đạo.
Ấp Đạo có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.
Những tính chất khác
Khi xưng hô với nhau, Tín đồ Cao Đài sử dụng các từ
"Huynh", "Đệ", Tỷ", "Muội" (tức là anh chị em một nhà), tuỳ
theo Thiên chức (Giáo phẩm), tuổi tác, giới tính. Khi kính cẩn,
họ còn thêm "Hiền" phía trước những đại từ nhân xưng trên
"Hiền huynh", "Hiền Tỷ"....
Một cơ sở Tôn giáo Cao Đài được gọi là "Thánh Thất"
hoặc "Thánh Tịnh". Mỗi cơ sở đều có chương trình truyền bá
Giáo lý.
Một Tín đồ Cao Đài nếu thường tham gia các hoạt động của
Đạo và có năng lực thích hợp sẽ được giữ chức vụ tương ứng
như Thủ quỹ, Thư ký… Nếu tình nguyện dành trọn cuộc đời
cho Đạo thì sẽ bước vào hàng Chức Việc hay Chức Sắc. Lúc
đó sẽ được đề cử vào các phẩm vị như Phó Trị Sự, Chánh Trị
Sự, Lễ Sanh… Đạo Cao Đài nhấn mạnh sự bình đẳng giữa
Nam và Nữ trong xã hội.
Tuy nhiên, trong phạm vi Tôn giáo, Nữ giới không được phép
bước lên ngôi vị Chưởng Pháp, Giáo Tông. Toà Thánh khẳng
định rằng đây là lệnh của Thượng Đế, người đã tuyên bố rằng
Nam tượng trưng Dương, Nữ tượng trưng Âm. Nếu Âm thịnh
Dương suy, nền Đạo sẽ đi vào sự hủy diệt.
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức ChíTôn đã lập ngay một Pháp Chánh-Truyền và Tân-luật để điềuhành guồng máy hành-chánh-đạo hầu bảo-thủ chơn truyền
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và Công bình Thiên đạo, kèm theo Pháp-luật còn có Thánhngôn và giáo-điều dạy bảo.

HÀNH CHÁNH-ÐẠO CỬU TRÙNG ĐÀI
• Nam Phái
1-Hội-Thánh EM
2-Hội-Thánh Trung-ương - Hội-Thánh ANH
• Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Ðài NỮ PHÁI
• Cơ quan Phổ Tế

I- Nam Phái:
1-Hội-Thánh EM.
Ðơn vị Hành Chánh Ðạo nhỏ nhứt là Hương Ðạo gọi là HộiThánh Em.Hiện nay số tín đồ của Ðạo Cao Ðài còn ít nên lấy
số tín đồ ở trong một xã làm Hương Ðạo. Khi số tín đồ đông
hơn thì sẽ lấy số tín đồ trong một Ấp làm Hương Ðạo.
*Ðứng đầu Hương Ðạo là vị Ðầu Hương Ðạo, phẩm Chánh Trị
Sự. Mỗi Hương Ðạo được chia ra làm nhiều Ấp Ðạo. Ðứng
đầu mỗi Ấp Ðạo là 2 vị: 1 Phó Trị Sự và 1 Thông Sự. Phó Trị
Sự coi về hành chánh và Thông Sự coi về luật pháp.
Nếu Hương Ðạo ấy có 4 Ấp Ðạo thì số Chức Việc Bàn Trị Sự
của Hương Ðạo ấy có 9 vị, kể ra:
- 1 Chánh Trị Sự 正 治 事
- 4 Phó Trị Sự 副 治 事
- 4 Thông Sự. 通 事
Ðứng đầu một Tộc Ðạo (Họ Ðạo) là một vị Ðầu Tộc Ðạo,
phẩm Lễ Sanh, do Hội Thánh bổ nhiệm.
2-Hội-Thánh Trung-ương: Hội-Thánh ANH

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðứng đầu một Châu Ðạo là một vị Khâm Châu Ðạo, phẩm
Giáo Hữu, do Hội Thánh bổ nhiệm.
Ðứng đầu một Trấn Ðạo là một vị Khâm Trấn Ðạo, phẩm Giáo
Sư, cũng do Hội Thánh bổ nhiệm.
Các Khâm Trấn Ðạo nhận lệnh trực tiếp từ Cửu Viện Trung
Ương Tòa Thánh, do 3 vị Chánh Phối Sư cầm quyền.
Cửu Viện là 9 Viện gồm: Hòa Viện, Lại Viện, Lễ Viện, Học
Viện, Y Viện, Nông Viện, Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện.
Mỗi Viện có nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt.
Ðứng đầu mỗi Viện là một vị Thượng Thống, phẩm Phối Sư,
có một hay hai vị Phụ Thống giúp việc.
Cửu-Trùng-Đài Nam phái có 3 Chánh Phối Sư nên mỗi vị điều
khiển 3 Viện:
- Ngọc Chánh Phối Sư điều khiển 3 Viện: Hòa, Lại, Lễ (Hòa
viện, Lại-viện, Lễ viện)
- Thượng Chánh Phối-Sư điều khiển 3 Viện: Học, Y, Nông
(Học-viện, Y-viện, Nông-viện).
- Thái Chánh Phối-Sư điều khiển 3 Viện: Hộ, Lương, Công
(Hộ-viện, Lương-viện, Công-viện).
Ba vị Chánh Phối Sư tùng quyền Ba vị Ðầu Sư.
Ba vị Ðầu Sư tùng quyền 3 vị Chưởng Pháp và Ðức Giáo
Tông. Ðức Giáo Tông chưởng quản Cửu-Trùng-Ðài cả Nam
và Nữ phái.
II- Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Ðài NỮ PHÁI:
Tổ chức Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Đài Nữ phái giống hệt
và song song với Hành Chánh Ðạo Nam phái, từ cấp địa
phương cho đến cấp trung ương, nhưng chỉ hoạt động về bên
Nữ phái mà thôi.
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Cấp cao nhất của Hành Chánh Ðạo Nữ phái chỉ có 1 Nữ Ðầu
Sư và 1 Nữ Chánh Phối Sư cai quản Cửu Viện Nữ phái.
Nữ Chánh Phối Sư tùng quyền Nữ Ðầu Sư và Nữ Ðầu Sư thì
tùng quyền ba vị Chưởng Pháp và Ðức Giáo Tông.
Sự tổ chức các cơ quan Hành Chánh Ðạo riêng biệt cho Nam
phái và Nữ phái thể hiện sự phân quyền rõ rệt và sự bình
đẳng giữa Nam phái và Nữ phái. Ðây là một nét đặc biệt của
Ðạo Cao Ðài mà các tôn giáo khác không có.
III-. Cơ quan Phổ Tế:
Hành Chánh Ðạo Cửu-Trùng-Đài có tổ chức một cơ quan đặc
biệt có nhiệm vụ truyền Ðạo ở trong nước, gọi là Cơ quan Phổ
Tế. Cơ quan Phổ Tế được thành lập theo Ðạo Luật năm Mậu
Dần (1938), được Hội Thánh ban hành vào ngày 16-GiêngMậu Dần (dl 16-2-1938).

HÀNH CHÁNH GIÁO
行正教
Đức Lý dạy: "Những Đạo hữu nào không vì hạnh đức mà
chung hiệp nhau lo hành Chánh giáo thì đã có Thần, Thánh
lãnh lịnh biên ghi vào Sổ Công Quả, đợi ngày chung qui đặng
đem vào cân Thiên điều mà phán đoán".

HÀNH ĐẠO
行道
E: To preach.
F: Aller prêcher.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Ðền Thánh, thời Tý mồng 1 tháng
giêng năm Mậu Tý (dl. 10-02-1948): "Chúng ta thử ôn lại đã có
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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23 năm hành đạo, chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ hạnh để
bảo vệ con cái của Chí Tôn. Ngày nay cái kết quả nầy có đáng
giá trừ cái khổ hạnh trong 23 năm ấy chăng? Bần Ðạo xin nói
quả quyết rằng: Từ tạo thiên lập địa đến giờ chưa có nền Tôn
giáo nào được mau chóng như Tôn Giáo của Chí Tôn đến tạo
nơi xứ Việt Nam chúng ta. Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành
Ðạo cuối cùng trong hai năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có
đủ tinh thần tìm hiểu Thánh ý của Chí Tôn trong 22 năm, để
cho chủng tộc Việt Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tương
tàn, tương sát, thống khổ, cảnh tượng nguy ngập có nghĩa gì?
Ý vị gì? Ấy là Ðức Chí Tôn xây chuyển cho con cái của Ngài
thấy rằng: Hung bạo ở thế gian, không phải năng lực độc đoán
mà thắng được và trị thế được."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Bước hành Đạo gay-go quá đỗi,
Khiến nhơn-sanh sôi nổi vì ai?
Thở ra một tiếng than dài!
Ơn Trên huệ Nhãn xét coi thế nào!
------------------

Hỏi: Chức-Sắc từ trước giờ ở Tòa-Thánh mới được bổ đi cầm
quyền sau khi Hội Nhơn-Sanh công nhận được kể vào hàng
Chức-Sắc có hành quyền đặng công nhận không?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Kể từ ngày bổ đi hành đạo
tha-phương là đáng kể công-nghiệp. Nếu đủ tài, đủ đức, đủ
công nghiệp phi thường và đủ lệ 5 năm là cho thăng vị đặng,
song để vào hàng Chức-Sắc mới Suất-sư khỏi Tòa-Thánh mà
thôi."
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HÀNH GIẢ
行者
E: The initiate.
F: L’initié.
Hành: Làm, đem làm, đi. Giả: người. Hành giả là người đang
hành công tu luyện, tức là người đã thọ bí pháp tâm truyền và
đang thực hành việc luyện đạo.

HÀNH HẠ
Hành hạ là một sự trừng phạt làm cho mất đi phẩm giá, nhân
cách của người nào đó chẳng hạn. Làm giảm uy tín đi.
Thầy dạy: ngày 23-9-Bính Dần (dl: 29-10-1926):
Hỉ chư Môn đệ, chư Nhu, chư Ái nữ. Các con nghe:
"Thầy buộc phải nói rõ cho các con đừng lầm mà trách Thầy.
Cha hiền chả biết hành hạ con cái bao giờ. Thầy đã đến mà
dìu dắt từ đứa thì lẽ nào lại đành lòng xô đuổi. Thầy thấy các
con bị phép thử thất Ba Trấn lập thành thì đã hiểu nhiều đứa bị
hành. Thầy ngậm đau nuốt thảm ngồi nhìn. Thầy chẳng để thử
thất, Ba Trấn trách Thầy vì yêu mến quá lẽ mà làm mất hết
công bình, nhứt là Lý Thái Bạch kêu nài hơn hết.

HÀNH HƯƠNG
行香
E: To go on a piligrimage.
F: Aller en pélerimage.
Hành: Làm, đem làm, đi. Hương: cây nhang đốt lên để cúng tế.
Hành hương là đi đến chùa đốt nhang lễ bái.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hằng năm, các ngày trong tháng Giêng, những người sùng
đạo nam nữ già trẻ khắp nơi tổ chức đi hành hương ở Tòa
Thánh Tây Ninh và ở núi Bà Đen rất đông đảo, vì ở Tòa Thánh
Tây Ninh có Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế
vào ngày mùng 9 tháng giêng, và ở Chùa Bà trên núi, Lễ Vía
Bà Lê Sơn Thánh Mẫu được tổ chức từ ngày mùng 10 đến
rằm tháng giêng.
Tiền hành hương: là số tiền mà những người đến cúng bái
đóng góp để chi phí cho việc cúng tế. Thông thường, số tiền
nầy dùng để mua: hương, đăng, hoa, trà, tửu, quả.
Tủ hành hương: Cái tủ dùng để đựng tiền hành hương. Tủ nầy
được khóa cẩn thận, có dán niêm, trên mặt tủ có một cái khe
nhỏ để khách hành hương bỏ tiền vào.

HÀNH LỄ
行禮
E: To celebrate a ritual ceremony.
F: Célébrer une cérémony rituelle.
Hành: Làm, đem làm, đi. Lễ: nghi thức cúng tế. Hành lễ là
thực hành các nghi thức cúng tế.
Pháp Chánh Truyền: Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm
chủ các chùa trong mấy tỉnh nhỏ.
(Chúng nó: Đức Chí Tôn gọi các Giáo Hữu. Chùa: Thánh Thất.
Trước ngày khai đạo chưa có Thánh Thất, nên Đức Chí Tôn
tạm gọi là chùa.)
----------------------

Ngài Tiếp Lể Nhạc Quân nói: "LỄ là một việc rất trọng hệ, vì là
cái hình thể của nền Đạo phô bày ra trước mặt người. Chư
Đạo-hữu cần phải để công xem sóc nhắc-nhở nhau mà gìn giữ
tư cách trong mỗi khi hành Lễ cho trang hoàng, hầu tỏ tấc
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lòng thành kỉnh của mình cùng Đức Chí Tôn và chư Tiên Phật
Thánh Thần, lại cũng là một phương châm về đường Phổ-độ
nữa. Mỗi khi chúng ta hành Lễ, thì người ngoại Đạo sẵn ý xem
vào mà phân biệt Tà Chánh một ít của nền Đạo trong đó, vì
Đạo là việc nhiệm mầu huyền bí rất sâu xa, người ngoài nào
thấu đặng? Duy có chăm nom cách cử chỉ của chúng ta trọng
kỉnh các Đấng thế nào, thì đủ cho người vẽ ảnh Đạo ra thế nấy
mà thôi".

HÀNH LÝ
行裏
Vĩnh Sơn Ðạo-Sĩ giáng dạy (Le 29 Juillet 1927):
"Chư vị đã trả lời câu hỏi của Bần Ðạo chưa? Có hiệp ý Chư vị
không? Tỷ như Chư vị hành lộ lỡ đường tìm quán đỗ nhờ, thì
tự nhiên gia chủ tùy phẩm hàng của Chư vị mà tiếp đãi.
Chư vị là khách sang trọng thì được trọng đãi, còn như thường
nhơn thì tiếp đãi đơn sơ, ấy là thường tình trong cõi tạm phù
sanh. Mà đây cũng vẫn thế, bỏ hết chức phẩm cùng các cuộc
giàu sang của Chư vị tạm hưởng, đến ngày chung cuộc hành
lý của Chư vị đem theo được nghĩ rất hiếm hoi là phước đức
hay là tội lỗi. Phước đức là sự nghiệp của Chư vị sẵn dành để
bước chung vào địa vị cao sang trọng hưởng thanh nhàn đời
đời kiếp kiếp. Còn tội lỗi cũng là sự nghiệp của Chư vị đem
theo vào Nghiệt Cảnh Ðài.

HÀNH PHÁP
行法
E: The Administrer a sacrament.
F: Administrer en sacrement.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Hành pháp là thi hành pháp luật, tức là chiếu theo pháp luật
mà làm. Hành hình: Thi hành hình phạt).
- Hộ Pháp bạch: Thiên thơ đã đổi, đệ tử xin giao quyền hành
của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm
Thiên thơ vững chặt.
Đức Lý: "Cười...Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại,
hai là hành pháp thì dễ, hành hình thì khó, không có nửa
quyền trị thế của Lão nơi tay Hộ Pháp, có thế nào điều hành
Hội Thánh cho đặng. Ấy vậy, cứ để y."
Đức Hộ Pháp triệu tập chức việc và tín đồ để vào Đền Thánh
cho Ngài hành pháp. Một hôm Đức Hộ Pháp ra lịnh triệu tập
Chức việc và tín đồ tập trung vào Đền Thánh. Đức Ngài dạy
Chức việc và Tín đồ ba ngày liền cách thức sắp xếp vào ra
đứng ngay vị trí cho nhuần nhuyễn, thuần thục để khi Ngài có
lịnh là phải thực hiện cho y và thật nghiêm.
Đúng ngày, Đức Hộ Pháp triệu tập Chức việc và Tín đồ. Đức
Ngài dặn ông Truyền Trạng Ngọ dẫn đầu nhóm Chức việc và
Tín đồ từ ngoài đi vào cửa Hiệp Thiên Đài để vào Bát Quái
Đài. Còn Đức Ngài ở Lư hương Bát Quái Đài ngó ra Hiệp
Thiên Đài. Đức Ngài dặn ông Ngọ thêm khi vào khỏi cửa Hiệp
Thiên Đài ông Ngọ phải ra dấu hiệu (signal) cho Ngài biết rồi
mới được vào tiếp. Khi ông Ngọ đến vị trí 7 cái Ngai, nghe
Đức Ngài nói:
- "Sao lâu quá không thấy vô"?.
Đức Hộ Pháp vừa dứt thì ông Ngọ tới nơi rồi. Đức Ngài hỏi:
Sao vô lại không ra hiệu. Ông Ngọ lặng thinh có vẻ buồn vì lời
trách, vì ông đã làm y lời dạy không dám trái, thế mà không
hiểu sao Ngài lại không thấy ông Ngọ đi vào, đến khi sát một
bên thì Ngài mới hay biết..Đức Hộ Pháp hành Pháp xong. Khi
trở ra, ông Ngọ trình bày tự sự. Đức Hộ Pháp trấn an, chẳng
qua là Thiên ý, Thiên cơ. Đức Chí Tôn không cho Qua thấy;
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Đức Ngài nói thêm: "E cho sau này tín đồ quá quyền Chức
sắc".

HÀNH PHÁP ĐOẠN CĂN
行法斷根
Ông Phối Thánh Phạm văn Màng giáng than cùng Đức HộPháp về việc Chức sắc hành pháp Đoạn căn như vầy:
"Ôi! Con chỉnh than rằng: Hồng ân của Đại Từ phụ chứa chan,
rưới khắp cùng cho những kẻ đau đớn thảm sầu đủ điều an ủi.
Thưa Sư Phụ: Con xin nơi lòng Bác ái Từ-bi Sư Phụ ngó đến
đôi muôn kẻ lạc đường, cho người độ rỗi kẻo tội nghiệp: Xin
Sư Phụ dặn lại giùm mấy vị Hành phép xác, biểu khi trục Chơn
Thần vào 9 cây nhang gọi là Cửu Tiêu rồi thì nán đợi cho
Chơn Thần, thăng cho đủ Tam giới nghĩa là ba bực, thăng rồi
lại cầm vững cho Tam bửu nhập định đủ ba lần. Mấy vị ấy
không đợi đủ lại định Thần thành thử bửu pháp ấy không hiệu
nghiệm vào đâu hết."
Tóm lại, làm phép độ hồn cho một người chết là lấy quyền
năng điển lực vô hình luyện Ma Ha thủy để tẩy trừ những mối
oan khiên, ô trược, kế tiếp dùng kéo thiêng liêng đoạn lìa bảy
mối oan nghiệt cho Chơn Thần được nhẹ nhàng lên cõi Hư
Linh.
Ấy vậy, làm phép xác cốt yếu là tắm gội xác tục và hồn với giọt
nước Cam Lồ, cắt đứt bảy dây oan nghiệt cho Chơn thần lìa
khỏi xác rồi đưa Chơn thần vào cõi Hư linh, nghĩa là Thanh
Tịnh Đại Hải Chúng, Tứ Đại Bộ Châu và Tam Thập Lục Thiên.

HÀNH PHÁP GIẢI THỂ
行法解躰體
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Đức Hộ Pháp hành pháp Giải Thể: Ông Chơn Nhơn Phạm
Duy Hoai kể: Lúc ông là Chí Thiện, được Đức Hộ Pháp cho
thọ Pháp giải thể cùng với một số đông Chức sắc khác tại Đền
Thánh.
Đức Hộ Pháp đứng tại giảng đài, truyền cho mọi người nằm
sấp xuống, mắt nhắm lại; đầu hướng vào Bát-Quái chớ không
úp mặt; hai tay duỗi lên thẳng nằm theo hướng vào Bát Quái
Đài. Đức Ngài cho đồng nhi đọc kinh "Khi đã chết rồi". Ngài
hành Pháp xong, kế tiếp Ngài cho đồng nhi đọc "Đại Tường
Kinh", buổi lễ kết thúc. Mọi người nghe nhẹ nhàng khoan khoái
khôn lường. Cũng tương như vậy, có một lần thời Ngọ tại Đền
Thánh mọi người đang ngồi cúng, tự nhiên nghe trên khoảng
không ngay trên đầu một âm thanh rần rần. Ngay tức thì, mọi
người nghe Đức Hộ Pháp (lúc đó Ngài cũng đang Cúng) bảo
nằm xuống tất cả, nhắm mắt lại, đầu hướng vào Bát Quá Đài,
không úp mặt, hai tay duỗi sát thẳng bàn tay hướng vào Bát
Quái Đài. Mọi người liền làm theo lời Đức Ngài mà không hiểu
gì. Sau đó Đức Ngài bảo mở mắt ra ngồi dậy, vị trí nào ở ngay
vị trí đó. Lúc bấy giờ mọi người rất đỗi ngạc nhiên và sợ sệt,
chỉ biết là rất hồi hộp mà thôi. Mọi người cùng suy nghĩ: Chẳng
biết Đức Hộ Pháp hành Pháp gì mà điều gì đã xảy ra lúc mọi
người nhắm mắt. Họ không biết gì hết, nhưng có một điều là
tất cả sau khi ra khỏi Đền Thánh thấy nhẹ nhàng, khoan khoái
thoải mái khôn lường, họ cảm nhận một cái gì đó Thiêng liêng
đến với mình.

HÀNH PHÁP KHI CÚNG ĐÀN & DÂNG TAM BỬU
Đức Hộ-Pháp nói: "Mỗi phen nhập đàn, hễ trống chuông rồi,
thì tất cả đi vô, cả thảy đi vô thong thả, chỉ có Bần Ðạo thật bối
rối, bước lên Ngai rồi, trụ pháp lại, vẽ bùa niệm chú. Câu chú
mà khi thượng sớ, chúng ta thường nghe đọc "TAM CHÂU
BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN". Thật sự thì như vầy "TAM
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THIÊN THẾ GIÁI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM". Từ trước đến giờ,
các bậc tiền bối của chúng ta đã để như nói trên, nên không
thể sửa cải được, phải để y như vậy. Khi bái đàn rồi cả thảy
quì tụng kinh, còn Bần Ðạo tịnh niệm, mỗi câu kinh mấy em
đọc vẫn dễ, vì thuộc mà đọc thôi, riêng Bần Ðạo mỗi câu kinh
phải mật niệm, tụ hết cả nghĩa lý của nó dâng lên Chí Tôn và
các Ðấng Thiêng Liêng. Rồi còn điều nầy rắc rối hơn hết, hễ
khi nào cả thảy tụng rồi bài kinh Chí Tôn hoặc kinh Tam Giáo,
khi Bần Ðạo thấy nín hết, buổi đó đem hết tinh thần trụ lại,
dâng lời mặc niệm ấy vào Bát Quái Ðài. Ðến khi tất cả niệm
Ngũ nguyện cũng vậy, Bần Ðạo định tâm, dồn cả đức tin biến
thành một huệ quang chiếu diệu đem vào Bát Quái Ðài, rồi đợi
cho Bát Quái Ðài trả lời khi ấy ở trong đó ánh sáng tủa ra, Bần
Ðạo cúi đầu niệm thế cho cả thảy. Còn dâng Tam Bửu, Bần
Ðạo hiểu cả nghĩa lý của nó:
Khi dâng bông: cả thảy hình thể con cái của Chí Tôn tức là
Thánh Thể của Ngài, trụ hết xác Thánh đó dâng cho Ngài
đặng Ngài làm phương cứu thế. Ðó là dâng bông.
Tới dâng rượu: cả thảy khi dứt câu kinh, nín lặng hết, Bần
Ðạo vận dụng cả trí não tinh thần, đem đức tin của cả thảy
dâng vào Bát Quái Ðài.
Tới dâng trà: là dâng cả linh hồn cho Chí Tôn. Bần Ðạo để cả
tinh thần trụ lại, đem linh hồn của cả con cái Chí Tôn dâng cho
Ngài. Khi các người cầu nguyện, buổi cầu nguyện biết vậy thì
nguyện như vậy thôi, còn Bần Ðạo phải trụ hết tinh thần định
trở lại, đem cả những lời cầu nguyện ấy đặng dâng cho Chí
Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng. Khi Chí Tôn truyền cho pháp
ấy, Bần Ðạo nghĩ rằng: Ðó là chiếu theo cổ pháp của nhà Phật
buổi trước, nhứt là Thiền Môn mỗi khi làm chay, thí của, cầu
siêu, hay tuần tự chi đều rước một vị Hòa Thượng trụ trì đến.
Không gì khác hơn là bí pháp của Chí Tôn trụ thần, Bần Ðạo
dám chắc rằng không ai biết, họ tụng kinh như hát mà thôi,
không ai để hết tinh thần vào câu kinh, nên mấy thầy chùa gõ
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mõ tụng kinh có ăn thua gì, trọng hệ là vị Hòa Thượng trụ trì
ngồi hành pháp, nhưng không hiểu họ có biết mà làm y theo
đó hay không? Cái trọng hệ ấy, nếu ai làm cho y, thì là trúng
với bí pháp. Tiểu Ðàn thì vậy.
Còn Ðại Ðàn lại còn rối cho Hộ Pháp hơn nữa, là có ba ấn:
Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn, ấn ấy không phải
do tay Hộ Pháp không! Khi đứng lên Ngai rồi bắt ấn Hộ Pháp,
lấy cả Tam bộ Thiêng Liêng tức là sanh khí mà ta thấy trước
mắt tỏa ra cùng khắp. Rồi đến trụ thần lại bao trùm cả trái đất
nầy như vòng bao một trái cây gì vậy, để cái cuống lên trên,
đem dâng cho Chí Tôn ngự. Kế dâng bông, bắt ấn Thượng
Nguơn dưới đạp Ngưu Ðẩu, tay đưa Giáng Ma Xử lên hiệp với
chữ Khí, đem khí ấy đưa ra cả Càn Khôn thế giới. Ấn Thượng
Nguơn làm chủ chữ Khí, đem khí ấy hiệp hết cả Nguơn Khí
đặng bao trùm vũ trụ. Ðến Trung Nguơn bắt ấn Hiệp Chưởng
biến hóa, Gián Ma Xử để nằm ngang, đuôi bên Thế, cán bên
Ðạo, ý nghĩa Ðạo cầm cán đặng trị Ðời. Bắt ấn Hiệp Chưởng,
cầm cả cơ Pháp của vạn vật biến sanh đặng bảo tồn không
cho tương tranh, tự diệt nhau. Tới Hạ Nguơn, tay tả thuộc
Dương để trên, tay hữu thuộc Âm để dưới, rồi để Giáng Ma
Xử chúi xuống, trụ thần đem cả càn khôn hiệp cả vạn vật. Bắt
ba ấn phải trụ thần, làm sao cho ấn ấy đừng thất pháp. Cho
nên ban sơ, buổi Chí Tôn mới giao cho Bần Ðạo tại Từ Lâm
Tự, cái khó là trí óc vẫn lo ra, vì không quen, không phải mình
làm thầy phù, thầy pháp gì ổng giao cho học mãi làm không
trúng. Vì cớ nên mới có quỉ lộng tại Từ Lâm Tự buổi nọ, các
Ấn khác của Hộ Pháp có linh hay không mà quỉ lộng? Ấy là
Thiên Cơ khiến vậy. Chí Tôn mở Tam Thập Lục Ðộng coi có
phá nổi Ngài không? Có thể làm cho tiêu diệt nền Chánh Giáo
không? Ðể cho chúng sanh thí nghiệm mà thay quyền năng vô
tận của Ngài. Buổi nọ vì thời gian ngắn ngủi, nên công việc
chưa rành rẽ, vì không đủ thì giờ để chuyên luyện, hoặc cho là
chưa trọng hệ cho lắm, nên có điều sơ lược. Ðó là Thánh ý
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của Ðức Chí Tôn muốn như vậy. Trong một thời Cúng, Bần
Ðạo đã căn dặn nhiều phen trọng hệ hơn hết, là khi Dâng Tam
Bửu, dầu cho tinh thần suốt buổi Cúng có nhiều lúc lo ra đi
nữa, đến khi Dâng Tam Bửu, khuyên cả thảy định thần đặng
mật niệm, dâng ba bửu trọng hệ cho Chí Tôn, tức là giúp sức
Bần Ðạo hành pháp dễ dàng một chút đó."

HÀNH PHÁP LẠ
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa: "Thời buổi đó nước của dân
Juifs bị Ðế quốc Romains chiếm làm thuộc địa, ở Palestine thì
để một vị Chánh Soái là Hérode Antivas hằng để tâm mưu sát
Ðấng Chúa Cứu Thế, vì có tiên tri nói đến làm Vua nước Do
Thái, nên ngay từ buổi đến trấn nhậm Palestine chính Hérode
đã giết ông Thánh Saint Jean Baptiste. Buổi ấy các nhà tiên tri
cho biết Ðức Chúa Cứu Thế sanh ngày đó mà không biết
Ðấng Chúa Cứu Thế là ai? Muốn giết, mà không biết ở đâu?
Nên bắt tất cả con nít sanh trong đêm ấy ra giết hết, đinh ninh
rằng: Trong đám đó có lẽ có Ðấng Chúa Cứu Thế. Ai dè may
thay! Ông Joseph đêm mệt mỏi nằm mộng thấy Thiên Thần
mách bảo, liền bồng đứa trẻ trốn qua Egypte. Hai vợ chồng
đào tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng đã bị giết rồi. Qua Egypte
một thời gian, đứa con lên được lên 5, 6 tuổi, nghe tin bên
nước mình đặng yên và có lịnh thiêng liêng truyền dạy hai vợ
chồng trở lại Palestine, chồng làm thợ mộc theo nghề cũ, vợ
may vá nuôi con, lại sanh thêm ba bốn người con trai, gái nữa,
thành thử cách sống rất nghèo hèn khổ não, từ cái đường
sông Jourdain Ðức Chúa để bước đội nước mỗi ngày giúp Mẹ
cùng kiếm công một hai cắc. Buổi nọ là lúc đã trộng rồi, được
12, 13 tuổi, theo cha học làm thợ mộc, ông chỉ đâu làm đó. Khi
đó ông Joseph lãnh làm nhà của người ta, rủi cắt làm sao mấy
cây cột lỡ cụt hết người chủ bắt đền không biết liệu làm sao?
Nhà nghèo tiền đâu mua cột khác đặng bồi thường. Ông ngồi
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khóc ròng, đoạn Chúa mới cầu nguyện rồi cha một đầu con
một đầu nắm kéo nhẵng ra cho đủ thước đặng bồi thường cho
chủ, bằng không thì chỉ có ở đợ mà trừ. Thiệt lạ lùng thay và
huyền diệu thay! Đó là Ðấng Christ hành pháp lạ lần thứ nhứt
trong năm 12 tuổi là năm kéo cột đó".

HÀNH PHÁP TẠI KIM BIÊN
(Đức Chí-Tôn hành pháp tại Kim biên)
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 24 tháng 5
năm Mậu Tý (dl. 30-06-1948)
"Bần Ðạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên
năm 1927, đặng truyền giáo, Ðức Chí Tôn cho vị Phối Sư
Hương Lự của chúng ta đây được thông công cùng Ngài, nhờ
nghe, nhờ thấy, truyền pháp cho Bần Ðạo. Khi nọ, Chí Tôn
biểu Bần Ðạo lại kệ "bàn viết" có sắp một dãy nhựt trình đặng
rút ra hai tờ. Ngài lại dạy Chị chúng ta là Bà Phối Sư Bảy đứng
bắt ấn, kế Bần Ðạo trải hai tờ nhựt trình sau lưng mà bà Chị
vẫn không biết. Tới lúc bắt Ấn rồi, Bần Ðạo thưa "Ðã trải rồi".
Tức thì bà Chị nhảy ngược lại, đạp hai tờ nhựt trình. Bần Ðạo
không hiểu nghĩa gì. Ðức Chí Tôn biểu coi hai chơn đạp cái
gì? Bần Ðạo coi chơn trước giở lên là hình Tưởng Giới Thạch,
đạp ngay trên đầu, còn chơn sau Bần Ðạo biểu giở nhón lên,
coi thấy hình Roosevelt, quan Tổng Thống của nước Mỹ đạp
ngay ngực và miệng. Ðức Chí Tôn nói với Bần Ðạo rằng:
- "Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Ðạo đáo để, còn
nước Mỹ sẽ lãnh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu".
Ngày nay, chúng ta đã thấy tưởng chừng như Chí Tôn đã
khiến mấy vị phóng viên bên Mỹ đến lấy hình trọn vẹn của
Ðạo, đủ cả chi tiết, Kinh Luật đem về xứ để truyền bá, thì mấy
vị nầy chẳng khác như Ðức Tam Tạng ngày xưa đến Ấn Ðộ

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

96

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

thỉnh Kinh. Bần Ðạo dám chắc sự bí mật mà Bần Ðạo thấy Chí
Tôn Hành pháp buổi nọ, đã kết liễu ngày hôm nay. Ấy vậy,
chúng ta phải chịu nhọc một chút đặng nghinh tiếp họ, trong
buổi lễ nầy. Bần Ðạo tưởng khi những người có mặt ngồi tại
đây hầu lễ nầy, biết chừng đâu, cũng sẽ được hạnh phúc như
đi truyền giáo bên Mỹ sau này mà chớ! Bần Ðạo để lời cám ơn
toàn cả nam nữ và các BÍ PHÁP ấy chúng ta sẽ thấy Chí Tôn
làm thành tướng trong thời gian ngắn ngủi sau đây."

HÀNH QUYỀN CHƯỞNG LỄ
行權掌禮
Do tờ dâng lên xin cho một vị Giáo-Sư Phái Thượng đứng
xướng trên Giảng-Đài Đền-Thánh khi Tiểu và Đại-Đàn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Đặng, song trong Huấn Lịnh
để thay-mặt cho vị Giáo Sư phái Ngọc chủ Lễ, khi có một vị
Giáo-Sư phái Ngọc phải thay thế liền vì vị Giáo-Sư ấy ngang
hàng với Hộ-Đàn Pháp Quân hành quyền Chưởng-Lễ. Khi
trước Giáo-Sư Mười được ban cho một cây Giản-Lịnh đặng
làm phận-sự này chẳng khác nào cây Giản Uất-Trì, tiền đả
Hôn-quân, hậu đả loạn-thần đặng ngăn-ngừa phản-Đạo độtnhập vào Đền-Thánh." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

HÀNH SỰ
行事
Thầy dạy: ngày 18-5-Đinh Mão (dl: 17-6-1927)
"Hành sự cho là đủ, chớ nên chấp lẫn nhau mà mất niềm
đồng Đạo chẳng tốt. Nhiều đứa cũng lắm cầu danh vì mối
Đạo, chúng nó phải bị truất phần công quả về sau. Lý Bạch
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hằng phàn nàn về đức Từ-bi của Thầy, nhưng con cũng đồng
con, Thầy đã độ rỗi các con, há để cho hành phạt các con đến
điều hay sao? Những đứa nào chẳng biết tự cải thì sau cũng
khó mong nơi lượng Từ bi của Thầy nữa đặng".

HÀNH TÀNG
行藏
E: The visible and hidden acts.
F: Les actes visibles et cachés.
(Hành là làm, Tàng là chứa trữ lại) Hành tàng là những hành
vi hiển hiện hay ẩn kín được gọi là hành tàng. do câu "Dụng
chi tắc hành, xả chi tắc tàng". 用之則行舍之則藏 nghĩa là khi
cần dùng tới thì đem ra, khi không cần nữa thì cất vào. Hành
tàng của mình (tất cả những việc làm thấy rõ, hoặc giấu kín),
dù hư dù thực tự nơi nhà mình biết, cái họa phước bởi đâu mà
ra, thì phải hỏi làm chi? Hễ lành dữ rốt lại cũng có trả, chỉ trả
kíp hay chầy mà thôi:
Hành tàng hư thực tự gia tri,
Họa phúc nhân do cánh vấn thùy?
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.
行 藏 虛 實 自 家 知,
禍 福 因 由 更 問 誰?
善 惡 到 頭 終 有 報,
只爭來早與來遲
Khi còn sống nơi dương thế, vì còn vô minh nên không biết
được phải quấy. Ngày nay, hồn lìa khỏi xác, trở về cõi hư linh
mới thấy được mọi hành tàng.
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Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo may duyên đặng thấy hình trạng
ấy, chúng ta không thể gì định hành-tàng người này hay,
người kia dở, người này nên, người kia hư, nhiều điều ta ngó
thấy trong cảnh này khác hẳn với khuôn luật vô hình, chúng ta
chẳng thể nào đoán trước được"

HÀNH THIỆN (Phẩm)
行 善
E: To do a got deed.
F: Faire le bien.
Hành: Làm, đem làm, đi. Thiện: lành, tốt.
1. Hành thiện là làm điều lành điều tốt, ích lợi cho người khác,
thí dụ như: Cứu đói trợ nghèo, bắc cầu sửa đường,...
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Mỗi đẳng cấp (Cơ Quan Phước Thiện) phải có đủ 3
năm hành thiện mới mong bước qua đẳng cấp khác.
Sách Minh Tâm Bửu Giám:
Hành thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo,
Bất kiến kỳ trưởng, nhựt hữu sở tăng;
Hành ác chi nhơn như ma đao chi thạch,
Bất kiến kỳ tổn, nhựt hữu sở khuy.
Nghĩa là:
Người làm lành như cỏ trong vườn xuân,
Không thấy lớn mà mỗi ngày vẫn tăng;
Kẻ làm ác như đá mài dao,
Không thấy mòn mà mỗi ngày vẫn khuyết.
2. Hành Thiện là một phẩm Chức sắc trong Thập nhị đẳng
cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước Thiện.
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Hành Thiện là người đã nghe đã biết việc lành rồi, bây giờ
phải đi làm lành, làm thế nào cho kẻ bịnh hoạn, tật nguyền, già
cả, góa bụa, được hưởng điều lành, được an ủi cõi lòng, hết
than thân tủi phận dở dang, bớt điều khổ não, mới xứng đáng
gọi là Hành Thiện.
Hành Thiện đối phẩm Chánh Trị Sự bên Cửu Trùng Ðài.
Đạo phục của Hành Thiện khi chầu lễ Đức Chí Tôn:
Hành Thiện mặc áo tràng trắng, choàng ngang vai một Dây
Sắc Lịnh màu đỏ, bỏ mối qua tay mặt, trên Dây Sắc Lịnh có
gắn khuê bài đề chữ Hành Thiện bằng quốc tự, đầu đội khăn
đóng đen 7 lớp chữ Nhơn.
Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp về phẩm Hành Thiện:
"Chơn pháp bên Phước Thiện có điều nầy trọng yếu hơn hết,
từ bực Hành Thiện muốn lên Giáo Thiện, phải tạo nghiệp cho
đủ 12 gia đình theo chơn pháp.
Nếu thiếu một người trong số 12 người ấy thì phải dừng lại ở
bực Hành Thiện mà thôi, chớ không thăng lên Giáo Thiện. Tạo
nghiệp cho 12 gia đình, không phải đem bà con vào đó mà
được, tạo nghiệp cho mỗi gia đình phải có bằng chứng là
ngoại nhân, còn đem bà con cật ruột thì truất bỏ, chẳng kể
công nghe chưa? Bởi vì bậc Hành Thiện là phải làm thiện,
nhưng nếu làm cho thân nhân mình, anh em của mình, làm
cho gia đình mình, thì không kể là hành thiện."
Lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp về phẩm Hành Thiện:
"Chiếu theo chơn pháp thì cả Sở Lương điền Công nghệ chỉ
có hàng Chức sắc phẩm Hành Thiện mới được lập mà thôi, vì
họ phải nuôi sống và bảo vệ lập nghiệp cho 12 gia đình; còn
hạng Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện thì làm công quả trong
các cơ sở của Hội Thánh, đặng nhơn thời gian tùng sự với
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một Chức sắc Thiên phong hàng Giáo Thiện mà học đạo lý và
tu tâm dưỡng tánh, kiên cố tâm đạo.
Vậy, hễ trọn hiến thân vào Đạo thì họ không còn gia đình nữa,
hay là gia đình của họ cũng thuộc về Đạo, dưới quyền của một
vị Giáo Thiện giáo huấn, bảo bọc, là cơ sở của Hội Thánh. Do
đó, chư vị Giáo Thiện là riêng biệt, nạp trọn huê lợi công ích
cho Hội Thánh.
Còn các cơ sở của Hành Thiện là thuộc quyền của gia tộc của
họ đào tạo, phải tùng khuôn luật đặng sửa đương.
Hội Thánh Phước Thiện, trong kỳ Đại Hội nầy, Bần đạo nhứt
định không cho qua khỏi mặt luật ấy nữa." (Ngày 5 tháng 9
năm Tân Mão, 1951)
Theo Đạo luật Mậu-Dần (1938) thì phẩm Hành Thiện muốn
thăng Giáo Thiện ngoài 3 năm công nghiệp còn phải nuôi đủ
12 gia tộc mới đặng. Tuy nhiên, Bộ Pháp Chánh cũng nhận
thấy vì hoàn cảnh mà chư vị Hành Thiện chưa làm tròn nhiệm
vụ ấy đặng, nên cũng còn cứu xét lại và sẽ yêu cầu Hội Thánh
Hiệp-Thiên-Đài, thỉnh giáo Đức Hộ-Pháp vì Thánh Giáo Đức
Ngài đêm 16 tháng 11 Ất-Tỵ dạy như vầy:
"Bần Đạo vì thương tình của các Chức Sắc nhỏ ở vào hoàn
cảnh phức tạp không thể nuôi 12 gia tộc nên mới chế giảm
cho luật lệ ấy. Nhưng nếu cứ thi hành thế mãi, thì vấn đề
Phước Thiện sẽ mất ý nghĩa của nó. Nên Bần Đạo buộc phải
trở về chế độ cũ là phải nuôi 12 gia tộc rồi mới xứng đáng làm
anh của chúng sanh. Vậy phải đình việc cầu thăng Hành Thiện
lên Giáo Thiện và phải chờ Bần Đạo định phận sau".
Vì lẽ ấy mà chúng ta còn ước mong Đức Ngài từ bi quá cố đến
các vị Hành Thiện mà định phận cho họ càng sớm càng tốt.
Đức Hộ Pháp giáng dạy ngày 14-12-1968 dạy rằng: "Thật là
một việc khó cho Bần Đạo vì Bà Cố Phối Sư Hương Nhiều đã
có lời cầu khẩn thiết tha cho sắp nhỏ Hành Thiện nhất là Nữ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phái, nhược chất liễu bồ, không thể nuôi 12 gia tộc nên xin
miễn thể lệ nầy cho Hành Thiện, Bần Đạo không thể từ chối
đặng nên chấp thuận cho tất cả. Nữ Hành Thiện được thăng
phẩm Giáo Thiện nếu hội đủ thâm niên công nghiệp và hợp lệ.
Còn Hành-Thiện Nam-Phái chờ hội đủ điều kiện mới được cầu
thăng. Về các Chức Sắc nhỏ từ Minh Đức, đến Hành Thiện
nếu hội đủ thâm niên và điều kiện thì được thăng nhứt cấp đến
phẩm Hành Thiện mà thôi".

HÀNH THIỆN CHI NHÂN
行善之人
Đức Hộ-pháp nói: "Nòi giống Việt Nam chịu ảnh hưởng của
văn hóa Nho phong 4.000 năm đã để cho chúng ta hai câu
đích đáng, nếu chúng ta biết dùng từ thử nước Việt Nam
không có cảnh tượng ngày nay:
"Hành thiện chi nhơn như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ
trưởng nhựt hữu sở tăng. Hành ác chi nhơn như ma đao chi
thạch, bất kiến kỳ tổn nhựt hữu sở khuy".
行善之人如春園之草不見其長日有所曾
行惡之人如磨刀之石不見其損日有所窺
Câu trước có nghĩa là: Người làm lành như vườn cỏ mùa xuân
không thấy lớn, mà càng ngày càng tăng thêm.
Câu sau: Người làm ác như cục đá mài dao, tuy không thấy
hao mà càng ngày càng mòn khuyết. Lấy nhơn nghĩa đối với
bạo tàn, lấy tâm ưu ái trả thù hận, ấy là tâm Phật, phải tâm chí
Thánh mới làm đặng. Bần Ðạo làm đặng, đặng chi? Ðặng nêu
cao tinh thần Ðạo Cao Ðài nầy lên như Chí Tôn muốn.
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HÀNH TRÌNH
行 裎
F: Itinéraire, voyage.
Đức Quyền Giáo-tông nói: "Một điều Anh ước mong sao hành
trình của mỗi em làm thế nào cho đoàn hậu tấn để tâm kính
mến lo cho các em, cũng như các em lo cho Anh từ thử."

HÀNH VI
行為
Hành vi là việc làm của mỗi người trong xã hội.
Sách Minh-Tâm Bửu-Giám, Từ Thần Ông có nhắc nhở: khi
nhàn nhã nên kiểm điểm lại những công việc lúc bình sinh đã
làm; lúc yên vắng hãy xét kỹ lại những việc đã qua trong ngày.
Một lòng nắm giữ cho tâm ngay chính, thì tự nhiên Trời đất sẽ
soi xét đến cho. "Nhàn trung kiểm điểm bình sanh sự, tĩnh lý
tư lương nhựt sở vi. Thường bả nhứt tâm hành chánh đạo, tự
nhiên thiên địa bất tương khuy" 閒中檢點平生事, 靜裏思量
日所為, 常把一心行正道, 自 然天地不相虧.
Thánh giáo Thầy có dạy: "Lương tâm của các con là một khiếu
thiêng liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong
đường tội lỗi và ban thưởng trong việc nhơn đức. Làm một
việc phải tức là do nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi nơi
Thiên luật".
Ngoài ra, trong bài "Khen Ngợi Kinh Sám Hối" cũng có nhắc
nhở và dạy như sau "Ngày ngày tập sửa tánh thành, Đêm đêm
tự tỉnh tu hành ăn năn". Ấy là hằng ngày, con người dù phải
mưu sinh, song tánh tình phải giữ cho thành thật và mỗi đêm
phải tự tỉnh 自省, tức là tự xét mình xem thế nào, nếu có lầm
lỗi thì sám hối ăn năn:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy:.."Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu
nhiệm, mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin
nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con
đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu
nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các con khá tuân
lịnh dạy."
Thánh Ngôn rằng: "Đạo chẳng phải nơi lời nói, mà lại nơi kết
quả sự thật mình làm; chẳng phải nói câu kệ, câu kinh, mà lại
buộc hành vi người giữ Đạo."
Kinh Khi Ði Ngủ có câu:
"Các vật dục xảy qua một buổi,
"Cả hành vi lầm lỗi khôn ngừa."

HÀNH VI MẦU NHIỆM
Thầy dạy: "Con duy có TU mà đắc Đạo, phải đoái lại bá thiên
vạn ức nhơn-sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải chưa thoát
khỏi luân hồi, để lòng Từ-bi mà độ rỗi. Nay tuy các con chưa
thấy đặng hành-vi mầu nhiệm mà chính mình Thầy đã đến
nói, các con nên tin nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chân
thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới
thấy cơ mầu nhiệm đặng thì chừng ấy đã muộn rồi. Vậy các
con khá tuân lịnh dạy".

HẠNH ĐỨC
幸德
Hạnh đức: Tánh nết, đức hạnh.
Đây là điều 3 trong 10 điều Khuyến tu của Chí-Tôn:
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Ðiều thứ ba: Vẹn tròn hạnh đức,
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần;
Ðủ công nuôi nấng tấm thân,
Ðừng ham những chuyện phi nhân gạt lường.
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi!
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.
Thầy dạy: ngày 11-11-1926 (âl 7-10-Bính Dần)
Thầy dạy: "Hai con đã có lòng vun nền đạo đức, phải khổ tâm
thêm nữa mà giữ cho tròn phận sự. Mùi chung đỉnh, bả vinh
hoa có khác chi ngọn cỏ phơi sương, vừng mây giữa gió. Nét
hạnh đức là phương hay để dìu dắt các con bước lên con
đường Cực Lạc, tránh khỏi đọa tam đồ".

HẠNH ĐƯỜNG
幸 堂
E: School of trainning of dignitaries.
F: École de l’entrainement des dignitaires.
Hạnh: Tánh nết, đức hạnh. Đường: nhà, trường học. Hạnh
Đường có nghĩa đen là trường huấn luyện về đức hạnh,
nhưng nghĩa thông thường là trường huấn luyện Chức sắc và
Chức việc cho có đủ đức độ và tài ba để đi hành đạo.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): "Phải lập Hạnh Đường nơi
Tòa Thánh và Văn phòng Đầu Tỉnh Đạo đặng giáo hóa Chức
sắc Thiên phong và Chức việc."
"Thiên phong Chức sắc phải vào Hạnh Đường học thêm Đạo
lý, Luật Đạo và Luật đời, đặng dễ bề thân thiện cùng đời mà
độ đời cho biết Đạo. Phải giữ phẩm giá của mình cho đặng
thanh cao đạo đức."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hạnh Đường nơi Tòa Thánh Trung ương huấn luyện 3 cấp
Chức sắc: Giáo Hữu, Lễ Sanh và Chức việc Bàn Trị Sự.
Khóa Hạnh Đường huấn luyện Giáo Hữu được gọi là Cao
Đẳng Hạnh Đường. Các môn được đem ra huấn luyện nơi
Hạnh Đường gồm:
Giáo lý.
Hành Chánh Đạo.
Luật pháp Đạo.
Lễ nghi Tế tự.
Ngoại giao và xã giao.
1. Môn Giáo lý Đại Đạo: giúp thấm nhuần chủ nghĩa và triết lý
cao siêu của Đạo Cao Đài, hấp thụ một ý thức hệ mới, xây
dựng cho mình một lập trường chánh nghĩa, một quan niệm
tiến bộ trong việc khắc kỷ tu thân và phục vụ nhơn loại.
2. Môn Hành Chánh Đạo: sẽ hướng dẫn thông suốt phương
pháp tổ chức, lề lối làm việc khoa học, hầu làm phương châm
giáo hóa và hướng dẫn nhơn sanh đi đúng qui điều chơn pháp
của Đức Chí Tôn trong nhiệm vụ thể Thiên hành hóa.
3. Môn Luật Pháp Đạo: là môn rất quan trọng, vì nó là khuôn
vàng thước ngọc điều hành guồng máy Hành Chánh, hầu bảo
thủ chơn truyền và công bình Thiên đạo, bắt buộc mọi người
tùng Đạo, cũng như chư Thiên phong trong hàng Thánh Thể
đều phải triệt để tuân hành mới mong đoạt được phẩm vị.
4. Môn Nghi lễ Tế tự: chỉ rõ cách thức thờ phượng, cũng như
nghi tiết hành lễ cho chu đáo nghiêm trang, phô diễn một cách
chí kỉnh chí thành, vì có lễ nghi pháp mục oai nghiêm mới ra
vẻ tôn giáo và mới cảm ứng được chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật.
5. Môn Ngoại giao và Xã giao: giúp thông thạo cách đối nhân
xử thế, sự giao hảo giữa người với người và với nhơn quần xã
hội, để càng ngày càng thấu tình đạt lý hơn.
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Ngày 6-5-Nhâm Tý (dl 16-6-1972), Hội Thánh khai giảng khóa
Cao Đẳng Hạnh Đường, Ngài Giám Đốc Hạnh Đường là Giáo
Sư Thái Tác Thanh có đọc một bài diễn văn nói về mục đích
của Hạnh đường, xin trích ra một đoạn sau đây:
"Trong buổi Hạ nguơn kỳ ba khai Đạo, Đức Chí Tôn không lâm
phàm như buổi trước, Đức Ngài chỉ dùng huyền diệu cơ bút để
mở Đại Đạo, Đức Chí Tôn lập thành Hội Thánh để làm tai mắt
cho Ngài mà lèo lái, hướng dẫn nhơn sanh giải thoát nơi trầm
luân khổ hải, Đức Ngài mượn tài đức Chức sắc mang tin lành
Đại Đạo truyền bá cho toàn cả chúng sanh nhập môn cầu Đạo
để được cứu rỗi buổi Hạ nguơn nầy.
Như vậy, Chức sắc mặc nhiên đã lãnh một sứ mạng hết sức
cao trọng do Đức Chí Tôn giao phó. Mà muốn thực thi đúng
mức sứ mạng thể Thiên hành hóa, ta cần có những yếu tố
nào?
Người hữu tài kém đức khó làm nên việc cả.
Người dư đức thiếu tài cũng không mong xây thế cuộc.
Hạnh Đường sẽ đáp ứng cho Chức sắc hai yếu tố trên được
kết quả mỹ mãn. Bởi thế, Hạnh Đường không nhứt thiết để rèn
luyện đức tin mà còn hàm súc bao ý nghĩa. Một Chức sắc đầy
đủ đức hạnh chưa làm tròn sứ mạng của Đức Chí Tôn giao
phó khi biết rằng mình còn thiếu tài năng. Vì lẽ đó mà Chức
sắc cần bồi bổ tinh thần học rộng nghĩ xa trong các môn học
tối thiểu cần thiết.
Trái lại, một Chức sắc tài ba lỗi lạc cũng khó làm tròn sứ mạng
thiêng liêng, nếu nói kỳ tài mà chưa thấm nhuần Giáo lý, Tân
pháp, Triết lý Đại Đạo thì sợ e trong bước hành đạo không đủ
năng lực cảm hóa người.
Ấy vậy, Hạnh Đường là lò đào tạo Chức sắc khuôn mẫu, phổ
biến đúng Chơn truyền Tân pháp. Chức sắc làm cây kim chỉ
nam đưa đường dẫn lối cho sanh chúng, theo dõi bước đường
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tu đến nơi giải thoát để hội hiệp với Đức Chí Tôn ngày công
viên quả mãn."
Trong Khóa Hạnh Đường huấn luyện Chức việc Bàn Trị Sự
Nam Nữ năm Canh Tuất (1970), Đức Thượng Sanh Cao Hoài
Sang ban Huấn từ, xin trích ra một đoạn sau đây:
"Thiết tưởng dầu cho trong giới nào, từ cổ chí kim, ai cũng lấy
sự học tập làm phương pháp đào tạo nhân tài, nhứt là trong
các tôn giáo, sự học hỏi lại càng cần thiết cho người tu sĩ, do
câu: Tự giác nhi giác tha. Phải đủ sáng suốt mới có thể dìu
đường cho kẻ khác. Nếu mình không sáng suốt, hoặc thông
hiểu một cách mù mờ, tức nhiên tránh không khỏi sự lạc
đường sai hướng và trên bước lầm lạc của mình, mình sẽ kéo
theo cả một đoàn người do mình làm hướng đạo.
Đức Chí Tôn có dạy: "Dầu làm vua, làm thầy, làm công nghệ,
làm đạo sĩ, cũng phải có cái chí lớn mới mong thành tựu
đặng." Chúng ta nên quan niệm rằng, trước khi lập chí, chúng
ta cần phải lo học hỏi để trở nên sáng suốt, tức là đem trí não
ra khỏi vòng mờ tối vậy.
Hội Thánh hằng để tâm lo lắng, muốn cho quí vị trở nên những
nhơn vật xứng đáng đối với mặt Đạo, cũng như mặt Đời, vì quí
vị là những cộng sự viên cần yếu của Hội Thánh, đại diện cho
Hội Thánh nơi địa phận mình trấn nhậm. Tuy ở vào địa vị hạ
cấp của guồng máy Hành Chánh Đạo, nhưng quí vị có nhiệm
vụ trọng yếu không kém gì các Chức sắc cao cấp của Hội
Thánh. Hơn nữa, quí vị là những người thân cận hằng ngày
với tín đồ, hòa mình với nhơn sanh, chia vui sớt nhọc với bổn
đạo trong mọi trường hợp, thì quí vị chẳng nên khinh thường
cái trách vụ cao đẹp của mình.
Cũng như ngoài mặt đời, nền tảng Chánh Trị quốc gia ở nơi
Ấp Xã; trong Đạo Cao Đài, nền tảng Chánh Trị Đạo ở nơi Ấp
và Hương Đạo, rồi kế đến là Tộc Đạo hay là Phận Đạo.
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Mặc dầu ở vào hạ từng cơ sở, nhưng nếu trong Ấp hoặc
Hương Đạo có điều xáo trộn, trên dưới thiếu sự êm ấm điều
hòa, tín hữu có điều bất mãn, nhơn tâm ly tán, mất hẳn tình
đoàn kết tương thân thì ở nơi cấp trên, Hội Thánh cũng chịu
ảnh hưởng không hay, khó giữ vững uy tín đối với mặt đời và
bổn đạo. Bởi thế, đem thắng lợi vẻ vang về cho Đạo hay làm
Đạo thất bại, mang tai tiếng, cũng đều do nơi hành vi của quí
vị.
Đã mang danh là Hội Thánh Em, quí vị nên thận trọng, giữ gìn
tư cách đứng đắn, làm cho người đời kính nể, người Đạo tin
cậy, đối đãi với toàn thể tín hữu nơi địa phận mình như tình
huynh đệ trong gia đình, đem tình thương chan rưới khắpcả
bổn đạo, giúp đỡ nương nhờ lẫn nhau, thực hành câu: Nhứt
gia hữu sự bá gia ưu. Được vậy, dù cuộc đời chua cay bi đát
đến mức nào, quí vị cũng không đến nỗi lâm vào cảnh khó
khăn nan giải.
Điều cần nhứt là phải giữ trọn hiếu với Đức Chí Tôn Đại Từ
Phụ, giữ trọn trung thành với Hội Thánh, ngoài ra gắng công
học hỏi, noi gương Thánh trước Hiền xưa mà rèn luyện đức
tốt tánh lành.
Tiền tài châu báu có nhiều giá trị ở đời, nhưng đức tốt tánh
lành có giá trị hơn nữa. Tiền tài châu báu có thể bị chúng
cướp giựt, chớ đức tốt tánh lành không thể nào mất được, và
khi xác thân trở về với cát bụi, những đức tốt tánh lành sẽ theo
linh hồn ta để nâng cao địa vị ta nơi cõi thiêng liêng.
Đức Chí Tôn có bài thi dạy rằng:
Được vàng chớ khá gọi là may,
Vàng hết tội kia chất dẫy đầy.
Bỏ đức bỏ nhân bao kiếp đọa,
Khuyên con giữ Đạo đến cùng Thầy.
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Phân biệt được lẽ cao thấp giữa tinh thần và vật chất, quí vị
nên quí trọng cái Thiên chức của mình và gắng công làm tròn
Thiên chức ấy. Muốn làm tròn Thiên chức, quí vị nên thực thi
mấy điều sau đây:
1. Thực hành trọn vẹn Tứ Đại Điều Qui, ấn định nơi Chương 5
Tân Luật.
2. Phải giữ dạ vô tư mà cư xử với bổn đạo, không vì ai giàu
mà trọng đãi, ai nghèo mà khinh khi.
3. Chỉ thi hành những việc do Hội Thánh ra lịnh bằng văn kiện
chánh thức, không nên chia phe phân nhóm làm mất sự đoàn
kết thân mật trong bổn đạo và gây khó khăn cho Hội Thánh.
4. Nếu có điều khó khăn không giải quyết được, phải thỉnh
giáo bề trên, không nên phán định sơ suất.
5. Trong trường hợp nào cũng phải giữ uy tín của mình và
nâng cao uy quyền của Hội Thánh.
Nếu quí vị tuân hành đúng theo lề lối ghi trên đây, tôi tin chắc
quí vị sẽ thành công mỹ mãn và sẽ được người Đạo cũng như
người đời kính phục.
Đã dấn thân vào Trường thi Công quả, quí vị phải chịu khó
nhọc làm cho cái vốn đạo đức của mình ngày càng tăng lên
mãi. Phải biết ưa thích công việc mình làm thì việc làm mới có
thành quả tốt đẹp và sẽ đem hạnh phúc đến cho mình, vì hạnh
phúc không cốt làm việc gì ta thích mà thích việc gì ta làm.
Cái vốn đạo đức mà quí vị cố gắng góp nhặt và dành dụm,
ngày sau sẽ giúp quí vị được mãn nguyện, vì quí vị sẽ đạt đến
địa vị trọng yếu trong hàng Thánh Thể Đức Chí Tôn và ngày
đó, quí vị sẽ không tiếc công học hỏi cần cù nơi Hạnh Đường
mà quí vị đang hiện diện trong cuộc lễ khai giảng hôm nay."
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HẠNH HUỲNH KỲ
幸黄旗
Hạnh Huỳnh Kỳ là cây cờ vàng do Đức Nguơn Thủy ban cho
Ngài Khương Thượng Tử Nha. Trong lá cờ có thẻ mà không
có chữ. Khi gặp việc nguy biến, chữ sẽ hiện ra trên thẻ, chỉ
cho cách đối phó và giải quyết. Khi xổ cờ ra che thân thì có
hàng ngàn bông sen vàng rủ xuống bảo vệ khắp thân thể
không cho bất cứ vật gì xâm phạm vào thân thể.
Trên Thánh Tượng Ngũ Chi thờ tại Thiên bàn, Đức Khương
Thượng Tử Nha là Đấng ngồi dưới chót hết ở hàng giữa,
tượng trưng Thần Đạo. Ngài mặc áo vàng có thêu Bát Quái,
tay mặt cầm cây roi gọi là Đả Thần tiên, tay trái cầm một cây
cờ vàng gọi là Hạnh Huỳnh Kỳ.

HẠNH LÂM
杏林
Hạnh lâm là rừng trồng tòan cây hạnh.
Tích xưa: ông Đổng Phụng nước Tàu, trị bịnh không lấy tiền.
Để tỏ lòng biết ơn ông thầy thuốc, mỗi người bịnh đem đến
một cây hạnh trồng quanh nhà ông, dần dần tạo thành một
rừng hạnh. Do đó, chữ Hạnh lâm dùng để kính xưng ông thầy
thuốc nhơn đức và tài giỏi
Đôi liễn đặt trước cổng Y-Viện Tòa-Thánh:
- Y nghiệp thuật Kỳ Hiên diệu dược hạnh lâm trừ vạn bệnh,
- VIỆN đường thâm võ lộ tế nhơn công đức phục hồi xuân.
•醫業術岐軒妙藥杏林除萬病
•院堂深雨露濟人功德復回春
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HẠNH NGỘ
幸悟
Hạnh: May mắn, có phước. Ngộ: Gặp. Hạnh ngộ: May mắn
gặp được.
Khánh thờ đóng bằng gỗ, làm Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn tại
tư gia, hai bên có chạm đôi liễn:
• 幸遇高臺傳大道
• 好逢玉帝御塵間
- Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
- Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian.
Nghĩa là
• May mắn gặp được Đức Chí Tôn truyền bá nền ĐĐTKPĐ,
• Tốt đẹp gặp được Đấng Thượng Đế ngự xuống cõi trần.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo: May mắn gặp được Đức
Chí Tôn truyền bá nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Hai câu liễn trên là cặp trạng rút ra từ bài thi Hán văn của Đức
Chí Tôn, có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, mà hai câu đầu
là:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn

DUYÊN HẠNH NGỘ
Nhân xuống thăm mộ Cửu Nương Cao Thị Khiết, (trên nắp mộ
ghi bằng chữ Hán Cao-Thoại Kiết) các thiên sứ không hẹn mà
đã gặp ở từ đường họ Cao liên ngâm, toát lên khẩu khí của
bậc lãnh đạo, tiên đoán được thiên chức mai sau của mỗi vị
một: ông Ngọc Lịch Nguyệt xướng đầu tiên:
1- Ông Ngọc Lịch Nguyệt:
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Nâng chén trà thơm mời Đạo Muội
Đề câu không sắc gởi tri âm
Sắc không hai lẽ huyền thâm,
Chí tâm mới biết được tâm ta người
2- Ông Ngô Minh Chiêu
Ta thấu rõ máy trời cơ tạo
Trời cùng Ta một Đạo chí linh
Vô vi sẵn có hữu hình,
Hữu hình trong lại vô hình vô danh
Danh có đó mà danh không thiệt
Nhờ không danh mới biết đặng danh
Cổ kim mấy bực chí thành,
Không danh mà lại để danh muôn đời
3- Ông Thượng Trung Nhựt:
Cùng chung một bầu trời lồng lộng
Không thiên gì cuộc sống cho ai
Chí tâm sẵn có đủ đầy,
Muốn thành Tiên, Phật đạo đày phải cam
4- Đức Phạm Hộ Pháp:
Cơ phục thủy biết làm sao tả?
Mảnh thân này chi sá gian lao.
Quyết tâm xây đắp ĐÀI CAO,
Muôn dân chung hưởng nước giàu, nhà yên.
5- Đức Cao Thượng Phẩm:
Đạo vốn tật căn nguyên diện hữu,
Phật Tiên xưa thành tựu nhờ đây.
Chỉ so một cái tâm này,
Không thiên, không lệch, không sai không lầm.
Cùng tắc biến cao thâm máy tạo,
Biến tắc thông là Đạo trưởng thành.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hỡi người sứ mạng lương sanh,
Giảm suy diệu lý tạo thành tương lai.
6- Ông Cao Triều Phát:
Mang một kiếm râu mày nam tử,
Nợ vi nhơn phải xử cho tròn.
Sá gì chức nghiệp cỏn con,
Sao không xây dựng nước non thanh bình (?)
Đọc xong sáu bài thi của sáu cao đồ toả lên chí tiến thủ của 6
vị:
- Ông Ngọc Lịch Nguyệt sẽ trở về với Đạo Phật ở Vĩnh
Nguyên Tự.
- Ông Ngô Minh Chiêu tu theo lối vô vi.
- Ông Thượng Trung Nhựt muốn thành Tiên (Giáo Tông) sẽ bị
nhân sanh khảo đảo.
- Đức Hộ Pháp hoàn thành xây dựng Toà Thánh (Đài Cao).
- Đức Cao Thượng Phẩm xả thân vì Đạo trước tiên.
- Ông Cao Triều Phát lập Cao Đài cứu quốc (1945) giúp đất
nước hòa bình.
Cao Triều Phát (1889-1956) người Bạc Liêu. Thân sinh là Đốc
phủ sứ Cao Minh Thạnh, thân mẫu là bà Tào Thị Súc, gia đình
có 6 trai và hai gái. Người em gái thứ chín của ông là Cao
Thoại Khiết tức Cửu Nương Diêu Trì Cung. Ông Phát theo
Đạo qua đàn Minh Thiện (Thủ Dầu Một) của bác sĩ Trương Kế
An tức Bảo Y quân Toà Thánh Tây Ninh.
Năm 1941 ông là chủ tịch Cao Đài mười hai phái thống nhất ở
Hậu Giang. Năm 1945, ông được bầu làm chủ tịch Cao Đài
mười một phái hiệp nhất (không có Toà Thánh Tây-Ninh) tại
chùa Minh Tân. Ông lập Thanh Niên Đạo Đức Đoàn tại đây.
Năm 1947 ông được bầu làm Hội Trưởng Cao Đài Cứu quốc
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mười một phái hiệp nhứt. Sau hiệp định Genève (1954), gia
đình ông tập kết ra Bắc. Tháng 1 năm 1955, ông đảm nhiệm
vai trò anh cả toàn Đạo miền Bắc, thành lập Cao Đài Cứu
Quốc mười hai phái hiệp nhất.

HẠNH PHÚC
幸 福
F: Bonheur.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày giờ này cái hạnh-phúc thiệt tướng là
bởi khối thương yêu vô tận đối với con cái của Đức Chí-Tôn,
tức nhiên là trong đạo-đức đó vậy. Hạnh-phúc nó làm cho
Bần-Đạo sống một cách mạnh mẽ, sống một cách oai quyền,
cả thảy đoán xét lại, khi chúng ta tạo dựng được một cái đạinghiệp, hay gầy dựng một công nghiệp nào mà đặng hưởng
đặc-ân của nó, thì công-nghiệp ấy vẫn còn giá-trị. Còn chúng
ta có thể tạo công-nghiệp cũng không phải là một thời gian,
một thời gian không thể gì đặng. Nếu cả triệu con người tin
tưởng đặng, dầu công nghiệp ấy đem mạng sống của mình
đặng ký thác cho nó đi nữa cũng phải làm. Giá-trị gì một mạng
sanh, đem đổi hạnh phúc cho cả triệu người mà sao không
đổi, cái hạnh-phúc chơn thật. Bần-Đạo cho hay, nếu Đạo CaoĐài sẽ hưởng được cái hạnh-phúc vô ngàn của Đức Chí-Tôn
ban bố ngày nay đã thiệt-tướng vì vinh-hạnh đó, Bần-Đạo đã
lập được đại công đối với toàn cả con cái của Đức Chí-Tôn,
Bần-Đạo đã lập được là nhờ cái quyền-năng vô đối của hạnhphúc ấy".
Thi văn dạy Đạo:
Những là khổ cực chịu cơ đời,
Hạnh-phúc thử nhìn đặng mấy mươi?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HAO MÒN THÂN THỂ
Kinh Sám Hối có câu:
"Lo danh vọng hao mòn thân-thể,
"Ham làm giàu của để bằng non."

HÁO DANH
好名
(Háo hay hiếu là ham thích, Danh là tên tuổi). Háo danh là
người thích được người ta khen tặng, muốn nổi danh trong khi
chính mình không có danh. Trong đời những hạng người này
rất nhiều, chính đó mà nhiều mối nguy hại nảy sanh dù đời hay
Đạo cũng thường hay gặp phải.
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðau đớn thay cho những người ấy!
Thê thảm thay cho những kẻ ấy! Dám cả gan để tay vào mà
tàn hại Chí Tôn; cái tội tình ấy lớn lao bao nã. Coi gương lại
Juda bán Ðức Chúa Jésus Christ còn nhẹ, vì Juda ham ba
chục nguơn bạc đặng nuôi môn đệ của Người mà bán Người,
còn những kẻ nầy đây duy háo danh mà phản Ðạo".

HÁO SANH
好生
E: To love the life.
F: Aimer la vie.
(Háo 好 hay Hiếu là ưa thích, yêu mến: Sanh 生: sự sống).
Đức hiếu sinh là đức to lớn như trời, là đức thương yêu sự
sống cả muôn loài vạn vật, còn nói là Háo sanh đại đức
好生大德
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Thầy dạy: "Các con đủ hiểu rằng: Chi chi hữu sanh cũng do
bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là cha
của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng
tận. Cái sống của cả chúng sanh Thầy phân phát khắp Càn
Khôn Thế Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội,
nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái
đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa
chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa. Mỗi mạng
sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh
cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết
mạng sống đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái kiếp
sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đỗi
ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ,
các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy."
-"Thầy vì đức háo sanh nên chẳng kể bực Chí Tôn cầm quyền
thế giái, đến lập Ðại Ðạo Tam Kỳ trong lúc Hạ nguơn nầy mà
vớt sanh linh khỏi vòng khổ hải. Ai biết Ðạo tức là có duyên
phần, ai vô Ðạo tức là số chịu hình khổ luân hồi; phải mau
chơn, bằng luyến ái sự thế, thì sau ăn năn rất muộn".
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng Trời Đất thương đều muôn vật,
"Đức háo-sanh Tiên, Phật một màu."

HÀO QUANG
毫光
F: Auréole.
Hào quang 毫 光 là Ánh sáng rực rỡ được tỏa ra từ thân thể
của các Đấng Tiên Phật hoặc các nơi Thiêng Liêng. Ánh hào
quang chiếu sáng rực rỡ mở ra một con đường bay lên cao.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Con người cũng có hào quang, tuy nhiên còn tùy ở Chơn Thần
thanh trược mà có nhiều ít khác nhau và màu sắc khác nhau.
Với bậc chân tu thì phát ra nhiều và có màu trắng trong rất
đẹp. Ma Quỉ, như Kim Quang Sứ thì hào quang đen, tím; Khi
chiến đấu với Đức Lý Ngưng Dương (Đức Quyền Giáo Tông
Lê Văn Trung) sau cùng thua, bị Đức Lý Ngưng Dương đập
cho một gậy thì văng ra hào quang tím đen như mực văng ra
trong lọ rồi đằng vân biến mất.
Đức Hộ-Pháp kể rằng: "Bần-Đạo nói, họ đương nói chuyện mà
trên đầu họ muôn ánh hào-quang xẹt tứ tung ở không trung,
họ đương nói chuyện ở đây mà họ điều-đình tới địa-giới khác,
cả Càn-Khôn Vũ-trụ huyền-bí vô biên không tả đặng. Ấy là một
phẩm-vị Thể Thiên Hành-hóa cầm quyền Tạo đoan, không có
điều gì họ không làm đặng."
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn,
"Hào quang chiếu diệu khai đàng thăng thiên."
Kinh Tán Tụng Thần Thánh Tiên Phật có câu:
"Hào-quang chiếu chín từng mây bạc,
"Thần, Thánh, Tiên thừa hạc cỡi rồng."

HẢO NAM BANG! HẢO NAM BANG!
好 南 邦 好 南 邦!
Bài thơ này được Đức Chí-Tôn giáng ban cho Việt Nam:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết Bàn.
Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo,
Hảo phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.

好 南 邦 好 南 邦!
小國早開會涅槃
幸遇高臺傳大道
好逢玉帝御塵間
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Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.

施恩濟眾千災盡
若實若虛萬代安
至寶人生無價定
能知覺世敕高頒

Giải nghĩa:
Tốt đẹp thay nước Việt Nam! Tốt đẹp thay nước Việt Nam!
Một nước nhỏ mà sớm khai Hội Long Hoa.
May mắn gặp Ðấng Cao Ðài truyền cho nền Ðại Ðạo,
Hạnh phúc là gặp Ðấng Thượng Ðế ngự xuống cõi trần.
Ngài ban ơn, cứu giúp dân chúng, ngàn tai nạn tiêu mất hết,
Như là thực, như là hư nhưng muôn đời đều an ổn.
Rất quí báu cho nhơn sanh, không thể định giá trị được,
Nên biết giác ngộ người đời thì được Ðức Chí Tôn ban
thưởng.
(Cặp trạng của bài thi nầy, tức là câu 3, 4 được dùng làm đôi
liễn viết vào hai bên Thiên Bàn thờ tại tư gia).
Bài thơ trên đặc biệt là có 55 chữ ấy là cơ Nhị Ngũ, tức là hai
con số 5 đi liền nhau. Hơn nữa câu đầu có 6 chữ "Hảo Nam
bang! Hảo Nam-bang!" tức Tam Âm, Tam Dương, tượng Càn
Khôn vũ trụ mà chính Đấng Thượng đế vi chủ. Còn nhiều điều
mầu nhiệm về lẽ biến hóa của Đạo

HẢO PHÙNG
好逢
Thi văn dạy đạo có câu:
Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo,
Hảo phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HẢO Ý
好意
Hảo là tốt (còn đọc là hiếu nghĩa là thích) Ý là sự suy nghĩ, ý
tưởng. Hảo ý là có ý tốt. Sự chấp nhận, bằng lòng.
Ngài Thượng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 01-12-1931 nói
về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài: "Đối với sự kính trọng của
chúng tôi, tiếc thay, các vị đại-diện của nhà cầm quyền thuộcđịa Pháp vẫn không có hảo ý đáp ứng. Một số ít tỏ ra thông
cảm, khoan-dung; một số khác lại áp-dụng đủ mọi cách, cốt để
ngăn chặn sự truyền-bá này".

HẠO NHIÊN THIÊN
浩然天
Hạo Nhiên Thiên 浩然天 là Tầng Trời Hạo Nhiên (từng trời
thứ 7) do Đức Chuẩn-Đề Bồ-Tát và Phổ Hiền Bồ-Tát Chưởng
quản, nơi đây có Cung Chưởng Pháp nắm về pháp luật, vì vậy
trong Di Lặc Chơn Kinh gọi tầng Trời này là Hạo Nhiên Pháp
Thiên 浩然法天.Đến từng Hạo Nhiên Thiên, Chơn hồn nhìn
thấy cảnh vật rừng núi chập chồng rất nên xinh đẹp.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Nhẹ phơ phới dồi dào không khí,
"Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan."

HÁT BỘI
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường đổ bác cũng đừng léo tới,
"Phường trăng hoa hát bội khá từ.
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"Những điều nhơ-nhuốc phải chừa,
"Hỗn-hào mắng nhiếc, nói thừa nói thêm."

HẮC ÁM
黑暗
F: Obscur.
Hắc ám: Đen tối, không dáng tỏ.
Hắc ám là chỉ sự tối tăm, lạnh lẽo, u-ám nhìn bằng con mắt
phàm, nhưng sự thật đó là cảnh đọa, cảnh của tội hồn vô căn
vô kiếp, vì trong kiếp sống quá ham mê vật chất, không biết
kỉnh Trời kỉnh Phật, tâm hồn quá nặng nề, giờ này khi hồn thác
đi phải chịu theo luật "đồng thanh tương ứng" nghĩa là nặng thì
chìm. Đến khi nào được nghe tiếng kinh tiếng kệ, tiếng chuông
thức tỉnh thì được thăng tiến lên tùy theo trình độ giác ngộ.
Đàn Cơ này Thầy nói chuyện với người Pháp hầu đàn, bản
dịch là: "Các con sẽ không còn chối cãi nữa được trước Tòa
phán-xét chung rằng Thầy không cứu vớt nhơn-loại bằng
những phương-pháp công hiệu. Dầu Thầy có khoan dung
cách mấy đi nữa Thầy cũng không thể bôi xóa được những tội
lỗi của các con đã làm từ lúc tạo thành nhơn-loại. Từ nay thếgiới phải chịu trong vòng hắc ám. Tinh-thần đạo-đức đã tiêu
mất, sự thù hận tràn ngập khắp hoàn cầu"...Và tiếp theo đây:
Thầy dạy các bậc tiền bối rõ về nỗi hắc ám ấy rằng:
"Ðạo tuy cao, song nên biết sức Quỉ cũng chẳng hèn. Nếu
không ngăn ngừa, dằn lửa nóng trong tâm thì lửa Tam muội
của Quỉ Vương đốt cháy. Con khá hiểu lời Thầy và nên biết
rằng, nếu con chẳng dụng quyền lực của Thầy ban cho con
mà đương cự, dìu dắt các em thì một ngày kia, nó dẫn đi lần
hồi hết, rồi còn một mình như chim lẻ bạn, như phụng lạc bầy,
gặp cơn giông tố kia, cũng chẳng sức gì đởm đương cho khỏi
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sa nơi hắc ám. Chừng ấy thì thế giới phải tạo lập lại, sụt các
con cho đến Ðịa cầu 72, đặng chờ lúc thiên niên đày vào
Nghiệt Cảnh. Nên biết trách nhậm rất nặng nề, nếu chẳng
kham thì con đường thiêng liêng kia đâu an vị được."
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Xem chất ngất ngàn hơi hắc ám,
Trông đìu hiu lặng lẽ phi phàm.
Lạnh lùng nào rõ Bắc Nam,
Một vùng âm khí bao hàm xung quanh.
Đức Quyền Giáo-Tông nói: "Than ôi! Nếu nhân-loại như thế
sao khỏi động lòng Trời! Đấng CHÍ-TÔN vì háo sanh, Đại từ
Đại-bi, thấy nhân-loại đang mờ-mịt trong vòng hắc ám, lầm
đường lạc nẻo mới khai ĐẠI ĐẠO để độ dẫn chúng sanh thoát
khỏi bến trầm-luân khổ hải này. Tôi chỉ rõ cho thiện nam tín nữ
biết rằng: Người Nam không ĐẠO nhà, mà nay Đấng CHÍ TÔN
thương tâm-đạo chúng ta nên khai ĐẠO tại đây".

HẮC CHỦNG
黑種
(Hắc là màu đen, Chủng là giống), giống người có màu da
đen. Bởi trên thế giới có cả thảy năm giống dân: đỏ, đen,
xanh, trắng, vàng. Đối lại về đất nước thì có năm Châu: Á, Âu,
Phi, Mỹ, Úc, ấy là cũng ứng vào con số Ngũ hành Âm và Ngũ
hành Dương đó vậy. Mà giống dân da đen có mặt trước hết,
đó là dân Ấn Độ, vì thế nhà Phật đến trước tiên ở Ấn độ mà
khai hóa cho dân này.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bây giờ xin luận về duy vật nó nói loài
người là một giống khỉ tiến hóa lên chớ không phải Trời sanh
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ra, Bần Đạo dòm lụng lại sắc dân của Ấn Độ chính mình Phật
Thích Ca là dân của Ấn Độ, dân da đen gọi Hắc Chủng, Ngài
sanh ra ở đó, da thay vì đen nó hơi hồng hồng, rồi người Đời
tặng Ngài màu hồng, họ gọi Ngài là Kim Thân, vì cớ cho nên
các tượng hình của Ngài đều phết vàng, bởi tại hai chữ Kim
Thân ấy, chính Ngài là sắc dân da đen mà sắc dân da đen là
một Chủng tộc đến mặt địa cầu nầy sớm hơn hết".

HẮC PHONG XUY CHÂU PHIÊU NHẬP CHI KHỔ HẢI
Có tích xưa: Ông Quách-Tử-Nghi, đời nhà Ðường khi còn nhỏ
đang đi học, một hôm ông xem kinh Phật thấy câu "Hắc
phong xuy châu phiêu nhập chi khổ hải". Nghĩa là luồng gió
đen thổi chiếc thuyền trôi vào trong biển khổ. Ông không hiểu
ý câu ấy ra sao, bèn đến hỏi một Hòa-Thượng, vị Hòa-Thượng
thấy hỏi như vậy, thì thịnh nộ mắng ông Quách Tử-Nghi rằng
mầy còn con nít biết gì mà dám hỏi những câu đó. Ông
Quách-Tử-Nghi thấy vị Hòa-Thượng trả lời như vậy thì nổi
giận hầm-hầm tím mặt. Lúc ấy vị Hòa-Thượng bèn ung dung
day lại cười mà cắt nghĩa cho ông Quách-Tử-Nghi biết rằng:
Sự thịnh nộ của công-tử từ nãy đến giờ tức là luồng gió đen
thổi chiếc thuyền trôi vào biển khổ đó.... Ông Quách-Tử Nghi
hồi tâm tỉnh ngộ, bèn chấp tay tạ ơn vị Hòa-Thượng, đã dùng
một cách gián-tiếp mà chỉ giáo cho mình.
Ôi! Ở đời biết bao nhiêu luồng gió đen, hằng ngày lẩn-quẩn
xung quanh mình của chúng ta, nếu chúng ta không hết sức
lấy tấm lòng kiên nhẫn ra chống chỏi, thì cơ hồ thân thể của
chúng ta như một chiếc thuyền nhỏ kia, có ngày chìm đắm vào
trong bể khổ.
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HẰNG Quẻ 32. Quẻ Lôi Phong Hằng
Quẻ 32. Quẻ Lôi Phong Hằng 雷 風 恆
Tượng: TAM LẬP
Quẻ này là quẻ Lôi Phong Hằng. Tốn hạ là nội Tốn. Chấn
thượng là ngoại Chấn. Chấn là Lôi, Tốn là Phong, nên tên quẻ
đặt là Lôi Phong Hằng.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ, sau quẻ Hàm tiếp lấy quẻ Hằng là vì
sao?
Sau quẻ Hàm tiếp lấy quẻ Hằng là để nói về đạo vợ chồng.
Trước đã nói về sự giao-cảm nhau giữa Nam và Nữ, nam nữ
có cảm nhau thì mới thành được vợ chồng, vợ chồng cũng là
cặp Âm Dương của cơ Tạo-hóa vạn-linh sanh chúng, là đầu
mối, là kỷ-cương của cuôc sống hữu hình nầy. Bởi nam nữ có
hòa hợp nhau thì mới thành chồng-vợ, phu phụ. Khi đã thành
phu-phụ rồi tất phải có tính cách lâu dài; lâu dài mà không đổi
thay nên mới gọi là đạo Hằng, còn gọi là Thường-đạo, do vậy
mà sau quẻ Hàm thì đến quẻ Hằng.
Quẻ Hàm là thời mà quẻ Cấn ☶ tượng thiếu nam đặt ở dưới
của quẻ Đoài ☱ tượng thiếu nữ, là chỉ hai người trai gái còn
đương trẻ tuổi mà cảm mến với nhau. Đã cảm mến nhau tất
sẽ thành phu-phụ. Khi đã thành phu-phụ rồi, thời đôi trai gái
kia đã phải bắt đầu một cuộc sống tự-lập tự cường của mình.
Sở dĩ quẻ Hằng đặt Chấn tượng trai lớn ở ngoài mà quẻ Tốn
tượng gái lớn ở trong là có dụng ý phân chia trách nhiệm để
cho cuộc sống vợ chồng được hạnh-phúc lâu dài. Chúng ta là
những người đi tìm chân-lý tức là học ĐẠO, nên quán-xét cho
tinh tường nghĩa-lý của sự đặt để quẻ trên, dưới, trong, ngoài,
nội, ngoại, trước sau…thì mới thấy đươc cái huyền-diệu của
Đạo. Hai quẻ Hàm Hằng là đầu mối cho phần Nhân-đạo do
theo đó mà Thánh-nhân mới có câu răn:"Dục tu Thiên đạo,
tiên tu Nhân-đạo, nhân-đạo bất tu Thiên đạo viễn hỹ".
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Kinh Hôn-Phối Cao-Đài nói về Đạo vợ chồng ấy:
Cơ sanh-hóa Càn-Khôn đào tạo,
Do âm-dương hiệp đạo biến thiên,
Con người nắm vững chủ quyền,
Thay trời tạo thế giữ giềng nhân-luân.
Nay là buổi Cao Đài phương tu là nhập thế, tức là dù bước
vào con đường tu hành nhưng vẫn có cuộc sống riêng như tất
cả mọi người, vẫn vừa lo tu tâm dưỡng tánh vừa lo cho việc
đạo pháp như một công chức vậy. Duy có một điều là phải
hướng cuộc đời mình vào con đường Thánh thiện. phải biết
giữ qui điều giới luật: Ngũ giới cấm Tứ đại điều qui. Nếu công
chuyện sinh sống mà phạm vào việc sát sanh, phạm đến đạo
lý luân thường…phải tự ý thức mà chuyển đổi nghề nghiệp
hầu cho tinh thần mình được đến gần chân thiện mỹ, ấy là
hoàn thành trách nhiệm của người làm Môn-đệ của Đấng ChíTôn, cũng song hành với công việc gia đình của mỗi người
vậy.
Trước, quẻ Hàm tượng là Môn đệ của Đức Chí Tôn. Những
thiện nam tín nữ trước khi vào Đạo thì cũng phải tìm tòi, đắn
đo, tìm hiểu nguồn Đạo phát xuất từ đâu, cách tu hành, sự tín
ngưỡng như thế nào, là cả một sự nghiên cứu, lọc lừa lắm
mới Nhập môn vào Đạo ấy. Trừ ra là truyền thống của gia đình
thì sự xét đoán ấy có phần dễ dàng, ta chỉ cần nghiên cứu
giáo lý, giáo pháp ấy cho tinh tường mà thôi. Vì sự học hỏi đó
đối với Đạo Cao Đài là con đường tu hành quá rõ-ràng là thi
hành TAM LẬP. Việc hành Tam lập này không phải một ngày,
một bữa,hay một giai đoạn, mà nó là công việc thường hằng
như cơm ăm nước uống hằng ngày vậy. Thế nên Quẻ Hằng
tượng cho vấn đề Tam lập chính là: lập đức, lập công, lập
ngôn. Ấy là phương của Cao-Đài Đại-Đạo này vậy.
Đức Hộ-pháp dạy về Tam lập là Lập đức, lập công, lập ngôn:
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"Một kiếp Tu chưa chắc đã về được với Đức Chí Tôn, muôn
năm ngàn kiếp mà nếu thiếu Tu, cũng không khi nào về được
với Đức Chí-Tôn, mấy Anh mấy Chị rán nhớ điều đó, mà Tu
thì sao? Trong cửa Đạo Cao-Đài này đã dạy Tu rồi, nhứt là
Bần-Đạo đã giảng nhiều rồi, ấy là ta phải: Lập Đức, Lập Công
và Lập Ngôn đó vậy.

HẰNG HÀ SA SỐ
恆河沙數
E: Inumerable.
F: Innombable.
(Hằng: tên con sông linh thiêng ở Ấn độ, gọi là sông Gange,
Hà: sông, Sa: cát; Số: con số; nhiều không đếm hết). Hằng Hà
sa số là nói về số nhiều như cát trong sông Hằng vậy. Sông
Hằng (Gange) là nơi mà Đức Phật xuống tắm rồi mới biết
mình đã đắc Đạo. Khi tắm thì Ngài cầm chiếc bình bát trên tay,
khấn nguyện rằng: nếu như quả thật tôi được chứng ngộ thì
cho chiếc bình này trôi ngược dòng sông. Quả được như
nguyện! Từ đó về sau sông Gange được coi như một linh
giang. Tại tỉnh Tây Ninh đây Đức Hộ-Pháp cũng cho biết sông
Cẩm Giang là linh giang cũng như sông Gange bên Ấn Độ
vậy. Ngài truyền cho sau này khi qua một thời Giáo Tông thì
lấy hết hài cốt ở đất Nghĩa Địa Thái bình thiêu, lấy tro phần
đầu cho vào lọ nhỏ để thờ trong hầm Bát Quái. Số tro thừa thì
đem đổ xuống Cẩm Giang. Phải chăng linh giang cũng lả "Bảo
giang" mà trong Sấm Trạng Trình có câu "Bảo giang Thiên tử
xúât"?
Đức Chí-Tôn dạy: "Cõi Niết-Bàn là chư Phật ngự: Phật Tổ ngự
nơi hướng Tây, Quan-Âm ngự nơi hướng Nam, mỗi từng đều
có sơn xuyên hà hải, tứ phương bát hướng, liên đài hằng hà
sa-số Phật."
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Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào?
CƠ của Đức Nguyệt Tâm giáng trả lời:
Tùy theo luật cân phân tấn hóa,
Trong một bầu võ trụ nào xa.
Tính năm kể tháng hằng hà,
Từ trong vật chất sang qua phẩm người.

HẰNG SANH
恆生
E: Immortal
F: Immortel
Hằng: Tên một quẻ trong Kinh Dịch, ý nói: thường có, giữ
được lâu dài. Sanh: sống. Hằng sanh là hằng sống, sống hoài
không chết. Hằng sanh đồng nghĩa: Trường sanh, bất tử.
Cõi thiêng liêng hằng sống: Cõi của chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật.
Con đường hằng sanh: Con đường đi lên cõi thiêng liêng
hằng sống.
Kinh Phật-Mẫu có câu:
"Ngồi trông con đặng phi thường,
"Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh."

HẦM BÁT QUÁI
Phần dưới của 12 cấp Bát Quái Đài, tức là thuộc phần nền
của Bát Quái Đài, có đào một cái hầm lớn, được xây cất kiên
cố theo hình Bát Quái, có thông hơi và có nắp đậy chắc chắn,
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có cầu thang đi xuống, gọi là Hầm Bát Quái. Hầm Bát Quái
được dùng làm nơi cất giữ tro thiêu hài cốt của các Chức sắc
Đại Thiên Phong từ hàng Tiên vị trở lên, tức là từ phẩm Đầu
Sư hay tương đương trở lên. Hài cốt nầy đặt trong liên đài,
được lấy ra từ các bửu tháp, đem làm lễ hỏa thiêu tại Cửu
Trùng Thiên nơi Đại Đồng Xã trước Tòa Thánh, lấy tro đựng
vào thố, bên ngoài có ghi rõ phẩm tước, Thánh danh, năm
sanh năm tử, và ngày hỏa thiêu, để lưu truyền kỷ niệm về sau.
Trong đám tang Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương (đăng Tiên
ngày 19-10-Đinh Mão, dl 13-11-1927), Đức Chí Tôn dạy Đức
Phạm Hộ Pháp như sau:
"Thầy cũng nhắc lại với con rằng: Đủ 3 năm phải thiêu hài cốt,
lên tượng, đặng đem nó vào Bát Quái Đài nghe! Nơi mộ nó
phải để quan tài khỏi mặt đất một tấc mà xây tháp y như lời
Thầy đã dặn. Trên mặt tháp để chữ vàng "Bảo Đạo Chơn
Quân", nhớ à! " (Trích trong Đạo Sử II trang 314 của Bà Nữ
Đầu Sư Nguyễn Hương Hiếu).
Trong Hầm Bát Quái hiện nay có đặt 6 cái thố đựng tro thiêu
hài cốt của 6 vị Chức sắc Đại Thiên phong đã đăng Tiên:
1- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.
2- Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh.
3- Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh.
4- Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh.
5- Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư.
6- Bảo Đạo Ca minh Chương.

HÂN HOAN
欣 歡
F: Joyeux, heureux.
Đức Phật-Mẫu ban cho Thi:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

128

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Diêu Cung Phật Mẫu rất hân hoan,
Vội ngự Thanh Loan đến địa hòan.
Xưa bồi tâm Thánh nơi Hớn Đế,
Nay thối linh đô chốn Nậm Bàng (?).
Biển trần lắm khách còn mê luyến,
Đường Đạo vì con phải luận bàn.
Sắc chỉ Tam Kỳ chầu Hội Yến,
Phái vàng mẹ lãnh ngự trần gian.

HẤP HỐI
E: To be in the agony.
F: Être à l’agonie.
Hấp hối là giai đoạn chuyển mình của một người trước khi
chết, họ thường xảy ra nhiều hiện tượng, đến khi nào dứt hết
điển quang là lúc trút hơi lìa mạng sống.
Vì con người đều phải chịu trong sự luân hồi sinh tử, cho đến
khi giải thoát. Nhưng thường, trước buổi lâm chung phải nhớ
cầu xin với Chí Tôn, Phật Mẫu và chư Phật, Tiên, bởi vì trong
giai đoạn đó gọi là cận tử nghiệp 近 死 業.
Bí pháp Cầu Hồn Khi Hấp Hối của Đạo Cao Đài nhằm nhắc
nhở, đánh thức tâm thần người sắp lâm chung phải định thần
định tánh mà thành tâm cầu nguyện "Người ta chết là khi sợi
từ khí cột dính vật thể và khí thể bị bứt đi, thế là Khí phách và
Thần hồn lìa xác thịt" nên tất cả đều đau đớn.
Phải Niệm danh Thầy để được giải thoát…
Đức Hộ-Pháp giải trong Con đường Thiêng-liêng hằng sống:
"Hỏi thử tội tình của chúng ta đã làm trong kiếp sanh, Đức ChíTôn để trong phương-pháp nói rằng "Tội tình các con đầy dẫy
nơi mặt địa cầu này mà đến giờ chót, các con biết kêu danh
Thầy thì Thầy đến cứu, Thầy đem Bí-pháp giải thoát để trong
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tay các con đặng các con đoạt chơn pháp giải thoát đó vậy.
Kêu danh Thầy là "Nam-Mô Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát MaHa-Tát".
Bài Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối do Đức Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn giáng cơ ban cho chúng sanh để tụng đọc, cầu xin cho
người đang cơn hấp hối.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
(Giọng Nam-Ai)
Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần gian.
Dìu đường thoát tục nắm phan,
Trông Kinh Bạch Ngọc định thần giải căn.
Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
Phép Lục Nương gìn giữ Chơn hồn.
Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.
Ớ (tên họ kẻ qui vị) thành tâm cầu nguyện,
Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh.
Ăn năn sám hối tội tình,
Xét câu minh thệ gửi mình cõi thăng.
Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
Đừng hãi kinh, cầu đảo Chí Tôn.
Cửa Địa ngục, khá lánh chơn,
Ngọc Hư Cực Lạc, đon đường ruổi dong.
Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng.
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật, cứu nàn độ vong.
Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc Đẩu,
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Kìa im lìm phúc hậu Nam Tào.
Cảnh thăng trổi gót cho mau,
Xa vòng tục lự đặng chầu Chí Linh.
(Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)

HẦU ĐÀN
E: To assist at a ceremony.
F: Assister à une cérémonie.
Hầu: Đứng chầu chực kế một bên. Đàn: một đàn cúng nơi
Thánh Thất hay Điện Thờ. Có Tiểu Đàn và Đại Đàn. Hầu đàn
là khoanh tay đứng hầu trong một đàn cúng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vì vậy mà Lý Thái Bạch định cho làm
đại lễ nơi Thánh Thất Cầu Kho cho các môn đệ có thể hầu
đàn đủ mặt.

HẦU HẠ
Vendredi, 15 Octobre 1926 (09-9-Bính Dần).
THẦY- Các con nghe:"Thầy hằng nói với các con rằng: Thà là
các con lỗi với Thầy thì Thầy vì lòng từ bi mà tha thứ chớ
chẳng nên động đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì
họ chẳng tha thứ bao giờ. Thầy cũng đã nói mỗi khi chơn linh
Thầy giáng Ðàn thì cả vàn vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên,
Phật theo hầu hạ. Các con nếu mắt phàm thấy đặng phải
khủng khiếp kinh sợ vô cùng, nhưng thấy chẳng đặng nên tội
cũng giảm nhẹ đó chút."
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HẦU MÃN
E: On the point of end.
F: Sur le point de fin.
Hầu: Đứng chầu chực kế một bên. Mãn: hết. Hầu mãn là gần
hết. Hạ nguơn hầu mãn là thời kỳ Hạ nguơn sắp hết.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Đạo Trời mở ra cho một nước tất là
ách nạn của nước ấy hầu mãn.

HẬU (Nguyễn Trung Hậu Tự Thuần Đức) (Tên)
BẢO PHÁP Hiệp Thiên Đài
Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với ông Ngô văn
Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng Chí Tôn, kỷ
niệm qua bài thi, có câu "HẬU, ĐỨC, TẮC, CƯ thiên địa
cảnh". Cách đây ít ngày, Đức Thượng Đế giáng cơ dạy mấy
ông: Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức phải hiệp với ông Phủ
Ngô Văn Chiêu mà lo mở Đạo.
Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải do nơi ông Chiêu là Anh Cả.
Lúc nầy trong Đạo kể được 13 người:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

2-Lê Văn Trung
3-Vương Quan Kỳ
5-Đoàn Văn Bản
6-Võ Văn Sang
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
11-Cao Hoài Sang
13-Trương Hữu Đức.

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl 12-2-1926), Đấng
Thượng Đế giáng cơ cho mỗi người một bài thi Đêm nay, hai
ông Trương Hữu Đức và Cao Hoài Sang vắng mặt, thế nên
hai vị này Đức Thượng Đế không cho Thi.
- Bài cho ông Nguyễn Trung Hậu tự Thuần Đức:
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THUẦN phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
ĐỨC hóa thường lao mạc vị danh.
HẬU thế lưu truyền gia pháp quí,
GÍAO dân bất lậu tán thời manh.

HẬU ĐIỆN và BÀN THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ Nơi
Báo Ân Từ
後殿

HẬU ĐIỆN và BÀN THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ Nơi Báo-Ân-Từ.

HẬU LAI
後 來
E: Future.
F: Futur.
Kinh Sám Hối rằng:
"Giữ cho trong sạch linh hồn,
"Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai."
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HẬU NHỰT
後日
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.

HẬU SỰ
後 事
E: The funeral.
F: Le funérailles.
Hậu: Sau, đời sau, phía sau. Sự: việc. Hậu sự là công việc
sau khi chết. Ý nói: Đám tang.

HẬU TẤN
後 晉
E: Young generation.
F: Postérité.
Quyền Giáo Tông giáng: "Một điều Anh ước mong sao hành
trình của mỗi em làm thế nào cho đoàn hậu tấn để tâm kính
mến lo cho các em, cũng như các em lo cho Anh từ thử".

HẬU THẾ
後 世
E: Future generation.
F: Générations futures.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Lập Ðạo dầu nên ngàn thuở để,
Nêu danh hậu thế tiếng bền dai.

HẬU THIÊN BÁT QUÁI
後天八卦
* Thứ-tự Bát-quái Hậu-Thiên là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn,
Ly, Khôn, Đoài, vận hành theo chiều thuận với kim đồng-hồ.
Chỉ riêng Bát-quái Đồ Thiên đi nghịch với chiều kim đồng-hồ,
gọi là nghịch chuyển.
Về số, lấy theo số của Bát-Quái Hậu-Thiên: Nhứt Khảm, nhì
Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát
Cấn, cửu Ly. Như vậy phương hướng của Bát-Quái Đồ Thiên
được định-vị là theo hướng Đền Thánh hiện nay theo Thánh-ý
của Thầy, 4 phương chánh:
Phương hướng của Bát Quái
Đồ Thiên đặt nghịch chuyển
với Bát-Quái Hậu Thiên và lật
ngược lại, cho nên bấy giờ
khác hẳn với Bát-Quái HậuThiên là Ly ở Bắc, Khảm ở
Nam
Tại sao Bát-Quái Cao-Đài phải đặt nghịch chuyển với BátQuái Hậu Thiên?
- Thứ nhứt là đường Đạo phải đi nghịch lại như vậy mới gọi là
trở về nguồn, Thầy cũng dạy "Tu-hành vẫn trái với thế tục, mà
trái với thế tục mới đặng gần ánh thiêng liêng".
- Thứ hai là chính Thầy đã "chiết Khảm điền Ly phản vị Càn"
như chúng ta có bàn đến, vì trước đây Bát Quái Hậu Thiên là
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còn ở thời-kỳ bó-buộc nên Ly ☲ Nam, Khảm ☵ Bắc, người
Tu phải gắng công phu luyện tập riêng mỗi cá-nhân. Nay là
Thế-giới Đại Đồng, lại nhằm cơ Đại-Ân-Xá của Chí-Tôn nên có
rộng rãi hơn nhiều mới độ tận 92 ức nguyên nhân trở về cựu
vị. Thầy đến chuyển đổi lại là Khảm ☵ ở Nam, Ly ☲ ở Bắc.
Do đó vị-trí của các Cung Bát-Quái Đồ Thiên nằm vào các
hướng sau đây:
CÀN là hướng khởi ở Tây Nam
(thay vì Tây Bắc của Bát-Quái Hậu-thiên).
Như vậy, BátQuái mà GiáoTông làm chủ
đây là Bát Quái
Đồ-Thiên,
chỉ
riêng Đạo Cao
Đài mới có; đó là
tổng hợp của hai cái Âm Dương hợp lại, tức là âm dương hỗnhợp trong cơ sanh biến của Vạn-linh. Vậy là kỳ khai Đại-Đạo
này Ngài đã đặt Ly lên Khảm và đặt Khảm lên Ly để tất cả
thành quẻ CÀN ☰ Gọi là "Chiết Khảm điền Ly phản vị
CÀN".Có nghĩa là lần này trong nguơn hội mới của Đạo CaoĐài người tu đúng nghĩa là phụng sự cho nhơn-sanh tức
PHỤNG SỰ CHÍ-LINH. Phụng sự Chí-linh là phụng sự Trời đó
vậy.
Một người đứng đầu của nhơn-sanh để giáo-hóa nhơn sanh là
Giáo-Tông, cho nên "Giáo-Tông có quyền thay thế cho Thầy
mà dìu-dắt con cái của Thầy trong đường Đạo và đường Đời."
Trách-nhiệm Thiêng-liêng của ông Lê-Văn Trung là một sự
được đặt để trước, giờ đến đây để làm sứ-mạng, vì vậy bài
thơ đầu tiên Chí-Tôn ban cho, xem như là một bản-đồ được
để trước mắt cho Người để nhắc-nhớ, đồng thời nhơn-loại
nhìn vào đó để do theo cử-chỉ, lời dạy của Người mà làm "bài
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học tắt" trong việc tu-hành: Người chính là một trong những
"Lương sanh" được chọn để "cứu vớt quần-sanh":
- Câu 1 "Một trời, một đất, một nhà riêng" đó là đầy-đủ ý-tứ
trong các hình vẽ về Bát-Quái Cao-Đài rồi.
- Câu 2 "Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền" đó là trách nhiệm
giáo-hóa nhơn-sanh trong con đường hành thiện của kỳ ba
chuyển thế và cứu thế của Cao-Đài mà Giáo Tông là Anh Cả
của nhơn-sanh.
- Câu 3 "Cầm mối Thiên-Thơ lo cứu chúng". Thiên-Thơ
chính là quyển sách trời. Hiện nay trong cửa Đạo này là hai
quyển "Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển", trong đó xuất phát những
yếu-lý của Đạo là Tân-Luật, Pháp-Chánh Truyền làm thước
khuôn cho người tu-hành để thành Tiên tác Phật. Vì tính cách
quan-trọng đó nếu ai sửa đổi chơn truyền phải đắc tội.
Quyển sách nơi tay Ngài là hình ảnh của Ngài đặt trên bức
Tượng ở mặt tiền Đền-Thánh (nơi lầu chuông tức Bạch-Ngọc
Chung-Đài) là cuốn THIÊN-THƠ đó vậy. Vai trò của Ngài là
chuyển thế và cứu thế.
- Câu 4 "Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên".
Bổn-phận của Giáo-Tông là giáo-hóa nhơn-sanh do theo
Thánh-ý của Thầy, chỉ làm theo Đạo Trời mà thôi.
Giáo-Tông làm chủ Bát-Quái Đồ-Thiên:
Pháp-Chánh-Truyền Chú-giải có dạy rõ về quyền hành của
Giáo-Tông:
"Trên đây Thầy đã nói rằng: có quyền dìu-dắt trong đường
Đạo và đường Đời, thì Thầy đã chỉ cho rằng: có quyền dìu-dắt
các con cái Thầy trên con đường Đạo đức của chính mình
Thầy khai tạo và trên con đường Đời cơ Đạo gầy nên chớ
chẳng phải nói trọn về phần Đạo và phần Đời, nghĩa-lý phân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

137

biệt nhau duy chỉ có chữ ĐƯỜNG và chữ PHẦN, xin ráng
hiểu đừng lầm hai chữ ấy
Điều này đã báo cho biết Đạo Cao-Đài có đến 4 Bát-Quái mà
trách-nhiệm của Giáo-Tông là chỉ đảm nhiệm hai Bát-Quái
Cao-Đài nói về Thiên-Đạo mà thôi, có nghĩa là Đức Chí-Tôn
mở Đạo kỳ này có thêm hai Bát Quái nữa tức là tạo con
đường trở về, là con đường cho nhân-loại được thành Tiên tác
Phật trong nguơn hội mới. Nói rõ hơn đó là Chơn-pháp, Chơntruyền của Đức Chí Tôn đó vậy.
- Vậy phần ĐẠO là Bí-Pháp của Thế-Đạo, có Bát Quái Tiên
Thiên
- Phần Đời là Thể-pháp của Thế-Đạo có Bát Quái Hậu-Thiên
(cả hai thuộc về Thế-đạo)
Hai Bát-Quái này đã có cách nay 6.000 năm do Vua Phục-Hi
sáng tạo, rồi đến Văn-Vương, Châu-Công, Khổng Tử tiếp tục
bổ cứu thêm, còn lưu lại đến bây giờ..
Nay Thầy nhấn mạnh "Nghĩa lý phân biệt nhau duy chỉ có
chữ "Đường" và chữ "phần".
Giờ phút này Đức Chí-Tôn đến ban cho nền Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ Tam-giáo Qui nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, không phải
Ngài hủy bỏ các Bát-Quái ấy, mà chính là do theo các BátQuái trước đây rồi mở thêm hai Bát Quái nữa, tức là tạo cho
nhân-loại một con đường trở về trong cảnh an-nhàn tự toại
cho linh-hồn.
Nay, nhiệm-vụ của Giáo-Tông là đảm nhiệm hai Bát-Quái CaoĐài này, chính là thực hiện cho được con đường "Thiên-đạo".
- Đường Đạo tức nhiên Bí-pháp của Thiên-Đạo là Bát-Quái
Hư-vô.
- Đường Đời tức nhiên Thể-Pháp của Thiên Đạo là BátQuái Đồ Thiên.
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Hơn nữa, Pháp Chánh-Truyền đã qui-định:
"Giáo-Tông thay mặt cho Thầy đặng bảo-tồn chơn đạo của
Thầy tại thế thì Anh Cả nhơn-sanh đặng dìu-dắt con cái của
Thầy, dầu lớn tuổi hay là nhỏ tuổi quyền Thiêng liêng đã định
vậy".
Trong Hội-Thánh có chia ra hai phần hữu hình là Cửu TrùngĐài và Hiệp-Thiên-Đài:
Đây là hệ-thống tổ-chức của Cửu-Trùng-Đài từ trên xuống
dưới là:

HẬU THỔ
后土
E: Genius of earth.
F: Génie du sol.
Hậu thổ 后 土 Là vị Thần cai quản đất đai một vùng lớn. Thổ
địa là vị Thần cai quản một khu vực nhỏ. Khi đưa xác người
vào chôn trong đất nghĩa địa rồi thì tất cả đều xin cho gửi lại
đây nắm xương tàn của người qui liễu, nhờ Hậu Thổ gìn giữ
dùm dù nắm xương tàn cốt rụi.
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
"Nghĩa Chí Tôn tha thứ tiền khiên."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HẬU Ý
厚 意
E: Good intent.
F: Intention généreuse.
Hậu: Dày dặn, tốt. Ý: ý kiến. Hậu ý là ý kiến tốt.

HI - VI
Đạo của Đức Khổng Tử, chẳng những không tên mà còn vô
hình, vô sắc, vô hương, vô xú nữa. Nói như thế thì Đạo là cái
"Không". Nhưng rồi Ngài sợ người ta hiểu lầm Đạo là trống
rỗng; cho nên Ngài nói: Đạo dường như "Không" mà cũng
dường như "Có". Ngài mô tả cái "Có" rằng:
Đạo có ba trạng thái DI, HI và VI:
- Xem mà chẳng thấy nên gọi là DI,
- Lóng mà chẳng nghe nên gọi là HI,
- Bắt mà chẳng nắm được gọi là VI".
DI, HI, VI là ba trạng thái hỗn hợp thành một thể. Cái thể ấy:
trên, không phản chiếu ánh sáng; dưới, không ẩn khuất bóng
tối, vằng-vặc không tên lại lui về chỗ vô vật, thật Đạo là trạng
của cái vô trạng. Lại nữa, nó dường có, dường không và lưu
hành không ngừng. Đón xem phía trước thì không thấy đầu
mối, chận xem phía sau thì không thấy chỗ cuối cùng.
Thị chi bất kiến danh viết DI,
Thính chi bất văn danh viết HI
Bác chi bất đắc danh viết VI
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Khỏe thân chẳng kẻ học Hi Vi,
Biết luận theo khi biết tính thì.
Mơi ngủ, tối cờ, khuya lại rượu,
Cân đai mang mến lắm điều khi.
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HỈ
喜
Chữ Hỉ là Mừng: Con người khi gặp việc đáng vui mừng thì
cũng phải trầm tĩnh như thường, chẳng nên mừng thái quá mà
biến thành sự hại. Ví như ông Trình Giảo Kim, nghe tin dòng
họ Tiết, Tiết Giao, Tiết Quỳ, phò Lý Đáng, đem binh về phục
nghiệp Đường trào, trừ Võ Hậu, thì ông ta mừng quá độ, phát
thinh đại tiếu, cười ngất cho đến tắt hơi. Ấy là mừng quá mà
chết. Đời nay có kẻ trúng số độc đắc mà chết.

HIỀM NGHI
嫌 疑
E: The suspicion.
F: Le soupçon.
Hiềm: Có điều không bằng lòng nhau đến mức ghét nhau.
Nghi: ngờ vực. Hiềm nghi, khi xưa nói là Hềm nghi, là ngờ
vực vì ghen ghét nhau.
Thầy dạy: "T..T..C.. Từ đây nên liệu chừng nhau mà điều đình
gánh Đạo, điều nào mà theo Tân-luật, do Thánh-ý, hiệp lòng
chư đạo-hữu, bổ-ích cho nền Đạo thì các con nên thung-dung
liệu nhau mà thi-hành, chẳng cần phải cầu hỏi. Các con được
tin cậy nhau, dìu-dắt nhau, nâng-đỡ nhau mà phủi hết sự
hiềm-nghi nhau theo thế tình, ấy là các con hiến cho Thầy
một sự vui-vẻ lớn-lao hơn hết đó. Còn kẻ phản bạn trở lòng,
luật thiên-điều cũng có buổi trừng răn cách xứng đáng vậy".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chưa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Người thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIÊN VIÊN HUỲNH ĐẾ
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Từ Hiên Viên Huỳnh Ðế chí dĩ Hạ
Nguơn, biết bao nhiêu cuộc tuần hoàn thạnh suy bĩ thới. Xem
lắm nghiệp bá đồ vương dựng nền Võ trụ mà rốt cuộc lòng
tham tràn nhẫy, tánh bạo ngược lẫy lừng, làm cho nhơn sanh
đồ thán. Ðấng Chí Tôn (Hóa công) đòi phen đổ lụy phải lập
cuộc tang thương trừng trị, vì câu "Thiện ác đáo đầu chung
hữu báo".
Cả một nguồn cội của phép điều hòa đã tìm được mà tin dùng
văn từ buổi cổ thời do nơi Đức Hiên Viên Huỳnh Đế. Khi Ngài
ngự chế ra Lễ Nhạc, Ngài để ý nghe thấy sự hỗn hợp của Bát
hồn: Bào, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim, Ty, Trúc, tuy là khác
giống nhau mà có thể tỏ ra vẻ hòa âm. Từ ấy, Ngài cứ bình
tâm định trí để tìm hiểu lẽ nhiệm mầu của luật thiên nhiên.
Chừng rõ thấu cơ mầu của Trời Đất, Ngài mới tùy nơi hình thể
của thức hồ cầm (tục gọi là đờn tỳ bà) có vẻ trạng thái Thiên
triều: đôi bên tả hữu có dây văn dây võ, trên có Tứ Thiên
Vương, dưới có Thập Điện Quân. Ngài nương theo kiểu mẫu
ấy gầy nên quốc vận, như Ngài đã thành lập một quốc gia.
Về nội dung: nơi triều đình có văn biền để bỉnh chánh, nơi biên
cương có võ bị để ngừa loàn, xây dựng nên một quốc thể đủ
vẻ nghiêm trang, thuần túy.
Về ngoại dung: Ngài đào tạo nên tổng, làng, hương đảng có
đủ tánh tình ôn hậu để giáo hóa lê dân với tư cách điều hòa.
Toàn trong nước, cả quan dân đều cộng hưởng thái bình,
thành thử trong buổi nọ, nhờ nơi đó mà Kinh Lễ và Kinh Nhạc
xuất hiện, mà hễ hai bộ Kinh Lễ và Kinh Nhạc được ra mặt dìu
đời tức là Nho-Tông đã sáng lập. Tiếp theo là phép an dân của
Đức Hiên Viên Huỳnh Đế, về sau có vua Nghiêu vua Thuấn là
hai bậc Thánh Đế đều noi theo gương ấy mà làm cho cuộc thế
rất nên điều hòa, cả lê thứ thảy đều được an cư lạc nghiệp.
Từ ấy đến nay, thời gian đã trải qua trên bốn ngàn năm mà
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nhơn vật trong thế kỷ 20 nầy vẫn còn để tâm hoài vọng cho
thời cơ điều hòa của phép Lễ Nhạc buổi nọ được tái vãng….
hầu gây nên Quốc Đạo theo mấy câu văn của Đức Chí Tôn đã
dạy:
QUỐC ĐẠO kim triêu thành Đại Đạo,
NAM-PHONG thử nhựt biến Nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tương lai lập Đại đồng.

HIẾN BỬU TƯƠNG
獻寶漿
Lòng thành thật kính dâng lễ vật là chung trà quí. Đây là
những vật mà người trân trọng, tôn quí nhất mới làm lễ phẩm
dâng Cúng Phật Trời để tỏ tấm lòng thành, chứ thật ra Thần,
Thánh, Tiên, Phật không hưởng của Lễ ấy và chẳng đòi hỏi
bao giờ. (Hiến là Dâng lên; Bửu là vật quí báu; Tương là chất
nước để uống. Bửu tương là Nước trà quí).
Đây là lời phân trần của vị Thần Hoàng Bổn Cảnh làng Mỹ Lộc
giáng Cơ, do lịnh Đức Thượng Đế, để giải bày về việc Cúng
tế, ngày: 15-11- Bính Dần (dl: 18-1-1927), rằng:
"Còn việc Tế Lễ Cúng, Ta muốn dùng đồ chay hay là cây trái,
chớ sát sanh. Ta cũng tỏ cho chư Chức sắc hiểu rằng: Tế tự là
tại sao? - Phàm có lòng tin mới cúng chớ, cúng là lấy có lễ đó,
gọi là kỉnh trọng. Chớ Thần, Thánh nào ăn của ai. Bởi thế nên
ai dùng vật thực mà cúng, tốt hơn nên dùng trái cây. Ai có lòng
thì tế lễ chi chi Ta cũng chẳng trách đặng, vì cựu lệ bày đến
ngày nay. Nay ta muốn theo Thánh ý của Ngọc Ðế. Vậy chức
sắc liệu làm sao."
Bài Dâng TRÀ có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾN CHƯƠNG
憲章
E: The constitutional charter.
F: La charte constitutionelle.
Hiến Chương Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
(Hội-Thánh Cao-Đài)
CHƯƠNG 1: Danh Hiệu - Huy Hiệu - Đạo Kỳ
Điều thứ 1: Danh hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ, nói tắt là
(Đạo Cao Đài).
Điều thứ 2: Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại
Tòa Thánh Tây Ninh.
Điều thứ 3: Huy hiệu tượng trưng cho Đại-Đại Tam-Kỳ PhổĐộ là hình 3 Cổ Pháp.
1- Bình Bát Du (biểu tượng Thích Giáo)
2- Cây Phất Chủ (biểu tượng Lão Giáo)
3- Quyển Xuân Thu (biểu tượng Nho Giáo)
Điều thứ 4: Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam
Thanh:
1- Màu vàng
2- Màu xanh
3- Màu đỏ

biểu hiệu Thái Thanh,
tượng trưng Phật Giáo
(xanh da trời) biểu hiệu Thượng Thanh,
Tượng trưng Tiên Giáo.
biểu tượng Ngọc Thanh,
tượng trưng Thánh Giáo.

Điều thứ 5: Cách Thờ Phượng và Cúng Kiến.
Thờ THIÊN NHÃN
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- Cúng Bông chỉ về Tinh,
- Rượu chỉ về Khí,
- Trà chỉ về Thần.
Tinh, Khí, Thần là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên,
Phật.
CHƯƠNG II: Giáo Lý - Tôn Chỉ & Mục Đích
Điều thứ 6:
a/- Giáo lý của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lý Tam Giáo
(Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đạo,
Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) để hoằng dương Chánh
Pháp.
b/- Tôn chỉ là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa hồng
trần.
c/- Mục đích là giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh đệ
CHƯƠNG III: Hệ Thống Tổ Chức Hội-Thánh
Điều thứ 7: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có 3 Đài tượng
trưng hình thể Đạo tại thế.
1- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần thuộc Khí,
2- Cửu Trùng Đài : Thể hiện Cơ Thể thuộc Tinh,
3- Bát Quái Đài : Thể hiện Linh Hồn thuộc Thần.
Điều thứ 8: Hiệp Thiên Đài.
Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông
công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng
cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh
ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong
theo phẩm trật sau đây:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1/- Phẩm Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ
Luật Đời cùng Luật Đạo.
2/- Vị Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
3/- Vị Thượng-Sanh lo về phần Đời.
12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dưới quyền
hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh.
Điều thứ 9: Cửu Trùng Đài
Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.
Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo
các phẩm trật sau đây.
Nam Phái:
-1 Phẩm Giáo Tông: Lãnh đạo tối cao toàn Đạo có phận sự
dìu dắt đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời.
-3 Vị Chưởng Pháp : Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật Pháp
Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo. trước khi ban hành cho
toàn Đạo.
-3 Vị Đầu Sư : Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật Pháp
Đạo.
- 36 Vị Phối Sư: Có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3
vị Đầu Sư cai trị Đạo.
- 72 Vị Giáo Sư: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đường
Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ
làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật Lệ ấy.
- 3.000 Vị Giáo Hữu: Chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng
thêm hay là giảm bớt. Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo.
Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm
tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.
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Nữ Phái:
Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sư trở xuống Lễ Sanh.
Điều thứ 10.- Bàn Trị Sự.
Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xã gồm những
chức việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự
- 1 Phó Trị Sự
- 1 Thông Sự
Có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các
Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc.
Điều thứ 11: Bát Quái Đài:
Bát Quái Đài là ngôi thờ phụng Đức Thượng Đế tá danh Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo Chủ
Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi Đại
Đạo: Nhơn Đạo Thần Đạo Thánh Đạo Tiên Đạo Phật Đạo.
CHƯƠNG IV: Chức Sắc và Tín Đồ
Điều thứ 12: Đạo hữu thọ phong các phẩm từ Giáo Hữu sắp
lên tới Giáo Tông đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng
Thượng Thừa mà thôi.
Điều thứ 13: Những người Nam hay Nữ, không phân biệt
quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp nghề nghiệp đảng phái đã
thọ Lễ nhập môn đều được nhìn nhận là Tín đồ Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
CHƯƠNG V: Đạo Phục
Điều thứ 14: Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu Trùng
Đài là.
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1- Màu vàng của Chức sắc thuộc Thái Thanh.
2- Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc Thượng Thanh.
3- Màu đỏ của Chức sắc thuộc Ngọc Thanh.
Có mão riêng từng cấp bậc.
Điều thứ 15: Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng Đài là
toàn trắng. ( có Ni Cô riêng từng cấp bậc ).
Điều thứ 16: Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài là toàn
trắng ( có mão riêng từng cấp bậc).
Điều thứ 17: Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là áo dài trắng
khăn đóng đen.
CHƯƠNG VI: Họ Đạo
Điều thứ 18: Nơi nào có trên 500 tín đồ thì được lập riêng một
Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh thất, có một Chức
sắc làm đầu cai trị. Các Họ Đạo hay Tộc Đạo trong Tỉnh hiệp
lại thành một Châu Đạo có một vị Chức sắc cao cấp hơn cai
quản.
CHƯƠNG VII: Tòa Thánh - Thánh Thất - Tịnh Thất
Điều thứ 19:- TÒA THÁNH Trung Ương (Tây Ninh) là nguồn
gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Điều thứ 20: Các Ngôi thờ phượng Đức CHÍ TÔN ở các địa
phương trong nước hay ngoài nước đều gọi là Thánh Thất và
Tịnh Thất.
CHƯƠNG VIII: Phước Thiện
Điều thứ 21: Phước Thiện là một cơ quan lo về xã hội, tế độ
người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.
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Điều thứ 22: Trong cơ quan Phước Thiện cũng có chức sắc
làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không dự
vào Hành Chánh Đạo.
Được lập Cơ sở lương điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo nền
nhân cội nghĩa.
CHƯƠNG IX: Hội Quyền Vạn Linh
Điều thứ 23: Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội Quyền
Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Tòa Thánh Tây Ninh.
CHƯƠNG X: Tài Sản
Điều thứ 24: Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có:
Động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc
chuyển nhượng. Động sản và bất động sản do Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo.
CHƯƠNG XI: Phương Pháp Áp Dụng
Điều thứ 25: Để áp dụng Hiến Chương nầy, bản Tân Luật,
Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ được coi là quy chế
có tánh cách Nội Qui.
Điều thứ 26: Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh
lập Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức sắc Hội
Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn.
CHƯƠNG XII: Thống Nhất
Điều thứ 27: Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt
đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký
tên.
Lập tại TÒA THÁNH Trung Ương
Ngày 19 tháng 12 Giáp Thìn
( 21.1.1965 dl )
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T.M: Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh
Quyền Chưởng Quản
HIỆP THIÊN ĐÀI
CỬU TRÙNG ĐÀI
BẢO THẾ
ĐẦU SƯ
Ấn Ký:
Ấn Ký:
Lê Thiện Phước
Thượng Sáng Thanh
Duyệt Y
Đính theo Sắc Luật số 003/65
ngày 12 tháng 7 năm 1965
Sài gòn, ngày 12 tháng 7 năm 1965
CHỦ TỊCH UỶ BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA
Ấn Ký:
Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu
Phụ Bản
Ðổng Lý Văn Phòng
Ký Tên
Ðỗ Văn Chước
Bản Sao
Phó Ðổng Lý Văn Phòng Phủ Chủ Tĩch
Uỷ Ban hành Pháp Trung Ương
Ấn Ký
Ðào Xuân Dung

HIẾN ĐẠO (Phẩm)
E: Religions Renovator.
F: Rénovateur Religieux.
Hiến Đạo là một trong Tứ vị Thời Quân dưới quyền Chưởng
quản của Thượng Phẩm.
Pháp Chánh Truyền: "Thượng Phẩm thì quyền về Ðạo, dưới
quyền có:
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2- Khai Ðạo

3-Hiến Ðạo

4-Bảo Ðạo

Lo về phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn
Ðệ Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho
đặng.
Bốn vị Thời Quân của chi ÐẠO, đồng quyền cùng Thượng
Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị có phận
sự riêng, quyền hành riêng là:
Hiến Ðạo khi đặng tờ chi của Khai Ðạo dâng lên, tức cấp phải
tìm biết căn nguyên cho rõ ràng, cấm không cho Hiến Ðạo
thông đồng cùng Hiến Pháp và Hiến Thế. Sự chi đã vào tay
Hiến Ðạo rồi thì đã ra bí mật, dầu cho Chức Sắc Hiệp Thiên
Ðài cũng không đặng biết tới nữa. Hiến Ðạo phải dâng nội vụ
lên cho Bảo Ðạo. …Thượng Phẩm và tứ vị Thời Quân của chi
ÐẠO, phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh".

HIẾN ĐẠO CHƠN QUÂN PHẠM VĂN TƯƠI

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾN LỄ
獻禮
E: To offer a present.
F: Offrir un présent.
Hiến: Dâng lên. Lễ: cách bày tỏ lòng kính trọng. Hiến lễ là
dâng phẩm vật lên để cúng tế, tỏ lòng thành kính, như dâng
bông, dâng rượu và dâng trà.
Trong nghi thức cúng tế hàng vong thường trong Tang lễ,
phần hiến tửu (Dâng rượu) chia làm 3 lần:
Sơ hiến lễ: Hiến lễ lần đầu.
Á hiến lễ: Hiến lễ lần thứ nhì.
Chung hiến lễ: Hiến lễ lần chót.
Người hiến lễ được gọi là Lễ Sĩ.

HIẾN MÌNH CHO ĐẠO
Đức Lý dạy: "Hộ-Pháp ráng suy xét lời của Bần Đạo, sau có
chi chi trắc trở thì có Thượng Phẩm giúp lời, đừng nao núng
nghe! Từ đây chớ khiếp nhược nữa, chư Đạo Hữu sanh chỉ để
hiến mình cho Đạo. Đạo đã nắm nơi tay, há để cho lũ tà tâm
nhiễu loạn sao?"

HIẾN PHÁP ĐẠI-ĐẠO (Pháp Chánh Truyền)
憲法大道
Hiến pháp của Đạo (Législation reigieuse) là Tân Luật và Pháp
Chánh Truyền, thì không ai đặng phép canh cải thêm bớt mà
Cơ Pháp không biết nhứt là không có Hội Thánh Cửu Trùng
Đài và Hiệp Thiên Đài công đồng nhìn nhận, cũng như buổi
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lập luật, Thánh ý đã muốn cho cả Hiệp Thiên Đài và Cửu
Trùng Đài phải công đồng nhận chịu.
- Ngay sau Ðại lễ Khai Ðạo (ngày 15-10-Bính Dần) tại Thánh
Thất tạm đặt tại Từ Lâm Tự Gò Kén, Tây Ninh, Ðức Chí Tôn
liền lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài Nam phái ngày
16-10-Bính Dần (1926). Cửu Trùng Ðài là cơ quan rất quan
trọng của Ðạo Cao Ðài vì Cửu Trùng Ðài tượng trưng thể xác
của Ðạo. Nếu không có thể xác làCửu Trùng Ðài, thì không
làm được việc chi nơi cõi trần hữu hình nầy.
- Qua Tết Ðinh Mão, ngày Vía Ðức Chí Tôn mùng 9 tháng
Giêng năm Ðinh-Mão (1927), Ðức Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai
Nghiêm giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài Nữ
phái.
-Ngày 12 tháng Giêng năm Ðinh-Mão (1927), Ðức Chí Tôn
giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài.
Thế là trọn vẹn, tạo thành Hiến Pháp tổ chức điều hành toàn
bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Pháp Chánh Truyền là văn bản tổng quát tổ chức nền Ðạo
Cao Ðài. Ðó là Hiến Pháp của Ðạo, cho nên Ðức Lý Thái
Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm nhiệm Giáo Tông Ðại-Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, ra lịnh cho Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
chú giải tỉ mỉ từng chi tiết để cho Chức sắc trong hai Ðài: Hiệp
Thiên và Cửu Trùng dễ thi hành, có Ðức Lý Giáo Tông giáng
cơ hiệu đính, gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải, tạo thành
Hiến Pháp bất di bất dịch của Ðạo Cao Ðài.
Ðức Lý Giáo Tông nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ 6, ngày 310-Canh Ngọ (1930), ghi lại như sau:
NGHỊ ÐỊNH: "Hai vị Thiên phong: Giáo Tông và Hộ Pháp phải
điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh
Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn."
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"Điều cần biết là khi đến lập giáo, trước tiên Đức Chí Tôn lập
Pháp-Chánh Truyền tức Hiến-Pháp của Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ rồi mới tạo Hội-Thánh lưỡng đài, nhứt thiết đều do Cơ
phong Thánh. Cơ phong Thánh của Hiệp-Thiên-Đài do Đức
Hộ Pháp và Đức Cao Thượng-Phẩm phò loan là "Cơ Đạo
Pháp" trong khi đó cũng có nhiều cặp Cơ Phổ độ, dạy Đạo của
chư vị Thập Nhị Thời quân. Nhưng "Đức Hộ-pháp là một Chơn
linh siêu việt mới đủ năng lực xây dựng nền Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ, tạo tác Tổ Đình đồ sộ với nhiều sự nghiệp bất hủ
không còn ai phủ nhận được. Việc Cơ Bút trong Đạo, Người
đáng kể là bậc Sư Tổ"
Như vậy: Thành văn HIẾN PHÁP do Chí-Tôn giáng lập là
Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài và Hiệp-Thiên-Đài.
Hiến Pháp là gì? Theo nghĩa thông thường: Hiến Pháp là bản
văn kiện ghi chép những Luật lệ căn bản qui định sự tổ chức
quyền chánh trị trong một nước và bảo vệ các công quyền của
toàn thể công dân.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN của Ðạo là một bản văn kiện do
Huyền Diệu Cơ Bút của Ðức CHÍ TÔN truyền dạy, qui định sự
tổ chức của nền Ðại Ðạo, sắc phục của chư Thiên Phong
đẳng cấp, quyền hạn của chư Chức sắc cầm quyền chánh trị,
hầu giữ vững chơn truyền của nền Chánh giáo, không cho có
sự xâm phạm, giữ gìn cho cơ Ðạo khỏi qui phàm.
A- HIẾN PHÁP CÓ HAI LOẠI:
1- Bất thành văn Hiến Pháp: Ngày trước không có Hiến
Pháp, chỉ có các điều lệ do phong tục, tập quán, vì thời gian
mà biến thành. Bởi nguyên căn của nguồn gốc do sự biến
thiên của tập tục và không văn kiện làm bằng chứng cho nên
thường bị xâm phạm. Vì thế về sau, muốn cho nó được tôn
trọng, cần phải biên chép thành Hiến Chương gọi là Hiến
Pháp.
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2- Thành văn Hiến Pháp là thứ Hiến Pháp lấy từ chương làm
căn bản, được thông dụng trong các nước, vì nó ấn định một
cách minh bạch quyền hạn của chánh phủ, công nhận và bảo
đảm các quyền tự do chánh trị cùng tự do dân sự của nhân
dân. Hiến Pháp thành văn lập thành do nhiều cách:
- Do Vua ban.
- Do sự cam kết giữa Vua và dân.
- Do Quốc Hội Lập Hiến làm ra.
Pháp Chánh Truyền thuộc về loại Hiến Pháp thành văn và lập
thành theo cách thứ nhứt, song có điều khác nhau với Ðời là
Hiến Pháp do Vua ban hành, còn Pháp Chánh Truyền do
Ðấng CHÍ TÔN dụng quyền năng Thiêng Liêng của Huyền
Diệu Cơ Bút mà truyền thế.
B- SO SÁNH CÁC TÁNH CHẤT CỦA HIẾN PHÁP VÀ PHÁP
CHÁNH TRUYỀN
1- Hiến Pháp khác với Pháp luật thường: Thường trong một
nước, sau khi lập quốc: lập tức Chánh Phủ triệu tập một Quốc
Hội Lập Hiến, để lập Hiến Pháp, do theo dân nguyện. Xong
rồi, Quốc Hội Lập Hiến giải tán, để triệu tập Quốc Hội Lập
Pháp, chỉ có quyền hạn lập thành các pháp luật thường để thi
hành Hiến Pháp mà thôi. Trong nền Ðạo, có ba Nghị Hội hiệp
lại làm cơ quan cho quyền Vạn Linh, ba Hội ấy, quyền hạn
tương đồng như Nghị Hội Lập Pháp, chỉ lập Pháp Luật thường
do nguyện ước của Nhơn sanh, đặng thi hành chơn truyền
chánh giáo là Pháp Chánh Truyền.
2- Cang tánh Hiến Pháp và nhu tánh Hiến Pháp: Khi Nghị
Hội Lập Pháp không có quyền sửa đổi Hiến Pháp thì Hiến
Pháp ấy gọi là cang tánh Hiến Pháp (Constitution rigide). Trái
lại, khi Nghị Hội Lập Pháp sửa đổi Hiến Pháp đặng, như các
pháp luật thường thì Hiến Pháp ấy gọi là nhu tánh Hiến Pháp
(Constitution souple). Pháp Chánh Truyền thuộc về loại cang
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tánh Hiến Pháp, bởi nó bất di, bất dịch, bất khả xâm phạm và
ba Hội lập quyền Vạn Linh không có quyền sửa cải.
3- Hiến Pháp đại yếu và Hiến Pháp chi tiết: Những bản Hiến
Pháp nào nói tỉ mỉ về sự tổ chức các cơ quan, các ty, các sở,
như Hành Chánh, Tư Pháp.. gọi là Hiến Pháp chi tiết. Thứ
Hiến Pháp nầy rất bất tiện, vì phải sửa đổi luôn, mà sửa đổi
Hiến Pháp là một điều phiền phức. Còn Hiến Pháp đại yếu, chỉ
nói những điều thật bao quát. Các điều lệ chi tiết để cho Nghị
Hội Lập Pháp tùy nghi ấn định cho hợp thời. Pháp Chánh
Truyền thuộc loại Hiến Pháp đại yếu.
(Trích Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)

HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ÐÀI
HIẾN PHÁP VÀ NỘI LUẬT
Năm Nhâm Thân (1932)
A- HIẾN PHÁP
Ðiều Thứ Nhứt:
Phẩm trật Hiệp Thiên Ðài trên hết có Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân, phân đẳng cấp như
dưới đây:
Thượng Phẩm
Bảo Ðạo
Hiến Ðạo
Khai Ðạo
Tiếp Ðạo

Hộ Pháp
Bảo Pháp
Hiến Pháp
Khai Pháp
Tiếp Pháp

Thượng Sanh
Bảo Thế
Hiến Thế
Khai Thế
Tiếp Thế

Ðiều Thứ Nhì:
- Quyền hành của Hộ Pháp là Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài
kiêm Chưởng Quản Chi Pháp.
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- Quyền hành của Thượng Phẩm là Chưởng Quản Chi Ðạo.
- Quyền hành của Thượng Sanh là Chưởng Quản Chi Thế.
Ðiều Thứ Ba:
Phẩm trật của Thập Nhị Thời Quân khi hành chánh thì đối
phẩm như sau:
- Bảo Pháp, Bảo Ðạo, Bảo Thế: đều đồng thể.
- Hiến Pháp,Hiến Ðạo, Hiến Thế: đều đồng thể
- Khai Pháp, Khai Ðạo, Khai Thế: đều đồng thể
- Tiếp Pháp, Tiếp Ðạo, Tiếp Thế: đều đồng thể
Ðiều Thứ Tư:
- Trách nhậm của Bảo Pháp là bảo tồn Luật Pháp, bảo hộ
không cho ai phạm đến những điều lệ nào đã thành mặt luật.
- Trách nhậm của Bảo Ðạo là bảo tồn Luật Ðạo, bảo hộ những
điều cần ích cho Ðạo mà đã ra mặt luật rồi.
- Trách nhậm của Bảo Thế là bảo tồn Luật Thế, bảo hộ những
điều lệ cần ích cho Ðạo đã ra mặt luật rồi.
Ðiều Thứ Năm:
- Trách nhậm của Hiến Pháp là phải tìm những phương hay để
hiến cho Luật Pháp tiện việc thi hành, và truyền bá những tư
tưởng cần ích cho Ðạo về phương diện Hành Pháp.
- Trách nhậm của Hiến Ðạo là lo tìm kiếm những phương hay
để hiến cho Ðạo, và truyền bá những tư tưởng cần ích cho
Ðạo.
- Trách nhậm của Hiến Thế là lo tìm những phương hay để
hiến cho Ðời và truyền bá những tư tưởng cần ích cho Ðạo.
Ðiều Thứ Sáu:
- Trách nhậm của Khai Pháp là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh mà thêm vào Pháp Luật, tức là mở lần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Luật ra thế nào cho chúng sanh có thể tuân theo mà tu
hành cho khỏi điều hà khắc.
- Trách nhậm của Khai Ðạo là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh trong đường Ðạo và tìm phương giúp cho
những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðạo, tức là mở rộng
đường Ðạo ra cho chúng sanh hưởng.
- Trách nhậm của Khai Thế là lo nghiên cứu những điều cần
ích cho chúng sanh trong đường Ðời, và tìm phương giúp cho
những điều cần ích ấy thành ra Luật Ðời, tức là mở rộng
đường Ðời ra cho chúng sanh hưởng.
Ðiều Thứ Bảy:
- Trách nhậm của Tiếp Pháp là giúp cho sự ban hành Ðạo
Pháp, và yêu cầu sửa đổi những điều lệ nào bó buộc quá lẽ và
khổ khắc nhơn sanh trước mặt Luật Pháp.
- Trách nhậm của Tiếp Ðạo là giúp chư Ðạo Hữu trong đường
Ðạo tránh những nỗi bất bình, những sự bất công, những điều
hà khắc có thể làm trở ngại bước đường Ðạo của Ðạo Hữu
lưỡng phái.
- Trách nhậm của Tiếp Thế là giúp cho nhơn sanh trong
đường sanh hoạt, trong chỗ giao tiếp lẫn nhau, và lo dẹp
những nỗi bất bình, những sự bất công, những điều hà khắc
có thể làm trở ngại bước đường Ðời của cả chư Ðạo Hữu
lưỡng phái.
Ðiều Thứ Tám:
Cửu Trùng Ðài có Tòa Tam Giáo thành lập, cũng như Bát
Quái Ðài có Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng. Khi nào có Tòa Tam
Giáo Cửu Trùng Ðài xử đoán rồi mà người bị cáo còn uất ức
điều chi, thì được quyền kêu nài đến Tòa Hiệp Thiên Ðài.
Thảng như Tòa Hiệp Thiên Ðài phán đoán rồi mà người bị cáo
uất ức nữa, thì mới kêu nài lên Tòa Tam Giáo Thiêng Liêng là
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quyền đặc biệt của Bát Quái Ðài Chưởng Quản. Dầu cho lập
Tòa Tam Giáo dưới Cửu Trùng Ðài, hay là đệ lên Tòa Tam
Giáo Thiêng Liêng là Bát Quái Ðài, cũng đều phải do nơi Hộ
Pháp.
Ðiều Thứ Chín:
Muốn kêu nài lên Tòa Hiệp Thiên Ðài, thì người bị cáo phải
nạp đơn lên Hiệp Thiên Ðài, trong khoảng 10 ngày, sau ngày
xử hiện diện (Jugement contradictoire). Như xử khiếm diện
(Jugement par défaut) thì người bị cáo phải nạp đơn lên Hiệp
Thiên Ðài trong khoảng 10 ngày, sau ngày được án (Jour de la
notification du jugement). Quá hạn 10 ngày ấy, thì Hiệp Thiên
Ðài không thâu đơn.
Ðiều Thứ Mười:
Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Thượng Hội là Hộ Pháp,
Thượng Phẩm và Thượng Sanh. Ba vị đều có quyền bàn cải
(voix délibérative) và bỏ thăm (droit de vote), số thăm của ba vị
có giá trị riêng, không tính chung về số thăm của Nghị Viên
bên Cửu Trùng Ðài (Vote séparé). Mỗi lần bỏ thăm phải được
hơn phân nửa số thăm bên Cửu Trùng Ðài và hơn phân nửa
số thăm của Hiệp Thiên Ðài cọng chung lại, mới có đại đa số
(majorité).
Ðiều Thứ Mười Một:
Nghị Viên của Hiệp Thiên Ðài ở Hội Thánh là Thập Nhị Thời
Quân. Quyền của 12 vị cũng như quyền của Nghị Viên Hiệp
Thiên Ðài ở Thượng Hội. Cách bỏ thăm và tính thăm cũng
vậy.
Ðiều Thứ Mười Hai:
Ở Hội Nhơn Sanh, Hiệp Thiên Ðài sẽ có Phái Viên đến dự
thính, hoặc tỏ bày ý kiến (voix consultative), chớ không có
quyền bỏ thăm.
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NỘI LUẬT
Ðiều Thứ Nhứt: Hộ Pháp là người Chưởng Quản Hiệp Thiên
Ðài, thay mặt cho các Chức Sắc đặng đối phó với Cửu Trùng
Ðài, nhưng phải do theo đại đa số (majorité) của Chức Sắc
Cửu Trùng Ðài.
Ðiều Thứ Nhì: Ðức Chí Tôn không có phỏng định việc công
cử Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, thì Chức Sắc mỗi Chi đặng
quyền thế mặt cho nhau, tỷ như: Thượng Phẩm vắng mặt, duy
có:
-Bảo Ðạo đặng thế quyền mà thôi.
-Bảo Ðạo vắng mặt thì có Hiến Ðạo;
-Hiến Ðạo vắng mặt thì có Khai Ðạo v.v...
Phải ở cùng một Chi mới đặng thế quyền cho nhau.
Ðiều Thứ Ba: Nếu Hộ Pháp chuyên quyền không do theo
phần đông (majorité) thì phần ấy đặng phép không tuân lịnh
của Hộ Pháp và công bố cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài biết,
đặng đợi ngày cầu xin Ðức Chí Tôn phân xét.
Ðiều Thứ Tư: Nếu Thượng Phẩm chuyên quyền và phạm đến
quyền đặc biệt của Chức Sắc Chi Ðạo, thì Chi nầy đặng quyền
xin Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng Phẩm, hầu đợi ngày
đem việc ấy ra Ban Kỷ Luật của Hiệp Thiên Ðài phán xét.
Ðiều Thứ Năm: Nếu Thượng Sanh chuyên quyền và phạm
đến quyền của Chức Sắc Chi Thế, thì Chi nầy đặng quyền xin
Hộ Pháp ngưng quyền của Thượng Sanh, hầu đợi ngày đem
việc ấy ra Ban Kỷ Luật phán xét.
Ðiều Thứ Sáu: Trong Thập Nhị Thời Quân, nếu vị nào phạm
Nội Luật thì Hộ Pháp, hoặc Thượng Phẩm, Thượng Sanh (tùy
theo Chi) sẽ đem ra Ban Kỷ Luật phán đoán.
Ðiều Thứ Bảy: Hiệp Thiên Ðài có một Ban Kỷ Luật (Conseil
de discipline) để khuyên răn những Chức Sắc không hành
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phận sự theo chương trình hành Ðạo lập tại Tòa Thánh ngày
24-1-1932, là phạm Nội Luật của Hiệp Thiên Ðài. Ban Kỷ Luật
không có tính cách thường xuyên. Khi phải cần đến mới lập ra
và chư Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài sẽ hiệp nhau công cử làm
năm vị Nghị Viên.
Ðiều Thứ Tám: Trước khi muốn đem Chức Sắc nào ra Ban
Kỷ Luật về việc không lo hành sự, Hộ Pháp nên viết thơ cho vị
ấy biết việc mình, và kỳ trong hai tháng phải lo tái thủ trách
nhiệm. Hết hai tháng mà không có tin tức của vị ấy, thì Hộ
Pháp nên kỳ cho 1 tháng nữa. Qua kỳ hạn thứ nhì, Ban Kỷ
Luật đặng quyền phân xử.
Ðiều Thứ Chín: Chức Sắc đã bị Ban Kỷ Luật xử rồi mà còn tái
phạm, sẽ bị đệ ra Tòa Tam Giáo.
Ðiều Thứ Mười: Không một Chức Sắc ở Hiệp Thiên Ðài đặng
phép đứng tên vào những Châu Tri cho chư vị Thiên Phong,
Chức Việc, Ðầu Họ Ðạo, Chủ Thánh Thất và chư Ðạo Hữu
Nam Nữ, vì Hiệp Thiên Ðài chỉ có quyền Lập Pháp (Pouvoir
législatif), chớ không có quyền Hành Pháp (Pouvoir exécutif).
Ðiều Thứ Mười Một: Ðối phó với Cửu Trùng Ðài thì đã có Hộ
Pháp, nhưng khi có định phái vị nào đặng giao thiệp với Cửu
Trùng Ðài, thì vị ấy không được bàn định việc chi ngoài các
trách nhậm của mình, nghĩa là ngoài những vấn đề mà vị ấy
được quyền bàn đến.
Ðiều Thứ Mười Hai: Kể từ ngày lập Luật nầy, cả Chức Sắc
hãy tuân theo Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, nhứt là điều lệ
Ngũ Giới Cấm và Tứ Ðại Ðiều Qui.
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ Thập Nhị Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 002/TL
THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền;
Chiếu Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Ðài ngày Rằm tháng
2 Nhâm Thân (1932);
Chiếu Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài ngày mùng 8 tháng Giêng
Giáp Thìn (dl: 20-2-1964) và Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài bổ túc
ngày 27 tháng 2 năm Ất Tỵ (dl: 29-3-1965);
Chiếu Thánh Giáo Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đêm 16 tháng
2 năm Ất Hợi (dl: 20-3-1935), chỉ giáo về phẩm vị Chức Sắc
Hiệp Thiên Ðài từ hàng Sĩ Tải lên Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn;
Chiếu Sắc Lịnh số 34/SL ngày 23 tháng 5 Bính Tý (dl: 11-71936) của Ðức Hộ Pháp mở khoa mục cho phẩm Luật Sự
dưới phẩm Sĩ Tải.
Chiếu Vi Bằng số 009/VB ngày 30 tháng 4 Bính Ngọ (dl: 18-61966), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài đã nghiên cứu và thành lập
bản "HIẾN PHÁP CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI";
Chiếu Thánh Giáo Ðức Hộ Pháp đêm Rằm tháng 11 Bính Ngọ
(dl: 26-12-1966), chấp thuận toàn diện bản Hiến Pháp nói trên,
nên:
THÁNH LỊNH
ÐIỀU THỨ NHỨT: - Nay ban hành bản "HIẾN PHÁP CHỨC
SẮC HIỆP THIÊN ÐÀI" đính theo đây, kể từ ngày ký tên Thánh
Lịnh nầy.
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ÐIỀU THỨ NHÌ: - Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài, Hội Thánh Cửu
Trùng Ðài và Hội Thánh Phước Thiện Nam Nữ tùy nhiệm vụ
ban hành và thi hành Thánh Lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 16 tháng 11 Bính Ngọ.
(27-12-1966)
THƯỢNG SANH
(ấn ký)
CAO HOÀI SANG

HIẾN PHÁP (Phẩm)
E: Juridical Renovator.
F: Rénovateur Juridique.
Hiến Pháp là một trong Tứ vị Thời Quân dưới quyền Chưởng
Quản của Hộ-Pháp
Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị:
1- Tiếp Pháp 2- Khai Pháp

3-Hiến Pháp

4-Bảo Pháp

Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh người sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng.
Hiến Pháp khi tiếp đặng luật lệ đơn trạng, thì phải mở đường
tra vấn cho minh lẽ nên hư, phải trái, đủ chứng cớ rõ ràng, rồi
dâng lên cho Bảo Pháp cho đủ nội vụ, cấm Hiến Pháp không
đặng thông đồng cùng Hiến Ðạo và Hiến Thế. Ấy vậy kể từ
việc chi đã giao vào tay Hiến Pháp rồi, thì đã ra bí mật, dầu
cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không đặng biết tới nữa.
Hộ-Pháp "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
Nói tóm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật Ðời và luật Ðạo, gìn
giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị,
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

163

chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết, dầu toàn Cửu
Trùng Ðài hay là Hiệp Thiên Ðài sái luật thì Hộ Pháp phải phân
xử cho phân minh, vì vậy mà Thầy buộc cả chi "PHÁP" phải
thề giữ dạ vô tư mà hành chánh."

HIẾN PHÁP CHƠN QUÂN TRƯƠNG HỮU ĐỨC
(1890-1975)
Nguơn linh là Từ Hàng Đạo
Nhơn.
Ngài Hiến Pháp lấy Đạo
Hiệu là Thân Dân.
Ông sanh ngày 02-02-Canh
Dần (1890).
Qui Tiên lúc 20g15 ngày 1512-Ất Mão (dl: 15-01-1975).
Quê quán: Cầu An Thượng,
Hiệp Hòa, Chợ-Lớn. Đức
Chí Tôn có cho biết nguơn
linh của Ngài Hiến Pháp là
Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngày
03-07- Đinh Mão (dl: 31-071927) may được Quỉ Cốc Đại Tiên giáng đàn, Ngài mới xin
cho mỗi người một bài thi kỹ niệm:
Thập Nhị Tiên gia nhứt tánh TỪ,
HÀNG phong Vương mãn thọ hàn thư.
Trung niên thế cuộc tao vân mộng,
Quản thị Càn Khôn thủ Phật thư.
"Trương Hữu Đức, sanh ngày mùng 02 tháng 02 năm CanhDần (1890) (trên giấy tờ sanh năm 1892), con ông Trương
Văn Tựu (chết) cựu Cai Tổng Cầu An Thượng, làng Hiệp Hòa
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(Chợ Lớn), Giáo Sư phái Ngọc và bà Lê Thị Nhụy tức Sót
(chết). Hiền nội của Ngài Trương Hữu Đức là Bà Nguyễn Thị
Sanh, nhập môn vào Đạo Cao Đài rất sớm, được Đức Chí Tôn
phong phẩm Nữ Lễ Sanh, do kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ
nhứt ngày 14-Giêng-Đinh Mão (dl: 15-2-1927).
Ngài Nhập môn vào Đạo Cao Đài từ năm Ất Sửu (1925) lúc
mới còn Xây bàn, vì lúc ban sơ, những người theo Đạo đều do
lịnh Đức Chí Tôn chỉ định, nên không có Sớ Cầu Đạo. Trong
số 12 Môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn nêu tên trên bài thi tứ
tuyệt trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thứ I có tên ĐỨC
(sau thọ phong Hiến Pháp Hiệp Thiên-Đài), hiệp với Ông HẬU
thành cặp phò loan truyền Đạo, Ông Hậu sau thọ phong Bảo
Pháp Hiệp-Thiên-Đài. Ngài Hiến-pháp là một trong những
Tướng-Soái của Đức Chí-Tôn, lúc qui thiên Ngài cũng giáng
đàn cho Bài Thi để thài hiến lễ:
HỮU-ĐỨC mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn mong ước cái không hay.
Mừng nay gặp Đạo lòng mong muốn,
Chí quyêt cùng nhau để hiệp vầy.
(Hiến-pháp Chơn Quân)
Trong khi Ngài nhập môn vào Đạo Cao-Đài ngày 09-01-Bính
Dần (dl: 21-02-1926) Qua bữa sau, lúc đúng Ngọ, trong khi
thanh tịnh, Ngài bắt chước Đức Hộ-Pháp ngồi chấp bút một
mình và cầu nguyện xin thi, có vị Minh-Nghĩa Tiên Ông giáng
bút cho bài thi:
Minh Đức mừng nay đã gặp Thầy,
Chẳng còn mong ước cái không hay
Mừng cầu Âu Á càng thêm mặt,
Mừng nậu côn đồ đã chịu chay!
Ông Hữu Đức chỉ chấp bút được một lần ấy thôi. Chính Ngài
Hiến-Pháp Trương-Hữu-Đức được Đức Chí Tôn cho biết rằng
"Đức cứu Đạo". Sau quả thật như vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIẾN THÂN
獻 身
E: To lay down one’s life for one’s religion.
F: Se donner sa vie à sa religion.
Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng nói: "Vào nơi đạo đức rồi, dầu cho
phải cắt ái ly gia, chia tình xẻ nghĩa, máu thịt đoạn ly, mà làm
cho tròn trách nhậm xứng đáng của mình, để hiến thân chuộc
sanh mạng cho muôn ngàn kẻ đồng bào, thì cái đau đớn
thường tình, sự khổ tâm ở thế kia, đau khổ nào có tiếc. Ấy là
cử chỉ của các bậc Thánh trước tìm mối Chơn đạo như thế.
Chư đạo hữu nên ghi."
Ngài Tiếp Thế bày tỏ tâm thành của Ngài khi đứng trước nguy
cơ của những người toan phá Đạo: "Tệ Đệ đâu có dám cho là
toàn vẹn, nhưng từ ngày Tệ Đệ nhứt định phế Đời đặng trọn
hiến thân cho Đạo từ ngày về Toà-Thánh hành Đạo cho đến
nay thì Tệ Đệ hằng nguyện đem hết tâm trí để giúp ích cho
Đạo và hằng giữ trọn lành trung can thanh bạch, hầu quan sát
cho việc Đạo một cách chơn thật chánh đáng"

HIẾN THẾ (Phẩm)
E: Temporal Renevator.
F: Rénovateur temporel.
Hiến Thế là một trong Tứ vị Thời Quân thuộc Chi Thế, dưới
quyền Chưởng Quản của Thượng Sanh
Pháp Chánh Truyền: "Dưới quyền của Thượng Sanh có bốn vị
Thời Quân là: - Tiếp Thế - Khai Thế - Hiến Thế - Bảo Thế
Bốn vị Thời Quân chi THẾ đặng cùng quyền cùng Thượng
Sanh, khi người ban lịnh hành chánh; song mỗi vị có mỗi phận
sự riêng, quyền hành riêng.
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Hiến Thế khi tiếp đặng nội vụ của Khai Thế dâng qua, thì tức
cấp phải đi tra xét cho đủ chứng cớ rõ ràng rồi dâng lên cho
Bảo Thế. Cấm nhặt không cho Hiến Thế thông đồng cùng
Hiến Pháp và Hiến Ðạo.
Mỗi việc chi hễ vào tay Hiến Thế rồi thì đã ra bí mật, dầu cho
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài cũng không biết tới nữa.
Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh."

HIẾN THẾ CHƠN QUÂN NGUYỄN VĂN MẠNH
(1894-1970)
Sinh năm: Giáp-Ngọ (dl 1912-1894). Qui thiên: 15-01Canh Tuất (1970). Quêquán: Tân Niên-Trung. Tỉnh
Gò Công
Bài Thài Hiến Lễ
HIẾN mình cho Đạo buổi sơ
khai
THẾ cuộc càng xây dạ
chẳng nài,
CHƠN chánh quyết tâm lo
lập Đức.
QUÂN Thần vẹn nghĩa cảm
bi-ai.
Thuở mới khai Đại-Đạo, vào
ngày rằm tháng 03 Bính Dần, cùng một lượt có các ông được
Đức Chí-Tôn phong vào các Phẩm này để phò cơ:
- Ông Phạm-Công-Tắc là "Hộ giá Tiên Đồng Tá cơ Đạo-Sĩ."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Ông Cao-Quỳnh-Cư là "Tá cơ Tiên hạc Đạo-sĩ".
- Các vị: Đức, Hậu, Nghĩa, Tràng, Tươi, Chương, Kim, Đãi,
Mai, Nguyên, Phước, Mạnh, đồng được Đức Chí Tôn ban cho
là "Tiên Đạo phò Cơ Đạo-Sĩ". Sau, tất cả các vị này đều được
phong vào Thập Nhị Thời Quân. Duy chỉ có hai vị: Mai và
Nguyên không đến, do đó Đức Chí-Tôn thay thế người khác
vào là Lê Thế-Vĩnh và Cao-Đức-Trọng.

HIẾN TỔ (Niên Hiệu: Thiệu Trị)
HIẾN TỔ (1841-1847)
Đức Độ Vua Hiến Tổ: Tháng giêng năm Tân Sửu (1841)
Hoàng Thái Tử húy là Miên Tông lên ngôi ở điện Thái Hòa đặt
niên hiệu là Thiệu Trị. Tính vua Hiến Tổ thuần hòa, không hay
bày ra nhiều việc và cũng không được quả cảm như Thánh
Tổ. Trong đời Ngài làm vua, học hiệu, chế độ, thuế mà, điều gì
cũng theo như triều vua Thánh Tổ cả. Bầy tôi lúc bấy giờ có
Trương Đăng Quế, Lê Văn Đức, Doãn Uẩn, Võ Văn Giải,
Nguyễn Tri Phương, Lâm Duy Tiếp trong ngoài ra sức giúp
vua. Nhưng mà đất Nam Kỳ có giặc giã, dân Chân Lạp nổi
loạn, quân Tiêm La sang đánh phá, nhà vua phải dùng binh
đánh dẹp mãi mới xong.
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HIỀN
賢
Hiền Có 3 nghĩa tùy trường hợp:
HIỀN: Người có tài năng và đức hạnh hơn người.
Td: Hiền nhơn, Hiền sĩ, Hiền triết.
HIỀN: Tiếng dùng với ý tôn trọng trong xã giao, hoặc với ý yêu
mến thân thiết.
Td: Hiền đồ, Hiền hữu, Hiền huynh.
HIỀN: Lành, có đức tốt.
Td: Hiền đức, Hiền ngõ.

HIỀN ĐỆ
賢弟
Hiền Đệ là tiếng gọi một người nhỏ hơn mình về tuổi tác hoặc
là Chức phẩm, thuộc về nam giới. Nếu là Nữ thì gọi là Hiền
Muội. Đây là điểm đặc biệt của Đạo Cao Đài, xem người đồng
Đạo như một gia đình Tôn giáo. Trên hết là Cha mẹ Thiêng
liêng, kế đến chỉ có anh chị em mà thôi, gọi là "Huynh, Tỷ, Đệ,
Muội" và có thêm chữ "Hiền" phía trước.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Trong 8 năm qua rồi, Tệ Huynh đây và Hiền Ðệ Phạm Công
Tắc là Hộ Pháp của Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, hiệp cùng nhiều
Thiên Phong đã để hết tâm thành trí vẹn đặng thi hành cho
hoàn tất mấy điều của Thầy và Ðức Lý Giáo Tông đã dạy bảo.
Ôi, biết bao phen bị đánh đổ, lắm người trong Ðạo không hiểu
tôn chỉ Ðại Ðạo, lại còn biếm nhẻ nói Tệ Huynh lo việc hữu
hình chớ không lo vô-vi tịnh luyện. Bởi vậy mới rồi đây, Tệ
Huynh có đắc lịnh dạy bảo phải chỉ rõ phương diện chánh thể
của Ðạo".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIỀN ĐỒ
賢 徒
E: Dear disciple.
F: Cher disciple.
Hiền: Tiếng dùng với ý tôn trọng trong xã giao, hoặc với ý yêu
mến thân thiết. Đồ: học trò. Hiền đồ là học trò thân mến.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trung, hiền đồ, trương Thiên phục
lên cho Thầy trấn Thần, con đặng phép mặc hầu Thầy.
Ngày 16-7-Bính Dần (dl: 23-8-1926 )
THÍCH CA MÂU NI PHẬT tá danh CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT Giáo Đạo Nam phương
Như Nhãn Hiền Đồ, nghe dạy: "Vốn từ ĐẠO BỊ BẾ lại thì phần
nhiều hữu công tu mà thành thì ít thành, TA rất yêu thương.
Hiền Đồ có lòng giữ gìn Phật Tông Chánh pháp, cái địa vị cao
thượng của TA ban cho Hiền Đồ từ thử là cốt để đợi cho tới
ngày khởi định lập pháp TAM KỲ PHỔ ĐỘ cho Hiền Đồ có đủ
quyền thế mà hành chánh với TA."

HIỀN ĐỨC
賢德
E: Kind and virtuous
F: Bon et vertueux
(Hiền là nhu thuận, đoan trang; đức là nhân từ, có đạo hạnh).
Người hiền đức là người có hạnh kiểm tốt, đảm đương, thuần
thục, trái hẳn với hạng người nhu nhược, bất tài.
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: Cái gương hiền đức của
Nữ phái là vật của Chí Tôn để lòng tìm kiếm và cũng vì nó mà
Chí Tôn mới định lập pháp ban quyền cho Nữ phái đối phẩm
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cùng nam. Thoảng như gương hiền đức ấy đã ra vô giá trị,
điêu tàn thì công nghiệp nương đâu mà bền vững?
Chị nói thiệt rằng: Dầu cho Phật Mẫu tái sanh mà thất bề Hiền
đức thì Ngọc Hư Cung cũng định tội qui phàm. Vậy thì các em
phải giữ lấy phận mình. Chị nghĩ cũng chưa kham, đừng thày
lay cầu tội giùm cho kẻ khác. Chị rất cám cảnh, nhưng Thiên
điều định vậy, biết liệu làm sao? Tự nơi chị Ứng Quân tự mình
giải thoát.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trăm năm chưa hẳn nên hiền đức,
Tấn nẻo chông gai khá lựa dèo.

HIỀN HUYNH - HIỀN TỶ - HIỀN ĐỆ - HIỀN MUỘI
賢 兄 - 賢姊 - 賢 弟 - 賢 妹
Hiền: Tiếng dùng với ý tôn trọng trong xã giao, hoặc với ý yêu
mến thân thiết. Huynh: anh. Tỷ: chị. Đệ: em trai. Muội: em gái.
Hiền huynh ( E: Reverend brother. F: Révérend frère.)
là tiếng gọi người anh với ý kính trọng.
Hiền tỷ là tiếng gọi người chị với ý kính trọng.
Hiền đệ là tiếng gọi em trai với ý thân mật.
Hiền muội là tiếng gọi em gái với ý thân mật.

HIỀN HỮU
賢 友
E: Good friend
F: Bon ami
Hiền hữu là tiếng gọi người bạn với lòng quí trọng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

171

Đức Lý, Ngài dạy rằng: "Hễ Đạo trọng tức nhiên chư HiềnHữu trọng, vậy thì chư Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa
vẹn người Đời. Từ đây LÃO hằng gìn-giữ cho chư Hiền Hữu
hơn nữa. Nếu thoảng ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân
minh là cố ý muốn giá-trị chư Hiền-Hữu thêm cao-trọng hơn
nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Mường tượng cảnh Trước Lâm đầm ấm,
Càn Khôn ta có lắm nơi bằng.
Địa cầu này đặng cao thăng,
Về sau Hiền Hữu thấu căn trọn lành.

HIỀN LƯƠNG
賢 良
E: Talented and virtuous.
F: Talentueux et vertueux.
Hiền: Người có tài năng và đức hạnh hơn người. Lương: tốt,
lành. Hiền lương là tài giỏi và tốt lành.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhỏ dại Thầy nuôi mùi đạo hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền lương.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Nghe nghe thì lắm tiếng hiền lương,
Ðạo đức con tua giữ một đường.
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lường.
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HIỀN NHƠN (Phẩm)
賢 人
E: Virtuous and talented man.
F: Homme vertueux et talentueux.
Hiền: Người có tài năng và đức hạnh hơn người. Nhơn: người.
Hiền Nhơn có 2 nghĩa sau đây:
1. Nghĩa thông thường: Hiền nhơn là người hiền, tức là người
có tài năng và đạo đức hơn người. Thường nói: Hiền nhân
quân tử.
2. Bên Cơ Quan Phước Thiện: Hiền Nhơn là một phẩm Chức
sắc cao cấp trong Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ
Quan Phước Thiện.
Hiền Nhơn ở dưới phẩm Thánh Nhơn và trên phẩm Chơn
Nhơn, đối phẩm với Phối Sư của Cửu Trùng Ðài.
Chức sắc của Cơ Quan Phước Thiện từ phẩm Hiền Nhơn đổ
lên, phải rời Cơ Quan Phước Thiện để qua Hiệp Thiên Ðài, có
nhiệm vụ bảo tồn Chơn pháp. Do đó, phẩm Hiền Nhơn phải do
cơ bút của Đức Hộ Pháp giáng phong mới đặng.
Đạo phục của Hiền Nhơn:
Khi đi chầu lễ Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh: Hiền Nhơn mặc áo
tràng trắng, choàng ngang vai một Dây Sắc Lịnh màu vàng, bỏ
mối qua tay mặt (thể Đạo), trên Dây Sắc Lịnh có gắn khuê bài
đề chữ Hiền Nhơn bằng quốc tự, đầu đội khăn đóng màu vàng
9 lớp chữ nhứt, chơn đi giày bố trắng.
Trong Đàn cơ tại Cung Đạo Tòa Thánh đêm 1-12-Nhâm Tý (dl
4-1-1973), hồi 20 giờ, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ phong cho
hai vị Chơn Nhơn: Nguyễn Văn Phú và Lê Văn Trung, có đủ
công nghiệp thăng lên phẩm Hiền Nhơn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trước đó, Đức Phạm Hộ Pháp cũng có truy thăng Chơn Nhơn
Trịnh Phong Cương tử nạn vì Đạo ngày 12-5-Đinh Dậu (dl 9-61957) lên phẩm Hiền Nhơn.
Vậy, Cơ Quan Phước Thiện có 3 vị Hiền Nhơn đầu tiên là:
Hiền Nhơn Trịnh Phong Cương (1882-1957).
Hiền Nhơn Nguyễn Văn Phú (1890-1976): Ngài sanh tại Đông
Hòa Hiệp, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, qui vị ngày 10-10-Bính
Thìn (dl 30-11-1976) tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Hiền Nhơn Lê Văn Trung (1902-1976) (Xem tiểu sử ngay kế
dưới)

HIỀN NHƠN LÊ VĂN TRUNG (1902-1976)
Sau đây, xin chép lại Bản Tuyên Dương Công Nghiệp của
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung để làm Tiểu sử của Ngài.
BẢN TUYÊN DƯƠNG CÔNG NGHIỆP
của Ngài Hiền Nhơn Lê văn Trung được Ngài Hiến Đạo Hiệp
Thiên Ðài, Thống Quản Phước Thiện, đọc tại Giảng Đài Đền
Thánh lúc 9 giờ ngày 20-1-Bính Thìn (dl 19-2-1976) sau khi
hành pháp Độ Thăng.
Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,
Kính chư Chức sắc Thiên phong, Chức việc, các Ban Bộ và
toàn Đạo Nam Nữ,
Tôi nhơn danh Hiến Đạo Hiệp Thiên Ðài, Thống quản Hội
Thánh Phước Thiện, tuyên dương công nghiệp của Hiền Nhơn
Lê Văn Trung, khi sanh tiền, Ông hành đạo, ngày hôm nay đã
quá cố.
Lai lịch: Ông Lê Văn Trung sanh năm Nhâm Dần (1902),
nguyên quán tại Hương Đạo Phú Mỹ, Tộc Đạo Bến Tranh,
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Châu Đạo Mỹ Tho, hiện cư ngụ tại Hương Đạo Thái Hiệp
Thạnh, Tộc Đạo Phú Khương, Châu Thành Tây Ninh, nơi nhà
lễ giáo Nho phong, thật hành Nhơn đạo, học lực Việt ngữ
được thông minh trí tuệ.
Phần Công nghiệp: Sớm nghe Đại Đạo hoằng khai, nhập môn
ngày 26-5-Đinh Mão (1927) tại Thánh Thất Phú Mỹ, Mỹ Tho,
tùng luật pháp Chơn truyền Đại Đạo lo tu hành, làm lành lánh
dữ, được sự tín nhiệm của toàn đạo nơi Hương, đồng công cử
Ông lên chức Phó Trị Sự, lo tròn trách nhiệm.
• Năm Mậu Thìn (1928), ngày 15 tháng Giêng, giữ trai giới
trường trai. Ngày 15 tháng 7 nhập Minh Thiện Đàn. Đàn nầy
do Đức Lý Giáo Tông giáng cơ lập ra dạy đạo, Ông Đinh Công
Trứ làm chủ đàn, Ông xin nghỉ chức Phó Trị Sự.
• Năm Kỷ Tỵ (1929), ngày 3 tháng Giêng, Đức Quan Thánh Đế
Quân giáng cơ lập Đồng Nghĩa Đường tại nhà Ông để nhơn
sanh đến lập thệ vào Minh Thiện Đàn, đặng lập cơ sở giúp
Đạo. Đến ngày 15 tháng 2, nhơn sanh nhập Minh Thiện Đàn
đặng 3400 người, lập 36 Ty, mỗi Ty có 3 Sở Lương điền hoặc
Công nghệ, trong 5 tỉnh: Mỹ Tho, Tân An, Vĩnh Long, Long
Xuyên, và Châu Đốc.
Ngày 22 tháng 2, Đức Hộ Pháp ở Thủ Đức xuống tại Thánh
Thất Phú Mỹ. Đức Lý giáng cơ giao Minh Thiện Đàn cho Đức
Hộ Pháp điều khiển. Đức Ngài cho lịnh mời đêm 28 đặng Đức
Ngài hành pháp cân thần, hiện diện được 93 vị.
Trưa ngày 29, lúc 11 giờ, đặng tin nhà Bưu Điện cho hay Đức
Cao Thượng Phẩm đau nặng, Đức Ngài tuyển chọn trong 93 vị
cân thần đặng 24 vị, dạy mời 24 vị 7 giờ tối phải có mặt cả gia
đình đặng thọ "Đào Viên Pháp", trong 24 vị có ông Trung, còn
lại bao nhiêu, Đức Ngài hẹn khi khác sẽ hành pháp. Sáng
ngày 30, Đức Ngài ra xe về Tòa Thánh.
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Ngày 10 tháng 6, Đức Ngài và Đức Quyền Giáo Tông cùng đi
xuống Thánh Thất Phú Mỹ, cân thần thêm những người Minh
Thiện Đàn, kỳ nầy ở 7 ngày, cân thần 647 người, chỉ lựa đặng
48 người.
Sáng ngày 18, Đức Quyền Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp
trở về Tòa Thánh.
Soạn lại hai kỳ cân thần, tuyển đặng 72 người.
Khi cúng Lễ Trung Nguơn xong, Đức Hộ Pháp và Đức Quyền
Giáo Tông chứng giấy cho đi hành thiện, đặng cho toàn đạo ở
Miền Tây hay biết, mấy vị Chức sắc cao cấp tách ra lập Chi
phái, nếu vị Đạo hữu nào muốn hành đạo nơi Tòa Thánh thì
biên tên vào danh sách.
Riêng Ông với Ông Đinh Công Trứ đi hai tỉnh Rạch Giá và
Long Xuyên, còn hai tỉnh Mỹ Tho và Tân An cứ lưu hành.
Trong thời gian đi hành thiện, 72 người, ai hành đạo theo địa
phương nấy, cho đến cuối năm Kỷ Tỵ (1929), làm sổ thống kê
tất cả đặng 17.400 người.
• Năm Canh Ngọ (1930), đắc lịnh trở về lo vận động hành lý và
gạo lúa cho anh em ở Tòa Thánh đi làm 1000 công ruộng tại
núi Sập, Long Xuyên. Sau khi về lo việc làm ruộng xong, cứ
thay phiên nhau đi trong hai tỉnh Mỹ Tho và Tân An.
• Năm Tân Mùi (1931), đắc lịnh Đức Phạm Hộ Pháp bổ trách
nhiệm Chủ Sở Giang Tân, đặng lo kiến tạo cơ sở.
• Năm Nhâm Thân (1932), đời Pháp thuộc, chánh phủ làm khó
dễ ngăn đón đủ mọi phương, nhưng Ông vẫn tận tâm len lỏi lo
giúp đạo.
• Năm Ất Hợi (1935), ngày 15 tháng 10, đắc phong Lễ Sanh
Giáo Thiện.
• Năm Đinh Sửu (1937),lãnh trách nhiệm Đầu Họ Phước Thiện
Gia Định, Đạo Nghị Định số 48/NĐ ngày 16 tháng giêng.
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• Năm Mậu Dần (1938), được bổ Đầu Họ Phước Thiện Tây
Ninh, Nghị Định số 181/NĐ ngày 2 tháng 7.
• Năm Kỷ Mão (1939), ngày mùng 4 tháng 10, kiêm nhiệm Thủ
Bổn Hiệp Thiên Ðài.
• Năm Canh Thìn (1940), lãnh trách nhiệm đi quan sát các Họ
Đạo Phước Thiện, Nghị Định số 284/NĐ ngày mùng 8 tháng
11.
• Năm Tân Tỵ (1941), lãnh trách nhiệm Đầu Họ Phước Thiện
Mỹ Tho, Nghị Định số 04/NĐ ngày 20 tháng Giêng. Đến tháng
6 Đức Phạm Hộ Pháp bị đồ lưu, tháng 10 nhà cầm quyền
Pháp ra lịnh cấm, những người đứng bộ tỉnh nào thì về tỉnh đó
ở, không đặng ở Tây Ninh nữa. Vì tình thế khó khăn, Ông trở
về Sài gòn ở, lâu lâu đi xuống Họ Đạo một lần.
• Năm Quí Mùi (1943), Ông hợp tác hãng tàu Nittinan, cộng sự
chung với quí Chức sắc lo cơ chuyển thế. Lúc nầy nhà binh
Pháp chiếm Tòa Thánh làm trại lính.
• Năm Ất Dậu (1945), ngày 25 tháng Giêng (dl 9-3-1945), cuộc
đảo chánh Pháp thành công, tháng 8 rước Đức Phạm Hộ
Pháp về Tòa Thánh.
• Năm Bính Tuất (1946), Đại Hội Phước Thiện cầu thăng được
vào phẩm Chí Thiện, toàn hội dâng tờ xin thăng cho Ông lên
phẩm Đạo Nhơn, Ông không dám nhận. Kế đắc lịnh bổ nhiệm
làm Khâm Châu Phước Thiện tại Sài gòn, Thánh Lịnh số
28/TL ngày 18 tháng Giêng.
• Năm Đinh Hợi (1947), lãnh trách nhiệm Cai quản Trường Qui
Thiện, Thánh Lịnh số 84/TL ngày 18 tháng 5.
• Năm Mậu Tý (1948), lãnh trách nhiệm Trưởng ban Kinh Tế
Lý Tài, sắc tứ số 606/ST ngày 8 tháng 7.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

177

• Năm Canh Dần (1950), đắc lịnh kiêm ban Trấn định nhơn
tâm toàn đạo do Ngài Tiếp Pháp làm Trưởng ban, Thánh Lịnh
số 347/TL ngày 27 tháng 6.
• Năm Tân Mão (1951), lãnh trách nhiệm Hội viên Hội Đồng
Tối Cao, Thánh Lịnh số 416/TL ngày 4 tháng 7.
• Năm Giáp Ngọ (1954), lãnh thêm trách nhiệm Hội Viên Hội
Đồng miễn dịch thanh niên Cao Đài, do Ngài Tiếp Pháp làm
Trưởng Ban.
• Năm Bính Thân (1956), Hội Thánh xét vì Ông đã dày công
với Đạo, đủ điều kiện xứng đáng thăng thưởng vào phẩm Đạo
Nhơn, Thánh Lịnh số 15/TL ngày 25 tháng 11.
• Năm Đinh Dậu (1957), đắc lịnh Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài
thuyên bổ trách nhiệm Chưởng quản CQPT, Đạo Lịnh số
09/ĐL ngày 7 tháng 6.
• Năm Canh Tý (1960), được thăng lên phẩm Chơn Nhơn,
Đạo Lịnh số 03/ĐL ngày 13 tháng 11.
• Năm Tân Sửu (1961), lãnh phận sự Cố Vấn Phước Thiện,
kiêm Quản Văn phòng Khai Đạo Hiệp Thiên Ðài, Huấn Lịnh số
30/HL ngày 10 tháng 3 (dl 24-4-1961).
• Năm Nhâm Dần (1962), lãnh trách nhiệm Tổng quản Văn
phòng Tiếp Pháp, Thống quản Tam Vụ: Hòa, Lại, Lễ.
• Năm Giáp Thìn (1964), trách nhiệm Chưởng quản Phước
Thiện, thay thế Chơn Nhơn Nguyễn Văn Phú.
• Năm Nhâm Tý (1972), chiếu Thánh Giáo tại Cung Đạo Đền
Thánh đêm mùng 1 tháng Chạp (dl 4-1-1973), Đức Phạm Hộ
Pháp thăng thưởng vị Chơn Nhơn Lê Văn Trung lên phẩm
Hiền Nhơn, Thánh Lịnh số 07/TL ngày 8 tháng chạp năm
Nhâm Tý (dl 11-1-1973).
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• Năm Quí Sửu (1973), lãnh trách nhiệm Cố Vấn Hiệp Thiên
Ðài, kiêm nhiệm Chưởng quản Hội Thánh Phước Thiện Nam
phái, Sắc Lịnh số 04/SL ngày 11-6 (dl 10-7-1973) cho đến nay.
Ôi! Người sanh nơi thế nầy đều phải thọ Tứ khổ là Sanh, Lão,
Bệnh, Tử.
Ngày Ông ngọa bịnh cũng thông thường, nhưng vì tuổi cao
sức kém, biến chứng nội thương, có đi bệnh viện Sài gòn, bác
sĩ chuyên khoa điều trị có trên tháng trường, nhưng không
thuyên giảm, như khuôn thuyền chở khẳm, cả gia đình đều lo
sợ, xin chở về nhà.
Nào hay đâu, Thiên số nan đào, Ông trút hơi thở cuối cùng lúc
19 giờ 15 phút ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thìn (dl 16-21976) tại tư gia.
Tuy sự mất còn là do định mệnh của Đức Chí Tôn, nhưng đối
với kiếp sanh của con người có giới hạn, sao khỏi đau lòng lúc
tử biệt sanh ly, dầu bậc nào đi nữa, cũng không khỏi rơi châu
đổ lụy.
Thánh xưa có câu: Sanh ký tử qui, sống gởi thác về, là lẽ dĩ
nhiên Thiên định.
Trước khi dứt lời Tuyên dương, kính chư Chức sắc, chư Chức
việc, các Ban Bộ và toàn đạo Nam Nữ, đồng hướng về BQĐ,
thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Ông Hiền Nhơn Lê Văn
Trung được hưởng pháp siêu thăng về Thiên cảnh, an nhàn
nơi cõi thọ.
Nay kính.
HIẾN ĐẠO Hiệp Thiên Ðài
Thống Quản Phước Thiện
(ấn ký)
PHẠM VĂN TƯƠI
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Sau đây xin trích vài đoạn trong các bài Điếu văn, nhắc lại
công nghiệp của Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung.
* Trích Điếu văn của Hội Thánh Phước Thiện:
"Có lẽ toàn đạo còn nhớ, năm Kỷ Tỵ (1929), tại Tòa Thánh
Tây Ninh lúc bấy giờ, cơ đạo chinh nghiêng chia phe phân
phái, thì tại Thánh Thất Khổ Hiền Trang, Phú Mỹ, Đức Phạm
Hộ Pháp điều khiển Minh Thiện Đàn, giao phó cho Đại huynh
cùng Ông Cố Đốc Trường Đinh Công Trứ, với 72 người trong
Minh Thiện Đàn, có sứ mạng, Đức Hộ Pháp bổ nhiệm cho đi
hành thiện khắp trong Lục tỉnh Nam Kỳ, để trấn tỉnh nhơn tâm
bổn Đạo và đem được một số tín hữu trở về Tòa Thánh, tổng
số thống kê cuối năm Kỷ Tỵ đặng 17.400 người.
Năm Ất Hợi (1935), ngày Rằm tháng 10, Đại huynh được Đức
Lý Giáo Tông chấm phong Lễ Sanh Giáo Thiện, được Đức
Phạm Hộ Pháp thuyên bổ trách nhiệm Đầu Họ Đạo Phước
Thiện các tỉnh Gia Định, Tây Ninh, Mỹ Tho, để lo khai mở
CQPT, hầu đem huê lợi về tạo tác Tòa Thánh và các dinh thự
trong Nội Ô Thánh địa, ngày nay được nguy nga đồ sộ, ấy
cũng một phần công cán của Đại huynh đáng kể.
Qua năm Đinh Dậu (1957), cầm quyền Chưởng quản PT, lo
phổ hóa nhơn sanh, khuếch trương các cơ sở địa phương,
cùng kiến tạo nghiệp đạo Phước Thiện tại Trung Ương Tòa
Thánh được tốt đẹp, dìu dắt anh chị em tiến bước trên trường
thi công quả của Đức Chí Tôn, hầu thực hành cơ cứu khổ.
Trải qua nhiều giai đoạn gay go thử thách, nhưng Đại huynh
tâm không đổi, chí chẳng dời, một lòng nhất quyết giữ lập
trường Phước Thiện, hầu dìu dắt đàn em đến nơi bỉ ngạn."
* Trích Ai Điếu của Đại diện Thệ hữu Phạm Môn:
"Về Tiểu sử và công nghiệp, Hội Thánh đã biểu dương nơi
Đền Thánh, nên xin miễn lập lại. Đây tôi xin trích lược đôi điều
trọng yếu để tỏ nỗi niềm trong tình Thệ hữu trên 45 năm theo
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thầy học đạo, dưới mái Đạo trường, đồng chung khổ hạnh,
chịu đủ điều cay đắng ngọt bùi, hiệp sức chung tâm đắp xây
đạo nghiệp.
Nguyên Thệ huynh đây, hồi năm Mậu Thìn (1928) được tin
Đức Phạm Hộ Pháp từ Tòa Thánh đến Thủ Đức và sẽ ở nơi
đây để lo về Đạo sự, Thệ huynh liền tìm đến yết kiến Đức
Phạm Hộ Pháp và xin thỉnh Đức Ngài đến Phú Mỹ (Mỹ Tho) để
tìm phương hoằng hóa nền Chánh giáo.
Khi Đức Hộ Pháp đến Phú Mỹ thì ở tại nhà của Thệ huynh,
bổn đạo hay tin có Đức Hộ Pháp đến, nên rủ nhau tụ lại để
nghe Đức Ngài giảng dạy về Giáo lý và hạt Thánh cốc Minh
Thiện Đàn cũng bắt đầu gieo rải từ đây. Mãi đến ngày 28
tháng 9 năm Tân Mùi (1931), Đức Hộ Pháp mới làm lễ điểm
đạo tức là Hồng Thệ tại Khổ Hiền Trang được 24 vị.
Một việc đáng lưu ý hơn nữa là vụ lấy ếm tại Khổ Hiền Trang.
Nguyên hôm nọ, bất ngờ Đức Hộ Pháp đến tại Phú Mỹ cho
Thệ huynh biết rằng: Đức Ngài vừa được các Đấng mách bảo
là tại đây người ngoại bang ếm không cho nước Việt Nam xuất
tướng, nên cần phải lấy cho được cái ếm nầy thì VN mới xuất
hiện nhân tài. Liền trong đêm ấy, Đức Hộ Pháp chấp bút nhờ
các Đấng thiêng liêng chỉ địa điểm, sáng ngày do Thệ huynh
đây hướng dẫn đến địa điểm mà các Đấng đã chỉ, đào sâu
xuống đất, lấy vật ếm là: 1 lưỡi kiếm và 6 con cờ tướng.
Đến năm Bính Tý (1936), Thệ huynh thu xếp gia đình về Tòa
Thánh hành đạo. Đức Phạm Hộ Pháp định cho Thệ huynh làm
Thủ Bổn cho Đức Ngài, quan trọng là số tài chánh tạo tác Đền
Thánh thuở đó đều do Thủ Bổn nầy thâu và xuất.
Đến năm Bính Thân (1956), Đức Phạm Hộ Pháp xuất ngoại
sang Miên quốc, con thuyền đạo gặp cơn gió dập sóng dồi,
Thệ huynh chẳng nệ hiểm nguy gian khổ, lãnh trọng trách lèo
lái con thuyền Phước Thiện, nhờ khả năng Thiên phú thấy
rộng hiểu xa, nên con thuyền vượt sóng trùng dương cập đến
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bờ giác ngạn và dìu dẫn đàn em tiến bước trên đường đạo
đức."
Theo lời thuật lại của ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai, các
tiền bối cho biết nguyên căn của Ngài Hiền Nhơn Lê Văn
Trung là Nhạc Phi đời nhà Tống bên Tàu tái kiếp, mà chơn linh
của Nhạc Phi lại là Hộ Pháp Thần Kỳ gọi là Đại Bàng Kim Xí
Minh Vương, hầu Đức Phật Tổ nơi Lôi Âm Tự cõi Cực Lạc
Thế Giới, vì phạm tội giết chết con dơi Nữ Thổ Bức vô phép
trước mặt Phật, nên phải đầu kiếp xuống làm Nhạc Phi để trả
quả.
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung có người con trai trưởng nam là
Lê Thanh Tòng, làm chức Thiếu Tá Quân đội Cao Đài, bị tử
trận ngày 26-4-1946, lúc còn rất trẻ, mới 27 tuổi. Đó chính là
Nhạc Vân, con trưởng của Nhạc Phi, tái kiếp. Ông Lê Thanh
Tòng được truy thăng Đại Tá và đắc phong Thánh Tử Đạo.
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung rất ít làm thơ. Chúng tôi sưu tập
được một bài thơ của Ngài, đăng trong Bán Nguyệt san Thông
Tin, số 58 trang 13, Ngài làm lúc Ngài còn ở phẩm Chơn Nhơn
và được 69 tuổi.
TỰ THUẬT
Sáu mươi chín tuổi, Đạo như Đời,
Mây nước từng vui thú thảnh thơi.
Hành thiện dám đâu bì Mạnh Tử,
Chơn nhơn đã hẳn kém Nhan Hồi.
Nêu gương bác ái, sương pha tóc,
Tìm lẽ công bình, muối chát môi.
Tuổi hạc Trời cho tăng nếp sống,
Gieo truyền Phước Thiện khắp nơi nơi.
CHƠN NHƠN Lê Văn Trung
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HIỀN NGÕ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hiền ngõ rủi sanh đời bạo ngược,
Dầu trong Thánh đức cũng ra thường.

HIỀN SĨ
賢 士
E: Virtuous and talented man.
F: Homme vertueux et talentueux.
Hiền: Người có tài năng và đức hạnh hơn người. Sĩ: người trí
thức. Hiền sĩ là người trí thức có đạo đức.

HIỀN TÀI (Phẩm)
賢才
Huấn Từ của Đức Thượng Sanh trong lễ tấn phong Hiền Tài
ngày 8-2-Canh Tuất (1970): Những ông Hiền được kính nể
mến phục vì những Đấng ấy có tư tưởng cao siêu, hành vi
xuất chúng, lúc nào cũng cứ ngay thẳng mà làm điều lành,
điều phải, không vì tư tâm, tư lợi mà hại Đạo lý. Giàu sang
không thể làm cho đặng được cái lòng của mình, nghèo hèn
không thể làm cho đổi được cái chí của mình, uy quyền vũ lực
không thể làm cho khuất được cái khí của mình "Phú quí bất
năng dâm, bần tiện bất năng di, uy võ bất năng khuất". Lúc
nào bực Hiền nhân cũng không tự dối với mình và dối với
thiên hạ, cho nên ngửa lên, không xấu với Trời, cúi xuống
không thẹn với người cùng khổ, không mất nghĩa, hiển đạt
không mất Đạo. "Ngưỡng bất úy tư thiên, phú bất lạc ư nhân,
cùng bất thất nghĩa, đạt bất ly Đạo".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài Hiến Pháp nói trong lễ tấn phong Hiền Tài ngày 9-4Nhâm Tý (1972): "Điều đáng vui mừng hơn hết là số Hiền Tài
nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà về với Đạo càng ngày
càng gia tăng làm cho chúng ta có thể tin tưởng rằng anh em
trí thức trong nước cũng không quên nguồn cội tinh thần đó
vậy. Nguồn gốc tinh thần của Đạo tức là tinh ba của Đạo. Tôi
đã thường nói rằng, tương lai của Đạo thuộc vào thế hệ thanh
niên, trí thức, vì họ còn trẻ, tương lai còn dài, họ có đủ thời giờ
để tô điểm thêm cho Đạo trở thành một nền Quốc Đạo hòan
tòan, mà chính họ là những tay rường cột tiếp nối liên tục việc
bồi đắp lại đại nghiệp của các bậc tiền bối lưu lại".
Hiền Tài - Ban Thế Đạo
Ban Thế Đạo được thành lập theo Thánh Lịnh số: 01/TL của
Đức Thượng Sanh ngày 28-02-Ất Tỵ (dl: Thứ Ba, 30-03-1965)
Chiếu theo Thánh Giáo Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ ngày 03-12-Quý Tỵ (dl: Thứ năm, 07-01-1954) và
Thánh Giáo Đức Hộ Pháp ngày 09-02-Ất Tỵ (dl: Thứ Năm, 1103-1965)
Trích dẫn: "Đạo không đời không sức, Đời không Đạo không
quyền".
Ban thế Đạo đặt căn bản và định phương hoạt động trên tư
tưởng ấy. Đạo lo cho phần hồn của chúng sanh, Phổ Độ nhơn
sanh để sau khi trả xong nợ thế, trở về cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống, đồng thời Đạo cũng chú trọng đến phần xác của con
người, cải thiện xã hội nhơn quần ngay tại thế nầy.
Có nhiều bậc ưu thời mẫn thế, sẵn có đạo tâm, giàu lòng nhân
ái, muốn phụng sự Đại Đạo nhưng còn ràng buộc trách nhiệm
đối với quốc gia xã hội, chưa phế đời hành đạo được. Ban Thế
Đạo là nơi dụng hiền, tạo cơ hội cho những bậc có đạo tâm
thực hành thiện nguyện ấy.
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Đó là ý nghĩa của sự thiết lập Ban Thế Đạo. Ý nghĩa này được
minh định trong bản Quy Điều. (Trích trong Nội Luật, Chương
mở đầu. Đức Thượng Sanh ban hành ngày 27-11-Mậu Thân
(dl: Thứ tư, 15-01-1969)
Ban Thế Đạo có 4 phẩm Chức sắc:
- Phẩm Hiền Tài do Đức Hộ Pháp lập ra.
- Ba phẩm: Quốc sĩ, Đại Phu, Phu Tử do Đức Lý Giáo Tông
lập ra
Theo bản Qui điều được sự phê kiến của Đức Thượng Sanh
ngày 27-02-Ất Tỵ (dl: 29-03-1965)
I- Hiền Tài: là bậc trí thức chọn trong hàng Đạo hữu hoặc
trong hàng công, tư chức nam nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp
lên hay đã hồi hưu, hay trong hàng sĩ phu có Tú Tài toàn phần
từ 21 tuổi sắp lên và trong hàng Sĩ quan từ Đại Úy sắp lên.
Theo Thánh lịnh số 70/TL của Đức Thượng Sanh ban hành
ngày 20-08-Bính Ngọ (dl: 04-10-1966)
Chiếu theo Thánh Giáo đêm 12-11-Ất Tỵ (dl: 04-12-1965) của
Đức Hộ Pháp chấp thuận mở rộng cửa Ban Thế Đạo cho
những vị có học lực khá và có khả năng mở mang kinh tế làm
nên sự nghiệp như: Nghiệp chủ, Điền chủ, chủ xí nghiệp, Nhà
thầu khoán … tỏ ra có lòng giúp Đạo và đã chứng minh sự
giúp Đạo đó.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài điều chỉnh điều kiện nói trên như
sau :
- Hiền tài là bậc trí thức chọn trong hàng đạo hữu có văn bằng
Trung học Đệ Nhứt Cấp hoặc văn bằng Sơ học (Certificat d’
Etudes Primaires) hồi xưa, hoặc trong hàng công tư chức bậc
Trung cấp nam nữ đương quyền từ 40 tuổi sắp lên hay đã hồi
hưu, hay trong hàng sĩ phu có Tú tài toàn phần từ 21 tuổi trở
lên và trong hàng sĩ phu từ Đại úy sắp lên.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngoài ra, những vị có học thức khá và có khả năng mở mang
kinh tế làm nên sự nghiệp như nghiệp chủ, Điền chủ, Nhà thầu
khoán, đã có giúp ích cho đạo có đủ bằng chứng cũng được
xin vào phẩm Hiền tài.
Con nhà Đạo dòng khi xin gia nhập Ban Thế Đạo được miễn
trình Sớ Cầu Đạo. Hai vị Chức sắc tiến cử phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm với Hội Thánh về phương diện hạnh đức của
người mình tiến cử vào Ban Thế Đạo.

HIỆN KIM THỜI ĐẠI
現今時代
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Tình giao hảo giữa
người thi ân và kẻ thọ ân bắt buộc như thế, cho nên, để lưu
niệm thành tích của nhiều Đấng Tiên Vương trong hiện kim
thời đại, Ðức Hộ Pháp xây cất ngôi Báo-Quốc-Từ nầy thành
hột kim cương chói rạng miền Nam Việt-Nam, lại đặt vị trí nơi
trung tâm Châu Thành Thánh Ðịa, thật là một may duyên hy
hữu."

HIỆN TƯỚNG
現相
"Ngày nay CHÍ TÔN đến mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ngài
không giao Thánh Giáo cho tay phàm nữa, chỉ dùng huyền
diệu Cơ Bút đặng dạy Ðạo. Vì vậy nên Hiệp Thiên Ðài mới
hiện tướng đặng làm trung gian giữa các Ðấng Thiêng Liêng
và chúng sanh, tức là hồn của Ðạo vậy".
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HIỆN XUẤT
現出
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền".

HIỂN HÁCH
顯赫
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Thương thay! Chí cả
của chư Tiên Vương tuy bị chôn lấp trong thất bại, nhưng hồn
nước Việt-Nam nhờ chí cao cả ấy mà tăng phần hiển hách,
giữ mãi còn dân khí bất khuất trước sự bất công và sức mạnh.
"Những bậc vĩ nhân trong nước mà chúng ta thường ca tụng
công đức trước kia cũng là học trò như các em. Sỡ dĩ họ lập
được kỳ công hiển hách ấy cũng nhờ sự học vấn làm căn bản,
rồi mở rộng thêm kiến-văn mà đạt vị. Phương ngôn có câu "
Có công mài sắt có ngày nên kim". Vậy nên sự cố gắng và
kiên tâm trì chí rất cần cho các em trong nền học vấn.

HIỂN LINH
顯靈
E: To appear miraculously.
F: Apparaýtre miraculeusement.
Hiển linh 顯 靈 là Hiển hiện ra một cách linh thiêng. Buổi tiền
khai Đại Đạo các bậc tiền bối nhận được quá nhiều sự hiển
linh, để cho nhơn sanh thấy mà tin theo. Tuy nhiên việc huyền
diệu này không thể diễn ra mãi sẽ hóa mê hoặc
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Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Giáo Tông chúng ta lấy làm hân hạnh,
nhờ ơn Ðức Chí Tôn ban cho chúng ta một người Anh Cả
Thiêng Liêng hiển linh quyền năng vô đối, Bần Ðạo nhớ lại
hồi buổi ban sơ mới khai Ðạo, thật ra Bần Ðạo không có đức
tin gì hết, không có tin đến nước Ðại Từ Phụ tức cười.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Đã đành bẻ gãy chữ đồng,
"Hiển linh chứng chiếu tấm lòng tiết trinh."

HIỂN NHIÊN
顯然
"Cái triết lý của nhà Phật từ thử tới giờ chưa có một vị Giáo
chủ nào đã đọat Pháp mà biết cái bí ẩn Thiêng Liêng của luật
Thiên nhiên kia một cách chánh đáng như thế, chơn thật như
thế, có một điều chính mình trong sự luân hồi quả kiếp ấy, Đại
Từ Phụ đã làm chứng trong bài Thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn phước ngàn lần không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.
Nói như thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói rằng: "Quả kiếp
Nhơn quả của con người luật ấy hiển nhiên vẫn có thiệt đó.
Có lần Ông Cao-Hoài-Sang bạch với Ðức Lê văn Duyệt:
"Trong tình thế hiện tại, các nhóm Cần-Vương đất Việt có nên
họp nhau đứng dậy làm cách mạng để thoát ách nô lệ chăng?"
Ông giáng dạy bằng một bài thi:
Mạnh yếu đôi đàng đã hiển nhiên,
Ðôi mươi năm nữa nước nhà yên.
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Dằn lòng ẩn-nhẫn xem thời thế,
Ðừng vội gây nên cuộc đảo huyền.

HIỂN THÁNH
顯聖
E: To sanctify.
F: Sanctifier.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đêm nay là nhờ hiển Thánh anh linh của
Đấng Cứu Thế, Đấng đã để lòng ưu ái vô-tận mong cứu-vãn
tình-thế nguy ngập, lấy cả tình-ái ấy làm phương giải khổ cho
nhơn-loại. Chúng ta để tâm cầu nguyện cùng Ngài, để Ngài
mở con mắt Thiêng-Liêng cho chúng-sanh đặng nhìn thấy cái
chơn tánh của kiếp sống họ nơi nào, đừng mê-muội, đừng
ngu-dốt, lấy tinh-thần sáng suốt bỏ cái lục-dục thất tình đầy tội
ác này. Muốn tránh các nạn tương-tàn tương sát kia, muốn
cứu rỗi lấy họ, hầu làm cái nạn tiêu-diệt kia được thoát khỏi, ấy
là lời cầu-nguyện của chúng ta đêm nay đó. Đức Chúa Jésus
Christ đã lấy máu thịt đặng chuộc tội cho loài người. Giờ phút
nầy là giờ hiển Thánh của Ngài dùng quyền hành yêu-ái vô
biên của Đức Chí-Tôn mà tha tội cho nhơn-loại đó vậy."

HIỆP ÂM DƯƠNG
協陰陽
Đức Hộ-Pháp giải: "Lấy Âm-Dương-khí hòa hiệp nhau biến
hóa ra vạn vật".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
"Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIỆP CHỦNG ĐẠI ĐỒNG
協種大同
"Giờ phút này đã mãn Tam-chuyển bắt đầu Thượng nguơn
Tứ-chuyển là hồi nhơn-loại tương hợp với nhau, cả thảy nơi
mặt địa-cầu này, tức là thuyết Đại-Đồng. Nhơn-loại đem để nơi
mặt địa-cầu này một nền chánh-trị cho vững chắc mới hiệp
đặng, tức nhiên khởi mầm để tạo ra chánh-trị Hiệp-chủng Đại
Đồng cho nhơn-loại."

HIỆP CHƯỞNG MẠO
合掌帽
E: The mitre.
F: La mitre.
(Hiệp: Hợp hay Hiệp, là hợp lại, góp lại, gồm cả, đúng phép,
đúng khớp. Chưởng: bàn tay. Mạo: cái mão). Hiệp Chưởng
Mạo là cái mão đội trên đầu có hình dáng giống như hai bàn
tay úp lại.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: (Đức Giáo Tông, khi mặc Tiểu
phục thì đội mão Hiệp Chưởng) "Đầu đội mão Hiệp Chưởng
cũng toàn bằng hàng trắng, bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly (0m333)
may giáp mối lại cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh, hiệp
lại có một đường xếp (ấy là Âm Dương tương hiệp), cột dây
xếp hai lại, nơi bên tay trái có để hai dải thòng xuống, một mí
dài một mí vắn, mí dài bề ngang 3 phân, bề dài 3 tấc, trên mão
ngay trán có thêu chữ cung CÀN".
- Thái Chưởng Pháp, khi mặc Đại phục thì đội mão Hiệp
Chưởng Hòa Thượng của nhà Thiền.
- Thượng Chưởng Pháp, khi mặc Đại phục thì đội mão Hiệp
Chưởng màu trắng y như mão Tiểu phục của Giáo Tông.
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- Giáo Sư phái Thái, khi mặc Đại phục cũng đội mão Hiệp
Chưởng của nhà Thiền.
Thầy dạy: Vạn Phước Tự (Hốc Môn), 22-8-1926 (âl 15-7-Bính
Dần)
"Thầy khen con đó. Từ đây con phải lấy Thiên ân là Thái
Nhung Thanh, phái Thái. Con sẽ ở trong một phái Thái rất lớn.
Con phải mặc Đạo phục như Thơ, song đội mão Hiệp Chưởng
Hòa Thượng, có thêu Con Mắt Thầy hai bên. Con nghe há!"

HIỆP ĐẠO
協道
Hiệp 協 làm một
Kinh Hôn Phối có câu:
"Cơ sanh-hóa Càn-Khôn đào-tạo,
"Do Âm-Dương hiệp đạo biến-thiên."

HIỆP ĐỒNG
協同
E: To concert.
F: S’accorder.
(Hiệp 協: họp lại làm một; đồng 同 cùng chung) cùng chung
sức lo chung một việc lớn với nhau, ấy là tinh thần Đại-đồng.
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thượng Tương Thanh: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách của
một người cầm sanh mạng của nhơn loại. Chưa có ngôi vị Ðế
Vương nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá phân
biệt trượng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à!
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho
Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà diệt
mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão
đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên phong
mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không cho ai
thăng cấp một người."
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Nhưng theo ý hiệp đồng chỉ dẫn
Về phần đông các Đấng Thiêng Liêng
Chí Tôn ví đắc cơ huyền,
Kiếp sanh phải chịu trong miền chuyển luân

HIỆP ĐỒNG CHƯ MÔN ĐỆ
協同諸門弟
Hiệp đồng là cùng hiệp sức chung lo một mối Đạo Trời; chư
môn đệ là các anh em cùng là môn đệ, là học trò của ông
Thầy Trời. Lời này trong câu Minh Thệ khi mới nhập môn.
Ông Hiến Pháp Trương Hữu Đức nói: Chúng ta cả thảy nhớ
câu Minh Thệ: "Sách xưa có dạy "Gia bần tri hiếu tử, quốc
loạn thức trung thần". Trong Đạo cũng vậy, lúc cơ Đạo thạnh
hành, ai cũng làm đặng. Hôm nay gặp buổi chinh nghiêng, nền
Đại Đạo đang cơn bối rối, ĐỨC nầy mới xin về để cùng chia
sớt phần nào cảnh lo âu khó nhọc với Anh Em". Lời nói bất hủ
nầy cho ta thấy tinh thần hy sinh phục vụ của ông cao cả là
dường nào và có mãnh lực nhắc cho chúng ta cả thảy nhớ câu
Minh Thệ: Hiệp đồng chư Môn đệ... để mỗi khi cơ Đạo gặp
cảnh khó khăn, thì chúng ta phải nhứt tâm nhứt trí siết chặt
hàng ngũ, trụ vững đức tin, chia đau sớt khổ với nhau, để
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phục vụ cho Đạo pháp và cho nhơn sanh, chớ không lý do gì
lánh né phận sự, để miệng thế bia danh muôn thuở."
Câu Minh thệ khi nhập môn vào Đạo Cao-Đài như sau:
Họ gì? Tên gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài
Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ,
gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa
lục" (36 chữ). Chỉ với 36 chữ này cũng đủ quyền-năng cho
người tu hành đến cảnh thăng tiến trong con đường tâm linh
rạng-rỡ.

HIỆP HÒA VẠN BANG
Trong Kinh Thơ có câu:"Hiệp hòa vạn bang". Tức nhiên phải
hiệp hòa muôn nước. Dầu cho quốc-dân chủng-tộc nào, hay là
sắc da nào chẳng hạn cũng đồng con chung của Ðấng TạoHóa, thì phải biết thương yêu thuận hòa với nhau như anh em
một nhà thì đời mới trở nên thái-bình an cư lạc nghiệp. Ðến
như Trời Ðất âm-dương, cùng các bậc thượng-cổ Ðế-Vương
còn phải lấy chữ hòa làm gốc. Huống chi anh em chúng ta là
người tu-hành đạo-đức, há chẳng noi theo chữ hòa hay sao?"

HIỆP NHỨT
協一
E: To unify.
F: Unifier.
Hiệp nhứt là qui về, gom góp lại thành một khối. Với Đạo Cao
Đài đó là khối Thương yêu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HIỆP TAM BỬU: TINH- KHÍ-THẦN
Đức Hộ-Pháp nói: "Thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu
nhiệm cho mọi người biết tùng thiên-lý. Kỳ Hạ-nguơn này Đức
Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không có chơn-linh giáng sanh
nguyên hình như các vị Giáo-chủ trước nữa. Nếu sự thờ
phượng riêng một vị Giáo-chủ như buổi trước thì không đủ
thống nhất đặng tín ngưỡng của nhơn-sanh trong hoàn-cầu
thế giới. Cho nên thờ Thiiên-Nhãn là cơ-quan hiệp cả chơnthần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu: Tinh Khí Thần vi
nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh".

HIỆP TUYỂN
協選
E: The anthology.
F: L’anthologie.
Hợp: Chữ nầy đọc Hợp hay Hiệp đều được: Hợp lại, góp lại,
gồm cả, đúng phép, đúng khớp, hợp đồng. Tuyển: chọn lựa.
Hiệp tuyển hay Hợp tuyển là tập sách gồm nhiều bài đã được
chọn lựa.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Tập sách gồm những bài Thánh
Ngôn của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng giáng cơ dạy
đạo, được quí Thời Quân Hiệp Thiên Ðài hợp với quí Chức
sắc cao cấp Cửu Trùng Ðài lựa chọn và ấn hành.
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HIỆP THIÊN ĐÀI
協天臺
E: Temple of the Divine Allience.
F: Palais de relation entre Dieu et Humanité.
A- Phần hữu hình:
- Đứng về măt tiền mà ngó
vào thì Đền Thánh chỉ phô ra
phần thứ nhất là Hiệp Thiên
Đài tức là nơi để thông công
với Đức Chí Tôn và các
Đấng Thiêng Liêng Thượng
Đẳng.
Hiệp Thiên Đài gồm có:
* Bên Hữu: Bạch Ngọc
Chung Đài
* Bên Tả: Lôi Âm cổ Đài
* Chính giữa chánh Điện có
ba từng:
- Từng dưới đất (Rez de chaussée)
- Từng lầu thứ nhất và lầu thứ nhì
Bạch Ngọc Chung Đài: Ở về bên hữu tức là cái đài có
chuông bằng ngọc trắng nhưng hai chữ Bạch Ngọc là do chữ
Bạch Ngọc Kinh mà ra. Ý nói chuông ấy là do nơi Thiên Đình
mỗi khi đánh chuông thì tiếng ngân của nó thấu đến Phong
Đô, mười cửa ngục đều mở để cho các âm hồn giác ngộ sám
hối tiền khiên mà siêu rỗi.
Lôi Âm Cổ Đài: tức là đài trống sấm nhưng hai chữ Lôi Âm
cũng từ trong ba chữ Lôi Âm Tự, là ngôi đền của Đức Phật
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Thích Ca ngự tại Tây Phương. Mỗi khi có cúng Đại lễ Lôi-Âm
Cổ nổi lên ba hồi, mỗi hồi 12 chập mỗi chập 12 dùi thì Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đến chầu Ngọc Đế.
B- Phần thiêng liêng:
"Hiệp-Thiên-Đài là hình-trạng của Ngọc Hư-Cung tại thế, ấy là
cửa mở cho các chơn-linh vào đặng đi đến Tam Thập Lục
Thiên, Cực-Lạc Thế Giới và Bạch-Ngọc Kinh là nơi chúng ta
hội-hiệp cùng Thầy hay là chỗ ải địa đầu ngăn cản các chơn
linh chẳng cho xâm-phạm đến đường Tiên nẻo Phật.
Lòng từ-bi của Thầy để cho có kẻ rước là Thượng Sanh,
người đưa là Thượng-Phẩm và người dẫn nẻo mở đường cứu
độ là Hộ-Pháp đặng đem cả con cái của Thầy về giao lại cho
Thầy, kẻo Thầy hằng ngày trông đợi. Còn luận theo tính chất
thì nó là một cái Tòa lựa chọn người lương-sanh đem vào hiệp
làm một với Cửu Trùng-Đài, lập vị cho cả Tín-đồ; phần xác
phù-hợp với phần thiêng-liêng, un-đúc giữ-gìn cho các lương
sanh ấy nhớ cựu-phẩm mình hầu buổi chung-qui Hộ-Pháp mở
cửa Bát-Quái-Đài đem tên tuổi ấy vào thờ cùng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật cho xứng phận. Hễ Đạo còn ắt tên tuổi cũng
còn, cái cơ đắc Đạo tại thế cũng do nơi ấy vậy".
Trước hết là Hiệp Thiên Đài, mặt tiền Tòa Thánh có hai lầu
Chuông Trống (Bạch Ngọc Chung Đài và Lôi Âm Cổ Đài) biểu
tượng tiếng nổ "ầm" của hai lằn nguơn khí, Phật gọi tiếng ấy là
"Úm ma ni bát rị hồng". Tiếng nổ có âm thanh là tiếng trống,
còn tiếng ngân vang ra là tiếng chuông ngân ra xa. Vì thế Đạo
giáo Á Đông có đủ trống và chuông do "Đạo xuất ư Đông".
Còn Đạo bên Thái Tây chỉ có chuông, không có trống, bởi tiếp
thu Đạo phương Đông truyền qua như tiếng chuông vang vậy.
Hay nói khác đi: Đền Thánh tượng trưng hình thể Đức Chí
Tôn. Trước hết là Hiệp Thiên Đài mặt tiền Đền Thánh, gồm có
một cửa chánh và hai lầu cao gọi Lầu Chuông, Lầu Trống.
Cửa Chánh gọi là Chánh Điện, trên Chánh Điện có bao lơn, có
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sáu chữ Nho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大道三期普度. Trên sáu
chữ nầy có Thiên Nhãn Thầy. Trên Thiên Nhãn có mái ngói
cửa Chánh Điện, trên nóc có hình Đức Di Lạc cỡi cọp. Tất cả
hình tượng trước mặt tiền Hiệp Thiên Đài là những biểu tượng
ẩn hiện giáo lý Bí truyền của Chí Tôn. Cập hai bên tấm bảng
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ có hai câu liễn, với hai chữ NHƠN
NGHĨA. Câu liễn bằng chữ Nho đặt ngay bên trong:
- Hiệp nhập Cao Đài bá tánh Thập Phương Qui Chánh Quả.
- Thiên Khai Huỳnh Đạo Ngũ Chi Tam Giáo Hội Long Hoa.

Hai câu liễn dạy chúng sanh làm tròn Nhơn Đạo, tức thực thi
Nhơn Nghĩa, làm xong Nhơn Đạo mới bước qua Thiên Đạo.
- Hai ông THIỆN – ÁC là con của vua Tỳ Kheo, có tên là Tỳ
Văn và Tỳ Vũ, do cảnh giác mà đạt vị "Thiện Thần và Ác Thần"
soi gương cho Đạo Giáo hễ biết tu là đắc Đạo.
- Bên trên nóc Phi-Tưởng-Đài là pho tượng Đức Di Lạc
Chưởng Giáo Tam Hội Long Hoa Bạch Dương Đại hội, Ngài
vâng lịnh Đức Chí Tôn ngồi trên để quan sát chấm công định
vị (điểm Đạo).
• Vào Bao lơn Đài, trước cửa có 4 cột: 2 cột Rồng và 2 cột
Bông Sen, đó là tượng trưng ý nghĩa 2 chữ LONG HOA. Vậy
bước chân vào Đền Thánh là vào Long Hoa Đại Hội, tức Ngũ
Chi Tam Giáo Hội Long Hoa sau nầy.
• Cây cân Công Bình, có một cánh tay mặt đưa xuống biểu
tượng quyền Thiêng Liêng phán định, nơi cảnh Hư Vô chỉ có
Đức Chí Tôn cầm cân Công Bình mà thôi.
Trên plafond vòm lên thấy một Bát Huệ Huyền Quang, tức một
vòng chuỗi có tám chia hào quang, trên có chùm Sao Bắc
Đẩu.
Kết thúc phần ngoại tâm cửa Chánh, năm cấp ngoài bước lên
tượng trưng Thế Giới Ngũ Châu…hay năm phần hành: Nhơn,
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Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Cũng là năm bước khổ mà con người phải
đi qua trong cuộc đời này.
1- Tịnh Tâm Đài:
Trên plafond có Bát Huệ Dương Quang tại Tịnh Tâm Đài, có
ý nghĩa muốn đạt pháp phải nắm được ba chìa khóa mở cửa
Huyền Quang mới qua được vô hình.
1/-Thứ nhất mở huyệt Vi Hộ gọi Thiên Điều Huyệt (Ấn Tý).
2/-Thứ hai mở12 cánh sen tròn của Tâm điền huyệt (cung
Dần).
3/-Thứ ba là Bát Huệ Dương Quang ngay chót lưỡi.
Phương pháp Thần học nầy phải có minh sư hướng dẫn thuần
thục mới đạt kết quả, tự mình không tôi luyện được. (Nguy
hiểm).
Có nghĩa vào Đài Tịnh Tâm phải phủi sạch những tạp niệm
phàm tục, giữ lòng trong sạch, thanh thản để vào Nội Điện
chầu lễ Chí Tôn và các Đấng…
Ba vì Tam Thánh lãnh sứ mạng Thiêng Liêng truyền Giáo cho
các sắc dân nghe theo tiếng gọi của các Ngài mà nương cơ
siêu thoát. Đức Tôn Trung Sơn (Tôn Dật Tiên) cầm nghiên
mực để hai cây bút cùng chấm vào mà viết nên chữ; đó là
tượng trưng cho sự dung hòa giữa Đông và Tây để cùng ký
Đệ Tam Hòa Ước.
Cả ba vị Thánh đều mặc cổ phục đại diện của Hội Thánh
Ngoại Giáo, cho nên để tượng ảnh tại Hiệp Thiên Đài day mặt
ra ngoài cho thiên hạ đều thấy mà hưởng ứng theo tiếng gọi
Thiêng Liêng của các Ngài. Kể từ ngày 10–7–Mậu Tý (1948),
tượng ảnh Tam Thánh đã đặt lên khuôn vách Hiệp Thiên Đài
là biểu hiện cho chủ nghĩa Đại Đồng của Cao Đài Giáo, mở
đầu giai đoạn tiếp dẫn Chúng Sanh Vạn Quốc vào cửa Đạo…
2- Khoản giữa từ Hiệp Thiên Đài đến Cửu Trùng Đài:
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- Chữ KHÍ là khí Sanh Quang tức là Trời.
- Mười tám cột Rồng hai bên tượng trưng các Đấng Chơn Linh
chầu Chí Tôn nơi Bạch Ngọc. Khoản giữa có lối đi từ Hiệp
Thiên Đài đến Bát Quái Đài có viền gạch phân rõ ba màu, ấy
là tượng trưng Tam Giáo, chín cấp bậc của mỗi bên Nam phái
và Nữ phái (Đường Tam Giáo ở giữa từ bậc thứ ba đổ lên).
• Hai cửa hông nơi Hiệp Thiên Đài là Sanh Môn Quan.
• Tại cửa hông của Đền Thánh, phía trên là Nghinh Phong Đài,
có tượng hình Long Mã chạy về hướng Tây, ngoáy đầu về
Đông; Tượng trưng "Đạo xuất ư Đông" là chuyển Đạo Nam
phương rồi truyền ra Tây Phương (Á Châu và Âu Châu).
Ngay dưới Nghinh Phong Đài là Tử Môn Quan có lót 24 tấm
gạch đen cũng gọi là Quỉ Môn Quan đường về Thanh Tịnh Đại
Hải Chúng. Kim Mao Hẩu là vật giữ cửa Bạch Ngọc Kinh,
muốn vào được Bạch Ngọc Kinh phải qua Kim Mao Hẩu. Ý
nghĩa về phần hữu hình là muốn vào được Đền Thánh phải
diệt thất tình.
Đoạn đường Tam Giáo có những rắc rối như: "Con đã đứng
vào chín phẩm Thần Tiên, nhưng không giữ giới răn pháp luật
chơn truyền, không vào Bát Quái được, phải chạy xuống gặp
Tử Môn Quan có Khổn Thiên Thằng sợ bị trói buộc, rồi chạy
xuống Sanh Môn Quan cửa bị đóng. Nghẹt lối, hết đường đi,
buộc phải trở lại Tử Môn Quan, chạy tuốt ra ngoài dậm cẳng
kêu Trời, Trời chẳng ngó, kêu Đất, Đất làm thinh. Giận quá,
tức mình đầu thai một lần nữa, ấy là đường Quỉ Môn Quan".
3- Phần bên trên nóc Hiệp Thiên Đài có 36 Cổ Pháp:
Thiên Nhãn phía trước ngó ra có 36 chia. Nhưng Đức Hộ
Pháp dạy đắp 35 chia, có ý nghĩa; Tam Thập Ngũ Môn Sanh
Thiên Căn, để làm chứng cho 36 chữ lời thề của Tín Đồ Cao
Đài, tức đóng cửa Phong Đô do quyền năng của Hộ Pháp
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"Ném thử Giáng Ma đóng Cửu Tuyền" kể từ ngày 10–4–Kỷ
Hợi (dl: 17-05-1959), do theo cơ Đại ân Xá của Đức Chí Tôn.
Ba mươi sáu chữ trong câu lập thệ: "Thề rằng: Từ đây biết
một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng
chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên
tru Địa lục". (Bên trong Phi Tưởng Đài là nơi Giáo Tông và Hộ
Pháp thông công cùng Đức Chí Tôn).
Cửu Trùng Đài: Hai mái ngói khoảng giữa Nghinh Phong Đài,
mái ngói phân ba thành chữ Bát Quái là Càn tam liên (Dương)
có 360 cù lá dằn đầu mái trên nóc Đền Thánh "Đầu dằn xuống
ló đuôi" có nghĩa muốn tu phải: "Đừng nói, đừng nghe, đừng
thấy, tức tam tịnh mới được yên bình…" Tám rồng đen bị dằn
dưới trái đất (địa cầu).
Nhờ thời kỳ ân xá mới có tám Rồng Đen ló đầu lên, vì trước
kia chỉ có một Rồng Đen quậy làm cho Châu Ắt–lăng–tíc
(Atlantis) chìm sâu xuống Đại Tây Dương. (Nhiệm vụ Hắc
Long là thủ Thiên Cung, mưa phun nước, nắng ngậm lại, tuân
luật Thiên Đình nghinh tiếp các Chơn Hồn qui Thiên. (Bên trên
là Nghinh Phong Đài, dưới là Địa Tịch Đài).
Hỏi -Vì sao Hiệp-Thiên-Đài lại đặt phía trước của ĐềnThánh?
Theo lẽ ra ba Đài tượng-trưng Thần- Khí -Tinh, thì:
- Bát-Quái-Đài là hồn, thuộc vô hình, tượng choThần.
- Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần, bán hữu hình, tượng Khí.
- Cửu-Trùng-Đài là xác, thuộc hữu hình tượng cho Tinh.
Điều đáng nói: Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần, tượng Khí đứng
làm trung-gian để cho hồn, xác hiệp một, nhưng sao ĐềnThánh biểu-tượng Bạch-Ngọc-kinh tại thế lại đặt:
- Hiệp-Thiên-Đài ở trước.
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- Cửu-Trùng-Đài ở giữa làm trung-gian.
- Bát-Quái-Đài đặt sau cùng?
Đáp: Đó là sự phân phẩm đặng khai mở Thiên môn, rộng
quyền phổ-độ, đặng tận độ các vong-linh và các phẩm chơnhồn vào Cửu-Thiên Khai Hóa. Phải đến Thiên-môn trước rồi
mới vào đặng Cửu-Thiên. Hồn nó không ở với xác mà ở ngoài
xác, tương-sanh thì cần chi sau trước, chỉ là khinh cùng trọng
mà thôi!
Hỏi: Nhưng nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là chơn-thần làm trunggian của xác và hồn thì Chức-sắc Hiệp-Thiên Đài đứng ở giữa,
nhưng thực-tế thì Chức-sắc Hiệp-Thiên Đài lại đứng ở ngoài
ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát Quái-Đài?
Đáp: Đức Hộ-Pháp trả lời cho Chức-sắc Hiệp Thiên Đài rằng:
Nếu đứng giữa rồi ở ngoài họ đuổi thiên-hạ ra thì ai thấy dùm
cho, nếu Chơn thần vắng mặt thì chắc xác không biết đường
đi mà chớ! Tất cả các Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài đều phải đứng
để chầu lễ Đức Chí-Tôn trong các Đàn cúng, là vì Chức-sắc
Hiệp-Thiên-Đài tượng-trưng chơn-thần, mà chơn-thần phải
thường tại, tức là phải hằng sống; nếu để nó ngồi, không buộc
nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là chết.
Hỏi: Sau mỗi đàn cúng, sắp bãi đàn, bái lễ Đức Chí-Tôn đều
hướng vào Bát-Quái-Qài. Xong, thì cả Chức sắc, chức việc,
Đạo-hữu xây lưng lại xá Bàn Hộ-Pháp (Xá chữ KHÍ): Vì sao
khi bãi đàn cả Chức-sắc Hiệp-Thiên-Đài xá đáp lễ lại?
Đáp: Cái xá ấy chẳng phải làm lễ trọng Chức-Sắc Hiệp-ThiênĐài từ lớn tới nhỏ, mà là xá chữ Khí. Chữ Khí là nguồn cội của
Pháp đã biến sanh ra vạn-vật.
Phật là trước, Pháp là kế, Tăng là tiếp theo.
Cái Xá ấy là kính Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện PhậtMẫu kế tới Vạn-linh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-cung cùng Hiệp-
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Thiên-Đài có tình mật-thiết cùng nhau về một căn-cội Pháp để
vận hành nguơn-khí tạo vạn-linh thì vị Hộ-Pháp do Di-Đà xuất
hiện, rồi kế VI Hộ-Pháp và kế tiếp Long-Thần Hộ-Pháp cùng
toàn bộ pháp-giới đương điều khiển càn khôn vũ trụ cũng do
nơi chữ KHÍ mà sanh sanh hóa hóa. Chào chữ KHÍ là chào cả
Tam qui thường bộ pháp giới tức là chào mạng sanh của
chúng ta, chớ chẳng phải chỉ chào Hộ-Pháp Thập Nhị ThờiQuân, Thập nhị địa chi đã xuất hiện mà đang thi-hành sứmạng nơi Hiệp Thiên-Đài, mà chào toàn thể vạn-linh đã sanhhóa từ tạo thiên lập địa.
Đức Hộ-Pháp dặn xin nhớ và truyền-bá lời Huấn giáo này.
Chính mình lầm hiểu là thất đức chớ chẳng phải người đảnh lễ
là thất đức"
Vì sao Hiệp-Thiên-Đài đặt ở phía trước Đền-Thánh?
- Cửu-Trùng-Đài là xác, Bát-Quái-Đài là hồn, Hiệp Thiên Đài là
chơn-thần đứng trung-gian để cho xác-hồn hiệp một, nhưng
sao Đền-Thánh Hiệp-Thiên-Đài ở trước, Cửu Trùng-Đài ở
trung-gian rồi mới đến Bát-Quái-Đài?
Lời Phê: Phải phân phẩm đặng khai mở Thiên-Môn, rộng
quyền Phổ-Độ, đặng tận độ các chơn-linh và các phẩm chơnhồn vào Cửu-Thiên Khai-Hóa, phải đến Thiên-Môn trước rồi
mới vào đặng Cửu-Thiên, hồn nó không ở với xác mà ở ngoài
xác, còn Chơn-thần là dắt dìu đồng sống với xác đặng độ xác,
tương-sanh thì cần chi phân sau hay trước chỉ là Khinh cùng
Trọng mà thôi chớ.
- Nếu nói Hiệp-Thiên-Đài là Chơn-Thần trung-gian của xác và
hồn thì Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài đứng ở giữa, nhưng sao lại
đứng ở ngoài mà ngó vào Cửu-Trùng-Đài rồi đến Bát QuáiĐài?
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Lời Phê: Đứng giữa rồi ngoài họ đuổi Thiên-Hạ ra thì ai thấy
dùm cho, nếu Chơn-Thần vắng mặt thì chắc xác không biết
đường đi mà chớ.
Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài phải đứng chầu lễ Đức Chí Tôn hay
có ý-nhiệm về Bí-Pháp thế nào, tại sao lại không ngồi?
Lời Phê: Chơn-Thần phải thường tại tức là phải Hằng-Sống,
nếu để nó ngồi, không buộc nó đứng thì nó sẽ ngủ gục hay là
chết. [26-10- Canh-Dần) -HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
Lời đáp từ của ĐỨC HỘ PHÁP tại Giáo Tông Đường trong dịp
lễ các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (Ngày 1-1 Quý Tỵ)
"Các bạn Hiệp Thiên Đài, nhứt là Cao Tiếp Đạo những lời
châu ngọc của Hiền Hữu nó đã ăn sâu trong tâm hồn của Bần
Đạo. Thật vậy, nếu kiếp sanh nầy may duyên nó có thể nói
rằng: Kiếp sanh tại thế nầy nó là con vật, mà con vật ấy có thể
hữu dụng được cũng là hạnh phúc cho kiếp sanh của Bần Đạo
đó vậy. Trên nhờ ơn Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu thương
tưởng, dưới nhờ toàn thể con cái của Ngài nam cũng vậy, nữ
cũng vậy. Bần Đạo nghĩ lại chẳng còn phần thưởng Thiêng
Liêng nào hơn, cả bao nhiêu lời cầu chúc của toàn thể con cái
Đức Chí Tôn đã trả công nghiệp cho Bần Đạo với một giá rất
mắc mà không hay đó vậy.
Các bạn Hiệp Thiên Đài, các người cầm cân công bình Thiêng
Liêng của Đạo mà Đức Chí Tôn đã để tại nơi mặt thế nầy,
hạnh phúc hay đau khổ của toàn thể nhơn loại một ngày kia
đều mơ vọng trên mặt cân của Chư Hiền Hữu. Bần Đạo xin
nhắc lại lời yếu thiết của Đức Chí Tôn đã Hòa-ước với chúng
ta là: "Công bình" mà công bình ấy Bần Đạo đã gởi nơi Hiệp
Thiên Đài đó vậy".
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HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ
協天大帝
"Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân" 協天大帝 關 聖帝君
Ngài là Tam Trấn Oai Nghiêm, đại diện Đức Khổng Thánh
cầm quyền Nho Giáo trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thường gọi danh Ngài là Quan Thánh Đế Quân. Ngài họ
Quan, húy là Võ (Vũ), tự là Thọ Trường, sau đổi lại là Vân
Trường, cũng còn gọi Ngài là Quan Công. Ngài quê quán ở Bồ
Châu, huyện Giải lương, quận Hà đông, tỉnh Sơn Đông, sanh
vào đời vua Hoàn Đế nhà Đông Hán. Lớn lên, Ngài kết nghĩa
"Đào viên" với hai người là Lưu Bị tự Huyền Đức làm Anh cả,
thuộc dòng dõi nhà Hán và một người nữa là Trương Phi tự
Dục Đức, làm em út. Sau khi Lưu Bị lên ngôi vua (tức là Hán
Trung Vương) ở đất Ba-Thục thì Ngài trở thành bề tôi lương
đống của nước Thục. Người đời phục Ngài không phải vì Ngài
là một danh tướng mà chính vì phong cách quân tử với đầy đủ
các đức tính: Nhân -Nghĩa -Trí -Dũng của Ngài. Đến năm 58
tuổi, Ngài bị Lữ Mông, một tướng nước Ngô, phục binh ở Lâm
thơ bắt được. Vua Ngô là Tôn Quyền hết lòng dụ hàng nhưng
Ngài không chịu nên bị hại. Sau khi Ngài chết được ít lâu, Ngài
hiển Thánh ở Ngọc Tuyền Sơn (huyện Đương dương thuộc
kinh môn) và được vị sư trụ trì chùa này là Phổ tịnh Thiền sư
thuyết pháp nên xin qui y theo Phật, đắc quả Dà Lam Bồ Tát,
rồi quả Cái Thiên Cổ Phật và Quan Thánh Đế Quân
Ngài tuy ham học, thích đọc Kinh Xuân Thu, nhưng trước cảnh
loạn lạc, Ngài đành châu du để tìm hào kiệt mưu cầu đại
nghiệp. Có lần Ngài bị Tào Tháo dụ phong cho chức Hán Thọ
Đình Hầu, nhưng sau Ngài trả ấn. Quan Công cùng Trương
Phi phò Lưu Bị lập nên nhà Thục, một nước trong Tam quốc:
Thục - Ngụy- Ngô. Ngài lầm mưu của Lữ Mông mà bị bắt, rồi
đem xử trảm, thọ 58 tuổi.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN H

204

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Lòng sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu này:
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 PĐ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân"

HIỆP QUI TAM GIÁO
協歸三教
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,
"Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn."

HIỆP VẠN CHỦNG
協萬種
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."
"Hiệp nhơn sanh làm một nhà, Ðạo sẽ duy nhứt, vạn loại sẽ là
một khối, không phân biệt quốc gia chủng tộc, tôn giáo, ngày
nào được như vậy là ngày đó Hòa bình Thế giới được. (La
religion sera une, le monde sera un, l' humanité sera une, une
en nation, en race et en religion).
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HIẾU ĐẠO
孝道
E: The duty of filial piety.
F: Le devoir de la piété filiale.
(Hiếu là lòng thảo của con cái đối với cha mẹ. Đạo là tinh thần
của con người hiểu biết) Ấy là đạo hiếu của kẻ làm con. Phân
tích chữ Hiếu 孝 thì phần trên là dạng của chữ Lão 老 là chỉ
người già, dưới là chữ Tử 子 nghĩa là con. Vậy trong chữ Hiếu
buộc người con phải hêết sức lo lắng cho cha mẹ nhất là khi
tuổi già. Thế nên bất cứ một tôn giáo nào cũng đều dạy con
người phải hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. Nho giáo được xem
như là một Đạo dạy về nhơn luân đạo đức, hay nói cách khác,
là một đạo thờ cúng Tổ tiên Ông bà, lấy hiếu làm đầu trong
trăm nết: "Hiếu vi bách hạnh chi tiên" 孝為百行之先. Sách Hiếu
Kinh cũng viết: Hiếu là Đạo thường của Trời, lẽ phải của Đất
"Hiếu giả Thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã" 孝者, 天之 經也,
地之義也.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm con phải trau giồi hiếu đạo,
"Trước là lo trả thảo mẹ cha."

HIẾU ĐỄ
孝 悌
E: The filial piety and respect for elder brothers.
F : La piété filiale et respect des aýnés.
Hiếu đễ là hiếu thảo với cha mẹ và hòa thuận với anh chị.
Tân Luật: Thế Luật, Điều 3:
Phải giữ Tam cang, Ngũ thường là nguồn cội của
Nhơn đạo: Nam thì hiếu đễ, trung tín,...
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HIẾU NGHĨA VI TIÊN
孝義為先
Hiếu nghĩa vi tiên là lấy chữ hiếu và nghĩa làm giềng mối đầu
tiên hết.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu: "Chư chiến sĩ trung
thành dõng cảm, vị quốc vong thân, dĩ chí toàn thể lê dân
thống khổ chiến tranh đồng thời tử nạn." 諸 戰 士 忠 誠 勇 敢,
為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 痛 苦 戰 爭 同 時 死 難
Thầy dạy:
Coi kinh xem kệ con xét lý,
Hiếu nghĩa cho rành, nhớ nghe con!

HIẾU TÂM
孝心
Câu Kinh "Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm" Là người ai ai
cũng có lòng hiếu thảo trong lòng, nhưng đôi khi còn ngủ
quên, chợt có điều gì thì tự nó sống dậy.
Ấy: Đạo hiếu là đầu mối trước nhứt của Nho giáo, nên trong
sự giáo hóa, Khổng Tử lấy Hiếu Đễ là một nết rất quan trọng
trong trăm nết. Ngài dạy rất kỹ lưỡng về việc hiếu với cha mẹ,
ông bà. Theo Ngài, người có hiếu không phải nuôi dưỡng cha
mẹ là đủ, mà còn phải có lòng kính. Điều nầy Ngài dạy Tử Du
như sau: Cái hiếu ngày nay, người ta cho rằng chỉ có thể nuôi
dưỡng cha mẹ, đến như loài chó ngựa đều có người nuôi,
nuôi mà không kính thì lấy gì để phân biệt? "Kim chi hiếu giả,
thị vị năng dưỡng, chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng, bất
kính hà dĩ biệt hồ?" 今之孝者,是謂能養,至於犬馬, 皆能 有 養,
不敬何 以別乎?
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Ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, Ngài còn dạy chi ly về việc
hiếu như phải quan tâm, lo lắng cha mẹ, làm vui lòng cha mẹ,
không đi chơi xa khi cha mẹ còn sống, có đi xa phải cho cha
mẹ biết chỗ đi: "Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương"
父母在, 不遠遊, 遊必有方 nghĩa là. làm người con hiếu cũng
phải biết nối chí của cha mẹ, khéo noi theo việc làm của cha
mẹ: "Phù hiếu giả thiện kế nhân chi chí, thiện thuật nhân chi
sự giả dã" 夫孝者善繼人之志, 善述人之事者也". Qua câu này,
Ngài lấy chữ thiện là khéo để dạy rằng hễ điều hay của cha
mẹ thì nên theo, điều dở nên bỏ, chứ không phải theo một
cách mù quán.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có câu:
"Đầu cúi lạy Song thân linh hiển,
"Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm."

HIẾU THÂN
孝親
E: The filial piety.
F: La piété filiale.
Hiếu thân 孝 親 Hiếu thảo với cha mẹ.Thân đây phải hiểu là
song thân, tức nhiên là Cha – Mẹ là hai Đấng tao ra thân xác
con người mình. Đó là nét hiếu thảo đầu tiên hơn hết.
Thế thường, khi cha mẹ còn sống ở nhân gian, có nhiều người
không thương tưởng, quan tâm đến, một mai cha mẹ qui thiên
rồi thì mới thấy thiếu vắng, thương tiếc. Ví như bảo vật còn
cầm trong bàn tay chưa thấy là quí, đến khi vuột khỏi tầm tay
thì mới biết là quí thì than ôi! vật đã không còn nữa. Sách có
câu: "Mộc dục tĩnh nhi phong bất tức, tử dục dưỡng nhi thân
bất tồn" 木欲靜而 風不息, 子欲養而親不存 nghĩa là Cây muốn
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lặng mà gió không ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không
còn nữa.
Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu có câu:
"Âm Dương cách bóng sớm trưa,
"Thon von phận bạc không vừa hiếu thân."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Khanh tể chưa hay bẳng hiếu thân,
Nhơn luân trọn đạo đáng nên Thần.

HIẾU TỬ CHI SỰ THÂN
孝子之事親
(Hiếu tử là người con có hiếu; chi là tiếng đệm; Sự thân: nuối
nấng, lo lắng cho cha mẹ)
Ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ sâu nặng như vậy,
người con hiếu thảo phải ở với cha mẹ hết lòng tôn kính: nuôi
cha mẹ thì hết sức vui vẻ, cha mẹ đau ốm thì hết lòng lo; cha
mẹ mất, cư tang thì phải hết lòng xót thương, khi tế tự thì
nghiêm trang hết mực. Do câu: "Hiếu tử chi sự thân, cư tắc trí
kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tang tắc trí kỳ
ai, tế tắc trí kỳ nghiêm" 孝子之事親, 居則致其敬, 養則致其樂
病則致其憂, 喪則致其哀, 祭則致其嚴.

HIẾU VI BÁCH HẠNH CHI TIÊN
孝為百行之先
"Hiếu vi bách hạnh chi tiên " có nghĩa là dù trăm nết hay cũng
phải giữ CHỮ HIẾU làm đầu
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Sách Hiếu Kinh cũng viết: Hiếu là Đạo thường của Trời, lẽ
phải của Đất "Hiếu giả Thiên chi kinh dã, địa chi nghĩa dã"
孝者, 天之經也, 地之義也.
Ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ sâu nặng như vậy,
người con hiếu thảo phải ở với cha mẹ hết lòng tôn kính, nuôi
cha mẹ thì tỏ ra vui vẻ, cha mẹ đau ốm thì hết lòng lo, cha mẹ
mất, cư tang thì phải hết lòng xót thương, khi tế tự thì nghiêm
trang hết mực "Hiếu tử chi sự thân, cư tắc trí kỳ kính, dưỡng
tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí kỳ ưu, tang tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ
nghiêm" 孝子之事 親, 居則致其敬, 養則致其樂, 病 則 致 其憂,
喪則致其哀, 祭則致其嚴.
Ngoài ra, Mạnh Tử cũng nói rằng: Con đối với cha mẹ, sự
phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống, không đủ gọi là việc lớn,
duy chỉ việc chôn cất khi cha mẹ chết mới gọi được là việc lớn.
"Dưỡng sinh giả bất túc dĩ đương đại sự, duy tống tử khả dĩ
đương đại sự" 養生者不足以當大事, 惟送死可以當大事.

HÌNH BÀO LẠC
郉炮濼
Kinh Sám Hối có câu:
"Hình Bào-Lạc cột đồng vòi-vọi,
"Đốt lửa hồng ánh giọi chói lòa."

HÌNH CHẤT
形質
Thánh giáo Đức Chí-Tôn dạy:18-01-1927 (Bính Dần):

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

210

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

"Thân thể con người là một khối Chơn linh hiệp thành. Chơn
linh ấy hằng sống, Ngũ tạng Lục phủ cũng là khối sanh vật tạo
nên. Phận sự của chúng nó hoặc hiểu biết hoặc không, đều
tùy lịnh Thầy phán đoán, vậy Thầy lấy hình chất xác phàm để
giảng dạy. Hình chất con người cũng như hình chất thú, phải
ăn uống mới sống được. Rượu vào tỳ vị, chạy khắp Ngũ tạng,
Lục phủ. Trái tim là chủ động của bộ máy sanh sống, mà trái
tim bị rượu thâm nhập, khiến cho nó rung động quá mức thiên
nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận hành một cách quá
mau lẹ. Sanh khí nơi phổi không có đủ ngày giờ nhuận huyết,
rồi trược huyết thối nhập trong thân thể, truyền thông những
chất độc vào trong những sanh vật. Mỗi khối sanh vật ăn rồi
phải bịnh, càng ngày càng tăng thêm, rốt cuộc hết sanh lực,
cốt tủy lần lần phải chết, thân thể tự nhiên chết theo. Nhiều kẻ
bị tê liệt hết nửa thân mình cũng vì rượu".

HÌNH CHÍ-TÔN
Hình Chí Tôn: đây không phải là hình thể, mà là thực thể có
trong con người hay vạn vật. Thể đó gọi là thần thể hay điểm
Linh quang mà Chí-Tôn ban cho con người.
Chí Tôn là Đấng vô hình vô ảnh, tạo hóa ra Càn Khôn vạn vật.
Vì vậy trong con người và cả muôn loài mỗi mỗi đều có mang
hình thể của Ngài, đó là Thần thể tinh vi kỳ diệu của Đức
Thượng Đế. Vạn vật nhờ đó mà có sự sống. Đất đá kim loại
nhờ đó mà có linh khí gọi là Kim thạch hồn; cây cỏ nhờ đó mà
tươi nhuần gọi Thảo-mộc-hồn; Cầm thú nhờ đó mà cảm giác
gọi là Thú-cầm-hồn; con người nhờ đó mà có Linh giác gọi là
Nhơn hồn. Ngoài ra, còn có những hồn tiến hóa hơn nữa, gọi
là Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn. Có thể nói đó là
hình bóng của Chí Tôn đều được ngự trị trong Chơn linh của
muôn loài. Khi con người chết, xác tục được cởi bỏ nơi thế
gian thì Chơn hồn phải mượn hình Chí Tôn, đó là những Tiểu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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linh quang hay Thần thể mà trở về với Thượng Đế là Đại hồn
trong Vũ Trụ.
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Càn khôn bước Thánh thượng trình,
"Giải xong xác tục mượn hình Chí Tôn."

HÌNH HÀI
刑孩
Hình hài 形 骸 là Thể xác con người sống nơi thế gian.
Đây là một thể hữu hình do tinh cha huyết mẹ tạo ra, trọng
trược. Hằng ngày "Ăn của thổ rồi có lúc hoàn trả lại thổ" cũng
là thứ trược chất. Thử hỏi Hình hài này quí trọng chỗ nào mà
cứ mãi đắm say để phục vụ cho xác thân này trong sự: ăn,
uống, chơi bời đủ loại gọi là hưởng thụ, ấy phỏng có ích gì?
Sau cùng nó sẽ bị hoại mà Phật cho là "Thân tứ đại" do: đất,
nước, gió, lửa hợp lại mà thành.
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðấng thứ nhì, là Cha Mẹ chúng ta,
ban cho chúng ta mảnh hình hài nầy, nhờ nuôi mới sống, nhờ
dạy mới khôn; chịu nơi vòng hữu định của trí lự và phận sự
làm người; nặng mang mối Ðạo Quân- Sư- Phụ nơi mình, Tam
Cang Ngũ Thường vai oằn oại, cái khó khăn của phận làm
người, ai không ghê sợ; ngặt ghê sợ mà vong phế, lại chẳng
trọn đạo làm người. Hại nỗi! Cái khó đời lại còn gây thêm lắm
điều tăng khổ; đời càng khó, phận càng gay, đời càng hay,
càng sanh nỗi khó; nếu chúng ta không khảo-duợt tận tâm cái
vấn đề cơ sanh hoá chúng ta, mà quyết định lấy một chương
trình, hầu nương theo mà điều độ cái hành vi thân thể, thì là
tránh sao cho khỏi hại bởi lạc lầm, vì vụng trí."
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
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"Bà Mẹ hình hài chúng ta đây, là nhơn-viên của Đức PhậtMẫu bên phái Nữ đó. Phái Nữ rán để tâm nghe điều ấy, là
nhân-viên mật thiết của Đức Phật Mẫu, trước khi đã để tại thế
gian này một hình-hài vào lòng mình sản-xuất, tức nhiên là
Phật Mẫu đã giao quyền năng Tạo Đoan trong tay mình đó
vậy. Chẳng cần nói cái vinh-diệu của người đàn bà khi người
con ấy nên người, biết dục tấn trên con đường Thiêng-Liêng
Hằng Sống. Mình về tại Cung Diêu-Trì dòm lên thấy tượng ảnh
của mình, không vinh-diệu nào bằng, cái vinh-diệu ấy, có điều
trọng hệ là dầu Nam, Nữ cũng vậy rán giữ một điều này, coi
chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình
ảnh của Đức Phật-Mẫu thì thấy người Mẹ nhơn từ, hiền-hậu
vô cùng, hạnh-phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng
lại nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật-Mẫu, ta thấy
nét mặt nghiêm-nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau
khổ đó."
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân."

HÌNH KHỔ
刑苦
Hình khổ hay Khổ hình 苦 刑 là hình phạt khe khắc mà những
tội hồn phải chịu nhiều khổ sở. Vì vậy mà phải cầu xin Thập
Điện Diêm Vương nhơn từ ở cõi Âm phủ tha thứ cho các tội
hồn bớt khổ hình mà đem lòng thương thảm thiết.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Chốn Dạ đài Thập Điện Từ Vương,
"Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết."
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HÌNH NHI HẠ HỌC
形 而 下 學
E: Exoterism, physique.
F: Exotérisme.
Hình: Cái dáng vấp bề ngoài thấy được. Nhi: mà, bèn, tiếng
trợ từ dùng để chuyển ý. Hạ: thấp. Học: học thuyết.
• Hình nhi hạ: chỉ những vật có hình chất, thuộc hữu hình sắc
tướng.
Trong Kinh Dịch có câu: Hình nhi hạ giả vị chi khí. Nghĩa là:
Từ cái hình chất trở xuống gọi là Khí.
Hình nhi hạ học là cái học ở mức thấp về những cái hữu hình
thực tế, quan hệ đến cuộc sống hằng ngày. Đó là cái học
Công Truyền, gọi là Hiển giáo.

HÌNH NHI THƯỢNG HỌC
E: Esoterism.
F: Esotérisme, Métaphysique.
• Hình nhi thượng: chỉ những cái vô hình, không có hình chất,
cũng gọi là Siêu hình, Tinh thần, Đạo.
Trong Kinh Dịch có câu: Hình nhi thượng giả vị chi Đạo. Nghĩa
là: Từ cái hình chất trở lên gọi là Đạo. Đạo thì vô vi vô ảnh vô
hình.
Hình nhi thượng học là cái học ở mức cao về những lẽ vô
hình, huyền bí cao siêu, vượt lên trên hình chất. Đó là cái học
Bí Truyền, hay Tâm Truyền, gọi là Mật giáo.
Hai phần: Hình nhi hạ học và Hình nhi thượng học giống như
thể xác và linh hồn, liên quan mật thiết với nhau, không thể bỏ
thấp mà học cái cao, mà phải đi tuần tự từ thấp dần lên cao.
Do đó Hình nhi hạ học là phần căn bản thiết yếu.
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• Học thuyết Nho giáo phân làm hai phần rõ rệt:
• Bên Phật giáo, chúng ta cũng thấy phân làm hai nhánh lớn:
Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa.
Phật giáo Tiểu thừa thuộc về Hình nhi Hạ học.
Phật giáo Đại thừa thuộc về Hình nhi Thượng học.
• Trong Đạo Cao Đài, Tân Luật phân ra làm hai bực tín đồ: Hạ
thừa và Thượng thừa. (không có Trung thừa).
Bực Hạ thừa là bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người
thường, nhưng buộc tuân theo Thế Luật của Đạo, ăn chay kỳ
6 hoặc 10 ngày trong một tháng, giữ Ngũ Giới Cấm.
Mục đích của bực Hạ thừa là để hoàn thành Nhơn đạo, tức là
thuộc về Hình nhi Hạ học.
Bực Thượng thừa là bực xuất thế, chẳng còn bận rộn lo lắng
gia đình và xã hội, giữ trường chay, Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại
điều qui, giữ các giới luật tu hành của Hội Thánh đặt ra, xả
thân hành Đạo phụng sự nhơn sanh. Khi đã lập công quả đầy
đủ rồi thì vào Tịnh Thất có Tịnh Chủ truyền Tâm pháp luyện
đạo.
Mục đích của bực Thượng thừa là tu giải thoát, đắc quả trong
một kiếp sanh, đạt phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng.
Như vậy, bực Thượng thừa tu Thiên đạo, tức là thuộc về Hình
nhi Thượng học.
Mỗi tôn giáo lập ra đều phải có hai phần: Hình nhi Hạ học và
Hình nhi Thượng học.
Nếu thiếu một phần thì tôn giáo ấy không hoàn chỉnh, không
thể đạt đến cứu cánh là giải thoát con người khỏi kiếp luân hồi
để trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
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HÌNH PHẠT
刑罰
Hình phạt hay phạt hình 罰 刑 là một cách trừng trị để phạt kẻ
có tội. Có rất nhiều hình thức khác nhau tùy tội trạng khác
nhau. Tuy nhiên hình phạt đó còn do Trời nữa, gọi là Thiên tai,
địa ách thì vô cùng như: sóng thần, động đất núi lửa, dịch
bịnh.
Đức Thái Bạch: Tây Ninh, ngày 5-2-1927 (âl 4-1-Ðinh Mão)
"Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh, hảo hội
hiệp.Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại! Ðời quá dữ, tội
tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão đã vì thương
yêu nhơn sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cãi cho
qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên điều chẳng dễ chi sửa
đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi
bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng
ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu.Chư đạo hữu đâu rõ thấu,
ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết!
Lão tưởng chẳng cần phải nói chi một nước nhỏ nhoi đã đặng
danh Thánh Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho thành Sài gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà
Nội thay! Thảm! Thảm! Thảm!
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết,
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

HÌNH THỂ HỮU VI
形體有微
Hình thể hữu vi: hình thể có sự tinh tế mầu nhiệm trong đó.
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Thầy đã lập hình thể hữu vi của Thầy, nghĩa là Hội Thánh
của Ðại Ðạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền hành
trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy đặng đủ phương tận độ
chúng sanh; còn các con cả thảy đều đứng vào hàng sanh
chúng, dưới quyền hành chuyển thế của Ðời, nghĩa là toàn
nhơn loại đồng quyền cùng Thầy, mà tạo hóa vạn linh vốn là
con cái của Thầy."

HÌNH THỨC CÀN KHÔN VŨ TRỤ
Đây là lời của Đức Hộ-Pháp cầu hỏi Thầy:
"Bần-Đạo xin nhắc lại ngày giờ khi mới khai Đàn tại Cần thơ,
có mấy vị Đồ Nho hầu đàn, xin bạch với Thầy như vầy:
- Bạch Thầy, xin Thầy Từ-bi giải cho chúng con rõ hình thức
của Càn-Khôn vũ-trụ ra sao, mà các con thường nghe mấy vị
Đồ Nho bàn cải với nhau, mỗi mỗi không in một lý. Người thì
nói Trời lớn, người thì nói Phật lớn. Trong sách TAM TỰ KINH
chú-giải thì Đức Thánh nói "Tam thập Tam Thiên" còn trong
Kinh Thầy thì nói "Thượng Chưởng Tam thập lục Thiên" nên
phần nhiều bình luận phân phân bất nhứt. Các con không hiểu
thế nào là đúng, xin Thầy từ-bi xá lỗi."
Thầy giáng dạy: "Các con có học rộng, nhưng cái rộng còn
khuyết điểm muôn phần. Nơi thế-giới hữu-hình hiện-tượng
trước mặt mà còn chưa hiểu đặng, huống hồ gì thấu-đáo sự
vô-hình. Vì Huyền-diệu Thiêng-liêng mà người không học Đạo
dễ gì hiểu đặng. Những bậc Thánh trước Hiền xưa ra công
tham khảo, cùng đời mãn kiếp còn chưa vén nỗi cái màn Bímật của Đấng Tạo-hoá đón ngăn, huống chi người thường
nhơn luận-bàn sao cho suốt lý. Kể từ khi Thầy sai Bàn-Cổ
xuống thế mở mang điạ cầu này, nhơn-loại thuở đó còn hình
tượng Thiêng liêng, chưa biết mặc áo quần, còn ở nơi hang
hố, chưa có nhà cửa, văn-tự. Từ đó về sau cách mấy muôn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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năm, đến đời Ngũ Đế, Phục-Hy, họ thường hết tâm theo "Quái
điểu-tích" (tầm dấu chân chim, thú) chế ra Văn-tự để ghi nhớ.
Từ đó về sau mới có lịch-sử. Nên lúc có văn-tự bất quá nghe
truyền, nghe độ chừng rồi chép bướng, hỏi vậy lấy đâu làm
bằng cớ? Ấy là nói sự tích ở thế-gian này mà còn chưa rõ, còn
luận qua thế giới khác như nhắm mắt mò kim nơi đáy biển hay
bầy kiến tìm đường lên núi Tu-Di, thì đó là Học-thuyết của con
người mài kiếm dưới bóng trăng, ếch nằm đáy giếng. Cũng có
lắm người gọi mình là hay giỏi, dẫn người lạc bước sai đường;
thân mình mù-quáng mà chưa hay, còn làm tài khôn dắt thêm
kẻ tối đui thì làm sao khỏi lọt vào đám gai chông cùng sa hầm
hố. Vậy trước khi chưa phân Trời đất, KHÍ HƯ-VÔ bao-quát
Càn Khôn, sáng-soi đầy vũ-trụ. Đó là một cái Trung-Tâm-điểm
tức là ĐẠO. Rồi Đạo ấy mới sanh ra Thái cực. Hồng-mông sơ
khởi, huyền huyền hạo hạo khối lại thành ngôi Thái-cực, rất
đầm-ấm lưng-chừng trong đó toàn là một khối, đúng mấy
muôn năm bùng nổ ra tiếng dường như thiên khuynh điạ khúc,
thì đã có THẦY ngự trong ngôi THÁI-CỰC; rồi có một tầng ÂM
và một tầng DƯƠNG gát chồng nhau thành hình chữ thập ló
ra bốn cánh gọi là LƯỠNG-NGHI sanh ra TỨ TƯỢNG. Chữ
thập mới dần dần quay lộn chạy lăn tròn như chong chóng, lăn
tủa ra muôn ngàn quả tinh-cầu thế giới, chữ thập ấy dưới có
bốn cánh bóng kêu là TỨ ÂM, TỨ DƯƠNG tác thành Bát Quái
là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát-Quái mới biến-hóa vô cùng, phân định Ngũ hành, Càn
Khôn muôn vật. Thái-cực sanh Lưỡng-Nghi tức Tam thiên-vị
(ba ngôi Trời). Dưới ba ngôi ấy có Tam thập tam thiên (ba
mươi ba từng trời) cộng với ba ngôi trên là ba mươi sáu từng
trời, nên gọi là Tam thập lục Thiên. Trong mỗi từng Thầy chia
Chơn-linh, có một vị Đại-La Thiên-Đế Chưởng-quản.Chỗ Thầy
ngự gọi là Bạch-Ngọc-Kinh, là kinh toàn ngọc trắng, rộng cao
vòi-vọi, ngoài có Huỳnh-Kim Khuyết là cửa ngõ bằng vàng
ròng cực kỳ mỹ-lệ. Dưới ba mươi sáu từng Trời còn có một
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từng nữa là nhứt mạch đẳng tinh-vi gọi là cảnh Niết Bàn. Chín
từng nữa gọi là Cửu Thiên khai hóa tức là chín phương Trời
cộng với Niết-Bàn là mười, gọi là Thập phương Chư Phật. Gọi
"Chín phương Trời, mười phương Phật" là do đó. Cõi Niết-Bàn
là chư Phật ngự, Phật-Tổ ngự nơi hướng Tây, Quan-Âm ngự
nơi hướng Nam, mỗi từng đều có sơn xuyên hà hải, tứ
phương bát hướng, liên đài hằng hà sa-số Phật. Còn Như-Lai
là cảnh Phật chớ không phải danh Phật, nên trong kinh có câu
"Bổn giác vị kim giác Như lai." Bồ-Đề là chỗ Phật ngự, Phạmmôn là cửa Phật, Bĩ ngạn là đất Phật. Huỳnh-Kim bố điạ là
vàng ròng đầy đất. Còn chỗ Nam-Hải Ngạn thượng là QuanÂm ngự, gần bờ biển nơi hướng Nam cảnh Phật, chớ không
phải hướng Nam nơi cảnh phàm. Đó là còn ở Thượng tầng
không-khí hay là VÔ VI CHI-KHÍ. Rồi kế đó là Đại Thiên thếgiái, kế là Thượng phương thế-giái là chỗ Đức Tây-Vương
Mẫu ngự nơi Cung Diêu Trì, gần đó có vườn Ngạn Uyển Bàn
Đào, Ngũ nhạc Bồng lai Nhược-thủy. Các Đấng thiêng-liêng
Nam Nữ hằng-hà sa số lâu đài cung điện toàn bằng ngọc-ngà
châu báu, hỗ-phách san hô, Điện đài lãng phương trong cảnh
Nhị châu chơn võ. Nơi Linh-Tiêu-điện là chỗ Tiên nhóm hội, có
Ngọc-Vệ Kim-nương, gia lê quả táo, toàn là Tiên-dược nhẹ
nhàng cũng như đơn kim để Hồ huỳnh-tương trường-sanh chi
tửu, là rượu trường sanh dùng đặng sống không chết. Kế đó là
Trung-phương Thế-giái cũng là nơi Cung điện của Thần Tiên,
Nhơn-Tiên, Quỉ-Tiên, các bậc Quần Tiên.
Rồi tới Hạ tầng Thế-giái, Tam Thiên thế giái, Ba ngàn quả tinhcầu phân làm Tứ đại bộ châu rồi nối theo Thất thập nhị điạ,
tức là Đệ nhứt cầu cho đến địa-cầu các con ở là địa-cầu 68.
Từ hồi có địa-cầu này cho đến nay là mười hai muôn chín
ngàn sáu trăm năm (129.600). Dưới các con, còn có bốn địacầu nữa. Còn U-Minh kêu bằng U-Minh Giới chưa có loài
người. Thế-giới địa-cầu khác nhau là do không-khí nặng nhẹ
khác nhau, tùy theo công-quả của mỗi Tinh-cầu, cách nhau từ
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một cho đến mười muôn dặm, luôn luôn xây tròn giáp một
vòng ba trăm sáu mươi ngày gọi là một năm. Nơi địa-cầu cũng
có sơn xuyên hà-hải như Thái bình dương, Đại-tây-dương,
Bắc-hải, Hắc hải, chỗ trắng, chỗ đen, chỗ xanh, chỗ đỏ; bề sâu
có chỗ tới tám ngàn thước, có chỗ ba ngàn thước, có chỗ hai
ngàn thước, không đều nhau. Còn núi Tu-Di cao phỏng độ tám
ngàn thước. Núi nhiều nên chỗ thấp, chỗ cao không đồng,
phong-thủy mùa tiết nóng-nực không đồng, mùa nắng tại đây,
chỗ khác lại mưa; xứ nóng-nực, xứ lạnh-lùng, ngày đêm trong
cực địa hai mươi bốn giờ, còn ở Bắc-Băng-dương sáu tháng
tối, sáu tháng sáng, quanh năm nước đặc như giá, chỗ chua,
chỗ mặn, chỗ ngọt, không đều. Màu da mỗi người: nào là da
trắng, da đen, da vàng, da đỏ. Nước thì lớn, cao đồ-sộ, nước
thì lùn, thấp, nhỏ con; dân-số trên toàn cầu phỏng định hai
ngàn ba trăm triệu, sanh sanh tử tử không ngừng. Loài điểu
thú, côn-trùng, cũng đều khác lạ, như chim đại-bàng rất lớn,
lần lần nhỏ như chim cắc, chim sâu...Loài cá như cá ông, cá
mập, cá xà, rồi nhỏ lần là cá bạc má, cá trắng. Loài thú như
tượng, voi, rồi tới những loài nhím như chuột, bọ... Tới loài cỏ
cây, cầm thú, suốt đời ta còn chưa hiểu hết, lựa là đến việc
cao siêu, nếu ta không học hỏi với các Đấng vô-hình thì ta
phải chịu tối-tăm mù-mịt không mong gì đạt thấu Huyền-vi mà
siêu-phàm nhập Thánh, hễ ta học nhiều chừng nào, ta sẽ thấy
dốt nhiều chừng ấy."
Kết-luận của Đức Hộ-Pháp Giáo-Chủ Đại-Đạo Tam Kỳ PhổĐộ
"Vậy chư Hiền-huynh, Hiền-Tỷ, phải gia tăng sưu tầm cho
hoạt-bát, nếu ỷ lại sự hiểu biết của mình gọi là đủ, thì dạ thảo
bích châu dường muôn dặm, bóng xế chiều không ráng bước,
ắt là phải trễ. Có một ngày kia, Bần-Đạo hỏi Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn rằng: Phàm hễ làm Cha là Cha, còn Thầy là Thầy,
chớ sao Đại-Từ-Phụ lại xưng là Thầy, rất nên khó hiểu.
Ngài trả lời như vầy:
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Người cũng vốn CHA, THẦY luôn một,
Cả Chơn-linh, hài cốt tay Người.
Nuôi hình dùng vật tốt-tươi,
Tạo hồn lấy pháp tột vời Chí-linh.
Nơi Người vốn quang-minh cách-trí,
Tấn-hóa hồn phép quí không ngừng,
Vật hèn trước mắt thành trân,
Hồn hèn Người lại dành phần Phật, Tiên.
Luật Thương-yêu, quyền là Công-chánh.
Gần thiện-lương, xa lánh phàm tâm,
Làm Cha nuôi-nấng âm-thầm,
Làm Thầy lại nhượng phẩm Thần, ngôi Thiên.

HỌ ĐẠO
E: The parish.
F: La paroisse.
"Đạo Trời ngày một mở mang, chư Tín đồ ngày một tăng số,
rồi đây hằng ức, hằng triệu có dư. Vì vậy mà mỗi nơi đều lập
ra họ hàng, trong mỗi Họ Đạo lại có người làm đầu để dìu dắt
chư Tín đồ về đường Đời và đường Đạo. Các Họ đều do theo
một tôn chỉ, một qui củ mà hành động, thế thì nhiều Họ mà
cũng như một vậy. Về việc giúp lẫn nhau, chẳng những giúp
đỡ người đồng Đạo mà thôi, bất luận người nào, dầu đồng
Đạo, dầu khác Đạo, dầu kẻ nghịch thù cũng vậy, nếu ai nguy
biến mà mình có phương cứu được thì cũng phải ra tay tế độ,
ái nhơn như ái kỷ, ấy mới gọi là biết thương đồng loại".
Đức Hộ-Pháp đã dạy lập Phủ từ ngay buổi đầu:
Phủ Từ là nơi thờ Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi kiến họ. Ngày
giờ này Đức Hộ-Pháp rất chú trọng về việc lập nhà Họ. Lý do,
Đức Ngài có giải rõ:
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…"Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn phụng
sự Đức Chí-Tôn, công nghiệp ấy không bao giờ mất, bởi Ông
già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết, trái lại nếu chúng ta có
phương thế lập vị chúng ta rồi, mà chúng ta còn dư thừa công
nghiệp đối với Ngài. Nhớ lại trong Cửu Huyền Thất Tổ của ta
chưa chắc họ đều siêu thoát đặng, để chút của cải ấy đặng độ
họ, tội nghiệp biết đâu trong Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi đứa
ta lại không có người ở dưới Phong Đô, rán tiện-tặn chút đỉnh
cho có của cải Thiêng Liêng cho họ hưởng mới khỏi uổng kiếp
sanh của mình. Đấng đó không biết thiếu nợ ai hết và đã nói
chẳng hề khi nào sai lời. Đã ngộ Đạo, đã biết Đạo, đã theo
chân Đức Chí-Tôn mà không biết tự mình tìm phương giải
thoát, dầu chúng ta không mong mỏi cứu độ Cửu Huyền Thất
Tổ đi nữa, cũng mong mỏi tự giải thoát cho mình là trọng yếu
hơn hết, biết Đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết đừng có ở trong
cửa Đạo, tốt hơn đừng ngồi trong cửa Đạo, ngồi nữa thêm tội
không ích gì. Thử chúng ta để dấu hỏi chúng ta tu đây trông
mong cái gì?"
Đức Ngài nói tiếp: "Bần Đạo không cần nói; buổi buộc thì khó,
buổi mở thì dễ. Đức Chí Tôn, Ngài đến để hai chữ ÂN XÁ thì
chúng ta đoán hiểu rằng: Ngài đã đến rồi và Ngài biết con cái
của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương pháp giải
khổ của Ngài đến giao nơi mặt địa cầu nầy, từ thử đến giờ cái
thống khổ tâm hồn của nhơn loại bao nhiêu, thì Ngài thống khổ
bao nhiêu. Ngài đến đem Long Hoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ
Ân xá, trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng thương
yêu vô tận của Ngài thế nào? Bần Đạo nói thật, thời buổi nầy
chúng ta không tìm phương giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ
thì không có thời buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất
Tổ của mình cho đặng, không có buổi nào hạnh phúc làm
đặng như vậy. Bởi thế nên toàn thể con cái của Đức Chí Tôn
nam, nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt
máu mảnh thân mình, giờ phút nầy là giờ phút nên để trọn tâm
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cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền
Thất Tổ. Bần Đạo dám nói giờ phút nầy, mấy người không thể
không nhỏng nhẻo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để
hai chữ ÂN XÁ, thì mấy người xin cái gì thì ông cũng cho cái
nấy."

HOA
花
Bó hoa: tức nhiên nhiều cành hoa cột lại thành bó.
Sự tích: Nơi mặt tiền của Lầu chuông (Bạch Ngọc Chung Đài)
và Lầu trống (Lôi Âm Cổ Đài), chỗ khoảng rộng nhứt, có đắp
hình một bó hoa nhiều màu sặc sỡ, như đang rơi xuống biển
lúc mặt trời mọc. Hình ảnh nầy lấy theo sự tích của vua UVương nhà Châu (781 trước Tây lịch, trước thời Xuân Thu
Chiến quốc bên Tàu). Vua U-Vương nằm chiêm bao thấy một
bó hoa nhiều màu từ trên trời rơi xuống mặt biển trong lúc mặt
trời mọc. Sáng ra nhà vua thuật lại điềm chiêm bao cho vị
quan đoán mộng xem đó là điềm gì? Vị quan giải mộng tâu
rằng: Bệ hạ thấy biển, ấy là nước của Bệ hạ, thấy mặt trời
mọc, ấy là một mối Đạo sắp được mở ra, bó hoa là sự tinh túy
cao khiết. Như vậy, theo điềm chiêm bao nầy, trong nước của
Bệ hạ sắp có một mối Đạo mở ra cao quí tốt đẹp. Quả nhiên,
sau đó Đức Lão Tử, một hóa thân của Đức Thái Thượng Đạo
Quân, hiện xuống cõi trần, mở Đạo Tiên để cứu độ nhơn sanh.
Ý nghĩa nầy gợi cho chúng ta nhớ lại 4 câu kinh đầu trong Bài
Khai Kinh:
Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh Thái dương giọi trước phương Đông.
Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ, dày công giúp đời.
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Đó là chuyện thời xưa. Ngày nay, hình ảnh bó hoa rơi lúc mặt
trời mọc, cũng là để tượng trưng cho một điềm lành, báo cho
nhơn loại biết là Đạo Cao Đài mở ra tại một nước ở phương
Đông để cứu độ nhơn sanh, đem vào tham dự Đại hội Long
Hoa.

HOA QUẢ
花果
Hoa quả 花 果 là Bông và trái.
Bất cứ loài cây cỏ nào được sinh ra cũng có Âm Dương. Âm
Dương này hiện diện ở bông của các loại cây, gọi là nhụy đực
hay nhụy cái. Phấn của nhụy đực hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp
do loài ong bướm gieo truyền vào nhụy cái để kết thành trái
(gọi là thụ phấn). Trái đó hoặc chính nó hoặc hạt của nó tạo
thành một mầm sinh ra một cây mới. Do vậy, cây cỏ mới sinh
ra, lưu truyền càng ngày càng nhiều và mãi mãi lưu tồn.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Những vạn vật Âm Dương tạo hóa,
"Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh."

HÓA (Phối Sư Hóa Thanh) (Tên)
化
Ông Hóa thọ phong phẩm Phối Sư phái Thượng. Thánh danh
là Thượng Hóa Thanh vào ngày 19-08-Bính Dần.
Ông là một trong 247 vị đứng tên trong TỜ KHAI ĐẠO.
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HÓA CÔNG
化工
E: The Creator.
F: Le Créateur.
Hóa Công 化 工 là Thợ tạo hóa, còn gọi thợ Trời, Tạo công,
Tạo hóa, Hóa công..Là Đấng đủ quyền hành tạo nên Càn
Khôn Vũ trụ này.
Người ta quan niệm rằng Trời là một ông thợ tạo ra thế giới
vạn vật, là Đấng Hóa công 化工 nên gọi Trời là Thợ tạo, Tạo
hóa, Tạo công.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Phụ phàng chi bấy Hóa công?
"Lòng nào mà lại cắt lòng không đau?"
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
"Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai."
Kinh Sám Hối có câu:
"Cuộc danh lợi là phần thưởng quí,
"Đấng Hóa công xét kỹ ban ơn."
Hoặc:
"Hóa-công xem xét đền bồi,
"Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn."

HÓA DÂN
化民
Hóa dân có nghĩa là Giáo hóa nhơn dân, tức dạy cho nhơn
dân từ cách sống cho đến những phép tắc ở đời.
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Các vị vua thời Thượng cổ ngoài việc trị dân, cũng là những vị
Thánh nhân có công giáo hóa dân, bảo vệ dân. Trong sách cổ
có viết:
- Hữu Sào dạy dân biết kết cành làm tổ để trú ẩn;
- Toại Nhân dạy dân chúng khoan gỗ lấy lửa để nấu chín đồ
ăn;
- Phục Hy dạy dân nuôi thú vật để sai khiến, làm lưới để săn
và đánh cá, nuôi tằm; lập Bát Quái chỉ rõ lẽ Âm Dương biến
hóa của muôn vật; chế đàn cầm, đàn sắt; dạy dân phép cưới
vợ gã chồng, từ đó mới có danh từ gia tộc.
- Thần Nông chế tạo cày bừa, dạy dân cày cấy, tìm các loại
ngũ cốc để thế thịt thú cầm và nếm cây cỏ tìm vị thuốc để giúp
dân trị bệnh. Các Đấng ấy đã dạy dỗ người dân từ ban đầu.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Công Thần Nông hóa dân buổi trước,
"Dạy khôn ngoan học chước canh điền."

HÓA NHÂN
化人
E: The man of impure soul, the evolutionary being.
F: L’homme de l’âme impure, l’être évolué.
Hóa: Biến đổi, dạy dỗ. Nhân: người. Hóa nhân là con người
do sự tiến hóa từ loài thú cầm, đầu thai lên làm người. (Xem
chi tiết: Nguyên nhân, vần Ng)
Hóa nhân 化 人 từ kiếp thú biến thành người, hay xác người
mà tính thú cũng là hóa nhân.
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HÓA NHI
化兒
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Luận về việc Cơ Huyền tạo hóa,
Buổi khai Thiên vàng đá từ ly.
Muốn tường căn cội Hóa Nhi,
Cùng Trời hiệp một họa khi mới tường.

HÓA SANH
化生
"Hoá" là thay đổi một cách tự-nhiên, do trời đất "sanh" thành
muôn vật, chuyển-hoá, thay đổi từ hình thể đến tính chất. Bởi
sự sanh hóa là do Đấng Chí-diệu, Chí-linh thể hiện: trước là
tay thợ Tạo, làm ra thế giới hiện hữu này là quyền-năng vô đối
của Đấng Tạo-hoá hợp với đức Nhân.
Giới Tâm Kinh có câu:
"Đấng Tạo-hoá, hoá-sanh muôn vật,
"Phú cho người tánh rất linh-thông.
"Đặt ra có họ có dòng,
"Vua, Thầy, cha mẹ, vợ chồng,cháu con."
Khi tạo ra hình thể rồi còn phải dưỡng, phải nuôi cho lớn lên
đó là sự "hoá dục".
Nhưng người khi đến trần này đã nhiễm, đã luyến, nên còn
phải một phen "hoá-độ" nữa. Do vậy mà Đạo được khai mở
qua các thời-kỳ để dẫn-độ về là giáo-hoá.
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HÓA THÂN
化 身
E: To be metamorphosed.
F: Se métamorphoser.
Hóa: Biến đổi, dạy dỗ. Thân: thân mình. Hóa thân là dùng
phép huyền diệu làm biến hóa thân mình thành một người
khác.
Bên Phật giáo, Hóa thân là một trong ba thân của Phật: Pháp
thân, Ứng thân, và Hóa thân.
Pháp thân là cái chơn thân của Phật, rất huyền diệu, biến hóa
vô cùng. Nếu Phật hiện ra Phật hình thì gọi là Ứng thân; nếu
Phật hiện hình ra người thường thì gọi là Hóa thân. Phật hiện
ra Hóa thân là để dễ dàng gần gũi chúng sanh mà tiện việc
giáo hóa.
Hóa thân 化身 linh hồn của một người đã thoát xác nay trở lại
cõi trần với một cái xác khác mà sự hiểu biết y như trước.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn-sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền-công trụ nghĩa hóa thân.
"Kỵ kim-quang kiến Lão-Quân,
"Dựa xe Như-Ý oai thần tiễn thăng."

HÓA TRƯỞNG CÀN KHÔN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn."
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HÒA
和
Ngày 24-3-1929 (âl 14-2-Kỷ Tỵ).
Bài giảng chữ HÒA trong lý nhạc của Đức Chí Tôn
THẦY. Thầy mừng các con.
"Từ ngày Thầy hứa cùng các con rằng: Thầy cho bài thi "giảng
chữ HÒA" thì các con có lòng mong mỏi, nhưng kẻ phò loan
chẳng đặng trọn thần. Nay Thầy cho lần lần vấn đề, về câu
"trường nhạc dĩ vi lạc"... nghe các con!
Đêm thanh vắng lên dây trổi nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
Chớ phân tiếng Thổ tiếng Bào,
Thạch, Kim với Mộc hòa vào mới vui.
Dữ Tư, Trước thêm mùi du thủy,
Cách sơn xuyên hòa mỹ nương nhau.
Xưa kia đều khách Thiên Tào,
Nay đây cảnh tục tranh cao lợi quyền.
Quyền chi đó, tiền duyên đành mất,
Lợi gì đâu mà thất đạo tâm.
Chẳng so như bực thú cầm,
Hồ bi thố tử, nghĩ thầm thương nhau.
Vì thương thế, xuống trần dạy bảo,
Dẫn các con huờn đáo cựu ngôi.
Than ôi! Thế tục suy tồi,
Đường Tiên thì lánh, ưa mùi vinh hoa.
Hoa ấy rụng, tòng già chẳng rụng,
Vinh nọ mòn, bá chợt màu tươi.
Sầu than gẫm lại buồn cười,
Chê người đạo đức, khoe người đai cân.
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Cân ấy tội cõi trần là khổ,
Đai kia là hình nội Phong đô.
Khuyên con khá lánh mê đồ,
Cùng nhau dìu dắt giảng phô việc lành.
Dạy cả thảy nhơn sanh tỉnh tánh,
Lấy từ bi mà lánh sân si.
Toan lo cho Đạo kịp thì,
Đỡ nâng nhơn loại chung qui một trường.
Trong tám tiếng phân tường giai cấp,
Giọng Cung Thương cao thấp tùy nhau.
Giốc Chủy Vũ hiệp thanh tao,
Lục căn Lục lữ phân sao cho đều./.
(Trích Tài liệu Ban Nhạc của Nhạc Sư Trần Thiện Niệm)

HÒA ÁI
和愛
Hòa ái 和 愛 thương yêu và hòa nhã
Bà Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Âm Dương Nam Nữ hoa trêu bướm,
Hòa ái tương sanh thủy nhập bình.

HÒA ÁI TƯƠNG THÂN
和愛相親
Hòa ái tương thân 和愛相親 là Thương yêu và thân thiết lẫn
nhau.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
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"Tế độ Nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hòa ái tương thân, đại
đồng huynh đệ, phục hồi Thượng nguơn Thánh đức."
濟度人生, 定心覺悟, 和愛相親, 大同兄弟, 復回上元聖 德

HÒA ÂM
和音
(Hòa: hiệp với nhau; Âm: tiếng vang, âm thanh) các Âm thanh
của nhạc cụ khi tấu lên được hòa hiệp cùng nhau.
"Nguồn cội của phép điều hòa đã tìm được mà tin dùng văn từ
buổi cổ thời do nơi Đức Hiên Viên Huỳnh Đế. Khi Ngài ngự
chế ra Lễ Nhạc, Ngài để ý nghe thấy sự hỗn hợp của Bát hồn:
Bào, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim, Ty, Trúc, tuy là khác giống
nhau mà có thể tỏ ra vẻ hòa âm. Từ ấy, Ngài cứ bình tâm định
trí để tìm hiểu lẽ nhiệm mầu của luật thiên nhiên. Chừng rõ
thấu cơ mầu của Trời Đất, Ngài mới tùy nơi hình thể của thức
hồ cầm (tục gọi là đờn Tỳ Bà) có vẻ trạng thái Thiên triều: đôi
bên tả hữu có dây văn dây võ, trên có Tứ Thiên Vương, dưới
có Thập Điện Quân. Ngài nương theo kiểu mẫu ấy gầy nên
quốc vận, như Ngài đã thành lập một quốc gia".

HÒA CĂN
和根
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
"Lập tam-tài định kiếp hòa căn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HÒA BÌNH
和平
Trong tuyên ngôn của Đức Hộ Pháp trao cho Hội Nghị Tôn
Giáo Quốc Tế tại Montrens năm 1954 có đoạn: "Thống nhất và
hòa bình là hai danh từ mà thế giới đang mong mỏi. Đấy là lời
vàng ngọc của Thầy để vào tâm của mỗi người. Chính sự
đoàn kết tạo ra hòa bình giữa xã hội và giữa các quốc gia, sự
đoàn kết là gương thúc đẩy loài người sống trong tình ái hữu
đại đồng. Như thế hòa bình chỉ thực hiện bằng cách tập trung
của tín nguỡng Đạo Giáo. Sự tầm kiếm của các ông là chánh
Đạo. Bắt đầu ngày nay, chúng ta phải hợp nhau đặt hết cố
gắng lên phương hiệu của Đấng Chí Tôn, ráng sức nâng cao
khắp thế gian Hội Gíao "Cao Đài" để làm cây đuốc huệ dắt dẫn
nhơn sanh trên đường hòa bình và hòa hiệp".
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Thây phơi chật đất đầy đàng,
Cao Đài xuất hiện cứu an dân Trời.
Kỳ Ba mở đạo cứu đời,
Chiêu an thế giới khắp nơi hòa bình.

HÒA BÌNH TÂM LÝ
和平心理
Đức Hộ-Pháp nói: "Muốn làm CHÚA thì phải thiệt hiện Hòabình tâm lý trước đã và Hoà-bình về hình chất sau".
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HÒA BÌNH THẾ GIỚI
和平世介
Diễn-văn của Ngài Thượng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 0112-1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đưa nhân-loại đến Đại-Đồng)
"Chúng tôi trân-trọng và thành-kính thông-báo cùng quí Ngài,
Đấng tối cao tức là Đấng Thương-Đế toàn năng mà cũng là
Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã giáng lập trên một góc
của nước Việt-Nam thuộc Tỉnh Tây-Ninh, một nền Tân Tôngiáo. Nền Tôn-giáo này có thể canh-tân toàn thể thế-giới bằng
một lý-tưởng cao-quí đó là TÌNH THƯƠNG VẠN-VẬT. Rồi
đây, bởi sự chuyển xây của Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm
hiệp lực kết tình anh em với nhau và chừng ấy nền Hòa Bình
Thế giới sẽ phát hiện."

HÒA ĐỒNG
和同
Danh Từ này rút ngắn của câu Nho mà Thánh giáo của Cụ
Phan Sào Nam ngày 21-03-Mậu Tý (dl: 29-4-1948) nói rằng:
"Lời xưa Chư Thánh đã chỉ rõ sở hành của hai hạng người ở
thế: "Hễ người quân tử thì hòa nhi bất đồng, còn kẻ tiểu nhơn
đồng nhi bất hòa". Hai hạng ấy không bao giờ đi đôi cho cùng
đường thế sự. Nói rõ ra một cảnh gia đình, nếu trong anh em
cốt nhục chẳng hiệp đồng nhứt tâm với nhau thì gia đình ấy
không bao giờ làm ăn phát triển được. Huống chi một quốc
dân chia rẽ tinh thần ra mảy mún thì thế nào lập quốc an dân
cho mau thành tâm".
Câu "Quân tử hòa nhi bất đồng" 君子和而不同 có nghĩa là với
người hiểu biết, đạo đức thì luôn hòa mục với mọi người để
tạo sự thanh bình, chớ không làm giống như người khác. Còn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"tiểu nhân đồng nhi bất hòa" 小人同而不和 là họ siễm nịnh để
làm giống người cho được lòng hòng cầu chút lợi danh thừa
chứ không biết hòa với mọi người.

HÒA GIẢ THIÊN HẠ CHI ĐẠT ĐẠO DÃ
"Con người biết giữ phép công-bình mới tỏ ra sự thương yêu,
mà thương-yêu cho chánh lý, thì trên thuận với lòng Trời dưới
cộng-hòa cùng đồng loại quốc-dân, ấy là cơ đạt Ðạo "Hòa giả
thiên hạ chi đạt Ðạo dã". Hòa là cơ đạt đạo trong thiên-hạ vậy.
Trong thế-giới có hòa thì mới đặng thái-bình thịnh vượng, nhà
nước có hòa mới được tấn bộ văn minh, gia đình có hòa mới
được sum vầy vui-vẻ, cha con có hòa mới trọn câu phụ từ tử
hiếu, anh em có hòa mới biết thuận thảo thương yêu, vợ
chồng có hòa mới nên cửa nhà đồ-sộ, bậu bạn có hòa mới giữ
tròn câu tín-nghĩa, đạo-đức có hòa mới được hoàn toàn. Chữ
hòa rất quí hóa thay! Thánh-Giáo của Ðức Chí-Tôn dạy: Kỳ
Phổ-Ðộ thứ ba nầy, Thầy giáng trần khai Ðạo là đề xướng cho
nhơn-loại hòa bình đại-đồng thế-giới. Ngày nào các con hiệp
nhứt tâm thật hành cho đặng chữ hòa thì Thầy sẽ giao chìa
khóa cho các con mở cửa Tam-Thập Lục-Thiên mà vào nơi
Bạch-Ngọc-Kinh. Còn các con không thuận hòa cùng nhau thì
ngọn đèn thiêng-liêng chưa đủ rọi tỏ cho mấy chục triệu nhơn
sanh. Thầy lại dạy rằng: "Cái nhánh của các con là cái nhánh
của chính mình Thầy làm chủ, một điều Thầy vui hơn hết là
muốn cho các con liên lạc thuận hòa cùng nhau hoài, chia vui
sớt nhọc với nhau dìu dắt nhau đem lên đường đạo-đức, hầu
tránh khỏi chốn trần ai, khốn đốn (giết hại lẫn nhau) ấy là các
con hiến lễ cho Thầy trân trọng. Nếu các con không thuận-hòa
cùng nhau, tựa hồ chia phe phân phái thù nghịch lẫn nhau, ấy
là các con làm đại tội trước mặt Thầy".
Đức Hộ-pháp có lời nhắc nhở: Những lời của Ðức CHÍ TÔN
đã dạy, anh em chúng ta ghi nhớ mà thật-hành cho tròn bổn
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phận là môn-đệ của CHÍ TÔN, kẻo lắm công-trình cực nhọc
đem thân vào đường đạo đức, mà chẳng tuân theo ThánhGiáo thì sau nầy không tránh khỏi luật Thiên-điều.
THI CHỮ HÒA
Thiên thời địa lợi bất như hòa,
Tam-Giáo chơn-truyền vốn một cha.
Chia rẽ phân tâm thành bạc nhược,
Hiệp hòa chung trí thắng can qua.
Thương yêu nhơn-loại như xương thịt,
Cảm mến đồng-bào thể ruột rà.
Cả tiếng kêu ai là mẫn thế,
Nghiêng vai chung gánh Ðạo nhà Ta.

HÒA GIẢI
和解
E: To reconcile.
F: Concilier.
Hòa: Thuận thảo với nhau, hòa hợp, điều hòa. Giải: gỡ ra.
Hòa giải là dàn xếp những bất đồng để hai bên hòa thuận với
nhau.
Tân Luật: Tứ Đại điều qui:
Đừng thấy đồng đạo tranh đua, ngồi mà xem, không để
lời hòa giải.

HÒA HẢO
和 好
E: Concord.
F: Concorde.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hòa: Thuận thảo với nhau, hòa hợp, điều hòa. Hảo: tốt đẹp.
Hòa hảo là hòa hợp tốt đẹp với nhau.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Chí mong hòa hảo Âm Dương,"

HÒA HIỆP (HÒA HỢP)
和協
Thầy dạy: "Tôn-giáo ở địa-cầu tuy nhiều như thế và dường
phản-khắc nhau nhưng sự thật vẫn hoà-hợp lẫn nhau. Nếu
không có sáo, không trống, không kèn, không đàn, không nhịp
phách, không dễ chi tạo bản Đại-hòa. Nhiều chơn linh tấn-hóa
không đồng đều thì có nhiều Tôn-giáo mở ra để thích hợp cho
trình-độ của họ, Thầy cho mở Đạo cùng khắp các nơi không
khác nào Thầy cho nhiều trẻ đi học từng phần, từng cách xửdụng nhạc cụ, để một ngày nào đó họp lẫn nhau lập thành một
phiên Đại-nhạc hội
- Phiên Đại-hội ấy ngày nay chính là Hội Long-Hoa.
- Bản Hoà-tấu ấy là bản Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
- Nơi Đại-hòa-tấu ấy là Tòa-Thánh Tây-ninh tại nước Việt-Nam
của các con".
Ngày nay, Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc,
tướng, để cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc. Lại nữa
linh-hồn của Đạo phải kể đến: Nhạc, Lễ và Đồng-nhi, tức là
hồn của thi thơ đó vậy.
Đức Phật Quan-Âm nói: "Ðạo quí là tại HÒA. Các em nghĩ thử
mà coi, tạo Thiên lập Ðịa cũng bởi Âm Dương hòa hiệp sanh
hóa muôn loài, cũng bởi một chữ Hòa, đến đỗi như thân của
người có tạng có phủ, tạng phủ ấy nếu chẳng Hòa thì con
người chẳng hề sống bao giờ. Kịp đến tâm hồn bất hòa thì thất
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tình lục dục đều phát khởi tranh ngôi với thần lương tâm, nếu
kém lực thì con người ấy duy có sanh hoạt trong vòng vật dục,
chớ chẳng hề biết Thiên lý là gì? Các em thử nghĩ, cái phẩm
giá của kẻ ấy cao hèn là thế nào. Người chẳng có Hòa là thế
đó. Còn gia đình chẳng Hòa thì cha con mích nhau, chồng vợ
lìa tan, anh em ly tán. Còn trong luân lý chẳng Hòa thì dân cư
bất mục. Nước chẳng Hòa thì sanh ly loạn. Còn cả thế giới bất
Hòa thì nhơn loại đấu tranh. Vì vậy, Thiếp khuyên các em dĩ
hòa vi tiên.".

HÒA HUỠN
和莞
Thầy dạy:
Tập hòa huỡn tánh không xích mích,
Tự nhiên dầu có nghịch cũng đầu,
Con là đâu mà Lão lại đâu?
Quyền thế lớn ai thâu con ái ngại.

HÒA KI (HÒA CƠ)
和 幾
E: The favourable circumstance of concord.
F: L’occasion favorable de concorde.
Hòa: Thuận thảo với nhau, hòa hợp, điều hòa. Ki: thường đọc
là Cơ: cơ hội, cái máy. Hòa ki tức là Hòa cơ là cơ hội để hòa
hiệp cùng nhau.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki (cơ)."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Câu kinh nầy nghĩa là: Đại Hội Long Hoa do Đức Di Lạc
Vương Phật làm Giáo Chủ là cơ hội để cho các chủng tộc của
nhơn loại hòa hiệp với nhau, tiến tới Đại Đồng thế giới.

HÒA NAM KHỂ THỦ
和南稽首
Câu 35 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Nam mô liệt Thánh
đàn tràng hòa nam khể thủ".

HÒA NHÃ
和雅
Pháp Chánh Truyền: "Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là
hóa nhân đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi
đặng an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao
cho khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt
lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm,
khép cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn linh thối
bước (hay). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên, hay là bị
người mà phải hạ."

HÒA THI
和詩
1- Họa vận thơ Bát cú:
Đúng ra phải gọi là Họa vận của bài thi bát cú.Hoạ Vận nghĩa
là hoà theo vần. Hoạ vận là lối thơ gieo vận đúng theo vần và
đồng thời để đáp lại ý nghĩa của bài thơ trước, hoặc để tán
thành, hoặc để phản đối. Bài thơ ra trước gọi là BÀI XƯỚNG.
Bài sau đáp lại gọi là BÀI HOẠ.
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Thường trong lối thơ xướng hoạ như thế thì bài Xướng thì rất
dễ gieo vần vì tình ý thanh thoát, nhưng đôi khi bài hoạ gặp
phải lúng túng vì vừa trả lời làm sao cho thoát ý, mà cũng theo
vận của bài xướng, rất dễ bị bí vận nếu vận ép quá. Người
xưa đã có thấy trước rồi nên nói rằng: Ra câu đối thì dễ, mà
trả lời câu đối là điều khó: "Xuất đối dị, đối đối nan".
2- Cao Đài xướng họa thi văn là mở đường xuất Thánh:
Duyên thơ giữa các vị tiền khai Đại Đạo và Diêu-Trì Cung
ngày một khắn-khít hơn, nhờ đó mà Diêu-Trì-Cung đến với ba
Ông để xướng hoạ thi văn làm nhịp cầu nối liền Tiên tục.
Trong số ấy phải kể đến ba vị Tiên-Nương có trách-nhiệm
trực-tiếp là Thất Nương, Bát Nương, Lục-Nương.
Riêng phần ở trần-giới thì đây là cơ hội tốt để các bậc Lươngsanh lần-lượt đến để cứu vớt quần-sanh, là ba ông CƯ (Sau
là Thượng Phẩm- Cao Quỳnh Cư), TẮC (Hộ-Pháp Phạm Công
tắc), SANG (Thượng Sanh Cao Hoài Sang). Thế nên về sau
trong Hội-Thánh có đầy-đủ Chức-sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu
Trùng-Đài, là hai cơ-quan hữu-hình trọng yếu trong Đại-Đạo.
3- Ngày Vọng thiên cầu Đạo:
"Nhờ chơi xây bàn mà ba ông CƯ, TẮC, SANG, học hỏi Đạolý, trau-giồi trí-thức cho tới ngày ĐứcAĂÂ xưng chính là Đức
Chí-Tôn dạy ba ông Vọng Thiên-bàn ngoài sân, quì giữa trời
mà cầu Đạo (nhằm ngày mùng 1 tháng 11 Ất Sửu, dương-lịch
16-12-1925). Đó là ba vị Đệ Tử mà Đức Chí-Tôn thâu làm
Môn-đệ trước nhứt trong Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Toà-Thánh
Tây-Ninh.
4- Xướng Họa Thi văn mở đường xuất Thánh:
Đây là bài "Dạo đàn cảm tác"của Bát Nương Diêu-Trì Cung
giáng Cơ ngày 21-2-1929:
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Gượng khải năm âm giải tấm lòng,
Nhắn đưa gió ái đến thu song.
Gióng dây lìa nhạn sầu nghiêng ngửa,
Dở ngón rơi loan thảm chập chồng.
Lầu Phụng mơ-màng nghe quyển địch,
Cung Tần văng vẳng lóng tơ đồng.
Chia đôi bóng nguyệt còn phân nửa,
Gối lạnh thương ai luống não nồng.
Đức Hộ-Pháp, Họa vận:
Năm Âm mượn bực tỏ tơ lòng,
Đàn "Bắc" ra "Ai" oán dội song.
Tiếng thảm làm cơm tràn quá chén,
Hơi sầu dồn gối chất nên chồng.
Tranh Tần ghẹo khóc người Cung lãnh,
Tỳ Hớn trêu đau khách ải đồng.
Nhạn lạc lìa cung đành lỗi nhịp,
Cậy lằn phong nguyệt nhắc duyên nồng.
Mỹ-Ngọc tức Bảo-Văn Pháp-Quân Họa vận:
Trổi giọng thinh âm tỏ nỗi lòng,
Tựa màn ánh nguyệt vặc dòm song,
Cung đàn rỉ-rả thưa rồi nhặc.
Dạng khách nhớ nhung chất lại chồng,
Nhấn ngón dường khêu lời hải thệ,
Búng dây như thúc dải tâm đồng.
Nỗi tình nỗi hiếu vai oằn-oại,
Giọt lệ rưới lau tâm nghĩa nồng.
(Bảo-Văn pháp-Quân)
Chánh-Đức tức là Tiếp-Đạo Cao-Đức Trọng.Họa:
Một mối sầu tư bận tấc lòng,
Cậy đờn dập thảm dựa đơn song.
Trông tình sông Ngự dây loan đứt,
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Đợi Ngọc cầu Lam tuổi nguyệt chồng.
Gởi nhớ nhờ mây trao bức hẹn,
Hòa thương cậy gió nhắn câu đồng,
Xa duyên chinh nhạn đành ngưng ngón,
Chén ái đêm Đông phảng-phất nồng.
(Chánh-Đức)
Qua bài Xướng: "Dạo đàn Cảm tác" của Bát Nương Diêu TrìCung cho ta nhận xét:
- Luật Trắc "khải" vần Bằng "lòng".
- Năm vận là: Lòng, song, chồng, đồng, nồng.
Niêm, luật đối chỉnh rất nghiêm: Ý tứ thật cao kỳ. Tuy là cảm
tác "Dạo đàn" nhưng tác giả đã dùng những từ ngữ nhẹ
nhàng, thanh thoát thật tuyệt vời, thấm tình một giai nhân, làm
cho người nghe phải "sầu nghiêng ngửa", "Thảm chập chồng".
Thế nên bấy giờ các bậc Tiền bối có đến ba Ngài: Hộ-Pháp,
Bảo Văn, Tiếp Đạo hoạ lại bài thơ trên. Các Ngài là những tay
đờn lỗi lạc, mà thi hoạ cũng cao kỳ. Các Ngài đã tuân thủ đúng
mực về cách hoạ thơ. Trong phép hoạ thơ, ta cần chú ý:
- Không nhại lại nguyên ý của bài xướng đã dùng ngoài những
chữ vần, nhứt là không được dùng chữ thứ sáu của mỗi câu
trong bài xướng.
Xuyên qua ba bài thơ HOẠ hoàn toàn không lập lại chữ thứ
sáu của mỗi câu (xem trong bài xướng). Tất cả những chữ thứ
sáu mỗi câu đều được trau chuốt nghiêm trang.
Tuy nhiên chỉ cần chú ý đến chữ thứ sáu của các câu có vận
mà thôi (tức là câu: 1,2,4,6,8) vì những câu này các chữ VẬN
bắt buộc phải hiệp vận với bài xướng rồi, ở vào chữ thứ bảy.
Nếu chữ thứ sáu mà giống như bài xướng thì nghe vô duyên,
vô vị lắm, nghe nó nghèo nàn làm sao đâu! Thế nên tuyệt đối
bài hoạ không được trùng với chữ thứ sáu là như vậy.
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- Phải giữ đúng chánh tả như trong Vần bài xướng dùng, nếu
Vần là chữ Vòng ta không phép hoạ dùng vẫn là chữ dòng
(nghĩa là phải dùng chữ chính xác)
- Ta có thể hoạ luôn cả những chữ Trắc cuối câu, nhưng điều
này không bắt buộc.
- Bài Hoạ có thể khác luật với bài xướng. Thí dụ bài xướng
gieo thơ theo luật Bằng, có thể gieo thơ theo luật Trắc.
Thí dụ bài thơ sau đây:
XƯỚNG HOẠ THƠ VĂN
"Cách mấy đêm sau, vong-linh Cô Đoàn-Ngọc-Quế nhập bàn
cho bài thi "Tự thán" (cũng là bài Thác vì tình), thiệt là lời lời
châu ngọc, điệu thi văn nghe qua ngậm-ngùi xúc cảm. Ba vị
tiền khai Đại-Đạo là ba ông: Cư, Tắc, Sang (sau là Thượng
Phẩm, Hộ-pháp, Thượng Sanh) khi nhận được bài thơ "Ly
Trần" của phụ thân ông Cao Quỳnh Cư giáng với lời lẽ thâm
tình, càng gợi tánh hiếu kỳ nên mới cầu chư Tiên về làm Thơ.
Được như ý nguyện. Đây là bài thơ giao duyên có tựa đề
"Thác vì tình" thể Thất ngôn Bát cú. Thật ra đây là Tiên Cô
Thất-Nương Vương thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở Diêu-Trì
Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế chỉ là một giả danh mà thôi,
như trước đây đã nói. Nữ tiên giáng cho bài:
Thác vì tình
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào Ngọc các
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài,
Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai
Dồn-dập tương-tư oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?
(Đoàn Ngọc Quế)
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Ba Ông hết lời khen "lời lời châu ngọc" của điệu thơ Tiên.
Xong hoạ lại ngay.
* Bài hoạ của Ông Phạm-Công-Tắc.Họa:
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
Trời xanh vội lấp Nữ-anh-tài
Tình thâm một gánh còn Dương-thế,
Oan nặng ngàn thu xuống Dạ-đài.
Để thảm Xuân-đường như ác xế,
Gieo thương lữ-khách ngóng tin mai.
Hềm gì chưa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
(Nhị ca: Phạm-công-Tắc)
* Bài hoạ của Ông Cao-quỳnh-Cư: Họa:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ người quốc-sắc Đấng thiên-tài,
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các.
Xót Bạn tri-âm cõi Dạ-đài.
Ngàn dặm hoa trôi sầu cụm trước,
Một mồ cỏ loáng ủ nhành mai.
Cửu-tuyền hồn Quế xin linh chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
(Trưởng-ca: Cao-Quỳnh-Cư)
* Bài hoạ của Ông Cao-Hoài-Sang. họa:
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chương-đài.
Những ngờ duyên thắm trao phòng Bích!
Hay nỗi xương tàn xủ giậu mai.
Một dải đồng-tâm bao thuở nối,
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Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
(Tam-ca: Cao-Hoài-Sang)
Xem trên, thì bài xướng là luật Bằng chữ "niềm"; vần Bằng
chữ "ai".trong câu
"Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?"
Nhưng các bài hoạ thì luật Trắc, vần bằng, qua câu:
"Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!"
- Ta có thể hoạ xuôi vần hay ngược vần cũng được:Hoạ xuôi
vần: là bắt đầu theo thứ tự của 5 Vần trong Bài Xướng mà hoạ
theo từ trên xuống dưới.
. Hoạ ngược vần: thì trái lại bắt đầu dùng vần từ dưới lên trên
(Lấy vần chót của bài Xướng làm vần đầu của bài Hoạ)
Lối Hoạ theo xuôi vần được thông dụng hơn. Thường lối thơ
Bát cú có xướng hoạ nhiều nhất, còn lối Tứ tuyệt thì ít thấy.
Hoạ Vận thường có nhiều lý thú, nhất là các Thi nhân tài hoa
thường gieo những vần hiểm hóc mà trong đó kẻ hoạ lắm khi
phải toát mồ hôi vì bí vận. Người thích dùng lối này nhất phải
kể trước nhất là Nữ Sĩ Hồ-Xuân Hương với những vần "hóc
búa" như: om, eo, oi..dưới hình thức: xô, cô, vô, ô, rô. Vần:
không, chồng, trông, bông, lông. Vần: Bà, già, qua, nhà, ta.
Vần: Thằng, ăn, măng, nhăn, răng. Vần: Ôi, thôi, rồi, nồi,
xôi…làm cho những anh chàng "Thi Sĩ" đồng thời với Nữ sĩ
phải chạy mặt.
Có những điệu vần thường dùng như: Vần Từ Thứ, tức là vần
theo trong bài vịnh "Từ thứ qui Tào" của Tôn Thọ Tường vần
là: voi, mòi, còi, roi, thoi;
Đây là Bài thơ của Tôn Thọ Tường:
TỪ THỨ QUI TÀO
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Thảo đâu dám sánh kẻ cày voi,
Muối xát lòng ai nấy mặn-mòi.
Ở Hán còn nhiều rường cột cả,
Về Tào chi sá một cây còi.
Mảng nghe tin Mẹ khôn nâng chén,
Chạnh tưởng Ơn Vua biếng dở roi.
Chẳng đặng khôn Lưu đành dại Ngụy,
Thân này xin gác ngoại vòng thoi.
TÔN PHU NHÂN QUI THỤC
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ Tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông.
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán trau-tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn!
Thà mất lòng Anh đặng bụng chồng!
Ông Phan Văn Trị hoạ lại Bài thơ trên:
Cài trâm xốc áo vẹn câu Tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông!
Ngút toả trời Ngô un sắc trắng,
Duyên về đất Thục đượm màu hồng,
Hai vai tơ tóc bền Trời đất,
Một gánh cương thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền, Anh có biết?
Trai ngay thờ Chúa, gái thờ chồng!
Hai bài thơ Xướng Hoạ như thế thật là đối nhau chan chát,
như kiếm thép va chạm vào nhau trên "vũ đài văn học". Bởi cả
hai cùng là bạn thiết với nhau, nhưng sau rồi hai chí hướng
khác nhau: Tôn Thọ Tường thì theo Tây học xem như thờ chế
độ thuộc địa của Pháp, là một sự phản phúc lại với tiền đồ dân
tộc, còn Phan Văn Trị thì bảo thủ nền văn hoá của ông cha
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

245

bao đời. Trước tình cảnh đó Tôn Thọ Tường ký thác qua thơ,
ví mình như Tôn phu Nhân qui Thục, nói lên tình cảnh trớ trêu,
vì gái có chồng phải theo chồng. Kết luận rằng:
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn!
Thà mất lòng Anh đặng bụng chồng!
Ý để tự bào chữa lấy mình, trước bia miệng đời quá cay chua,
bị đời nguyền rũa, đay nghiến!

HÒA THƯỢNG
和上
Thầy dạy Hòa Thượng Như Nhãn: "Con phải hiểu rằng, hội
chư Hòa Thượng trọn đôi ba tháng thì là hao tốn, song chẳng
hề chi, để Thầy định liệu. Tuy vân, Thầy biết sức một mình con
cũng đủ lập TÂN LUẬT, nhưng mà Thầy muốn có Hòa
Thượng đặng cho khỏi trành tròn, lại còn làm tay chơn Thầy
để thâu phục Thích Đạo".

HÒA ƯỚC THỨ BA
(Xem Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa Ước)
Đức Hộ-Pháp nói: "Đạo Cao-Đài xuất hiện…Ngài đến ký một
bản Hòa-Ước Thứ Ba với Nhơn-Loại, vì bản Hòa-Ước Thứ
Hai nhơn-loại đã phản bội, không giữ sự tín-ngưỡng của mình
vì cớ cho nên thất Đạo, nhơn-loại đi trên con đường diệt vong
tương tranh tự-diệt nhau. Vì lòng Bác-ái Từ-bi cho nên Đức
Chí Tôn Ngài đến, Ngài ký tờ "Hòa-Ước Thứ Ba" này nữa, để
nơi mặt Luật-Điều cho chúng ta.
Các Đấng Thiêng-Liêng chỉ ngay Đạo Cao-Đài mà tín-ngưỡng
và từ-bi cho y theo chủ pháp của mình "Dieu et Humanité"
nên Trời và Người về mặt Luật Bác-Ái, về mặt Pháp CôngCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Bình, ngoài ra dầu Luật-Pháp muôn hình ngàn tướng cũng vẫn
trong Luật Bác-Ái và Công-Bình mà thôi.
Hội-Thánh Cao-Đài cũng vẫn do mặt luật vô-hình tối cao là
mặt Luật Bác-Ái và Công-Bình, dẫn họ đến cảnh vô-hình tối
cao tối trọng, cũng do Luật-Pháp của Đạo Cao Đài. Ngoài ra
Luật Công-Bình Bác Ái tất cả còn lại là phương-pháp mà thôi"
(22 tháng 11 năm Mậu-Tý (22-12-1948)
Đây là Bức hình "Truyện ký Tượng Tam Thánh"đặt tại HiệpThiên Đài của Đền-Thánh Toà Thánh Tây ninh. bên cạnh bức
hình Tam Thánh, để giải thích về bức tranh trên. Truyện ký
được viết bằng năm thứ tiếng, biểu tượng cho nền Đại-Đạo
này là một nền Tân Tôn giáo của toàn cầu, cả năm Châu đều
được hưởng hồng ân của Đức Thượng-Đế như nhau. Sau đây
là năm thứ chữ ấy được thành Truyện Ký ấy:
TRUYỆN KÝ TƯỢNG TAM THÁNH
viết 5 thứ tiếng Tượng Ngũ Châu
1- Bản Việt-văn:
*Cụ NGUYỄN BỈNH KHIÊM: Nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời
Mạt Lê, thi đậu Trạng nguyên, tước vị là Trình Quốc Công, tục
gọi là Trạng-Trình, giáng cơ tự xưng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức
là Sư Phó của Bạch Vân Động.
*Cụ VICTOR HUGO: Nhà thi gia trứ danh của Pháp quốc,
giáng cơ tự xưng là Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, tức là đệ tử của
Cụ Nguyễn-Bĩnh-Khiêm ở Bạch-Vân Động.
*Cụ TÔN DẬT TIÊN: Đại-cách-mạng gia nước Trung-Hoa, nhũ
danh là Tôn-Văn, giáng cơ tự xưng là Trung Sơn Chơn Nhơn,
tức là đệ tử Cụ Nguyễn-Bĩnh Khiêm ở Bạch Vân Động.
Ba vị Thánh-nhơn trên đây là Thiên-sứ đắc lịnh làm Hướng
đạo cho nhơn loại để thực hành Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa
Ước"
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2- Bản Pháp-văn:
Notice de la France des trois Saints:
1-Nguyễn-Bĩnh-Khiêm ou l’agrégé Trình Quốc Công (reconnu
comme grand prophète Vietnamien) Maitre de la Loge Blanche
(Bạch-Vân-Động)
2-Victor-Hugo, grand poète francais reconnu par Sapropre
révélation comme un des esprits de la Loge Blanche, sous le
nom de Nguyệt Tâm Chơn-Nhơn (disciple de Nguyễn-BĩnhKhiêm)
3-Sun-Yat-Sen (Tôn-Dật-Tiên ou Tôn-Sơn Chơn Nhơn) un
des esprits de la Loge Blanche, disciple de Nguyễn BĩnhKhiêm)
Trois Missionnaires divins envoyés comme guides spirituels de
l’Humanité pour réaliser la troisième alliance
3- Bản Anh-Văn:
The three Saints
Signatories of the Alliance between God and Makind.
From left to right:
1-Sun-Yat-Sen ( 1866-1925) leader of the Chinese Revolution
in 1911.
2-Victor-Hugo (1802- 1885) France’s famed poet full of
compassion for the miserable revealing himself under the
name
of
Chưởng-Đạo
Nguyệt-Tâm
Chơn-Nhơn
(superinlendent of monasteries)
3-Nguyễn-Bĩnh-Khiêm (1492-1587) or Trạng Trình,
Việtnamese firt poet laureate famous for his prophecies
revealing himself as the master of a Heavenly Lodge named
Bạch-Vân-Động (White Stanza). Victor Hugo and Sun-Yat-Sen
were among his disciples.
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Being entrusted with the mission of realizing the 3rd Alliance
between God and Mankind (the first realized by Moses, the
second by Jésus-Christ) these Saints give spiritual Guidance
and assist the Caodaists in spreading the new holy doctrine.
Victor-Hugo is the spiritual chief of the foreign missions of
Caodaism.
Sun-Yat-Sen is shown holding an inkstone (symbol of Chinese
civilization allied to Christian civilization giving birth to Caodaist
doctrine) Victor-Hugo and Trạng Trình are writing the words
"God and Humanity Caodaist cult, Love and Justice (Law and
Rule of doctrine) the first in French, the second in Chinese
characters.
4- Bản Đức-văn:
Bericht Uber die Generwart.
Dev Drei Detlgen.
Entstehung des 3 Biindnisses zwischen Gott und der
Menschheit.
Von link nach rechts
1-Sun-yat-Sen
Revolution.

(1866-1925)

Fiihrer

der

chinesischen

2-Victor-Hugo (1802-1885) beriihmter Franzosischer Dichter,
voll mitleid fiir die armen offenbarte sich durch den Spiritismuss
unter dem name Von Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn
(wahrer Glaube macht den Menschen aufrichtig).
3-Nguyễn-Bĩnh-Khiêm (1492-1587) oder Trạng Trình,
Vietnamesischer ausserordentlicher Professor und Dichter,
beriihmt durch seine Prophezeiugen zeigte sich ais Meister
Von Bạch-Vân-Động (Weisse Himmlische Lodge) Victor-Hugo
und Sun-yat-Sun ziihlter zu den anhangern Von Trạng-Trình.
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Diese 3 heiligen deren mission es ist das 3Bundnis zwischen
gott und der menshheit zu realisieren (die 1-realisiert
durch Moise, die 2. Durch Jésus-Christ) fiihren und
unterstiitzen geistig die Caodaisten in der verbreitung der
neuen heiligen doktrin.
Victor-Hugo is selbst der Geistige fiihrer der fremden mission
des Caodaismusses.
Das bild zeigt Sun-yat-Sen ein schreibzeug haltend (symbol
der chinesischen zivilisation verbundet mit der christ lichen
zivilisation,entslehung der Caodaitischen doktrin)
Victor-Hugo und Trạng-Trình schreiben die Worte "Gott und
die Menschreit (Caodaistiche gotlesverehrung )
Liebe und Gerechtigkeit (gesetz und prinzip der Caodaismen)
der erste in franzosisch, der zweite chinesisch.
5- Bản Hán-văn:
三聖現像傳 記
-阮秉謙: 越 南 末 黎 箸 名 先 知 家 乃 狀 元 程 國 公阮 秉 謙 降
乩 稱 為 青 山 道 士 即 白 雲 洞先 生
VICTOR-HUGO: 大 法 箸 名 詩 家 降 乩 稱 為 月 心 真 人 即 白
雲洞阮秉謙先生之弟子
孫逸仙:中華大革命家降乩稱為中山真人即白雲洞
阮秉謙先生之弟子
此三聖人得令為天下宗教向導天使以實施第三天人
和約之時期
Đạo Trời hôm nay được mở rộng. Đức Thượng-Đế đến với
nhân loại ban cho một mối Đạo nhà, đủ quyền năng để đưa
Thế giới đến ĐẠI-ĐỒNG. Đem Tình thương yêu cho tất cả: Từ
con người cho đến muôn loài vạn vật đều hưởng được sự
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

250

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Công bình ấy. Nghĩa là chẳng những giữa người và người
phải có được sự Thương yêu và công bình mà thôi, mà với
loài vật cũng phải được hưởng sự công bình nữa, tức nhiên
người không sát sanh hại vật.

HÒA VIỆN
和院
E: Institude of conciliation.
F: Institut de conciliation.
HÒA VIỆN là viện hòa giải các vụ xích mích, kiện thưa giữa
các Chức sắc nhỏ và các Tín đồ. Hòa Viện còn có nhiệm vụ
răn phạt và phán xét các vụ phạm luật Đạo (tội trạng thường,
không quan trọng lắm)
Ngọc Chánh Phối-Sư nắm quyền tạp tụng, cầm quyền Chủ
Trưởng Chức Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:
*Hòa Viện (Affaires intérieures et extéreures) lo về nội, ngoại
giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.
*Lại Viện (Service du personnel) lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ
Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành
Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
*Lễ Viện (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến.

HỎA TÁNG
火 葬
E: Cremation.
F: Crémation.
Hỏa: Lửa, lửa cháy. Táng: chôn xác người chết. Hỏa táng là
chôn thây người chết vào lửa, tức là dùng lửa thiêu xác người
chết thành tro, lấy tro bỏ vào hủ kín để thờ.
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Trên thế giới, tùy theo phong tục, tập quán và hoàn cảnh sống
của mỗi dân tộc mà người ta chế ra nhiều cách táng thể xác
người chết, kể ra:
Thổ táng: Chôn xác người chết xuống đất.
Hỏa táng: Thiêu xác người chết thành tro.
Thủy táng: Đem xác người chết bỏ xuống biển cho cá biển
ăn, nên cũng gọi là Ngư táng (chôn vào bụng cá).
Điểu táng: Đem xác người chết chặt thành nhiều miếng nhỏ,
bỏ trên núi cho kên kên và quạ ăn. Phong tục nầy ở Tây Tạng.
Lâm táng: Đem thây người chết bỏ vào rừng sâu cho thú cầm
ăn thịt. Một vài dân tộc thiểu số ở Trường Sơn VN còn tục lệ
nầy

HỎA TINH TAM MUỘI
火星三昧
Hỏa: Lửa, lửa cháy. Tinh: ngôi sao. (Hỏa tinh 火星: Sao Hỏa.
Theo ý nghĩa câu kinh, đây chỉ về lửa. Tam muội 三昧: Lửa
Tam Muội, một loại lửa được luyện bằng cách lấy chơn hỏa
của Ngũ hành trong cơ thể con người mà luyện thành.
Tam muội: do phiên âm tiếng Phạn: Samâdhi, dịch ra Hán văn
là Thiền định. Đó là một phương pháp Thiền của Phật giáo để
định cái tâm, không cho loạn động, nhờ đó mà tâm được sáng
suốt và có năng lực lớn. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều có
phép Tam muội và các Ngài dùng nó làm phương tiện hộ thân
và độ đời.
Đức Cao Thượng Phẩm có dạy về Hỏa Tinh trong Luật Tam
Thể: "Hỏa Tinh, tiếng pháp gọi là Calorie về Y học, còn gọi là
Feu Serpent về khoa Thần Linh học, nó chạy luồn theo tủy và
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tiết ra bởi các dây thần kinh. Muốn luyện Hỏa Tinh, phải tịnh
tâm, định trí, trụ thần (Tam muội) mà chuyển vận, tức là lấy khí
Dương vào cơ thể đó vậy. Phải lấy trí điều khiển nó."
Hỏa Tinh Tam muội là phép Thiền định giữ tâm thanh tịnh, rồi
lấy khí Dương đem vào cơ thể, phối hợp với chơn hỏa của
ngũ hành trong cơ thể mà luyện thành.
Hỏa Tinh Tam muội, bên Phật giáo gọi là: Hỏa Diệm Tam
muội, hay Hỏa Quang Tam muội.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
"Bộ Lôi Công giải tán trược quang.
"Cửa lầu Bát quái chun ngang,
"Hỏa Tinh Tam muội thiêu tàn oan gia."

HỌA ÂU TAI Á
"Ta vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ bi, hội Tam Giáo mà
rưới khắp càn khôn, để độ rước những bậc chí Thánh đọa
trần, trước kỳ Thiên điều hành phạt. Họa Âu, tai Á, sẽ vì nơi
Thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân
nào đã vì hung bạo mà gây nên điều thán oán khắp cả càn
khôn nầy. Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn truyền, mà
lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền não về
sau. Chúng sanh khá biết cho!’
Thầy dạy: Ngày 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần)
"Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận,
Càn khôn Thế giới còn đeo đuổi, dụng thất đức vô nhân mà
gieo thảm chất sầu trong nhân loại. Họa Âu tai Á sẽ lần lần
thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô
đạo. Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo. Thầy lấy đức háo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc
ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần
phải bị Tà yêu cám dỗ."

HỌA ĐỒ
Đức Lý: "Cười!… Họa đồ của Lão, Chí Tôn chê và trách rằng
hao phí vô nền nặng lắm. Chí Tôn sửa lại mỗi cấp 3 tấc tây mà
thôi, dưới đất 5 tấc, 9 cấp 3 tấc là 2 mét 70, cộng là 3 mét 20.
Còn 10 mét thì chí đầu trong nền Bát Quái Đài, trên đầu song
chí nóc 13 thước mới khỏi mưa nước đọng mà phải mục, nóc
của Đại Điện và Hiệp Thiên Đài cũng y như mực vậy, phải làm
plafond hai Đài chuông trống cao hơn nóc Hiệp Thiên Đài 6
thước.
1. Đèn xanh ngay giữa Đại Điện làm hình Long Mã phụ đồ.
2. Bát Quái Đài để cây đèn vàng ngay nóc.
3. Hiệp Thiên Đài để cây đèn đỏ."

HỌA PHƯỚC VÔ MÔN DUY NHƠN TỰ TRIỆU,
THIỆN ÁC CHI BÁO NHƯ ẢNH TÙY HÌNH
Kinh Cảm ứng của Ðức Thái Thượng Lão Quân khởi đầu như
trên, nghĩa là điều họa hay điều phước không có ngõ nhứt
định, chỉ tại người tự dời đến cho mình, sự dữ lành hai lẽ báo
ứng tỷ như cái bóng đi theo cái hình vậy.
Theo kinh Cảm ứng: con người thở ra thở vô, hơi thở đều có
thông đồng với khí Hư vô của Trời, cho nên niệm tưởng vừa
phát động tuy người phàm không hay chớ Trời đã rõ thấu.
Họa phước vô môn chỉ tại người,
Thỉnh mời rồi đổ bởi nơi Trời.
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Huệ ân muốn hưởng noi đường Đạo,
Hối cải tu thân phải giữ lời.
Kinh Sám Hối có lời giải nghĩa câu trên:
"Điều hoạ phước không hay tìm tới,
"Tại mình dời nên mới theo mình.
"Cũng như bóng nọ tuỳ hình,
"Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn…"

HỌA TAI BÁO ỨNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng tựu thiểu thành đa,
"Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào."

HỌA THIÊN ĐIỀU
(Họa là điều xấu, việc không hay xảy đến. Thiên điều là từ
trong luật hình của Trời phạt. Nói Trời phạt tức là nói đến
Đức Quan Thánh Đế Quân dạy: "Nền Ðạo chưa lập thành mà
bên trong thì người biếng trau Thánh chất, nơi ngoài người lại
muốn kêu nài so đo với các Ðấng Thiêng liêng, đặng làm cho
rõ mình là thấy xa hiểu rộng. Thời thế đã đổi dời, họa Thiên
điều hầu kế cận. Từ Nam chí Bắc, khắp Ðông qua Tây, thỉnh
thoảng trường náo nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô đạo. Xác
phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh thiêng liêng mà không sớm tỉnh
hồn thì mảnh tro bụi kia chẳng khỏi chịu hình đòi lúc."
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HOẠCH Bác Sĩ Lê Văn Hoạch (1896-1978)
Được Thiên phong là Bảo Sanh Quân, là một trong Thập nhị
Bảo Quân, Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài. Ngày 7-1-1928 (âl
15-12-Đinh Mão).
Đức Lý dạy: "Hoạch, nên may Thiên phục theo lời dạy sau
đây: Áo trắng y theo của Thập Nhị Thời Quân và các Chức sắc
khác nơi Hiệp Thiên Đài. Mão trắng theo của Mỹ Ngọc, nhưng
không có bông sen, ngay giữa mão thêu một Thiên Nhãn, chí
bìa dưới mão lên cho đủ chỗ thêu Thiên Nhãn, chừa 4 phân,
hai bên tả hữu Mão, hai Thiên Nhãn, hết thảy là ba. Một sợi
dây Tiên Thằng buộc vòng bìa mão, bề ngang 5 phân, bề dài 2
thước, buộc thế nào chừa Thiên Nhãn ngay giữa Mão ra, cho
hai mối thòng xuống hai bên vai. May cho kịp đặng mùng 1
hoặc mùng 2 tới đây hầu Đức Từ Bi. Sẽ dâng cho Lão coi khi
may rồi nghe.!"
(Hoạch chính là Bác sĩ Lê Văn Hoạch, được Thiên phong là
Bảo Sanh Quân, là một trong Thập nhị Bảo Quân, chuẩn bị là
Hàn Lâm Viện của Đạo Cao Đài)

HOẠCH TỘI Ư THIÊN VÔ SỞ ĐẢO DÃ
Đức Thượng Sanh nói: "Quí vị đã thọ lãnh sứ mạng Thể Thiên
Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có Thánh Thần
chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho quí vị một
phần thưởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ nào mà
quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ khác phá
Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một trọng tội vô
phương cứu chữa "hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã".
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HOÀI (NGUYỄN VĂN HOÀI) (Tên)
Là ông Phán Hoài. Ngày 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) hiệp với
ông Ngô văn Chiêu, là trong số 12 Môn đệ đầu tiên của Đấng
Chí Tôn, kỷ niệm qua bài thi, có câu CHIÊU, KỲ, TRUNG, độ
dẫn HOÀI sanh". Cách đây ít ngày, Đức Thượng Đế giáng cơ
dạy mấy ông: Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức phải hiệp với
ông Phủ Ngô Văn Chiêu mà lo mở Đạo.
Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải do nơi ông Chiêu là Anh Cả.
Lúc nầy trong Đạo kể được 13 người:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

2-Lê Văn Trung
3-Vương Quan Kỳ
5-Đoàn Văn Bản
6-Võ Văn Sang
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
11-Cao Hoài Sang
13-Trương Hữu Đức.

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl 12-2-1926), Đấng
Thượng Đế giáng cơ cho mỗi người một bài thi Đêm nay, hai
ông Trương Hữu Đức và Cao Hoài Sang vắng mặt, thế nên
hai vị này Đức Thượng Đế không cho Thi.
- Bài thi cho ông Nguyễn Văn Hoài:
Vô vi tối hiếu đạo đương cầu,
Đệ tử tâm thành bất viễn ưu.
Thế sự vô duyên, vô thế sự,
Tiêu tư bất xuất ngoại gian đầu.
tên trong câu Thơ của Đức Thượng Đế ban cho"CHIÊU, KỲ,
TRUNG độ dẫn HOÀI sanh"
Chú ý : (Xem tên họ của ba vị tên Hoài)
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HOÀI (Giáo Sư Thượng Hoài Thanh)
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Hoài
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo.

HOÀI VỌNG
懷望
(Hoài là nhớ, Vọng là hướng về) Lòng nhớ mong luôn hướng
mắt về nơi mà ký ức chưa phai mờ: cảnh cũ quê xưa
Thầy dạy ngày 20-4-Bính Dần (Thứ hai, 31-5-1926):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ
hoài nơi Tiên cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ưng thuận hạ
thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Đạo. Phải ngó đến hằng ức
thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi
độ rỗi, kẻo tội nghiệp".
Hoài vọng cũng có nghĩa ước mong nhiều lắm: Đây Thất
Nương Diêu Trì Cung giáng cơ ngày 12-12-1934:
"Phận sự Ngạn Uyển Chưởng Hồn không giờ nào rảnh đặng
đến mà trò chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng.
Ngạn Uyển Chưởng Hồn nghĩa là vườn Ngạn Uyển trồng hoa;
mỗi hoa là một chơn hồn của các kẻ Nguyên Nhân, thạnh suy,
thăng đọa chi cũng do nơi khối sanh hoa ấy mà định sanh
mạng của mỗi người nên phải chăm nom từ buổi".
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HOÀI TRÔNG GIẢ LUẬT
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "TA đến chẳng phải cứu
một mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư Tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ
Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng
hoài trông giả luật".

HOAN NGHINH
歡迎
Hoan nghinh: đón tiếp vui vẻ niềm nở, nghinh tiếp cách vui
thích lắm
Thầy dạy: "Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho…Thầy nói một
lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến
Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh,
huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
Ðã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
Đức Lý nhắc nhở rằng: "Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp
tới nhơn loại hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh
của chư hiền hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi
nặng nề. Mười phần nhơn sanh, chư hiền hữu phải độ tới
chín. Than ôi! Hễ Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều.
Trên Chánh phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ
xác theo kích bác. Chư hiền hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ
nhục trăm điều. Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc
của chư hiền hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn
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thận nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng dòm
hành chư hiền hữu. Nghĩ nỗi buồn cười.. Trị nhi vô giáo, nay
đặng hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm".

HOÁN CỰU NGHINH TÂN
換舊迎新
(Hoán là thay đổi, cựu là cũ, xưa; nghinh là tiếp đón, tân là
mới). Đây là một sự thay cũ đổi mới.
Đức Hộ-Pháp xác nhận: "Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ là đúng theo lời Sấm truyền của các vị Giáo chủ
ngày xưa. Chỉ có phương diện là do nơi Tam giáo thất chơn
truyền, chính mình Đức Chí Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui
Nguyên Phục Nhứt, gọi là chấn hưng Tam Giáo lại cho hoàn
toàn, lập Luật Pháp khuôn viên cho phù hạp theo dân trí buổi
nầy, mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh. Hiệp cả tinh thần của
các dân tộc biết nhìn nhau một CHA Chung, mà thuận hòa
cùng nhau, thật hành chủ nghĩa thương yêu, chung thờ một
nền Tôn Giáo Đại Đồng, thì nhơn loại mới đặng gội nhuần ân
huệ và đời tranh đấu tự diệt sẽ trở nên đời mỹ tục thuần
phong, thì vạn loại mới chung hưởng Hòa bình, phục lại đời
thượng cổ, là do nơi Thiên Thơ tiền định, buổi Hạ nguơn
chuyển thế hoán cựu nghinh tân".

HOÁN ĐÀN
換壇
(Hoán là thay đổi. Đàn là đàn cúng Đức Chí Tôn).
Hoán Đàn chỉ có tại Tòa Thánh trong những kỳ Đại lễ cúng
Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng. Tất cả các Chức sắc,
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Chức việc và Đạo hữu Nam Nữ nhập Đàn: đi từ cấp 1 Cửu
Trùng-Đài lên đến cấp 9, lên Cung Đạo, rồi vòng qua phía bên
kia, lại trở xuống cấp 1 của Cửu-Trùng-Đài, rồi lại đi vòng trở
lên, lập vị theo phẩm bực (có nghĩa là mỗi hàng phẩm đều
đứng vào vị trí của mình theo một trật tự qui định).
- Cấp 1 Cửu-Trùng-Đài là bực Địa Thần thuộc phàm,
- Lên cấp 4 là bực Thánh,
- Lên cấp 9 là bực Tiên,
- Vào Cung Đạo là hàng Phật.
Ý nghĩa của sự đi từ cấp 1 lên đến cấp 9 và vào Cung Đạo là
phàm lên Tiên Phật (phàm nhập Thánh); rồi trở xuống là Tiên
Phật xuống phàm (Thánh lâm phàm), rồi quay trở lên là Lập vị.
Chỉ có Đại đàn nơi Tòa Thánh mới có đi Hoán đàn thôi.
Chi tiết về cách đi Hoán đàn, được dẫn giải như sau:
Khi tiếng kệ chuông nơi Bạch Ngọc Chung Đài vừa dứt 4 câu,
vị Hộ Đàn Pháp Quân cầm cây Cờ lịnh (cờ Đạo 3 màu vàng
xanh đỏ, trên đó có thêu 6 chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) đi ra,
có vị Hữu Phan Quân cầm Phướn Thượng Phẩm nối tiếp theo
sau, rồi cả hai vị hướng dẫn các Chức sắc đi vào Tòa Thánh.
Hai vị nầy đi trước, nối tiếp theo sau là các Chức sắc Hiệp
Thiên Đài, tuần tự theo phẩm tước từ lớn đến nhỏ.. Hết Chức
sắc Hiệp Thiên Đài rồi thì Chức sắc Cửu-Trùng-Đài nối bước
theo, có xen kẻ Chức sắc Phước Thiện Chức sắc lớn đi trước,
Chức sắc nhỏ đi sau. Chức sắc Cửu-Trùng-Đài đồng phẩm vị
thì phái Thái đi trước, kế là phái Thượng và sau là phái Ngọc,
rồi Chức sắc Phước Thiện phẩm tương đương đi kế sau phái
Ngọc.
Thí dụ như phẩm Giáo Sư: Giáo Sư phái Thái đi trước, rồi
Giáo Sư phái Thượng, kế là Giáo Sư phái Ngọc, kế đó là các
Chơn Nhơn và Đạo Nhơn bên Phước Thiện. Hết Đạo Nhơn rồi
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mới đến Giáo Hữu phái Thái, phái Thượng, phái Ngọc, Chí
Thiện, Hiền Tài, vv...
Bên Chức sắc Cửu-Trùng-Đài Nữ phái thì đứng chờ ở bực
thềm năm cấp trước Tòa Thánh. Khi vị Đầu Sư Nam phái
bước lên thềm vào Tòa Thánh thì vị Nữ Đầu Sư cũng bước
lên ngang hàng, rồi đi vào Tòa Thánh. Nam phái đi vào theo
cửa bên Nam, Nữ phái đi vào theo cửa bên Nữ.
Khi vào Tòa Thánh thì mọi người đều phải bắt Ấn Tý đặt lên
ngực. Hai hàng Chức sắc Nam Nữ, đi hàng một, theo hai hàng
cột rồng, thẳng vào Bửu Điện, lên Cung Đạo. Nam phái đi
ngang qua Cung Đạo, vòng qua bên Nữ phái, rồi đi thẳng
xuống; còn Nữ phái cũng đi ngang Cung Đạo, vòng qua bên
Nam phái rồi đi thẳng xuống.
Các Chức sắc Hiệp Thiên Đài đi dẫn đầu, khi trở xuống đến
chỗ dành cho Hiệp Thiên Đài thì phân ra đứng nơi vị trí qui
định của mỗi vị.
Còn các Chức sắc Cửu-Trùng-Đài thì đi ngang qua chỗ lập vị
của Chức sắc Hiệp Thiên Đài rồi đi trở lên, đến phẩm cấp của
mỗi người thì lập vị mình, Nam theo Nam, Nữ theo Nữ.
Đứng trên lầu Hiệp Thiên Đài nhìn xuống, quan sát việc đi
Hoán đàn, chúng ta thấy giữa hai hàng cột rồng, mỗi bên có
hai hàng Chức sắc Nam Nữ đi ngược chiều nhau, bên này
Nam đi lên thì Nữ đi xuống, bên kia Nam đi xuống thì Nữ đi
lên, đi vòng từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, tạo thành
một khung cảnh sống động, trật tự yên lặng, trang nghiêm,
trong bầu không khí tịch mịch giữa đêm khuya, dưới ánh đèn
màu huyền ảo, tượng trưng Pháp Luân Thường Chuyển.
Đức Hộ Pháp giảng giải ý nghĩa của việc đi Hoán đàn
trong bài Thuyết đạo tại Ðền Thánh, đêm rằm tháng 2 năm
Mậu Tý (dl. 25-03-1948) (LỄ VÍA THÁI THƯỢNG)
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"Nay Bần Ðạo định giảng tiếp, nhưng vì bị vụ hoán đàn mà
không cho vô, nên Bần Ðạo phải giảng nghĩa rõ vì sao mà
không cho vô ấy, vậy có đứng lâu mỏi chân xin cả thảy đừng
phiền nghe! Không có một điều chi Chí Tôn để trong Pháp giới
của Ngài trong cửa Ðạo nầy mà không có nghĩa lý. Ít nữa
mình không biết thì phải tìm cho biết, coi tại sao như thầy chùa
chạy kim đàn vậy, tìm cho ra duyên cớ đặng hiểu biết bên
trong pháp giới của Ðức Chí Tôn là thế nào mà hình thể bên
ngoài lại dị kỳ làm vậy. Không biết phải hỏi, cả thảy nên biết
rằng, không một điều gì trong nền Tôn Giáo nầy mà vô nghĩa
lý đa nghe.
Tại sao phải Hoán đàn, nam, nữ chen nhau? Ðó là bùa pháp
luân thường chuyển. Tại sao Chí Tôn để bùa pháp luân
thường chuyển tại thế này, đặng chi vậy? Hiện đã mãn Hạ
Nguơn Tam chuyển, bắt đầu Thượng Nguơn Tứ chuyển ta gọi
là khai nguơn nên phải để cho pháp luân chuyển. Ta đã biết
thời Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí chuyển làm một mới đạt
Ðạo đặng. Cả thảy đều biết qua Cửu Trùng Ðài nầy là Cửu
Thiên Khai Hóa, còn cung trên kia là Cung Ðạo, từ trước đến
nay, mỗi người mải-miết tìm Ðạo mà Chí Tôn để giữa đó,
trước mắt mà không biết. Ði chín từng Trời để cho phần hồn đi
cho cùng tột Cửu Phẩm Thần, Thánh, Tiên, đến Phật, tức là
Phật xuống phàm, rồi phàm trở lại Phật, chuyển luân như vậy,
bí pháp gọi là đạt Ðạo. Tại sao cả thảy không tìm hiểu, rồi
không chịu vô Hoán đàn, sợ mỏi chân, chờ trong nầy thiên hạ
đi giáp rồi mới vô cúng mà thôi. Cũng vì bởi không Hoán đàn
là không đạt được thể pháp đó không đủ theo pháp giới của
Chí Tôn, nên người cầm pháp có phận sự không cho vô tức là
không cho làm loạn Ðạo."
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HOÀN CẢNH
Hoàn cảnh 擐 境 hết thảy sự vật ở xung quanh sinh vật có thể
ảnh hưởng đến sinh vật.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nghĩ hoàn cảnh đắng cay trăm ngõ,
Gánh nợ trần khó bỏ cho ai.
Năm canh than vắn thở dài,
Bên Đời bên Đạo hai vai nặng oằn.

HOÀN CẦU - HOÀN VŨ
寰球 - 寰宇
E: The whole world.
F: Le monde entier.
Hoàn-cầu - Hoàn vũ: 寰球 - 寰宇 gọi chung khắp cả địa cầu,
khắp cả thế giới tức như xưa gọi là hoàn vũ.
Diễn-văn của Ngài Thượng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 0112-1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đưa nhân-loại đến Đại-Đồng:
"Nhận lãnh nơi Đức Thượng-Đế, bậc Từ-phụ của toàn nhânloại, chúng tôi có sứ-mạng truyền-bá nền Chánh-giáo của
Người đến khắp hoàn-cầu. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng
về sự giáng hạ của Người trên đất nước này. Nhiều phép lạ đã
xảy ra giống như thời Chúa Jésus ngự đến ban phép lạ xưa
kia ở Lourdes và các nơi khác"
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
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Phước Thiện chứa thuốc kim đơn,
Phước Thiện cứu thế khỏi cơn thảm sầu.
Phước Thiện độ cả hoàn cầu,
Phước Thiện có thể gồm thâu lợi quyền.

HOÀN NGUYÊN
還原
E: To bring back to the orignale state.
F: Revenir à son point de départ.
Hoàn: Quay về, trở lại. Nguyên: nguồn gốc. Hoàn nguyên là
trở lại nguồn gốc, làm cho những vật hóa hợp trở lại nguyên
chất hoặc nguyên vật.
Ý nói: Trở lại cái tánh bổn thiện lúc mới sanh ra của mình. Con
người vì dục vọng làm cho bổn tánh mờ tối, mê lầm. Muốn trở
lại cái tánh bổn thiện thì phải trừ bỏ dục vọng. Hết dục vọng thì
hết mê, trí não quang minh, bước vào cảnh giác.

HOÀN TOÀN
Hoàn toàn 完 全 đầy đủ, trọn vẹn, không thiếu gì, không chỗ
trách được.
Thầy dạy: "Thầy cho các con hay rằng: Ðại Lễ Tòa Thánh
chẳng hoàn toàn theo cách thức dạy trước đây thì khá biết
rằng, có tà quái chứng mà thôi nghe!"
Thuộc Nhiêu, 19-6-1927 (âl 20-5-Đinh Mão).
"Bạch Thầy:- Có hai em phái Nữ và hai em phái Nam xin đi
phổ độ Trung Kỳ. Thầy dạy: "Chưa được con, vì ngày nay Đạo
nơi đây chưa hoàn toàn, đường day trở của các con chưa
tiện, thì các con chưa thân hành phổ thông Chánh giáo nơi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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khác đặng. Thầy đã có cho chư Tiên, Thánh dụng huyền diệu
riêng mà dẫn lần nhơn sanh các nơi khác. Con an tâm."

HOÀN TỤC
還 俗
E: To unfrock oneself.
F: Se défroquer.
Hoàn: Quay về, trở lại. Tục: tầm thường thấp kém, chỉ cõi đời.
Hoàn tục là trở lại cõi đời. Những người xuất gia vô chùa tu,
nay trở lại gia đình sống như người bình thường.
Người xuất gia tu hành thì lìa bỏ thế tục, nhưng trên đường tu
gặp phải nhiều khó khăn khổ cực không kham nổi, xin trở về
đời sống thế tục gọi là Quy tục, còn người tu phạm giới luật
nặng nề, bị trục xuất khỏi nơi tu hành thì gọi là Hoàn tục.
(Theo Từ Điển Phật Học Hán Việt)

HOẠN LỘ
宦路
E: The career of mandarin.
F: La carrière de mandarin.
Hoạn lộ là con đường làm quan.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Tệ Huynh ngồi nhớ lại đã cách mười năm, nghĩa là hạ tuần
năm Sửu, Tệ Huynh còn làm Thượng Nghị vào lầu ra các;
trong thì bạn ngoài thì quan, nẻo hoạn lộ hèn sang đã chán, lẽ
nhục vinh đã ngán với tuồng đời, mùi cay đắng đã từng quen
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với mặt thế, nào là mày trung nào là mặt nịnh đã trông nom
mỏi mắt mòn hơi, nên mới biết chê đời mến Ðạo".
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Dầu hoạn lộ chưa vừa sở nguyện,
"Dầu cửa quyền trọng tiếng chăn dân".

HOANG ĐÀNG (Đường)
荒唐
E: Fabulous.
F: Légendaire.
Hoang đàng (Đường):quái đản không hợp lẽ thường; hảo
huyền không có thật.
"Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món binh khí
hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen
ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng điều khoái lạc,
vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là
kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa ngục là câu chuyện hoangđàng. Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ chồng quên đạo tào
khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Muốn tầm hiểu cho ra Chơn Lý,
Dẹp các điều nghi kỵ hoang đàng.
Chí Tôn truớc cũng tạo chàng,
Phân thân từ chỗ Hỗn mang dắt dìu.
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HOÀNG ĐỊA
黄地
Đức Hộ-Pháp nói: "Toàn cả thiên-hạ nói rằng nòi-giống ViệtNam không có Đạo. Lạ-lùng thay! chúng ta tự hỏi có thật vậy
không? - Thật quả có chớ! Có nhiều Đạo quá mà thành ra
không Đạo, mượn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi. Ta thừa
hiểu rằng nòi-giống Việt-Nam xuất hiện ở hoàng-địa Tàu, nên
ta không ái-ngại nói Việt-Nam này là sắc dân Tàu vậy. Nòi
giống Tàu, nhìn quả thật là dân Tàu mà thôi. Đất địa tổ-quán ta
không phải ở đây, ở Bắc Tam Tỉnh là: Quảng-Đông, QuảngTây, Vân-Nam kể luôn Đông-Kinh (Tonkin) tức là Hà-Nội và
Hải-Nam nữa, là tổ quán ta thì thiệt của ta đó vậy".

HOÀNG GIA
皇家
"Nhơn dịp Hoàng Thân Ưng An (Chánh hiệu là Tuy Lý Vương
Tôn Ưng An, Thúc Dật Thị) đến viếng Toà Thánh Tây Ninh
ngày 16-8-Bính Ngọ (dl 30-9-1966) và có sự hiện diện nhiều
thân tộc trong Hoàng gia tại buổi Lễ trùng tu Báo Quốc Từ
ngày 20-10-Bính Ngọ (dl 01-12-1966).. Hoàng Thân Ưng An
viết một bài Cảm tưởng tường thuật cuộc viếng thăm Đền Báo
Quốc Từ và gom góp những tài liệu thuộc về bốn vị Vương …
hiện thờ nơi đây."

HOÀNG THIÊN
皇天
E: The God.
F: Le Dieu.
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Hoàng Thiên là nói Ông vua Trời, ngày nay chính Đấng ấy
giáng trần mở cho Việt Nam một nền Đại-Đạo làm khởi điểm
và xưng danh là "Ngọc Hoàng Thượng Đế giáo Đạo Nam
phương". Trong một bài thi Đức Ngài giáng cho có câu:
"Hoàng Thiên bất phụ chí anh-hào" 皇天不負志英豪. Có nghĩa
rằng: Trời không phụ ý chí của người anh hùng hào kiệt. Thực
ra câu này được thông dụng hơn: "Hoàng thiên bất phụ hảo
tâm nhân" 皇天不負好心人 là Trời không bao giờ phụ tấm lòng
tốt của người, tức nhiên lòng tốt ấy là chỉ sự đạo đức cao
thượng, biết tưởng Trời tin Phật, trong cái nghĩa đồng thanh
tương ứng đó vậy.
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.
Giáng ban phúc hạnh nhơn đồng lạc,
Thế tạo lương phương thế cộng giao.
Giáo hóa nhơn sanh cầu triết lý,
Ðạo truyền thiên hạ ái đồng bào.
Nam nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
Phương tiện tu tâm kế diệt lao.

HOÀNG THIÊN HỮU NHÃN
皇天有眼
(Hoàng Thiên: chỉ ông Trời; Hữu nhãn: có mắt) Đây là nói sự
công bình tuyệt đối của quyền năng Thiêng Liêng, tức là
Thượng Đế không một điều gì mà ẩn khuất được hết.
Bát Nương giáng dạy nhân ngày Đức Hộ-Pháp Qui Thiên tại
Thánh Thất Kim Biên (Tân Báo Ân Đường) đêm 13-4-Kỷ Hợi
(dl: 20-5-1959) lúc 22 giờ: "Thật là vô cùng đột ngột mà các
Em không tưởng tượng được, Hộ-Pháp qui hồi khiến ai cũng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đau lòng trước sự việc đang nửa chừng bỏ dở, nhưng trí
phàm xét đoán thì ngày mai vốn u-tối. Các Em đâu rõ, nhờ sự
bất ngờ này mà các Em mới có phương tiện thi thố nguyện
vọng của mình trọn vẹn. Đã thấy rõ tình đời họ nhút nhát vì đai
cân quyền thế nên không thể bỏ một cử chỉ nào dầu rằng đê
hèn nhỏ mọn để cố bám víu thù lợi cho mình, song "Hoàng
Thiên hữu Nhãn" 皇天有眼. Hễ vay tức nhiên phải trả, các
Em cứ tươi vui mà chờ xem cơ tạo-hóa công bình. Chị cũng
biết các em lo-lắng tương lai của Đạo ngày mai của Đời và số
kiếp người Việt ở tha bang, nhưng sự lo lắng của các Em
chưa thắm vào đâu đối với sự lo lắng của Hộ-Pháp; dầu về
Thiêng-liêng cảnh nhưng Người mãi hướng về Tổ Đình, về nơi
chôn nhao cắt rún, về nơi quê nhà để đợi lấy cơ hội thuận tiện
xoay chiều đổi hướng cho kịp với trào lưu.
Ngày giờ nào các Em thấy biển động, gió to, sóng lớn là giờ
vui tươi của Đạo và của các Em đã đến. Chị vui miệng nói
nhiều, các Em bình tĩnh mà chờ đón, đừng nôn nóng mà hư
việc"

HOÀNG THIÊN HẬU THỔ
(Hoàng Thiên: vua Trời. Hậu Thổ: vua Ðất, tức là vị Thần cai
quản các Thổ Thần trong một nước. Hậu là vua)
Ðức Chí Tôn giáng cơ tại nhà Ngài Trung và thực hiện cuộc
Thiên phong tại đây, vào ngày Chúa nhựt 25-4-1926 (âl 14-3Bính Dần), Phò loan: Cư - Tắc.
Thầy dạy: "..Biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, đến quì trước mặt
Ngũ Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên
mà thề như vầy:
"Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên-ân là Thượng Trung Nhựt và Lê
Văn Lịch tự Thiên-ân là Ngọc Lịch Nguyệt, Thề Hoàng Thiên
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Hậu Thổ trước bửu pháp Ngũ Lôi rằng làm trọn Thiên đạo mà
dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn đệ của Cao Ðài Ngọc
Ðế, nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên
quyền mà lập thành tả đạo, như ngày sau hữu tội thì thề có
Ngũ Lôi tru diệt."
Lời Minh thệ của nhị vị Ðầu Sư: Từ chữ "Thề Hoàng Thiên...
… ... đến chữ tru diệt" tổng cộng là 60 chữ, một bội số của 12:
60=12x5
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Nhờ Hậu thổ xương tàn gìn giữ,
"Nghĩa Chí-Tôn tha thứ tiền khiên."

HOÀNG TỬ CẢNH

(Xem thêm Gia-Long)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

271

HOÀNH PHI
橫扉
E: The horizontal lacquered board.
F: Le panneau lacqué horizontal.
Hoành: đường ngang. Phi: cánh cửa, tấm bảng. Hoành phi là
tấm bảng lớn trên đó có khắc chữ Hán, sơn phết đẹp, treo
ngang giữa hai cây cột trong nhà.

HOÀNH SƠN
Hoành Sơn 橫 山 (tên dãy núi).
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Thử lật trang thanh sử
mà xem đại lược, đọc giả sẽ thấy trước mắt một bức tranh
cẩm tú từ dãy Hoành Sơn xuống tới Cà-Mau pha màu buồn
vui lẫn lộn, mà buồn nhiều vui ít, thành ra màu sậm".
Thanh Sơn Chơn Nhơn giáng Cơ:
"Bần đạo trở lại là vì lời kêu nài của Quyền Giáo Tông: Chư
Thiên phong đủ hiểu rõ rằng: Mạng số của Việt Nam nó có liên
quan mật thiết cùng kiếp sanh của Bần Đạo là thế nào và vì lẽ
gì mà Bần Đạo phải giao trọn quyền điều khiển Bạch Vân
Động cho Hộ Pháp.
Bảo Đạo, thì Bần đạo cũng đồng tâm bịnh với Hiền hữu.
Cười!.. Bảo Đạo nghe:
THI
Hoành sơn phân nước trót đôi lần,
Khí số bấy chừ dứt Nguyễn Quân.
Lời sấm đoán văn khi thật quả,
Tiên tri toán số gẫm không lầm.
An dân buồn thiếu trang hiền sĩ,
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Bảo quốc vui nhờ Đức Thánh nhân.
Suy thạnh nước nhà do trị loạn,
Cũng như đông mãn tới hồi xuân.
Đọc lại rồi kiếm nghĩa đặng hiểu.!

HOÀNH SƠN THẦN TƯỚNG CỬ ĐA
Nơi núi Sam, cách châu thành Châu Đốc lối 5 cây số, có đền
thờ Phật Thầy Tây-An rất nên cổ kính. Hỏi ra các tu sĩ nói Phật
Thầy là chơn linh của ông Cử Đa, một nhà cách mạng lấy cửa
Thiền làm trụ sở hầu hoạt động giải phóng quê hương. Năm
1934 Ngài có giáng cơ,
Hoành Sơn Thần Tướng Cử Đa
"Tệ Thần chào chư Đại Đức. Ôi! mảnh hồn trung tuy quí,
nhưng nó cũng có phương lưu hại cho kẻ hữu tình.
Thưa cùng Hộ Pháp Thiên Tôn! Xin Ngài xét đến điều nầy: Đã
mang mảnh thi hài thì phép Thiêng liêng ràng buộc vào luật
thương yêu, con người phải nương theo khuôn viên tạo hóa,
chớ chẳng phải tạo hóa tùy kiếp con người. Nếu nói ra thì
đường nô lệ hữu hình hay là vốn vô vi cũng chung một pháp.
Linh hồn thì bị nô lệ mặt luật Thiên điều, còn xác thịt thì nô lệ
của quyền cảm khích chung công xô đẩy cái điểm linh quang
đi tận con đường thương yêu tạo hóa. Chúng ta đã thấy điều
phản khắc với nạn nô lệ buộc ràng, nhưng chữ tự do dầu thiệt
dầu hư cũng chưa hề trọn đạt. Thiên Tôn đã thấy rõ trước mắt,
tỷ như dân quốc Pháp Triều, vì vụ tốt hai chữ giả dối tự do,
tránh vương quyền, nạp thân cho dân lực. So sánh hai mặt
cũng như nhau, không dầy cũng không mỏng. Xét kỹ lại thì tốt
hơn là làm nô lệ cho kẻ giàu sang, phú quí thì có phần hay
hơn tôi mọi của kẻ dốt nát đê hèn. Bởi thế cho nên các chánh
trị của đời rấp đương qui cổ.
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Ôi! Ái luật, Ôi! ái luật! Người vốn vô cùng không bờ bến. Càn
Khôn vô tận thế nào thì quyền năng của người cũng ra vô tận.
Mầu nhiệm của Chí Tôn tạo thế tình, vì tình ái thương yêu thì
cả tạo vật của người cũng chung vào luật ấy.
Thưa Hộ Pháp! Tệ Thần cũng nhớ đến nước non, ngọn rau
tấc đất thì mảnh thương tâm đau đớn khôn cùng, mới lợi dụng
Cơ Bút huyền-vi tạo nên Quốc Sự, mới phạm tội Thiên Tào.
Xin Ngài nghị thương thứ lỗi.
Nếu thỏang có thất lễ với bậc Thiên Tôn như Ngài là cũng bởi
tâm tính hóa nhơn của T. Thần thâu làm môn đệ. Xin Ngài
tưởng đến lẽ ám muội ngốc cuồng ấy đặng rộng dung kẻ dại.
Xin từ tạ Ngài".
Đây là một Chơn Linh vì thương nhơn sanh dụng Cơ Bút mà
giáo hóa mà phạm phải Thiên Điều. Vì Cơ bút Đức Chí Tôn đã
giao đặc quyền cho Hiệp Thiên Đài, mà chủ của Hiệp Thiên
Đài là Hộ Pháp. Ông Cử Đa lại không do lịnh của Đức Hộ
Pháp cho phép mà tự thâu nhận môn đệ mà lập đảng làm
quốc sự. Trong lúc Đại Từ Phụ gom góp các chuồng chiên của
Ngài lại làm một để thống nhất tinh thần. Lập đảng tức chia rẽ
tinh thần, là nghịch Thánh ý, tức phạm Thiên Điều, làm chơn
linh ông Cử Đa phải chầu Ngọc Hư chắc tội nặng.
Đây là bài học quí giá để cảnh tỉnh các Chi phái dẫn dắt nhơn
sanh lạc đường chánh Đạo. Mục đích Đức Chí Tôn gom lần
lần đến khi nào trên thế gian chỉ còn "Một nòi giống, một quốc
gia, một Tôn giáo" mà nếu ai chia rẽ tâm lý nhơn sanh, chia
manh xé mún khối đại đồng nhơn loại của Ngài tức là nghịch
Thiên ý, tất phải bị luật Thiêng Liêng hành phạt.
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HOẠNH TÀI
E: Ill-gotten gain.
F: Biens malacquis.
Hoạnh: bất ngờ, vô lý, cũng đọc Hoành. Tài: tiền của. Hoạnh
tài là tiền của có được rất nhiều một cách bất ngờ, không
chánh đáng, không do công sức mình tạo ra.
Td: Lượm được của rơi, trúng số, đào được hủ vàng.
Hoạnh tài bất phú: của hoạnh tài không làm giàu được.
Tử Đồng Đế Quân dạy rằng:
Diệu dược nan y oan trái bệnh,
Hoạnh tài bất phú mệnh cùng nhơn.
Khuy tâm chiết tận bình sanh phước,
Hạnh đoản Thiên giao nhứt thế bần.
Nghĩa là:
Thuốc hay khó chữa được bịnh oan trái,
Của hoạnh tài chẳng làm giàu người mạng cùng.
Sự mất lương tâm bẻ gãy hết phước đức bình sanh,
Thiếu hạnh nết, Trời khiến một đời nghèo.
Ông Tô Đông Pha cũng có nói rằng: "Vô cớ nhi đắc thiên kim,
bất hữu đại phước tất hữu đại họa." Nghĩa là: Vô cớ mà được
ngàn vàng thì chẳng có phước lớn ắt có họa lớn.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Làu-làu một tấm tợ đài gương,
"Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường.
"Sang cả mặc người đừng bợ-đỡ,
"Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai-ương."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HOẠT PHẬT
活佛
E: Living Buddha.
F: Bouddha vivant.
Hoạt: Sống, cứu khỏi chết. Phật: Đức Phật. Hoạt Phật là vị
Phật Sống, tức là vị Phật đang còn mang xác phàm tại thế
gian.
Hoạt Phật là từ ngữ dùng để xưng tụng Đức Đạt-Lai Lạt-Ma,
người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Tây Tạng và cai trị nước
Tây Tạng.
Khi Trung quốc đem quân xâm chiếm Tây Tạng, sáp nhập Tây
Tạng vào Trung quốc thì Đức Đạt-Lai Lạt-Ma lưu vong sang tỵ
nạn ở Ấn Độ.

HOẰNG ĐẠO
弘道
E: To develop the religion.
F: Developper la religion.
Hoằng đạo là làm cho nền đạo rộng lớn thêm ra.
Trong sách Luận Ngữ có chép lời Đức Khổng Tử: "Nhân năng
hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân." Nghĩa là: Người có thể mở
rộng Đạo, chớ Đạo không mở rộng người.
"Người thì có cái biết mà Đạo thì vô vi, nhờ cái biết cho nên
người mới làm cho Đạo rộng lớn ra, chớ Đạo tự nó không làm
cho người rộng lớn ra được. Bởi vì Đạo lập thành cái cùng
cực của người, mà người là cái khí cụ của Đạo, cho nên Đạo
và người không lìa bỏ nhau được. Người phải dụng lực đem
cái đạo thể ở trong mình, làm cho sáng rõ ra. Nếu người mà
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

276

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

không dụng lực, cứ muốn để cái Đạo tự nhiên làm cho người
ta lên đến chỗ cao minh quảng đại thì không có bao giờ."
(Trích Nho Giáo của Trần Trọng Kim, trang 62)

HOẰNG HÓA CHÁNH ĐẠO
弘化正道
Ngài Thượng Trung Nhựt đọc tại Tòa Thánh: 01-12-1931 nói
về nền Tân-Tôn-giáo Cao Đài: "Đức Thượng-Đế đã giáng dạy
chúng tôi hoằng-hóa Chánh-đạo của Người đến khắp hoàncầu. Chúng tôi quả quyết không có gì lầm-lẫn trong sứ-mạng
ấy. Đặt mình vào bổn-phận, chúng tôi khẩn-thiết yêu-cầu quí
Ngài thông-truyền cho toàn thể nhân-loại thế-giới hiểu biết việc
làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng:
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Lý Tiên Trưởng hoằng khai Chánh đạo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phương.
Dạy trong Lưỡng phái tỏ tường,
Tiền khiên vô thuỷ nguyên-nhơn những là.

HOẰNG KHAI
弘 開
E: To develop extensively.
F: Développer considérablement.
Hoằng khai 弘開 mở rộng ra.
Câu đầu trong bài kinh Ngũ nguyện : Nam mô nhứt nguyện
Đại-Đạo hoằng khai
Nghe Thầy dạy: ngày 8-12-1926 (âl 4-11-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Ðại Ðạo Tam Kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên
thơ, Hội Tam giáo, mà vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ, thiệt
thiệt, hư hư, một mảy chi, cũng chẳng qua là máy Thiên cơ mà
thôi. Ðạo Trời mở ra cho một nước tất là ách nạn của nước ấy
hầu mãn".

HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO
弘開大道
Ngài Bảo Thế tỏ lời dịp đầu Xuân 1960 (Tân Sửu): "Nói về số
phận nhơn sanh ở trên địa cầu 68 nầy rất may duyên gặp hội
hoằng khai Đại Đạo, thì kẻ trí sơ lợi dụng thời gian giữ còn
linh giác của Đức Chí Tôn ban cho từ thuở mới chào đời. Ngặt
nỗi ngộ Đạo lại bất tùng Đạo, thì duy trong cửa Đạo mới có kẻ
thức thời, đem trí não dọn mình ra khỏi vòng cương tỏa của
thời gian. Dọn mình ấy là đoạn trí phàm tâm, che lấp chơn
tâm. Mà phàm tâm thì hoặc bất cẩn, hoặc hữu ích trong hành
tàng bất minh, trong ngôn ngữ bất chánh, trong tư tưởng tà
vạy. Nói tóm lại là tội lỗi, là điều đại kỵ trong giới chơn tu.
Đừng tưởng rằng một tội lỗi dầu nhẹ đến đâu, dầu vi phạm
trong chỗ ẩn khuất đi nữa, dầu không ai thấy, chớ các Đấng vô
hình đã thấy, dầu khỏi bị hình phạt phàm trần, cũng không
khỏi hình phạt Thiêng-liêng thì chạy làm sao khỏi nghiệp đền
quả mạng, rồi phải chịu thời gian kéo níu.
Đức Quyền Giáo Tông vẫn thường nhắc nhở: "Trung Nguơn
vừa mãn, Hạ Nguơn vừa qua. Hôm Trung Nguơn tôi đã có
nhắc ngày Ðấng CHÍ TÔN hoằng khai Ðại Ðạo Tam-Kỳ gieo
truyền Chánh Giáo là ngày 15 tháng 10 giờ Tý năm Bính Dần
(dl: 19-11-1926). Chúng ta biết noi gương hiền triết, cổ nhơn,
vầy cùng nhau phủi bụi phồn hoa, đặng tùng theo Tam Giáo là
kể từ ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, nên lấy ngày Lễ Hạ
Nguơn đây làm lễ kỹ-niệm ngày Ðấng CHÍ TÔN hạ trần tại
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vùng Nam ta đặng hoằng khai Chánh Giáo để gieo truyền hậu
thế".Nguyện rằng: "Nam mô nhứt nguyện Đại Đạo hoằng khai"
Câu 03 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Khánh chúc Tam Kỳ hoằng khai Đại-Đạo"
Lời Thầy dạy vào năm Bính-Dần (1926) như vầy:
Các con buồn, Thầy nỡ nào vui cho đặng. Than ôi!
Hoằng khai Đại Đạo mấy năm đâu!
Bởi thế nên cam lấy chữ sầu.
Nạn ách thoát qua đây trở lại,
Làm chi cho đặng bởi nơi đâu.?
***
Nơi đâu mà rối rắm như vầy?
Bởi đó nên Thầy mới đến đây.
Khuyên trẻ đôi điều gìn một dạ,
Thành không vì cũng tại nơi Thầy.
***
Thầy vì thương mến đến trần gian,
Độ rỗi chúng sanh chẳng mấy ngàn.
Kẻ nghịch lắm phen hân hủi Đạo,
Đến chừng Tận Thế mới rồi than.
***
Than sao cho đặng với cường quyền!
Ỷ mạnh thế nhiều phạt chẳng kiêng,
Lấy luật công bình hành chánh Đạo,
Rồi đây Thầy sẽ phục qui nguyên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HOẰNG NHẪN (Phật Học)
弘忍
Hoằng Nhẫn (C: hóngrěn; J:gunin) là Tổ thứ năm của Thiền
Tông Trung Quốc. Sư có hai vị kế thừa xuất sắc, đó là Lục Tổ
Huệ Năng và Thần Tú. Tương truyền rằng: Sư yết kiến Tứ Tổ
Ðạo-Tín năm 14 tuổi và đã chứng tỏ trí huệ sâu xa của mình.
Sư quê ở Kỳ Châu, đồng hương với Tứ Tổ. Một hôm Tứ Tổ
qua huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp Sư, lúc bấy giờ còn là
một đứa trẻ với thần sắc khác thường. Tổ hỏi: "Danh tính 名姓
là chi?"- Sư đáp: "Có tính, nhưng chẳng phải tính 性 thường.
Tổ hỏi: Là tính chi? - Sư đáp: Phật tính
Tổ hỏi vặn lại: Con không có tính sao?
- Sư thưa: Nhưng tính vốn Không.
Tổ lặng im Ấn chứng. Sau khi Tứ Tổ qua đời, Sư thành lập
một Thiền viện trên núi Hoàng Mai. Nơi đây xảy ra chuyện
truyền Y Bát cho Huệ Năng và sự phân chia của Thiền Tông
ra Nam Thiền, Bắc Thiền, biểu hiệu của một bước ngoặc lớn
trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

HỌC GIẢ (Phật Học)
學者
Học giả ( S, P: paṇḍita) Là người học rộng; danh từ này dùng
để chỉ những người am thông kinh sách nhưng chưa xác định
gì về cấp bậc (Thánh quả) họ đã đạt được trong việc tu tập
trực nhận chân lý.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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HỌC LỄ HỌC VĂN
學禮學文
Học lễ học văn là do ở câu "Tiên học Lễ, hậu học văn"
先學禮, 後學文 Ấy vậy: trước hết học lễ nghi, tức học những
phép tắc về luân lý đạo đức; rồi mới học văn chương chữ
nghĩa và khoa học. Nơi trường học xưa và nay, thường đề câu
thành ngữ này để nhắc nhở trước học lễ nghĩa, sau học văn
từ.
Các Thánh hiền xưa trọng lễ giáo nên mục đích của văn
chương đối với các Nho gia là "Văn dĩ tải Đạo" 文以載道. Lấy
văn chở Đạo, tức là lấy văn chương chữ nghĩa để dạy và
truyền bá về luân lý đạo đức. Vì thế tất cả các sách của Thánh
hiền xưa ra đời không ngoài việc giáo hóa con người về lễ và
văn: Lễ để trau dồi phẩm hạnh con người, Văn để khai hóa
kiến thức con người.
Kinh Vào Học có câu:
"Cầu khẩn đấng Chơn-linh nhập thể,
"Đủ thông minh học lễ học văn.
"May duyên gặp hội Long-Vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa."

HỌC VIỆN
學院
E: Institude of education.
F: Instruction publique.
Thượng Chánh Phối-sư lo về mặt ngoại giao với Chánh Phủ,
giữ quyền giáo hóa, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh, dưới quyền
có 3 Viện:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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* Học Viện (Instruction publique) lo bảo toàn: Thể dục, Trí dục,
Ðức dục của toàn thể Chức sắc, Ðạo hữu và Nhi đồng.
* Y Viện (Santé publique) chuyên môn khoa cứu tế, lo trị các
chứng bịnh của toàn Ðạo.
* Nông Viện (Agriculture) lo khai phá mở mang đồn điền,
chuyên về trồng tỉa.
HỌC VIỆN phụ trách việc giáo dục con cái Chức sắc trong
Đạo theo đúng giáo lý truyền thống của Đạo. Viện này sẽ lo
thành lập các trường Đạo-Đức ở trung-ương và địa phương.
Học viện còn có nhiệm vụ điều khiển Hạnh đường tức là
trường Huấn luyện Chức sắc về Giáo lý, Hành chánh, Lễ nghi,
luật đạo…Học viện lại còn một nhiệm vụ nữa là coi sóc các
kho dụng cụ văn phòng để cung cấp cho các Văn phòng Hành
chánh của Hội-Thánh ở trung-ương.
Học-viện là cơ quan chuyên lo về ngành văn hóa, giáo dục cho
con em tín đồ trong đạo và góp phần giáo dục quần chúng,
đào tạo Giáo chức đồng thời phụ trách Giáo Lý Đại-Đạo TamKỳ Phổ-Độ mà Hội-Thánh Cửu Trùng Đài giao phó. Có trách
nhiệm mở mang Học đường từ Trung ương đến các Thánh
thất địa phương.
Sự phân nhiệm trong viện như sau:
- Thượng Thống Học Viện: Phẩm Phối Sư, có phận sự điều
hành tổng quát nhân viên trong viện, đối nội, đối ngoại, chịu
trách nhiệm với Hội Thánh.
. Đối nội: Hội Thánh Lưỡng Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng, Hội
Thánh Phước Thiện và các cơ quan Đạo.
. Đối ngoại: Bộ Quốc-gia giáo-dục, Nha Tư Thục, Thanh tra Tư
thục miền.
- Phụ Thống Học Viện: Phẩm Giáo Sư, tiếp tay cùng Thượng
Thống nghiên cứu và quan sát các phần hành thuộc viện, thay
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mặt vị Thượng Thống khi vắng.
- Quản Văn: Phẩm Giáo Hữu, Quản văn phòng có trách nhiệm
quan sát và lập các văn kiện đến và đi
- Đầu Phòng Khoa Mục: Phục tiếp Quản văn làm việc nơi văn
phòng.
- Thư Ký: phụ trách đánh máy, tiếp và chuyển công văn.
Chức Sắc Phái Thượng và Học Viện:
Từ năm Bính Dần đến năm Ất Mão (dl: 1926-1975)
Hội Thánh đã bổ nhiệm và ban quyền cho các vị theo liệt kê
dưới đây và Học Viện thuộc Phái Thượng.
- Bính Dần (1926):
Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Tương Thanh
(Nguyễn Ngọc Tương). Ngài Nguyễn Ngọc Tương
được Đức Chí Tôn phong Thượng Chánh Phối Sư vào
ngày 12-10-Bính Dần (dl: Thứ Sáu, 16-11-1926)
- Quý Dậu (1933):
Thượng Chánh Phối Sư: Khai Thế Hiệp Thiên Đài: Thái
Văn Thâu.
Quản Lý Học Viện: Giáo sư Thượng Thành Thanh
(Trần Văn Thành)
Phó Quản Lý Học Viện: Giáo Hữu Thượng Sáng Thanh
- Bính Tý (1936):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Phối sư Thượng
Thành Thanh (Trần Văn Thành)
Phó quản lý Học Viện: Lễ sanh Ngọc Chợ Thanh (Võ
văn Chợ)
- Đinh Sửu (1937):
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối sư Ngọc Trọng
Thanh, quyền Ngọc Chánh Phối Sư kiêm quyền
Thượng Chánh Phối Sư.
(Quyền Thượng Chánh Phối sư Thượng Thành Thanh
mất vào ngày 14-11-1937)
- Mậu Dần (1938):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Giáo hữu Thượng
Chữ Thanh (Đặng Trung Chữ)
Từ năm Tân Tỵ đến năm Bính Tuất (1941-1946) Pháp
chiếm đóng Tòa Thánh và vùng nội-ô Thánh Địa.
- Bính Tuất (1946):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Tiếp Đạo Hiệp Thiên
Đài Cao Đức Trọng. (Ngài Tiếp Đạo được Hội Thánh
cử vào chức vụ quyền Thượng Chánh Phối Sư để triệu
tập Hội Nhơn Sanh gầy dựng trở lại cơ nghiệp Đạo)
- Đinh Hợi (1947):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Giáo Sư Thượng Vinh
Thanh (Trần Quang Vinh)
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Hữu Thái Đến
Thanh (Huỳnh Văn Đến)
Quyền Phụ thống Học Viện: Lễ Sanh Ngọc Hài Thanh
(Lê Phú Hài)
- Kỷ Sửu (1949):
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Phối Sư Thượng Sáng
Thanh (Trần Ngọc Sáng)
Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng Lương
Thanh
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Quản Văn Phòng Học Viện: Lễ Sanh Thượng Cảnh
Thanh (Nguyễn Công Cảnh)
Thanh tra ĐĐHĐ: Lễ Sanh Ngọc Hài Thanh (Lê Phú
Hài)
Đạo Đức Học Đường mở bậc Trung Học theo giấy
phép số: 1303/cab/Dapa ngày 28-10-1949 (Trường
Trung học đầu tiên của tỉnh Tây Ninh)
- Canh Dần (1950):
Đại hội các cơ quan Chánh Trị Đạo ngày 15-07-Canh
Dần (dl: Thứ Hai, 28-08-1950), Đạo Đức Học Đường
được tạm giao cho Bộ Tham mưu Quân Đội Cao Đài
điều khiển. Tháng 08 Canh Dần, Bộ Tham mưu Quân
Đội Cao Đài thành lập Ban Quản trị và Khảo cứu Đạo
Đức Học Đường.
- Tân Mão (1951):
Quân đội Cao Đài lập trường phổ thông để dạy các con
em binh sĩ và Đoàn thiếu nhi Quân.
- Nhâm Thìn (1952):
Đạo Đức Học Đường chỉ còn lại bậc Tiểu học theo giấy
phép số: 1438-GD ngày 11-04-1952
Bộ Tham mưu Quân Đội Cao Đài thành lập trường
Trung - Tiểu Lê Văn Trung, vào niên học 1952-1953
(bốn khối lớp: Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ của
bậc Trung học Đạo Đức Học Đường được chuyển qua
sát nhập với bậc Tiểu học trường Phổ thông.)
- Ất Mùi (1955):
Thượng chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh (Do
quyền Chí Tôn tại thế ân phong chánh vị)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Chuyện Thanh ( Nguyễn Văn Chuyện)
Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Ngọc Hài
Thanh (Lê Phú Hài)
Thanh tra ĐĐHĐ: Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh
(Nguyễn Công Cảnh)
- Kỷ Hợi (1959):
Dưới trào Ngô Đình Diệm, chánh phủ biến đổi Đạo Đức
Học Đường thành trường Bán Công. Hội Thánh cho
dời trường ra khỏi nội-ô Tòa Thánh, nơi Cơ Thánh Vệ
gần chợ Thương Binh.
- Quý Mão (1963):
Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối Sư Thượng Tước
Thanh (Bùi Tấn Tước) kiêm TM quyền Thái Ch. Phối
sư. (Thượng Chánh Phối Sư Thượng Sáng Thanh
thăng phẩm quyền Đầu Sư)
Quyền Thượng Thống Học Viện: Phối sư Thái Đến
Thanh (Huỳnh Văn Đến)
Quyền Phụ Thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng Cảnh
Thanh
Sau ngày Cách mạng 01-11-1963, Hội Thánh cho dời
Đạo Đức Học Đường từ Cơ Thánh Vệ cũ về nơi vị trí
đã được Đức Hộ Pháp sắp đặt vào năm 1946 (trên Đại
lộ Cao Thượng Phẩm, gần cửa số 6 nội-ô Tòa Thánh)
- Giáp Thìn (1964):
Thượng Chánh Phối Sư: Quyền Đầu Sư Thượng Sáng
Thanh được thăng phẩm Đầu Sư chánh vị nhưng phải
tạm hành quyền Thượng Chánh Phối Sư. Hành quyền
Chánh Phối sư chánh vị nhưng kiêm luôn Quyền Đầu
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Sư. (Do 3 vị Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh, Thượng
Tước Thanh và Ngọc Non Thanh về hưu dưỡng lão
theo Thánh giáo của Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm
kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ)
Quyền Phụ thống Học Viện: Giáo Hữu Thượng Cảnh
Thanh
Thanh Tra Đạo Đức Học Đường: Giáo Hữu Ngọc
Lương Thanh (Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Lương)
*Thành Lập Ban kiến thiết Đạo Đức Học Đường lần I:
Ban kiến thiết có nhiệm vụ hoàn thành 30 phòng học và
1 văn phòng Ban Giám đốc.
Trưởng ban kiến thiết Đạo Đức Học Đường: Giáo Hữu
Thượng Cảnh Thanh Quyền Phụ Thống Học Viện.
Thư Ký bút toán: Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh
(Dương Trung Nghĩa)
Phụ tá ban quản lý kiến thiết: Giáo viên Nguyễn An
Ngộ.
Phụ tá kiểm soát Ban Kiến thiết: Giáo viên Nguyễn
Ngọc Hiền (Tổng Thư Ký ĐĐHĐ)
- Ất Tỵ (1965):
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Cảnh Thanh
- Bính Ngọ (1966):
Quyền Thượng Chánh Phối sư: Phối Sư Thượng Tửng
Thanh
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Chiếu Thanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phụ Thống Học viện kiêm Thanh tra Đạo Đức Học
Đường Giáo Sư Thượng Giỏi Thanh.
- Mậu Thân (1968):
Thượng Thống Học Viện: Phối Sư Thượng Sẳng
Thanh
Phụ Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng Đảm Thanh
(Trần Đại Đảm)
*Thành lập ban kiến thiết ĐĐHĐ lần II:
Ban kiến thiết ĐĐHĐ lần II có nhiệm vụ vận động tài
chánh và vật liệu để xây cổng trường, hàng rào mặt
tiền và 10 phòng học có lầu.
Trưởng ban kiến thiết ĐĐHĐ lần II: Giáo Sư Thượng
Đảm Thanh.
Phụ tá kiêm quản lý ban kiến thiết: Nhà giáo Nguyễn
Minh Sang
Phụ tá ban kiến thiết: Giáo viên Thái Văn Gia
Phụ tá kiểm soát ban kiến thiết: Nhà giáo Nguyễn Ngọc
Hiền.
- Canh Tuất (1970):
Quyền Thượng Thống Học Viện: Giáo Sư Thượng
Đảm Thanh
Phụ Thống Học Viện kiêm Tổng Thanh Tra: Giáo sư
Ngọc Minh Thanh.
- Tân Hợi (1971):
*02-01-1971 ( AL: 06-12-Canh Tuất) Ngài Khai Đạo
Hiệp Thiên Đài Phạm Tấn Đãi được Hội Thánh giao
nhiệm vụ: Trưởng ban nghiên cứu kế hoạch xây cất
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Đạo Đức Đaị Học Đường (Tên gọi đầu tiên của Viện
Đại Học Cao Đài)
*27-11-1971 (Al:10-10-Tân Hợi): Ngài Khai Đạo Hiệp
Thiên Đài Phạm Tấn Đãi được Hội Thánh giao nhiệm
vụ: Chủ tịch Hội Đồng quản trị Viện Đại Học Cao Đài.
*19-01-1972 (Al: 04-12-Tân Hợi) Ngài Khai Đạo Hiệp
Thiên Ðài Phạm Tấn Đãi được Hội Thánh giao nhiệm
vụ: Quyền Viện Trưởng Viện Đại Học Cao Đài.
- Nhâm Tý (1972):
Hiền tài Nguyễn Văn Nhã được Đức Lý Thái Bạch
Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ đặc
cách phong Phối-sư Phái Thượng, lãnh nhiệm vụ
Thượng Chánh Phối Sư thế cho Thượng Tửng Thanh
vì kém sức khỏe [15-11-Tân Hợi - (dl: 01-01-1972)]
- Quý Sửu (1973):
Phụ Thống Học viện kiêm Tổng Thanh tra: Giáo Sư
Thái
Phát Thanh
- Giáp Dần (1974):
Thượng Thống Học Viện: Phối sư Thượng Thơ Thanh
- Ất Mão (1975):
Sau ngày 30-04-1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng,
các trường học trên toàn quốc đều được nhà nước
quản lý theo chính sách. Do đó, Văn phòng Học Viện
Nội Chánh Cửu Trùng Đài không còn hoạt động nữa,
Ban quản lý tài chánh của các trường tạm thời tùng
quyền trực tiếp với Thượng Chánh Phối sư đến khi có
lệnh mới.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HOI HÓP (Thoi-thóp)
F: Respirer faiblement.
Kinh Sám Hối có câu:
"Còn hoi-hóp tranh đua bay nhảy,
"Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh."

HÒN NGỌC
Thầy than: "Ôi! Mà hại thay! Thảm thay! Đau-đớn thay!
"Hòn ngọc đẹp-đẽ quí báu dường này Thầy đến cho các con,
các con lại học kiêu-căng, trề nhún, Thầy đã chán mắt thấy
phái Nữ hành-đạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn
rồi lại giận, muốn chẳng lập Nữ-phái mà làm gì. Nhưng trai gái
cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại
thương con nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại
phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan-Âm, Thầy mới nhứt
định dành phần công quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con
đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm-lỡ lẽ nào bỏ nghiệp muôn
năm!"

HỒ CHÍ-MINH (1890-1969) (Tên)
Chủ Tịch của chế độ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
tức là Đảng Cộng Sản Việt Nam
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HỒ DƯƠNG
Thi văn dạy Đạo:
Bay đến Hồ Dương phụng gáy chiều,
Thần Tiên giáng thế biết bao nhiêu.
Trở chơn ít kẻ lo đi ngược,
Bước đọa xem qua dấu dập dìu.

HỒ ĐỒ
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là những gái hung-đồ,
"Xúi chồng tranh-cạnh hồ-đồ sân-si."

HỒ HỚN LIÊN BẠCH
(Xem Hớn Liên Bạch -Bát Nương Diêu-Trì-Cung)

HỒ LÔ
葫 蘆
E: The calabash.
F: La calabasse.
Hồ lô là trái bầu, nơi cổ trái bầu có cái eo, vỏ cứng, phơi khô
rồi lấy ruột bầu bỏ ra, còn lại vỏ bầu dùng làm bình đựng rượu
rất tốt.
Các vị Tiên thường dùng cái bầu hồ lô để đựng Tiên tửu.
Bài thi của Đức Hộ Pháp nhan đề: "Nhắn bạn Quyền Giáo
Tông": (chơn linh của Đức Q. Giáo Tông là Đại Tiên Lý Thiết
Quả)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông:
Hồ lô anh để ở nơi đâu?
Ái quốc Việt Nam nhét bể bầu.
Cứu thế hồng ân chưa rải khắp,
Nâng thuyền lòng nước vốn còn sâu.

HỒ PHỦ TỪ

HỒ NHỰT NGUYỆT
Tên một cái hồ, nhân chuyến Á-Du của Đức Hộ-Pháp tại Đài
Loan, ngày Chúa nhựt, 09-08-Giáp Ngọ (dl: 05-09-1954) Ngài
tức cảnh Hồ Nhựt nguyệt.
Hồ Nhựt Nguyệt, một nơi thắng cảnh nhứt ở đảo Đài Loan.
Xe chạy dọc theo bờ hồ gần một ngàn thước, thấy lô nhô xóm
nhà hiện lên và chạy quanh lên một ngọn đồi và một tòa nhà
khá rộng lớn hiện ra. Ấy là nhà hàng Hàm Bích Lâu, một nhà
hàng xinh xắn cất theo lối kiến trúc của Nhựt trên một ngọn đồi
cao nhìn xuống hồ. Du khách dầu khó tánh đến đâu, trước
cảnh sơn thủy hữu tình, cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, cũng cảm
thấy tâm hồn lâng lâng thơ thới.
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Đức Ngài xuống xe và vào nhà hàng nghỉ nơi phòng rộng lớn
ở phía Đông và cả phái đoàn đều tá túc nơi đây. Bây giờ đã 6
giờ chiều, cảnh vật âm-u quanh hồ lại càng lặng lẽ. Sương đã
bắt đầu bao phủ rừng cây chung quanh hồ, gió thổi lai rai mát
lạnh. Sau khi nghỉ và tắm rửa xong: Đức Ngài, Ông Giáo Hữu
Trôi và tôi (Bùi quang Cao) ở phòng phía Đông, dùng cơm
chay dọn tại phòng. Cơm nước xong, Đức Ngài nằm nơi một
ghế dựa dài giống như cái chỏng bên ta, ngó mong xuống hồ.
Trước phong cảnh hữu tình gợi nguồn thơ, Đức Ngài bèn biểu
tôi lấy giấy lại chép bài thi của Đức Ngài sắp đọc.
Bài Thi ấy như sau:
Đây hồ Nhựt Nguyệt tại đầu non,
Một nửa vòng câu, một nửa tròn.
Xanh biếc điểm màu tòng lộn đảnh,
Trắng ngần lộng sắc nước soi gương.
Đầu gành lăng líu chim ca hát,
Kẹt đá ro re suối khảy đờn.
Những khách phong lưu, ai để bước?
Cảnh nhàn như thế, cảnh nào hơn?
Và một bài thi Tứ tuyệt bằng chữ Nho :
Sơn đầu hữu thượng thủy,
Vân vũ tạo tú khí.
Đài Trung Nhựt Nguyệt đàm,
Thắng cảnh nhứt vô nhị.

HỒ XUÂN HƯƠNG (Tên)
Bà Hồ Xuân Hương Nữ Sĩ giáng cơ năm 1933:
Cửa ngục thất không bì đài các,
Hổ nhục hay gội mát anh hùng?.
Đã toan lãnh phận kiếm cung,
Đường tên mũi đạn để dùng bia danh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Qua ngày 25-3-1934 Hồ Xuân Hương giáng cơ rằng:
"Em đoái đến quê hương thấy phiền trung giận nịnh, thật ra thì
cả tương lai xã tắc Nam-triều đã cùng kế giải oan nô lệ. Lụy!
THI
Anh hùng giồng Việt buổi xưa sao?
Nay phận tù nô đã thế nào?
Nặng gánh giang san giao lũ bại,
Nhẹ cân quốc thể rước quân đao.
Cầm gươm xẻ nước đưa tay Pháp,
Nắm giáo chia dân tiến mặt Tàu.
Thẹn để chập chồng đầy đảnh Việt,
Trông chi tẩy hận phất cờ Mao.

HỒ TIÊN
壺仙
E: Gourd of fairy wine.
F: Gourde de vin féerique.
Hồ Tiên hay Tiên hồ 仙 壺 là Cái bình hay cái bầu dùng để
đựng rượu Tiên. Ở đây chỉ cái Tịnh bình chứa nước Cam Lồ
của Quan Âm Bồ Tát. Riêng Đức Quan Âm tay trái thường hay
cầm cái bình chứa nước Cam Lồ, gọi là Tịnh bình, tay phải thì
cầm nhành dương liễu nhúng vào Tịnh bình để rưới nước
Cam Lồ cứu giúp chúng sanh.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đã xủ,
"Nghiệp hữu-hình tượng đủ vô-vi.
"Hồ Tiên vội rót tức thì,
"Nước Cam-Lồ rửa ai bi kiếp người."
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HỔ LANG
虎 狼
E: The tiger and the wolf.
F: Le tigre et le loup.
Hổ lang 虎 狼 cọp và chó sói, loài hung ác.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Thầy nói trước cho các con biết mà
giữ mình, chung quanh các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả
một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó
thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con
mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo
đức của các con. Ấy vậy, ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài
cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy".

HỔ NGƯƠI
E: To be ashamed.
F: Avoir honte.
Hổ ngươi: thẹn, mắc cở
Kinh Sám Hối có câu:
"Lương-tâm biết hổ ngươi chừa lỗi,
"Mới biệt phân sừng đội lông mang."

HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN TRẦN QUANG TẠ
E: To escort the God.
F: Escorter le Dieu.
Lối năm 1925, ông làm công an cho Pháp, có nhiệm vụ rình
rập các cuộc xây bàn, xem mấy ông có chống Pháp không.
Tương truyền trong lúc quí vị phò loan đang tiếp điển thiêng
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liêng thì Đức Chí Tôn kêu: Tạ! ra đây Thầy dạy việc. Cả đàn
ngơ ngác, không ai biết Tạ là ai. Từ dưới bàn ông lom khom
chung ra quì tạ lỗi. Từ đó, ông thọ giáo tin nơi quyền năng
thiêng liêng và gắng chí tu hành cho đến ngày viên mãn, cởi
bỏ xác trần. Có lần Đức Chí Tôn dạy: "Tạ, Thầy giao khổ lịnh
nhơn sanh cho con". Ban đầu ông không hiểu gì. Nhưng lần
lần ông được dạy Bí-pháp trị tà, những bịnh lên lên xuống
xuống, tà nhập… đến ông chữa ít hôm là khỏi.
Ông giữ chức Hộ Đàn Pháp
Quân có phận sự sắp đặt
trật tự trong các thời cúng,
nhất là cúng Tiểu Đàn, Đại
Đàn, làm chủ các Bảo Thể.
Sau, lối 1947, ông lãnh thêm
chức Thừa Phát Lại của Bộ
Pháp Chánh, chức ấy có bổn
phận tịch biên tài sản những
người mắc nợ không trả,
phát mãi đặng trả cho chủ
nợ.
Khi có Hội Nhơn Sanh, ông
sắp đặt trong ngoài các cơ
cấu an ninh để ngừa sự phá
hoại.
Về võ nghệ ông rất giỏi, đã biết nghề võ, lại được học thêm với
các Đấng Thiêng Liêng nên ông làu thông về đường siêu và
đường côn. Ông tự thuật là trong lúc ngủ ông được Đức Quan
Thánh dạy các đường siêu. Sáng thức dậy ông lấy siêu duợt
lại, nếu có quên hay sai, đêm sau sẽ được chỉ dạy lại.
Chúng ta có thể nói ông là người hữu phúc được Thiêng Liêng
dạy dỗ về võ nghệ. Ông đem sở trường ấy dạy lại cho anh em
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Tuần Quân, Bảo Thể hầu bảo vệ Thánh Thể Đức Chí Tôn khỏi
bị bọn du côn dựa thế quyền hiếp đáp.
Có lần ông viện lẽ nợ nần nhiều quá, xin Đức Hộ Pháp cho
phép nghỉ 5 năm để ra làm để có tiền trả nợ. Đức Ngài phê
"Cho nghỉ luôn, Giám Đạo Hợi Thay Thế." Được lời phê ông
nghĩ rằng mình theo Đạo từ 1926 đến giờ mà nghỉ luôn thì
công nghiệp trôi theo dòng nước hay sao? Ông đến xin Đức
Hộ Pháp cho làm việc như cũ.
Tướng ông cao lớn, mặc áo rộng vàng, mão Nhựt Nguyệt
cũng vàng, cầm cây cờ vàng dẫn đàng đi trước trông uy
nghiêm lẩm lẩm. Ông không có con, bà bạn đời là bà Phối Sư
Hương Tròn, cũng đủ đầy tâm đức, đi Châu Tộc rồi trở về Tòa
Thánh lập công cho đến ngày qui vị.

HỘ PHÁP
護法
E: The Maintainer of the rules and laws.
F: Le Chef du Temple de l’Alliance Divine.
Hộ Pháp 護 法: ủng hộ cho pháp giới nhà Phật
Hộ Pháp là ai?
Pháp Chánh Truyền: "Huyền vi mầu nhiệm của Ðạo có Thiên
Ðiều, cơ bí mật của Ðời có Luật Pháp, HỘ PHÁP là người
nắm cơ mầu nhiệm của Ðạo, nắm Luật của Ðời, xử đoán chư
Chức Sắc Thiên Phong và cả Tín Ðồ cùng là xin ban thưởng;
công thưởng, tội trừng nơi thế nầy. Hễ có phàm trị mới khỏi
Thiên trị; phải chiếu luật Ðạo cho toàn cả Tín Ðồ, khỏi bị Thiên
Ðiều, giữ phẩm vị Thiêng Liêng mỗi Chức Sắc, ắt phải gìn giữ
đạo đức của mỗi người. Người dùng hình phàm làm cho giảm
tội Thiêng Liêng. (Hay!) Nắm cơ mầu nhiệm công bình mà đưa
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các chơn hồn vào Bát Quái Ðài, hiệp cùng chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật. Người nắm trọn cả Luật Ðạo và Luật Ðời đặng xử
đoán, làm chủ phòng Xử Ðoán.
Dưới quyền Hộ Pháp có bốn vị:
- Tiếp Pháp - Khai Pháp - Hiến Pháp - Bảo Pháp
Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh người sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng…
HỘ-PHÁP "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
"Nói tóm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật Ðời và luật Ðạo,
gìn giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị,
chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết, dầu toàn Cửu
Trùng Ðài hay là Hiệp Thiên Ðài sái luật thì Hộ Pháp phải phân
xử cho phân minh, vì vậy mà Thầy buộc cả chi "PHÁP" phải
thề giữ dạ vô tư mà hành chánh".
-"Trong Hiệp-Thiên-Đài: thì có HỘ-PHÁP thay quyền cho các
Đấng Thiêng-Liêng và Thầy mà gìn giữ công bình Tạo hóa,
bảo hộ nhơn loại và vạn vật lên cho tới địa vị tận thiện, tận mỹ.
Người thì tận thiện, còn vật thì tận mỹ. Chẳng cần lấy sức
mình mà lập, chỉ bảo hộ cho sự tấn hóa tự nhiên khỏi điều trở
ngại, nếu nói có quyển bảo hộ thì phải có Luật Pháp, lấy Luật
Pháp mà kềm chế nhơn sanh, cũng như các Đấng Trọn lành
lấy Thiên Điều mà sửa trị Càn khôn Thế giới.
HỘ-PHÁP là thể các Đấng Trọn lành. Người lại giao quyền
cho Thượng-Phẩm lập Đạo, đặng dìu dắt các chơn hồn lên tột
phẩm vị của mình, tức là nâng đỡ binh vực cả Tín-đồ và Chức
sắc Thiên phong ngồi an địa vị, cũng như chư Thần Thánh
Tiên Phật điều đình Càn Khôn thế giới cho an tịnh, hòa bình
mà giúp sức cho Vạn linh sanh sanh hóa hóa"
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Đức Hộ-Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 14-12-Canh Dần (dl:
21-1-1951) rằng: "Ngày mai nầy trấn pháp Thiên Hỉ Động Trí
Huệ Cung, Bần Đạo lấy làm mừng đã làm tròn phân sự đặc
biệt của Bần Đạo. Từ thử đến giờ, Bần Đạo đã nhiều phen
giảng giải về hình thể Đức Chí Tôn. Bần đạo đã gánh vác về
thể pháp Cửu Trùng Đài, tạo nghiệp cho Đạo là làm giùm cho
thiên hạ, chớ không phải phân sự của Bần Đạo. Ngày nay là
ngày vui mừng của Bần Đạo hơn hết là Bần Đạo còn sức khỏe
đầy đủ cầm Bí pháp của Đức Chí Tôn đã giao phó. Ấy là phân
sự đặc biệt của Bần Đạo đó vậy. Hộ Pháp đến kỳ Long Hoa
nầy cốt để rước Cửu Nhị ức nguyên nhân là bạn chí thân của
người đã bị đọa lạc nơi hồng trần không phương giải thoát,
muốn rước các bạn chí thân của Bần Đạo, Đức Chí Tôn buộc
phải lấy pháp giới tận độ chúng sanh. Hôm nay là ngày mở
cửa thiêng liêng và đưa nơi tay các Đấng nguyên nhân ấy một
quyền năng đặng tự giải thoát lấy mình hai món Bí pháp ấy là:
- Long Tu Phiến của Đức Cao Thượng Phẩm để lại.
- Kim Tiên của Bần Đạo.
- Hiệp với Ba vòng Vô vi, tức nhiên là Diệu Quang Tam Giáo,
hay là hình trạng Càn khôn vũ trụ, mà đó cũng là tượng ảnh
Huệ Quang khiếu của chúng ta đó vậy.
Kim Tiên là gì? Là tượng hình ảnh điển lực điều khiển Càn
khôn vũ trụ, mà chính nơi đó là điển lực tức nhiên là sanh lực
đó vậy. Với nó, mới có thể mở Đệ bát khiếu, trong thân thể
con người có Thất khiếu và còn có một khiếu vô hình là Huệ
Quang khiếu, vì nó là điển lực nên nó mở khiếu ấy mới được.
Nói rõ, con người có Ngũ quan hữu tướng và Lục quan vô
hình, mà phải nhờ cây Kim Tiên ấy mới có đủ quyền năng mở
Lục quan của mình đặng. (Lục quan là đệ lục giác quan, tức là
giác quan thứ sáu).
Long Tu Phiến có thể vận chuyển Càn khôn vũ trụ, do nguơn
khí đào độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào độn nguơn khí,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực. Con người nắm
được điều ấy là kẻ đắc pháp, nhờ nó mới có thể luyện Tinh
hoá Khí, luyện Khí hóa Thần được. Ấy là Bí pháp trấn tại Thiên
Hỷ Động - Trí Huệ Cung. Toàn thể ngó thấy không có gì hết,
mà trong đó quyền pháp vô biên vô giới. Giải thoát đặng cùng
chăng là do bao nhiêu đó."
Đức Ngài nói: "Gánh một chức vụ Hộ-Pháp cầm cả Luật Pháp
của Đạo, không lẽ Qua ngồi ngó đặng chịu tội cùng Đức Chí
Tôn. Qua phải tìm phương giải quyết đem chữ Hòa của Đức
Chí Tôn muốn ấy đặng làm căn bản. Bởi cớ cho nên mới sản
xuất ra Phạm-Môn và Qui-thiện.
Đức Hộ Pháp giáng nguyên hình về, tay cầm Giáng Ma Xử
đi ra vào nơi Đức Ngài làm việc khi xưa
Từ khi Đức Hộ Pháp đăng Tiên, Liên Đài nhập vào Bửu Tháp,
một thời gian sau, đa số là người Miên ở gần đó đều trông
thấy Đức Hộ Pháp giáng nguyên hình về, tay cầm Giáng Ma
Xử đi ra vào nơi Đức Ngài làm việc khi xưa.
Họ bảo rằng:
- "Ông Hộ Pháp kìa thế mà ai gọi qui Thiên"?
Cách đây 6 tháng thì chung quanh Liên Đài đều có chuyền
bóng đèn điện mỗi tối độ 8 giờ thì đèn cháy sáng, đối diện nơi
Bửu Tháp là có những dãy nhà dân chúng ở, họ bỗng reo lên
khi trông thấy nơi Bửu Tháp chơn dung của Đức Ngài bắt đầu
lộ ra, liên tiếp trong ba đêm như vậy. Có lẽ Thầy dùng huyền
diệu ấy để độ tận chúng sanh qui về nẻo thiện. Phần đông
những người trông thấy huyền diệu nầy là họ chưa biết Đạo
cho nên họ rất tin tưởng. Trải qua bao chiến cuộc có một số
dân chúng qui tụ về đó, với khối đức tin sâu xa họ cho rằng
nơi Báo Ân Đường có sự bảo vệ của các Đấng Thiêng Liêng.
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HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Đức Hộ-Pháp làm Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài (19351956) chia làm ba giai đoạn:
- Giai đoạn I (1935-1941):
Ngài nắm quyền Lưỡng đài
cho đến khi bị lưu đày sang
Madagascar (Phi Châu).
- Giai đoạn II (1942-1946):
đến khi Đức Hộ-Pháp trở về.
Ngài Đại biểu Giáo Sư Trần
Quang Vinh vâng lịnh Đức
Lý Giáo Tông lập Quân Đội
Cao Đài để bảo vệ nền Đạo.
- Giai đoạn III (1947-1956):
cho đến khi Đức Hộ-Pháp tự
lưu vong sang Miên Quốc.
Đức Hộ-Pháp căn dặn: "Ấy
vậy, con cái của Đức ChíTôn ráng nghe và ráng đi Cúng đặng nghe, để nữa sau khỏi
hối tiếc và oán trách, nói sao Bần-Đạo không cho hay trước,
không cho biết trước, để được nghe những điều bí yếu trong
nền Đạo Cao-Đài, những triết-lý cao-siêu mà chỉ có ĐẠO CAO
ĐÀI mới có. Tuy nhiên, âu cũng là một đặc-ân của Đức ChíTôn dành cho Đạo Cao-Đài ngày nay, nên mới có mấy đứa
nhỏ cố-gắng học được tốc-ký để ghi chép những lời Thuyếtđạo của Bần-Đạo, vì những lời Thuyết-Đạo này không phải
của Phạm Công-Tắc mà của Hộ-Pháp, Hộ Pháp thay lời Đức
Chí-Tôn nói Đạo cho toàn thể con cái của Ngài nghe, quí hay
chăng là ở chỗ đó". (TLHS/2)
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"Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ Pháp Chưởng Quản, tả có
Thượng-Sanh, hữu có Thượng-Phẩm, phần của Hộ-Pháp
Chưởng-quản về Pháp. "Vậy thì Hiệp-Thiên-Đài phải dưới
quyền Hộ-Pháp Chưởng-quản, cũng như Cửu-Trùng-Đài dưới
quyền Giáo Tông và Bát-quái-Đài dưới quyền Đức Chí-Tôn
làm chủ".
• Quyền-hành Hộ-Pháp
• Thượng-Phẩm là ai?
• Thượng-Sanh là ai?
• Khai-triển Bát-Quái Đồ Thiên qua cơ-quan Hiệp-ThiênĐài - Số Ma-phương
• Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
• Đức Hộ-Pháp Triều Thiên
• Những bài thi tặng Đức Phạm Hộ Pháp

1- Quyền-hành HỘ-PHÁP
Hộ-Pháp
"Là
người nắm trọn cả
Luật Đạo và Luật
Đời đặng xử đoán,
làm chủ phòng xửđoán. Dưới quyền
Hộ-Pháp có 4 vị
Thời-quân:
Tiếp Pháp,
Khai Pháp,
Hiến Pháp,
Bảo Pháp
Biểu tượng bằng
hình vẽ:
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Mỗi một vòng tròn như vậy có 5 người, ứng với Ngũ Hành. Ba
vòng tròn trên có tâm mang chữ:
- Thượng Phẩm là người nắm quyền chi ĐẠO, có 4 vị dưới
quyền Ngài là: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Khai Đạo, Tiếp Đạo
- Hộ Pháp là người nắm quyền chi PHÁP, có 4 vị dưới quyền
Ngài là:Bảo Pháp, Hiến Pháp, Khai Pháp, Tiếp Pháp.
- Thượng Sanh là người nắm quyền chi THẾ, có 4 vị dưới
quyền Ngài là: Bảo Thế, Hiến Thế, Khai Thế, Tiếp Thế.
Như vậy 3 vị: Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng Sanh là ba vị
Tướng-soái của Chí-Tôn, 12 vị mang chữ Đạo, Pháp, Thế là
12 vị Thời-quân. Nói chung là Ngự Mã Thiên-Quân của Chí
Tôn đó vậy, cộng chung là 15 người. Con số 15 này có mặt
trong Bát Quái Đồ Thiên và đóng một vai trò quan trọng.
Số 15 là hình ảnh của:
- Trời có Tam Bửu, Ngũ khí.
- Đất có Tam Bửu, Ngũ hành.
- Người có Tam Bửu, Ngũ tạng.
- 3 lần con số 3 là 9 là con số Lão Dương chỉ quyền năng của
Thượng Đế.
- 3 lần con số 5 là con số điều-hoà Càn Khôn vũ trụ là hình
ảnh của Phật Mẫu nắm cơ sản-xuất Bát-phẩm chơn hồn, sanh
biến vạn-linh.
Ngoài ra Hộ Pháp còn Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài nữa. Thế
nên:
Hiệp Thiên Đài dưới quyền Hộ-pháp chưởng quản, tả có
Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm, phần của Hộ Pháp
Chưởng quản về Pháp
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2- Thượng-Phẩm là ai?
"Thượng-Phẩm là người thay mặt cho Hộ-Pháp, phải tùng lịnh
Hộ-Pháp mà hành-chánh. Hễ bước chân vào cửa ĐẠO thì có
Thiên-phẩm, mà hễ có Thiên-phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho
tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa câu Phổ-độ. Thượng Phẩm
là chủ phòng Cải luật, làm Trạng sư của Tín-đồ.
Thượng-Phẩm thì quyền về phần Đạo, dưới quyền có: TiếpĐạo, Khai Đạo, Hiến Đạo, Bảo Đạo. Lo về phần Tịnh Thất,
mấy Thánh-Thất đều xem sóc chư Môn-đệ Thầy, binh-vực
chẳng cho ai đến khổ khắc cho đặng.
3- Thượng-Sanh là ai?
"Vật-chất hữu-sanh, Thảo-mộc hữu sanh, cầm-thú hữu sanh,
nhơn-loại hữu sanh, tức là chúng sanh. Trong chúng sanh có
nguyên-sanh, hóa sanh và quỉ sanh..
Thượng-Sanh làm chủ phòng Cáo-luật. Thượng Sanh thì lo về
phần Đời. Mỗi sự chi thuộc về Đời thì về quyền của Thượng
sanh.
Dưới quyền Thượng-Sanh thì có 4 vị Thời quân là: Tiếp Thế,
Khai Thế, Hiến Thế, Bảo Thế.
Bốn vị Thời-quân chi THẾ đặng đồng quyền cùng ThượngSanh, khi người ban lịnh Hành-chánh; song mỗi vị có mỗi
phận-sự riêng, quyền-hành riêng".
Khai-triển Bát-Quái Đồ Thiên qua cơ-quan Hiệp-Thiên-Đài
Xem thế, thì cơ-quan Hiệp-Thiên-Đài có ba chi, mỗi chi có 4
Thời-quân (3 x 4=12). Gọi là Thập Nhị Thời-Quân, cộng thêm
ba vị Chưởng-Quản, đứng đầu ba CHI nữa thành ra 15 vị cả
thảy (12+3=15). Con số 15 này nó có một giá trị đặc biệt trong
Bát-Quái Đồ Thiên, mà chúng ta sắp bàn đến đây:
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Số Ma-phương:
Nhìn vào Bát
Quái này ta thấy
ngay một bảng ô
số, đó là những
con số ứng với
các quẻ. Tỷ như
số 1 là Khảm, 2
là Khôn, 3 là
Chấn, 4 là Tốn, 5
ở chính giữa, 6
là Càn, 7 là Đoài,
8 là Cấn, 9 là Ly.
Đây gọi là con số
Ma-phương hay
là Ma phươngsố. Có một bài thơ sau, cốt-yếu là cho dễ nhớ vị-trí các con số
ấy, đọc theo hàng ngang của bản số, là:
Tứ hải, Tam sơn, hội Bát Tiên
Cửu long ngũ hổ nhứt đoàn viên.
Nhị tướng thất trì phò lục quốc
Nếu cộng những số này theo các chiều ngang dọc, sẽ có được
tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả 8 lần tổng-số 15 như vậy:
Cộng hàng ngang: cộng hàng dọc:
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4 +3 + 8= 15
9 +5 + 1= 15
2 +7 + 6= 15
8 +1 +6 = 15
3 +5 +7 = 15
4 +9 +2 = 15
Cộng qua hai đường chéo:
8 + 5 +2 = 15
4 +5 + 6 = 15

8 lần tổng-số 15 như vậy có nhiều ý-nghĩa, từ đó suy ra các
việc về Đạo-pháp:
Sở dĩ có các con số tương ứng này là lấy theo số của Bát quái
Hậu Thiên mà các bậc tiền Thánh đã lập ra trước đây 6.000
năm, là nhứt Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, Ngũ trung,
lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly. Do vậy mà Bát quái Hậu
Thiên chỉ có 9 con số mà thôi.
Dịch quan-trọng ở Nho, Y, Lý, số.
Ở đây SỐ đã chiếm một phần trọng yếu để giải về lý Đạo, cho
nên trong chương này chúng ta bàn về số nhiều hơn.
Quả thật nhân loại văn minh tiến triển về "Kỹ thuật số" thì Đạo
học mới đủ khả năng để giải về SỐ. Chứ những con số này
tiền Thánh đã sáng chế ra cách nay khoản 6.000 năm rồi. Phải
đến thời kỳ này ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện mới đủ yếu lý về đạo
học mà lý giải một cách tường tận được.
Mặc dù Pháp Chánh Truyền đã qui định:
"Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần hữu hình là:
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"Cửu Trùng Ðài" và "Hiệp Thiên Ðài" mà nơi Hiệp Thiên Ðài,
dầu cho Hộ Pháp cũng phải là Em của Giáo Tông, song Hộ
Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói trên đây, chớ phần
Thiêng Liêng thì đồng vị". Tức nhiên sự phân nhiệm đã rõ ràng
- Giáo Tông Chưởng Quản Cửu Trùng Đài,
- Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.
HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
* Ngày 17 tháng 10 năm Ất Hợi (dl: 12-11-1935) Đại Hội Nhơn
Sanh và Đại Hội Hội Thánh thỉnh Đức Ngài kiêm thêm chức
Chưởng Quản Cửu Trùng Đài:
Vì nay: Đức Quyền Giáo Tông qui Tiên, nên khuyết phần hành
này, do vậy nhơn sanh biểu quyết ủy nhiệm cho Đức Hộ Pháp
kiêm nhiệm thêm Cửu Trùng Đài nữa, do đó mới có từ là "Hộ
Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài" là vậy.
- Ngày 08-11-1935 Đại Hội Nhơn Sanh đồng biểu quyết Ủynhiệm cho Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc để thống nhứt
Chánh Trị Đạo, cầm giềng mối Nhị Hữu-Hình-Đài tạm thời,
nguyện vọng của nhơn sanh như ý Trời. Đức Hộ-Pháp không
từ chối được Quyền nhơn sanh đã quyết định trong Đại Hội,
dù biết rằng Quyền Đạo ra ngoài Pháp Chánh Truyền, bởi thế
Đức Hộ-Pháp trình bày trước đại chúng rằng:
"Từ đây Bần Đạo Chưởng Quản Cửu Trùng Đài cho đến
ngày có Đầu Sư chánh vị, với trách nhiệm này Bần Đạo xin đề
nghị Chức Sắc Đại Thiên phong cùng ý-chí kiến tạo cơ Đạo
đặng giữ vững Chơn Truyền chánh pháp, nhằm mục đích dìu
dắt con cái Đức Chí-Tôn vào đường Thánh Đức. Bần Đạo thay
mặt Đức Quyền Giáo Tông thực hiện tiếp phần chương trình
còn lại của Ngài".
Ngài kiêm nhiệm Chưởng quản Cửu Trùng Đài, thiên trách
nầy đã được Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại
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Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chấp thuận, có cho bài thơ khoán thủ:
"Hộ-Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài":
HỘ giá Chí Tôn trước đến giờ,
PHÁP luân thường chuyển máy thiên cơ.
CHƯỞNG quyền cực lạc phân ngôi vị,
QUẢN xuất càn khôn định cõi bờ.
NHỊ kiếp Tây Âu cầm máy tạo,
HỮU duyên đông á nắm thiên thơ.
HÌNH hài thánh thể chừ nên tướng,
ĐÀI trọng hồng ân gắng cậy nhờ.
* Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển cũng có một bài thi khác :
Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ,
Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi.
Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.
Hành pháp dìu đời qua nẻo khổ,
Nên công giúp thế lánh cơn nguy.
Quyền hành từ đấy về tay nắm,
Phải sửa cho nên đáng thế thì.
* Ngày 4 tháng 6 năm Tân Tỵ (dl: 28-6-1941) Đức Ngài bị
Pháp bắt đày đi Madagascar (Phi Châu, lúc đó việc tạo tác
Tòa Thánh đã trải qua được 5 năm gần hoàn thành, các phần
chánh yếu căn bản đã xong, công việc phải đình lại chờ ngày
Đức Hộ Pháp trở về.
* Ngày 4 tháng 8 năm Bính Tuất (dl: 30-8- 1946) Đức Hộ Pháp
được trở về Tòa Thánh sau 5 năm 2 tháng 3 ngày nơi hoang
đảo. Ngay sau đó Đức Ngài huy động số công thợ công quả
trở lại để tiếp tục phần đắp vẽ, trang trí gắp rút trong vòng 4
tháng và Tòa Thánh được hoàn thành vào ngày 30 tháng 12
năm Bính Tuất (dl: 21-01-1947).
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* Ngày mùng 03 tháng 01 năm Đinh Hợi (dl: 24-01-1947) Ban
xây dựng gồm Tổng Giám Lê văn Bàng, các phó tổng giám và
tá lý, đại diện các công thợ nam nữ làm Lễ bàn giao Tòa
Thánh cho Hội Thánh. *Ngày mùng 06 tháng 01 năm Đinh Hợi
(dl: 27-01-1947) Đức Hộ Pháp thiết lễ Trấn Thần Tòa Thánh
(tức là 3 ngày sau khi bàn giao).
* Ngày mùng 08 tháng 01 năm Đinh-Hợi (dl: 29-01-1947) Lễ
rước Quả Càn Khôn an vị nơi Tòa Thánh.
* Ngày mùng 06 tháng 01 năm Ất-Mùi (dl: 29-01-1955) Đức Hộ
Pháp tổ chức Lễ Khánh Thành Tòa Thánh, nhân dịp lễ Vía
Đức Chí Tôn một cuộc lễ được tổ chức long trọng kéo dài suốt
10 ngày, nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều Tôn giáo và đoàn
thể cử phái đoàn ngoại giao đến dự.
* Báo Ân Từ được khởi công xây dựng ngày 16-1-Nhâm Thìn
(dl: 11-2-1952 )
* Đức Hộ Pháp trấn thần và an vị cúng Đức Phật Mẫu ngày 48-Quí Tỵ (dl: 11-9-1952)
* Khánh thành ngày 06-01-Ất Mùi, nhân dịp Đại Lễ Khánh
Thành Tòa Thánh Tây Ninh.
* 3 giờ sáng này mùng 5 tháng 01 năm Bính-Thân (dl: 16-21956) Đức Hộ Pháp cùng vài vị chức sắc tùy tùng sang Cam
Bốt, trước phút ly hương Đức Ngài ký gởi nỗi lòng:
Khuất mắt không nhìn nước rẽ hai,
Nên cam chịu khổ tự lưu đày.
Biên thùy binh cách còn đe dọa,
Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay.
Trị loạn những nhờ người dị chủng,
An dân lại cậy kẻ tay ngoài.
Cơ đồ nếu muốn ngày vinh hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài.
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Đức Hộ-Pháp Triều Thiên:
Ngày mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (dl: 17-5-1959 ) lúc 13 giờ
30 phút, Đức Hộ Pháp thoát xác qui Thiên, để lại bao nổi tiếc
thương trong lòng người tín đồ Cao Đài trước một bậc vĩ nhân
đã hiến trọn đời mình khai sáng và xây dựng nền chơn giáo
của Đức Chí Tôn.
Đức Ngài hưởng thọ được 70 tuổi, Tháp của Đức Ngài được
xây dựng tạm nơi phía sau Thánh Thất Nam Vang (Thủ Đô
Cao Miên )
* Đêm mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi, lúc 22 giờ 45, Ngài Hồ
Bảo Đạo và Sĩ Tải Bùi Quang Cao phò loan, Đức Ngài giáng
cơ dặn dò công việc tế lễ và cho bài thài :
Ba năm xa cách để chờ may,
Vạn sự do Thiên đã sắp bài.
Chí muốn cao bay trong một kiếp,
Giờ đây nhờ cậy các anh tài.
Đã đành danh phận còn xa thẳm,
Nhưng đấng mày râu chẳng mảy may.
Một kiếp vì đời tua gắng trả,
Cho rồi nợ thế khỏi ai hoài.
* Đêm 13 tháng 4 năm Kỷ Hợi, vẫn Hồ Bảo Đạo và Sĩ Tải Cao
Phò loan, Đức Ngài giáng cho bài thài khác, dùng hiến lễ Đức
Ngài đến mãi sau nầy :
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 chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm chơn pháp,
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.
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Thời gian hành đạo của Đức Ngài suốt 35 năm liên tục, trong
nội ô Tòa Thánh đâu đâu cũng thấy được những dấu tích nhắc
nhở đến công nghiệp vĩ đại của Đức Ngài. Thể xác Đức Ngài
tuy đã khuất nhưng hình ảnh của Đức Ngài vẫn sống mãi
trong lòng người tín đồ Cao Đài qua nhiều thế hệ.
NHỮNG BÀI THI TẶNG ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP
* Đức Chí Tôn giáng cơ cho Đức Hộ Pháp Ngày 12-2 1926 (dl:
30-12- Ất Sửu )
Ngao ngán không phân lẽ thiệt không,
Thấy thằng áp út quá buồn lòng.
Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,
Cái của cái công phải trả đồng.
* Trong chuỗi ngày bị lưu đày nơi hoang đảo Madagascar,
Đức Hộ Pháp có lúc ra bãi biển giải khuây, Ngài cầm que củi
được các Đấng giáng cho thi, viết dưới cát như chấp bút vậy :
Quá hải đòi phen đến viếng nhau,
Ngặt không có bút để lời giao.
An nhàn đợi thuở triều binh đến,
Chuyển thế gặp hồi phải búa đao.
Cõi Á đã gầy thành chủng quốc,
Phương Âu đã diệt tận Nô Lao.
Lửa hương đất Việt dầu nhen nhúm,
Nhờ đám Trung Quân ở nước Tàu.
***
Hòn đảo nầy đây trước nhốt tù,
Mà nay làm khám khảo thầy tu.
Quả như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây man Nhựt Bổn trừ.
* Lý Đại Tiên làm thi cùng Đức Hộ Pháp
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Linh quang chiếu diệu giữ trời đông,
Rõ mặt Thiên tôn lập Đại Đồng.
Nắm phướn từ bi dìu chủng tộc,
Cầm quyền bác ái định chơn tông.
Tùy đời chẳng bỏ mưu Hàn Tín,
Trị thế hằng toan kế Tử Phòng.
Xây máy pháp luân nguơn tái tạo,
Sấn tay vẽ đẹp mối Nam phong.
* 27-5-1954 (dl: 25-4- Giáp Ngọ ) Đức Hộ Pháp Âu Du
Lúc 6 giờ sáng Đức Ngài cho ông Hồ Bảo Đạo hay Trong đêm
Đức Ngài có hội kiến với Đức Chưởng Đạo Có dạy nhiều việc
và cho Đức Ngài một bài thi :
Khởi điểm vinh quang đã vẽ màu,
Giang san đất Việt giá là bao.
Nền nhân Câu Tiển đà chen bước,
Cửa ải Phù Ta đã bước vào.
Mong lịch duyệt nay đà lịch duyệt,
Muốn thanh cao đã được thanh cao.
Rồng Tiên đã gặp hồi phong vũ,
Thay đổi càn khôn thử thế nào.
(Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn)
Sáu mươi tám tuổi gánh non sông,
Sinh nhật ân sư chạnh cõi lòng.
Rời khỏi Thánh Tòa lo cứu chúng,
Giáng lâm Tần quốc chuyển Nho Tông.
Nâng cây Ma Xử dìu hồn nước,
Phất phướn Chí linh hiệp Đại Đồng.
Cầu phước Thiên Tôn Thầy thọ hưởng,
Lập đời Khai Đạo chuyển Thần thông.
Ngày 4 tháng 8 năm Bính Tuất (dl: 30-8-1946) Khi Đức Hộ
Pháp từ Madagascar về Tòa Thánh, Đức Thượng Sanh làm
bài thơ để mừng Đức Ngài.
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Cảm tác
Nhành lá rừng tòng đã điểm tươi,
Còn non còn nước lại còn người.
Xa nhà bỏ lúc thương pha hận,
Gặp bạn nầy đây khóc lộn cười.
Nguồn Đạo xưa trông đôi cảnh nghịch,
Thuyền từ nay lướt một dòng xuôi.
Trời Nam thử điểm trang tân sử,
Đổ lệ cùng nhau gượng để lời.
(Cao Thượng Sanh)
Họa nguyên vận
Sắc son nhuộm tánh đượm màu tươi,
Hay dở khen chê để miệng người.
Đày đọa xét thân không hổ thẹn,
Sang vinh nghĩ phận quá buồn cười.
Vó Kỳ từng trải đường nguy hiểm,
Cánh hộc quen chiều gió ngược xuôi.
Ước trả mảy may ơn xã tắc,
Nợ muôn đền một kể chi lời.
(Phạm Hộ Pháp)
Đêm mùng 03-01-Nhâm Thìn (1952) Đức Hộ Pháp gởi cho
Ngài Cao Tiếp Đạo Bài Thi:
Chúng ta từ thử bạn đồng tâm,
Dìu bước nhơn sanh khỏi lạc lầm.
Gương huệ sáng soi đường Thánh Chúa,
Từ Bi mở rộng cửa Thiền lâm.
Hồn Nho tỉnh mộng lìa phường tục,
Phép đạo giác mê sửa nết phàm.
Chấp phướn tiêu diêu tòan cứu khổ,
Chúng ta từ thử bạn đồng tâm.
(Đức Hộ-Pháp)
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Họa nguyên vận
Hiệp sức đã cùng thệ nhứt tâm,
Đạo mầu vun quén há sai lầm.
Soi đời chẳng có câu Thiên mạng,
Tỉnh thế nhờ chung bạn Trước lâm.
Bầu ái rưới chan nâng chất Thánh,
Nước Dương rải khắp gội lòng phàm.
Người sau kẻ trước còn đương sẵn,
Hiệp sức đã cùng thệ nhứt tâm.
(Cao Thượng Sanh)
Họa nguyên vận
Chẳng thẹn ngàn xưa một chữ tâm,
Cùng chung đau khổ há đâu lầm.!
Thuyền từ đã trải cơn phong vũ,
Đuốc huệ từng soi bạn hải lâm.
Lừa lọc sẵn nâng gương Thánh đức,
Nhộn nhàng chờ dứt tấn tuồng phàm.
Biển trần dìu bước tùng nguơn hội,
Chẳng thẹn ngàn xưa một chữ tâm.
(Cao Tiếp Đạo)
Thi Bát Nương
Dám hỏi đại huynh rõ máy trời?
Chừng nào ba lửa cháy ba nơi.?
Năm sông đua chảy năm sông cạn?
Bảy núi nổi tan bảy núi dời.
Tận thế Long Hoa sao chẳng thấy?
Cơ trời ngạt khí có hay thôi?.
Rồng bay ngựa chạy cho ai cỡi?
Đất dậy chừ bao đổi xác trời.?
Đức Hộ-Pháp họa vận trả lời Bát Nương
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Hành tàng hư thiệt tại cha Trời,
Đông Mậu dương hồi hỏa khắp nơi.
Châu ngũ khí hòa tan ác nghiệt,
Thất Sơn dấy động Thất Sơn dời.
Thế tiêu Xuân Kỷ Long Hoa trổ,
Thưởng phạt cuối cùng Thánh đức thôi.
Long mã ban Vương tiêu trận kỵ,
Cù phi hải sụp lý thay trời.
Chúa nhựt ngày 9 tháng 8 năm Giáp Ngọ (dl: 5-9-1954).
Nhân chuyến Á du, Đức Hộ Pháp viếng Nhựt Nguyệt Đàm (Hồ
Nhựt Nguyệt) thắng cảnh đẹp nhứt ở Đảo Đài Loan, Đức Hộ
Pháp ngâm bài thi trước phong cảnh hữu tình, thiên nhiên
tuyệt mỹ. Nhựt Nguyệt Đàm cách Châu Thành Đài Trung 80
cây số.
Đây Hồ Nhựt Nguyệt tại đầu non,
Một nửa vòng câu một nửa tròn.
Xanh biếc điểm màu tòng lộn đảnh,
Trắng ngần lộng sắc nước soi gương.
Đầu gành lăn líu chim ca hát,
Kẹt đá ro re suối khải đờn.
Những khách phong lưu ai để bước,
Cảnh nhàn như thế cảnh nào hơn.
Và một bài thi tứ tuyệt bằng chữ nho
Sơn đầu hữu thượng thủy,
Vận vũ tạo tú khí.
Đài Trung Nhựt Nguyệt Đàm,
Thắng cảnh nhứt vô nhị.
Chúc Xuân
Chào xuân đảnh Việt thấy bay rồng,
Mừng Phạm Thiên Tôn rạng Cửa Không.
Trường thế rộn ràng vay trả mãi,
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Rừng Thiền đầm ấm ái hòa đông.
Phướn linh phải buổi dìu nhơn loại,
Phép nhiệm nầy cơn dựng Đại Đồng.
Ân huệ nhuần chan Hồng Lạc hưởng,
Biên cương vững định giữa trời Đông.
(Cao Tiếp Đạo)
Họa nguyên vận
Giống rồng lại gặp hội mây rồng,
Xuân đến vận thời chẳng lẽ không.
Non nước thấy màu xem hớn hở,
Lê dân thoát ách hết long đong.
Ân hồng đã rải cùng thôn lý,
Bóng phước phủ che khắp ruộng đồng.
Hồng Lạc từ đây cầm xã tắc,
Muôn chung ngàn tứ sức nào đong.
(Phạm Hộ-Pháp)
***
Thi Giáo Hữu Thái Đến Thanh
Lập trận tru Tiên thấy hãi kinh,
Thần Tiên vào đó cũng ghê mình.
Hào quang chớp nhoáng phân trăm mảnh,
Sát khí mịt mờ bủa lục đinh.
Chấn động Thần Tiên xem héo mặt,
Hai nhà Xiển Triệt lộ nguyên hình.
Đường tu ví chẳng dày công đức,
Nhập bảng Phong thần khó nổi binh.
Họa vận Đức Hộ Pháp
Tru Tiên nhập trận chẳng hề kinh,
Cầm gậy Gián Ma thủ hộ mình.
Giáng xuống thần hồn người hóa thú,
Đưa lên quỉ xác sắt ra đinh.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

315

316

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Mau mau giác ngộ lo tu niệm,
Sớm sớm ăn năn sửa lỗi mình.
Ví biết sẽ còn ngôi vị cũ,
Bằng không đừng trách chẳng ai binh.

HỘ-PHÁP DI ĐÀ
護法彌陀
Hộ Pháp Di Đà 護 法 彌 陀: Theo Phật giáo, Hộ Pháp Di Đà là
vị Thần bảo vệ Phật pháp, hộ trì Tam bảo, giữ gìn cho Phật
pháp được tồn tại. Trong các chùa Phật, người ta thường thờ
tượng Hộ Pháp Di Đà cầm cây Giáng ma xử đặt nơi bàn thờ
đối diện với Đại Hùng Bửu Điện, tức Chánh điện Phật.
Theo Đạo Cao Đài, Hộ Pháp là một phẩm chức sắc Hiệp
Thiên Đài cao nhứt, nắm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài,
đối phẩm với hàng Phật vị.
Theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, đêm 22 rạng 23 tháng 4 năm
1926, Đức Chí Tôn trục xuất Chơn thần của Ngài Phạm Công
Tắc để Chơn thần Ngự Mã Thiên Quân nhập vào thân xác
Phạm Công Tắc. Vì thế, Ngài Phạm Công Tắc trở thành Hộ
Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nguyên căn Ngài Phạm
Công Tắc là Ngự Mã Thiên Quân, được phong Hộ Giá Tiên
Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ.
Nơi Tòa Thánh Tây Ninh, Đức Hộ Pháp được thờ đối diện với
ngôi Chánh Điện Đức Chí Tôn, hai bên Ngài là Thượng Phẩm
và Thượng Sanh, sau lưng Ngài có thờ "Bùa chữ Khí". Ngài
ngự trên Thất Đầu Xà, mình mặc Khôi Giáp, tay cầm cây
Giáng Ma Xử. Đức Di Lạc Vương Phật sẽ giáng Chơn linh
xuống phàm làm một vị Hộ Pháp Di Đà. Đức Hộ Pháp chuyển
cây Giáng Ma Xử để xua đuổi trừ khử tà tinh quỉ quái.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đại Tường có câu:
"Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
"Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh."
HỘ-PHÁP DI ĐÀ
Luận Đạo: Luận về quyền-hành HỘ-PHÁP
• Càn Khôn biến tướng
• Chữ Điền trong Bát Quái
• Hai quẻ Âm Dương này tạo thành hình Lục giác
• Huy-hiệu của Hộ Pháp là ngôi sao sáu cánh
• Hộ Pháp làm chủ Bát Quái Đồ Thiên
• Quyền-hành của Hộ Pháp

1- Càn Khôn biến tướng:
Như đã nói: Dịch là biến, biến đến thiên hình vạn trạng, Đức
Chí-Tôn đã dạy "… Tứ tượng biến Bát-quái, Bát-quái biến hóa
vô cùng mới thành Càn Khôn thế giới". Sự biến-hóa này cũng
khởi điểm từ đây.
Vậy tìm hiểu ý nghĩa hai câu thơ đầu:
Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay.
Muối mặn ba năm muối mặn dai.
Chính con số "ba năm" trong câu "muối mặn ba năm muối
mặn dai" đã cho thấy rằng Đức Hộ-Pháp khởi khai Đại Đạo lúc
Ngài 35 tuổi và đồng thời quãng đời Ngài phụng-sự cho Đức
Chí-Tôn là 35 năm, như Đức Chí Tôn đã tiên đoán. Thánhnhân nói:"Dị giản nhi đắc thiên-lý" tức nhiên việc càng giản-dị
chừng nào càng đi vào Đạo của trời đất, của vũ trụ nhiều hơn
hết. Bài thơ trên, lần đầu tiên Đức Chí-Tôn cho Ông Phạm
Công-Tắc dường như ông không được đắc ý, tỏ vẻ khó chịu
"Ai đâu mà nói tiếng gì khó nghe quá, sao lại không có tên mà
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xưng là AĂÂ?". Đức Hộ-Pháp có lần nói về việc giải ách nô-lệ
cho dân tộc Việt Nam "dễ như ăn ớt". Hình ảnh "Ớt cay muối
mặn" mới thấm-thía làm sao! Về tính lý của "Ớt cay" thuộc
Dương tính. và "muối mặn" thuộc Âm tính.
Trong câu thơ đầu "Ớt cay, cay ớt, gẫm mà cay" có ba chữ
"cay" tức nhiên tượng trưng ba hào Dương ☰ ấy là quẻ Càn,
càn vi thiên (Càn là trời).
Câu thứ nhì "Muối mặn ba năm muối mặn dai".Có đến hai lần
chữ "mặn" như vậy là đã đến lúc khai thông lý âm dương,
tham thiên lưỡng địa (tức là trời 3 đất 2) Cũng gọi là Tam
Thiên Lưỡng địa. Nghĩa là quẻ Càn ☰ có 3 hào Dương (3
vạch), quẻ Khôn ☷ có 3 hào Âm, nhưng có 6 vạch, gấp 2 lần
quẻ Càn, mới gọi là trời 3 đất 2 là vậy, thế nên nói là Khôn vi
Địa (địa là đất). Hai quẻ Càn Khôn làm đầu mối của vạn vật, là
cánh cửa đi vào ĐẠO DỊCH, là hình ảnh tam Âm, tam Dương.
*Nếu đặt thành quẻ kép thì hoặc là Thiên Địa Bĩ
Địa Thiên Thái

hoặc là

như trên đã nói.

2- Chữ ĐIỀN trong BÁT-QUÁI
Nếu đặt thành chữ thì ghép hai Quẻ Càn Khôn thành ra chữ
ĐIỀN 田 Điền là ruộng: Là cái Tâm điền, ấy là ruộng tâm. Hình
ảnh chữ điền nếu phân tích ra sẽ thấy:
Có 4 chữ nhựt 日 nằm ngang dọc (nhựt nhựt tung
hoành nhựt)
Có 4 chữ Sơn 山 xoay quanh (Sơn sơn điên-đảo sơn)
Có 2 chữ vương 王 xuôi ngược (lưỡng vương tranh
nhứt quốc)
Có 4 chữ khẩu 口 họp lại chính giữa (tứ khẩu tại
trung-gian).
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Sám Trạng-Trình có câu: "Phá điền Thiên-tử giáng trần" hoặc
"Phá điền Thiên-tử xuất, Bất chiến tự nhiên thành".
Đặc-biệt là hai chữ Vương nằm theo chiều xuôi ngược trong
khung đó là hình ảnh "hai vua mà tranh một nước". Trong con
người có hai vua: là một vua tinh-thần và một vua vật-chất
đang tranh nhau để giành thắng lợi. Vậy thử hỏi nếu vua tinhthần thắng tức là ta đang hướng về con đường đạo đức, thì
người phải năng trau-giồi cho đến độ tận thiện tận mỹ, hòng
giục tấn trên con đường Thiêng Liêng Hằng Sống mà trở về
với Đại-ngã tức là về với Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng ThượngĐế. Cho nên người TU là tự mình tập làm chủ lấy mình, nghĩa
là đặt vị-trí chữ Vương cho đúng chỗ.
Bởi trong chữ Vương 王 có tàng ẩn chữ ngọc 玉 nếu một cái
chấm của nét chủ 丶ấy xuất ra ngoài thì thành chữ chúa 主
nhập vào trong thành ra chữ Vương. Có câu: Ngọc tàng nhứt
điểm, xuất vi Chúa nhập vi Vương.
Tại sao người phải tu để đạt cho được cái "Tâm Điền" ấy?
Đó là lý cớ vì sao phải tu-hành.Tu-hành chính là phương pháp
sửa đổi tâm-tánh để mình làm CHỦ được chính mình; khi đã
tự mình làm chủ được mình rồi thì cũng làm chủ được vũ trụ.
Phật Thích-Ca nói: "Thắng một vạn quân không bằng tự thắng
lấy mình".
Do vậy mà Đức Hộ-Pháp khi nhận được bài thơ trên lần đầu
hẳn là Đức Thượng-Đế đã ngầm giao cho sứ mệnh mở Đạo
Trời, mà mối Đạo này có "Bí-quyết đắc Đạo": Thờ chữ CHỦ.
Nhưng bản tính của con người dễ buông lung, nhà Phật nói là
"Tâm viên ý mã", tức nhiên cái tâm như con vượn, cái ý như
con ngựa, cho nên rất dễ phân tâm.
Thánh Ngôn: Bà Thanh-Tâm Tài-Nữ nói về "Tâm Điền":
"Đạo mở rộng, giống Đạo gieo đã tới hai thu, mà người thiệt vì
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Đạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Đạo,
Đức Thích-Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:
"Lộ vô nhơn hành, ĐIỀN vô nhơn canh.
"Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh"
Ba Anh có hiểu chăng? Sao gọi là "Lộ vô nhơn hành?"
Đường có người đi nhiều mà không ai là người phải,
đường đi dập-dìu thiên-hạ mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả
dối, hạnh hung-bạo, mật chứa đầy tà-khí thế nào gọi là người?
Còn "Điền vô nhơn canh" là sao?
Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi trau. Đạo nơi tâm
thì tâm ví như điền, có điền mà chẳng có cày bừa, đặng đem
hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải
bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu bọ rắn rít xen vào ẩn trú; người mà
có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày bừa
sẵn, duy có ra công làm cho đất phì-nhiêu đặng cho buổi gặt
hưởng nhờ, mà không chịu làm, thế thì phải diệt tận chơn-linh.
Hai câu sau là kết cuộc" (TNII/53)
Thế nên với hai quẻ CÀN KHÔN đã biến tướng qua nhiều
hình-thức:
3- Hai quẻ Âm Dương này tạo thành hình Lục giác:
Với 3 nét của
quẻ CÀN ☰ ta
xếp các cạnh liền
nhau sẽ thành
một hình tamgiác đều, đỉnh
quay lên, còn lại
với 3 nét đứt của
quẻ KHÔN ☷

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

321

cũng sẽ tạo một tam-giác đều có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc
bằng nhau; đặt chồng lên tam-giác kia, đỉnh quay xuống dưới.
Như vậy sẽ có được hình ngôi sao sáu cánh. Cả hai tam-giác
này đều nội-tiếp trong vòng tròn. Tâm 0 của vòng tròn chính là
tâm của tam giác là nơi hiệp các giao điểm của ba đường
phân-giác, cũng là trung-đoạn hay trung tuyến của các tam
giác trên. Đây chính là ngã ba chờ Thầy tức là Trung với
Đạo, Hiếu với Chí-Tôn và Phật Mẫu.
Từ một quẻ Càn hay quẻ một quẻ Khôn đã làm nên một tamgiác đều, ấy là Một sanh ba, ba sanh vạn-vật, thuộc về cơ
quan Chưởng-quản. Hai hình tam giác gát chồng lên nhau là
chỉ Âm Dương hiệp nhứt: Quyền Chí-Linh đối phẩm với quyền
Vạn Linh. Chí linh là cơ qui nhứt, Vạn-linh là cơ tấn hóa; nên
Chí linh đầu nhọn quay lên, mà Vạn-linh đầu nhọn quay về
phía dưới. Chí-linh và Vạn-linh vốn đồng quyền nhau. Bấy giờ
vòng tròn chính là Càn Khôn vũ trụ, tâm 0 là chỉ một quyền-uy
tối thượng là Hộ-Pháp Chưởng-Quản Hiệp Thiên-Đài.
4- Huy-hiệu của Hộ-Pháp là ngôi sao sáu cánh:
Do vậy, mà khi Đức Hộ-Pháp còn sanh tiền Ngài có cho làm
một huy-hiệu hình sao sáu cánh sơn màu vàng, giữa có ba
sọc đỏ, chính giữa ngôi sao có ảnh Đức Ngài đầu đội mão
trắng, hình bán diện, phía trên bức hình có 4 chữ đặt theo hình
vòng cung "Đảng phái thống nhứt", phía dưới bức hình có 5
chữ cũng đặt theo hình vòng cung nghịch lại "Giáo-Chủ Phạm
Công-Tắc".
Chung quanh các cánh ngôi sao đều có đặt vào đó một chữ
Nho, nghịch chiều với kim đồng hồ, khởi ở cánh sao trên, phía
bên phải (nhìn đối diện) là các chữ:
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ 大 道 三 期 普 渡
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Ý-nghĩa hình sao
sáu cánh là nói
lên lý tam Âm
tam Dương tạo
thành Càn Khôn
vũ-trụ. Sáu chữ
là danh hiệu của
nền Tân Tôn
giáo này mà Đức
Ngọc
Hoàng
Thượng Đế làm
Chúa Tể.
Màu vàng chính là Tôn-chỉ của nền Đại-Đạo là Phật giáo
chấn-hưng. Là Thiên khai Huỳnh Đạo. Là Việt Nam ở vào
châu Á giống da vàng. Biểu tượng trung ương: Mồ Kỷ THỔ.
Ba sọc đỏ là Tam giáo qui nguyên (Phật- Tiên- Thánh), nếu
nhìn theo nghĩa hẹp là Nam, Trung, Bắc Việt Nam hòa hiệp,
theo Thánh-ý của Chí-Tôn là:
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc.
Chủ-quyền Chơn đạo một mình TA.
Ảnh bán diện của Đức Hộ-Pháp là chứng-tỏ qưyền-uy tối
thượng của Ngài là "Thay trời tạo thế" nhưng chỉ có nửa
quyền mà thôi, bởi Ngài chỉ là Giáo Chủ về phần hữu-hình,
còn phần vô-vi thì do Thượng-Đế, cho nên:
- Chữ Đạo 道 (12 nét) đặt trên đỉnh, chính giữa của ngôi sao,
hai bên chữ Đạo là chữ Tam 三 3 nét và chữ Đại 大 3 nét, là
lý tam Âm tam Dương mà tạo nên hình tướng. Còn lại ba chữ
Kỳ 期 (12nét), tiếp theo là chữ Phổ 普 (12 nét), chữ Độ 渡 (12
nét); cọng chung là 36 nét (12x3=36). Ấy chỉ ba mươi sáu từng
trời. Kinh có nói:
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"Ba mươi sáu cõi Thiên-tào,
"Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hư".
Sở-dĩ các chữ Nho đặt nghịch chiều kim đồng hồ là nói lên sự
phản bổn hoàn nguyên, tức là Đạo, là trở về nguồn, bởi Thầy
có dạy "Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh thiêng liêng".
Xưa Phật chỉ độ về phần hồn chớ không độ về phần xác, độ
Nam chớ không độ Nữ, độ tử mà không độ sanh, cho nên câu
niệm "LụcTự Di-Đà" chỉ có sáu chữ mà thôi; đó là "Nam mô ADi-Đà Phật".
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến tận độ chúng sanh qui nguyên-vị
nên câu niệm có đến 12 chữ, đó là "Nam-mô Cao Đài Tiên
ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" cho nên tượng-trưng bằng chữ
Đạo 道 có 12 nét (là gồm đủ 6 Âm và 6 Dương).
Lạy Thầy cũng lạy 12 (ba lạy, mỗi lạy 4 gật). Bởi:
"Thập nhị khai thiên là Thầy, Chúa của càn-khôn thế giái, nắm
trọn Thập nhị thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy".
Nhìn chung vào tấm huy-hiệu này có 7 điểm (6 cánh + 1 tâm)
mà điểm giữa là hình ảnh của Hộ-Pháp ngự trị. Số 7 chỉ về
người, ứng với số của trời là 1.Trước đây đã nói Giáo-Tông
cũng đứng chủ trung con số 7 ấy là cơ hiển tức cơ Âm, giờ
này Hộ-Pháp cũng nắm con số 7 là cơ ẩn, ấy là cơ Dương.
Trên tấm huy hiệu còn có 4 chữ "Đảng phái thống nhứt" ngoài
ý nghĩa là một nền Tôn giáo Đại Đồng ra, thì con số 4 là chỉ Tứ
Âm Tứ Dương, để hiệp vào các con số Tam ở trên mới tạo
thành Bát-Quái, 5 chữ "Giáo-chủ Phạm-Công-Tắc" vừa xác
định ngôi vị của Ngài trong nền Đại-Đạo, mà con số 5 cũng để
xác định là con số "ngũ trung" tức là Tâm của Bát-Quái nữa.
5- HỘ-PHÁP làm chủ BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN:
Tam Âm tam Dương và Tứ Âm Tứ Dương hiệp lại sẽ thành
Bát Quái Đồ Thiên mà Hộ Pháp vi chủ. Ấy là Giáo Tông làm
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chủ Bát Quái hữu hình, thì Hộ Pháp làm chủ Bát Quái Vô-vi
vậy. Âm Dương không xa lìa nhau. Khi Giáo Tông và Hộ Pháp
hiệp một là quyền Chí-Tôn tại thế. Tức nhiên ngày nay Đạo
Cao-Đài dùng Bát-Quái Đồ Thiên là hình ảnh của Bát Quái
Hậu Thiên lật ngược lại, đồng thời xoay ngang qua, biến trục
Nam Bắc thành Đông Tây, y như hướng của Đền Thánh Toà
Thánh Tây-Ninh hiện giờ.
Bài thơ và huy
hiệu ngôi sao
sáu cánh đã vẽ
nên trách nhiệm
và quyền-hành
của Hộ Pháp mà
Đức Chí Tôn đã
giao phó lập
thành
QUỐC
ĐẠO chính là
Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ này vậy.
Hai câu thơ sau
cùng:
"Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
"Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai".
Trong hai câu này là ám chỉ về số không như "túng lúi" là
không tiền (0),"ăn bòn" (0) cũng là chỉ không tiền, "chẳng chịu
tấp theo ai" (0) cũng nói lên 3 số không. Nếu viết ba con số
000 rồi đặt số 3 ở phía trước, thành ra 3.000 (ba ngàn) ấy là
chỉ về công-quả của người tu theo Đạo Cao Đài ngày nay
Phụng-sự Vạn linh cũng là phụng sự Chí-Linh.
Quả thật, dự đoán của Ông Cư không lầm, vì sau đó, chính
Đức Thượng-Đế đã xác-nhận:
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"Muôn kiếp có TA nắm chủ-quyền,
"Vui lòng tu-niệm hưởng ân Thiên,
"Đạo-mầu rưới khắp nơi trần-thế.
"Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên".
Sau, chính Ông PHẠM CÔNG TẮC là Hộ-Pháp Chưởng Quản
Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng – Là Giáo Chủ
Đạo Cao Đài. Bài thuyết Đạo 30-9-Đinh Hợi Ông kể rằng:
"Hai chữ Quốc-Đạo lần đầu Chí-Tôn viết ra làm cho Bần-Đạo
mờ-mịt, cũng vì hai chữ Quốc-Đạo ấy mà Phạm Công-Tắc
chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm cho ra thiệt tướng.
Ôi, hai chữ Quốc-Đạo là một vật của Bần-Đạo tìm tàng rồi mới
biết khôn, khởi điểm biết thương nòi giống, biết thương Tổquốc, đeo-đuổi mất còn với cái muốn khát khao từ buổi thanh
xuân đó vậy. Tự biết khôn dĩ chí gặp Đạo năm 35 tuổi, BầnĐạo thấy sao mà phải khát-khao thèm lạt, tại làm sao Chí Tôn
biết thiếu-thốn nơi tinh thần điều ấy mà cho Bần-Đạo? BầnĐạo ban sơ nghi-hoặc, có lẽ Đấng có quyền-năng Thiêng liêng
biết tâm-lý đang nồng-nàn ao-ước, đương thèm lạt khao khát,
đương tìm tàng mà đem ra cám dỗ.
Hại thay! Yếu-ớt đức-tin, ngày nay Bần Đạo ăn năn quá lẽ, 15
năm đã đặng thấy gì? Cả thiên-hạ nói rằng nòi giống Việt-Nam
không có Đạo. Lạ-lùng thay, chúng ta tự hỏi có thật vậy
chăng?
-Thật quả có chứ! Có nhiều Đạo quá mà thành ra không Đạo,
mượn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà thôi" (ĐHP 30-9-ĐinhHợi).
Bởi: "Cái Tôn-chỉ của Đại-Đạo đã biểu-lộ rõ ràng:
Đạo có bí-quyết đắc Đạo. Chẳng phải do một mặt yếm thế: đã
tịnh-dưỡng tinh-thần mà phải lịch-lãm phần nhơn sự siêuphàm bạt chúng rồi lấy đạo-đức mà cứu nhơn quần xã hội,
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phải tùng sở hữu của chúng-sanh mà lập phương phổ hóa thì
cái công tu-luyện kia mới có bổ-ích cho".
6- Quyền-hành của HỘ-PHÁP:
"Hộ-Pháp thì lo giữ luật-lệ của Đạo cho khỏi sái Thiên điều, vì
luật-lệ của Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ ngày nay thì thế cho
Thiên-điều.
"Hộ-Pháp có quyền đặc biệt về Ân-xá cũng như Giáo Tông có
quyền về Chánh-trị vậy".
Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp-Thiên-Đài có Thượng Phẩm,
Thượng-Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức. Hễ Giáo-Tông
và Hộ-Pháp hiệp một là quyền Chí Tôn tại thế.
Lại nữa Hộ-Pháp còn là Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình Đài tức
là Hiệp Thiên và Cửu-Trùng nên mới được gọi là Giáo Chủ,
cho nên nhơn-sanh mới gọi là Thầy, nhưng chỉ đứng về
phương diện Hữu Hình mà thôi.
Những lời luận bàn trên đều đúng vào cuộc đời hành đạo của
Đức Hộ-Pháp. Hầu như số định của mỗi người đều được
Thiêng-Liêng ấn định, cho nên con số 7 của sao sáu cánh đã
điểm đúng vào bức ảnh bán diện của Ngài, định cho cuộc đời
của Ngài là 70 tuổi, bởi số 7 hiệp với tâm 0 là trở về vô-vi,
thành ra con số 70. Đức Ngài có giáng cho bài Thài cúng tế:
… Nào hay vạn sự do Thiên-định,
Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi.
Nhớ tiếc sức phàm thừa chống chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi-vơi…
Chính đây cũng là thời-kỳ qui hiệp của các Tôn giáo trên toàn
cầu nên Đức Chí-Tôn đến mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tônchỉ là Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, thế nên BátQuái Hư Vô này cũng mang tánh cách qui hiệp..
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Đức Hộ-Pháp cũng như Đức Quyền Giáo-Tông đều nắm trọn
hai Bát-Quái vào tay, nhưng Giáo-Tông hữu hình còn Hộ Pháp
thì vô-vi cho nên bài thơ Đức Chí-Tôn ban cho có câu "Muối
mặn ba năm muối mặn dai", nếu lấy (3+5=8). Tám là chỉ BátQuái, mà chữ "dai" chứng tỏ sự kéo dài, tức là nhiều hơn số 1,
vậy là số 2. Hai lần Bát Quái ấy là Bát-Quái Đồ Thiên và BátQuái Hư-Vô chỉ riêng Đạo Cao-Đài mới có.
Quả thật Chí-Tôn đã "chọn mặt gởi vàng" đúng đối tượng, bởi
Ngài lúc nào cũng tha-thiết với sứ mạng, lời rằng:
"May một điều là Tôi còn thiếu với Đức Chí-Tôn Tôi xin đầu
kiếp, thiếu hay không mà kiếp này Tôi là tên dân nô-lệ cho
nước Việt-Nam, đã chịu thống-khổ tâm-hồn lẫn hình thể trên
35 năm. Tôi không xin, không biết tại sao Tôi đầu kiếp xuống
dân Việt-Nam, Tôi cảm-kích vô hạn: nào chịu khổ, nào chịu
bạc nhược và yếu-hèn, tại thấy nhơn-loại đau đớn Chí-Tôn
mới đến mở một nền Tôn-giáo, làm một khối sanh-quang cho
toàn nhơn-loại đó là cái danh-dự của nước Việt-Nam đã chịu
khổ.
"Vì cái tình Chí-Tôn đối với dân-tộc Việt Nam nên Tôi thí thân
phải chết mới đền bồi xứng đáng".
Đức Hộ-Pháp vừa lo cho Cơ-quan Cửu Trùng-Đài lại vừa lo
cho Hiệp-Thiên-Đài, Ngài cũng có lời than:
"Hại thay! Chớ phải chi hai lẽ thiện và ác ấy cả Thánh Thể của
Ngài đi một lối mà thôi, nói đơn giản: thà là làm thầy chùa thì
thầy chùa, thầy pháp là thầy pháp; Đạo thời Đạo đi cho triệt
để, hay Đời cho triệt-để đi.
Khổ não thay! Thánh-Thể Đức Chí-Tôn vì lãnh nơi mạng lịnh
của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn vẹn nơi thế gian
của Ngài. Hỏi vậy chớ Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta có phải giao
Thánh hay là giao phàm? Nếu ta lấy theo sự suy gẫm của ta,
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ta phải nhìn rằng Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta phàm nhiều hơn
Thánh, lẽ dĩ-nhiên trước mắt ta đã ngó thấy.
"Tự thuở nay con người dầu sức mạnh-mẽ thế nào gánh một
vai mà thôi, Đại-Từ-Phụ lại buộc cả Thánh-thể của Ngài phải
gánh hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai Tôn-giáo trước mắt
ta, ta ngó thấy:
- Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo,
- Công-giáo lại nghiêng cái gánh bên Đời.
Đời, Đạo; phàm Thánh. Đức Chí-Tôn đến lập Thánh Thể của
Ngài, Ngài biểu phải đứng ngay chính giữa của nó. Luận ra
cho cùng lý, thì Hội-Thánh của Ngài buộc không Đời mà cũng
không Đạo, ở giữa cái mức trung-tâm của Đời và Đạo".
"Nơi Tây phương Cực Lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma
hồn quỉ xác mà đến hại thế này nữa.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG
護法 堂
E: The office of Hộ Pháp. L’office de Hộ Pháp.
F: Hộ Pháp in miniature. Hộ Pháp en miniature.
Tòa nhà của Đức
Hộ-Pháp (Hình
bên ngoài nhìn
vào), tức là nơi
làm việc của Hộ
Pháp - Giáo chủ
Đạo Cao Đài về
phương
diện
hữu hình Còn
Giáo chủ về vô vi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Thiêng liêng) thì do quyền hành của Đức Chí-Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế.
(Hộ Pháp là Đức Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Đài.
Đường là nhà).
Hộ Pháp Đường là tòa nhà lớn dành làm văn phòng làm việc
của Đức Hộ Pháp và cũng là nơi nghỉ ngơi của Đức Ngài
ngoài giờ làm việc.
Hộ Pháp Đường được xây dựng trong Nội Ô Tòa-Thánh, bên
cạnh Báo Ân Từ và Văn phòng Hiệp-Thiên-Đài của chư vị Thời
Quân, cùng nằm trên đại-lộ Phạm Hộ-Pháp.
• Đôi liễn nơi cổng Hộ Pháp Đường khi xưa, khởi đầu bằng hai
chữ HỘ PHÁP:
- HỘ chấp Thiên cơ quản suất Càn Khôn an thế giới,
- PHÁP quyền xử định hòa bình thiên hạ tổng hoàn cầu.
護執天機管率乾坤安世界
法權處定和平天下總寰球
Nghĩa là
• Che chở và gìn giữ Thiên cơ, cai quản Càn Khôn Vũ Trụ, làm
cho thế giới an ổn,
• Quyền hành chưởng quản pháp luật, phán đoán sắp đặt hòa
bình cho nhơn loại khắp hoàn cầu.
• Đôi liễn nơi cổng Hộ Pháp Đường hiện nay là đôi liễn của
Phạm Môn, nên khởi đầu bằng hai chữ PHẠM MÔN:
- PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp,
- MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.
梵教隨元救世度人行正法
門權定會除邪滅魅護眞傳
Nghĩa là
• Phật dạy tùy theo thời gian mà cứu độ người đời, thi hành
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chánh pháp,

• Quyền hành nơi cửa Đạo là định ra khoảng thời gian để diệt
trừ tà mị yêu quái, bảo hộ chơn truyền

• Trên lầu Hộ Pháp Đường, trước bàn thờ Đức Phạm Hộ
Pháp, quí vị công quả Phạm Môn có làm đôi liễn ghi nhớ công
ơn vĩ đại của Đức Phạm Hộ Pháp:
- Đại đức từ bi thủy sáng hoằng cơ chơn pháp tuyên dương
truyền chánh giáo,
- Vĩ công cứu thế vĩnh hoài minh huấn chúng sanh sùng bái
ngưỡng tôn sư.
大德慈悲始創弘基眞法宣揚傳正教
偉功救世永懷明訓眾生崇拜仰尊師
Nghĩa là
• Đức từ bi lớn, đầu tiên gây dựng nền tảng rộng lớn về giáo lý
chơn thật, tuyên dương và truyền bá chánh giáo,
• Công lao to lớn cứu đời, ghi nhớ mãi những lời giáo huấn rõ
ràng, chúng sanh kính phục tôn thờ, chiêm ngưỡng Đấng
Tôn sư.

HỘ PHÁP EM
Hộ Pháp Em : là vị giữ chức Phó Trị Sự trong một Hương-Đạo

HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC (1890-1959)
Tiểu sử:
Ngài Phạm Công Tắc sanh ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm
Canh Dần (dl 21-6-1890) tại làng Bình Lập, bên bờ sông Vàm
Cỏ Tây, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An), nhưng song thân
của Ngài quê quán tại làng An Hòa, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây
Ninh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thân phụ của Ngài là Ông Phạm Công Thiện và Thân mẫu là
Bà La Thị Đường.
Đức Chí Tôn tiết lộ cho biết, Ông Phạm Công Thiện là Chơn
linh của Ngân Hà Công Bộ nơi Thiên đình giáng trần.
Ông Phạm Công Thiện làm công chức dưới thời Pháp thuộc,
khi đổi đến Tân An làm việc thì đem gia đình theo, và ở đó
sanh ra Ngài Phạm Công Tắc.
Ngài Phạm Công Tắc có tất cả tám anh chị em ruột, mà Ngài
là thứ tám, còn một người em gái út thứ chín, như vậy Ngài là
Áp Út trong gia đình.
Gia đình Ngài đều theo Đạo Công giáo.
Ông Phạm Công Thiện, tuy là một công chức nhưng Ông rất
thanh liêm, lòng hâm mộ đạo đức, luôn luôn chủ trương "Dĩ
đức vi trọng", nên thường tham gia chống áp bức và bất công
một cách tích cực. Do đó, giới đồng liêu không ưa ông, tìm
cách đẩy ông đi xa, và cuối cùng ông phải nghỉ việc, đưa gia
đình trở về quê quán là làng An Hòa, quận Trảng Bàng, tỉnh
Tây Ninh, để làm ăn sinh sống.
Năm 1902, Ông Phạm Công Thiện mất, lúc đó Ngài Phạm
Công Tắc mới được 13 tuổi.
Thuở nhỏ, Ngài Phạm Công Tắc được cha mẹ cho theo học
chữ Nho tại trường làng, sau đó mới đổi qua Tây học, và học
bậc Trung học tại trường Chasseloup Laubat Sài Gòn.
Gia đình lúc đó gặp cảnh khó khăn sa sút, nên Ngài rấp tâm
học tập để thi đậu ra làm việc, có tiền phụ giúp gia đình.
Năm 1907, Ngài thi đậu bằng Thành Chung.
Trong thời gian đi học, Ngài có tham gia phong trào Đông Du
(1904-1907) do Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở Nhựt Bổn lãnh
đạo, có hai nhà cách mạng Phan Bội Châu và Phan Châu
Trinh giúp sức. Ngài Phạm Công Tắc có tên trong danh sách
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các thanh niên đi du học ở Nhựt, chỉ chờ ngày đưa đi. Nhưng
mật thám Pháp khám phá được phong trào nầy, chúng đến xét
nhà Ông Trần Chánh Chiếu (Gilbert Chiếu) là người đại diện
phong trào Đông Du ở Sài Gòn, và xét cơ sở Minh Tân Công
Nghệ của Ông Lương Khắc Ninh, để tìm danh sách và tổ chức
phong trào Đông Du, nhưng Ông Ninh lanh tay thiêu hủy tất cả
hồ sơ để phi tang, nên bọn mật thám Pháp không có bằng cớ
để bắt bớ. Tuy nhiên chúng vẫn theo dõi rất gắt gao, nên
phong trào Đông Du không thể hoạt động được.
Ngài Phạm Công Tắc tạm gác lại mộng Đông Du, quyết định
xin đi làm việc để có tiền nuôi mẹ và phụ giúp gia đình. Ngài
có thuật lại quãng đời nầy trong một bài thuyết đạo:
"Bần đạo hiện ở tại Tây Ninh, thiên hạ còn nhớ, buổi ấy không
biết gì hết, duy có biết thương mẹ mà thôi, thêm đứa em gái
tới lúc định gả chồng, không còn ở chung nữa.
Lúc ấy Bần đạo đã thi đậu, nên ra làm việc với hãng buôn, ăn
lương lớn lắm, mà sợ không biết nuôi mẹ được không, lại bị
người anh rể nói: Em làm việc ở hãng buôn không có danh dự
gì hết. Nghe lời nên xin vô sở nhà nước, làm việc mỗi tháng
lương bảy tám chục đồng, là nhiều lắm, ăn xài không hết, còn
dư đôi ba chục bạc để nuôi mẹ."
Do đó, Ngài xin làm việc ở Sở Thương chánh SaiGòn.
Năm 21 tuổi, Ngài vâng lịnh mẫu thân lập gia đình với Bà
Nguyễn Thị Nhiều, sanh đặng ba người con, nuôi được hai
người con gái là: Cô ba Phạm Hồ Cầm và Cô tư Phạm Tần
Tranh. (Bà Nguyễn Thị Nhiều, thường gọi là Bà Tám, vì Đức
Phạm Hộ Pháp thứ tám, sau đắc phong Nữ Chánh Phối Sư,
Thánh danh Hương Nhiều, làm Chưởng quản Phước Thiện
Nữ phái; Cô tư Phạm Tần Tranh, sau cũng được thăng lên Nữ
Phối Sư, Thánh danh Hương Tranh; còn Cô ba Phạm Hồ Cầm
không có cầu phong hành đạo).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Năm 1912, thân mẫu của Ngài Phạm Công Tắc qui liễu, lúc đó
Ngài được 22 tuổi. Một nỗi đau đớn vô cùng tận đối với Ngài.
Sau nầy, Ngài có thuật lại như sau:
"Năm Bần đạo 22 tuổi, đau đớn biết bao nhiêu, chỉ biết có một
điều là lo lập thân danh đặng nuôi mẹ, lập thân danh để bảo
trọng anh em, đến chừng thành danh rồi khổ đáo để, cha mẹ
đã khuất hết, dầu thương bao nhiêu cũng không còn, lại bị ác
nữa là vợ con gia đình sanh đẻ mãi, đâu có lo ngoài được
nữa, khởi thống khổ tâm hồn, tới chừng cao sang sung suớng,
ngó lụng lại không thấy cha mẹ, vì cha mẹ đã chết hết, thôi
mình đeo theo anh em, em chết nữa, lần lượt bao nhiêu người
thân ái đều chết hết, bao nhiêu cái thương nồng nàn chỉ để nơi
một người anh rể, thương hơn anh ruột nữa; có một người em
gái thứ chín, đó là người bạn thân mến trong kiếp sanh của
Bần đạo, mà đã qui liễu rồi, tới chừng ấy, tâm hồn ngơ ngẩn,
xác thịt bơ thờ, đi ra ngoài đồng ngó ngọn cỏ, con chim, nó
cũng nhắc, nghe tiếng hát của mấy em cấy lúa, nghe tiếng hò
của người chèo ghe, cũng nhắc tới nỗi đau thương. Từ ngày
ấy, không biết buổi nào được vui, chỉ muốn đi tu, muốn tìm
cảnh tu, cho đến từng tuổi nầy, đáo để tâm hồn quá lẽ."
Buồn phiền về việc tử biệt sanh ly, Ngài chán nãn sự đời, nên
để tâm nghiên cứu Thần Linh Học và tìm cách liên lạc với các
vong linh của thế giới vô hình.
Vào lối tháng 6 năm 1925, sau khi luận đàm với các bạn trí
thức đương thời, cũng là bạn đờn ca tài tử, có một ông cho
biết hiện giờ ở Nam Vang, có nhiều trí thức chơi xây bàn để
mời các vong linh người quá vãng về nói chuyện, ông cũng nói
rõ là dùng cái bàn ba chân và cách giao tiếp với vong linh.
Thế là đúng với ý hướng của Ngài, nên Ngài bàn với quí ông:
Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, hiệp nhau thử thực hành việc
xây bàn coi kết quả thế nào.
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Vào hạ tuần tháng 7 năm 1925, quí ông: Cao Quỳnh Diêu,
Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, và vài người trong gia đình,
tụ lại nhà ông Cao Hoài Sang, thử nghiệm việc xây bàn. Đêm
đầu tiên, xây bàn không kết quả. Đêm thứ nhì tiếp tục xây bàn
thử nghiệm nữa, thì được kết quả hoàn toàn.
Đàn cơ đêm 15-10- Giáp Thìn ( 1964 )
Phò Loan : Hiến Pháp & Thượng Sanh
Đức Hộ-Pháp giáng Cơ cho bài Thi Khoán thủ:
HỘ quyền Cực lạc định tà chơn,
PHÁP ấn nêu cao sáng Đạo huờn.
PHẠM tử V-Đà ra phép mật,
CÔNG môn Kim khuyết định thần nguơn.
TẮC quyền di lập xong đàn tịnh,
GIÁNG thế khai cơ độ vĩ nhơn.
MỪNG sắp nên hình cho vạn chủng,
ĐÀN cao vui hưởng phép thường chơn.
( Đạo đức vuông tròn trọng nghĩa nhơn.)
Bài Thài Hiến Lễ Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc
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 chỏi,
Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi.
Rồi đây ai đến cầm Chơn pháp?
Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỘ PHÁP KHÔNG LÀM THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ
Tờ của Tam-Đầu-Chế số 410 ngày 29 tháng 3 năm Ất Mùi:
Thỉnh giáo về việc Đức HỘ PHÁP không làm Thượng Tôn
Quản-Thế nữa.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Lập-trường tranh-đấu Độc-lập
của dân Việt vẫn còn phức-tạp chưa đến mục-đích cuối cùng
của nó, hễ thuận theo Quốc-nội Qui-thống thì bị trở-lực Ngoại
Quốc, mà Quốc-Tế là một trở-lực khó đương đầu cho QuốcDân. Bởi cớ mà Đạo bị lôi cuốn theo phong-trào, trót gần 10
năm hy-sinh xương-máu của Đạo, cuộc cách mạng của toàn
dân không đi theo một chiều-hướng cùng Chánh-Phủ vì cớ mà
chính-quyền lủng-củng nội-bộ, loạn ly. Ta vì phục-vụ cho Tổ
Quốc giống nòi Việt-Nam đã thuận cho Quốc-Gia-Hóa cả
quân-đội và để trọn quyền cho Chánh Phủ sử-dụng, thì kể như
Đạo đã xong phận-sự cùng nước Việt và dân Việt và Đạo hôm
nay đã trở về lập trường vào địa-vị Quốc-Tế của nó. Bởi cớ
mà Bần-Đạo không muốn làm Thượng-Tôn Quản-Thế là tránh
điều trở-ngại cho Chánh-Quyền, vậy từ đây hễ gặp trườnghợp nào mà con cái của Đạo vì ảnh hưởng và danh-thể của
Đạo mà bị tử-nạn, bất cứ là quân-sĩ hay Tín-Đồ đều do nơi
Pháp-Chánh minh-tra đủ lẽ đáng vào hàng Thánh-Tử-Đạo thì
Bần-Đạo chiếu theo luật-pháp đặng truy-thăng cho họ, còn trái
lại thì ta phải cam-chịu để quyền Thiêng-Liêng định-vị. Thoảng
như lấy lễ đặng an-ủi Cha Mẹ, vợ con cùng các bạn của kẻ
quá-cố thì ta cũng nên rộng lòng dung-thứ. Phải cho Giáo-Sĩ
xem lời phê nầy." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

HỘ TRÌ
護持
E: To help.
F: Secourir.
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Hộ trì 護 持 là Che chỡ và gìn giữ
Di Lạc Chơn Kinh:
"Thi pháp hộ trì vạn linh sanh chúng"

HỘ VIỆN
戶院
E: Institude of finances.
F: Institut de finances.
Hộ: Nhà cửa, tài sản. Viện: toà sở lớn. Hộ Viện là một Viện
trong Cửu Viện Cửu Trùng Ðài, trực thuộc Thái Chánh Phối
Sư, có nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ tiền bạc và tài sản của Đạo.
Hộ Viện lập Sổ Thâu Xuất phân minh, lập Sổ Tài sản: nhà
cửa, máy móc, dinh thự, ruộng đất, đồn điền, v.v...
Đứng đầu Hộ Viện là một vị Thượng Thống, phẩm Phối Sư, có
các Phụ Thống, Quản Văn phòng và Thơ ký giúp việc.

HỘ VỤ
戶務
E: Financial affair.
F: Affaire financière.
Hộ: Nhà cửa, tài sản. Vụ: Công việc. Hộ Vụ là một Vụ trong
Ban Tứ Vụ của mỗi Thánh Thất, có nhiệm vụ giữ gìn tiền bạc
và tài sản của Thánh Thất.
Hộ Vụ lập Sổ Thâu Xuất tiền bạc, Sổ Tài sản của Đạo nơi
Thánh Thất. (Xem: Ban Tứ Vụ, vần B)
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HỐI CẢI
悔改
E: To amend oneself.
F: S’amender.
Hối là ăn năn sám hối, biết lỗi mình đã gây ra. Cải: sữa chửa
lỗi lầm. Hối cải: biết được lõi mình và tự sữa chữa lõi lầm để
trở thành người tốt hơn

HỐI NGỘ
悔悟
Ngộ: biết, trong lòng hiểu thấu gọi là ngộ. Hối ngộ : ăn năn
sám hối lỗi lầm
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Cả kêu thức tỉnh hỡi ai,
Thành tâm hối ngộ Cao Đài cứu nguy.
Nếu mà dụ dự diên trì,
Phải cam chịu lấy nạn nguy buổi nầy.

HỒI DƯƠNG
囘陽:
E: To restore the life.
F: Revenir à la vie.
Hồi: Trở về, hướng về. Dương: Khí dương, chỉ sự sống. Hồi
dương là tình trạng người bịnh sắp chết tỉnh lại để trối lại với
người thân, rồi sau đó thì yếu dần và chết hẳn.
Trong cơ thể con người, khi hai khí âm dương điều hòa thì cơ
thể mạnh khỏe. Nếu hai khí ấy mất cân đối thì sanh ra bịnh
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hoạn. Khi khí dương tuyệt dứt, chỉ còn lại khí âm thì cơ thể
phải chết, khí âm làm cơ thể lạnh dần, đơ cứng và bất động.
Trong nhiều trường hợp người bịnh sắp chết, khí dương gần
hết, may nhờ uống vào một liều thuốc hồi sinh, hay vì tinh thần
nổi lên chống lại Thần chết, để trối trăn dặn dò con cháu, thì
bỗng nhiên người bịnh tỉnh lại hẳn. Người ta gọi là người bịnh
hồi dương, cũng giống như ngọn đèn dầu, trước khi tắt thì
phụt sáng lên.
Thường thì sự hồi dương chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi
người bịnh yếu dần và chết hẳn.

HỒI ĐẦU
囘頭
Hồi đầu 囘 頭: quay trở lại, tỉnh ngộ
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Người tu thì được khương ninh,
Kẻ vô đạo đức chôn mình vực sâu.
Khá mau thức tỉnh hồi đầu,
Ăn chay chuộc tội khỏi hầu Phong đô.

HỒI ĐẦU HƯỚNG THIỆN
Hhồi đầu hướng thiện: Tỉnh ngộ hướng về con đường thánh
thiện.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày nào toàn thể nhơn sanh đều biết hồi
đầu hướng thiện, nhìn Ðạo Trời là một Cơ Quan Cứu Thế,
thật hành chủ nghĩa Thương yêu cho ra thiệt tướng thì ngày
ấy mới đặng hưởng Hòa bình Đại đồng thế giới".
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HỒI GIÁO
(Mahométisme, Islamisme)
Hồi-Giáo là một Tôn Giáo dạy các Tín-đồ phải phục tùng
Thượng-Đế một cách hoàn toàn tuyệt đối, không thắc mắc,
không bàn cải, vô điều kiện (Hồi được dịch tiếng Á Rập: Islam
nghĩa là Phục Tùng. Giáo: Tôn giáo)
Đây là một Tôn Giáo độc Thần tiêu biểu nhứt, nó có tính cách
cứng rắn, đưa người Hồi giáo lẫn lộn giữa Đạo và Đời. Hồi
Giáo được Giáo-Chủ Mahomet chánh thức mở ra từ ngày 1607-622 (Sau kỷ nguyên Tây lịch) tại thành phố Medina nước ÁRập và ngày này được dùng làm kỷ nguyên Hồi Giáo.
Quyển sách căn bản của Hồi Giáo là Thánh Kinh Coran, ghi
chép những điều giảng dạy của Giáo chủ Mahomet Kinh
Thánh Co-ran là văn bản thiêng-liêng và duy nhứt làm nền
móng cho Đạo Hồi. Nó là nhân tố thiết yếu gắn bó mọi Tín đồ
Hồi-giáo trên thế giới, hằng ngày mỗi Tín đồ phải cầu nguyện
bằng cách đọc thuộc lòng một vài đoạn Kinh Coran. Co-ran
theo tiếng Á Rập: Qurân có nghĩa là tụng niệm. Đấy là những
lời của chính Thượng Đế truyền lại cho Đấng Tiên tri. Kinh Coran có tính thiêng liêng đến nỗi trong các nước Hồi Giáo,
người ta không bán và cũng không mua quyển Kinh này,
những người dơ bẩn không được rờ mó đến nó và người
ngoại Đạo không được phép cất giữ Kinh Co-ran. Kinh này
được viết bằng tiếng Á Rập và không ai được quyền dịch ra
môt thứ tiếng khác, mọi Tín đồ dù thuộc quốc tịch nào cũng
phải tụng Kinh Co-ran bằng tiếng Á-Rập.
Kinh Co-ran tuy không được viết dưới dạng thơ, nhưng nhịp
điệu và cách đọc Kinh làm cho nó giống như một tập thi ca viết
bằng những từ-ngữ rất đẹp, rất trong sáng. Chính chất lượng
của Kinh đã làm cho các Tín đồ càng tin rằng đó thật là những
lời của Thượng Đế, vì con người không ai sáng tác nỗi một tác
phẩm siêu phàm như vậy. Ngay trong Kinh Co-ran cũng có
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đoạn nói người và Thần Thánh dù có họp sức, giúp đỡ nhau
cũng không sao tạo ra được một công trình đẹp đẽ như Kinh
Co-ran này (Chương 17, Câu 88). Đây cũng là tác phẩm số 1
của nền văn học Á-Rập. Trẻ con lúc học vỡ lòng đã phải thuộc
từng đoạn Co-ran. Nó sẽ theo dõi suốt đời người Hồi giáo vì
họ tin rằng nó mang lại giải đáp cho tất cả vấn đề mà con
người và xã hội đặt ra. Thật ra trong Đạo Hồi không hề có sự
phân biệt giữa Đạo và Đời. Kinh Co-ran có nói trong chương 4
câu 13 "Trên trời dưới đất tất cả đều thuộc Thượng Đế".
Hình thức Kinh Co-ran:
Kinh Thánh Co-ran có cả thảy 114 chương gọi là sua-rát
"Surâ". Mỗi chương mang một tên do đời sau đặt cho và chia
thành nhiều câu hay vần thơ (Âya) chương ngắn nhất có 3 câu
và chương dài nhất có 228 câu. Tổng cộng có cả thảy 6.219
câu trong Co-ran. Gần 3.500 câu là những lời cầu nguyện hay
những mệnh lệnh của Thượng Đế. Phần còn lại nêu lên
những sự kiện đã dẫn trong Tân ước và Cựu-ước của các
Đạo Do-Thái và Cơ Đốc. Các chương trong Kinh Co-ran
không được sắp xếp theo thứ tự thời gian mà theo độ dài ngắn
để đọc dễ nhớ, trừ chương I, chương mở đầu, mặc dầu chỉ có
5 câu nhưng quan trọng ở chỗ nó lại làm đầu đề cho mọi
chương khác. Câu 1 của chương 1 là:"Nhân danh Thượng
Đế khoan dung độ lượng". Đây cũng là câu mà mọi Tín đồ
Hồi giáo dùng để chào hỏi nhau và là câu gốc của mọi lời cầu
nguyện. Trên đầu 29 chương, người ta còn thấy những chữ bí
mật, có lẽ là những dấu hiệu viết tắt mà đến nay chưa ai giải
đoán được. Kinh Co-ran không phải là một tập thơ, nhưng các
câu của nó có vần có điệu. Khi tụng Kinh người ta phải dừng
lại đúng chỗ trong mỗi câu. Chính cách tụng niệm lại có tầm
quan trọng của nó đưa đến cho người nghe một cảm giác
thiêng liêng, huyền bí
Nội dung Kinh CO-RAN:
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Giáo lý và quan niệm xã hội
Đạo Hồi là một Tôn giáo tương đối đơn giản trong Giáo lý và
trong nghi thức. Kinh Co-ran chi tiết hóa những điểm này. Đạo
Hồi không tự xem mình là một Tôn giáo mới mà chỉ kế tục các
Tôn giáo có trước trong vùng là Do Thái và Cơ-Đốc Giáo. Đạo
Hồi lập lại giáo thuyết đơn thần của Abraham và kêu gọi Tín
đồ chỉ thờ một Thượng Đế duy nhất chống lại thuyết ba ngôi
của Đạo Cơ Đốc. Những nghi thức như cách tụng niệm, tháng
trai giới hay nghĩa vụ hành hương đều mượn từ các Tôn giáo
có trước. Theo Đạo Hồi, chỉ có một Thượng Đế nhân từ và
kiến tạo, con người nhận biết Thượng Đế qua các dấu vết để
lại. Thượng Đế tạo ra Trời và đất, xây dựng trật tự trong vũ trụ
và lấy bụi bặm để nặn ra con người. Tình thương và lòng Bác
ái cũng là những điển hình kiến tạo của Thượng Đế. Thượng
đế đã giao phó cho một số người gọi là các Đấng Tiên tri
nhiệm vụ truyền đạt lại cho thế gian những Thông điệp của
mình. Các Đấng Tiên tri gồm có Adam, Noah, Abraham, Mô-idơ, Giê-su và cuối cùng là Mu-ha-mát, tất cả đều là người DoThái trừ Mu-ha-mát. Sau Mu-ha-mát sẽ không còn Đấng Tiên
tri nào nữa. Kinh Co-ran xem Chúa Giê-su của Đạo Cơ-Đốc
như một Đấng Tiên tri chứ không phải là con Thượng Đế vì
trong chương 112 có câu "Thượng Đế là duy nhất, Thượng Đế
là tuyệt đối, Thượng Đế không sinh ra ai mà cũng không do ai
sinh ra, không ai sánh ngang tầm Thượng-Đế". Trong các
cuộc chiến tranh giữa người Cơ-Đốc-giáo và người Hồi-giáo,
khi bên này hay bên kia bắt được tù binh, họ đều ép người bị
bắt phải phủ định hay khẳng định chương 112 này. Sự tuân
thủ tuyệt đối của giáo chúng vào Kinh Co-ran từ hàng nghìn
năm nay, mặc dầu Kinh này ra đời trong bối cảnh một xã hội
còn lạc hậu đã dẫn đến nhiều hành động mà phương Tây xem
là lỗi thời. Người Hồi giáo có nhiệm vụ phục tùng tuyệt đối vào
các lời dạy trong Kinh Co-ran và đặt lòng tin vào năm chân lý
chủ yếu: đó là Thượng-Đế, các Thiên Thần, Ngày Phán xử
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cuối cùng, các Kinh điển (của cả ba Tôn giáo là Kinh Tora,
Kinh Phúc âm và Kinh Co-ran) và các Đấng Tiên tri.
Theo kinh Co-ran, Tín đồ Hồi Giáo phải theo năm điều luật gọi
là "5 trụ cột của Đạo Hồi". Đó là:
- Lời tuyên thệ (Shahâda) giống như lời qui y của Đạo Phật.
- Cầu Kinh (Salât) 5 lần mỗi ngày, ngày thứ sáu cầu Kinh ở
Đền.
- Trai giới (sawm), trong tháng Ra-ma-dan Hồi giáo.
- Bố thí (zakât), ban đầu là để giúp đỡ người nghèo trong cộng
đồng.
- Hành hương (hajj) đến Mecca, ít ra cũng một lần trong đời.
Thêm vào đấy, cộng đồng Hồi giáo còn đưa ra nhiệm vụ
Thánh chiến (jihâd) với mục đích đem lại cho toàn thể nhân
loại những "quyền con người" ghi trong Kinh Co-ran.
Lời tuyên thệ là nghi thức qua đó người Hồi Giáo nói lên sự
gia nhập của mình vào cộng đồng. Lời tuyên thệ này phải
được đọc trước hai nhân chứng đã là Tín đồ Hồi giáo và sau
đó phải nhắc lại trong mọi thời điểm quan trọng của mình. Lời
tuyên thệ này khẳng định rõ rệt tính đơn thuần của Đạo Hồi.
Nó rất đơn giản:
"Không có Thượng-Đế nào khác ngoài An-La.
"Mu-Ha-mát là sứ giả của Thượng Đế".
Cầu nguyện là nhiệm vụ quan trọng nhất của người ngoan
Đạo. Lời cầu nguyện trong Hồi giáo chỉ nói lên sự thần phục
và tình thương yêu đối với Thượng-Đế An-La. Lời cầu nguyện
phải theo những công thức bất di bất dịch, người cầu nguyện
không được thêm thắt hay lược bỏ đi phần nào như được
phép trong các Tôn giáo khác. Mỗi ngày, Tín đồ Hồi giáo phải
cầu nguyện 5 lần hướng về Mecca sau khi đã rửa ráy sạch sẽ,
nếu trong sa mạc không có nước thì phải lau bằng cát. Ngày
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Thứ Sáu tại các Đền Hồi Giáo, người ta tổ chức những buổi
cầu nguyện tập thể dưới sự hướng dẫn của các Giáo sĩ. Nên
biết là Hồi giáo không có một hàng giáo phẩm nào có uy
quyền thay Thượng Đế quản lý giáo dân. Dựa trên tinh thần
bình đẳng tuyệt đối giữa các Tín đồ, các giáo sĩ Hồi Giáo chỉ
có nhiệm vụ hướng dẫn mà thôi. Trai giới là một nghi thức Hồi
Giáo có mục đích tập luyện cho giáo dân tính tự chủ và khả
năng chịu đựng khổ hạnh. Trong mùa trai giới, tháng Ra-madan của lịch Hồi Giáo, các Tín đồ không được ăn uống từ lúc
mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Trong mùa này giáo dân
cũng không được phép hút thuốc và có quan hệ tình dục. Mùa
trai giới cũng là cơ hội cộng đồng Hồi Giáo nắm vững Tín đồ
của mình nên người ta tổ chức nhiều buổi cầu nguyện, nhiều
bài giảng và nhiều lớp ôn tập giáo lý. Hằng năm các nhà Thiên
văn học Hồi giáo xác định đúng ngày bắt đầu và ngày kết thúc
mùa trai giới
Tiền bố thí có mục đích củng cố tình đoàn kết trong cộng
đồng, người có của giúp người nghèo khó. Hơn nữa tài sản
trên đời không phải của riêng ai mà tất cả thuộc về Thượng
Đế, đóng góp một phần cho Thượng Đế thì mới có thể hưởng
thụ phần còn lại. Về sau tiền bố thí này trở thành một loại thuế,
ai cũng phải đóng từ 1/20 đến 1/5 thu nhập hàng năm cho
những nhân viên thu thuế để họ phân phát lại cho người
nghèo, cho người nô lệ tìm tự do, khách lỡ độ đường hay cho
các chiến sĩ Thánh chiến. Ngoài phần bố thí bắt buộc này, Tín
đồ Hồi giáo còn có thể tự nguyện đóng góp thêm.
Hành hương đến Mecca là nhiệm vụ của mọi Tín đồ trưởng
thành, ít ra cũng một lần trong đời. Những người có bệnh tật
hay nghèo khó có thể nhờ người khác đi hành hương thay cho
mình. Nghi thức hành hương đã được xác định từ nguồn DoThái-Giáo vì cũng để tưởng niệm Giáo trưởng Abraham của
Đạo Do-Thái, người Á Rập và người Do-Thái đều có chung
Abraham là Thuỷ Tổ.
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Có hai loại hành hương:
-Tiểu hành hương (umra) có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
-Đại hành hương (hadj) là cuộc hành hương tập thể vào
tháng 12 âm lịch Hồi Giáo, tức là hai tháng sau mùa trai giới
Ra-ma-dam. Kinh Co-ran có qui định các nghi thức hành
hương trong chương 22 mang tựa đề Hành hương. Vùng đất
Thánh xung quanh Mecca gọi là Haram.
(Haram có nghĩa là thiêng liêng) là nơi thiêng liêng nhất của
Đạo Hồi, kẻ ngoại Đạo không được bén mảng đến. Medina và
Mecca và hành lang nối hai thành phố này nay trở thành hai
vùng Thánh Địa (al-Haramayn) người ngoại đạo nếu không
được phép mà đến đây có thể bị tử hình. Người Hồi Giáo đi
hành hương mặc một bộ quần áo đặc biệt làm bằng hai mảnh
vải bông trắng, không có đường khâu. Bộ này sẽ được người
hành hương giữ cho đến lúc chết để làm vải liệm xác. Khi vào
khu Thánh địa, Tín đồ phải tắm rửa sạch sẽ, cạo hết lông trên
người. Cuộc đại hành hương trước đây thường do một đại
diện của Giáo chủ Hồi Giáo đứng ra tổ chức, ngày nay chính
Hoàng gia Saudi Arabia đảm đương trách nhiệm này. Người
hành hương phải chạy 7 vòng chung quanh Thánh địa Ka-ba,
ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi Mu-ha-mát cho huỷ tất cả
các Thần tượng thì trong Ka-ba chỉ còn lại một hòn thiên thạch
màu đen mà theo truyền thuyết thì do chính Abraham đem từ
Thiên đường xuống. Lúc đầu hòn đá này trắng toát nhưng vì
nhiễm các tội lỗi của nhân loại nên trở thành đen. Cuộc hành
hương kéo dài 7 ngày, con số 7 là số thiêng liêng của Đạo DoThái và đạo Hồi. Trên đường về các Tín đồ thường đến viếng
mộ Ma Ha-mát ở Medina, đến Jérusalem thăm mõm đá là nơi
trước kia có Đền của Salomon. Họ cũng có thể thăm đất
Thánh thứ tư của Đạo Hồi là Hebron ở Palestine nơi chôn
Abraham.
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Thực hiện được cuộc hành hương, người Tín đồ mang danh
hiệu hadj gắn vào tên mình và được cấp một chứng chỉ hành
hương mà họ sẽ nâng niu thờ phượng suốt đời. Nghi thức
hành hương chủ yếu để chứng minh sự thống nhứt của cộng
đồng Hồi giáo, không phân biệt các dân tộc hay các quốc gia
khác nhau. Cuộc đại hành hương hàng năm qui tụ rất nhiều tín
đồ, cả Nam lẫn nữ, có lúc trên hai triệu người. Nhiều người lại
xem nghĩa vụ Thánh chiến là cột trụ thứ sáu của Đạo Hồi. Đây
là một nhiệm vụ nhất thời, không thường xuyên 5 nghĩa vụ
trước vì nó chỉ bắt buộc khi Đạo Hồi lâm nguy, cần được bảo
vệ. Thật ra ý nghĩa chánh của từ jihâd trong Co-ran là "nỗ lực",
tín đồ phải tránh được các lỗi lầm để trở thành người thiện. Về
sau người ta ghép cho từ này ý nghĩa chiến đấu vũ trang, vì
theo Kinh Co-ran, phải chiến đấu để bảo vệ hay tấn công,
chiến đấu để dẫn dắt mọi người tiến lên trên đường phục tùng
Thượng Đế. Các cuộc Thánh chiến đầu tiên xảy ra khi Đấng
Tiên-tri Mu-Ha-mát lãnh đạo giáo dân chống lại các cuộc tấn
công và bao vây của Mecca. Về sau, khi bị các Thập Tự quân
Cơ Đốc Giáo đến chiếm vùng đất Thánh, các Giáo chủ Hồi
Giáo cũng ban sắc lịnh Thánh chiến và trong những thế kỷ gần
đây, cuộc chống trả chiến tranh thuộc địa của các nước
phương Tây cũng là một Thánh chiến mới. Trước đây, chính
các Giáo chủ Hồi Giáo phát động Thánh chiến khi cần thiết.
Các chiến lợi phẩm được chia làm năm phần, Giáo chủ được
toàn quyền sử dụng một phần, bốn phần còn lại thì chia cho
các chiến sĩ còn sống sót. Các chiến sĩ tham gia Thánh chiến
(mujahidin) sẽ được xoá bỏ mọi lỗi lầm đã phạm trên đời và
囘nếu hy sinh tánh mạng thì được lên thẳng Thiên đường. Các
khái niệm Thiên đường và Địa ngục trong Hồi giáo được lấy ra
từ Do-Thái-Giáo và cũng giống như Kinh Thánh của Đạo Cơ
Đốc. Người ta hình dung Địa ngục là 7 từng lửa cháy, có quỉ
dữ tưới nước sôi vào những người can tội: ở đây người Á-Rập
chỉ muốn mô tả ở mức cao nhứt Địa ngục trần gian là các sa
mạc nóng bỏng, nơi họ đang sinh sống. Tương tự như vậy,
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Thiên Đường là nơi có tất cả những điều mà người dân du
mục trên sa mạc hằng mong ước: vườn tược, cây cối, sông
nước, hoa nở quanh năm. Kẻ vào được Thiên đường sẽ được
hưởng tất cả những thứ mà họ không có được ở hạ giới như
trái cây, nước uống, sữa tươi, đường mật hay những thứ họ
không được phép dùng như rượu. Họ được mặc những bộ
quần áo lộng lẫy, được những chàng thanh niên đẹp trai hầu
hạ và những cô vợ (houri) mắt to, da trắng vĩnh viễn xinh tươi
để chung chăn gối. Đạo Cơ Đốc giáo đã từng mô tả Thiên
đường một cách gần giống Đạo Hồi, nhưng từ ban đầu Thánh
Phao-lồ và các tu sĩ khác đều chống chủ nghĩa hoan lạc cho
nên các thành viên của Thiên đường Cơ Đốc giáo đều không
có giới tính. Để biện minh cho quan điểm của mình, các nhà
Thần học Hồi giáo cho rằng việc hưởng thụ vật chất chỉ làm
phát triển thêm nhân cách con người. Kinh Co-ran được xem
là bất di bất dịch, không ai có quyền sửa câu, đổi chữ. Vì thế
mà ở thế kỷ thứ 21, người dân Hồi Giáo vẫn phải quan niệm
đời sống và xã hội như ở các thế kỷ đầu của Công nguyên
trong những bộ lạc dân du mục.

HỒI HƯU DƯỠNG LÃO
回休養老
Hồi là trở về, Hưu là nghỉ ngơi, dưỡng lão tức là nghỉ ngơi để
an dưỡng lúc tuổi già. Ngoài đời gọi là nghỉ hưu.
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ thử đến giờ, Hội Thánh vì công nghiệp
nên cho những Chức sắc niên kỷ quá lục tuần (61 tuổi trở lên)
đặng vào phẩm Hàm phong, hầu an dưỡng lúc tuổi già, gọi là
hồi hưu dưỡng lão. Một điều Hội Thánh thương tâm hơn hết
là thấy toàn đạo xem Chức sắc nầy dường như vô giá trị, còn
kéo lẽ ngay, nhẹ thể hơn tín đồ." Thế nên:
Từ hàng phẩm Giáo-Hữu đổ lên không có Hàm-phong.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Nghĩ vì Chức-Sắc Cửu TrùngĐài từ phẩm Giáo Hữu đổ lên thì đã vào hàng Thánh Thể nên
không có Hàm phong, kỳ-dư vị nào quá già yếu không đủ sứclực và trí não hành-đạo nữa và có lời chấp-thuận của Quyền
Chí Tôn mới được hưởng: hồi-hưu dưỡng-lão" [HỘ-PHÁP
(Ấn-Ký)]

HỒI MÔN
回門
Hồi: Trở về, hướng về. Môn: cửa, chỉ cái nhà. Hồi môn là trở
về nhà. Ở đây chỉ sự giác ngộ, hồi đầu, hướng nội.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
"Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung."

HỒI PHỤC
回 復
E: To restore.
F: Rétablir.
Hồi: Trở về, hướng về. Phục: trở lại, trở về với tâm mình. Hồi
phục hay Phục hồi là quay trở lại, trở lại thuở ban đầu để nhìn
cho rõ mình là ai.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
"Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm."
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HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
回光照反照
E: The interior illumination.
F: L’illumination intérieure.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chính tay Bần Đạo có một phần khá lắm,
vì cớ Bần Đạo rủ chúng ta dùng phép hồi-quang phản chiếu
đặng định tướng diện của mình, cốt-yếu là một phần tử trong
nền Tôn-giáo".

HỒI THẾ TỤC
回世俗
THẦY dạy:Thứ tư, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần)
"Thầy nghĩ lại việc hôm nọ tại Thánh Thất biến ra một trường
Tà quái mà Thầy bắt đau lòng đó các con. Các con thiết nghĩ
lẽ nào?...Ðó là bước Ðạo, đó là Thiên cơ. Các con hiểu sao
được, nhưng Thầy buồn vì nỗi có nhiều đứa sàm biện về việc
ấy. Thầy cũng muốn phạt chúng nó một cách nặng nề, nhưng
Thầy nghĩ lại mà thương đó chút. Môn đệ của Thầy nhiều đứa
muốn bỏ đạo y, ném dép cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế.
Bởi bước Ðạo gập ghình khó tới nên mới ra cớ đỗi."

HỒI TƯỞNG
回想
"Hồi tưởng lại việc đã qua trong các thời xưa, nhứt là thời cận
đại và lấy kinh-nghiệm xét-đoán, chúng tôi nhận thấy hễ nơi
nào sôi-nổi phong-trào náo loạn lôi cuốn con người vào chốn
diệt vong thì cập theo đó sản-xuất một mối Đạo mới để cứu
vớt sanh-linh khỏi cơn đồ thán. Như trước kỷ-nguyên ThiênSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chúa giáng sanh, nhơn-loại cơ hồ bỏ qua lời truyền của Đức
Phật Thích-Ca vạch rõ con đường Bát-chánh để làm phương
giải khổ. Quên hẳn lời dạy của Đức Khổng-Tử giữ Đạo Nhân
luân, tạo nhân kết nghĩa để làm cửa điều-hoà xã-hội và vì
khinh-thường Huấn-ngôn của các Đấng ấy, nên cơ Đời thuở
nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc-Giáo ra đời Cứu-Thế. Chưa
mãn hai ngàn năm hoằng khai Công-giáo thì nhơn-loại lần lần
không quan-tâm đến lời của Đấng Christ tiên-tri số-phận điêu
linh của loài người trong khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri
đã ứng-nghiệm thì ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện."

HỘI BÀN ĐÀO
Bà Tây Vương Mẫu mở Hội Bàn Đào nơi Diêu Trì Cung để đãi
chư Thần Thánh Tiên Phật. Bữa tiệc đãi những thức quí giá
như trái đào Tiên và trái hạnh Tiên, ăn vào được trường sanh
bất tử và phục hồi sự sống. Trong buổi tiệc, Đức Phật Mẫu
còn ban thưởng cho Tiên tửu.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
"Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

HỘI CÔNG ĐỒNG
會 公 同
E: The Discipline Council.
F: Le Conseil de Discipline.
Hội: Nhiều người tụ họp lại. Cơ quan có nhiều người. Công:
chung. Đồng: cùng nhau. Hội Công Đồng là Ban Kỷ Luật hay
là Tòa Án Nội bộ của Cửu Trùng Đài để xử trị các Chức sắc và
tín đồ phạm tội.
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Trong Tân Luật của Đạo Cao Đài, điều thứ 27, qui định về Hội
Công Đồng như sau:
"Như phạm tội trọng hay là tái phạm thì phải đệ lên cho Hội
Công Đồng phán đoán. Hội ấy, một vị Đầu Sư hay là Phối Sư
phái mình làm đầu và có hai vị Chức sắc hai phái kia nghị án.
Hội nầy được quyền trục xuất."
Hội Công Đồng không xử đoán các Chức sắc phạm tội từ
phẩm Giáo Hữu đổ lên. Chức sắc từ Giáo Hữu đổ lên phạm tội
thì phải đưa lên Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài.
Hội Công Đồng chỉ xét xử người phạm trọng tội là Lễ Sanh,
Chức Việc và Đạo hữu Nam Nữ.
Trọng tội là những tội vi phạm sau đây:
• Đối với đời: - Tà dâm. - Tham lam. - Xúi giục nhơn sanh làm
rối cuộc trị an.
• Đối với Đạo: - Không tuân luật Đạo, làm loạn chơn truyền. Chia phe phân phái. - Lập Bàng môn Tả đạo, Đồng cốt, Bóng
chàng, Phù chú, ếm đối, xúi giục người theo dị đoan, Tà
thuyết.
Theo bản "TỔ CHỨC TƯ PHÁP LẬP QUYỀN NỘI TRỊ ĐẠO"
do Ngài Tiếp Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh và Ngài
Hiến Pháp soạn thảo, dâng lên Đức Cao Thượng Sanh,
Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài, được Đức Thượng Sanh phê
chuẩn và chấp thuận cho thi hành ngày 24-5-Mậu Thân (dl 196-1968), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài quyết định về Hội Công
Đồng Cửu Trùng Ðài như sau đây:
CHƯƠNG NHỨT: HỘI CÔNG ĐỒNG.
Nghĩ vì Tân Luật đã ấn định thành phần Hội Công Đồng có
tánh cách đơn giản, nhứt là Chức sắc Hiệp Thiên Ðài là cơ
quan gìn giữ luật pháp mà không có điều khoản nào qui định
trách nhiệm trong việc áp dụng hay xét xử.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chiếu đề nghị của Hội Thánh Cửu Trùng Ðài số 133/ĐSTT
ngày 6-10-Đinh Mùi (dl 7-11-1967) và Vi Bằng số 2 phiên
nhóm Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài ngày 20-11-Đinh Mùi (dl 2112-1967), Đức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài
lập Thánh Lịnh số 01/TL ngày 28-11-Đinh Mùi (dl 29-12-1967)
ấn định và bổ túc thành phần Hội Công Đồng phân làm 4
trường hợp sau đây:
Điều thứ nhứt:
a) Nếu bị can là Lễ Sanh nam phái thì:
Chủ Tọa:
Nghị Án:
Biện Hộ:
Buộc Tội:
Chép Án:

1 vị Phối Sư (đồng phái với bị can).
2 vị Giáo Sư (hai phái khác).
1 vị Giáo Sư (đồng phái).
1 vị Chức sắc Bộ Pháp Chánh.
1 vị Giáo Hữu hay Lễ Sanh.

b). Nếu bị can là Lễ Sanh nữ phái thì:
1 vị Phối Sư nam phái (bất luận Thái,
Thượng, Ngọc)
Nghị Án: 2 vị Giáo Sư nữ phái.
Biện Hộ: 1 vị Giáo Sư nữ phái.
Buộc Tội: 1 vị Chức sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.
Chủ Tọa:

c) Nếu bị can là Chức Việc hoặc Đạo hữu nam nữ:
1 vị Phối Sư phái Ngọc.
2 vị Giáo Hữu (nam hay nữ tùy phái của bị
can).
Biện Hộ: 1 vị Giáo Hữu (tùy phái của bị can).
Buộc Tội: 1 vị Chức sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.
Chủ Tọa:
Nghị Án:

d) Trong trường hợp sự kiện tụng mà tiên và bị cáo có
nam lẫn nữ:
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1 vị Phối Sư nam phái (bất luận Thái
Thượng Ngọc)
Nghị Án: 2 vị Giáo Sư hay Giáo Hữu (1 nam 1 nữ tùy
theo Lễ Sanh hay Đạo hữu như đã qui định
trên đây)
Biện Hộ: 1 vị Giáo Sư hay Giáo Hữu nam phái.
Buộc Tội: 1 vị Chức sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.
Chủ Tọa:

Điều thứ nhì: Việc triệu tập thành phần Hội Công Đồng để xét
xử do Sắc Lịnh của vị Đầu Sư, chiếu theo sự chọn cử Chức
sắc của vị Ngọc Chánh Phối Sư hay vị Nữ Chánh Phối Sư
Chủ trưởng Nữ phái Cửu Trùng Ðài tùy theo trường hợp.
Vị Chức sắc buộc tội do Bộ Pháp Chánh đề cử.
Điều thứ ba: Khi Hội Công Đồng được triệu tập, có nhận đủ
hồ sơ để xét xử thì phải nhóm xử trong thời hạn tối đa là 3
tháng (90 ngày tròn) kể từ ngày nhận hồ sơ.
Điều thứ tư: Bản án do Hội Công Đồng phán quyết phải có sự
duyệt y của vị Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh mới được phép
ban hành, và bị án không được quyền thượng tố, vì bản án có
sự duyệt y là tuyệt đối và chung thẩm.
Điều thứ năm: Trong trường hợp vị Chưởng Quản Bộ Pháp
Chánh không đồng ý bản án do Hội Công Đồng phán quyết
(xử nặng quá hay nhẹ quá) thì vị nầy sẽ trả hồ sơ lại cho vị
Đầu Sư để triệu tập thành phần Hội Công Đồng khác xử lại.

HỘI CHÔN THÂY
Nhưng quan niệm người tu nhiều khi nghĩ lệch lạc ý nghĩa chữ
Đạo, nên Thánh ngôn Thầy nhắc:
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"Đạo chẳng phải một Hội để chôn thây, cũng chẳng phải một
mối hàng để nhóng giá, mà chư Đạo hữu hiện thời đã thấy
Đạo có ích về hai sự ấy mà thôi." (TNII/57)

HỘI CHƯ THÁNH MÀ KHAI ĐẠO
Chư Thánh là Chức sắc vào hàng Thánh Thể, tức là từ phẩm
Giáo Hữu hay tương đương trở lên mới được dự hội.
Thầy dạy: Thứ sáu, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần). "Hội chư
Thánh là hội cả Chức sắc Thiên phong, còn công quả nơi các
con mà nên, hoặc nơi các con mà hư, vậy mới đáng công tạo
Tân Thế giới. Nếu Thầy dùng phép Chí Tôn mà lập thành thì
các con có công chi. Nghe con Lịch, tại con chẳng tận tâm mà
ra đến nỗi, nghe à!"
Ngày Thứ tư, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó
một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình
thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho
các con có thế lập công quả.
TRUNG, LỊCH, hai con phải hội chư Thánh mà xin Khai Ðạo.
Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước nghe!"
Trên đây là lời dạy của Đức Chí-Tôn bảo Ðức Chí Tôn dạy hai
Ngài Ðầu Sư: Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, họp
các Chức sắc lại mà lập TỜ KHAI ÐẠO dâng lên nhà cầm
quyền Pháp lúc bấy giờ. Tờ Khai Ðạo nầy, Ðức Chí Tôn dặn
phải dâng lên Ðức Chí Tôn xem xét trước, để Ðức Chí Tôn
chỉnh sửa lại. Vâng lịnh, hai Ngài Ðầu Sư mời các Chức sắc
và tín đồ họp Ðại hội vào 8 giờ tối ngày 23-8-Bính Dần (dl: 299-1926) tại nhà Ông Nguyễn Văn Tường ở hẻm 237 bis đường
Galliéni (nay là đường Trần Hưng Ðạo).
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Buổi chiều tối hôm đó, trời đổ mưa to gió lớn, làm ngập đường
sá, xe cộ chạy không được, nhờ vậy mà bọn mật thám Pháp
không để ý và ngăn trở buổi Ðại hội nầy. Có tất cả 247 vị Chức
sắc và tín đồ tham dự cuộc hội.
Ba Ngài: Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt và Cao
Quỳnh Cư điều khiển buổi Đại hội và được sự chấp thuận dự
thảo Tờ Khai Ðạo do Ban chủ tọa thảo ra. Sau đêm đó, quí
Ngài thiết lập Đàn Cơ tại nhà Ngài Cao Quỳnh Cư, dâng Tờ
Khai Ðạo lên Ðức Chí Tôn duyệt xét.
Ðức Chí Tôn giáng phê: "Mấy con không nói một điều gì đến
Thầy hết, nhưng thôi kệ cứ gởi đi."
Sau đó, Ðức Chí Tôn dặn Ngài Thượng Trung Nhựt:
"Thầy dặn con: Trung, nội Thứ Năm tuần tới phải đến LE FOL
mà khai cho kịp, nghe!"
Ðúng ngày thứ năm tuần sau, là ngày 7-10-1926 (âl: 01-9-Bính
Dần), Ngài Thượng Trung Nhựt lên Soái phủ Nam Kỳ nạp Tờ
Khai Ðạo cho Thống Ðốc Le Fol, được Ông Le Fol vui vẻ tiếp
nhận và khen rằng "Vì chữ thiện mà khuyến dân, ấy là chủ
nghĩa cao thượng".
Thế là kể từ ngày 7-10-1926, Ðạo Cao Ðài công khai hoạt
động, truyền đạo trong các giới dân chúng, để sau đó chuẩn bị
thiết lập Ðại Lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ
Lâm, Gò Kén, Tây Ninh.
Ngày 13-10-1926 (âl: 07-9-Bính Dần), Ngài Cao Quỳnh Cư
soạn Tờ Phổ Cáo Chúng Sanh, được sự đồng ý của Ngài Ðầu
Sư Thượng Trung Nhựt, dâng lên cho Ðức Chí Tôn duyệt, rồi
in ra phổ biến các giới đồng bào biết, ngày nay trên đất nước
Việt Nam xuất hiện một nền Tân Tôn giáo là Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ do Ðấng Thượng Ðế mở ra và làm chủ.
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Riêng về Ông Nguyễn Văn Tường, đã cho mượn nhà làm nơi
họp Ðại hội lập Tờ Khai Ðạo: Lúc đó Ông Nguyễn Văn Tường
(1887-1939) làm Thông Ngôn cho Sở Tuần Cảnh, nhận thấy
sự huyền diệu của Ðức Chí Tôn nên Ông nhập môn theo Ðạo,
sau được Ðức Chí Tôn phong Giáo Hữu phái Thượng, Thánh
danh Thượng Tường Thanh. Nhà của Ông Tường ở trên một
phần đất rộng khoảng 1500 m2 nên đủ chỗ cho quí Ngài
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt tổ chức Ðại hội gồm
247 vị hiện diện, lập Tờ Khai Ðạo. Ông Nguyễn Văn Tường
thường xuyên hành đạo tại Thánh Thất Cầu Kho, mất vào
ngày 26-9-Kỷ Mão (dl: 07-11-1939). (Tài liệu của Huệ Nhẫn)

HỘI ĐÀM
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 01 tháng 04 năm Quí Tỵ: "Bần Đạo
mới về hội đàm với Đức Cao Thượng Phẩm bàn luận cùng
nhau về vấn đề Tịnh Thất, nhưng Ngài không nói rõ, đại ý nói:
Chờ ngày Lễ Vía Đức Phật Mẫu tức nhiên Lễ Trung Thu tới
đây Đức Phật Mẫu sẽ giáng đặng dạy bảo cái thắc mắc cho
Bần Đạo về việc lập Tịnh Thất cho Phái Nữ mới xong là "Trí
Huệ Cung" còn "Vạn Pháp Cung" là Tịnh Thất của Phái Nam
chưa làm đặng, vì làm ở trên núi, mà trên núi buổi nầy không
thể nào tạo đặng, theo ý Ngài đã định và Ngài nói: Hiện giờ đã
có tạo xong "Trí Giác Cung" rồi có thể mượn "Trí Giác Cung"
để cho Phái Nữ tới đó cho Đức Phật Mẫu đến đặng giảng dạy
và luận về vấn đề Tịnh Thất.

HỘI HIỆP
Thầy dạy: "Thầy rất đẹp lòng được trông thấy các con Hiệp
Thiên và Cửu-Trùng tương hội lần nầy mà lo lắng cho chúng
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sanh. Vậy sự hội hiệp rất khó khăn, sau bao phen chia lìa đau
đớn của các con làm cho Thầy lắm lúc phải biết bao lệ thảm."
Thất Nương nói: "Tiếc thay, Em có dặn trước ngày Em đến,
đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò loan trễ nải,
nên Em không phương gặp đặng, nhất là việc Diêu Trì Cung bị
mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn sanh. Cái hại ấy vốn
chẳng vừa về phần tín ngưỡng. Chớ chi thất tại Tà quyền thì
có mấy em trừ khử, nhưng tại nơi đồng tử, thì mấy em không
phương giải nạn cho mấy người mê tín"..
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ-Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim-Cô đưa tiếp linh-quang.
"Im-lìm kìa cõi Niết-Bàn,
"Lôi-Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên."

HỘI KIẾN
Đức Hộ-Pháp nói: "Đề-tài Dục tấn trên con đường Thiêngliêng Hằng sống: Như hồi nãy Bần-Đạo có nói, nhờ hồng-ân
đặc-biệt của Đức Chí-Tôn, Bần-Đạo được diễm-phúc hội-hiệp
cùng Ngài và trước khi hội-hiệp cùng Ngài, Bần-Đạo cũng đã
được hội-kiến cùng các Đấng Thiêng-Liêng nơi cõi ThiêngLiêng Hằng-Sống."

HỘI LONG-HOA (Long Hoa Đại Hội)
會龍華
Hội Long Hoa hay Long-Hoa-Hội 龍花會 là một đại hội do Đức
Di Lạc Vương Phật làm chủ khảo để tuyển lựa người hiền đức
vào hàng Tiên, Phật vị. (Long hoa 龍 花 là một loại cây có hình
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giống như một con rồng, có nở hoa. Do Đức Phật Di Lạc đắc
Đạo tại cội cây Long hoa này, nên khi Ngài mở và làm chủ một
Đại hội, được gọi là Đại Hội Long Hoa. Đại hội, có nhiệm vụ
tuyển chọn những bậc hiền lương, đạo đức, không phân biệt
chủng tộc, nòi giống, hiệp nhau làm một trong cuối thời kỳ Hạ
nguơn Tam chuyển để tạo dựng lại đời Thượng nguơn Tứ
chuyển, tức Thượng nguơn Thánh đức.
Đức Thượng Đế giải hai chữ Long Hoa:
Có một Thánh giáo của Đức Chí-Tôn dạy như vầy: "Chữ Long
là rồng, lập ngoạt 立月 nghĩa là thường tiếng tục gọi là "nhựt
nguyệt 日月, châu vi là thường xoay động, nay mặt nguyệt
dừng lại, ấy là đổi thì, nửa chữ Long 龍 là chữ bốc卜đứng trên
chữ vĩ là đuôi, nghĩa là quẻ "Âm Dương" đoán chắc ngày cuối
cùng. Chữ Hoa 華 "lưỡng thổ thê thừa" tức là hai chữ thổ 土
cặp hai bên, ấy là sanh hai trái đất cỡi Rồng. Chữ "thừa 乘 là
cỡi; còn dính vào một nghĩa: năm, tháng, ngày, giờ, cuối cùng
đến ngày chư Phật, Tiên,Thánh, Thần đăng điện xét tội
phước. Chữ Thừa 乘 chiết tự ra thì có chữ Thiên 千 (ngàn) ở
giữa, bên trái là chữ thập 十 (mười) trừ một (nhứt) còn lại chín
(9); chữ thất七 bên phải là bảy; Còn hai phết bên phải và bên
trái tạo thành chữ Bát 八 (8). Ráp các con số trên lại thành ra
1.978 (một ngàn chín trăm bảy mươi tám). Như vậy là năm
1978 sẽ là năm Long Hoa Đại Hội..Còn ngày, tháng và giờ xin
miễn đoán. Biết đặng năm 1978 cũng đủ rồi".
Theo những môn đồ Thông Thiên giáo (Théosophie) thì "phán
đoán Đại-Đồng" sẽ nhằm năm 1975. Theo tiên tri trong Thiên
Chúa giáo thì Hội đó sẽ họp vào năm 2.000. Sở dĩ có những
sự lệch lạc về thời gian là vì người thì nói khởi đầu, người
khác nói phần giữa hoặc là phần kết mà thôi, không khác
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Theo tiên tri của Cao-Đài, Đức Thượng Đế cho biết năm 1978
mở Hội-Long-Hoa về vô-vi, chư Phật, Tiên, Thánh, Thần đăng
đàn xét tội phước. Ngày nay quả thấy ứng nghiệm.
Về hình thức Hội-Long-Hoa:
Trong một Thánh giáo khác Đức Chí-Tôn dạy:"Long Hoa Hội,
thường các con ao-ước cho biết ngày khai mạc và khai mạc ở
đâu, có chi mà mơ mộng việc mơ hồ thế ấy các con?
-Long Hoa Hội đã khai mạc và hiện giờ đương khai mạc;
nhưng mà Hội ấy thoạt thấy tại trần, thoạt thấy chốn Tiên, các
con sẽ theo trình độ đạo tâm mà hiểu lấy, nghĩa là chốn trần
sửa dựng vớt bực hiền lương, đưa người thiện sĩ, phong
cương sửa trị, lập hội thái bình, hòa bình thế giới, qui nhứt vạn
vật, lập đời Thượng nguơn, cho thảy thảy âu-ca nơi chốn Tiên,
thì chừng ấy ai có căn Tiên Tiên rước, ai có căn Phật Phật
đưa."
Để nhận ra một cách rõ nhất, Thầy dạy: "Chừng nào bốn biển
vùng vẫy… cùng toàn cầu đều rối loạn, Tôn giáo này đối thủ
Tôn giáo kia, hay là bàng môn tả đạo; triệt giáo, xiển giáo,
xung đột với nhau rất nguy khốn; chừng đó các con sẽ hiểu
ngày Long-Hoa-Hội.
Như vậy: ngày Long-Hoa là ngày cũng cực vui mà cũng là
ngày cực buồn… ấy là ngày sửa đổi Họa đồ thế gian, hòa hiệp
lại một nhà cộng hưởng an-nhàn cực-lạc, cảnh đời thái bình
Nghiêu Thuấn. Thật vui thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng
thảm thay cho kẻ hung tàn, bạo ngược.
Thế tiêu Xuân Kỷ Long-Hoa trổ,
Thưởng phạt đến cùng Thánh Đức thôi.
Thưởng phạt như thế nào?
Sự thưởng phạt có lẽ như vầy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

359

Phạt những vị thiên trách mà Đức Thượng Đế sai đến đặng
dìu-dẫn nhơn sanh về đàng chánh song vì tâm phàm lấy danh
Đạo tạo danh đời, hướng dẫn nhơn sanh làm sai chánh giáo
chơn truyền. Tội tình ấy chắc chắn không nhỏ.
Phạt các nước vô Đạo, giục loạn để phân Thánh ra Thánh
phàm ra phàm.
Đức Hộ-Pháp giải Kinh Đại Tường ngày 16-9-Ất Mùi "HộiLong-Hoa tuyển phong Phật vị". Mở Hội-Long-Hoa đặng tuyển
phong một vị hay là nhiều vị Phật...Vì Đại Hội Long Hoa nó sẽ
có tại Toà Thánh này đầu năm Tý, mấy em choán biết cái đại
nghiệp Đạo đều do nơi tay mấy Em tạo dựng: Nam cũng vậy,
Nữ cũng vậy. Đức Chí Tôn đã đến 30 năm nay, Ngài đến Ngài
nói thật thà chơn chất rằng: Đại-Từ-Phụ là ông già nghèo, Ông
nói trong câu thi:
Tròi trọi mình không mới thiệt bần,
Một nhành sen trắng náu-nương chân.
Ông đã nói Ông là Ông già nghèo, Ông đến Ông dùng một cái
Cơ đặng lập Thánh Thể của Ông, mà ông giao phó một cái
trách nhiệm tối ư quan trọng, là phải lập nghiệp cho cả toàn
con cái đau khổ của Ông, mấy Em mới nghĩ lời đó coi, chúng
Qua không phải làm chủ ở toàn cầu, hay làm chủ một nước,
cũng hay mà thôi, hiển nhiên hôm nay chẳng qua đi một đỗi
đường, nhờ Đại-Từ-Phụ dìu dắt và nhờ mấy Em hy sinh từ
giọt mồ hôi, từ giọt nước mắt, mới dựng nên nghiệp Đạo như
thế này, nên chúng Qua nhìn rằng: Sự thật thì nó không phải
đủ sang giàu mà ngày hôm nay nó có thể làm được một bóng
mát, một cái nhà chung cho con cái khổ não của Ngài đặng,
thì cái giá trị hy sinh của mấy Em như thế nào? Qua chẳng
cần luận giải ra đây cho lắm, đáng lẽ ra thời buổi ly loạn này,
mà nhứt là Qua và Thánh Thể Đức Chí-Tôn đã biết thân phận
truân chuyên của mấy Em là thế nào, cái khó khăn của mấy
Em bảo vệ sắp nhỏ là tương lai và hương hoả của Đạo là thế
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nào, đáng lý ra chúng Qua không còn làm cho mấy Em khổ
tâm nhọc trí nữa, để từ từ bước đến nhờ Chí-Tôn dìu dẫn, xin
miễn đi từ từ nhi tấn mà thôi, đừng đứng chựng lại đó. Trót cả
30 năm, Qua chung sống với mấy anh em cùng Thánh Thể
của Ngài, mấy Em dòm lại coi: đàn anh của mấy em đã già,
chính Qua đây năm này đã 66 tuổi rồi, chẳng lẽ tụi Qua lột vỏ
sống đời, đặng giúp tay chơn đầu óc với mấy Em mãi mãi. Cái
đại nghiệp này lưu lại cho mấy Em hay chăng là do nơi kế chí
của mấy Em, cái gia nghiệp của mấy Em, mấy Em cố gắng
đặng lưu lại cho máu mủ, lưu lại cho thân bằng cố hữu, lưu lại
không biết chừng đường lối Tổ tiên ông bà của mấy Em đã trở
bước lại đây, họ được hưởng cái hạnh phúc công nghiệp của
mấy Em được chút nào hay chút nấy. Ngặt nỗi cái phận sự
thiêng liêng của Đức Chí-Tôn giao phó đây là phải cố gắng
làm cấp cấp cho kịp ngày giờ Đức Chí-Tôn đã định mới đặng,
mấy Em cũng đã biết trong bài Kinh Đại Tường, Đức Chí-Tôn
đã nói rõ:
Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
Mấy câu trên Qua không cần giải nghĩa, duy có câu:
"Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
Mấy Em biết thế nào đối với nhân loại? Kể từ ngày mở Đại
Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế cái cửa Địa ngục
dưới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy Em không còn sa xuống cửa
Địa ngục, mấy Em không còn chịu dưới quyền của Thập Điện
Diêm Cung, cái đó trọng hệ hơn hết.
"Hội-Long-Hoa tuyển phong Phật vị"
Mở Hội-Long-Hoa đặng tuyển phong một vị hay là nhiều vị
Phật.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

361

"Cõi Tây phương đuổi Quỉ trừ ma"
Nơi Tây phương Cực Lạc cũng vậy, tảo thanh không còn ma
hồn quỉ xác mà đến hại thế này nữa.
"Giáng linh Hộ-pháp Di-Đà,
"Chuyển cây Ma-Xử đuổi Tà trục tinh"
Câu đó rất rẻ mấy Em đều biết.
"Thâu các Đạo hữu hình làm một,
"Trường thi Tiên Phật duợt kiếp khiên.
Trường thi của bực Tiên đoạt Phật-vị.
"Tạo đời cải dữ ra hiền"
Câu đó không giải mấy Em cũng hiểu nghĩa.
"Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí-Tôn"
Tới năm Tý sẽ mở Hội-Long-Hoa tuyển phong Phật-vị tại Toà
Thánh này mấy Em phải cố gắng làm cho kịp, Qua có qui liễu
trước đi nữa thì cái tội ấy về mấy Em chớ không phải về Qua,
nhớ điều đó, Qua cố gắng Qua tận trung cùng Đạo, Qua tận
hiếu cùng Chí-Tôn, Phật mẫu, Qua chỉ ước cho thiêng liêng
của mấy Em đây nè, nó sẽ hưởng được một điều trọng yếu
không biết ngày nào giờ nào, Qua không có thế vi quyền vi
định trước được, Qua mơ ước làm thế nào cho dòng máu
thiêng liêng của mấy Em đây nó gặp mặt Đức Chí-Tôn tại thế
này lấy một quyền năng Thiêng liêng của Ông, như Ông đã
đến Đền Thờ Tây Tạng kia vậy. Hễ nói đến Đền Thờ Tây Tạng
Đức Chí-Tôn đều nghe hiểu.
Có lẽ Đền Thánh này Đức Chí-Tôn thế nào cũng đến, tại chưa
đến là vì lẽ gì, lý do gì chưa có trọn sao đây. Mấy Em cố gắng
đi, từ đây tới sau, cho tới ngày Long-Hoa Đại Hội, hoặc nên hư
đặng thất điều gì Qua lập Long-Hoa Hội được hay chăng Qua
phú thác nơi tay mấy Em đó vậy."
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HỘ-PHÁP đến kỳ Long-Hoa Hội nầy cốt. để rước cửu nhị ức
nguyên-nhân là Bạn chí thân của người đã bị đọa-lạc nơi
hồng-tần nầy không phương giải-thoát. Muốn rước các bạn chí
thân của Bần-Đạo, Đức CHÍ-TÔN buộc phải lấy pháp-giới độ
tận chúng sanh.
Kinh Đại Tường có câu:
"Hội Long-Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma."

HỘI NIẾT BÀN
Thi văn dạy đạo có câu:
Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn.

HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Vào năm 2000, Ông BAWA JAIN Tổng Thơ-ký đặc trách Hòabình Thế-giới có bức thư kêu gọi các nhà lãnh đạo Tôn-giáo
toàn cầu với lời khẩn thiết sau đây, cũng đồng thời chuyển thơ
mời đến các Chức sắc Đại Thiên phong của Tòa-Thánh Tây
ninh đến tham dự. Người đứng tên mời đó là Ông KOFI A.
ANNAN Tổng thơ-ký Liên Hiệp Quốc. Chứng tỏ rằng một sự
khuẩn bách tinh thần ghê-gớm của nhân-loại mà hầu như
chiến-thuật bằng vũ-khí phải chịu bó tay trước làn sóng của
nhân tâm đang mất dần định hướng, mà đến giờ phút này nhà
Tôn-giáo phải có trách-nhiệm làm sứ-mạng Hòa-Bình, lời ấy
là:
-"Hội-nghị hòa-bình thế-giới" sẽ trở thành một việc làm mang
tính lịch-sử. Nó sẽ trở thành khởi điểm cho một cuộc hội-họp
của các nhà lãnh-đạo Tôn-giáo đầy uy tín trên khắp tòan cầu
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sẽ gặp nhau ở Liên-Hiệp-Quốc, nhằm đề ra một nhiệm-vụ của
thời-đại mới giữa các Cộng đồng Tôn-giáo khác nhau và giữa
các cấp lãnh-đạo và các giới lãnh-đạo tinh-thần. Các vị lãnhđạo Tôn-giáo sẽ hướng về nhân-dân Thế-giới và làm sao để
cho lòai người với nhiều tín-ngưỡng khác nhau có thể cùng
chung-sống hòa-bình."

HỘI NGỘ
會遇
Hội ngộ là gặp gỡ nhau.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Càng nhớ đến những ngày hội ngộ,
"Càng ngổn ngang mối nợ tình chung."

HỘI NGUƠN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki." (là cơ)
Thượng Nguơn qua Trung Nguơn, qua Hạ Nguơn rồi trở lại
Nhứt Nguơn nữa gọi là Hội Nguơn. Nay Hạ Nguơn Tam
chuyển hầu dứt, bắt đầu Thượng Nguơn Tứ chuyển, Chí Tôn
đến giáo hóa chúng sanh.

HỘI PHƯỚC TỰ (Chùa)
Hội Phước Tự là một ngôi chùa ở Cần Giuộc mà vị sư trụ trì là
Yết Ma Luật (Nguyễn văn Luật). Tháng 4 năm Bính Dần
(1926), Hội Phước Tự tổ chức trường hương, Hòa Thượng
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Thích Thiện Minh làm Thiền chủ. Chư vị lập đàn cầu cơ, tiếp
được bài Thánh Ngôn sau đây. Hòa Thượng Thiện Minh được
Ðức Chí Tôn phong làm Ðầu Sư phái Thái, Thánh danh Thái
Minh Tinh. Sau, Yết Ma Luật được Ðức Chí Tôn phong Giáo
Sư phái Thái là Thái Luật Thanh. (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Hội Phước Tự (Cần Giuộc)
Thứ bảy ngày 5-6-1926 (âl 25-4-Bính Dần)
THÍCH CA NHƯ LAI kim viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT
"Chư Sơn nghe dạy: Vốn từ Lục Tổ thì Phật giáo đã bị bế lại,
cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành. Chánh pháp bị
nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh giáo, lập riêng pháp luật
buộc mối đạo Thiền. Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi Tây
Phương Cực Lạc và Ngọc Hư Cung mật chiếu đã truyền siêu
rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước
đến buổi hôm nay rồi, tại Tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu.
Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo. Ôi! Thương thay! Công có
công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà Ta rất đau
lòng. Ta đến chẳng phải cứu một mình chư Tăng mà thôi, vì
trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng
trần, Ta đương lo cứu vớt. Chư Tăng, chư chúng sanh hữu
căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót, phải rán
sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư Sơn đắc
đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành đạo Phật
giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến Tả Ðạo
Bàng Môn. Kỳ truyền đã thất, chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy
do tại nơi nào, cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đương mong mỏi
về Tây phương mà cửa Tây phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ
thành Chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với
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huyền diệu nầy thì từ đây, Ta cũng cho chư Tăng dùng huyền
diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội rằng vì thất học mà
chịu thất kỳ truyền. Chư Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả
vô ngôn nữa."

HỘI THÁNH
會聖
E: Assemply of Saints.
F: Conseil Sacerdotal.
Hội Thánh là một chánh thể của Đạo Cao Đài, gồm các Chức
sắc đối phẩm hàng Thánh, tức là từ phẩm Giáo Hữu hoặc
tương đương trở lên.
Hội Thánh là gì? Trong bài thuyết Đạo ngày 5-3-1928 Đức
Hộ-Pháp nói trong bài phú của Thầy cho Bà cụ Di-mẫu của
Chị Phối-Sư Hương-Thanh có câu: "Thầy dùng Lương sanh
mà cứu vớt quần sanh". Hội-Thánh tức là đám Lương sanh
của Thầy tom góp lại làm một. Cả Lương sanh ấy, Thầy đã
dùng quyền Thiêng liêng dạy dỗ, trước un-đúc nơi lòng một
khiếu Từ bi cho tâm-địa có mảy mún tình ái-vật ưu sanh theo
Thánh-đức háo sanh của Thầy, dùng làm lợi khí phàm tục để
độ rỗi người phàm tục. Những Lương-sanh ấy phải thế nào
hội-hiệp lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân phàm của
Thầy thì Thầy mới có hình thể trong lúc Tam-Kỳ Phổ Độ nầy,
hầu tránh cho khỏi phải hạ trần như mấy kỳ trước vậy. Thầy
mới dùng Huyền-diệu Cơ Bút dạy-dỗ mỗi người đặng tỏ ra rõràng có quả nhiên Thầy trước mắt, để Đức-tin vào lòng mỗi
Lương-sanh ấy rằng Thầy thật là Chí Tôn, Chúa-Tể Càn khôn
thế giới".
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trước Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
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Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"
"Ngày giờ này Bần-Đạo đứng tại nơi đây xin thú thật với con
cái của Ngài; người thay thế phần xác cho Ngài là Hội Thánh.
Hội-Thánh là phần xác Đức Chí-Tôn tại thế này đó vậy. BầnĐạo dám tự xưng là Giáo-chủ, vị Giáo-chủ tức nhiên người
thay thế hình-ảnh cho Đức Chí-Tôn đặng làm Chúa phần hồn
toàn mặt điạ cầu này, nhưng Bần-Đạo chỉ biết làm phận sự,
làm tôi con Đức Chí-Tôn thay-thế hình ảnh của Ngài đặng làm
bạn, làm anh em với con cái của Ngài nơi mặt điạ-cầu này mà
thôi, chớ chưa hề biết làm chủ. Cả Hội-Thánh cũng vậy, chỉ
làm bạn, làm anh em dìu-dắt con cái của Ngài về phần hồn
đặng đoạt cơ giải thoát mà thôi".
Hiện có 4 Hội Thánh hữu hình:
1- Hội Thánh Hiệp Thiên Đài: gồm các phẩm Chức sắc Hiệp
Thiên Đài từ phẩm Truyền Trạng trở lên.
2- Hội Thánh Cửu Trùng Đài:gồm các phẩm Chức sắc Cửu
Trùng Đài từ bậc Giáo Hữu trở lên.
3- Hội Thánh Phước Thiện: Các phẩm Chức sắc cơ quan
Phước Thiện từ bậc Chí Thiện trở lên
4- Hội Thánh Hàm Phong: Các vị Chức sắc thuộc các Hội
Thánh nêu trên, khi đến tuổi 60 về hưu thì sẽ được đưa vào
Hội Thánh Hàm Phong. Dù không trực tiếp tham gia Hành
chánh Đạo, nhưng nếu có thể đóng góp trong quá trình an
dưỡng và có công trạng đặc biệt vẫn sẽ được xét để thăng
phẩm vị.
Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài hợp lại thành Hội
Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.
Về Hành chánh: Hội Thánh Cao Đài gồm các bậc phẩm từ
Giáo Hữu (của Cửu Trùng Đài) đổ lên. Các bậc phẩm ở Hiệp
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Thiên Đài (hay các cơ quan khác thì đối phẩm tương đương
với phẩm Giáo Hữu). Từ Phối Sư trở lên hành Đạo ở tại Tòa
Thánh. Từ Lễ Sanh đến Giáo Sư hành đạo ở địa phương.
(Tộc, Châu, Trấn). Hội Thánh ở Trung ương được gọi là Hội
Thánh Anh.
Bàn Trị Sự tại Hương Đạo được gọi là Hội Thánh Em, gồm 3
vị: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự. Đạo Luật qui định:
Dù là một phẩm nhỏ nhất (Phó Trị Sự hoặc Thông Sự) nơi ấp
Đạo cũng phải trường trai và phải từ bỏ quyền Đời đặng để
trọn tâm lo tròn trách nhậm Đạo.
Đạo Luật Mậu Dần (1938) bố trí bốn cơ quan trong Hành
Chánh Đạo (4 cơ quan trong chánh trị đạo).
1-Hành Chánh: là cơ quan để thi hành các luật lịnh của Hội
Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có Quyền Chí
Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y Luật
Pháp mà đi trên con đường Đạo Đức cho đặng thong dong,
hòa bình, trật tự, hạnh phúc, an nhàn, tức là thật hành cả
khuôn viên luật pháp cho ra thiệt tướng. Thống quản cả các
hoạt động của nền Chánh trị đạo. (Chương hành chánh có 17
điều).
2-Phước Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường
sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng
sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt
nát, ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành chánh thi hành Luật
Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn. (Phước Thiện lấy điều 10 và
11 của Hành Chánh tạo thành).
3-Phổ Tế: là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc
bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị luật pháp
buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là độ rỗi những kẻ hữu
tâm tầm Đạo (thuộc điều 14 của chương Hành Chánh).
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4-Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, gìn giữ Luật
Pháp, chăm nom chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu thi
hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha già thãi, bênh vực
những người cô thế, hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn
sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt Đạo; lại cũng là
một cơ quan giúp cho Hành Chánh, Phước Thiện và Phổ Tế
thêm oai quyền mạnh-mẽ, tôn nghiêm đặc sắc. (thuộc điều 15
của chương Hành Chánh). Tùy theo phân cấp hành chánh mà
bố trí nhân sự và tổ chức các cơ quan.
Phân cấp hành chánh:
Đạo Cao Đài có trung ương và địa phương: Cấp trung ương
đặt tại Tòa Thánh Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài có các cơ quan như: Cửu Viện, Phước
Thiện, Phổ Tế, Bộ Pháp Chánh, Hàn Lâm Viện, Ban Thế Đạo,
Đại Đạo Thanh Niên Hội….
Tổ chức Hành Chánh Đạo tại Châu Thành Thánh Địa (trung
ương) với 1 vị Giáo Sư là Khâm Thành.
Trong Châu Thành Thánh Địa có các Phận Đạo. Đầu Phận
Đạo là vị Lễ Sanh. Phận Đạo có nhiều Hương Đạo.
Ở cấp địa phương:
Trấn Đạo: gồm nhiều Châu Đạo.(Giáo Sư phụ trách Khâm
Trấn).
Châu Đạo: Gồm nhiều Tộc Đạo. (Giáo Hữu phụ trách Khâm
Châu).
Tộc Đạo: Gồm nhiều Hương Đạo (Lễ Sanh phụ trách Đầu Tộc
Đạo).
Hương Đạo: Gồm nhiều ấp Đạo (Chánh Trị Sự phụ trách Đầu
Hương Đạo.
Ấp Đạo có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Những tính chất khác:
Khi xưng hô với nhau, Tín đồ Cao Đài sử dụng các từ
"Huynh", "Đệ", Tỷ", "Muội" (tức là anh chị em một nhà), tuỳ
theo Thiên chức (Giáo phẩm), tuổi tác, giới tính. Khi kính cẩn,
họ còn thêm "Hiền" phía trước những đại từ nhân xưng trên
("Hiền huynh", "Hiền Tỷ"...).
Một cơ sở Tôn giáo Cao Đài được gọi là "Thánh Thất" hoặc
"Thánh Tịnh". Mỗi cơ sở đều có chương trình truyền bá Giáo
lý.
Một Tín đồ Cao Đài nếu thường tham gia các hoạt động của
Đạo và có năng lực thích hợp sẽ được giữ chức vụ tương ứng
như Thủ quỹ, Thư ký v.v. Nếu tình nguyện dành trọn cuộc đời
cho Đạo thì sẽ bước vào hàng Chức việc hay Chức sắc. Lúc
đó sẽ được đề cử vào các phẩm vị như Phó Trị Sự, Chánh Trị
Sự, Lễ Sanh v.v. Đạo Cao Đài nhấn mạnh sự bình đẳng giữa
Nam và Nữ trong xã hội.
Tuy nhiên, trong phạm vi Tôn giáo, Nữ giới không được phép
bước lên ngôi vị Chưởng Pháp, Giáo Tông. Toà Thánh khẳng
định rằng đây là lệnh của Thượng Đế, người đã tuyên bố rằng
Nam tượng trưng Dương, Nữ tượng trưng Âm. Nếu Âm thịnh
Dương suy, nền Đạo sẽ đi vào sự hủy diệt.
Đức Hộ-Pháp còn nói về quyền hành cao cả của Hội Thánh:
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trước Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"
Nghị Định thứ năm của Đức Lý Giáo Tông:
Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải PHẾ
ĐỜI HÀNH ĐẠO

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

370

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới
đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng
dự vào chánh trị của Ðạo.
Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng
10 năm Canh Ngọ.
Tuy nhiên, Pháp Chánh Truyền có lời nhắc:
"Tại Hội Thánh cũng chưa nên Hội Thánh, Chức Sắc Thiên
Phong có cũng như không, có bóng không hình, làm cho thân
Thầy không đủ quyền hành mà xây chuyển Thiên Thơ (Plan
divin), hầu đối địch quyết thắng tà mưu nhiễu hại."

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
會聖九重薹
Hội Thánh Cửu Trùng Đài: Các phẩm Chức sắc Cửu Trùng
Đài từ bậc Giáo Hữu trở lên.
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ khi Đức Chí-Tôn đến độ Đức Quyền
Giáo Tông rồi mới xuất hiện ra Hội-Thánh. Nếu chúng tôi làm
chứng thì chúng tôi có thể nói rằng: Do nơi Đức Quyền Giáo
Tông mới xuất hiện ra Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài đó vậy!
Ngôi vị của Ông Saint-Pière, Giáo-Hoàng của Thiên ChúaGiáo ở La-Mã như thế nào thì ngôi vị của Đức Quyền GiáoTông ngày nay cũng thế. Bởi vì chính mình Đức Chí-Tôn đến
thâu Ngài, biểu Ngài lập thành Hội-Thánh. Ngài đi đến đâu, Tôi
và Đức Cao Thượng Phẩm theo phò-loan để Đức Chí Tôn
thâu Môn-Đệ, thâu được bao nhiêu thì giao cho Đức Quyền
Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt giáo-hóa, chính do nơi Ngài
cầu khẩn Đức Chí-Tôn thâu Môn-Đệ. Ngài luôn luôn đi các nơi
để Phổ-độ chúng sanh, nhứt là trước ngày mở Đạo. Đức ChíTôn sai hết chúng tôi, tức Thập-Nhị Thời-Quân đi phò-loan
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng hết, không chỗ nào không có Cơ Bút: Người thì xuống
miền Tây, người đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu Môn đệ
xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Đạo" (ĐHP:13-10Giáp-Ngọ 1954)

HỘI THÁNH ĐƯỜNG NHƠN
Lời đáp từ của Đức Hộ-Pháp tại Giáo Tông Đường trong dịp lễ
các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài.(01-01-Quý Tỵ)
"Hội Thánh Đường Nhơn giờ phút nầy trong giai đoạn ngắn
ngủi đây Hội Thánh Đường Nhơn sẽ có một trách vụ yếu
trọng, Bần Đạo nói tiên tri cho biết đặng sửa soạn lấy mình
định phận trước".

HỘI THÁNH EM
E: The Sacerdotal Council in miniature.
F: Le conseil Sacerdotal en miniature.
(Xem thêm Bàn Trị Sự. Vần B)
Hội-Thánh Em tức là Bàn Trị Sự là cơ quan hành Đạo trong
thôn xã, gồm những Chức-việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự - 1 Phó Trị Sự - 1 Thông Sự
Bàn Trị Sự có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn
sóc các Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc. Bàn Trị Sự còn
được xem như là một Hội-Thánh-Em.
Hai Đài Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên hiệp nhứt là quyền Chí-Tôn
tại thế này, không có một quyền cai-quản nào cải qua quyền
của Bát-Quái-Đài được. Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm Chức
sắc Thiên phong theo các phẩm trật sau đây. (ĐHP 18-8 KỷSửu)
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1- Hễ vào Ðạo rồi, tức nhiên đứng vào hàng Địa Thần
2- Bàn Trị Sự (Chánh, Phó Trị Sự, Thông Sự) hàng Nhơn
Thần
3- Lễ Sanh đứng vào hàng……. Thiên Thần
Trên đây thuộc vào hàng Thần vị
Số Lễ Sanh thì hằng hà, bao nhiêu cũng đặng, cũng chia ra ba
Phái: Thái, Thượng, Ngọc.
Còn về phần Bàn Trị Sự trong Hương Ðạo, cách thức công cử
cũng đã có phần khó nhiều rồi. Ðược đứng tên vào sổ Cầu
phong lên Lễ Sanh phải là Chánh Trị Sự đầy đủ công nghiệp 5
năm và tròn trách vụ. Bực Ðạo hữu muốn lên Chánh Trị Sự,
phải bao nhiêu công đức. Tỷ như trong Hương Ðạo có 4 Ấp
(hay Lý), mỗi Ấp lẽ cố nhiên có một vị Thông Sự và một vị Phó
Trị Sự, cả 4 Ấp cộng lại là 8 vị, nếu cứ theo thứ tự mà công cử
mỗi ông làm Chánh Trị Sự một khóa thì vị nào chót cũng phải
mất (5 năm x 8 người) 40 năm mới được dự sổ cầu phong, thì
chừng ấy đã lụm cụm rồi. May mắn thay, thỉnh thoảng cũng có
kỳ Ân xá và thăng thưởng về công nghiệp phi thường do
quyền CHÍ TÔN ân tứ.
Đây: Tài liệu Huấn-luyện Chức-việc Bàn Trị Sự Nam Nữ
(Khóa Canh-Tuất 1970)
Huấn Dụ của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư
Chủ Trưởng Chức Sắc Nam Phái Cửu-Trùng-Ðài
Kính Bạch Ðức Thượng-Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.
Kính Hội Thánh Lưỡng Ðài Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Hội
Thánh Phước Thiện.
Kính Chức Sắc Lưỡng Phái,
Kính Chức Việc Học Viên Nam Nữ.
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Hôm nay, ngày khai giảng Hạnh Ðường để huấn luyện cấp tốc
Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ 18 Phận Ðạo Châu Thành
Thánh Ðịa được thâm hiểu phương pháp thật hành về Hành
Chánh Ðạo. Buổi lễ được vinh hạnh đặt dưới quyền chủ tọa
danh dự của Ðức Thượng Sanh, Chưởng Quản Hiệp Thiên
Ðài. Nhơn dịp nầy, tôi xin mạn phép trình qua ý nghĩa của
khóa học và có đôi lời nhắn nhủ với chư Huynh, Ðệ Bàn Trị
Sự. Nhận định tình hình chung, nơi Châu Thành Thánh Ðịa,
cũng như ở các Châu Ðạo địa phương, Chức Việc Bàn Trị Sự
hành quyền không được nhịp nhàng, đồng nhứt trong cơ cấu
Hành Chánh Ðạo, mới nảy sanh ra bất đồng ý kiến, cãi vã lẫn
nhau, thường dâng tờ về Hội Thánh thỉnh giáo. Nên khóa
Hạnh Ðường Canh Tuất nầy, thay vì huấn luyện hàng phẩm
Lễ Sanh theo thường niên, lại được Ðức Thượng Sanh hoan
hỉ dành riêng cho Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ. Mặc dầu
học cấp tốc trong một tháng, nhưng quý Học-viên có thể lãnh
hội được những điều cần ích trong phương pháp hành quyền
do quý vị giảng sư chỉ dạy và được những bài học làm tài liệu
kiểu mẫu noi theo mà thi hành nhiệm vụ được tròn bổn phận.
Hội Thánh chỉ góp nhặt ba môn cần thiết:
- Hành Chánh Ðạo.
- Lễ Nghi Tế Tự.
- Luật Pháp Ðạo.
I. HÀNH CHÁNH ÐẠO gồm có:
*Bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Hội Thánh.
*Bổn phận Chức Việc Bàn Trị Sự đối với Bổn Ðạo.
*Quyền hành của Chức Việc và Luật công cử Bàn Trị Sự.
A. ÐỐI VỚI HỘI THÁNH: Hội Thánh là hình thể hữu vi tức là
Thánh thể của Ðức Chí Tôn tại thế, để giáo hóa Nhơn Sanh,
đương nhiên Thánh ý của Thầy dùng người phàm tục để độ
dẫn người phàm tục trên đường Ðạo cũng như đường Ðời.
Vậy thì bổn phận của Chức Việc phải tuân mạng lệnh của Hội
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Thánh truyền dạy, chẳng nên lấy ý riêng mình mà canh cải,
canh cải tức là khinh khi vi lịnh, mà vi lịnh là buộc vào mình cái
tội bất tuân Luật Pháp. Thảng như Chức Sắc đàn anh bề trên,
ngộ bất cập lượng làm điều gì không phù hợp với luật Thương
Yêu và quyền Công Chánh, thì Chức Việc có bổn phận khéo
léo, lễ độ gián can để đem lại không khí thuận hòa phù hợp
với Thiên ý.
B. ÐỐI VỚI BỔN ÐẠO ÐÀN EM: Thì Chức Việc là cái gương
để cho bề dưới soi chung mà noi bước, thì phải giữ mình cho
trong sạch, tâm hồn cho trong sạch chơn chánh, bác ái, vị tha,
mở rộng tình thương giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt nhau trên
đường hành thiện theo Thánh ý của Ðức CHÍ TÔN Ðại Từ
Phụ.
Ðức CHÍ TÔN có dạy:
"Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
"Cùng nhau một Ðạo tức cùng cha."
Lẽ dĩ nhiên phải biết thương yêu nhau như anh em ruột, tha
thứ cho nhau khi lầm lỗi, sẵn sàng chia bùi sẻ ngọt, chia đau
sớt khổ, đói lo giúp cho ăn, rách lo giúp cho mặc, nghèo nàn
thì giúp lời tìm phương sinh sống, vui đồng chia, buồn đồng
sớt, để cảm thông nhau trong tình huynh, nghĩa đệ. Vậy mới
phải là đàn anh trong Hương Ðạo.
C. QUYỀN HÀNH CỦA BÀN TRỊ SỰ: Nói về quyền hành của
Chức Việc Bàn Trị Sự: Bàn Trị Sự là Hội Thánh em, có bổn
phận Thể Thiên Hành Hóa, đồng quyền, đồng thể, không hơn
không kém với Hội Thánh, nhưng trong phạm vi địa phận
Hương, Ấp Ðạo mà thôi vì theo Pháp Chánh Truyền thì:
- CHÁNH TRỊ SỰ: Là người thay mặt Ðức LÝ GIÁO TÔNG
làm Anh Cả chư Tín Ðồ trong Hương Ðạo và cũng được gọi là
Ðầu Sư Em, vì người cầm đủ hai quyền Chánh Trị và Luật Lệ
cũng như Ðầu Sư vậy.
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- PHÓ TRỊ SỰ: Là người cầm quyền Chánh Trị Ðạo song
không có quyền về Luật Lệ được đồng thể cùng Thông Sự lại
đặng đồng quyền cùng Chánh Trị Sự trong một Ấp Ðạo, cũng
được gọi là Giáo Tông Em, có bổn phận sửa đương, giúp đỡ,
dìu dắt, dạy dỗ chư Tín Ðồ trong địa phận mình trấn nhậm.
- THÔNG SỰ: Là Chức Sắc của Ðức LÝ GIÁO TÔNG khuyên
HỘ PHÁP lập thành, là người của Hiệp Thiên Ðài để tùng
quyền Chánh Trị Sự mà hành Ðạo, đồng thể cùng Phó Trị Sự
trong một Ấp Ðạo, song có quyền về Luật Lệ chớ không có
quyền về Chánh Trị nên được gọi là Hộ Pháp Em, để giữ lẽ
công bằng trong địa phận của Phó Trị Sự cai quản.
Vậy Chức Việc Bàn Trị Sự là Chức Sắc của Ðức LÝ GIÁO
TÔNG và HỘ PHÁP lập thành để thay quyền cho Hội Thánh
trong chốn thôn quê sằng dã, có bổn phận rất quan trọng đối
với Nhơn Sanh thì chư Học viên nên thấu triệt yếu lý đó để
thật hành cho tròn trách nhiệm, chớ nên thờ-ơ xem thường mà
đắc tội cùng THẦY.
II. PHẦN LỄ NGHI TẾ TỰ (Quan Hôn Tang Tế).
Nghi Lễ là cái hình thức phô diễn bên ngoài có tính cách qui
củ chuẩn thằng của tổ chức Tôn Giáo. Lễ dùng để tế tự, có
mục phiêu làm cho đàn tế ra vẻ tôn nghiêm và đào tạo cho
người một tâm lý KÍNH và THÀNH. Có kính mới giữ được bản
tánh của mình, có thành mới cảm ứng được với TRỜI, tức
nhiên Lễ giúp người hàm dưỡng tâm tánh để cảm thông với
Ðức CHÍ TÔN đó vậy. Ðạo CAO ÐÀI là một nền ÐẠI ÐẠO có
tôn chỉ Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi, tức là một sự phối hợp
của tất cả các triết lý Ðạo Giáo. Tất cả các hình thức Tôn Giáo
từ xưa đến nay mà phần lớn là Nho Giáo, vì trong buổi Tam
Kỳ Phổ Ðộ Ðức CHÍ TÔN dùng Nho Tông chuyển thế. Cho
nên nghi lễ của Ðạo có lắm điều phức tạp khó khăn về phần
hữu tướng để được phù hợp với siêu hình. Vì thế mà việc thi
hành Tang Lễ các Phận Ðạo trong Châu Thành Thánh Ðịa
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cũng như các Châu Ðạo địa phương không được đồng nhứt.
Cho nên mấy lúc sau nầy có nhiều phúc trình của Chức Sắc,
Chức Việc gởi về thỉnh giáo với Hội Thánh. Hội Thánh đã
thành lập một Ủy Ban hỗn hợp gồm có Chức Sắc Hiệp Thiên
Ðài, Cửu Trùng Ðài và Phước Thiện để nghiên cứu, tu chỉnh
nghi thức Tang Lễ cho đồng nhứt và phù hợp với nhơn trí hiện
tại, hầu chánh thức ban hành chung cho toàn Ðạo trong một
ngày gần đây, để noi theo đó mà thi hành nhứt luật. Trong lúc
chờ đợi, tạm thời khóa trường nầy, Hội Thánh soạn thảo
những bài học, giảng dạy đại cương về nghi thức hành lễ như:
Lập Ðàn cầu bịnh, Lễ Cầu Hồn khi hấp hối, Cầu Hồn khi đã
chết rồi, Lễ Tẫn liệm, Thành phục phát tang, Cúng tế, Cầu
siêu, Phát hành, An táng, Tuần Cửu, Tiểu Tường, Ðại Tường
và cách hành lễ Hôn nhơn tại tư gia để giúp cho Chức Việc
Bàn Trị Sự Nam Nữ hiểu rõ phương pháp hầu thực hành đồng
nhứt.
III. PHẦN LUẬT PHÁP ÐẠO:
Luật Pháp là một điều hệ trọng nhứt của nền Ðạo để bảo thủ
Chơn Truyền khỏi bị tay phàm canh cải ra Phàm Giáo. Vì thế
Hội Thánh cố gắng chọn lọc bài học chỉ dẫn Học-viên những
phần chánh như: Luật Pháp áp dụng cho người giữ Ðạo, cách
lập hồ sơ kiện tụng, phương pháp thực hành, về quyền sửa trị
gồm: Khuyên giải, răn phạt, hòa giải, răn trị để giúp cho Bàn
Trị Sự đủ tài liệu áp dụng trong việc hành quyền trong khuôn
viên Luật Pháp của Ðạo.
Thưa quý bạn Học-viên Nam, Nữ.
Thiết tưởng Ðời còn loạn, con đường Ðạo rất gập ghềnh, lại
dẫy đầy chông gai hiểm trở, chúng ta đã trải qua bao phen
Ðạo chuyển, mà mỗi lần biến là mỗi lần con cái Ðức Chí Tôn
lâm cảnh âu sầu thảm đạm. Chúng ta là Chức Sắc, Chức Việc
của Ðạo, thọ quyền hành, phẩm tước của Ðức Chí Tôn ban
cho để đủ phương tiện phụng sự cho nhơn sanh, thế là chúng
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ta rất hân hạnh đặng dự phần sử dụng Luật Tiến-hóa không
ngừng, vạch cho nhơn loại một vòng chơn trời trong sáng, an
ủi những tâm hồn đau khổ, cảnh giác những tâm hồn tội lỗi để
đưa lần những tâm hồn đó đến chỗ thanh cao là nơi chói lọi
ánh huy hoàng của sự thật, sự lành và sự đẹp. Một công trình
vĩ đại, một công tác lợi tha và hy sinh cho lý tưởng, một tinh
thần cao cả, đưa chúng ta đến chỗ cao thượng phi phàm. Mặc
dầu khóa học cấp tốc trong vòng một tháng, bài vở sơ lược đại
cương, quý Học-viên Nam Nữ nên cố gắng để tâm theo dõi,
chăm chỉ nghe những lời giảng giải của quý vị Giảng sư về chi
tiết cần yếu hầu ghi chú vào tập riêng, khi học bài giở ra xem
mới lãnh hội được cả yếu lý. Tóm lại, những lời sơ siển trên
đây, tôi ước mong anh chị em Học-viên sáng suốt, biết bổn
phận và trách nhiệm của mình để đồng lao cộng tác với Hội
Thánh, phụng sự cho Nhơn sanh, chèo chống Ðạo thuyền
mạnh lướt qua bờ bỉ ngạn; để đoạt được kết quả mỹ mãn trên
đường lập thân hành Ðạo, chư Chức việc đã thọ nơi mình một
Thiên mạng nên tận tâm giáo hóa dìu dắt Nhơn sanh biết tuân
theo luật pháp Chơn Truyền của Ðạo, biết tôn trọng quyền
năng của Hội Thánh, nghĩa là hàng phẩm Chức Sắc, Chức
việc lớn nhỏ đều có trật tự phân minh, trên dưới quyền hành
đặc biệt tùng nhứt luật mà thực hành phận sự cho vuông tròn.
Tôi lấy làm cảm kích và hân hoan nhận thấy anh, chị, em sốt
sắng tham dự khóa Hạnh Ðường được đông đảo với lòng
thành thật, tôi xin có đôi lời khen tặng toàn thể. Trước khi dứt
lời, tôi nhơn danh Ngọc Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức
Sắc Nam Phái Cửu Trùng Ðài thay mặt cho Hội Thánh Cửu
Trùng Ðài, chơn thành cảm tạ Ðức Thượng Sanh có lòng
chiếu cố đến chủ tọa Lễ Khai Giảng Hạnh Ðường và sự hiện
diện của Chức Sắc Hội Thánh Lưỡng Ðài và Phước Thiện làm
cho cuộc lễ được tăng phần danh dự và long trọng. Tôi xin cầu
nguyện Ơn Trên Ðức CHÍ TÔN, Ðức PHẬT MẪU và các Ðấng
Thiêng Liêng ban bố điển lành cho chư Học viên Nam, Nữ
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được sáng suốt mẫn huệ, minh tâm để mạnh tiến trên đường
tu học, được thành công mỹ mãn.
Nay kính,
Ngọc Chánh Phối-Sư
NGỌC NHƯỢN THANH

HỘI THÁNH HÀM PHONG
E: The Sacerdotal Council of honorary dignitaries.
F: Le Conseil Sacerdotal des dignitaires honoraires.
Hội Thánh Hàm Phong là nơi qui tụ các vị Chức sắc thuộc
các Hội Thánh: Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện… khi
đến tuổi 60 về hưu thì sẽ được đưa vào Hội Thánh Hàm
Phong. Dù không trực tiếp tham gia Hành chánh Đạo, nhưng
nếu có thể đóng góp trong quá trình an dưỡng và có công
trạng đặc biệt vẫn sẽ được xét để thăng phẩm vị. Chức Sắc
Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài họp lại thành Hội Thánh Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Hội Thánh Cao Đài.
Hàm phong là những Chức sắc lớn tuổi nghỉ hưu, vẫn giữ
phẩm tước nhưng không cầm quyền hành đạo được tôn vinh
là "niên cao đức thiệu" tức là tuổi già và đạo đức cao
Đôi Liễn Hội Thánh Hàm Phong.
- THÁNH HỘI niên cao cố vấn Cửu Trùng tâm bất quyện.
- HÀM PHONG đức thiệu chấp trung nhứt quán vị hà ưu.
聖會年高顧問九重心不倦
銜封德卲執中一貫位何憂
Ðôi liễn nầy đặt tại cổng vào Văn phòng Hội Thánh Hàm
Phong. Hội Thánh Hàm Phong gồm những Chức sắc lớn tuổi,
không còn đủ sức khỏe đi hành Ðạo, đã đươc Hội Thánh cho
nghỉ hưu.
Giải thích:
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Câu 1: Những Chức sắc lão thành của Hội Thánh trở lại làm
cố vấn tức nhiên bàn luận và giúp ý kiến giải quyết cho Cửu
Trùng Đài, đây là cơ quan phổ độ và giáo hóa nhơn sanh với
tâm bất quyện tức là lòng không biết mỏi.
Câu 2: Những Chức sắc Hàm Phong đức cao, giữ đúng theo
đạo của Đức Khổng Tử, lo gì không đạt được ngôi vị.

HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các phẩm Chức sắc Hiệp
Thiên Đài từ phẩm Truyền Trạng trở lên.

HỘI THÁNH MINH
Hội Thánh Minh: Một phiên hội chư Thánh, chư Tiên do Đức
Thái Thượng Đạo Quân tổ chức nơi cung Như Ý. Nơi cung
này, Đức Thái Thượng Đạo Tổ tiếp chư Thánh Tiên vào trong
Hội Thánh Minh, Đức Ngài giao cho Chơn linh quyển sách
Trường xuân đặng qua cõi Huỳnh Thiên tiếp tục..
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Như-Ý Lão-Quân tiếp khách,
"Hội Thánh-minh giao sách Trường-xuân.
"Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
"Chơn hồn khoái-lạc lên đàng vọng Thiên."

HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO
會聖 外 教
E: The Society of Foreign Missions.
F: Missionnaires étrangers.
Luôn đây xin giải bốn chữ "Hội Thánh Ngoại Giáo"
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Phải đọc Hội Thánh Ngoại Giáo chớ không phải là Ngoại Giao.
Hội Thánh Ngoại Giáo là một cái Hội của chư Thánh để giáo
Ðạo ở ngoại quốc. Bậc phẩm và trách nhậm tuy phải tuân theo
Luật Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, hành chánh tuy hiện thời phải
tùng quyền của Thái Ðầu Sư nhưng cũng có phần đặc biệt là
phải tùy theo tánh cách của người bổn xứ, tài liệu và vật liệu"
Đức Quyền Giáo Tông ra Châu-tri số 01 ngày 27-02 Qúi-Dậu
(1933) có khoản này: "Liệu thế giúp sức cho Hội Thánh Ngoại
Giáo truyền bá chơn Đạo ra ngoại quốc."
Chú Giải: Việc phổ độ tha phương chẳng phải kể nội vùng
Ðông Pháp nầy mà đủ, mà là cả toàn cầu, đâu đâu Hội Thánh
cũng phải đến gieo truyền mối Ðạo Trời. Chủ nghĩa tối cao của
Ðại Ðạo chẳng những là Hiệp Ngũ Chi Qui Tam Giáo mà thôi,
mà phải làm thế nào cho dầu các bực Ðế Vương ngoài thế
cũng phải bái phục, phải tùng Ðạo, phải đồ theo cả cơ thể của
Ðạo; phải nhờ Ðạo mới mong trị an thiên hạ đặng. Vậy mới gọi
là Hiệp Nhứt!. Vậy mới kêu là Ðại Ðạo!
Thánh ngôn của Ðức Lý Giáo Tông ngày 29-12-1932 lại nói rõ
như vầy: "Thiên lý đã định vậy, bất kỳ nơi nào hễ có dấu chơn
người Việt Nam đến thì Ðạo mới thành được".
Trong buổi Hội Thánh đang lo sắp đặt nội dung của Ðạo, thì
Hội Thánh Ngoại Giáo đã khởi lập hầu phổ hóa các sắc dân
khác. Trên nhờ các Ðấng Thiêng Liêng chỉ giáo, với Ðức
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, Ðức Tôn Sơn Chơn Nhơn và Bát
Nương, Lục Nương Diêu Trì Cung, dưới nhờ các Chức Sắc
Ngoại Giáo hết lòng tuân y mạng lịnh cho nên khắp toàn cầu
đều nghe danh thế Ðại Ðạo Tam Kỳ. Hiện nay ở kinh đô nước
Pháp là thành Paris đã có người Pháp thọ Thiên sắc đặng lo
phổ độ người Pháp và lập thành Thánh Thất. Rồi đây Hội
Thánh Ngoại Giáo phải liệu phương phổ độ lần qua nước khác
nữa". (Trích Chương trình hành Đạo)
Đức Hộ Pháp giải thích về Ba vị Thánh:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
2. Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ.
3. Đức Tôn Trung Sơn.
Là đại diện của Hội-Thánh Ngoại-Giáo, các Ngài là những
Thiên mạng truyền giáo Ngoại quốc (Missionnaires étrangers)
cho nên tượng ảnh để ở Hiệp Thiên-Đài, day mặt ra ngoài cho
thiên hạ đều thấy mà hưởng ứng theo tiếng gọi Thiêng liêng
của các Ngài..
Cả ba vị Thánh đều mặc cổ phục.
Cái nghiên mực trên tay Đức Tôn Trung Sơn có hào quang
chiếu diệu, tượng trưng sự rực rỡ của nền văn minh tối cổ
Trung Hoa.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Kể từ khi còn ở Hội Thánh
Ngoại-Giáo mới gọi là công-nghiệp xứng-đáng, còn côngnghiệp ở Tòa-Thánh không đặng kể song nếu đủ tài, đủ đức,
đủ hạnh-kiểm là đặng thăng vị. Song chỉ do quyền Chí Tôn
quyết định". [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN
Hội Thánh Phước-Thiện: Các phẩm Chức sắc cơ quan Phước
Thiện từ bậc Chí Thiện trở lên
Lời đáp từ của Đức Hộ-Pháp tại Giáo Tông Đường trong dịp lễ
các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (Ngày 1-1 Quý Tỵ)
"Hội Thánh Phước Thiện. Ôi! Nếu Bần Đạo dòm trước mắt
thấy một điều đau khổ của chúng sanh chừng nào thì Bần Đạo
để hy vọng trong cơ quan ấy hơn hết. Trải qua một thời gian
định quốc đây rồi cái sự thống khổ của toàn Quốc Dân Việt
Nam nó sẽ định quyền lực lại nhứt là các chiến sĩ đã hy sinh vì
nước họ đã bị bịnh hoạn tật nguyền, đau khổ, nghèo nàn,
muốn cứu vãn tương lai ấy đặng đem mảy may hạnh phúc lại
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cho họ, Bần Đạo chỉ trông mong nơi Phước Thiện mà thôi đó
nghe!"
Đức Hộ-Pháp nói: "Hội Thánh Phước Thiện tức nhiên là Hội
Thánh của Hiệp Thiên Đài. Trước, chưa xuất hiện Hội Thánh
Phước Thiện mà Hiệp Thiên Đài vẫn có ít người làm, sau lập
thành Hội Thánh được Chí Tôn định đâu sẵn rồi nên giao phó
trách nhậm ấy cho Qua, tức là chính mình Hộ Pháp là người
làm đầu trong Hiệp Thiên Đài, trách nhậm đó nặng nề làm sao
đâu. Khi ấy chỉ có ba người Hiệp Thiên Đài lãnh phận sự
Thầy.
Chí Tôn nói: - "Thầy muốn nơi nào có dấu chơn của ba con
đến thì nơi đó hết khổ và Chí Tôn cho biết rằng cái khổ ách
của nhơn loại là cùng khắp thế gian, nên Thánh-ý Thầy muốn
giao cơ cứu khổ cho con phải làm thế nào nêu ngọn cờ cứu
khổ để giải khổ cho nhơn sanh cùng khắp mặt địa cầu nầy".
LẬP HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN:
Đức Hộ Pháp đã đổi danh từ Phạm Môn ra sở Phước Thiện;
đến năm Bính Tuất (1946) Đầu tiên Ngài lập 4 viện Phước
Thiện:
1- Lễ-Viện. 2- Lương-Viện. 3- Công-Viện. 4- Hộ-Viện
Sau lối nửa tháng Ngài công cử thêm cho đủ Cửu Viện.
Danh sách đầu tiên của Hội Thánh Phước Thiện kể dưới đây:
1. - Thượng-Thống Hòa-Viện P.T, Chí-Thiện Võ văn Lẽo.
- Phụ-Thống Hòa-Viện P.T Giáo-Thiện Phạm văn Hương.
2. - Thượng-Thống Lại-Viện P.T Chí-Thiện Lê văn Tri
- Phụ-Thống ( chưa có )
3. - Thượng-Thống Lễ-Viện P.T Đạo-Nhơn Trịnh Phong
Cương
- Quan-Sự: Chí-Thiện Huỳnh văn Phương
- Hôn-Sự: Chí-Thiện Tần văn Lợi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Tang-Sự: Chí-Thiện Phạm công Đằng
- Tế-Sự: Chí-Thiện Phạm văn Lê
4, - Thượng-Thống Học-Viện P.T. Chí-Thiện Nguyễn văn Gia
- Phụ-Thống (chưa có)
5. - Qu. Thượng-Thống Y-Viện P.T Giáo-Thiện Lê văn Thiệt
- Phụ-Thống Y-Viện PT. Giáo-Thiện Nguyễn văn Sáng
6. - Thượng-Thống Nông-Viện PT Chí-Thiện Lê văn Gấm
- Phụ-Thống Nông-Viện PT Chí-Thiện Phạm Duy Oai
7. - Thượng-Thống Lương-Viện PT Chí-Thiện Trịnh văn Phận
8. - Thượng-Thống Công-Viện PT Chí-Thiện Nguyễn văn Lư
- Phụ-Thống Công-Viện PT Chí-Thiện Phạm văn Út
9. - Thượng-Thống Hộ-Viện PT Chí-Thiện Đỗ văn Viện
- Phụ-Thống Hộ-Viện Phước-Thiện Chí-Thiện Lê văn Giờ
Sau Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (1947) Ngài Hiến Đạo không
trở lên Tòa Thánh nên Đức Hộ Pháp chỉ định ông Đạo Nhơn
Nguyễn Tự Thế làm Chưởng Quản Phước Thiện.
Cơ cứu khổ khai mở thêm như: Cô Nhi Viện, Dưỡng Đường
Phước Thiện, Nhà Bảo Sanh, Trại Hàng Cấp Tế, các sở hốt
thuốc Nam miễn phí…
Hội Thánh Phước Thiện còn mở rộng ra về đường tu chơn,
nên Đức Hộ Pháp tạo ra ba nhà Tịnh: Trí Huệ Cung,Trí Gíac
Cung,Vạn Pháp Cung để những vị đã có đủ Tam Lập mà còn
muốn lập công thêm nữa có chổ tịnh dưỡng Chơn thần hầu
đoạt Vô Vi Pháp tại thế. Trong hạng TU CHƠN của ba Cung
phải học lý thuyết và thực hành Phương Luyện Kỷ, Phương
Pháp Trị Tâm và cách luyện Thân, luyện Trí.
Những vị lãnh Đạo cơ quan Phước Thiện
- Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa
- Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi
- Ông Đạo Nhơn Nguyễn Tự Thế
- Ông Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương
- Ông Chơn Nhơn Lê Văn Trung
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- Ông Chơn Nhơn Nguyễn Văn Phú
- Ông Chơn Nhơn Trần Minh Viên
- Ông Chơn Nhơn Đặng Văn Chưởng
Để làm sáng tỏ mục đích cơ quan Phước Thiện, xin trình bày
những bài giảng Đạo của Đức Hộ Pháp về Phạm Môn là gì,
Phước Thiện có bị bế hay không?.để chúng ta Khai minh Đại
Đạo hầu làm bài học quí giá cho đoàn hậu tấn.

HỘI THÁNH TAM QUAN (Chi Phái)
Hội Thánh Tam Quan (Phái Chơn lý Cầu Kho). Gọi đầy đủ là
Hội Thánh Trung Ương Trung Việt, trụ sở đặt tại Tam Quan,
quận Hoài Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh. Nguyên đầu năm 1927, hai vị
Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Hào, ở Bình Định, vào
Sài Gòn nhập môn, theo Ðạo Cao Ðài tại Thánh Thất Cầu
Kho, rồi trở về Bình Ðịnh âm thầm truyền bá Ðạo Cao Ðài tại
đây. Số người theo Ðạo càng lúc càng đông nhưng bị nhà
nước khủng bố vì vua Bảo-Ðại cấm Ðạo Cao Ðài. Trải qua
nhiều cuộc khủng bố, hết lớp nầy tới lớp khác, Ðạo Cao Ðài
nơi đây cũng phát triển. Đến năm 1956 mua được một mẫu
đất tại Tam Quan, khởi xây dựng Thánh Thất, giấy phép ký
ngày 21-09-1956 và làm lễ Khánh Thành gọi là Ðại Hội An
Thiên, Khánh Thành Hội Thánh ngày 15-03-Canh Tý (1960).
Hội Thánh Tam Quan tổ chức y theo Tân Luật và Pháp Chánh
Truyền, có hai Ðài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Hội Thánh Tam
Quan, được thành lập mấy năm gần đây và cố gắng củng cố
nội bộ."

HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG
會宴瑤池宮
(Hội: cuộc gặp gỡ đông người, nhiều người có mặt. Yến 宴 vui
vẻ, an nghỉ, tiệc rượu. Diêu-Trì-cung Là Cung Điện bằng Ngọc
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Diêu ở bên ao Thất Bửu. Nơi Ao có một Đài phát hiện Âm
quang. Đài ấy thâu lằn sanh quang của ngôi Thái cực rồi đem
Dương quang hiệp với Âm quang mà tạo nên Chơn thần cho
Vạn linh trong càn khôn vũ trụ). Như vậy Hội Yến Diêu Trì
cung là một ngày vui vẻ, tất cả con cái của Mẹ Diêu Trì được
về dự hội chung với Đức Mẹ, thường là sau ngày thoát xác về
nơi Diêu-Trì-Cung để dự, nhưng nay là cơ đại-Ân xá của ChíTôn, nên Ngài ban cho một quyền rộng-rãi là được Đức mẹ
cùng cả Cung Diêu-Trì đến thế gian này cùng dự với cả nhân
sanh, tổ chức hằng năm tại Tòa Thánh- tây Ninh này vào ngày
Rằm tháng 8, tức là đêm Trung Thu.
Duyên khởi đầu là một bữa tiệc tượng trưng:
Vào thượng tuần tháng 8, Thất Nương cho biết về Diêu Trì
Cung: Trên có Cửu Thiên Nương Nương cai quản, dưới có
Chín Tiên Nương mà Cô là Thất Nương, Hớn Liên Bạch là Bát
Nương"
Ngày 25-8-1925 (08-08-Ất Sửu) Đấng AĂÂ giáng dạy ba ông,
vào rằm tháng 8 đó thiết tiệc chay thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu
và chư vị Cửu Nương đến dự.
Ba ông (Cư, Tắc, Sang) nhờ Thất Nương dạy cách cầu Đức
Cửu Thiên Nương Nương. Thất Nương nói: Ba anh muốn cầu
thì phải ăn chay trước ba ngày và cầu vào đêm Trung Thu,
phải có Ngọc Cơ cầu mới đặng. Nhơn vào ngày đó, Đấng AĂÂ
bảo ba ông (Cư, Tắc, Sang) làm một cái tiệc chay đãi Mười
Đấng Vô hình gồm: Đức Cửu Thiên Nương Nương và Chín vị
Tiên Nương.
Nhập bàn Hội Yến: Đúng vào đêm Trung Thu, 14-8-Ất Sửu
(dl: 01-10-1925), tại nhà ông Cư (134 Bourdais Sàigòn, nay là
đường Calmette) đúng giờ Tý, cả thảy đều đủ mặt. Ông Cư đã
sắp đặt một cái bàn dài, rải bông lá xung quanh, phía trong
bàn, ngay chính giữa, để một cái ghế mây lớn và nối theo là
chín cái ghế mây nhỏ hơn đặt chung quanh bàn, trên bàn
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chưng dọn những bình bông và trái cây tươi tốt, đặt trước mỗi
cái ghế là một tách trà, một ly rượu, một cái chén cùng với
muỗng, đũa. Ông Cư đốt hương xông trầm trang hoàng, rất
tinh khiết. Ông Cư lên nhang đèn, cả thảy đều quì lạy, khấn
vái.
Xong, hai ông Cư và Tắc đem Ngọc Cơ ra cầu.
Đức Cửu Thiên Nương Nương và Cửu vị Tiên Nương giáng
Ngọc Cơ để lời chào mừng quí ông.
Thất Nương yêu cầu ba ông (Cư, Tắc, Sang) đờn, rồi mỗi
người ngâm bài thi của mình (đã làm sẵn do Thất Nương dặn
trước) để hiến Lễ. Chừng nhập tiệc, Thất Nương mời ba ông
ngồi vào bàn cho vui. Ba ông không thể chối từ, nên đem thêm
ba cái ghế, sắp sau lưng chín cái ghế nọ, ba ông xá rồi ngồi
xuống.
Bà Hiếu (bạn đời của ông Cư) sắp đặt đồ ăn chay sẵn, đi vòng
quanh bàn dài, gắp thức ăn đặt vào chén của Mười Đấng, rồi
rót rượu và rót nước trà, đãi Mười Đấng Vô hình, giống như
đãi người hữu hình vậy. Cách chừng nửa giờ sau, như là tan
tiệc, hai ông Cư và Tắc đem Ngọc Cơ tái cầu. Lịnh Nương
Nương và Chín Tiên Cô để lời cảm tạ, nói: Từ đây có Ngọc Cơ
rồi thì tiện cho Diêu Trì Cung đến dạy việc.
Xong mỗi vị cho một bài thi 4 câu làm kỷ niệm :
CỬU THIÊN NƯƠNG NƯƠNG
CỬU kiếp Hiên Viên thọ sắc Thiên,
THIÊN Thiên Cửu phẩm đắc cao huyền.
HUYỀN hư tác thế Thần Tiên Nữ,
NỮ hảo thiện căn đoạt Cửu Thiên.
Nhứt Nương:
HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về.
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Non sông trải cánh Tiên hòe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
Nhị Nương:
CẨM tú văn chương hà khách Đạo?
Thi Thần tửu Thánh vấn thùy nhân?
Tuy mang lấy tiếng hồng quần,
Cảnh Tiên còn mến, cõi trần anh thư.
Tam Nương :
TUYẾN đức năng thành Đạo?
Quảng trí đắc cao huyền.
Biển mê lắt lẻo con thuyền,
Chở che khách tục, Cửu Tuyền ngăn sông.
Tứ Nương:
GẤM lót ngõ chưa vừa gót ngọc,
Vàng treo nhà ít học không ưa.
Đợi trang Nho sĩ tài vừa,
Đằng giao khởi phụng khó ngừa Tiên thi.
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.
Lục Nương :
HUỆ ngào ngạt đưa hơi vò dịu,
Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Nương mây như thả cánh hồng,
Tiêu Diêu phất phướn, cõi tòng đưa Tiên.
Thất Nương:
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LỄ bái thường hành tâm đạo khởi,
Nhân từ tái thế tử vô ưu.
Ngày xuân gọi thế hảo cừu,
Trăm duyên phước tục khó bù buồn Tiên.
Bát Nương:
HỒ HỚN HOA SEN TRẮNG nở ngày,
Càng gần hơi đẹp lại càng say.
Trêu trăng hằng thói dấu mày,
Cợt mây tranh chức Phật đài thêm hoa.
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.
Sau khi các Đấng ở Diêu Trì Cung thăng hết rồi thì kế Đấng
AĂÂ đến nhập cơ. Ông Cư và ông Tắc tọc mạch hỏi:
- Khi nãy, Diêu Trì Cung đến, có Ngài ở đó không? Ông AĂÂ
đáp:
- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ đến giờ.
- Ngài có thấy Diêu Trì Cung đến không?
- Có chớ, chính mình Ta tiếp đãi.
Ông Cư hỏi: Diêu Trì Cung ngó thấy Ngài không?
- Không ngó thấy.
- Sao vậy? - TA dùng phép ẩn thân.
Ông Tắc tọc mạch hỏi tiếp: Như đứa em của tôi là Thất Nương
Diêu Trì Cung có thể đạt Đạo đặng chăng?
- Đạt đặng chớ!
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Ông Cư hỏi: - Phải làm sao?
- Phải TU! Bằng không tu thì chẳng đạt đặng.
Ông Tắc hỏi: - Tu chừng bao lâu mới đạt đặng?
Ngài làm thinh không đáp.
Ông Tắc hỏi: - Một năm, năm năm, một trăm năm, một ngàn
năm, một vạn năm..Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức
nào hỏi nữa, không biết chừng nào mới đạt đặng.!
Đêm ấy, quí ông thức tới 3 giờ sáng.
Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc Ðạo tại thế:
Đức Hộ-Pháp thuyết 30 tháng 01 năm Ðinh Hợi (1947):
"Hội Yến Diêu Trì là cơ quan đắc Ðạo tại thế. Ðức Kim Mẫu
cùng Cửu Vị Nữ Phật đã giáng trần Hội Yến với chư Chức
Sắc, xướng họa thi phú và dạy Ðạo. Ấy là Hội Chư Tiên tại
thế.
- Ðức Chí Tôn thuộc về PHẬT.
- Ðức Diêu Trì Kim Mẫu thuộc về PHÁP.
- Nếu có Ðức Chí Tôn mà không có Ðức Diêu Trì Kim Mẫu thì
trong vũ trụ nầy không có chi về mặt hữu vi, còn nhơn loại là
TĂNG.
Ta nhìn có Ðức Chí Tôn khai hóa, nhưng cơ sanh hóa Càn
Khôn cũng như cơ sản xuất nhơn loại tại thế cũng do nơi Âm
Dương tương hiệp mới phát khởi vạn vật, cho nên con người
gọi cha mẹ là Tiểu Thiên Ðịa, còn nhiều ý nghĩa rất sâu xa nói
chẳng tột".
Đức Hộ-Pháp nói tiếp (ĐHP Thuyết tháng 8 Tân-Mão): "Cả
thảy con cái Đức Chí-Tôn đều biết, chúng ta tu cốt yếu mongmỏi một điều trọng-yếu hơn hết là đoạt cho đặng cơ giải thoát
hay là có phương thế trở lại cựu vị Thiêng-liêng của chúng ta
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và các phẩm chơn-hồn trong Càn-khôn vũ-trụ. Đức Chí-Tôn đã
lấy quyền cho Phật Mẫu đào-tạo tám phẩm chơn hồn tức là
chơn-hồn vật chất, thảo-mộc, thú cầm, nhơn-loại, Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Trong tám phẩm chơn-hồn ấy xuất hiện nơi
Kim Bàn do theo luật thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn đã định thì
họ phải từ từ tăng tiến mãi, cái luật tăng tiến ấy nó buộc ta mỗi
kiếp sanh đều kiếm phương tu, đặng chi? Đặng tạo thiêngliêng-vị cho chúng ta, các đẳng chơn-hồn ấy khi đoạt đến
nhơn-phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn đặc biệt:
- Ở trong vật-loại tăng tiến lên đoạt nhơn phẩm của mình gọi là
Hóa-nhân.
- Các chơn-hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất hiện với địa-vị nhơnphẩm của mình là Nguyên nhân.
Hai phẩm hồn ấy nếu không noi theo đạo đức đặng từ từ bước
lên đường Thánh-Đức của mình đặng đoạt cho tới địa-vị cuối
cùng là Phật vị lại làm tội-lỗi thì phải sa vào địa-vị Quỉ vị. Ấy
vậy phần người có nguyên-nhân, hóa nhân, quỉ nhân.
Hại thay! Một trăm ức nguyên-nhân do Đức Chí Tôn đã để lại
mặt thế này đặng làm bạn với các đẳng chơn-hồn trong vạnlinh sanh chúng của Ngài đã đào-tạo thì Phật-vị có 6 ức, Tiênvị có 2 ức, còn 92 ức nguyên nhân bị đọa trần. Từ ngày Đạo bị
bế họ có lắm công tu mà thành thì không thành. Tội nghiệp
thay! Vì 92 ức nguyên-nhân ấy mà chính mình Đức Chí-Tôn
phải giáng trần lập nền chơn giáo của Ngài, chúng ta đã ngó
thấy cái Thánh-ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí-Tôn đã thấy rõ
rằng: các nguyên nhân ấy không phương gì tự giải thoát đặng,
vì quá tội tình, quá mê-luyến hồng-trần, hoặc đào tạo quả kiếp
nặng-nề quá đỗi. Vì cớ cho nên tu thì có tu mà thành thì không
có thành, tức nhiên từ ngày Đạo bế, thì cơ siêu-thoát đã mất
tại mặt thế này, chính mình Đức Chí-Tôn biết rằng không thế
gì các nguyên-nhân tự mình đoạt cơ giải thoát đặng.
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Hôm nay Ngài đến lập nền chơn-giáo của Ngài, chúng ta đã
ngó thấy lòng yêu-ái vô tận của Ngài là thế nào? Chúng ta thử
suy-đoán: không ai nói cho mình nghe hơn Mẹ của mình,
không ai dạy-dỗ mình có oai-quyền hơn Mẹ của mình, cái tình
trạng ấy đối với mặt thế chúng ta thế nào thì cái quyền-năng
nơi cõi thiêng-liêng hằng sống như in, không có mảy-may chi
khác. Ngài lập giáo rồi còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài
dạy mà không biết chi, chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần
lập Đạo, mà 92 ức nguyên-nhân vẫn đui và điếc mà thôi,
không biết để chung vào lòng yêu-ái vô tận của Ngài đặng
hưởng cái hạnh-phúc vô biên của Ngài đã đào tạo. Vì cớ cho
nên Đức Chí-Tôn giao cho Đức Phật Mẫu và Bần-Đạo đã
thuyết-minh là Người nắm quyền tạo-hóa của càn-khôn vũ-trụ
hữu-hình trong tay, tức là Đức Phật Mẫu, có thể nói vào xác
thịt của chúng ta để cho chúng ta nghe lời nói tinh-thần thiêngliêng của Đức Chí-Tôn, lời nói mà từ trước tới giờ chúng ta
không thế gì nghe được, nhưng Đức Chí-Tôn giao cho Đức
Phật Mẫu cơ-quan siêu thoát ấy, phải làm thế nào đặng tận độ
92 ức nguyên-nhân trở về cựu-vị.
Muốn cho đoạt đặng Bí-pháp siêu thoát ấy, chúng ta ngó
thấy Đức Phật-Mẫu đã làm gì?
Đức Chí-Tôn giao cho Đức Phật-Mẫu nắm quyền hành để
rước hết những chơn-hồn khi đã đoạt Pháp, tức nhiên đoạt cơ
siêu thoát, lập vị mình đặng vào cái địa-vị thiêng-liêng, đoạt
đặng thì phải về Hội-Yến cùng Đức Phật-Mẫu. Lễ Diêu-Trì
Cung Hội-Yến mà người ta gọi là Hội, nhưng thật ra chúng ta
về hội hiệp vui cùng Mẹ Sanh của chúng ta đó vậy. Đạo-Pháp
gọi là Hội-Yến Diêu-Trì tức nhiên chúng ta đã đoạt đặng cơ
siêu thoát nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống kia, chưa biết nếu
chúng ta không tu thì con đường ấy là gì mà chớ"
Đức Phật-Mẫu có ban cho Thi:
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Diêu Cung Phật Mẫu rất hân hoan,
Vội ngự Thanh Loan đến địa hòan.
Xưa bồi tâm Thánh nơi Hớn Đế,
Nay thối linh đô chốn Nậm Bàng (?).
Biển trần lắm khách còn mê luyến,
Đường Đạo vì con phải luận bàn.
Sắc chỉ Tam Kỳ chầu Hội Yến,
Phái vàng mẹ lãnh ngự trần gian.

HÔN LỄ
婚 禮
E: Marrige ceremony.
F: Cérémony de mariage.
Hôn lễ: Lễ kết hôn

HÔN NHÂN
婚姻
E: Marriage.
F: Mariage.
Hôn nhân: Hai nhà kết hôn; tình thông gia.
(Trích QUAN HÔN TANG LỄ. Ấn bản năm Bính Thìn (1976). In
tại BẠCH VÂN Ấn Quán - Cơ Quan Phát Thanh nội ô TÒA
THÁNH Tây Ninh. Hội Thánh Giữ Bản Quyền)
Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên lấy chồng là lẽ đương nhiên.
Việc hôn nhơn là việc tối trọng trong đời người. Tìm đâu có
hạnh phúc? - 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
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tùy theo ý muốn 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. Cha mẹ dựng vợ gã chồng cho con, không
ngoài ý muốn đem hạnh phúc cho con. Cha mẹ nào có con
cũng mong ước: "Gái thì đẹp phận mây xanh, bền duyên tơ
tóc; trai thì nên nghĩa đá vàng, keo sơn gắn chặt".Việc kết
nghĩa Sui Gia, kén dâu kén rễ phải thận trọng, lọc lừa cho kỹ,
nhớ câu: "Rau nào sâu nấy". Dâu thì nên chọn con nhà có đức
hạnh, nhân từ, không có tiếng tăm gì đồn đãi; rễ thì kiếm con
nhà gia giáo, siêng năng cần mẫn việc làm.
Tuy nói cha mẹ kén dâu, kén rễ nhưng phải có sự ưng thuận
của con. Cha mẹ nên nghĩ việc hôn nhơn của con là cả cuộc
đời của chúng, để cho con có quyền lựa chọn bạn trăm năm,
không nên ép uổng trong việc cưới gã, sau rồi phải ân hận."
Hôn nhân được diễn tiến như dưới đây:
Hôn lễ
Theo xưa, có sáu (6) lễ phân ra như vầy:
1- Lễ Nạp Thái: Là lễ cha mẹ đi coi dâu và dắt con đi coi vợ.
2- Lễ Vấn Danh: Là lễ hỏi cho biết tên họ và tuổi tác cô gái coi
có trùng tên cha mẹ, ông bà bên chồng chăng?
3- Lễ Nạp Kiết: Là lễ trình bày tuổi tác và vận mạng tốt, được
tương sanh.
4- Lễ Nạp Trưng: Là lễ đem hàng lụa, tiền bạc, phẩm vật đến
nhà gái để làm tang chứng, sự hứa hôn chắc chắn. Theo ta là
Lễ Hỏi, hay là Lễ Sính.
5- Lễ Thỉnh Kỳ: Là lễ nói ngày làm Lễ Cưới cho đàng gái hay.
6- Lễ Thân Nghinh: Tức là Lễ Cưới.
Ðó là tục lệ của người Tàu, người mình không mấy ai làm
theo. Hôn lễ theo người Việt Nam, hiện giờ còn giữ hai lễ là:
Lễ Hỏi và Lễ Cưới mà thôi.
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Đồng tánh bất hôn: Theo lễ đời nhà Châu, người cùng một
họ không được kết làm vợ chồng. Người Việt Nam xưa nay
cũng tùng theo lễ ấy. Ðó 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.
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 Trưởng Tộc 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 Trưởng Tộc hai bên giải quyết.
Trình bát nhựt: Tám (8) ngày trước Lễ Cưới, theo công lệ,
đàng gái phải biên tên họ hai đàng sui gia chàng rễ và nàng
dâu trình cho nhà chức trách địa phương, gọi là trình bát nhựt.
Nhà chức trách dán Bố cáo tại trụ sở. Sự trình khai như vậy để
đề phòng có ai ngăn cản gì không và chứng tỏ cuộc Hôn Lễ là
chánh thức hợp lệ. Theo Thế Luật Ðạo, tám (8) ngày trước Lễ
Sính, chủ hôn trai phải dán Bố cáo nơi Thánh Thất sở tại, cho
trong Bổn Ðạo hay, sau khỏi điều trắc trở.
Lễ phản bái Lệ (3) ngày sau Lễ Cưới, cặp vợ chồng trở về
bên nhà gái, tục gọi là Lễ Phản Bái.
Hành pháp hôn phối: Lễ Hôn Phối cử hành tại Ðền Thánh
hay Thánh Thất. Tân Luật, Chương Thế Luật, Ðiều thứ sáu:
"Việc Hôn là việc rất trọng đời người. Phải chọn Hôn trong
người đồng Ðạo, trừ ra khi nào người ngoại ưng thuận nhập
môn thì mới được kết làm giai ngẫu".
Lễ hỏi: Phẩm lễ trong Lễ Hỏi, cần nhứt giàu cũng như nghèo
là: một (1) đôi bông tai, một (1) mâm trầu, hai (2) chai rượu,
một (1) đôi đèn. Trà bánh là phụ thuộc. Ðôi bông tai ví như cái
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Hoa con gái. Ðến ngày đã định, bên nhà trai sang qua nhà gái,
có bà con thân thuộc và ông mai, nhà trai mang theo đủ phẩm
vật nhà gái đòi hỏi. Ðến nhà gái, khi quan khách an tọa xong,
đoạn ông mai hướng dẫn ông sui trai trình giữa hai Họ lễ Sính,
đặt trước khai trầu rượu bên gái đã sắm sẵn. Lễ phẩm như:
Bông tai, nữ trang và tiền bạc cũng phải 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. Sau phần kỉnh lễ Ðức Chí Tôn và Hội
Thánh, hoặc người tuổi tác, ông sui gái lên đèn cho chàng rễ
làm lễ Từ Ðường. Sau lễ Từ Ðường, là 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
Lễ cưới: Nhà trai định ngày làm Lễ Cưới, nhờ ông mai báo tin
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). Ðàng trai
trình Lễ Cưới theo thủ tục. Sau phần kỉnh lễ Ðức 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 Ðường, 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. Ðoàn rước dâu đi ngay đến
Ðền Thánh, hay là Thánh Thất, để làm lễ Hôn Phối, kế đến
Ðiện Thờ Phật Mẫu cầu nguyện bái lễ, rồi trực chỉ về nhà. Ðến
nhà bên trai, Bàn Tri Sự sở tại, sui gia cầu nguyện Ðức Chí
Tôn, rồi đến cặp Tân Hôn bái lễ Ðức Chí Tôn, kỉnh lễ Hội
Thánh và chánh quyền. Kế tiếp, bên trai lên đèn làm lễ Từ
Ðường, kế đến làm lễ ông bà (còn sống), cha mẹ, ông mai nếu
có và người thân tộc. Ðàng trai mở tiệc khoản đãi. Mãn tiệc,
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họ đàng gái ra Lễ Cáo Từ, ông bà sui trai và cặp Tân Hôn ra
cửa đưa họ.Lễ Cưới đã thành.

HÔN PHỐI (LỂ) - HÀNH PHÁP HÔN PHỐI
婚 配-行 法 婚 配
E: To confer the sacrament of marriage.
F: Conférer la sacrement de marriage.
Hôn: Việc cưới vợ gả chồng. Phối: sánh đôi. Hành: làm. Pháp:
phép bí tích.
Hôn phối là sự phối hợp thành vợ chồng.
Hành pháp Hôn phối là làm phép bí tích về Hôn phối.
Đôi tân hôn muốn được Chức sắc hành pháp Hôn phối thì phải
là người đã nhập môn vào Đạo, phải trên 18 tuổi, và trước đây
chưa có vợ hay chưa có chồng.
Thường thì vị Chức sắc hành pháp Hôn phối tại Tòa Thánh là
Giáo Sư hay Phối Sư. Trong khi Chức sắc hành pháp Hôn
phối thì đồng nhi tụng Kinh Hôn Phối.
Trong sách "Bí truyền Chơn pháp" của Ngài Đầu Sư Thượng
Sáng Thanh có dạy cách hành pháp Hôn Phối sau đây:
"Ấy vậy, khi hành lễ Hôn Phối, phải biểu chàng rể và cô dâu
vào quì giữa Bửu điện, trên hết mọi người, dầu cho cha mẹ
cũng phải quì sau. Quyền phép ấy, Đạo chỉ coi rể là Tứ
Dương, dâu là Tứ Âm của Tạo Hóa mà thôi, ngoài nhơn luân
và nhơn tình, Hội Thánh chẳng biết chi khác hơn. (Tứ Dương
hiệp với Tứ Âm thành Bát Quái mà sanh hóa).
Bảo cô dâu và chàng rể nắm tay nhau, tay tả của nam nắm tay
hữu của nữ, tay hữu của nam nắm tay tả của nữ, thành ra ấn
Bát Quái, đoạn vị hành pháp xây mặt lên Thiên Bàn, ngó ngay
Thiên Nhãn, định thần, lấy con mắt của mình viết chữ (.) ngay
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con ngươi Thiên Nhãn, co chân trái lên viết chữ (.) dưới gạch,
rồi đạp lên chữ ấy, chân mặt ký chữ (.) vào gót chơn trái, gọi là
đạp Đinh Giáp. Đứng vậy rồi xây một vòng đến trước mặt hai
trẻ, biểu chúng cúi đầu, hai cái đầu giao kề lại. Ngó ngay 2 mỏ
ác trên đầu 2 trẻ, lấy con mắt vẽ chữ (.) trên nê hoàn cung 2
trẻ, nhớ vẽ chữ cho lớn đặng bao trùm cả 2 mỏ ác.
Định thần, chừng thấy 2 Thiên Nhãn giáng trên nê hoàn cung
hai trẻ thì chụp truyền thần hai bàn tay xớt 2 Thiên Nhãn đỡ
lên lưng hai bàn tay rồi xáp hai tay lại thành ấn Bát Quái cho 2
Thiên Nhãn ấy kề nhau thì thấy mặt của Chí Tôn hiện tượng.
Đoạn đỡ hình tượng Chí Tôn xây lên Thiên Bàn, đưa ngay
Thiên Nhãn cho nhập chung vào đó (nhớ đừng lo ra thì mất
mà thành ra nguy hiểm cho hai người nam nữ ấy lắm).
Khi nhập rồi thì để hình tượng ấy yên tịnh nơi Thiên Nhãn,
đứng cầu nguyện giùm cho hai trẻ nương nơi quyền thiêng
liêng của Chí Tôn đặng tấn hóa trong vòng Thánh đức, nối tóc
đến già, đồng tịch đồng sàng, đồng sanh đồng tử.
Đoạn định thần, ngó ngay lên Thiên Nhãn, trục Thiên tượng ấy
ra (nhớ lấy cho đủ 2 con mắt), để lên lưng hai bàn tay như khi
nãy. Hai bàn tay xáp lại thành ấn Bát Quái, dương nằm trên
âm, rồi từ từ day lại hai trẻ, lừa Thiên tượng ấy ngay đầu hai
trẻ, trả lại như xưa, tức là làm tiêu Thánh tượng.
Đứng ngay giữa đôi đứa, đọc bài thi của Đức Chí Tôn dạy làm
Phép Hôn Phối:
Bài thi:
Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo đức nhứt tâm tu đáo cáo,
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn.
Rồi khuyên hai trẻ và dặn rằng: Phải giữ nhơn luân đạo nghĩa
và cho biết rằng quyền Hội Thánh đã định không đặng lìa nhau
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cho đến trọn đời, nếu như đôi đứa phản nhau, sẽ phải sa đọa,
Phong Đô định tội.
Dạy khuyên rồi, vị hành pháp nắm hai tay ngoài của đôi nam
nữ, đỡ đứng dậy, sắp hai mặt giao nhau, xây cho hai đứa cặp
nhau (đừng cho day lưng mà khổ cho hai trẻ), còn mình thì đi
chính giữa, nắm tay hai trẻ dìu dắt đưa ra khỏi Đền Thánh, tức
nhiên ngoài cửa Hiệp Thiên Ðài, mới cúi đầu từ tạ trở lại Điện.
CHÚ THÍCH: Bài thi Hán văn 4 câu ở trên do Đức Chí Tôn ban
cho Ông Nguyễn Ngọc Thơ và Bà Lâm Thị Thanh, khi Đức Chí
Tôn biểu hai vị quì trước Thiên Bàn, làm Lễ Hôn Phối vào
ngày 13-7-1926 (âl 4-6-Bính Dần).
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ có biên ra chữ Hán: Phần Hán văn
chưa thực hiện được. Xin kính cáo.
Giải nghĩa:
Câu 1: Ngày nay, ơn Trời ban cho đôi trẻ thành hôn,
Câu 2: Suốt đời, linh hồn và thể xác không rời xa nhau.
Câu 3: Nên đến nói cho biết là một lòng lo đạo đức,
Câu 4: Đứng giữa làm chủ là Ta, Đấng Đại Thiên Tôn.

HÔN TRẦM
昏沈
Hôn trầm là ngủ gục trong lúc Tham Thiền- Nhập định (mê
man không tĩnh).
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi biết tham thiền rồi mới nhập tịnh,
nhưng nhập tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút, là
có thể hỏng cả cuộc đời; nhập tịnh mà không tới thì bị hôntrầm là ngủ gục, còn nhập tịnh mà quá mức thì phải điên đi
mà chớ!"
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HỒN
魂
F: Ame.
Linh hồn:Tinh thần hoặc linh tính của người – Ý thức và tư
tưởng của người.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
"Phách anh-linh ắt phải anh-linh.
"Quản bao thập ác lục hình,
"Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn."

HỒN HÀI
魂骸
(Hồn 魂: Linh hồn 靈 魂. Còn gọi là Chơn linh. Hài: 骸 là xác
thịt, nói chung là hồn xác, xác hồn hay tinh thần cũng vậy, tức
phần hữu thể là xác, phần vô hình là hồn, đó là chỉ phần Âm
Dương, chứ nói đúng ra là người có ba phần: Tinh (xác thân)
Khí (Chơn thần hay trí thức) Thần là Linh hồn. Một con người
toàn vẹn phải đầy đủ Tam Tài như vậy.
Thân xác con người là một sinh vật, một khối vật chất tập hợp
bởi muôn muôn ngàn ngàn tế bào sống hợp lại với nhau.
Chúng nhờ vật thực ăn vào mới phát triển và lớn dần thêm
mãi. Cũng như các sinh vật khác, hình thể của con người có
sự sinh ra, trưởng thành và hủy diệt. Đến giai đoạn sắp hủy
diệt, con người kém ăn ít ngủ, lục phủ ngũ tạng càng ngày
càng suy kiệt, tế bào trong châu thân bị lão hóa, trở nên khô
gầy, tàn lụi cho đến chết. Tuy vậy, thân xác cũng rất cần ích
cho con người, các Đấng Tiên, Phật ngày xưa cũng nương
nhờ Nhục thân để tu hành cho đến đắc thành chánh quả.
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Sự cao quý của con người là Linh hồn, Phật gọi là bản lai Phật
tánh, Cao Đài gọi là Tiểu linh quang hay Thiên tánh, là một vật
Thiêng liêng do khối Đại linh quang của Chí Tôn ban cho,
trong ấy, có ba nguơn hồn: Linh hồn, Sanh hồn, Giác hồn. Tuy
nói ba nguơn hồn chớ pha lẫn nhau làm thành một. Con người
có Sanh hồn mới được sống, có Linh hồn mới khôn ngoan
hiểu biết, có Giác hồn mới cảm nhận được đau khổ,
Thể xác nhờ vật thực hữu hình nuôi sống, trái lại linh hồn phải
nhờ vật không hình chất bồi dưỡng, đó là sự đạo đức, sự lạc
quan, sự nhàn tản, sự tịnh luyện...
Linh hồn do Chí Tôn ban cho, là một thể vô hình, nên bất tiêu
bất diệt. Vì vậy, khi thân xác chết đi thì linh hồn hoặc thọ quả
báo luân hồi, hoặc trở về một cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
"Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài."

HỒN PHÁCH
魂魄
E: The soul and astral body.
F: L’âme et corps astral.
Hồn 魂 là linh hồn hay Chơn linh là một điểm Linh quang được
chiết ra từ khối Đại Linh quang của Thượng Đế ban cho chúng
sanh. Thể này thiêng liêng linh diệu trong con người, nó vốn
vô vi, bất tiêu bất diệt, nên khi xác hoại diệt, Linh hồn nhẹ
nhàng sẽ trở về cõi vô vi.
Phách 魄 hay vía, còn gọi Chơn thần, là Đệ nhị xác thân. Theo
Thánh giáo, đây là một xác thân thiêng liêng do Phật Mẫu
dùng nguơn khí tạo thành. Thể này thuộc khí chất, bán hữu
hình, vì nó có thể thấy đặng, mà cũng không có thể thấy đặng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi ra khỏi xác phàm, thì Chơn thần lấy hình xác phàm như
khuôn in rập. Khi còn sống, Chơn thần không thể xuất ra đặng
vì bị xác phàm níu kéo, chỉ bậc chân tu mới có thể xuất Chơn
thần đặng.
Tóm lại: xưa gọi là hồn phách, nay theo Cao Đài thì gọi là
Chơn Thần và Chơn linh, để phân biệt hồn và vía.
Kinh Khi Đi Ngủ có câu:
"Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
"Đấng Thiêng Liêng năng mách bảo dùm."

HỒN QUI THIÊN NGOẠI
Hồn qui Thiên ngoại: Khi con người nơi cõi trần chết, linh hồn
xuất ra khỏi thể xác, bay lên không trung, ra ngoài bầu Trời,
đến các thế giới khác.

HỖN ĐỘN
混沌
F: chaos, mélange.
(Hỗn Ðộn: Hỗn là lộn xộn không rõ ràng, Ðộn là lộn lạo với
nhau. Hỗn Ðộn là thời kỳ mà các chất khí còn ở trạng thái lộn
lạo với nhau, chưa phân thanh trược).
Thời Hỗn Ðộn là thời kỳ sau khi đã xuất hiện ngôi Thái Cực
rồi, đến khi Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi Âm Dương. Ðó
cũng là thời Tiên Thiên, tức là thời kỳ trước khi tạo dựng Trời
Ðất. Như vậy, Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế (Ngôi Thái Cực)
được Khí Hư Vô hóa sanh ra trước, sau đó mới hoá sanh ra
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật.
Hỗn Ðộn Tôn Sư 混 沌 尊 師
Càn Khôn Chủ Tể. 乾 坤 主 宰
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HỖN ĐỘN SƠ KHAI
E: The chaotic period.
F: La période chaotique.
(Hỗn độn là mờ mịt, còn lộn xộn, chưa có trật tự. Sơ khai là
buổi đầu tiên, trước khi phân trời đất, là giai đoạn khởi đầu, là
trước hết).
Thoạt tiên vũ trụ ra thế nào? - Cứ y như những suy tưởng của
người xưa thì lúc đầu vũ trụ chỉ là một khối mù-mịt, hỗn độn
tức là thời hỗn mang. Trong cuộc hỗn mang ấy có cái lý vô
hình rất cường kiện, rất linh diệu gọi là Thái cực.
Lý Thái-cực còn là điều huyền bí vô cùng, không thể biết được
cái bản thể của lý ấy là thế nào. Tuy không thể biết được cái
nhân tính và chân tướng của lý ấy song ta có thể xem sự biến
hóa của vạn vật mà biết được cái động tịnh của thể ấy. Cái
động thể của lý ấy phát hiện ra bởi hai thể khác nhau là động
và tĩnh. Động là Dương và Tĩnh là Âm. Dương lên đến cực độ
lại biến ra Âm, Âm lên đến cực độ lại biến ra Dương. Hai thể
ấy cứ theo liền nhau rồi tương đối, tương điều hòa, biến hóa
rồi sinh ra Trời Đất và vạn vật.
Ngày nay Đạo Cao-Đài khai mở, nhờ Huyền Cơ diệu bút nên
được các Đấng thiêng Liêng xác định các ngôi thứ mà từ xưa
đến giờ các Tôn giáo chỉ nói cái đại thể mà thôi.
Đây: "THẦY đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong
Càn Khôn Thế-Giới thì Khí Hư-vô sanh có một THẦY và ngôi
của Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lưỡng-Nghi,
Lưỡng-Nghi phân ra Tứ-Tượng, Tứ Tượng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn
trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chi
chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo-sanh
của Thầy không cùng tận."
Chính ngôi Thái cực ấy là Đức Ngọc-Hoàng Thượng Đế toàn
năng đã ngự trị và là Đấng Chí-Tôn- Đại Từ Phụ- đã ban cho
Việt Nam mối Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ để làm khởi điểm cho
toàn cầu là một nền Tôn giáo Đại-Đồng
Đức Chí-Tôn mới phân tánh ra một quyền năng hữu hình ấy là
lúc Thái Cực phân Lưỡng Nghi là ngôi Âm tức Phật Mẫu. Ngày
giờ này Đấng Chí-Tôn đã hạ chỉ tức là ban sắc chỉ phân quyền
hành cho Phật Mẫu lo về mặt hữu hình trong Cơ Phổ Độ này ở
Ngọc Hư Cung – Linh Tiêu Điện. Bởi Chí-Tôn là Phật, Phật
Mẫu là Pháp, nhân loại là Tăng. Ấy là Tam ngôi nhứt thể là
vậy
Theo Vũ trụ quan của Ðạo Cao Ðài thì, khởi thủy của Càn
Khôn Vũ Trụ là Khí Hồng mông hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, lặng
lẽ vô vi, thanh trược hỗn hiệp, gọi là Hư Vô chi Khí. Hư Vô chi
Khí lần lần ngưng kết, phát ra tiếng nổ lớn, sanh ra Ðức Chí
Tôn mà ngôi của Ngài là Thái Cực. Ðức Chí Tôn phân Thái
Cực ra Lưỡng Nghi: Dương quang và Âm quang. Ðức Chí Tôn
làm chủ Khí Dương quang đồng thời hóa thân ra Phật Mẫu để
làm chủ Khí Âm quang. Do đó, Bát Nương nói rằng: Âm quang
là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chưa tạo hóa. Ðức
Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Khi Ðức Chí Tôn muốn tạo
hóa Càn Khôn Vũ trụ thì Ðức Chí Tôn phát ra Dương quang,
Ðức Phật Mẫu thâu khí Dương quang ấm áp ấy phối hiệp với
khí Âm quang lạnh lẽo để tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ hữu
hình này.
Bát Nương Diêu Trì Cung (Giải thích về Âm quang):
"Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chưa tạo
hóa. Lằn Âm khí ấy là Diêu Trì Cung chứa để tinh vi vạn vật, tỷ
như cái Âm quang của phụ nữ có trứng cho loài người. Khi
Chí Tôn đem Dương quang ấm áp mà làm cho hóa sanh, thì
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cái khoảnh Âm quang phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ quan
sanh hóa vạn linh. Song lằn Âm quang ấy có giới hạn, nghĩa là
nơi nào ánh linh quang của Chí Tôn chưa chiếu giám đến thì
phải còn tối tăm mịt mờ, chẳng sanh chẳng hóa. Vậy thì nơi
khiếm ánh thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh hay là
Ðịa ngục, Diêm đình của chư Thánh lúc xưa đặt hiệu."
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Kể từ hỗn độn sơ khai,
"Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu.
"Lưỡng Nghi phân Khí Hư vô,
"Diêu Trì Kim mẫu nung lò hóa sanh."

HỖN LOẠN
混亂
F: Troubler.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày giờ nào nhơn-loại biết tôn trọng
nhau, dầu sang hèn nhìn nhau là anh em cốt nhục, ngày ấy
phương giải khổ không khó. Con nghe lời Thầy mà làm y như
Thầy thì khổ ấy tự diệt. Nếu các con còn đau thảm thì đấm
ngực nói: Khổ này do các con tạo, không phải do Thầy định tội
đa nghe! Thầy đến chỉnh đốn tâm lý loài người: tránh tranh
đấu tiêu-diệt lẫn nhau thì không còn hỗn loạn với nhau, thì tức
nhiên diệt khổ chớ có chi đâu lạ. Cơ-quan giải khổ tâm hồn
của Ngài là đó!"

HỖN NGUƠN
混 元
E: The chaos.
F: Le chaos.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hỗn: Lộn xộn, không rõ ràng. Nguyên: cũng đọc là Nguơn:
khởi đầu. Hỗn nguyên hay Hỗn nguơn đồng nghĩa với: Hỗn
độn sơ khai, Hỗn mang, là chỉ thời kỳ khởi đầu của Càn Khôn
Vũ Trụ, các chất khí còn lộn lạo với nhau.
Các chất khí ấy được gọi là: Hỗn nguyên khí, mà Đạo Cao Đài
thường gọi là Hư Vô chi Khí (Khí Hư Vô).

HỖN NGUƠN KHÍ
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Bạch Ngọc Kinh là con vật sống, biến
hóa thay đổi như thể vận hành, xung quanh Thoại khí bao
trùm, từ Nam chí Bắc, từ Ðông qua Tây. Khối lửa ánh sáng ấy,
chúng ta ngó thấy như mặt trời vậy, mà ánh sáng mặt trời thì
nóng nực bực bội, còn ánh sáng nơi tòa Bạch Ngọc Kinh lại
dịu dàng và huyền bí lắm, sung sướng khoái lạc lắm! Tại sao
đài các là con tử vật mà nó sống? Sống là do nơi đâu? Nếu
biết thì không lạ gì! - Bạch Ngọc Kinh là do Hỗn Nguơn Khí
biến hình ra. Hỗn Nguơn Khí là Khí Sanh Quang của chúng ta
đã thở, đã hô hấp, khí để nuôi cả sanh vật sống. Ta sống cũng
do do nơi nó xuất hiện, mà biểu nó làm sao không sống?"

HỔN NGUƠN THIÊN
混元天
Hỗn Nguơn Thiên 混元天 Theo Di Lạc Chơn Kinh, tầng Hỗn
Nguơn Thiên là một tầng Trời do Đức Di Lặc Vương Phật
chưởng quản. Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Di Lạc Vương
Phật đang thu nhận và gìn giữ những người có duyên căn với
Phật trong khắp mọi nơi. Đức Di Lạc Vương Phật mở ra một
Đại Hội Long Hoa để tuyển chọn những bậc hiền lương đạo
đức, có công nghiệp để phong vào ngôi vị Phật.
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Kinh Đại Tường có câu:
"Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
"Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên."

HỖN NGUƠN THIÊN CẢNH
Đức Quyền Giáo-Tông nói: "Qua nhớ lại buổi tại thế, Qua đã bị
nhục nhã, Qua đã bị phản phúc, Qua đã bị khổ hạnh, Qua đã
bị áp bức... là do tại màu Đạo biến thiên hầu lưu lại cho thế
gian một diệu pháp thiêng liêng tương đối, nghĩa là Qua phải
bị nhục cho Đạo đặng cao trọng; Qua đã bị phản cho Đạo
đặng trung thành, Qua đã bị khổ cho Đạo đặng sang trọng... là
tại số căn của Qua bất phước.
Hộ Pháp! Qua thấy nơi Thiên thơ em khỏi ách nạn ấy nên mới
can đảm xúi em cầm quyền thống nhứt. Thoảng có điều chi
ngăn trở mảy mún gì là do nơi căn sanh của nhơn loại và Qua
lại thấy đặng quyền lực vô biên của em nơi Hỗn Nguơn Thiên
cảnh, nên vững dạ an lòng giúp em cầm giềng mối Đạo.

HỒNG ÂN
洪恩
E: Great favour.
F: Le grand bienfait.
(Hồng là to lớn. ân: ơn đức) Hồng ân là ân huệ to lớn do Đức
Chí Tôn ban bố cho vạn linh. Hồng ân của Đức Chí Tôn như
vầng ánh sáng lộ ra bao phủ khắp thế gian chứa đầy đủ đạo
pháp nhiệm mầu.
Thầy dạy: "Cái xác thịt các con cũng nên kể ra chẳng phải của
các con nữa. Thầy đã nói trước rằng: Cái xe Thầy đẩy đi đến
đâu thì hồng ân của Thầy rưới khắp đến đó. Thầy chỉ cậy các
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con kêu rước những kẻ hữu duyên đến chung hưởng cùng
các con thôi." Thế nên, buổi Cao Đài này "Người mới Nhập
môn vào Đạo Cao-Đài lập Minh thệ thì đặng hưởng hồng-ân là
thọ phép Giải oan. Phép này rửa sạch tội tiền khiên của mình
từ trước".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Đại Từ Phụ hồng ân rưới khắp,
"Trợ giup con đặng lập nên công."

HỒNG BÀNG (Sử)
鴻龐
Họ Hồng Bàng: Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu
ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi
Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp một nàng Tiên, lấy
nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền
ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, và
phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh
Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ.
Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ
(Hồ Nam), phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía
tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía đông giáp bể Nam Hải.
Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào quãng năm
Nhâm Tuất (2879 trước Tây Lịch?) và lấy con gái Động Đình
Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua, xưng là
Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một
lần được một trăm người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ
rằng: "Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi Thần
Tiên, ăn ở lâu với nhau không được; nay được trăm con thì
nhà người đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể
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Nam Hải". Gốc tích truyện này có lẽ là từ Lạc Long Quân về
sau, nước Xích Quỷ chia ra những nước gọi là Bách Việt. Bởi
vậy ngày nay đất Hồ Quảng (tỉnh Hồ Nam, tỉnh Quảng Đông
và tỉnh Quảng Tây) còn xưng là đất Bách Việt. Đấy cũng là
một điều nói phỏng, chứ không có lấy gì làm đích xác được.
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước
yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."

HỒNG CẤU - HỒNG TRẦN
紅 垢-紅 塵
E: Red dust.
F: Le monde.
Hồng: Màu đỏ. Cấu: bụi bặm. Trần: bụi bặm. Hồng cấu là bụi
đỏ, đồng nghĩa Hồng trần, chỉ cõi trần, cõi của nhơn loại đang
sống vì cõi nầy có nhiều bụi bặm màu đỏ ô trược.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hồng cấu đã chui thân phải vấy.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Hồng cấu đã chui thân phải vấy,
Hơn thua cười kẻ biết nơi tiền.
Kinh Tắm Thánh:
"Chốn hồng trần quen lằn gió bụi."
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HỒNG CHUNG
洪 鍾
E: Great bell.
F: La grande cloche.
Hồng: To lớn. Chung: chuông. Hồng chung: cái chuông lớn.
Đại hồng chung là cái chuông to lớn hơn nữa.
Câu 01 trong bài Kệ U-Minh-Chung có câu: "Hồng chung sơ
khấu bảo kệ cao ngâm"

HỒNG HOANG -HỒNG MÔNG
洪荒 - 洪 蒙
E: The chaos.
F: Le chaos.
Hồng: To lớn. Hoang: bỏ không. Mông: mờ mịt. Hồng hoang,
đồng nghĩa Hồng mông, là thời kỳ Hỗn độn sơ khai, lúc khởi
đầu của Càn Khôn Vũ Trụ, các khí còn lộn lạo mờ mịt.

HỒNG NHẠN
鴻雁
Hồng-nhạn: Hồng là con ngỗng trời, nhạn là con vịt trời
Ông Quí Cao giáng hoà nguyên vận bài thi của Bà Bát Nương
Hớn-Liên-Bạch:
Ình-ình trống giục thảm Trường-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình.
Hồng-nhạn đưa tin trông vắng dạng,
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.
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HỒNG PHƯỚC
洪福
Hồng phước 洪 福 là những điều phước đức to lớn. Nhờ
hồng phước của Đức Chí Tôn, nên Chơn linh được thung
dung tự tại nơi cõi Bồng Dinh (tức cõi Tiên) và thảnh thơi nhàn
nhã ở chùa Lôi Âm (tức cõi Phật)
Chúng sanh được may duyên sinh vào thời Tam Kỳ Phổ Độ là
một phước lành to lớn mà Đức Chí Tôn đã ban cho: "Nếu biết
ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng". Lại nữa, pháp
môn tu trong thời kỳ này chỉ trau giồi chữ Tâm và lo cho chúng
sanh trong trường thi công quả, như lời Thái Thượng Đạo Tổ
đã giáng cơ dạy: "Ngày chung qui chỉ đem về Thầy một chữ
Tâm và những công nghiệp đã gây thành cho sanh chúng".
Nếu Chơn linh nào thực hiện đúng lời dạy trên thì sẽ được tiêu
diêu nơi cõi Tiên, hoặc thanh nhàn trong nước Phật.
Tháng 03 -Mậu Thìn (Tháng 4 -1928)
Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm
Thầy dạy: "Cười! Cư, có sợ không con? Phải, con có bịnh vậy
đặng trừ bớt thử của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, đương lo
lập vị cho mỗi đứa. Than ôi! Trong phần đông các con, nếu
đặng mảy mún hồng phước như con vậy thì Thầy chưa phải
thương tâm đổ lụy, chúng nó có hiểu thấu đâu? Nhiều đứa đã
bị Thái Bạch dĩ sổ bôi tên nơi chốn Thiên thơ mà Thầy không
phương chi giải cứu cho đặng, phải chi Thầy không sợ mất
phép công bình thưởng phạt thiêng-liêng, dầu cho chúng nó
phải chết đi nữa, Thầy cũng mừng thầm, song chẳng đặng
vậy. Con coi cái bịnh con đó nó ra giá quí báu cho con dường
nào. Thầy thấy con bịnh phổi và bao tử, nên cho Huyền Diệu
Pháp, cho con khỏi ăn đôi lúc cho thiệt mạnh. Hai cơ khí ấy
vốn là hình chất nên khó lấy Huyền-diệu mà trị nó theo lẽ
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thường. Thầy buộc ngưng phận sự nó đặng tiếp dưỡng huờn
nguyên, con hiểu?"
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Ơn nhờ Hồng phước Chí-Linh,
"Lôi Âm tự toại, Bồng Dinh hưởng nhàn.
"Nhờ Hậu Thổ xương tàn gìn giữ,
"Nghĩa Chí-Tôn tha thứ tiền khiên."

HỒNG QUÂN
洪鈞
E: The Creator.
F: Le Créateur.
(Hồng là lớn, Quân là cái bàn xoay của người thợ đồ gốm)
Vậy hồng quân nghĩa chính là cái bàn xoay to lớn dùng để
nặn ra nhiều vật dụng. Nghĩa bóng chỉ Đấng Tạo Hóa, trong
văn tuyển có câu "Hồng Quân đào tạo vạn loại, Địa khối bẩm
quần sanh" là Trời tạo muôn loài, đất nuôi sống chúng sanh.
Thế nên khi nói về Đấng Hồng Quân Lão Tổ là chỉ Đấng phân
định Âm -Dương, khai nên trời đất, tức là Trời biến thân, làm
Thầy Tân giáo. Trước đây Ngài lập ra Tam Giáo: Nho-ThíchĐạo, tạo ra Cổ pháp và Bí pháp tức là biểu hiện của Tôn giáo.
Vậy thì Hồng Quân Lão Tổ là một hóa thân của Đức Thượng
Ðế. Theo Truyện Phong Thần, Hồng Quân Lão Tổ có ba học
trò là: 1-Lão Tử, 2-Nguơn Thỉ, Giáo chủ Xiển giáo, 3-Thông
Thiên, Giáo Chủ Triệt giáo. Học trò Xiển giáo và học trò Triệt
giáo thường có chuyện tranh chấp nhau, khiến hai vị Giáo chủ
vì binh học trò mà bất hòa. Hồng Quân Lão Tổ phải can thiệp
và phân xử.
Đàn tại Ô Môn: ngày 12-11-1926 (âl 8-10-Bính Dần)
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Thầy dạy:.."Đạo mới khai lập, tuy xuất hiện chưa đầy một
năm, chớ chư Tiên, chư Phật đã lập cùng cả Năm Châu.
Chẳng khác nào khi trước, Nhơn đạo chưa mở thì đã có Châu
Công truyền trước. Thánh đạo Jésus chưa ra đời thì đã có
Moise, Élie, Gérimie, Saint Jean Baptiste. Ðạo Tiên Nguơn Thỉ
chưa ra đời thì có Hồng Quân Lão Tổ, Lão Tử, Thông Thiên
Giáo chủ truyền đạo. Phật Thích Ca chưa ra đời thì đã có
Nhiên Ðăng Cổ Phật và Brahma truyền đạo. Thầy chưa giáng
cơ lập Đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật,
dùng huyền diệu nầy mà truyền đạo cùng vạn quốc"..
Kinh Hôn Phối có câu:
"Ở trước mắt Hồng-Quân định phận,
"Đạo vợ chồng đã xứng nợ duyên."
Kinh Đệ Nhứt Cửu có câu:
"Kìa Thiên cảnh con đường vọi vọi,
"Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu."

HỒNG QUẦN
紅裙
Hồng quần 紅裙 là Quần màu đỏ. Thời xưa tục bên Trung
Quốc các người con gái sang giàu thường mặc quần màu đỏ.
Vì vậy, hồng quần dùng để chỉ về nữ giới.
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.
Đừng ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.
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HỒNG OAI - HỒNG TỪ
洪 威-洪 慈
E: The great majesty and great mercy.
F: La grande majesté et grande micéricorde.
Hồng: To lớn. Oai: vẻ trang nghiêm đáng nể sợ. Thường nói:
Oai quyền. Từ: lòng thương yêu của người trên đối với kẻ
dưới, lòng thương yêu chúng sanh.
1) Hồng oai: Cái oai quyền to lớn do lòng thương yêu mà có,
chớ không phải do sức mạnh vũ lực đè nén người, nhờ đó mà
làm cho người ta phải tâm phục.
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo có kể lại một câu chuyện để
chúng ta hiểu cái Hồng Oai của Đức Chí Tôn:
"Bần đạo đã đọc sự tích đó hồi còn đi học. Có hai anh em bạn
học ở chung một trường với nhau. Tới kỳ thi Tú Tài thì người
bạn thi rớt, về thất chí đến nước muốn hủy mình, mà may có
một điều, người bạn tâm tình kia đem cả sự đau khổ tâm hồn
mình tỏ cho bạn mình. Người bạn an ủi khuyên lơn chi cũng
không được hết.
Hôm nọ, người thất chí đó nhứt định đi ra đón xe lửa đặng
nhào đầu vô xe lửa chết, mà không dè là người bạn của mình
đi theo bén gót, đi theo xa xa, giữ gìn mà không hay. Ông ta
mới vừa đi lại gần xe lửa, người bạn chạy theo níu, năn nỉ giữ
lại đó. Người kia vùng vẫy, đổ quạu lên nói: "Mầy tưởng đâu
mầy thương tao mà mầy kéo dài sự đau khổ của tao, chớ
không phải mầy thương tao."
Bây giờ chẳng thế gì can gián được, nên phải dùng chiến lược
khác, phát gây lộn, nói: "Cái thân thể mầy đã dở, mầy ngu,
mầy thi rớt, rồi mầy muốn hủy mình. Mầy mà có chết đi nữa,
linh hồn mầy xuống Địa ngục là thằng tù ngu, dầu có được
Đức Chí Tôn tức nhiên Đức Chúa Trời ban cho mầy thành ông
Thánh đi nữa, mầy cũng là ông Thánh ngu."
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Mắng, hai đàng đánh lộn, ôm vật với nhau, đánh thẳng tay, mà
cái ông kia, mình làm mưu không nỡ đánh lắm, đánh sợ đau
bạn. Còn ông bạn kia đổ quạu thật, đánh thôi mình mẩy sưng
tùm lum túa lua, rồi đem vô nhà thương nằm. Vô đó, người
bạn đó mới nói: Mầy ơi! Tao cốt yếu cố tâm đặng cứu mầy,
mầy làm tao thân thể như thế nầy, thôi hết sức nói. Tới chừng
người kia nằm kế bên mới động lòng khóc mướt, rồi ôm người
bạn khóc mướt đó vậy. Cứu được, từ đó anh ta theo mãi, tới
thi đậu ra trường thôi.
Đó, Hồng Oai đó. Bây giờ mình mới nghĩ coi Hồng Oai mà làm
được như vậy cũng nên làm chớ."
Cái oai quyền của một người Cha đối với đàn con có được là
do đâu? Có phải là do lòng thương yêu của Cha đối với Con,
và của Con đối với Cha. Chính hai sự thương yêu tương liên
đó tạo ra oai quyền của Cha đối với Con.
Còn Hồng Oai của Đức Chí Tôn là đối với toàn thể vạn linh
trong Càn Khôn Vũ Trụ, là con cái thương yêu của Ngài. Đức
thương yêu của Đức Chí Tôn vô cùng tận thì Hồng Oai của
Đức Chí Tôn cũng vô cùng tận.
2) Hồng từ: Lòng thương yêu to lớn, không vì lợi ích riêng
mình mà vì lợi ích xã hội nhơn quần. Đó là lòng thương yêu
cao cả, vượt trên ích kỷ nhỏ nhen để đem lại lợi ích chung.
Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giảng về Hồng từ của Đức Chí
Tôn như sau:
"Hồng từ, ta thử kiếm hiểu, phải có cái tinh thần Đại từ bi, Đại
bác ái, nghĩa là mọi điều nó phải do nơi Luật tương đối hiện
tượng, bây giờ là cái tình đời thì ta phải khoan hồng dung thứ.
Muốn làm cho không lầm, phải có tinh thần lịch lãm và khoan
dung. Nắm được tánh đức Hồng từ của Đức Chí Tôn, lịch lãm,
ta phải biết mình biết người.
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Một cái gương lịch lãm từ cổ chí kim, chưa hề có một lần thứ
nhì nữa là Vua Nghiêu, có 9 người con: 7 trai, 2 gái, mà đi tìm
ông Thuấn đặng truyền ngôi vua. Còn mấy người con trai kia,
ta thử nghĩ thế nào đã? Khi tìm đặng ông Thuấn, đem hai
người con gái Nga Hoàng và Nữ Anh gả hết cho ông Thuấn,
mà ta thử nghĩ ông Thuấn là gì? Một tên ít học, cày ruộng, cha
là Cổ Tẩu, em là Tượng ghét đáo để, nhứt là bà kế mẫu. Ngài
(ông Thuấn) bị hiếp bức. Ta thử nghĩ vì lẽ gì Vua Nghiêu chọn
ông Thuấn làm vua kế nghiệp cho Ngài (vua Nghiêu), chỉ vì
ông Thuấn là người hiếu mà thôi.
Với cái tánh lịch lãm, vua Nghiêu cho tánh đức Hiếu Nghĩa là
đủ hết rồi. Hễ hiếu cùng cha mẹ, nghĩa cùng anh em, hai tánh
đức đó đủ cả tinh thần đặng trị thiên hạ. Ngài đoán rồi chọn
ông Thuấn. Ngài không lầm, quả nhiên ông Thuấn đã thành
một vị Hoàng Đế, từ cổ chí kim, chưa hề có một người thứ nhì
nữa."
Ấy là lịch lãm, nhờ cái tinh thần lịch lãm của vua Nghiêu, mà
cả sự hèn hạ của ông Thuấn kia nó mất hết. Ông chỉ lấy có
Hiếu với Nghĩa mà thôi. Ấy là cái gương lịch lãm khoan dung,
mà cái cử chỉ của vua Nghiêu truyền ngôi cho ông Thuấn là
một cái Hồng Từ mà tự thử tới giờ, chưa có ai làm một lần thứ
nhì nữa.
Qua lời thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, chúng ta thấy vua
Nghiêu cũng thương con lắm, nhưng Ngài lại yêu dân hơn yêu
con, vì Ngài thấy rõ, con của Ngài không thể làm cho dân hạnh
phúc bằng ông Thuấn, nên Ngài dẹp bỏ lòng thương yêu ích
kỷ, truyền ngôi cho ông Thuấn. Do đó, Đức Hộ Pháp mới cho
vua Nghiêu có Hồng từ vậy.
Chúng ta xét trong Càn Khôn Vũ Trụ nầy, có ai oai quyền hơn
Đức Chí Tôn? Đó là cái oai quyền của một ông chủ sáng lập
ra cái gia tài đồ sộ là Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Đó là cái
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oai quyền của một ông vua đối với các bề tôi là chư Thần
Thánh, Tiên, Phật.
Đức Chí Tôn có sử dụng cái oai quyền to lớn ấy để trấn áp ai
không? Đức Chí Tôn chỉ dùng tình thương yêu bao la mà ban
phát cho tất cả con cái của Ngài, để mong cải hóa họ trở về
nẻo chánh đường ngay; cả những đứa con hung bạo, ngỗ
nghịch, phản Ngài mà Ngài cũng vẫn thương yêu, cố đem tình
thương đến những đứa con nầy để mong chúng hồi tâm. Đấng
nào muốn trừng phạt những đứa con phản nghịch ấy cũng đều
bị Đức Chí Tôn ngăn cản đến phút chót, làm cho các Đấng ấy
phải lên tiếng kêu nài.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Hồng oai hồng từ, Vô cực vô thượng."

HỒNG THỆ THỦ TRINH
Khi đọc xong, Đức Phạm Hộ Pháp đáp lời rằng :"Bần đạo
không ngờ mấy em phái Nữ mà đạt được một kỳ công đáng
giá dường nầy. Hồi nhớ lại, khi mới khởi công, Bần Đạo đã
chọn bên phái Nam tạo tác mà thôi, sau vì nhơn công không
đủ làm việc, nên mới lập cho mấy em, ban đầu trộn hồ gánh
gạch, lần hồi xây đắp vách tường, công việc của mấy em làm
càng ngày càng tiến bộ, cũng như phần đông Nam phái. Có
phải mọi việc chi cũng có đủ Nam Nữ (Âm Dương) mới tạo
thành lý Đạo, ấy là định ý của Đức Chí Tôn đó vậy. Khi ấy, vì
lòng dè dặt của Bần Đạo, nên mới buộc mấy em và mấy con
phải hồng thệ thủ trinh, đặng đủ tinh khiết mà tạo nên Đền
Thánh. Ngày nay đặng hoàn thành rồi, Bần Đạo sẽ lần lượt
giải thệ cho mấy em và mấy con nào muốn ra lập gia đình tùy
thích". Đức Hộ Pháp kêu vị Tổng Giám Lê văn Bàng đem TỜ
GIAO LÃNH mà khi xưa mấy vị nầy đã ký giao ước với Ngài lại
với Hội Thánh, chư Chức sắc Cửu Trùng-Đài Nam Nữ đồng ký
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tên nhận lãnh, có các Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài chứng kiến,
mà Đức Hộ Pháp lại ký tên với danh vị một người thợ hồ.Ông
Ngọc Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh Cửu-Trùng-Đài để
lời cám ơn Đức Hộ Pháp và chư Đạo hữu Nam Nữ đã dày
công kiến tạo Tòa Thánh. Ông xin nhơn danh Hội Thánh Cửu
Trùng-Đài mà nhận lãnh Tòa Thánh gìn giữ muôn đời.
Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày mùng 3-Giêng-Đinh Hợi. (dl:
24-01-1947)

HỒNG THỊ ĐỎ (Tên)
Hồng Thị Đỏ là Hiền nội của ông Trần Duy nghĩa (Khai pháp
Hiệp-Thiên-Đài).Người gốc Gò công. Nhị vị không có con. Bà
là Cô ruột của Cựu Đại Tá Hồng Sơn Đông. Hai Ông Bà chỉ
sanh được một người con trai, đặt tên là Tháp, nhưng mất
sớm.Bà là một trong số 247 ký tên vào Tờ Khai Đạo.

HỒNG TRẦN
紅塵
Hồng trần 紅 塵 là Bụi hồng (đỏ), chỉ thế gian là cõi mà nhơn
loại đang sống. Cõi này chứa nhiều bụi bặm (màu đỏ) ô trược,
còn được gọi trần gian, trần cấu, trần tục..Nơi này cũng đầy
Gió bụi tức là nhiều phiền não, cũng do từ chữ phong trần 風
塵 mà ra, là chỉ sự từng trải về nỗi gian nan vất vả ở cõi đời.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu
"Chốn hồng trần quen lằn gió bụi,
"Cảnh phù ba may rủi cũng duyên."
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HỔ TRANH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.

HỚN CHUNG LY hay CHUNG LY QUYỀN
Là Nguơn linh ông Cao Quỳnh Cư (1887-1929) Thượng Phẩm
Hiệp-Thiên-Đài
Do điển tích
"Hớn rước Diêu
Trì" nơi Báo-Ân
Từ: Vốn là vua
Hớn Vũ Đế có
lòng mộ Đạo và
sùng kính ĐỨC
DIÊU TRÌ KIM
MẪU hơn hết
trong các triều
đại. Ngài là Vua thứ V của nhà Hán (Hớn) bên Tàu khoảng
141-87 trước Tây lịch, nghĩa là cách nay hơn 2.000 năm, Ngài
có lập một cảnh chùa cực kỳ tráng lệ gọi là Hoa Điện để sùng
kính Đức Diêu-Trì. Nhân ngày lục tuần, Ngài thiết lễ ăn mừng,
được một vị Tiên ĐÔNG PHƯƠNG SÓC đến mách bảo cho
cách thức để thỉnh Đức Phật Mẫu Diêu-Trì về ngự. Thường,
Đức Mẹ Diêu Trì cỡi con chim Thanh loan tức là con chim linh
của Đức Phật Mẫu. Theo hầu, có 4 vị Tiên-Đồng Nữ Nhạc là:
Hứa Phi Yến, An Phát Trinh, Đổng song Thanh, Vương Tử
Phá. Đồng thời có 9 vị Tiên Nương theo sau Đức Phật Mẫu.
Khi đến ngự nơi Hoa Điện, Đức Phật Mẫu có ban cho HỚN
VÕ ĐẾ bốn quả Đào Tiên. Ông Đông Phương Sóc hai tay
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nâng cái dĩa để nhận tặng vật ấy. Do theo điển tích này mà
trên bức hình đều được đắp tượng nổi để tỏ lòng ngưỡng
vọng Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU. Hình ảnh Hớn-Võ-Đế đắp theo
gương mặt của Đức Cao Thượng Phẩm, vì chính Đức Cao
Thượng Phẩm là hậu thân của Hớn Chung Ly hay còn gọi là
nguơn linh của Ngài.
Cuối năm Tân Mão (1951) Báo-Ân-Từ xưa bị hư mục qua 20
năm, giờ này được chuẩn bị để kiến tạo lại ngôi Báo Ân Từ
cho khang trang. Phần trang trí được tạo dưới hình thức mới
mẻ hơn, đắp vẽ bằng Tượng nổi do theo điển tích "HỚN
RƯỚC DIÊU TRÌ"nói trên.
Hớn Chung Ly do từ tên Chung Ly Quyền, tự Vân Phòng,
người đất Hàm Dương, làm tướng đời Hớn. Chung Ly râu dài,
mặt sáng, mình cao tám thước nên được vua Hớn phong làm
Nguyên soái đi đánh quân Phiên. Lý Thiết Quả thấy Chung Ly
ham chinh chiến nên khiến cho thất trận chạy lạc vào núi gặp
Đệ tử của ông là Đông Huê. Ông ấy mời cơm chay rồi nói
"Công danh như bọt nước, phú quí như đèn trước gió. Thừa
dịp này, Tướng quân nên đi tu, ham chi phú quí".
Chung Ly hỏi: Luyện phép chi được sống lâu?
Đông Huê đáp: Trống lòng là đừng lo chi cả, đặc bụng là
không đam mê sắc dục, lo gì không trường thọ. Chung Ly
Quyền xin thọ giáo. Sau gặp Chính Dương Chơn Nhơn truyền
thêm phép Tiên và đắc Đạo. Tay ông cầm cây Long Tu Phiến
(quạt kết bằng râu Rồng).
Hớn Chung Ly giáng Cơ:
"Chư Đạo-hữu may mắn thay, gặp đường Chánh giáo, chớ
dần-dà, trễ công thiếu quả, mà chẳng đến thang Thiêng liêng
kịp thì Hội vị. Lão mong ngày Đạo khải hoàn, chư Đạo hữu
nên gắng sức. Đường cũng chẳng bao xa, miễn hiệp đồng
nhứt tâm vì sanh chúng, sau còn ngày gặp-gỡ. Cho thi:
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Rảo khắp non sông dặm trải qua,
Bì gương nhựt nguyệt tác không già.
Biển trần nay gặp kỳ dìu chúng,
Muôn dặm đèn soi đã có TA!
(Hớn-Chung-Ly )
Ðức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, nguơn linh là Hớn
Chung Ly trong Bát Tiên và tiền thân là vua Hớn Võ Ðế xưa.
Ban đầu Bát Tiên do Lý Thiết Quả cầm đầu.
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư Chưởng quản chi Đạo
(Hiệp Thiên Đài) tuổi Mậu Tý (1888). Qui thiên ngày 01 tháng
03 năm Quí-Tỵ (1929).
"Đức Cao Thượng Phẩm làm sứ-mạng của Chí Tôn đến tạo
dựng nền Tôn giáo tại thế này. Người cùng với Đức Hộ Pháp
họp thành cặp cơ phong Thánh lập Pháp Chánh truyền và
Tân-luật để làm Hiến-chương cho nền Quốc Đạo.
"Chúng ta phải nhìn-nhận đầu công khai Đạo của Đức Cao
Thượng-Phẩm, vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của Người để
chấp Cơ cùng Hộ-Pháp thì:
- Đâu có Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ.
- Đâu có Chức-sắc Thiên-phong Nam Nữ.
- Đâu có Hội-Thánh và các cơ-quan trong Đạo.
- Đâu có Pháp-Chánh-Truyền và Tân-luật.
- Đâu có đại-nghiệp hiện giờ cho nhơn-sanh thừa hưởng."
Đến khi khởi công xây dựng Thánh Thất tức là nhà chung của
Đạo (là Thánh-thất tạm trước khi xây Đền Thánh bây giờ) thì
Đức Thượng-Phẩm là người đứng ra cùng góp công với nhânsanh bứng gốc phá chồi, thật là Đấng đã khai sơn phá thạch
cùng với Đức Hộ-Pháp tạo nên một ngôi thờ phượng khangtrang, một ngôi Tổ đình lưu lại cho nhơn-sanh một đức-tin
tuyệt-đối. Nhưng đại nghiệp ấy mới nửa chừng Người phải về
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

421

Thiêng-liêng làm nhiệm-vụ của Đức Chí-Tôn giao-phó, đành
buông gánh Đạo lại cho Đức Hộ-Pháp một tay lèo-lái. Với hai
Đấng đầu công thật là công-trình vẹn-vẻ, vừa lo phần Thể
pháp, vừa thực hiện Bí-Pháp của Đạo, hai Ngài đã thể hiện cơ
Âm Dương tương đắc vậy.
Với lời minh-chứng của Đức Hộ-Pháp như sau:
"Bần-Đạo xin nhắc lại, xin làm chứng cho cả thảy con cái Đức
Chí-Tôn: Nam Nữ cũng vậy. Nếu toàn thể con cái của Ngài
một đôi triệu chơn linh mà có Đức-tin vững chắc như Đức-tin
của:
- Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh-Cư,
- Đức Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt,
- Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc.
Nếu cả thảy đều có Đức-tin vững-vàng dường ấy Bần Đạo
dám nói chắc rằng: Các người dời núi Bà xuống châu thành
Sài-gòn cũng đặng. Có thể nói: nền Đạo Cao Đài này thiệthiện được như ngày nay là nhờ Đức-tin của Thượng Trung
Nhựt."
Đức Hộ-Pháp nói lý do:
"Cả toàn con cái Đức Chí-Tôn buổi nọ còn lại có ba người.
Thật ra hồi ban sơ chỉ có ba người. Ba người ấy thiên-hạ kêu
là ba người lỳ, ba người ấy là:
- Đức Cao-Thượng-Phẩm
- Đức Quyền Giáo-Tông
- Và Bần-Đạo đây (Hộ-pháp)
"Chúng tôi nhứt tâm, nhứt trí quyết làm cho thành Đạo, cho
vừa lòng Đức Chí-Tôn. Bởi vì không biết duyên cớ nào chúng
tôi hiểu rằng: chúng tôi phải báo hiếu cho Đức Chí-Tôn và tự
nhiên quyền-năng thiêng-liêng giúp chúng tôi biết ĐẠO CAO
ĐÀI này tương-lai sẽ cứu quốc, cứu chủng-tộc và giống-nòi."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

422

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

…Kể từ đó bị khảo miết: Đức Cao Thượng-Phẩm bị khảo đến
ngày giờ chót. Ngày giờ cuối cùng, nằm trên giường bịnh cho
tới hơi thở cuối cùng không buổi nào không bị khảo, không
buổi nào không bị nhục-nhã. Cái luật thiên-nhiên không có
điều gì xin-xỏ, điều gì cũng phải mua chuộc.
Bần-Đạo đã quyết rồi, xin để Bần-Đạo kết luận: Bởi mua chuộc
với cái khảo-đảo, nhục-nhã của đời, để bảo-trọng danh-giá
của Ngài. Ngày nay Ngài sang-trọng vô đối."
Giữa nguơn linh và hiện kiếp: Hai vị này có điểm giống nhau là
rộng tâm tu, xả thân cầu Đạo.
Ngài Cao-Quỳnh Cư sinh trong gia đình Nho phong Lễ giáo ở
Hiệp Ninh (Tây Ninh).
Thời kỳ làm Thơ ký Sở Tạo Tác tại Sài Gòn, ông thường cùng
các bạn họp Xây bàn, được Đấng AĂÂ giáng đàn cho thi. Sau
được Đức Phật Mẫu và Thất Nương hướng dẫn vào đường
Đạo.
Ngày 23-4-1925, ông thọ phong Thượng Phẩm, sau khi lập
bàn Vọng Thiên cầu Đạo (ngày 1-11-Ất Sửu).
Ngày 7-10-1926 lập Tờ khai Đạo với chánh phủ.
Ngày 18-11-1926 (14-10-Bính Dần) thiết Đại Lễ Khai Đạo tại
Từ Lâm Tự. Ngài phò cơ viết ra Bộ Pháp Chánh Truyền thành
lập Hội Thánh.
Năm 1928, Ngài bị khảo đảo, sau khi Thánh Thất dời về Chùa
mới ở làng Long Thành. Quá đau lòng, Ngài lâm bịnh và qui
Tiên (ngày 1-3-Kỷ Tỵ) tại Thảo Xá Hiền Cung. Tháp Ngài đặt
phía trái trước, mặt tiền Đền Thánh.
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HỚN BÁI CÔNG
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta tưởng coi có một đại cơ nghiệp
của nhà Hớn, Hớn Bái Công đã lấy tình đức lập nghiệp, lấy
Nhơn Nghĩa làm căn bản tới 800 năm, khi đến nạn diệt tận rồi
cũng còn Hớn Hiến Đế nối nghiệp, qua Hớn Chiêu Liệt tức
nhiên Lưu Bị biết khí số nhà Hớn đã mãn, muốn kiếm phương
kéo dài mảy mún, tức nhiên để lại cho Hậu Chúa một đôi giáp
quý vô cùng, Ngài nói với Hậu Chúa tức nhiên Á Đẩu rằng:
"Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiêu nhi bất vi", nghĩa là
đừng vì ác nhỏ mà làm và cũng đừng vì thiện nhỏ mà không
làm. Về cá nhân hay xã hội đều đứng trong khuôn luật ấy cả.

HỚN CHIÊU LIỆT (LƯU BỊ) ĐẾN VỚI CAO ĐÀI
Các vì vua Việt Nam đã biết Thiên Đạo của Chí Tôn, đóng góp
ít nhiều để tô điểm phần Thế Đạo cho ra thiệt tướng. Giờ đây
là một ông vua của Trung Hoa đã nhìn nhận Đạo Trời và lấy
Nho Tông làm gốc, lấy tiết nghĩa làm nền. Hai chữ NHƠN
NGHĨA treo cao trên Hiệp Thiên Đài đã thể hiện ở Trung Hoa
không phải thời hiện tại thôi, mà đã có ngàn năm về trước ở
đất Bắc.
Ngày 25-2-Giáp Tuất (dl: 08-4-1934) vua Lưu Bị tức Hớn
Chiêu Liệt, có giáng cơ cho một bài Thánh Giáo:
Hớn Chiêu Liệt. Đại hỷ! Đa tạ! Đa tạ! Thậm tình! Thậm tình!
Ngã giáng đề thi:
"Thảm thệ hữu quan trường thất tuyết"
Đức Quyền Giáo Tông bạch: -Thưa Ngài ý Ngài nói: than
người bạn có thề nguyền là Quan Trường bị thất tuyết?
- Thị ngã:
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Thần Hớn là do thuận nghĩa Tào?
Lưu danh chí khí vị thanh đao.
Thi ân lưu nghiệt Huê Dung Lộ.
Thủ bại đồ vương nạp phiến bào.
Hưng Ngụy sát vong Viên Thiệu Tướng,
Nhục Ngô thất thủ Địa Linh Châu.
Vấn lai thử nhựt là trung nghiã?
Hồi lụy thi phiêu bất hiệp đầu.
Quyền Giáo Tông bạch: - Bạch ngài "thi phiêu" là chi?
- Là thây phơi" (Thăng)
Trước tiên xin định nghĩa 2 chữ "Thất Tuyết" là gì.
-Thất là mất; Tuyết là chất nước bị đông đặc. Vậy Thất Tuyết
là chết ngoài sương tuyết, thây phơi vất vả không có hòm
rương. Vì sao Lưu Bị nói Quan Vân Trường thất tuyết, tức là
chết phơi thây ngoài sương tuyết một cách đau thương vất vả.
Từ cổ cận kim, ai ai cũng phục cái trung can nghĩa khí của
ông, nên cả Á Đông đều tạo đền thờ mà sùng bái. Theo sử nói
Ngài sanh năm Kiến An thứ 24 hưởng thọ 58 tuổi. Cổ nhân
còn lưu lại hai bài thi tả cuộc đời Ngài như vầy:
Đệ nhất anh hùng Quan Tướng Quân,
Cuối đời Đông Hán một kỳ nhân.
Cung đao đã rạng oai hùng võ,
Nghiên bút còn thêm nét nhã văn.
Trung trực gương lòng soi Nhựt Nguyệt,
Xuân Thu nghĩa khí sánh phong vân.
Chẳng riêng vì một thời Tam Quốc,
Muôn thuở sùng tôn bậc Thánh Thần.
Trời tạo anh hùng đất Giải lương,
Người đua sùng bái Hán Vân Trường.
Vườn Đào một buổi anh cùng chú,
Hương khói nghìn thu Đế với Vương.
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Nghĩa khí lòa mây hòa nắm sớm,
Trung can vằng vặc rọi đài gương.
Đến nay đền miếu đầy thiên hạ,
Chim mến cành xưa trải gió sương.
Quyền Thiêng Liêng rất công minh, chấm công chuyển thế của
Quan Công nặng hơn Lưu Bị nhiều. Còn tại thế: bên Tàu,
Nhựt, Thái Lan, Cao Ly, Miến Điện, Việt Nam …không có nơi
nào không có đền thờ Quan Công. Bên Thái Tây cũng lan tràn
khi người Tàu Âu nhập. Còn Lưu Bị được nhắc công Nhơn
Nghĩa chớ không ai thờ.Núi Ngọc Triều (Trung Quốc) nơi cửa
ngõ thờ ông có đôi liễn:
- Xích diện, bình xích tâm, kỵ xích Thố truy phong, trì khu thời
cô vong xích đế.
- Thanh đăng quan Thanh Sử, trương Thanh Long yểm
nguyệt, ẩn vi xứ bất quí thanh thiên.
Nghĩa là: -Mặt đỏ như lòng son, cỡi ngựa Xích Thố truy phong
ruổi dong đâu đâu, lòng vẫn không bao giờ quên Xích Đế.
-Bên ngọn đèn xanh, xem bộ sử xanh, cầm cây Đại Đao rồng
xanh vành nguyệt, dầu ngồi ăn ở nơi vắng-vẻ nào cũng không
thấy điều gì thẹn với Trời xanh.
Xin dịch bài thơ Nho văn ra chữ Nôm như vầy:
Thần Hớn vì sao trọng nghĩa Tào?
Nêu tên chí khí cậy Long Đao.
Đền ơn để nghiệp đường huê lộ,
Quên đích đồ vương trả mảnh bào.
Hưng Ngụy tướng tài Viên Thiệu thác,
Hờn Ngô thất trận mất Kinh Châu.
Hỏi rằng trung nghĩa sao nên nổi?
Khóc, nhớ thây phơi chẳng ráp đầu!
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HỚN LIÊN BẠCH (HỒ HỚN HOA SEN)
(Bát Nương Diêu Trì Cung)

Ngày 5 tháng 8 Ất-Sửu (dl: 22-8-1925) các Ngài Cư, Tắc,
Sang vừa họp lại bàn, thì Tiên Nương Vương-Thị-Lễ giáng để
trình diện một vị Tiên mới đến, xin ra mắt quí Ngài. Rất mừng
rỡ liền mời tân khách giáng vào; Tiên Nương giáng:
- Em là Hớn-Liên-Bạch, xin hiến một bài thi ra mắt mấy Anh;
song, xin mấy Anh chớ nệ chi về văn chương hay dở!
- Ông Cao-Hoài-Sang liền tiếp rằng: Tôi vừa nghe Cô VươngThị-Lễ nói thi-văn của Cô hay lắm; vậy tôi xin ra đề (ý của Ông
Sang chưa tin cho mấy, e vì các ông bịa đặt mà giả mạo gạt
chăng).
Tiên Nương bằng lòng, Ông Cao-Hoài-Sang suy nghĩ ra đề-tài
là "Tiễn-biệt tình lang". Thật ra thì ông cũng chưa thật tin rằng
có được sự huyền diệu như vậy, nên ra đề thi là một cách thửthách khéo léo vậy thôi. Không ngờ. Lời thơ dìu dặt:
TIỄN BIỆT TÌNH LANG
Chia gương căn-dặn buổi Trường-đình,
Vàng đá trăm năm tạc tấm tình.
Bước rẻ ngùi trông con ác xế.
Lời trao buồn nhớ lối trăng thinh.
Ngày chờ mây án ngàn dâu khuất,
Đêm bặt đèn khuya một bóng nhìn.
Lần lựa cô phòng xuân thỏn-mỏn.
Xa xuôi ai thấu nỗi đinh-ninh.
Hớn-Liên-Bạch
Dứt bài thi, các Ông rất khen tặng: văn thiệt là quán thế!
Việc Xây bàn có kết quả. Bây giờ các ông lại kiếm nhớ những
bạn tác nào lúc còn sanh tiền biết làm thi thì mời về, đặng thử
nữa! Đoạn nhớ đến Ông Huỳnh-Thiên Kiều tức là Quí Cao, là
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người thuở sanh tiền giúp việc sở tuần thành, bổ vào Dinh Đốc
lý Sàigòn, coi về sở Patentes. Người ấy, còn ai ở Sàigòn mà
chẳng biết, khi ở thế có chân trong Hội-Thi-Xã. Mấy Ông bèn
vái tên họ của ông Bạn Huỳnh-Thiên-Kiều tự là Quí-Cao. Bấy
giờ có ông Quí-Cao giáng thật, hoà nguyên vận bài thi của Bà
Bát-Nương Hớn-Liên-Bạch: Họa Thi:
Ình-ình trống giục thảm Trường-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình,
Hồng-nhạn đưa tin trông vắng dạng.
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.
Vầng trăng xẻ nửa lưng tròng ngó,
Một mảnh gương treo biếng mắt nhìn.
Kẻ ở phương trời người góc bể,
Lòng thành nhắn gởi chữ khương-ninh.
Trong đàn hôm ấy các Ông xin Tiên Cô Bát-Nương tiếp một
bài thi nữa lấy đề là "Hoài-Lang". Cô chẳng suy nghĩ chi, lời
thơ tuôn như suối nguồn:
HOÀI LANG
Động đình nhớ buổi tạm chia đường.
Bốn giọt nhìn nhau lối rẻ cương.
Trời thảm mây giăng muôn cụm ủ.
Biển sầu nước nhuộm một màu thương.
Cờ Thần chạnh lúc vầy đôi bạn,
Tiệc ngọc nào khi hội nhất trường.
Mượn vận lương-nhân xin nhắn-nhủ,
Vườn xưa tiếng nhạn luống kêu sương.
Hớn-Liên-Bạch

HỚN LƯU BANG
Hớn Lưu Bang: Ông họ Lưu tên Bang, đánh diệt Hạng Võ,
thống nhứt nước Tàu, lên ngôi vua xưng là Hớn Cao Tổ.
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HỚN NGÔN
Đức Chí Tôn nói với Hòa Thượng Như Nhãn: "Như Nhãn Hiền
Đồ, Thầy không muốn nói với con bằng tiếng Hớn ngôn, vì
tiếng An Nam từ đây Thầy cho là Chánh tự đặng lập Đạo của
Thầy. Nên buộc phải nói rõ với con! Con đã giúp Thầy gìn giữ
Thích Đạo nguyên luật từ thử mới còn đặng như vầy, không
thì ra Bàn Môn Tả Đạo rồi…"

HỚN RƯỚC DIÊU TRÌ (Tích)
Vua Hớn Vũ Đế
tiếp rước Đức
Diêu Trì Kim
Mẫu. Do Điển
tích như sau:
Trong ngày lễ
khánh thọ, vua
Vũ Đế nhà Hớn
có sở nguyện
muốn cầu Đức
Diêu Trì Kim Mẫu đến chứng lễ. Có một vị Tiên là Đông
Phương Sóc biết được ý nhà vua, nên Ông tình nguyện đến
triều bái Đức Phật Mẫu để tỏ mọi điều. Phật Mẫu hẹn đêm
Trung thu sẽ giáng lâm xuống Hoa Điện, là ngôi đền do vua Vũ
Đế lập ra. Vào nửa đêm Trung thu, bỗng có chim thanh loan
bay đậu trước sân, ông Đông Phương Sóc cho biết đó là tin
của Đức Phật Mẫu sắp đến, rồi sau đó Đức Diêu Trì Kim Mẫu
và Cửu Vị Tiên Nương cũng giáng lâm xuống Hoa Điện và ban
cho vua Vũ Đế bốn quả Đào Tiên. Do sự tích này, ở chánh
điện Báo Ân Từ tại Tòa Thánh Tây Ninh, có hình ngôi Hoa
Điện, trên có Đức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương cỡi chim
thanh loan, đứng bên có Đông Phương Sóc đang tiếp rước
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Phật Mẫu. Trước sân Hoa Điện là Đức Thượng Phẩm quì
nghinh giá.
Có nghĩa là vua Hớn Võ Đế rước Đức Phật Mẫu Diêu Trì về
ngự nơi Hoa Điện để sùng bái trong tinh thần tôn kính.
Qua các triều đại Đế Vương cho chí đến đời nhà Hớn (Hán),
duy chỉ có vua Hớn Võ Đế là thật lòng thành kính và tin tưởng
Đấng Phật Mẫu hơn ai hết. Từ xưa, nhơn loại đã có thờ Đấng
Phật Mẫu, cũng gọi là Diêu Trì Kim Mẫu hay Bà Thiên Hậu, tin
chắc rằng Đấng Vô Hình ấy tạo hóa ra nhơn loại và vạn vật,
nhưng chưa ai được may mắn nhìn thấy Đức Phật Mẫu.
Vua Hớn Võ Đế còn gọi Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là
vị vua thứ 5 của nhà Hớn bên Tàu rất tín ngưỡng Trời Phật.
Khi mới lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh chùa thật
tráng lệ gọi là HOA ĐIỆN để sùng bái Trời Phật. Bởi chùa nầy
được chạm khắc hình các thứ hoa lộng lẫy như là một Cung
Điện toàn bằng hoa. Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà
vua định tổ chức một Lễ Khánh Thọ Đáo-tuế long trọng, với
ước vọng được mời Đức Phật Mẫu giáng ngự. Bấy giờ có ông
Đông Phương Sóc, trước kia làm quan triều đình của Hớn Võ
Đế, sau về núi tu luyện, đắc Đạo thành Tiên. Ngài động tâm,
đoán biết được ý định của Hớn Võ Đế nơi triều. Ông liền
xuống núi, vào triều đình yết kiến nhà vua. Vua Hớn gặp được
Đông Phương Sóc thì mừng rỡ. Ông Đông Phương Sóc
phụng mạng đến thỉnh cầu Phật Mẫu giáng vào đêm Trung
Thu chứng lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế.
Đức Phật Mẫu có đem theo 4 Tiên đồng Nữ nhạc đờn ngâm
bài chúc thọ và tặng 4 quả Đào Tiên. Khi Phật Mẫu đến có
Thanh loan báo tin trước. Thanh loan chính là con chim lịnh
của Đức Phật Mẫu, dùng chở Đức Phật Mẫu du hành khắp
nơi.
Hôm ấy nhà Vua chỉnh trang thật long trọng, tinh khiết để
nghinh tiếp Đức Phật Mẫu có đủ nghi thức trang hoàng. Đêm
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

430

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

rằm Trung Thu năm đó, đầu giờ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa
Điện, thành tâm cầu khẩn. Xảy thấy một con chim Thanh loan
đáp xuống sân Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật Mẫu cùng
Cửu vị Tiên Nương và 4 Tiên đồng Nữ nhạc giáng lâm trước
Hoa Điện. Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi
Hoa Điện có Nhạc reo vang và Tiên Nữ múa hát. Đức Phật
Mẫu dạy 4 Tiên đồng Nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả
Đào Tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông Tiên Đông Phương
Sóc quì, hai tay nâng cái dĩa lên để rước lộc (rước 4 quả Đào
Tiên).
Bốn vị Tiên đồng Nữ nhạc ấy có tên là: Hứa Phi Yến, An Phát
Trinh, Đổng Song Thành, Vương Tử Phá.
Vua Hớn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh ấy nên cho thợ khéo, chạm
khắc tạc hình Đức Phật Mẫu và Chín vị Nữ Tiên nơi Hoa Điện
để phụng thờ. Sự tích nầy được truyền tụng đến ngày nay.
Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu được gọi là ĐIỆN mà nơi thờ
Đức Chi-Tôn gọi là ĐỀN. Ngày nay trong cửa Đạo, Đức Phạm
Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên
Nương nơi Báo Ân Từ như hình ảnh đã nói trên.
. Nhưng ở đây không tạo hình vua Hớn Võ Đế mà lại đắp hình
Đức Cao Thượng Phẩm quì cung nghinh Đức Phật Mẫu.
Tại sao? Đức Hộ Pháp có giải thích rằng :
Đáng lẽ tạc hình Hớn Võ Đế, nhưng vì đời Hớn đến nay quá
xa, lại nữa nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh của Hớn
Chung Ly trong Bát Tiên đầu kiếp. Nay là thời Hạ nguơn Tam
Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh
lịnh giáng phàm làm Tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo.
Đức Cao Thương Phẩm chính là Chơn linh Hớn Chung Ly
giáng phàm kỳ nầy, nên tạc hình Đức Cao Thượng Phẩm thay
vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn.
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HỢP BÃO CHI MỘC, SINH Ư HÀO MẠT.
CỬU TẰNG CHI ĐÀI, KHỞI Ư LŨY THỔ.
THIÊN LÝ CHI HÀNH THỦY Ư TÚC HẠ
Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt. Cửu tằng chi đài, khởi ư lũy
ư
túc
hạ
thổ.
Thiên
lý
chi
hành
thủy
合抱之木生於毫末。九層之臺起於累土。千里之行始於足下。
Đức Lão Tử đã dạy: Cây to một ôm sinh ra từ nhánh bé xíu.
Đài cao chín từng phát khởi từ mô đất cỏn con. Cuộc viễn
hành ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân ngắn ngủi.

HỦ NHO
Thầy dạy: "Lễ Nhạc chẳng hoàn toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi lượm lặt sách xả rác hủ nho; mong bài bác đặng vinh mặt.
Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên điều hành luật, ai biết nguồn
cội, vội sửa mình; mới mong tránh khỏi lũ tà ma mà đi cho
cùng bước Ðạo"

HUẤN CHÚNG
訓 眾
E: To instruct the people.
F: Instruire le peuple.
Huấn: Dạy bảo, giảng dạy. Chúng: nhiều người, chỉ nhơn
sanh. Huấn chúng là dạy bảo nhơn sanh.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki." (là cơ)
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HUẤN DỤ
訓誘
E: To instruct.
F: Instruire.
Huấn dụ là một bài văn có ý dạy bảo và dẫn dụ. (Huấn: Dạy
bảo, giảng dạy. Dụ: chỉ bảo cho kẻ dưới).

HUẤN ĐẠO BẤT NGHIÊM SƯ CHI ĐỌA
訓導不嚴師之惰
Minh Tâm Bửu Giám, ông Tư Mã Ôn viết rằng:
"Dưỡng tử bất giáo phụ chi quá, Huấn đạo bất nghiêm sư chi
đọa (nọa). Phụ giáo, sư nghiêm, lưỡng vô ngại, Học vấn vô
thành, tử chi tội." Nghĩa là: Nuôi con không dạy là lỗi của cha,
Dạy dỗ không nghiêm là lỗi của thầy (bê trễ). Cha dạy, thầy
nghiêm, cả hai không trở ngại, Học vấn mà không thành đạt là
tội của con. (Huấn: Dạy bảo, giảng dạy. Đạo: dẫn dắt, răn dạy.
Bất nghiêm: không nghiêm trang. Sư: thầy. Đọa: cũng đọc
Nọa: lười biếng. (chữ Đọa ở đây là Nọa nên không có nghĩa là
đọa đày) (Xem thêm: Tử bất giáo phụ chi quá)

HUẤN GIÁO
訓教
Huấn giáo là dạy bảo. Trong xã hội, con người chịu những ơn
trực tiếp: Công ơn của người cha mẹ đào tạo ra mảnh thân và
nuôi dưỡng cho đến lớn. Cùng với công ơn của thầy đã giáo
hóa nên người, hai công ơn ấy cũng gần như nhau.
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Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Ơn cha sanh hóa ra thân,
"Ơn thầy huấn giáo cũng gần như nhau."

HUẤN HÔN
訓婚
E: Instruction of marriage.
F: Instruction de mariage.
(Huấn: Dạy bảo, giảng dạy. Hôn: việc cưới vợ gả chồng. Huấn
hôn là lời dạy bảo đôi vợ chồng mới cưới trong hôn lễ)
Trong những đám cưới theo nghi thức của Đạo Cao Đài, luôn
luôn có một vị Chức sắc cao tuổi đứng ra thay mặt Hội Thánh,
giảng dạy đôi vợ chồng mới cưới, cách thức đối xử cho phải
đạo, giữ được hạnh phúc gia đình, trách nhiệm của mỗi người,
cho xứng đáng là một tín đồ của Đại Đạo.

HUẤN LỊNH
訓令
E: Instructions.
F: Instructions.
(Huấn: Dạy bảo, giảng dạy. Lịnh: lệnh của cấp trên truyền
xuống) Huấn lịnh là bản văn của Hội Thánh hay của Chức sắc
cao cấp lãnh đạo gởi xuống các cấp dưới để dạy bảo một điều
gì, nên theo đó thi hành thì được dễ dàng và kết quả tốt đẹp.
Huấn lịnh đồng nghĩa Huấn thị.
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HUẤN LUYỆN CHỨC SẮC - CHỨC VIỆC
(Huấn là dạy; Luyện là tập cho thành thói quen tốt). Huấn
luyện là một chương trình dạy dỗ của các cấp lãnh đạo, mục
đích cho mọi người được tiến hoa cao hơn. Trong khuôn khổ
này thì Đức Hộ-Pháp khi còn sanh tiền có mở ra nhiều chương
trình học, mà môn Khảo-cứu này muốn cho toàn cả Chức sắc,
Chức việc là những phần tử cốt cán của Đạo phải am tường
Giáo lý, giáo pháp, nghi thức của Đại-Đạo mà thôi, ngoài ra
phải lịch lãm hơn nữa về tinh thần, triết lý, quan điểm của các
Tôn giáo khác trên Thế giới, hầu tìm ra những điểm tương
đồng và dị biệt hầu mới đủ khả năng mà truyền giáo ra ngoại
quốc, trấn phục toàn cầu, nhân loại cùng chung hưởng Hòa
bình vĩnh cữu như Đức Chí-Tôn muốn.
Đức Hộ-Pháp lập Ban Khảo-Cứu-vụ với một tính thần rộng rãi,
hầu đưa nền Đại-Đạo này phổ biến khắp năm châu.
Thánh Lịnh Điều thứ nhứt:
1-Thiết lập Khảo-Cứu-Vụ tại Toà-Thánh để sưu tập Kinh điển
và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đặng Khảo cứu Triết lý Cao-Đài
Đại-Đạo và Kinh sách của Tôn-giáo khác mà ra Kinh sách để
Phổ thông Đại-Đạo Tam-Kỳ.
2- Tổ chức các cuộc giảng Đạo tại Toà-Thánh và các Châu
Đạo để phổ thông Triết lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
3- Tổ chức các lớp Huấn luyện Chức sắc, Chức việc để đủ
tài liệu truyền Giáo.
4- Ra báo chí để Phổ thông Chơn Đạo
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HUẤN NGÔN
訓言
"Như trước kỷ-nguyên Thiên-Chuá giáng sanh, nhơn loại cơ
hồ bỏ qua lời truyền của Đức Phật Thích-Ca vạch rõ con
đường Bát-chánh để làm phương giải khổ.Quên hẳn lời dạy
của Đức Khổng-Tử giữ Đạo Nhân luân, tạo nhân kết nghĩa để
làm cửa điều-hoà xã-hội và vì khinh thường Huấn-ngôn của
các Đấng ấy, nên cơ Đời thuở nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc
Giáo ra đời Cứu-Thế. Chưa mãn hai ngàn năm hoằng khai
Công-giáo thì nhơn-loại lần lần không quan-tâm đến lời của
Đấng Christ tiên-tri số-phận điêu-linh của loài người trong
khoảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri đã ứng nghiệm thì ĐẠIĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện."

HUẤN THỊ
訓示
Huấn thị, đồng nghĩa Huấn lịnh, là cấp trên ra văn bản dạy
bảo cho cấp dưới hiểu biết.(Huấn: Dạy bảo, giảng dạy. Thị:
bảo cho biết).

HUẤN TỪ
訓詞
E: The pratical advise.
F: La recommandation.
Huấn từ là lời dạy bảo, khuyên nhủ của Chức sắc bề trên
trong một buổi hội hay buổi lễ. Thường thì vị Chức sắc cao
cấp nhứt trong buổi lễ ban Huấn từ.(Huấn: Dạy bảo, giảng
dạy. Từ: lời nói).
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HUỆ (1)
• HUỆ 惠 Ơn, thường nói Ơn huệ. Td: Huệ chiếu, Huệ duyên,
• HUỆ 蕙 Bông huệ.Td: Huệ lan.
• HUỆ 慧 Còn đọc TUỆ Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều
mê muội. Td: Huệ đăng, Huệ kiếm.

HUỆ (2)
慧
E: The wisdom, enlightenment.
F: La sagesse, l' éclairement.
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Người
miền Nam đọc là Huệ, người miền Bắc đọc là Tuệ. Huệ, tiếng
Phạn là Prajnâ: phiên âm Bát nhã) Theo Phật Học Từ Điển
của Đoàn Trung Còn thì: Huệ, ấy là cái đức dụng sáng suốt,
thông hiểu sự và lý, dứt điều lầm lạc và mê muội, có lòng
quyết định, diệt hết sở nghi. Thường nói: Trí huệ. Trí và Huệ là
hai chữ đồng nghĩa, nhưng có khác chút ít: người ta dùng chữ
Trí mà nói về thế gian, về sự hữu vi; còn chữ Huệ thì dùng để
nói về việc xuất thế gian, việc đạo đức, về lý vô vi mà thôi.
• Huệ có nhiều bậc:
Những ai năng tụng kinh điển, nghe thầy giảng giải đạo lý, ăn
ở tinh sạch, bỏ những vui sướng theo thế thường, vừa suy xét
tham thiền, thì đã thấy Huệ phát hiện ra nơi mình rồi. Cao hơn
nữa, có những bực Huệ của La Hán, Duyên giác, Bồ Tát. Huệ
hoàn toàn là cái Huệ của Phật, to lớn và sáng suốt hơn Huệ
của các vị đắc đạo. Cái Huệ của Phật, viết theo Phạn: Tát Bà
Nhã (Sarvajna), cũng gọi: Nhứt thiết Trí, là Trí Huệ biết tất cả
sự vật, hữu vi, vô vi, quá khứ, hiện tại, vị lai.
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• Huệ là một sự học trong Tam Học.
Ba sự tu học là: Giới, Định, Huệ đều quan hệ mật thiết với
nhau. Có tu Giới mới sanh Định, nhờ Định mới phát Huệ. Phát
Huệ rồi thì dứt mê hoặc, đắc chơn lý.
• Huệ là một nền hạnh lớn, hạnh thứ sáu trong Lục Độ.
Bồ Tát cần phải trải qua các đời tu cho đủ Lục Độ: Bố thí, Trì
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí Huệ. Lục Độ đầy đủ
thì đưa Bồ Tát lên quả vị Phật.
• Huệ là một môn trong nhị môn mà Bồ Tát cần phải tu
hành:
Phước môn và Huệ môn. Bồ Tát, chẳng những phải tu phước
là đem lòng từ mà tế thế độ sanh, lại phải tu Huệ là đọc tụng
kinh điển và tham thiền thì mới mau thành Phật. Ấy gọi là
Phước Huệ Song Tu.
• Có Tam Huệ, tức là ba cách phát Huệ:
Văn Huệ: Nhờ nghe kinh, đọc kinh mà phát Huệ; nhờ nghe
thầy, bạn chỉ dạy mà phát Huệ.
Tư Huệ: Nhờ suy xét mà phát Huệ.
Tu Huệ: Nhờ tu thiền định mà phát Huệ.

HUỆ ÂN
惠恩
Thanh Sơn Ðạo Sĩ có thi rằng:
Biến chuyển Trời Nam cuộc đảo huyền,
Trả vay cho sạch vết oan khiên.
Trường Ðời đem thử gan anh tuấn,
Cửa Ðạo mới ra mặt Thánh Hiền.
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Ðau khổ rán gìn nhơn nghĩa vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ ân riêng.
Non sông Việt chủng ngày êm lặng,
Chung sức cùng nhau đức lập quyền.

HUỆ CHIẾU
惠照
E: To grant a favour.
F: Accorder une faveur.
(Huệ: Ơn, thường nói Ơn huệ. Chiếu: rọi tới). Huệ chiếu là
chiếu ơn huệ tới, tức là ban cho ơn huệ. Đây là ơn huệ Ðức
Chí Tôn ban bố cho nhân loại.
Bài Dâng Rượu:
"Thiên ân huệ chiếu giáng thiền minh,
"Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ.
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

HUỆ DUYÊN
惠緣
(Huệ là ơn, ơn huệ, ơn phước; duyên là mối dây ràng buộc đã
được định sẵn, là nhân duyên, nguyên nhân, là sự noi theo)
Huệ duyên là có được cái duyên hưởng nhiều ơn huệ.
Bài Dâng Hoa, là một trong Tam bửu, có câu:
"Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
"Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên.
"Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên."
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HUỆ ĐĂNG
慧燈
E: The lamp of wisdom.
F: La lampe de sagesse.
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. thường
nói là Trí huệ. Đăng: cái đèn đốt lên cho sáng). Huệ đăng là
cây đèn Trí Huệ, đốt lên để soi sáng, đẩy lui sự u-mê vô minh.
Huệ đăng là cây đèn Phật, đèn vô vi, đốt lên để soi sáng cái
Tâm của mỗi người. và mỗi người phải tự có huệ đăng ấy
Sự giác ngộ được ví như ngọn Huệ đăng, phát ra ánh sáng
đẩy lui sự tăm tối, u mê, lầm lạc, phá vỡ bức màn vô minh,
đưa con người từ bến mê sang bờ giác.
Kinh Phật Giáo: HUỆ ĐĂNG BẤT DIỆT 慧 燈 不 滅
Bất diệt là Không mất, trường tồn mãi mãi. Trí huệ con người
được ví như cây đèn đã được thắp sáng lên để xóa tan bóng
tối vô minh, vọng tưởng. Người có trí huệ thì thấy được "Bổn
tâm" hay Tâm linh của mình, nên nhà Phật gọi là Tâm đăng
(đèn lòng) để chỉ người có tâm linh sáng suốt. Ngoài ra người
ta còn ví trí huệ như ánh sáng mặt trời là Huệ nhựt. Người nếu
hành chân chính, đắc quả thì ánh sáng trí huệ lúc đó làm phá
tan bức màn vô minh, trở nên sáng suốt. Thế nên khi vẽ các
tượng Phật người ta vẽ thêm nhiều hào quang tỏa ra từ trên
đầu của Phật, là thể hiện Trí huệ của Phật chiếu sáng rực rỡ.
Hào quang của Phật bấy giờ không còn một chướng ngại nào
che khuất, mà có thể sáng khắp 36 từng trời và 72 cõi đất,
mục đích là xóa tan hết thảy những điều tối tăm, mê vọng của
chúng sanh, nên nói Giác là Phật, mê là chúng sanh vậy.
Ấy là do câu "Huệ đăng bất diệt, chiếu Tam thập lục Thiên" 慧
燈 不 滅 照 三 十 六 天 Là cây đèn trí huệ cháy hoài không tắt,
rọi sáng 36 từng
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HUỆ HƯƠNG
慧香
Lục Nương giáng tiên tri ngày 13-10 Ất Mùi (1955):
Huệ hương ngào ngạt đón xuân về,
Gió quạt cành Ngô trổi khúc Nghê.
Đảnh trí cao thâm đưa diệu pháp,
Sơn hà tô điểm đượm linh huê.
Cười..mùa xuân gió quạt rụng Ngô cho ta đưa nhịp mà lúc thu
đến, hiểu chưa?"

HUỆ KHIẾU
慧竅
E: The opening of the wisdom.
F: L'ouverture de sagesse.
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Khiếu:
cái lổ hổng trong cơ thể con người) Huệ khiếu là cái khiếu
thông minh sáng suốt của con người.
Đối với một người bình thường thì cái khiếu nầy bị bít lại. Cái
Huệ khiếu như một cửa ải chận đứng các luồng nhơn điện
trong cơ thể, không cho chạy ngang qua, tách rời hai mạch
Nhâm và Đốc. Nó chính là cái Khiếu Huyền Quan ở tại Nê
hoàn cung trên đỉnh đầu. Nếu khiếu nầy được Ơn Trên dùng
điển quang mở ra cho thông suốt, hoặc do công phu tu luyện,
thì lúc đó, trí não con người trở nên sáng suốt, thông hiểu
được những việc huyền bí, chứng ngộ được chơn lý, tức là
đắc đạo tại thế vậy.
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HUỆ KIẾM
慧劍
E: The sabre of wisdom.
F: Le sabre de sagesse.
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Kiếm:
cây gươm). Huệ kiếm là cây kiếm hay cây gươm trí huệ Đây
là lời nói bóng như người tu khi đạt được trí huệ rồi thì phải
dùng cái trí huệ nầy làm như cây kiếm để quyết thắng Lục tặc,
Tam độc, chặt đứt mọi phiền não và oan trái, để chơn thần
được nhẹ nhàng, thong dong mà trở về cõi thiêng liêng Hằng
sống..
Đức Hộ-Pháp nói: "Hộ Pháp vì biết hại cho tương lai nước
nhà, nên cầm cây huệ kiếm đưa ra, lấy tâm lý yêu ái đối lại
với oán ghét, cốt yếu làm cho nhơn loại làm chứng rằng chơn
truyền của Ðạo Cao Ðài là huờn thuốc Phục sinh Hòa bình cho
nhơn loại. Quốc dân Việt Nam làm đặng thì toàn cầu mới làm
đặng. Ai cầm huệ kiếm ấy đặng, thì họ cứu nước họ đặng,
cũng như Việt Nam đã cứu nước Việt Nam vậy."
"May thay! Quyền ấy chưa xung đột được Chánh giáo của
Chí-Tôn. Nó đã bại trận, bởi Thánh-Thể của Ngài có người
cầm luật pháp oai nghiêm, tức là cầm cây HUỆ-KIẾM trong tay
đặng gìn giữ nền Tôn-giáo nên hình được, nó nên được tức
tạo cho thiên hạ được, nó đã tạo oai quyền của nó thành
tướng đặng, thì tạo quyền cho nhơn sanh nơi mặt địa cầu nầy
về tương lai đặng.
Kinh Khai Cửu có câu:
"Giọt lụy của Cửu-huyền dầu đổ,
"Chớ đau lòng thuận nợ trầm-luân
"Nắm cây huệ-kiếm gươm thần
"Dứt tan sự thế nợ trần từ đây."
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HUỆ LAN
蕙蘭
E: Lilies and orchids.
F: Lys et orchidées.
(Huệ: Hoa huệ. Lan: hoa lan) Hai loại hoa huệ và lan đều có
mùi thơm dịu dàng thanh khiết. Từ ngữ Huệ lan dùng để chỉ:
Người có đức tốt, người con gái đức hạnh, đôi bạn tốt hòa
hợp nhau. Ca dao rằng:
Lan Huệ sầu ai cho lan huê héo,
Lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi.

HUỆ LƯƠNG TRẦN VĂN QUẾ (Tên)
Ông Trần Văn Quế, đạo hiệu Huệ Lương, sanh ngày 07-04Nhâm Dần (dl 1-11-1902) tại làng Phước long, quận Long
Thành, tỉnh Biên Hòa, Thân phụ là Trần Văn Ðược và thân
mẫu là Nguyễn Thị Là.Thuở nhỏ, học chữ Hán với đông y sĩ
Trương Văn Thuần. Khi ông Thuần mất thì chuyển qua học
Quốc ngữ và tiếng Pháp tại trường Tổng Phước long.
-1919, đậu bằng Tiểu học Pháp-Việt, rồi thi đậu vào trường Sư
Phạm Sài Gòn.
- 1923, tốt nghiệp trường Sư Phạm, đậu luôn bằng Thành
Chung và bằng Trung học Pháp quốc.
- 1925, đậu bằng Tú Tài bổn quốc, trúng tuyển vào trường Cao
đẳng Sư phạm Ðông dương tại Hà Nội ban Toán Lý Hóa.
- 1928, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, được bổ về
trường Pétrus Ký và dạy học tại đây trong 16 năm liền.
- 15-7-Kỷ Tỵ (dl 19-8-1929), nhập môn vào Ðạo Cao Ðài tại
Thánh Thất Phú Hội ở quê nhà, thường đến sanh hoạt đạo sự
ở Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- 1930, lên hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh, được Ơn Trên
phong phẩm Giáo Hữu, được cử vào Hội đồng Nghị sự do
Ngài Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh chủ tọa.
- 1933, hợp với ông Nguyễn Văn Kiên lập Cao Ðài Ðại Ðạo
Liên Ðoàn tại Thánh Thất Cầu Kho, ông Kiên làm chủ tịch, ông
Quế Tổng Thơ Ký. Sau 1 năm làm việc không đem lại kết quả.
- 1934, tại Trước Lý Minh Ðài thành lập Liên Hòa Tổng Hội với
nhiệm vụ tổ chức 12 kỳ Long Vân Hội để vận động thống nhứt
các Chi phái, ông Nguyễn Phan Long làm Hội trưởng, ông Quế
làm Tổng Thơ Ký.
- 1943, tham gia Liên Ðoàn Ái Quốc hội tranh thủ độc lập cho
Việt-Nam, bị Pháp bắt, kết án 20 năm lưu đày nơi Côn đảo.
- 1945, Chánh phủ Trần Trọng Kim ân xá, ông Quế về Sài
Gòn, sau đó hoạt động trở lại, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng
chiến Hành Chánh tỉnh Biên Hòa, chủ tịch là ông Hoàng Minh
Châu.
- 1949, ông Quế lên Tòa Thánh Tây Ninh, chiêu dụ đạo tâm tại
Chiêu Hiền Viện, Ðức Hộ Pháp phong chức Khâm Sai Bắc
Tông Ðạo, đại diện Tòa Thánh Tây Ninh, mở đạo tại Bắc Hà.
- 1952, trở về Sài Gòn, hợp tác với quí ông Phan Khắc Sửu và
Nguyễn Bửu Tài, lập cơ quan Cao Ðài Qui Nhứt tại Tam Giáo
điện Minh Tân, nối tiếp công cuộc vận động liên hòa Chi phái.
- 1953, ông Quế được mời giữ chức: Hội Trưởng Cơ quan
Truyền giáo Cao Ðài.
- 1955, tháng 8, ông Quế hướng dẫn Phái đoàn Cơ quan
Truyền giáo Cao Ðài đi dự Hội nghị Quốc tế Tôn giáo tại
Kyoto(Nhựt)
- 01-06-Bính Thân (1956), cơ đạo Trung Việt khánh thành
Trung Hưng Bửu Tòa tại Ðà Nẳng, nâng Cơ quan Truyền giáo
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lên thành Hội Thánh Truyền giáo Trung Việt, ông Quế được
Ơn Trên ân ban phẩm Ngọc Phối Sư, Chủ trưởng Hội Thánh.
- 1962, tại Minh Tân, ông Quế và ông Chơn Tâm được chỉ
định làm Ðệ nhứt và Ðệ nhị Phó ban Phổ Thông Giáo Lý liên
quan hành đạo, mà chính Ðấng thiêng liêng làm Trưởng ban.
- 1965, Ơn Trên giao cho ông Quế lèo lái Cơ quan Phổ thông
Giáo lý Cao Ðài giáo Việt-Nam, nhiệm vụ: Tổng Lý Minh Ðạo.
- 1973, tại Hội Thánh Truyền giáo Trung Việt, Phối Sư Ngọc
Quế Thanh được Ðức thăng Chánh Phối Sư.
- 14-10-Canh Thân (dl 21-11-1980), ông Huệ Lương Trần Văn
Quế qui vị, được an táng tại nghĩa trang của Thánh Thất Trung
Minh thuộc Hội Thánh Truyền giáo Trung Việt.

HUỆ MẠNG TRƯỜNG PHAN (Tên)
(Tu đắc Đạo được gọi là Huệ Mạng Kim Tiên)
Tại Linh Sơn Ðộng của núi Bà Ðen Tây Ninh, có Ông Ðạo Nhỏ
ở tu.; gọi Ông Ðạo Nhỏ vì Ông nhỏ người, Ông có pháp danh
là Tánh Thiền. Ông Ðạo Nhỏ tu đạt được Thần Thông, nên
thường xuống núi cứu giúp người đời. Khi qui liễu, Ông đắc
đạo thành bực Kim Tiên, hiệu là Huệ Mạng Trường Phan,
nhưng thường gọi là Huệ Mạng Kim Tiên.
Vĩnh Nguyên Tự ngày: 14-7-Bính Dần (dl: 21-8-1926)
Thầy dạy: "Thầy rán cắt nghĩa cho các con nghe: Nguyên từ
buổi bế đạo, tuy Chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ
đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn như nhiên. Do công
đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc Hư
Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít. Vì
vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á
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Ðông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có
một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi."
Đây là ông Thầy Chùa nhỏ ẩn tu trong núi Ðiện Bà, ông có
giáng Cơ cho hai bài thi Tứ tuyệt sau đây:
Tây Ninh tu luyện động Linh Sơn,
Chẳng quản mùi trần thiệt với hơn.
Trăm đắng ngàn cay đành một kiếp,
Công Hầu Vương Bá dám đâu hơn.
Trước ước cùng nhau sẽ hiệp vầy,
Nào dè có đặng buổi hôm nay,
Gìn lòng tu niệm cho bền chí,
Bồng Ðảo ngày sau đặng hiệp vầy.
(23-12-1925)

HUỆ NHÃN
慧眼
E: The eye of wisdom.
F: L'oeil de la sagesse.
Huệ là sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Nhãn là
con mắt. Huệ nhãn là con mắt trí huệ, tức là thấy được bằng
trí huệ chớ không thấy phải bằng mắt phàm. Huệ nhãn đồng
nghĩa với Đạo nhãn, Huệ mục. Người tu hành mở được Huệ
nhãn thì thấy được cái chơn không vô tướng của mọi pháp,
tức là thấy xuyên suốt rõ thấu tất cả, không gì cản trở được
như đối với mắt phàm.
Ngài Hiến Đạo nói về sự tích của Đạo Phật ngày 3-6-1972:
"Những người nào biết lấy huệ nhãn của Phật mà xem xét
thân thế thì biết thân ông vua với thân thằng mọi cũng thế mà
thôi. Da, thịt, xương, đầu, người nào cũng vậy, chỉ có cái phù
hoa trang sức ở ngoài là phân biệt kẻ tiện người sang mà thôi.
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Những cái cốt yếu ở đời nầy là lòng Đạo đức, thói dẫu trong
thân người hèn hạ nhứt ở đời cũng có thể có được; chính cái
ấy là người trí giả gặp đâu phải cung kính, phải vái lạy vậy".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Bước hành Đạo gay-go quá đỗi,
Khiến nhơn-sanh sôi nổi vì ai?
Thở ra một tiếng than dài!
Ơn Trên Huệ Nhãn xét coi thế nào!

HUỆ QUANG
慧光
E: The light of wisdom.
F: La lumière de la sagesse.
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Quang:
ánh sáng) Huệ quang là ánh sáng của trí huệ. Ánh sáng chiếu
tan sự tối tăm ở thế gian, trí huệ cũng vậy, có công năng phá
tan sự vô minh đen tối của chúng sanh. Cái trí huệ đầy đủ thì
sáng ngời. Như Phật, có thể phát Huệ quang chiếu ra khắp cả.
Chúng sanh nào được Huệ quang của Phật chiếu tới thì rất
hạnh phúc, dẫu đang bị đọa trong Tam đồ cũng được giải
thoát ngay. Đức tin của người tín hữu Cao Đài luôn cầunguyện xin Đức Chí Tôn dùng huyền diệu thiêng liêng giúp
cho tinh thần mẫn huệ. Và đánh thức khiếu huệ quang, Đạo
tâm được sáng suốt để có thể đi hành Đạo khắp mọi nơi.
Đức Hộ-Pháp nói:… "Nhập Tịnh mà đúng rồi, cần phải chờ
các Đấng thiêng liêng mở huệ-quang-khiếu nữa mới xuất hồn
ra được, con đường mà Chơn-thần xuất ra rồi về với Đức Chí
Tôn là Con đường Thiêng liêng Hằng sống đó vậy. Chính BầnĐạo được Đức Chí-Tôn mở Huệ-quang-khiếu nên mới được
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về hội-kiến với Đức Chí-Tôn và đã học hỏi được nơi Đức ChíTôn nhiều điều bí-yếu, bí-trọng."
Kinh Giải Oan có câu:
"Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
"Chèo thuyền bát Nhã Ngân-hà độ sanh."

HUỆ MẠNG KIM TIÊN (Huệ Mạng Trường Phan)
慧命金仙
(Huệ: Sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều mê muội. Mạng:
cái sự sống của con người. Huệ mạng là lấy cái trí huệ làm
mạng sống cho mình. Ý nói: người tu đã đạt được trí huệ. Đắc
Kim Tiên là phẩm vị Thiên Tiên, đối phẩm Phật).
Huệ Mạng Kim Tiên là Đạo hiệu của Ông Đạo Nhỏ, tu đắc
Đạo tại Linh Sơn Động trong núi Bà Đen. Ngài có pháp danh là
Tánh Thiền, gọi là ông Đạo Nhỏ vì ông nhỏ người, chuyên làm
công quả gánh nước cho Chùa, cung cấp nước uống cho
khách thập phương khi đến viếng chùa lễ Phật. Ông tu đạt
được trí huệ và thần thông, thường đi xuống núi cứu độ người
đời.
Thầy dạy: "Nguyên từ buổi bế Đạo, tuy chánh pháp ra cũ mặc
dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Đạo
vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc Đạo cùng chăng. Nhưng
mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ,
nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy mà các con coi thử lại, từ
2000 năm nay, bên Á Đông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên,
Phật? Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên thôi"
Huệ Mạng Kim Tiên cũng gọi là Huệ Mạng Trường Phan giáng
cơ cho thi, có ghi trong Thánh ngôn:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

448

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Trước ước cùng nhau sẽ hiệp vầy,
Nào dè có đặng buổi hôm nay.
Gìn lòng tu niệm cho bền chí,
Bồng Đảo ngày nay đặng hiệp vầy.
Tây Ninh tu luyện động Linh Sơn,
Chẳng quản mùi trần với thiệt hơn.
Trăm đắng ngàn cay đành một kiếp,
Công hầu Vương bá dám đâu hơn.
(ngày 23-12-1925)
- Xin chư vị gắng tu, thấp thỏi như Tôi nhờ trọn tin Trời Phật,
còn được ân thưởng Huệ Mạng Kim Tiên, huống hồ chơn linh
cao trọng như quí vị, nếu chịu tu ngày sau phẩm vị còn cao
đến bực nào". Đây là bài Thánh giáo của Huệ Mạng Kim Tiên:
Thanh Trước Đàn, đêm 12-7-Nhâm Thìn (dl: 31-8-1952)
HUỆ MẠNG KIM TIÊN
Mừng mấy em nam nữ, Bần Đạo nhìn thấy lòng ngưỡng mộ
đạo đức của mấy em, nên nhơn lúc rảnh, ghé để đôi lời chỉ
biểu
Vô thượng danh đề ngã tự linh,
Bất năng luyến tục tẩy văn thinh.
Chơn tu sơn tháp Bà Đen thị,
Nhứt Phật hạ nguơn đắc vị vinh.
Bần đạo tưởng lại oai nghi như Tần, Trụ, thử hỏi danh đề tại
chốn nào? Còn như Tăng đồ mãn kiếp háo danh lừa sanh
chúng, hưởng của thập phương rồi lo thân giải thoát, hỏi cũng
danh gì? Cười....Thật Bần Đạo chẳng phải người Việt hoặc
một chủng sắc văn minh, nhưng nhờ được chí hy sinh tầm
phương cứu khổ cho toàn bổn dân đến cơ thoát khổ, chẳng
tưởng hư danh, không màng tư lợi, nhờ đó mà đắc quả.
Bạch: - Ngài là Đức Huệ Mạng Kim Tiên phải chăng?
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- Phải.! Mừng đã hiểu được Bần đạo. Nhân lúc Việt chủng lâm
nàn, Bần đạo khuyên mấy em nên nhớ danh đề trên bóng cờ
cứu khổ, chớ xao lãng. Nên nhìn đời giả tạm, chỉ tưởng mảnh
hình hài là của Chí Linh cho Vạn linh, rồi nhớ đến con đường
Hằng sống. Cười.. Bần Đạo nói tiếng Việt coi không suông,
nhưng không sao.... Cười....
Bạch: - Cầu xin Đức Ngài cứu độ đệ tử Bạch Vân.
- Phải. Nhưng quả nghiệp trả vay, vay nhiều nên thiếu nợ.
Rán! Thánh Địa phải được hoàn toàn, còn nhiều bất trắc, bởi
vậy mà chưa yên. Nhơn Nghĩa, Nghĩa Nhơn lo tròn vui đẹp đó.
Cận nhựt hữu đại tai, khả định chí trụ tâm. Đạo Cao, Cao Đạo,
khổ bất cụ, bất cụ tất thành công. Mấy em rán nhớ".

HUỆ NĂNG (Phật Học)
Huệ Năng ( C: huìnéng; J: enō; 638-713)
Tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc, Môn đệ và pháp tự
của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
Trước Huệ Năng, Thiền còn mang nặng ảnh hưởng Ấn Ðộ
nhưng đến đời Sư, Thiền bắt đầu có những đặc điểm riêng
của Trung Quốc. Vì vậy mà có người cho rằng Sư mới thật sự
là người Tổ khai sáng của Thiền Trung Quốc. Huệ Năng
không chính thức truyền y bát cho ai, nên sau đó không còn ai
chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên Sư có nhiều học trò xuất
sắc. Môn đệ chính là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc
Hoài Nhượng là hai vị Thiền sư dẫn đầu hầu như toàn bộ các
dòng Thiền về sau. Cả hai dòng này cũng được truyền đến
Việt Nam qua Thảo Ðường, Nhất Cú Tri Giáo, Vô Ngôn Thông,
Chuyết Công.
Sư là tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được gọi là
"Kinh", một danh từ thường chỉ được dùng chỉ những lời nói,
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bài dạy của Đức Phật, đó là Lục Tổ Ðại sư Pháp Bảo Đàn
Kinh, một tác phẩm với ý nghĩa rất sâu xa về Thiền. Cũng nhờ
Pháp bảo đàn kinh, người ta biết được ít nhiều về lịch sử của
Huệ Năng. Sư sinh trong một gia đình nghèo, cha mất sớm,
lớn lên giúp mẹ bằng cách bán củi. Một hôm, trong lúc bán củi,
nghe người ta tụng kinh Kim cương, Sư bỗng nhiên có ngộ
nhập. Nghe người đọc kinh nhắc đến Hoằng Nhẫn, Sư liền
đến tìm học. Hoằng Nhẫn nhận ra ngay căn cơ của Sư, nhưng
không truyền pháp ngay, bắt tiếp tục chẻ củi, vo gạo. Truyền
thuyết nổi tiếng về việc truyền tâm ấn cho Huệ Năng và việc
phân đôi hai phái Thiền Nam - Bắc được kể lại như sau:
Hoằng Nhẫn biết tới lúc mình phải tìm người kế thừa nên ra
lệnh cho học trò mỗi người viết Kệ trình bày kinh nghiệm giác
ngộ. Cuối cùng chỉ có Thần Tú, một đệ tử với tri thức xuất sắc
mới dám làm. Thần Tú viết bài kệ, so sánh thân người như
cây Bồ-đề và tâm như tấm gương sáng và người tu hành phải
lo lau chùi, giữ tấm gương luôn luôn được trong sáng. Sư
đang làm việc trong bếp, nghe đọc bài kệ biết người làm chưa
Kiến tính. Sư cũng nhờ người viết bài kệ của mình như sau:
Bồ-đề bản vô thụ,
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ hữu (nặc) trần ai?

菩提本無樹
明鏡亦非臺
本來無一物
何 處 有 (匿) 塵 埃

Giải:
Bồ-đề vốn chẳng cây.
Gương sáng cũng chẳng đài.
Xưa nay không một vật.
Nơi nào dính bụi trần?
Nghe bài kệ, Hoằng Nhẫn biết căn cơ của Sư vượt hẳn Thần
Tú, nhưng sợ di hại nên nửa đêm gọi Sư vào Thất và vì Sư
thuyết trọn kinh Kim cương. Ðến câu: đừng để tâm vướng víu
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nơi nào 應無所住而生其心 "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm", Sư
hoát nhiên đại ngộ. Ngũ Tổ truyền Y bát cho Sư và khuyên đi
về phương Nam. Khi tiễn Sư xuống thuyền, Tổ muốn tự chèo
đưa Sư sang sông, Sư bèn nói: "khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ"
và tự chèo qua sông.
Suốt 15 năm sau, Sư ở ẩn, và trong thời gian này vẫn là Cư sĩ.
Sau đó, Sư đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu. Ðó là nơi sản
sinh Công án nổi tiếng: chẳng phải gió, chẳng phải phướn "Vô
môn quan" công án 29.
Sau khi Sư chen vào nói "tâm các ông động" thì Ấn Tông, vị
sư trụ trì của chùa hỏi Sư "Nghe nói y pháp Hoàng Mai đã
truyền về phương Nam, phải chăng là hành giả?" Lúc đó Sư
mới nhận mình là truyền nhân của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ấn
Tông sai người cạo đầu cho Sư, cho Sư gia nhập Tăng-già rồi
xin nhận Sư làm thầy.
Sư bắt đầu giáo hóa ở chùa Pháp Tính, về sau về Bảo Lâm
Tự ở Tào Khê và thành lập Nam Tông. Trong lúc đó Thần Tú
và đệ tử thành lập Bắc Tông và cũng tự nhận là truyền nhân
của Ngũ Tổ. Nam Tông cho rằng, giác ngộ là một sự nhảy vọt
bất ngờ, mang tính trực giác trong lúc Bắc Tông chủ trương
dùng suy luận, tu tập dần dần theo chỉ dạy của kinh sách mà
giác ngộ. Trong cuộc tranh chấp giữa hai phái đốn ngộ (ngộ
ngay tức khắc) và tiệm ngộ này, Nam Tông đã chứng tỏ sinh
lực của mình, sản sinh vô số Ðại sư và trở thành truyền phái
đích thật của Phật pháp tại Trung Quốc. Phái Thần Tú chỉ vài
thế hệ sau là khô kiệt.
Với Huệ Năng, được xem là người "ít học" nhất lại được
truyền Tâm ấn, Thiền đã qua một bước ngoặc quyết định, trở
thành Thiền Tông Trung Quốc với sự ảnh hưởng ít nhiều của
Đạo Lão. Các hiền triết Lão giáo cũng là những người cười
nhạo văn tự, họ đã có ảnh hưởng lên cái "bất lập văn tự" của
Thiền Tông để từ sự dung hợp này, tất cả các Tông phái Thiền
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Trung Quốc ra đời. Với Huệ Năng và các vị Ðại sư nối tiếp,
Thiền Tông Trung Quốc đi vào thời đại hoàng kim của đời
Ðường, đời Tống. Và cho đến ngày nay, Thiền Tông vẫn còn
là nguồn cảm hứng sâu xa, vẫn là một pháp môn cho nhiều
Phật tử.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

HUỆ TRẠCH
惠澤
E: Kindness.
F: Bienfait.
(Huệ: Ơn, thường nói Ơn huệ. Trạch: ơn) Huệ trạch là ơn
huệ.
Kinh Tiên Giáo:
"Đa thi huệ trạch, Vô lượng độ nhơn."

HUNG BẠO
凶暴
Hung bạo: Hung ác dữ tợn.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Chí-Tôn xây chuyển cho con cái của
Ngài thấy rằng: Hung bạo ở thế gian, không phải năng lực độc
đoán mà thắng được và trị thế được. Cường lực! Ôi cường
lực! Ðối với thế gian nầy, nếu có phương chước, có Bí Pháp
thì duy lấy nhơn đức trị nó mà thôi. Hung-bạo của đời nầy
không lấy hung bạo trị đặng, duy lấy đạo-đức tinh-thần trị mới
đặng. Trong hai năm quốc vận thống khổ do duyên cớ gì? Do
lấy hung bạo trị hung-bạo. Lấy hung bạo chẳng trừ được năng
lực hung bạo vì hiện giờ sự hung bạo của thế gian vô đối. Ấy
là Chí-Tôn cho quốc dân Việt-Nam một bài học đích đáng đủ
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bằng cớ trước mắt để suy đời. Ngài để kinh nghiệm hai năm
rồi. Ngài lấy năng lực đạo đức tinh thần để cho thiên hạ thấy:
Ðạo đức tinh thần mới có thể đem hạnh phúc đến cho nòi
giống như thế nào? Làm cho tỏ rạng nền Tôn-giáo bằng năng
lực tinh thần của Ngài, chúng ta đã thấy"

HUNG ĐỒ
凶徒
Hung đồ: Đồ đảng làm việc hung ác
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy là những gái hung-đồ,
"Xúi chồng tranh-cạnh hồ-đồ sân-si."

HUNG HĂNG ĐẠO ĐỨC
Đức Chí-Tôn dạy: "Ngôi vị Bạch Ngọc Kinh chẳng ưa chứa kẻ
hung hăng, mà lạ một điều là kẻ hung hăng đạo đức thường
phá cửa lún đặng vào, địa vị phần nhiều đoạt bởi kẻ ấy. Các
con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà
là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hành phạt, cử chỉ
các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình thì là gần
ngôi Tiên, Phật đó."

HUNG HOANG
凶 荒
E: Wicked.
F: Méchan.
Hung: Dữ tợn, ác. Hoang: không kềm chế. Hung hoang là
hung dữ, không sợ một ai.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

454

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Hung hoang đãng tử: con nhà hung dữ, chơi bời lêu lỏng, phá
hại xóm làng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hung-hoang tội báo nghiệt căn,
"Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây."

HÙNG BIỆN
雄辯
F: Éloquent.
Hùng biện 雄 辯; có tài biện-luận hay chặt chẻ.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chư Chức
sắc không dám hy sinh cùng đời, mà không can đảm liều thân
đó thôi. Cười …Khó thật mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa
vụ với đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ,
vì vậy mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi
lần âu lo, nhưng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần
đây mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong
mỏi gì đoạt phẩm".

HÙNG OAI
雄咼
Hùng 雄: mạnh mẽ. Oai 咼: oai phong, oai vệ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thế đời càng dữ càng kiên đức,
Võ lực hùng oai cũng chẳng màng.
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HÙNG VƯƠNG (Sử)
Hùng Vương: con Lạc Long Quân (không rõ tên húy), đóng đô
ở Phong Châu (nay là huyện Bạch Hạc). Hùng Vương lên
ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này Đông giáp biển
Nam Hải, Tây đến Ba Thục, Bắc đến hồ Động Đình, Nam giáp
nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng Nam),
chia nước làm 15 bộ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc
Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ Định,
Hoài Hoan, Cửu Chân, Bình Văn, Tân Hưng, Cửu Đức; đều là
đất thần thuộc của Hùng Vương; còn bộ gọi là Văn Lang là nơi
vua đóng đô. Đặt tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ gọi là
Lạc Tướng (chữ Lạc Tướng, sau chép sai là Hùng Tướng ).
Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ-Nương.
Quan coi việc gọi là Bố Chính, đời đời cha truyền con nối, gọi
là phụ đạo. Vua các đời đều gọi là Hùng Vương. Bấy giờ dân
ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe suối đều có tôm cá, nên rủ
nhau đi bắt cá để ăn, thường bị thuồng luồng làm hại, đến
thưa với vua. Vua nói: "Người Man ở núi khác với các loài thủy
tộc; các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, cho nên
mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình
thủy quái ở mình. Từ đấy thuồng luồng trông thấy không cắn
hại nữa. Tục vẽ mình của người Bách Việt có lẽ bắt đầu từ
đấy.
Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ Ninh có
người nhà giàu, sinh một con trai, đến năm hơn ba tuổi ăn
uống béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước
có tin nguy cấp, vua sai người đi tìm người có thể đánh lui
được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra
mời thiên sứ vào, nói: "Xin cho một thanh gươm, một con
ngựa, vua không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, đứa
trẻ liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo
sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Vũ Ninh. Quân giặc tự
quay giáo đánh lẫn nhau, chết rất nhiều, bọn sống sót đều rạp
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lạy, tôn gọi đứa trẻ ấy là Thiên tướng, liền đến xin hàng cả.
Đứa trẻ phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn
nhà của đứa trẻ để lập Đền thờ, tuế thời cúng tế. Về sau, Lý
Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần Vương. (Đền thờ ở cạnh
chùa Kiến Sơ, hương Phù Đổng).
Thời Thành Vương nhà Chu [1063-1026 TCN], nước Việt ta
lần đầu sang thăm nhà Chu (không rõ vào đời Hùng Vương
thứ mấy), xưng là Việt Thường thị, hiến chim trĩ trắng. Chu
Công nói: "Chính lệnh không ban đến thì người quân tử không
coi người ta là bề tôi của mình", rồi sai làm xe chỉ nam đưa sứ
giả về nước.
Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái gọi là Mỵ Nương, nhan
sắc xinh đẹp. Thục Vương nghe tiếng, đến cầu hôn. Vua muốn
gả, nhưng Hùng Hầu can rằng: "Họ muốn chiếm nước ta, chỉ
lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi". Thục Vương vì chuyện ấy
để bụng oán giận. Vua muốn tìm người xứng đáng để gả, bảo
các bề tôi rằng: "Đứa con gái này là giống Tiên, người nào có
đủ tài đức mới cho làm rể". Bấy giờ có hai người từ ngoài đến,
lạy dưới sân để cầu hôn. Vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng
một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh, đều ở trong
cõi cả, nghe nhà vua có Thánh nữ, đánh bạo đến xin lĩnh
mệnh. Vua nói: "Ta có một người con gái, lẽ nào lại được cả
hai rể hiền?". Bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ sính lễ
đến trước thì gả cho người ấy. Hai người vâng lời, lạy tạ ra về.
Hôm sau, Sơn Tinh đem các đồ châu báu vàng bạc, chim núi
thú rừng đến dâng. Vua y hẹn gả con cho. Sơn Tinh đón vợ về
ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem sính lễ
đến sau, giận tiếc là không kịp, bèn kéo mây làm mưa, dâng
nước tràn ngập, đem các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng
Sơn Tinh lấy lưới sắt chăn ngang thượng lưu sông Từ Liêm để
chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác, từ Ly Nhân vào chân núi
Quảng Oai rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát, ra sông lớn mà
rẽ vào sông Đà để đánh Tản Viên, nơi nơi đào sâu thành vực
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thành chằm, chứa nước để mưu đánh úp. Sơn Tinh có phép
thần biến hóa, gọi người Man đan tre làm rào chắn nước, lấy
nỏ bắn xuống, các loài có vẩy và có vỏ trúng tên đều chạy trốn
cả. Rốt cuộc Thủy Tinh không thể xâm phạm được núi Tản
Viên. (Tục truyền Sơn Tinh và Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời
thù oán, mỗi năm mùa nước to thường vẫn đánh nhau).
Núi Tản Viên là dãy núi cao của nước Việt ta, sự linh thiêng rất
ứng nghiệm. Mỵ-Nương đã lấy Sơn Tinh, Thục Vương tức
giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước.
Đến đời cháu là Thục Phán có dũng lược, bèn đánh lấy nước.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thời Hùng Vương đặt chư hầu để
làm phên giậu, chia nước làm 15 bộ. Ở 15 bộ ấy đều có
trưởng và tá. Vua theo thứ bậc cắt đặt các con thứ để cai trị.
Nói 50 con theo mẹ về núi, làm sao biết không phải là như
thế? Vì mẹ làm quân trưởng, các con đều làm chúa một
phương. Cứ xem như tù trưởng người Man ngày nay xưng là
nam phụ đạo, nữ phụ đạo.
(Còn như việc Sơn Tinh, Thủy Tinh thì rất là quái đản, tin sách
chẳng bằng không có sách, hãy tạm thuật lại chuyện cũ để
truyền lại sự nghi ngờ thôi).
Trở lên là [kỷ] Hồng Bàng thị, từ Kinh Dương Vương được
phong năm Nhâm Tuất, cùng thời với Đế Nghi, truyền đến cuối
thời vua Hùng Vương, ngang với đời Noãn Vương nhà Chu
năm thứ 57 [258 TCN] là năm Quý Mão thì hết, tất cả 2.622
năm [2879 - 258 TCN].

HUỜN (HOÀN)
Huờn hay hoàn: 還 trở lại, về
Thầy dạy: "Nếu như các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn
chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng. Như rủi bị huờn, thì
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đến khi đắc Đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại
là vật chất tiếp điển (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra
khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt"

HUỜN HỒN
還 魂
E: To come back one’s soul.
F: Revenir son âme.
Huờn: Quay về, trở lại, trả lại. Hồn: linh hồn. Huờn hồn là
hoàn trả linh hồn cho sống trở lại.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
"Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm."
"Huờn hồn của chúng sanh bị tiêu hủy cầu siêu được phục
sanh lại, cải đọa ra thăng".

HUỜN HƯ
還虛
E: To return in the Nothingness.
F: Rentrer dans le Néant.
Huờn: Quay về, trở lại, trả lại. Hư: trống không, cõi Hư linh.
Huờn hư là trở về Hư vô, tức là đạt được sự mầu nhiệm.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên."
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HUỜN NGUYÊN
原還
Gọi là huờn nguyên hay hoàn nguyên, tức là trở về nguồn cội.
Phép luyện đạo trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ là luyện Tam
Bửu (Tinh- Khí- Thần) hiệp nhứt, tức là luyện Tinh hóa Khí,
luyện Khí hiệp Thần, luyện Thần huờn Hư, tạo được Chơn
thần huyền diệu là đắc đạo tại thế.

HUỜN THUỐC PHỤC SINH
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Chí-Tôn đến đặng cho huờn thuốc
phục sinh đặng cho nhơn-loại sống lại là Đạo-đức tinh thần
của Đức Chí-Tôn tạo cho họ, ĐẠO CAO-ĐÀI chính là cái sống
linh-hồn nhơn-loại, bảo vệ tánh mạng tức nhiên Chơn thần của
họ, đặng họ tránh cái nạn tiêu-diệt."… Lẽ thì đem hung bạo trừ
hung bạo, theo thường tình thì mới vui lòng, thỏa mãn tâm
phàm của Phạm Công Tắc thì ắt vui mầng lắm chớ. Nhưng Hộ
Pháp vì biết hại cho tương lai nước nhà, nên cầm cây huệ
kiếm đưa ra, lấy tâm lý yêu ái đối lại với oán ghét, cốt yếu làm
cho nhơn loại, làm chứng rằng chơn truyền của Ðạo Cao Ðài
là hườn thuốc Phục sinh hòa bình cho nhơn loại. Quốc dân
Việt Nam làm đặng thì toàn cầu mới làm đặng. Ai cầm huệ
kiếm ấy đặng, thì họ cứu nước họ đặng, cũng như Việt Nam
đã cứu nước Việt Nam vậy."

HUỜN TỒN PHẬT TÁNH
Huờn tồn Phật tánh: Còn giữ được tánh Phật
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
"Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên."
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HUỜN XÁ LỢI
丸舍利
Xá lợi là Hình hài, thân xác của Đức Phật Thích Ca hay các
bậc Thánh đắc đạo, sau khi hỏa táng, xương cốt còn lại là
những tinh thể tròn hạt như viên bi, sáng lóng lánh như ngọc,
nên người ta gọi những tinh thể đó là Ngọc Xá lợi.
Huờn Xá lợi: Tức là hạt Xá lợi (Xá lợi tử 舍 利 子). Theo Kinh
Đại Thừa Chơn Giáo, khi một người tu đắc đạo, thì Tam Bửu
hiệp nhứt, cũng kết thành một xác thân Thiêng liêng, gọi là
huờn "Xá lợi" hay "Mâu Ni". Xác thân Thiêng liêng ấy là cái
bản tánh thuần dương, bất tiêu, bất diệt, bất tử...
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Ngó Cực Lạc theo huờn Xá Lợi,
"Cửu Trùng Thiên mở lối qui nguyên."

HUY HOÀNG
Huy-hoàng 輝煌: chói lọi, đẹp đẻ
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhưng nếu ta lấy cái học-thuyết hiện tại
của Âu Mỹ hoà với Dịch lý để giải cho rõ, ta cảm thấy cái lý
học Á Đông đã đến chỗ tuyệt-đối huy-hoàng."

HỦY BỎ ÁN TỬ HÌNH
(Hủy bỏ: làm cho tiêu mất đi; Án tử hình: án xử phạt giết chết
người) đây là một trọng án hơn hết mà các quan Tòa cứ chiếu
theo luật pháp hiện hành, hễ ai mắc vào các tội đã qui định thì
cứ tuyên án đọc lên rồi đem giết đi) Đức Hộ Pháp nhận lịnh
nơi Đức Chí-Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế phải làm thế nào
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hủy bỏ cái án tử hình đi. Vì loài người không một ai có quyền
giết đi mạng sống của người khác
Nay, buổi Tam-kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn đến lập nền Đại-Đạo,
tức nhiên mở Cơ Đại-Ân-xá kỳ ba, Hộ-Pháp thay quyền ChíTôn tại thế mà đưa tin Cứu thế, Ngài phải làm cho được công
việc này là làm sao tuyệt-đối trong luật-pháp không còn án tửhình.
Đức Ngài nói: "Án tử-hình của các xã-hội nhơn-quần đã dùng
trị thế với một phương-pháp phi-pháp. Bằng cớ là Đức Chí
Tôn đã phú-thác cho Bần-Đạo đảm-nhiệm rất khó-khăn và rất
trọng-yếu. Ngài căn-dặn nhiều phen làm thế nào trừ cho được
cái án tử hình, do xã-hội giết người một cách phi-pháp và nơi
nào cây cờ Đạo trương lên bất kỳ nước nào, xứ nào, phải làm
sao cho được bóng cờ âý trở nên Thánh-địa, tức nhiên không
có quyền-hành nào xâm-phạm nó, đặng bảo-vệ sanh mạng
nhân-loại toàn mặt địa-cầu, tưởng lại Ta thi-thố có…kết qủa
cùng chăng…tại Ta đó. Ta đã để một dấu hỏi?
"Đương nhiên Bần-Đạo thi-thố phận sự đối với Đức Chí-Tôn là
để phụng-sự nhơn-loại. Buổi Bần-Đạo ở hải-ngoại về: Khi ở
Madagascar có quen biết hai người thân-sĩ giống dân
Malgache, hai vị thân-sĩ ấy vì tội phiến loạn, tức vận-động
phục-quốc của họ, mà bị Pháp-triều lên án tử hình. Bần-Đạo
đánh điện-văn xin hủy án tử hình ấy, hoặc thay bằng án nào
khác hơn là án giết người. May thay! Nước Pháp là nước cầm
quyền được văn-minh chiếu-diệu nơi mặt điạ-cầu ai cũng biết,
lại là nước đề xướng Nhân-quyền. Ngày nay Bần-Đạo hữuhạnh thấy vụ án tử hình ấy được đem xử lại.
"Lại nữa, khi Bần-Đạo hội-kiến cùng Cựu-Hoàng Bảo Đại tại
Đà-lạt, trước khi về, có để lại Người một bức Cẩm nang, công
việc hành-tàng phục-quốc trong bức Cẩm-nang, vấn-đề đầu
tiên hơn hết là bỏ án tử hình và toàn xá các tù-nhân. Tại sao
Đức Chí-Tôn phải căn-dặn Bần-Đạo hủy bỏ án tử hình và
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tranh-đấu đến kỳ-cùng cho kết-liễu điều âý, bởi nó phi-pháp
không có quyền-năng nào hơn trên mặt điạ-cầu này, hay là
Càn-khôn vũ-trụ đặng làm Chúa mạng sống của Vạn-linh. Cả
cái chi mình có quyền vi-chủ nhứt định xài nó, dùng nó, mình
là chủ quyền đặng, cái chi không phải mình vi-chủ mà mình
cướp đoạt là mình có tội, mạng sanh không phải mình là vichủ, Đức Thượng-Đế vi-chủ. Duy Đức Thượng-Đế có quyền
định sống chết, ngoài cái quyền của Đức Thượng Đế tức là
Đức Chí-Tôn, Đại-Từ-Phụ của chúng ta thì không có quyền
nào định chết sống cho ta được, chết sống ấy không phải là
mình định được. Lại nữa, ta biết con người sanh ra nơi cõi thế
này có ba xu-hướng:
1- Là trả quả, 2- Là học-hỏi, 3- Là lập vị.
- Ai đến đặng trả quả tức là làm đầy tớ cho đời;
- Học-hỏi tức là học-trò của đời,
- Còn đến lập-vị tức là đến làm học-trò-khó của Trời.
"Nếu nói từ thử đến giờ có Ông chủ nào có quyền giết đầy-tớ
phi-pháp chăng?
-Không có, dầu cho con vật như con ngựa kia rủi mắc chứng
không chịu cho cỡi, Ta cho kéo xe, không kéo xe được ta tập
nó cày, chớ không phải nó không làm được một việc gì rồi
đem đi giết. Con người đến thế-gian này cũng vậy, làm đầy-tớ
trả quả do nơi căn-quả về trí thức tinh-thần, họ không đủ để
bảo-vệ thiên-lương của họ. Ngoài ra phương-pháp giáo-hóa
ấy, nhơn-sanh nơi mặt địa-cầu này còn có nhiều mâu-thuẫn.
Nếu như một người nào không được chí-thiện chí-chơn, Ta
thử hỏi: ai là người trên mặt điạ-cầu này dám nói mình là chí
thiện, chí chơn đặng?
"Đức Chúa Jésus Christ tức là Da-Tô Giáo-chủ nói: "Nul n’est
parfait ici bas seul notre Père au delà des cieux qui est parfait"
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(Không ai dưới thế này được toàn mỹ toàn thiện chỉ có Đức
Cha Ta trên Thiên-cung mà thôi)
"Một cơ-quan tại thế nếu nói các chơn-linh mang xác phàm
đặng học-hỏi, họ đã học bài gì ở thế-gian, ta chỉ thấy nước này
tranh sống với nước kia, mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, cả
sự bất-công nơi mặt địa-cầu đã đầy dẫy không phương thế gì
giải cho hết. Trong khi nước mình hơn nước người ta, chúng
đã giết người, rồi lại đem quân trợ giúp, tức là đem ra giết
chính mình; đem cái giết ra dạy nó làm, rồi trở lại giết nó.
"Giờ phút nào chính-trị nơi mặt điạ cầu biết cung kỉnh mạng
sanh của nhân-loại đồng thể thì đừng dạy nhơn loại dữ,
Thánh-nhân đã có nói:
- Thánh bất giáo nhi thiện 聖不教而善 (Thánh, không dạy cũng
thiện)
- Hiền giáo nhi hậu thiện 賢教而後善 (Hiền, có dạy rồi sau mới
được hiền)
- Ngu giáo diệc bất thiện 愚 教亦不善 (ngu, dẫu có dạy cũng
không thể thiện được).
Rồi hỏi lại:
- Bất giáo nhi thiện phi Thánh nhi hà? 不教而善非聖而 何
- Giáo nhi hậu thiện phi Hiền nhi hà? 教而後善非賢而何
- Giáo diệc bất thiện phi ngu nhi hà? 教亦不善非愚而
Tất nhiên:
- Người không dạy mà thiện, nếu không phải Thánh, gọi là gì?
- Người có dạy rồi mới thiện, nếu không phải Hiền, gọi là gì?
- Người đã dạy rồi mà không thiện, thì gọi là ngu, còn là gì?
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"Nhơn-sanh nơi mặt điạ-cầu này vẫn nhiều: từng hạng, từng
lớp, bảo sao kẻ ngu làm Thần Thánh được, kẻ dại biết
phương-pháp cơ quan trị thế được, đương nhiên ta thấy
phương-pháp giáo-dân một cách phi-pháp biểu sao không dữ,
không tàn-ác? Nhơn-sanh buổi này do ông Thầy xã-hội nhơn
quần dạy họ dữ, tới chừng họ dữ đem họ giết, phi pháp! Dạy
hiền đi, giờ phút nào dạy hiền mà họ còn dữ chừng đó mới
giết họ chứ!
"Quái dị thay! Đạo Đời vẫn tương-khắc, điều thiệt hại ấy do họ
muốn lập quyền, giành quyền giáo-hóa nhơn-sanh, họ cũng
ngăn Đạo-giáo, họ giành quyền giáo-hóa trong tay để họ dạy
thiên-hạ dữ, hỏi đem ra mặt công-lý của Tòa lương-tâm, Đạo
kiện Đời thử coi? Tại sao họ giành quyền dạy người ta dữ?
"Giết người ta rồi chừng ấy giữa Tòa lương-tâm họ sẽ trả lời
thế nào? Bần-Đạo nói quả-quyết, giờ phút nào còn một hơi thở
cuối-cùng, Bần-Đạo cũng nhứt định chiến-đấu cho tiêu hủy cái
án tử-hình của nhân-loại"

HỦY MÌNH
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần Ðạo tưởng, nhứt là phái Nam, thanh
niên vũ chức nếu mấy em biết cơ quan ấy thì không hạnh
phúc nào hơn là dám hủy mình vì Chí Tôn. Bần Ðạo dám
chắc Thầy không hề chịu thiếu ai và Thầy không hề quên mối
nợ tình ái của con cái của Ngài. Nếu Thầy không thường món
nợ ấy thì HỘ-PHÁP hứa sẽ tái kiếp luân hồi bồi thường cho
đủ. Vì những kẻ dám đem mình làm tế vật cho Thầy để lập
nên một Quốc gia Thiên định tại thế nầy, Bần Ðạo chắc Quốc
gia ấy phải thành. Ðức Chí Tôn tạo cho con cái của Ngài một
cửa nhỏ tuy khó đi mà Bần Ðạo chắc rằng, những hạng con
cái dám chết vì Ngài thì chúng nó dám đạp văng cửa ra chúng
nó đi sấn đến"
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HỦY HOẠI
F: Démolir.
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngày ngày vọng niệm chớ vong,
"Chẳng nên hủy hoại mới phòng khỏi hoang."

HUYÊN ĐƯỜNG
萱堂
E: The mother.
F: La mère.
(Huyên 萱: Cỏ quên sự lo buồn là một loại cỏ ăn được, khi ăn
vào có thể quên tất cả phiền muộn, nên được gọi là vong-ưu
thảo 忘憂草. Huyên đường còn gọi là Nhà Huyên, chỉ người
mẹ. Bài Mẫn-Tử-Khiên trong Thập nhị tứ hiếu có câu:
Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu,
Thờ cha sớm viếng khuya hầu,
Chẳng may gặp phải mẹ sau mồng nàn…
Cỏ Huyên thường được người xưa ví như người Mẹ hiền, vì
lấy điển ở Kinh Thi: "Yên đắc huyên thảo ngôn thụ chi bối"
焉得萱草言樹背 nghĩa là ước gì được cỏ huyên mà trồng ở
thềm Bắc. Do đó, người ta thường gọi Mẹ bằng Huyên đường
萱堂, Huyên đình 萱 庭 hay Nhà huyên.
Kinh Tụng Huynh đệ mãn phần có câu:
"Thương những thuở huyên đường ôm ấp,
"Thương những khi co đắp chung mền."
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HUYỀN CƠ
玄幾
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Bề báo ứng huyền cơ rất hẳn,
Đạo truyền Đời tỏ rạng gương soi,
Chúc mừng ĐẠI-ĐẠO HOẰNG KHAI.

HUYỀN DIỆU
玄妙
Bên Á Đông đã mấy ngàn năm nay, ai ai cũng được thấy hoặc
được nghe Cơ Bút, còn bên Thái Tây, qua đến giữa thế kỷ 19
nhờ Ông Allan-Kardec lập hội Thần linh học (Cercle Spirite)
mới biết đồng xác Cơ Bút, mới biết các Đấng thiêng liêng
giáng trần độ nhơn sanh. Nhờ Cơ Bút người Thái Tây được
học hỏi nhiều việc, nhứt là luân hồi nhân quả và biết rằng trên
Trời có các Đấng thiêng liêng. Người ngồi đồng bên phương
ấy được nhiều điều huyền diệu lạ lùng, như là làm cho người
chết hiện về cũng có đủ hình xác, mặt mày và tiếng nói giống
in như hồi còn sống vậy; người ta lại gần coi kỹ đến đỗi thấy
trong miệng có răng, có nước miếng. Ấy là cách người Thái
Tây tìm kiếm sự chơn thật.
Lời Thầy dạy "Các con phải hiểu rằng: Thầy là huyền diệu thế
nào! Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh của mỗi đứa mà
dạy. Dầu cho thầy phàm tục cũng phải vậy, nếu đứa dở mà
dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng. Thầy cấm, không cho dị
nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm
đến kẻo tội nghiệp. Chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy
trong đó."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thất Nương giáng: 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện huyền diệu cao sâu,
Lập công chuộc tội mới hầu khỏi oan.
Phước Thiện cứu kẻ ngỗ ngang,
Độ Chi Phái nghịch dễ dàng cảnh tu.

HUYỀN DIỆU CƠ BÚT
玄妙乩筆
Cơ Bút quả là mầu nhiệm, diệu huyền, sâu kín, hiển linh.
Đạo Cao Đài thành hình do Cơ Bút: từ việc kiến trúc Đền
Thánh, nghi thức thờ phượng, lập Hội-Thánh, Thánh
giáo…đều do Cơ Bút cả.
Tại sao mở Đạo Cao-Đài Đức Chí-Tôn không giáng bằng
xác thân, mà lại giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút?
1- Mục-đích của Đạo Cao-Đài là tận-độ chúng sanh, độ 92 ức
nguyên-nhân qui hồi cựu vị cho khỏi sa đọa hồng trần.
2- Ngày nay Đức Chí-Tôn mở Đạo không giáng bằng xác thân
mà chỉ giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút, là vì thời kỳ chuyển
Đạo vô-vi hiệp Tam-thanh chấn-hưng Tam giáo Phục nhứt
Ngũ chi nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền-diệu Cơ bút mới
qui đặng cả Đại-Đồng Tam giáo.
3- Đức Chí-Tôn làm Giáo-chủ Đại-Đạo là Đấng vô hình, dùng
HUYỀN DIỆU CƠ BÚT dạy Đạo thì dân tộc nào cũng có thể
học trực tiếp với ông Thầy Trời được, nếu họ biết dùng phép
"Thông-Thần-lực". Thế là sự bất đồng ngôn ngữ chẳng còn là
một sự thắc mắc nữa."
Bởi: Nhứt kỳ và Nhị-kỳ Phổ-Độ: Phật, Tiên, Thánh, giáng linh
Tam-giáo; nhân buổi nhơn-loại chẳng hiệp đồng nên ba vị
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Giáo-chủ đã thọ sanh riêng địa-phận, nên hai kỳ khai Đạo vừa
qua chỉ Phổ-độ trở về cựu vị có 8 ức nguyên nhân (Phật độ 6
ức, Tiên độ 2 ức). Còn buổi Hạ-nguơn Tam-kỳ Phổ-độ là thờikỳ ân xá tội-tình cho toàn cả chúng sanh, lại nhơn buổi văn
minh, nhơn-loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức cho nên Đức
Chí-Tôn dùng HUYỀN CƠ DIỆU BÚT, giáng cơ khai Đạo, chủnghĩa là tận độ 92 ức nguyên-nhân qui nguyên vị.
Dùng huyền diệu Cơ Bút Chí-Tôn dụng tánh đức lương
sanh lập Hội-Thánh
Đức Hộ-Pháp nói: "Buổi Hạ nguơn Tam Kỳ Phổ Độ là thời kỳ
Ân xá tội tình cho toàn cả chúng sanh; lại nhơn buổi văn minh,
nhơn loại thông đồng, càn khôn dĩ tận thức, cho nên Đức ChíTôn dùng HUYỀN DIỆU CƠ BÚT giáng Cơ khai Đại Đạo, chủ
nghĩa là độ tận 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị. Nếu Đức
Chí-Tôn chiết chơn linh giáng thế như các vì Giáo chủ trước
thì phải tá mẫu đầu thai, mang phàm thể hữu vi, lại nữa là Đạo
khai trong nước Việt-Nam thì phải thọ sanh hình hài người
Nam-Việt thì có thể nào chuyển ba mối Đạo khắp Ngũ châu và
toàn cầu thế giới đặng. Lại nữa các dân tộc trong Vạn quốc
không thể hiệp đồng sự Tín ngưỡng làm một thì khó mà độ tận
chúng sanh, cho nên Đức Chí-Tôn giáng bằng Huyền diệu Cơ
Bút đặng làm cho các nước để trọn đức tin rằng một Đấng Chí
linh giáng thế cứu đời qui tụ cả khối tinh thần của nhơn loại
duy nhất. Chỉ rõ bằng cớ như kỳ các Tôn giáo tại Luân đôn thì
các nước đều công nhận Đạo Cao-Đài là chơn thật có thể qui
nguyên Đại-Đồng Tôn giáo và tại Toà Nội các năm 1933 Hạ
Nghị Viện có 424 vị thân sĩ cùng đồng bỏ thăm toàn công nhận
Đạo Cao-Đài."
Đây là nền Đại-Đạo, tuy rất cao thâm mầu-nhiệm do Đức CaoĐài Thượng-Đế đến để cứu rỗi cả chúng sanh; nhưng việc
khởi đoan cũng chỉ do Huyền-diệu Cơ bút làm phương-tiện
thông-công, một sự kiện đã có tự ngàn xưa, nhưng qua nhiều
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giai-đoạn khác nhau tuỳ theo trình-độ tiến-hoá của nhơn-sanh;
phải qua hai thời-kỳ:
1- Đại-Đạo ra đời tức là mở đường xuất Thánh.
2-Thượng-Đế âm-thầm chọn lựa và huấn-luyện Đồng-tử từ
thuở xa xưa, nay đến ngày giờ Ngài qui tụ lại. Ban sơ Ðức
Chí-Tôn dùng Huyền-diệu Cơ Bút thâu phục các Chức Sắc
thượng cấp Hiệp-Thiên-Ðài, tức là những chơn-linh cao trọng
đã đến trước; Ngài dùng những vị này trong việc phò loan để
lập thành Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Đức Hộ-Pháp là một trong
số những bậc đầu công của nền Đại-Đạo. Các Ngài để lời xác
nhận "Đạo sử Xây Bàn" của Bà Hương Hiếu là đúng sự thật.
Quyển Đạo-sử Xây bàn Bà Hương Hiếu nói:
Nhận xét muôn việc chi cũng có Thiên thơ định giờ nên các
chơn linh mới dám tình nguyện lãnh lịnh hạ thế cứu đời lập
Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ ân xá lần ba này. Năm mà Đức Cao
Thượng Phẩm 37 tuổi (1925) nhằm thời kỳ Đức Thượng-Đế
mở Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ dùng Huyền-diệu bố trí cho ba
ông là Thượng Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng Sanh ham mộ Xây
bàn mỗi đêm, gây cảm tình cùng ba ông, nên đêm nào ba ông
cũng họp lại với nhau để Xây bàn, thì quả thật hiển linh, có các
Đấng giáng bàn cho văn thi và nhiều bài Thánh giáo triết lý
cao siêu, nhiệm mầu. Xây bàn để cầu các Đấng học hỏi Thiên
cơ. Các Đấng đến lập phương thế thông công cõi vô hình với
hữu hình đặng mở cơ tận độ 92 ức nguyên nhân đang trầm
luân nơi khổ hải này. Đây là bài Cơ làm theo lối khoán thủ
"Ngọc-Hoàng Giáng thế Giáo Đạo Nam-phương"
THI
NGỌC ẩn Thạch-Kỳ Ngọc tự cao,
HOÀNG Thiên bất phụ chí anh hào
GIÁNG ban phúc hạnh nhơn đồng lạc.
THẾ tạo lương phương thế cộng giao.
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GIÁO hóa nhơn sanh cầu triết lý.
ĐẠO truyền thiên-hạ ái đồng-bào.
NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
PHƯƠNG tiện tu tâm kế diệt lao.

HUYỀN-DIỆU-PHÁP
玄妙法
Ấy là một phương pháp trị liệu thật huyền diệu vô cùng.
Pháp này rất hiếm khi thực hiện được, mà phải là một quyền
năng của Thiêng liêng trợ lực mới thành công.
Năm Mậu Thìn (1928) Ðức Chí Tôn dạy Phép tuyệt thực trị
bệnh cho Ðức Cao Thượng Phẩm.
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm
"Cư! Con có hiểu chưa con? Cư con giải bày Thánh ngôn
trước phải, nếu con không rét thì có yếu như vậy đâu.
Ừ, con rán nhịn cơm chừng ba bốn bữa nữa đặng Thầy dùng
Huyền-diệu-pháp mà trị bịnh cho con thiệt mạnh, lần nầy từ
đây mới dứt bịnh (1) miễn đừng ăn món chi nó phạt tỳ
thôi.Thầy dạy phép tuyệt thực: Cơ khí của châu thân, nhờ tỳ
bổ vật chất thực, còn phổi bổ huyền vi thực, hễ tỳ hưởng nhiều
vật chất thực thì còn ít phần cho phổi hưởng huyền vi vật thực,
thì phần tinh ba của vật chất mà châu thân hưởng đặng gìn
giữ sự sống đều định có phân tách. Ít cũng không đặng, trong
hình vật chất thực có tinh ba đặng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu
huyền vi vật thực cho đủ số đặng hưởng của châu thân con
người có chất Thánh gìn giữ thường ngày bền vững đặng.
Thầy trước khi ngưng phận sự, thì Thầy dạy phổi phải thọ vật
thực hình chất. Thầy lại ngưng không cho nó hao mòn nữa,
nên ngày nào tuyệt thực thì ngũ tạng lục phủ giữ nguyên mỡ
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thịt nó. Hễ buổi tuyệt thực mà xác thân ốm phải chịu ốm, thì
như mập cũng tự nhiên mập; ấy là đổi cơ thể hình chất tức là
phàm chất ra Thánh chất." (Trích Đạo Sử của Bà Hương Hiếu.
Q.I năm 1928)
..Thầy thấy con bịnh phổi và bao tử, nên cho Huyền diệu
pháp cho con khỏi ăn đôi lúc cho thiệt mạnh. Hai cơ khí ấy
vốn là hình chất nên khó lấy Huyền-diệu mà trị nó theo lẽ
thường. Thầy buộc ngưng phận sự nó đặng tiếp dưỡng huờn
nguyên, con hiểu?
CƯ, TẮC! Hai con muốn Thầy giải phép tiếp dưỡng Huyềndiệu ấy thế nào chăng?
Cười....giải nghĩa biết chăng? Không ăn mà sống...hỏi? Con
ngu lắm há, nghe! Trong không khí tuy phàm nhãn không thấy
đặng, mà không khí ấy chứa đầy vật chất tiếp dưỡng
"Matières Nutritives" của xác trần, vì nhờ nó biến hóa chúng
sanh đặng. Thầy nói chúng sanh là nói toàn cả vật loại hữu
sanh, nghĩa là vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, vật loại
hữu sanh, thú cầm hữu sanh, nhơn kiếp hữu sanh, hiểu à.?
Vật chất phải tiêu, mà khí phách vẫn còn, tỷ như đá núi có thể
xay tiêu ra bột làm ciment mà khí phách đá cũng còn giữ tánh
cứng của nó; trộn nước cho đóng khối lại thì nó trở lại huờn đá
như thường mà cái mùi đá cũng giữ mùi đá. Thảo mộc dầu
phải chặt rả ra thì khí phách cũng vậy. Con tưởng xác chôn rồi
trong xác ấy cho huờn nguyên khí phách mà hiệp lại cùng
không khí chăng?
Không khí "Air respiratoire" chứa đầy khí phách tiếp dưỡng mà
nuôi nấng lại chúng sanh, nếu các con thấy đặng thì chẳng
khác nào ly nước lạnh mà đổ đường vào trong đó có màu lợn
cợn. Sự nuôi nấng chúng sanh thì chẳng chi hơn là nước
đường. Tuy vân, không thấy đường mà uống rõ ràng có ra mùi
ngọt. Cái khí con hớp hằng ngày ấy thì như bữa cơm con ăn
đó vậy, Thầy chỉ có sửa cơ khí phàm các con, nhứt là bao tử
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cho nó có Huyền-diệu-pháp mà tiếp cho đặng cái khí phách
mà làm vật thực nuôi nấng lấy mình; vì vậy nhiều đứa phàm
xác vẫn còn mà đắc Ðạo tại thế, tuyệt cốc xác thân chẳng hại
chút nào."…
(1) Ðức Cao Thượng Phẩm đau bao tử, Thầy dùng Huyền
diệu pháp đặng trị bịnh cho Ngài. Mới thấy cái thâm tình của
ông Cha Trời để hết lòng mà lo cho những người con chí hiếu.

HUYỀN DIỆU PHÁP TẮC
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Ðức Lão Tử khai Ðạo Tiên thì dùng huyền diệu pháp làm tôn
chỉ cao thượng, vì đương buổi ấy thì nhơn sanh ưa huyền
diệu phép tắc. Ngài cũng bị nhơn sanh cho là Lão già mê
hoặc chúng. Ðệ tử của Ngài cũng lần lần xa Ngài cho đến đổi
khi Ngài đi qua Hàm Cốc Quan vô Nha môn của Doãn Hỉ đặng
độ ông nầy là chơn linh Ngươn Thỉ thì Từ Giáp là học trò hầu
cận Ngài vì mê sắc mà sa ngã rồi cũng xa Ngài. Mà Ðạo Tiên
cũng thành tựu và cũng truyền bá tứ phương vậy".

HUYỀN DIỆU VỀ THUỐC TRỊ BỊNH
Thời tiền khai Đại-Đạo để gây niềm tin về Đạo pháp, thì:
- Với giới bình dân số người hỏi gia đạo được toại lòng. Kẻ
cầu thuốc thang được khỏi bịnh, các chứng nan y được chữa
lành: làm cho kẻ mù được sáng, người liệt bại đi đứng được,
như những trường hợp sau đây: Con gái ông Phán Lê Tấn
Sang ở Phan Thiết, đau hai bên gò má sưng lớn, cô cầu Thầy
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xin thuốc. Thầy cho bài thi, dặn coi bốn chữ đầu mà cầu thầy
thuốc
CẦU y càn huyết bịnh từ vương,
TRẦN thế biết Ta hỏi mối đường.
VĂN chất chưa hay Trời nhỏ phước,
ÐÔN rằm người bịnh khỏi tai ương.
Người con gái ấy lên Docteur Trần Văn Ðôn chích thuốc ít
bữa mạnh (14-1-1926)
Trường hợp khác Thầy cho Thi:
Jeudi 26 Novembre 1926 (21-10-Bính Dần)
Bạch truật tinh sao khả phục qui,
Tứ quân tu trạch khảo trần bì.
Thanh chi hữu hiệp tam phân phụ,
Liên thạch cầu đa bất phạt tì.
Trong ấy có bài thuốc và kiếm nghĩa bài thi, nhớ lời dặn.
Trường hợp Ông Ngô Văn Chiêu:
Cuối năm 1917, thân mẫu của Ngài Ngô Văn Chiêu lâm trọng
bịnh, Ngài xuống đàn Cái Khế ở Cần Thơ để cầu xin thuốc cho
Mẹ. Ơn Trên giáng cơ cho bài thuốc, Bà hết bịnh, mạnh được
vài năm. Sau đó Bà bị bịnh lại, Ngài Chiêu trở xuống đàn Cái
Khế cầu xin thuốc nữa, Ơn Trên chỉ giáng dạy đạo lý chớ
không cho thuốc. Vì thương mẹ nên đi lên đàn cơ ở Thủ Dầu
Một xin thuốc một lần nữa.
Khi Đức Quan Thánh giáng Cơ, liền gọi tên Ngài Ngô Văn
Chiêu và cho 4 câu thi, đại ý nói vườn thuốc của Phật Tổ đã bị
trốc gốc. Qua bài thi nầy, Ngài Chiêu biết số của mẹ Ngài
không qua khỏi. Đến cuối năm 1919 thì Bà từ trần.
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Trường hợp Ngài Lê Văn Trung
-Duyên khởi: Kể từ năm 1920 trở đi, công việc kinh doanh của
Ông Lê Văn Trung gặp khó khăn, đến cuối năm 1924 thì bế
tắc, hoàn toàn bị lỗ lã. Ngài đau buồn, sanh ra hút thuốc phiện
và sau đó, thị lực của đôi mắt yếu đi rất nhiều, chỉ thấy mọi vật
lờ mờ.
Người bà con với ông Lê Văn Trung là ông Hội Đồng Nguyễn
Hữu Đắc, tu theo Minh Lý, thường vào hầu đàn Chợ Gạo.
Nguyên mấy tháng trước đây, tại nhà ông Nguyễn Bá Vạn ở
ngã ba Bà Kế thuộc Chợ Gạo, Chợ Lớn, nay là Bến Phú Lâm,
Quận 6 Chợ Lớn, có lập một Đàn thỉnh Tiên rất linh hiển,
thường cho thuốc trị bịnh rất hay. Ông Đắc hướng dẫn ông
Trung đến hầu đàn nầy. Tại đây, Đức Lý Thái Bạch giáng
khuyên Ngài Lê Văn Trung nên tỉnh giấc mộng trần mà lo việc
tu hành. Ngài Lê Văn Trung tỉnh ngộ, bắt đầu ăn chay, bỏ hút
thuốc phiện, đôi mắt của Ngài hết lòa, sáng trở lại.
Sau khi đàn Chợ Gạo độ được Ngài Lê Văn Trung rồi thì chư
Tiên dạy bế đàn. Theo tài liệu Đạo Sử của Bà Hương Hiếu:
- Ngày 23-11-Ất Sửu (dl 7-1-1926), Đức Cao Đài Thượng Đế
dạy quí ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc đem Đại Ngọc
cơ đến nhà ông Lê Văn Trung ở Chợ Lớn cho Đức Chí Tôn
dạy việc. Quí ông ngần ngại nhưng không dám cải lịnh. Khi
đến nhà ông Trung, quí ông trình bày tự sự. Ông Trung vui vẻ
chấp thuận và cùng nhau thiết lập đàn cơ. Trong lúc chuẩn bị
cầu cơ, có nhiều điều huyền diệu hiện ra. Trong đàn cơ nầy,
Đức Thượng Đế dạy ông Trung phải hiệp với hai ông Cư và
Tắc lo việc mở Đạo.
Ngài đã phân rằng: Ngài đã sai Lý-Bạch dìu dắt ông Trung nơi
đàn Chợ-gạo đã lâu rồi. Ngài lại dạy:
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"TRUNG, nhứt tâm nghe con. Sống cũng nơi Thầy, thác cũng
nơi Thầy, thành cũng nơi Thầy mà đọa cũng nơi Thầy. Con lấy
sự sáng sủa của con mà suy lấy"
Thầy cho thi:
Một Trời, một đất, một nhà riêng.
Dạy-dỗ nhơn-sanh đặng dạ hiền,
Cầm mối Thiên-thơ lo cứu chúng.
Đạo người vẹn-vẻ mới thành Tiên
(Đấng AĂÂ)

HUYỀN DIỆU TIÊN THIÊN
"Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi
xem nhơn-sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng huyền-diệu tiênthiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tô vẽ biết bao
lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường
không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí-Tôn tiện
dùng quốc-âm cho dễ hiểu".

HUYỀN HUYỀN HẠO HẠO
Đức Chí-Tôn dạy: …"Rồi Đạo ấy mới sanh ra Thái cực. Hồngmông sơ khởi, huyền huyền hạo hạo khối lại thành ngôi Tháicực, rất đầm-ấm lưng-chừng trong đó toàn là một khối, đúng
mấy muôn năm bùng nổ ra tiếng dường như thiên khuynh điạ
khúc, thì đã có THẦY ngự trong ngôi THÁI-CỰC"

HUYỀN KHUNG CAO
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Một giọt nước nhành Dương khắp rưới,
Bốn phương trời bờ bụi thảnh thơi.
Huyền-Khung-Cao chiếu đèn Trời,
Chỉ ngay đường chánh lánh nơi đường tà.

HUYỀN LINH
玄靈
E: Mysterious and divine.
F: Mystérieux et divin.
Huyền linh 玄 靈 là Huyền diệu linh thiêng.
Đức Hộ-Pháp nói rằng: "Mấy em Nam, Nữ nghĩ coi; một lời
tiên tri trước kia nó hiện tượng hôm nay ra thể nào, mấy Em
biết cái huyền linh vô biên của Đấng cầm quyền thưởng phạt
vô hình nó mạnh mẽ và chơn thật thế nào? Bởi cớ cho nên khi
Đạo mới phôi thai thì các quỷ-quyền toan diệt Đạo."
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Có nơi đặng cao đường tấn hóa,
Dìu huyền linh cùng cả nhơn sanh.
Lướt thời gian gội gương lành,
Thoát vòng tục lụy thực hành từ tâm.

HUYỀN LINH ĐÀI
Đức Hộ-Pháp nói: "Tội nghiệp thay Thánh thể của Đức Chí
Tôn, mấy anh lớn, chị lớn già yếu, một phần được giải thể về
Thiêng liêng vị, không được hưởng một đặc ân gì hết. Ngoài
ra thiệt thòi phần ấy chẳng nói chi, hiện thời cái Bí pháp có ảnh
hưởng đến tương lai của nền Đạo, ta đã có việc nào trong
trăm việc chưa? Thí dụ: Nơi Hiệp-Thiên-Đài, phải lấy Bí pháp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tạo Huyền Linh Đài để dùng cho Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài
tương liên với quyền năng vô hình của chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật và Chí Tôn. Ngoài ra còn quan sát Giáo lý của các Tôn
giáo khác đặng tạo Tân Sấm Truyền của Đại Đạo."

HUYỀN LINH PHÁP
Đức Hộ-Pháp ra Thánh Lịnh cấm Cơ Bút năm 1951:
"CƠ BÚT là một cơ quan huyền-linh-pháp nên vẫn là hư hư
thiệt thiệt, vì bất cứ mọi sự chi mà có tánh phàm của con
người hùn vốn vào đó đều giả nhiều mà thiệt ít.
Cơ Bút đã đủ quyền tạo Đạo đặng mà cũng có quyền diệt Đạo
đặng. Vì cớ mà Đức Chí-Tôn đã cấm Cơ Phổ-Độ.
Một điều nguy hiểm nhứt là Cơ Bút có quyền phong cho một
tên cùi phung ăn xin nơi giữa chợ ngồi địa vị Giáo Tông hay là
Hộ-Pháp đặng, thì ta là người giữ gìn Chơn pháp lại càng phải
oai nghiêm lắm lắm mới đặng. Bần Đạo đã xét nét cùng các
Đấng và Thánh lịnh số 6 PC thì làm cho chúng ta phải lưỡng
lự. Như rủi gặp thiệt ta phải tính sao? Bần Đạo đã có giải rõ,
những đồng cốt là khí cụ có thể là của Trời dùng mà có thể là
của Quỉ hại".

HUYỀN MẪU
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Trên Huyền-Mẫu da mồi tóc bạc,
Thụ cửu tuần qui hạc ngày cao.
Dưới màn ấm lạnh âm hao,
Sớm thăm tối viếng biết bao dám rời.
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HUYỀN PHẠM
玄 範
E: The heavenly laws.
F: Le lois célestes.
Huyền: Màu đen, sâu kín, mầu nhiệm. Phạm: cái khuôn phép.
Huyền phạm là cái khuôn phép huyền diệu của Trời.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Huyền phạm quảng đại,
"Nhứt toán họa phước lập phân."

HUYỀN PHÁP
玄法
E: The miraculous power.
F: La pouvoir miraculeux.
(Huyền là màu đen, chỉ sự nhiệm mầu, sâu kín. Pháp là
phương pháp, là qui luật). Huyền pháp chính là những phép
tắc nhiệm mầu, sâu kín mà mắt phàm không thể thấy được.
Thầy đã ân cần dạy bảo: "Vũ-trụ mênh-mông vô-hạn định
chưa biết đâu là bờ bến. Ngoài vũ-trụ này lại còn có cả muôn
vũ-trụ khác chứa đựng trong khối mênh-mông vô cùng, nghĩa
là một vòng tròn chứa đựng trong một vòng tròn, một ánhsáng chứa đựng trong một ánh-sáng vô biên. Nhưng làm thế
nào để Thầy điều-khiển được hết, cũng không có chi lạ, ấy là
nhờ những định-luật thiên nhiên bất di bất dịch, cũng như cái
lưới vãi chài, dầu có bao nhiêu đường tơ đi nữa, khi vãi ra
thấy rườm-rà mà biết nắm mối thì phăng lên cái một. Kẻ biết
nắm mối ấy là kẻ nắm Huyền pháp đó. Huyền-pháp là cái
phép nhiệm mầu sâu kín chớ có chi khác lạ đâu. Huyền-pháp
vốn cũng nhiều bậc nhiều tầng, cái này phải chịu hệ-thống của
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cái kia, cho nên con thấy nói có pháp cao, pháp thấp là như
vậy đó. Kẻ nắm được pháp tối-linh là làm Thầy thiên-hạ và cả
Càn khôn. Còn ẤN, PHÁP, PHÙ, CHÚ chẳng khác nào như
những công-tắc điện để mở những nút dây điện khắp nơi. Phải
có bình chứa điện cho đầy thì khi mở ra điện kia mới chạy,
nếu không dầu mở cũng chẳng ích chi. Nên Đạo-gia nói Tu
đắc Đạo là đoạt hết cơ mầu-nhiệm Thiêng-liêng đó. Chỉ nói
như vậy thôi, chớ chưa phải đoạt hết đâu.! Chưa ai đoạt hết
nỗi đâu, chỉ thấu đáo một phần là quí lắm, nhưng cũng đủ
quyền-lực sửa trị một khu vực, một tiểu Càn khôn, một nhóm
hành-tinh, hay một trái địa-cầu có người ở; nhỏ hơn nữa là
cai-trị một nước, một tổng, một làng. Bởi vậy TU THÂN là gốc,
tức là tập nắm cơ mầu nhiệm gần nhất, chính là ở thân mình.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều
"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

HUYỀN THIÊN
玄天
(Huyền là màu sắc đen huyền, cũng là huyền bí, huyền vi mầu
nhiệm mà con người không thấu hiểu nỗi..Huyền thiên là chỉ
Trời, Đấng Tạo hóa, Đấng Chí Tôn.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Nhớ ơn bảo mạng Huyền Thiên,
"Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh."
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HUYỀN THIÊN QUÂN
玄天君
Huyền Thiên Quân 玄 天 君 Là một Đấng Thiêng Liêng nơi
Cung Tuyệt Khổ.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
"Vào Cung Tuyệt khổ kiến Huyền Thiên Quân."

HUYỀN TRANG (Phật Học)
玄奘
Huyền Trang (C: xuánzhuǎng- 600-664) còn mang danh hiệu
là Tam Tạng Pháp sư là người tinh thông cả ba Tạng: Tam
tạng; Cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch giả lớn nhất,
chuyên dịch kinh sách văn hệ Phạn ngữ (sanskrit) ra tiếng
Hán. Sư cũng là người sáng lập Pháp tướng tông (c: fǎxiàngzōng), một dạng của Duy thức tông (s: yogācāra, vijñānavāda)
tại Trung Quốc.
Sư du hành 16 năm (629-645) Ấn Ðộ, lưu lại học tại Na-lan-đà
và thăm viếng tất cả các di tích Phật giáo quan trọng. Cuộc
hành trình này được ghi trong Ðại Ðường Tây vực ký, giúp
hậu thế hiểu nhiều lịch sử Ấn Ðộ trong thế kỷ thứ 7. Sau khi
trở lại Trung Quốc, Sư bắt tay vào công trình dịch các tác
phẩm của Duy thức tông và các kinh luận khác sang Hán ngữ,
như bộ kinh Bát-nhã Ba-La-Mật-Đa (s: prajñāpāramitāsūtra)
gồm 600 tập; Du-già sư địa luận (s: yogācārabhūmi-śāstra),
Nhiếp Ðại thừa luận (s: mahāyāna-saṃgraha) của Vô Trước
(s: asaṅga), A-tì-đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmakośaśāstra),
Duy
thức
tam
thập
tụng
(s:
triṃśikāvijñāptimātratāsiddhi) và Duy thức nhị thập tụng
(viṃśatikāvijñāptimātratāsiddhi) của Thế Thân (s:vasubandhu).
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Sư cũng là tác giả của bộ luận Thành duy thức (s:
vijñāptimātratāsiddhi), trong đó Sư tổng kết quan niệm Mười
đại luận sư của Duy thức Tông.. Ðó là bộ luận bao gồm đầy đủ
giáo lý của học phái này.
Huyền Trang sinh tại Hồ Nam. Năm lên 13 tuổi Sư đã xuất gia
và Thụ giới cụ túc năm 21 tuổi. Sư tu học kinh sách Ðại thừa
dưới nhiều giảng sư khác nhau và thấy có nhiều chỗ giảng giải
mâu thuẫn. Ðây là lý do chính thúc đẩy Sư lên đường đi Ấn Ðộ
để tự mình tìm hiểu và năm 629, Sư rời Trường An. Năm 631,
Sư đến Kashmir, năm 633 mạo hiểm tìm đến các dấu tích
Phật như Ca-tì-la-vệ, Giác Thành và cuối cùng tìm đến đại học
Phật giáo Na-lan-đà và được Giới Hiền (s: śīlābhadra) truyền
Pháp môn Duy thức. Hai năm sau, Sư rời Na-lan-đà đi Tích
Lan, rồi lại trở về Na-lan-đà học tiếp triết học Ấn Ðộ. Danh
tiếng của Sư lừng lẫy, nhiều vua chúa mời Sư giảng dạy. Sư
là người biện luận giỏi, nhiều lần thắng đại diện của Tiểu thừa
cũng như phái Bà-la môn. Năm 645 Sư trở về Trường An và
mang theo 520 bộ kinh sách của Tiểu thừa và Ðại thừa về
Trung Quốc. Những năm sau đó, Sư tập trung dịch Kinh và
dịch được 75 bộ. Vì thông cả văn hệ Phạn ngữ (sanskrit) nên
Sư cũng dịch ngược lại Ðạo Đức Kinh của Lão Tử và Ðại thừa
khởi tín luận (s: mahāyānaśraddhotpāda-śāstra) sang Phạn
ngữ (vì nguyên bản Phạn đã thất truyền). Ðặc điểm của các
bản dịch của Huyền Trang là trình độ văn chương rất cao và
rất chính xác. Sư là người có công trong việc đưa vào tiếng
Hán một loạt thuật ngữ Phật giáo quan trọng.
Vào thế kỷ thứ 16, dựa vào chuyến Tây du của Huyền Trang,
bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ra đời, trong đó Huyền Trang
có tên là Tam Tạng, mang nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn người
đọc.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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HUYỀN VI
玄微
E: Subtle.
F: Subtil.
Huyền vi 玄 微: sâu kín nhiệm nhặt.
Đền-Thánh, đêm 13 tháng 8 năm Mậu-Tý (16-9-1948)
Đức Hộ-Pháp nói: "Con đường về với Đức Chí-Tôn không
phải dễ, mà cũng không phải về là tới liền, muốn về với Đức
Chí Tôn ta phải qua nhiều Cung, nhiều Điện; mỗi Cung chúng
ta gặp một sự lạ, mỗi Điện chúng ta gặp một huyền-vi khác
nhau, phải đi từ Cung này đến Điện nọ, nên gọi là "Dục tấn
trên con đường Thiêng-Liêng Hằng-Sống". Về được với Đức
Chí-Tôn thì không còn hạnh-phúc nào bằng".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."

HUYỀN VI CẢNH - HỮU HÌNH CẢNH
Đức Hộ-Pháp nói: "Các việc trong Cơ Bút thống hiệp cả sứ
khó-khăn của Huyền-vi-cảnh với Hữu-hình-cảnh nữa. Vậy
nên việc Cơ Bút lấy làm tối trọng, dùng đến phải quan trọng.
Nếu Cơ Bút viết ra câu văn xằng-xiệu và dạy điều trái đạo lý,
tốt hơn kẻ phò cơ nên dẹp đi cho khỏi điều quan hệ về sau".

HUYỀN VI MÁY TẠO
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Nào ai biết huyền-vi máy Tạo,
Muốn cứu người khổ-não trầm luân.
Mượn câu bút Thánh cơ Thần,
Lập nền Chánh-giáo hạ trần độ nhơn.

HUYỀN VI MẦU NHIỆM
1-Đền Thánh Cao Đài dưới mắt người Công Giáo:
Cảnh "Sơn Lâm" là Tòa Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
dưới mắt người Công Giáo, nhìn ra là nơi Chúa Cứu Thế đến
và ngự trong nguơn hội này.
Một vị Linh Mục đến Tòa Thánh vui mừng, làm lễ bên ngoài và
nói rằng: "Tôi lạy đây là lạy chỗ Cha ta đến. Rồi lát nữa tôi vào
trong Đền Thánh mà lạy nơi Cha ta ngự". Vị Linh Mục tiếp:
Trong Thánh Kinh Tân ước nói Đức Chúa Jésus Christ có tiên
tri "Trong 2.000 năm, Cha ta sẽ đến các ngươi một lần nữa,
chỗ Cha ta đến là SƠN LÂM, xung quanh nhiều CON MẮT.
Các ngươi muốn thấy Cha ta, đầu óc các ngươi phải minh
mẫn và sáng suốt, tâm hồn các người phải có lòng Thành
khẩn và Tín ngưỡng hiệp lại mới thấy Cha ta".
Từ lâu đã có nhiều người đi tìm chỗ Cha ta đến, họ lên Hy-MãLạp-Sơn, lên non cao rừng thẵm mà tìm không thấy; còn nơi
Cha ta ngự là một "con vật linh động", xung quanh có nhiều
CON MẮT. Nghĩ rằng phải tìm ra con quái vật, nên họ bỏ luôn
không đi tìm nữa. Ngày nay thì tôi đã tìm thấy chỗ Cha Ta đến
rồi. Chỗ Cha ta đến là Đền Thánh đây, còn nơi Cha ta ngự là
bên trong Đền Thánh tại Quả Càn Khôn. Ông nói xong, ngồi
xuống lấy một cái que vạch lên đất: vừa gạch vừa giải thích:
Đền Thánh là một nét dài ở giữa, Đông lang và Tây lang là nét
ngắn hai bên, Hậu điện là một nét ngang sau cùng làm thành
chữ SƠN 山 (Sơn là núi). Hai đám rừng thiên nhiên trước Đền
Thánh là chữ LÂM 林 Tức nhiên mỗi một chữ MỘC 木 là cây
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tượng cho một khu rừng, hai chữ đứng ngang nhau thành chữ
Lâm là thế. Như vậy tôi đã tìm thấy chỗ Cha ta đến là Đền
Thánh, còn bên trong là chỗ Cha ta ngự. Đền Thánh nếu nhìn
ngang giống như Con Long Mã quì, nhưng nếu nhìn từ phía
trước nhìn tới, thì thấy con Long Mã đang múa (Rõ là con vật
linh động). Xung quanh có nhiều CON MẮT tức nhiên là chung
quanh Đền theo những ô cửa sổ có trang trí hình Con Mắt tức
là THIÊN NHÃN THẦY vậy.
Hơn nữa phía trước Đền có bàu Cà-na tức là Động đình Hồ là
nơi cho Long mã xuống tắm, nhưng nay thì "HỒ" này quá dơ
bẩn nên Long mã không xuống tắm được nên "pháp đạo" bị
bế.
2-Thượng Tọa Phật Giáo Đại Hàn nhận biết về Đền-Thánh
Năm 1965, có nhiều lực lượng
Quân sự ngoại quốc tham
chiến tại Việt Nam, trong số đó
có Quân đội Đại Hàn. Số
người này có Thượng Tọa
Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) là Thiếu Tá Tuyên-úy
Phật Giáo của Quân đội Đại
Hàn. Ông Thượng Tọa Phát
Hồng Châu đến Tòa Thánh
Cao Đài Tây Ninh, xin ở lại
một đêm trong Đền Thánh để tìm hiểu huyền vi mầu nhiệm
của nền Đại Đạo như thế nào, vì ông đã đắc Lục thông, nghĩa
là ông có thể thấy xa và nhìn rộng ngoài cảnh giới của mắt
thường thấy được.
Theo lời của Thượng Tọa Phát Hồng Châu kể lại thì Sư Phụ
của ông là một vị Hòa Thượng đã đắc Đạo, trước khi viên tịch
đã nói với ông rằng: Ở Việt Nam có một nền Tôn giáo mới,
Đạo đó thờ MỘT CON MẮT trong khuôn hình Tam giác đứng,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN H▐

485

đó là Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, Đạo đó
mới là đạo Chánh, Đạo đó mới có đủ quyền năng độ rỗi về
Phần xác và Phần hồn cho cả chúng sanh. Con phải tìm đến
nơi đó mà nhập môn vào cửa Đạo. Sau khi Sư Phụ của ông
viên tịch, ông được lên thay thế làm Chủ một ngôi chùa lớn tại
Thủ đô Hán Thành. Nay ông tình nguyện vào Quân đội Đại
Hàn làm Thiếu Tá tuyên úy Phật giáo là cốt yếu qua Việt Nam
tìm đến nền Tôn giáo Thờ "MỘT CON MẮT" trong khuôn hình
Tam giác đứng. Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) được Hội Thánh cho phép ở lại một đêm (ông ngồi
Thiền). Thời điểm này Đức Thượng Sanh đang cầm quyền Hội
Thánh. Sáng ra Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) nói: Quả thật Đền Thánh có nhiều huyền vi mầu nhiệm
không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể nói được một điều là:
dưới độ sâu của Đền Thánh chừng 300 thước có sáu nguồn
nước đoanh lại, mà thượng nguồn phát sanh từ Trung Quốc,
cuối nguồn đưa lên Núi Bà Đen (chỗ nền Vạn Pháp Cung).
Sáu nguồn nước này là Linh huyệt LỤC LONG PHÒ ẤN
(Trùng hợp với lời của Bác vật Lang) Đền Thánh được ấn trên
huyệt này, về sau Đền Thánh sẽ linh thiêng và mầu nhiệm vì:
Tất cả hồn thiêng sông núi của Trung Quốc sẽ chảy về đây:
Những tinh hoa của dân tộc, những mầu nhiệm thiêng liêng
của Trung Quốc đã có từ trước sẽ qui tụ về đây. Những tài
năng về nhân lực, những phong phú về vật lực, những sáng
tạo về trí lực sẽ qui tụ về đây (ứng vào câu Thánh Ngôn của
Đức Chí-Tôn:
"Một nước nhỏ nhen trong Vạn quốc,
"Mà sau làm CHỦ mới là kỳ."
Chính người Trung hoa họ cũng biết trước như vậy, nên đã
cho người (Các Thầy địa lý) qua Việt Nam để ếm những linh
huyệt này (Dùng bùa Lỗ Ban) nhưng họ đã không biết đến linh
huyệt "Lục long phò ấn" ở Tòa Thánh Tây Ninh (Vì lúc đó nơi
đây là khu rừng Cấm). Tuy nhiên họ cũng ếm được một linh
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huyệt xuất Vương, xuất Tướng tại Mỹ Tho (núi Lan gần Thánh
Thất Khổ Hiền Trang) Việc này nhờ Bát Nương mách bảo và
nhờ Tổ Sư Lỗ Ban giáng Cơ chỉ dẫn. Đức Hộ-Pháp đã giải ếm
được huyệt này và lấy được LONG TUYỀN KIẾM. Thượng
Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) hứa rằng: Ngày nào
Đạo Cao-Đài truyền qua Đại Hàn, Ông sẽ hiến một ngôi Chùa
lớn của ông tại Thủ đô Hán Thành để làm Thánh Thất Cao Đài
và sẽ khuyên tín đồ Phật Giáo của Ông vào Đạo Cao Đài hết.
Trước khi về nước Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-HongShu) đến Thánh Thất Đô thành (891 Trần Hưng Đạo) nhập
môn rồi mới về nước.
3- Đức Hộ-Pháp là hiện thân của Đức Chúa Jésus Christ.
Ấy là nhờ nhận dạng Bí tích: Người thường chỉ biết được một
phần nào trong cái cơ vi bí mật của Tạo hoá có thể từ trong
kiếp trước, nay qua kiếp này còn lại một ít dấu tích mà người
sành đời mới nhận biết hay đoán ra được thôi. Đó gọi là Bí
tích. Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay: Một Đấng mà toàn
Đạo rất là tôn trọng đây là Đức Hộ Pháp, có ai biết được Ngài
là ai?
Ông Phạm Công Tắc, hiện Ngài là Ngự Mã Thiên Quân HộPháp Vi-Đà. Ngài nắm Ba Châu trên cõi Trời, nên nhơn sanh
niệm danh Ngài là "Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên
Tôn". Nhưng khi ngự ngai thì mặc Đại phục có Mão và "Người
phải mặc giáp, đầu đội Kim Khôi toàn bằng vàng, trên Kim
Khôi có thể Tam Sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ nghĩa
là Chưởng Quản Tam Thiên bên Tây Phương Cực Lạc".
(Pháp Chánh Truyền) Do đó mà khi thuyết giảng Đức Ngài có
dạy rằng lẽ ra câu niệm phải là "Nam mô Tam Thiên Thế giới
Hộ Pháp giáng lâm" vì đã thành thói quen niệm như trên, nên
không sửa.
Trên thân Đức Ngài còn lại những dấu tích của Chúa Cứu Thế
khi bị đóng đinh trên Thánh giá.
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HUYỀN VI BÍ MẬT THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ-Pháp nói ngày 13-10-Giáp-Ngọ 1954)
"Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chưa có quyền năng
thiêng-liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi muốn tìm hiểu
huyền-vi bí-mật thiêng-liêng của Đức Chí Tôn đã tạo ra Càn
Khôn Vũ trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, nhưng thật ra lý thuyết
ấy làm cho chúng tôi chưa quyết định về tín-ngưỡng cách nào
mà đức-tin đã có thật vậy."

HUYỄN HOẶC
Huyễn hoặc 炫 惑 khoe khoan để lừa người ta.
Đây là một trong 10 điều khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ nhứt: Thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu;
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầỵ
Nhiều thử thách vây quanh con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan;
Việc chi dầu ở trần gian,
Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng.

HUYẾT CHIẾN
血戰
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện Trời bày ra đây,
Đặng mà cứu khổ loạn ly buổi nầy.
Nhựt - Đức lại với Tàu - Tây,
Gây trường huyết chiến tại đây bây giờ.
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HUYẾT LỆ
血淚
Huyết lệ là nước mắt máu. Nói lên sự đau xót vô cùng tưởng
tượng ra nếu khóc thì ra nước mắt bằng máu chứ không phải
bình thường.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Anh thì nghèo, em thì khó, gia nghiệp không mà quyền thế
cũng không, bị cường bức ép đè mang khổ hạnh. Ðã chín năm
Tệ Huynh thấy ngờ ngờ trước mắt nhiều thảm trạng khó khăn;
tinh những tiếng khóc than chẳng dứt. Kẻ thì đói, người thì
đau; Chức Sắc thì hèn, Tín Ðồ thì dở, mối thương tâm chất
chứa đầy lòng, giọt huyết lệ toàn đêm chẳng ngớt".

HUYẾT THỆ
血誓
Huyết thệ là nói lên tình bằng hữu nghĩa nặng tình thâm vì khi
họ đến với nhau có cắt huyết trên đầu ngón tay hòa chung
nhau mà uống, lời thề sắt đinh vẹn giữ.
Đức Lý Đại Tiên dạy: "Hộ Pháp Hiền Hữu chẳng nên nộ khí
lắm. Cái giận của Hiền Hữu chẳng bằng sự phạt của Thầy.
Hiền Hữu biết giận chớ chưa biết phạt. Hiền Hữu sẽ thấy
những kẻ dối Ðạo bị hình phạt nặng nề thế nào. Lẽ thì Bần
Ðạo trục xuất những kẻ ấy ra liền, nhưng mà trục xuất rồi thì
chư Ðạo Hữu chẳng đặng thấy hình phạt. Hiền Hữu phải đuổi
Quới ra khỏi hàng Môn Ðệ, vì nhiều phen phạm giái chẳng kể
Luật Ðạo chút nào. Nếu Lão chẳng vì huyết thệ thì đã trục
xuất lâu rồi. Chỉnh đàn Thầy ngự".
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HUYNH ĐỆ
兄弟
(Huynh: anh, ngày xưa chị gái trưởng cũng gọi là huynh; Đệ:
em trai) Chỉ anh chị em ruột, cùng một cha mẹ sinh ra. nghĩa
rộng là người cùng một quốc gia, dân tộc, cùng tôn giáo.
Thánh ngôn dạy: "Đạo Thầy tức là các con, các con tức là
Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực đừng ganh gổ nghe! các
con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ rõ thấu ý
muốn của Thầy.
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau
Một đức trổi hơn một phẩm cao
Quyết chí Thiên Đường men bước tới
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

HUYNH ĐỆ MÃN PHẦN
(Huynh 兄 là anh, tức là người sanh ra trước, chỉ có quyền dạy
dỗ mà thôi, tức nhiên kết hợp bởi Khẩu 口 : miệng; bộ nhơn 儿
là người, Đệ 弟 tức nhiên là thứ bực, sinh sau. Thế nên người
xưa dùng từ ngữ trong ý nghĩa rộng rãi, không phân biệt nam
nữ, trai gái, anh chị. Chỉ lưu ý đến người có trước sau mà thôi.
Huynh đệ là anh em (chị em) tiếng anh em ngày xưa dùng
trong nghĩa rộng.
Mãn phần: là xong một số phận tuổi tác mà thiêng liêng đã
định cho. Chứ không dùng qui vị hay qui liễu
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Thánh hiền ngày xưa có quan niệm rằng tình nghĩa anh em
như là tay chân, tình nghĩa vợ chồng như xiêm áo, trong ca
dao Việt Nam có câu:
Anh em như thể chân tay,
Vợ chồng như áo cởi ngay tức thì.
Cổ ngữ cũng có nói: Cái ở thế gian rất khó được là anh em:
"Thế gian tối nan đắc giả huynh đệ" 世間最難得 者兄弟".Câu
này được trích từ câu chuyện trong sách Bắc Tề như sau: Ông
Tô Quỳnh làm quan Thái thú huyện Thanh Hà. Dân trong
huyện có hai anh em ruột tên là Phổ Minh tranh giành ruộng
đất, đã nhiều năm thưa kiện không ngã lẽ, mỗi bên viện cả
trăm người để làm chứng. Vụ án được chuyển lên quan Thái
thú, ông Quỳnh đòi vào mà phủ dụ rằng: Cái khó được trong
thiên hạ là anh em, cái dễ được là ruộng đất. Thảng như được
ruộng đất mất anh em, bấy giờ trong lòng của hai người thế
nào? Nói đến đó, quan Thái Thú bèn rơi lụy khóc. Anh em Phổ
Minh cúi đầu xin về nhà nghĩ lại...Chia rẽ năm năm, rồi sau
anh em hòa thuận trở lại….
Xem thế, tình anh em thực là nồng nàn thắm thiết, từ buổi lọt
lòng đến lúc trưởng thành, biết bao nhiêu là niềm thương yêu
khăng khít. Nếu chẳng may, anh hay chị mãn phần thì phận
làm em lại há nỡ chẳng tiếc thương sao.
Đạo Cao Đài thể hiện cái tình anh em khi tử biệt bằng bài
Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần.
Bài Kinh này được bà Đoàn Thị Điểm là một vị nữ Tiên trong
Diêu Trì Cung giáng cơ ban cho toàn chúng sanh trong Đạo
Cao Đài, để em tế lễ anh chị đã quá cố:
KINH TỤNG HUYNH-ĐỆ MÃN PHẦN
(Giọng Nam-Ai)
Niềm thủ-túc đã đành vĩnh-biệt,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Càng nhớ nhau càng tiếc tình nồng.
Thân nhau từ buổi lọt lòng,
Chén cơm miếng cá cũng đồng chia nhau.
Câu chọc ruột còn đau-đớn bấy,
Huống âm-dương hết thấy mặt nhau,
Rẽ phân cốt nhục đồng-bào,
Cảnh thiên cõi tục lẽ nào không thương.
Thương những thuở huyên đường ôm-ấp,
Thương những khi co đắp chung mền.
Thương hồi thơ bé tuổi tên,
Thương cơn khôn lớn giữ bền nghĩa nhau.
Rủi Thiên số Nam-Tào đã định,
Giải căn sinh xa lánh trần ai.
Khá tua theo bóng CAO-ĐÀI,
Nương mây thoát tục ra ngoài Càn-Khôn.
Khối tình ái hương hồn dầu nhớ,
Tránh oan-gia giải nợ trầm-luân.
Viếng thăm hôm sớm..... (1)
Trọng câu thần tỉnh ân cần cung Tiên.
Gởi Tổ-Phụ..(2).. hiền cung-phụng,
Gởi sắp em còn sống nơi đời.
Rót chung ly biệt lưng vơi,
Mảnh lòng tha-thiết đưa người bạn xưa.
(Đoàn Thị Điểm)

HUYNH ĐỆ NHỨT GIA
"Thảng như Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của
Ðạo rủi có làm việc chi ngộ bất cập lượng, sai siễn một đôi
điều không phù hạp với Luật Thương Yêu và Quyền Công
Chánh thì bổn phận của đàn em được phép gián can với lễ độ
của tình huynh đệ nhứt gia".
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HUYNH TRƯỞNG
兄長
(Huynh là Anh, trưởng là lớn) Tức là tiếng tôn tặng người anh
lớn. Trong cửa Đạo buổi ban sơ Diêu-Trì-Cung đến dạy Đạo
cho ba Ông: Cư, Tắc, Sang thì Thất Nương đến trước nhất và
xin kết làm Huynh Muội. Kỉnh Đức Cao Quỳnh Cư là Đại Ca,
Đức Phạm Công Tắc là Nhị Ca, Đức Cao Hoài Sang là Tam
Ca, còn Thất Nương xưng là Tứ Muội. Vì vậy tiếng Huynh
Trưởng đây là muốn nói đến Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh
Cư là vai trò của Đại Ca đó vậy.
Lục Nương Diêu-Trì-Cung giáng Cơ:
Cha chả hèn lâu chẳng viếng thăm,
E chư huynh trưởng trách em thầm.
Tuy xa cách mặt lòng không cách,
Buồn dở thơ hòa đọc lại ngâm.
(23-12-1925)

HUỲNH CHỦNG
黃種
Huỳnh là sắc vàng. Chủng là giống. Chỉ chung giống dân da
vàng thuộc châu Á. Mà Việt Nam chính là ở vào miền Đông
Nam Á-châu. Về lý Dịch thì màu vàng thuộc Thổ, ở trung
ương. Có câu: Trung-ương: Mồ, Kỷ. THỔ. Nay là thời cùng
cuối giáp một chu kỳ, nên đáo lại điểm ban đầu "Thiên địa tuần
hoàn châu nhi phục thỉ". Vì lẽ đó mà Việt Nam hân hạnh được
Đức Thượng Đế chọn làm nước CHỦ của Vạn quốc.
- Dẫn chứng Đàn Cơ năm 1951, Huỳnh Hoa Tiên Nữ giáng
đoán về vận mạng của Việt Nam:
Huỳnh chủng gần ngày được cởi dây,
Hoa thôi bừng trổ khắp nơi nầy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tiên Thần ám trợ tay đồ thế,
Nữ phận tùng nam xúm hiệp vầy.
Chị xin có đôi điều mách bảo tin mừng cho mấy em về cơ giải
phóng cho Việt Thường trong những câu thơ xưng danh của
chị. Mấy em có hiểu chăng?
Câu ấy như vầy: Đạo khai trễ một ngày là một ngày hại cho
nhơn sanh, mối Đạo là nơi sản xuất các thứ hoa mà ngày giờ
nầy gần trổ, bày nhụy ra cho nhơn loại hưởng, mà trước hết là
dân Việt Thường. Đó nghĩa nó như vậy.
"ĐẠI-ĐẠO tiên khởi lập thành tại nước Việt-Nam, nhiên hậu sẽ
hoằng khai các miền Đông-Á, qui hợp cả Huỳnh chủng làm đà
sang Bạch-chủng Âu châu dìu-dẫn khắp thiên-hạ trên con
đường Cộng-Đồng".

HUỲNH ĐẠO
黃道
Đức Hộ-Pháp nói: "Các vì Giáo Chủ ngày xưa tiên tri rằng:
Buổi sau nầy, Tam giáo phải qui phàm, nên có để lời trong
Sấm truyền:
- Như trong Phật Tông Nguyên Lý, Đức Thích Ca có nói: "Lục
vạn dư niên Thiên khai Huỳnh Đạo".
- Còn Nho giáo, Đức Khổng Tử nói: "Mạt hậu Tam Kỳ Thiên
khai Huỳnh Đạo".
- Đức Chúa Jésus khi bị đóng đinh trên cây Thánh giá có nói
tiên tri với các Môn đồ rằng: Trong 2000 năm Tận thế, Ta sẽ
đến Phán Xét cho nhơn loại một lần nữa và Ngài nói: Còn
nhiều chuồng chiên, sau Đức Chúa Cha sẽ qui về một mối.
Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đúng theo
lời Sấm truyền của các vị Giáo chủ ngày xưa. Chỉ có phương
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diện là do nơi Tam giáo thất chơn truyền, chính mình Đức Chí
Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui Nguyên Phục Nhứt, gọi là
chấn hưng Tam Giáo lại cho hoàn toàn, lập Luật Pháp khuôn
viên cho phù hạp theo dân trí buổi nầy, mới tìm phương độ rỗi
nhơn sanh."
Câu liễn nơi Hiệp Thiên Đài như vầy đủ nói lên Tôn chỉ của
nền Đại Đạo:
- Hiệp nhập CAO-ĐÀI bá tánh Thập phương qui Chánh quả.
- Thiên khai HUỲNH ĐẠO Ngũ Chi Tam giáo Hội Long-Hoa.

HUỲNH HOA TIÊN NỮ (Tiên)
Huỳnh Hoa Tiên Nữ là Thánh hiệu của Nhứt Nương Diêu Trì
Cung. Truyền thuyết thì bông Huỳnh Hoa là sự tích vị Công
chúa Nhã-Tùy con của ông Tùng-Vương-Đế. Thái Tử lại vì sắc
lịch của em ruột mà mê mẩn nên Huỳnh Hoa Công Chúa trốn
Cung mà đi và vì buồn phận mà thác. Bà hóa thành bông
Huỳnh Hoa. Thái Tử nghe đồn ngày hoa nở thơm cả xóm làng
và hoa rất đẹp nên cũng lại xem. Khi đến nơi thì hoa rụng, ý
không cho anh thấy mặt Nàng.
HOA- Nhứt Nương Diêu-Trì-Cung: Thể hiện qua Bài thài HộiYến Diêu-Trì:
HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết đông về;
Non sông trải cánh Tiên Hòe,
Mượn câu thi hứng vui đề chào nhau.
- Ngày 15-8-Bính Tý (10-9-1946) tại Đền Thánh, Hoa Nhứt
Nương có nối điêu bài Thánh Giáo của Phật Mẫu như sau:
Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông Cung Nga thiếu mặt Từ Quân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trông xa đảnh Thánh non Thần,
Trông Đền Ngọc Khuyết vắng phần thiên lương.
- Ngày 15-8-Ất Tỵ tại Đền Thờ Phật Mẫu, do Đức Thượng
Sanh và Ngài Hiến Pháp phò loan, Nhứt Nương cho bài Thi:
HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kính,
Cảm lòng thành điệu Thánh nương về.
Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,
Lo tu sau khỏi não-nề kiếp duyên.
- Ngày rằm tháng 8 của năm 1942, Ngài Khai Đạo và Hiến
Đạo phò loan, Bà Nhứt Nương giáng cho 4 câu thi:
NHỨT khí tạo đoan cả địa cầu,
NƯƠNG theo Mẹ Cả giải vài câu.
KÍNH dâng Tam bửu hằng năm vẹn,
TẶNG lễ mừng thầm đắc chẳng lâu.
Huỳnh-Hoa Tiên nữ giáng Cơ:
Chào các em nam nữ. Cho Thi:
HUỲNH lương giấc mộng có chi vui,
HOA trổ gặp thời chớ dễ ngươi.
TIÊN cảnh sẵn chờ người nữ sĩ,
NỮ nam đồng phận nếm ngon bùi.
Em rất vui mừng được thấy Hiền tỷ có lòng hoài cố nhắc nhở
đến nên có đôi lời chung vui cùng Hiền tỷ.
Bà Nữ Chánh Phối Sư bạch: Tôi nhớ buổi khai Đạo, Phật Mẫu
cho bốn cô đến độ chúng tôi, ơn trọng ấy tôi nhớ hoài. - Điều
đó là bổn phận của các Em nơi Cung Diêu Trì lãnh lịnh Đức
Diêu Trì Kim-Mẫu vậy thôi, chớ có chi là ơn nghĩa, Hiền tỷ chớ
quá nặng. Từ đấy, em hằng nhớ Hiền tỷ, nhưng chẳng gặp
được dịp may. Nay em về chia mừng cùng Hiền Tỷ là thấy
Hiền Tỷ đang gánh một trách nhậm thiêng-liêng quan trọng để
dìu dắt Nữ phái, mặc dầu không có dịp gặp nhau trao đổi lời
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mừng, nhưng lúc nào Em cũng ở gần bên Hiền Tỷ để chia vui
sớt buồn. Hiền Tỷ nên khuyên Nữ phái ráng lập vị mình cho
xứng phận và khỏi phụ lòng mong mỏi của các Tiên Nương
nơi Diêu Trì Cung. Lúc nãy, anh Cao Thượng Phẩm đã chỉ dạy
nhiều về phần Nữ phái rồi, nếu các em Nữ phái ráng để ý mà
thực hành theo đó thì xong phận. Xin hẹn khi khác Em sẽ đến
nữa để cùng Hiền Tỷ hàn-huyên câu chuyện đạo đức
Nhân Huỳnh Hoa nở trong Nội-Ô Tòa-Thánh:
Trong một đêm mưa tầm tã, nơi Hạnh Đường có một đóa
Huỳnh Hoa nở nhụy. Các anh em ái mộ hoa Tiên nên cảm
hứng vài bài thơ lưu niệm. Nhơn dịp nầy, xin lục lại những vần
thơ của các bậc tiền bối cảm vịnh bông Huỳnh Hoa và bài
Thánh Thi của Huỳnh Hoa Tiên Nữ đề, để cùng thưởng thức.
Đàn cơ đêm 20-8-1959 tại Giáo Tông Đường:
Huỳnh Hoa Tiên Nữ kính đề
Thể cách đoan trang tiết rạng ngần,
Muôn đời giữ trọn vóc thanh xuân.
Lồng sương dạng ẩn tầng khuê các,
Dấu bóng hương che mắt thế trần.
Cao khiết đề danh lầu Thượng Uyển,
Tinh anh thọ sắc Đấng Hồng Quân.
Cảm tình ngưỡng vọng không e-lệ,
Đáp tạ xin lưu tạm mấy vần.
-Tại Nữ Đầu Sư Đường ngày 21-6- Canh Tý (dl: 14-6-1960)
Phò Loan: Thượng Sanh- Tiếp Pháp
Kính chào chư Hiền huynh: Thượng Sanh, Tiếp Pháp, chư
Đạo Hữu và chư Đạo Muội.Thiếp có mấy lời ra mắt chư vị.
THI
HOA hớn hở vui chào cảnh trí,
Hé cành tươi khoe nhụy tỏa hương.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phỉ thay gặp khách từ chương,
Nghiêm trang hiếu lễ hạnh đường thành tâm.
Giữ cốt cách muôn năm chẳng thẹn,
Kiếp quần thoa vun quén cội nhân.
Sao cho trong sạch tinh thần,
Tiên bang trở gót vẹn phần cõi Thiên.
Chốn gió bụi may duyên gặp Đạo,
Cội rừng thung nương-náu từ bi.
Đường tu gắng bước kịp thì,
Quả xưa giải thoát nữ nhi trọn phần.
Chớ mê luyến hồng trần đọa lạc,
Trước gieo oan sau chuốc tội tình;
Có bao nhiêu kiếp phù sinh,
Trước lo mới đặng vẹn gìn vị ngôi.
Ngàn năm vui ẩn bóng Trời…….
Xin chư Chức Sắc và chư Đạo Muội gắng phần công quả và
nhớ giữ đức tánh, trau-giồi cho xứng phận đối với lòng thương
yêu của Đức Phật Mẫu. Thiếp xin kiếu.
- Đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
Huỳnh Hoa Tiên Nương
HUỲNH Hoa thiền định hộ chư quân,
HOA nở chào chung quí vị Thần.
TIÊN nữ cảm thông mùi lạc Đạo,
NƯƠNG câu giác thế độ nhân dân.
Nhơn dân có mãn nhãn cầu ta,
Trà Việt thung dung đủ lễ hòa.
Tiên Thánh Phật Thần đều Hội yến,
Cầu cho thành Đạo hưởng Huỳnh Hoa.
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HUỲNH KIM BỐ ĐỊA
Đức Chí-Tôn dạy: "Huỳnh-Kim bố điạ là vàng ròng đầy đất.
Còn chỗ Nam-Hải Ngạn thượng là Quan-Âm ngự, gần bờ biển
nơi hướng Nam cảnh Phật, chớ không phải hướng Nam nơi
cảnh phàm. Đó là còn ở Thượng tầng không-khí hay là VÔ VI
CHI-KHÍ."

HUỲNH KIM KHUYẾT
黃金闕
(Huỳnh 黃: màu vàng; Kim 金: vàng (or), kim loại quí; Khuyết
闕: cửa) Trên ngôi Thiên Cung có cửa Huỳnh Kim Khuyết sơn
phết những vàng ròng, cao lớn mù mù diệu vợi. Thành Thánh
Hoàng cẩn những ngọc trắng trong, vòi vọi cao lớn. Hai chỗ ấy
là nơi vì Thiên Ðế thường ngự.
Đức Chí-Tôn cũng có nói "Chỗ Thầy ngự gọi là Bạch Ngọc
Kinh, là Kinh toàn ngọc trắng, rộng cao vòi-vọi, ngoài có
Huỳnh-Kim-Khuyết là cửa ngõ bằng vàng ròng cực kỳ mỹ-lệ.
Dưới ba mươi sáu từng Trời còn có một từng nữa là nhứt
mạch đẳng tinh-vi gọi là cảnh Niết Bàn. Chín từng nữa gọi là
Cửu Thiên khai hóa tức là chín phương Trời cộng với Niết-Bàn
là mười, gọi là Thập phương Chư Phật. Gọi "Chín phương
Trời, mười phương Phật" là do đó.
Kinh Ngọc Hoàng có câu: "Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết, Nguy
nguy Bạch Ngọc Kinh" là Cửa Huỳnh Kim chạm vàng lộng lẫy,
Thành Bạch Ngọc cẩn ngọc nguy nga.
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng, luôn tôn tặng phương
danh của hai Đấng tự hữu hằng hữu là Đức Chí Tôn và Đức
Phật Mẫu, chứng tỏ đủ lý Âm Dương qua danh từ:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Huỳnh kim khuyết nội 黃金闕內 là bên trong cổng Huỳnh Kim
Khuyết, có Đấng:
-Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
玄穹高上帝玉皇大天尊 (danh Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế (10 chữ).
Nhân sanh niệm danh Ngài qua "Câu chú của Thầy: Nam-Mô
Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 chữ là số riêng
của Thầy) thể hiện Qui nguyên Tam Giáo:
- Nam Mô 南 無: Phiên âm từ Phạn ngữ Namah, nghĩa là kính
lễ, đảnh lễ: Cúi đầu làm lễ. Tiếng Nam Mô thường được dùng
đặt trước danh chư Phật, Bồ Tát, hay đặt trước câu nguyện.
- Cao Đài tượng trưng cho Nho giáo.
- Tiên Ông tượng trưng cho Tiên giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tượng trưng cho Phật giáo.
Vậy, trong bản thể tự hữu Thượng Đế đã nắm hai con số 10
và 12 tức Thập Thiên can và Thập Nhị Địa Chi để hoàn thành
con đường Đại-Đạo "Thập Thiên Can bao hàm vạn tượng.
Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn"
- Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn 瑤池金母無極天尊
(8 chữ: chứng tỏ Ngài nắm cả Bát Phẩm Chơn hồn, Chưởng
Quản hữu hình, hoàn tất ở việc "Hữu danh vạn vật chi Mẫu"
qua danh niệm của nhơn sanh "Nam-Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô
Cực Thiên Tôn" (10 chữ).
Đức Phật Mẫu ngự ở Tầng Tạo Hóa Thiên (tầng thứ 9) được
gọi là Diêu Trì Cung (Ao bằng Ngọc Diêu), Ngài được gọi là
"Diêu Trì Phật Mẫu" hay "Diêu Trì Kim Mẫu"
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng luôn có đoạn văn này:
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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 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.
Viết thành Hán văn:
黃金闕內
玄穹高上帝玉皇大天尊
瑤池金母無極天尊
三宗真教
西方教主釋迦牟尼世尊
太上道祖三清應化天尊
孔聖仙師興儒盛世天尊
三期普度三鎮威嚴
常居南海觀音如來
李大仙長兼教宗大道三期普度
協天大帝關聖帝君
嘉蘇教主救世天尊
太公相父管法天尊

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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三洲八部護法天尊
十方諸佛萬掌諸仙蓮臺之下

HUỲNH LƯƠNG
黃粱
Huỳnh lương 黃粱 là Hột kê vàng, một loại ngũ cốc, giống
như bắp dùng để nấu ăn. Mộng huỳnh lương: Hay huỳnh
lương mộng 黃 糧 夢: Một giấc chiêm bao thấy cả cuộc đời
danh lợi, vợ con, tiền tài, sự nghiệp đã dứt mà nấu nồi kê vàng
chưa chín.
Do điển tích như sau: Lư sinh đời nhà Đường đến quán trọ,
nằm đợi chủ nhà nấu kê vàng (Hoàng lương) nên ngủ quên,
nằm mộng thấy mình lấy vợ, sinh con, cháu, giàu sang tột bực.
Phút chốc tỉnh dậy, thấy mất tất cả mà trong lúc ấy người chủ
nấu nồi kê vàng vẫn chưa chín. Do điển tích này để chỉ đời
người ngắn như giấc chiêm bao.
Từ xưa có nhiều văn nhân thi sĩ, triết gia, các nhà tôn giáo đều
cho cuộc đời là một giấc mộng, cuộc sống trăm năm của con
người không mấy chốc là kiếp phù sinh.
Cao Bá Quát, một thi gia nhà Nguyễn đã than:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.
Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều, trong tác phẩm "Cung Oán
Ngâm Khúc" viết:
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê.
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Hoặc ví thân phận con người nhỏ bé như bào ảnh, dễ tiêu tan
trước sóng gió của biển đời: "Sóng cồn cửa bể nhấp nhô,
Chiếc thuyền bào ảnh lô xô gập ghềnh."
Theo Ông mồi phú quí, bã vinh làm lóa mắt người trần thế,
khiến họ quay cuồng đeo đuổi cái mộng đẹp mà rốt cuộc chỉ là
hư vô: "Giấc Nam kha khéo bất bình, Bừng con mắt dậy thấy
mình tay không".
Lý Bạch, một thi Tiên của nhà Đường, cũng là Lý Đại Tiên
Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã coi đời
như một giấc mộng:
Xử thế nhược đại mộng. 處 世 若 大 夢
Hồ vi lao kỳ sinh?
胡為勞其生
Nghĩa là:
Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình?
Riêng Thánh giáo Đức Chí Tôn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
có dạy rằng: "Bóng thiều quang nhặt thúc, con đường hy vọng
chẳng biết đâu là tột cùng mà bước đời xem đà mòn mỏi, sự
thác vô tình sẽ đến mà vẽ cuộc sanh ly pha màu tử biệt, làm
cho sự vui vẻ giàu sang danh vọng đều thành một giấc huỳnh
lương, rồi đây vĩnh biệt ngàn năm, tội tình muôn kiếp".
Con người vừa dứt ba tấc hơi nằm xuống thì mọi âm thanh
đều dứt hết bên tai, mọi hoạt động, mọi việc đều buông bỏ
Tam thốn khí tại thiên ban dụng, 三 寸 氣 在 千 般 用
Nhứt đán vô thường vạn sự hưu. 一 旦 無 常 萬 事 休
Nghĩa là: Ba tấc hơi còn thì ngàn việc dùng (tức là có thể làm
tất cả mọi việc). Một buổi sáng vô thường (chết) muôn việc
đều buông xuôi.
Thi văn dạy Đạo rằng:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
Có trí có mưu phải xét mình.
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mượn và xin.
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa,
Một kiếp đeo đai mối nợ tình.
Biết số, biết căn tua biết phận,
Đường xưa để bước lại Thiên đình.

HUỲNH PHỦ TỪ

HUỲNH THIÊN
黃天
Huỳnh Thiên 黃天 là một tầng trời có ánh sáng màu vàng.
Trên cõi Huỳnh Thiên bước chân Tiên đi một cách nhẹ nhàng
thanh thoát. Sắc màu vàng chiếu sáng trên đường bay của
chim hạc.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc,
Cõi Huỳnh-Thiên nhẹ thoát chơn Tiên.
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Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
Vào cung Tuyệt-khổ kiến Huyền-Thiên-Quân.

HUỲNH VĂN GIỎI (Tên)
Ông Huỳnh-văn-Giỏi, Thông-phán Sở Tân-đáo Sài gòn, là
người đứng vào số 15 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Ông Huỳnh văn Giỏi. Thọ phong Giáo Hữu phái Thượng.
Thánh danh Thượng Giỏi Thanh.

HUỲNH TỘC
黃族
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta có thể nói, các Ðấng Thiêng
Liêng đã làm Bạn với các sắc dân, nhứt là Huỳnh tộc của
chúng ta tưởng cả thảy con cái Ðức Chí Tôn đều biết danh giá
của Bát Tiên là thế nào?"

HUỲNH TRUNG TUẤT (1873-1947)
Ông Huỳnh-Trung-Tuất, Nghiệp-chủ
Chợ đủi Sài-Gòn, là người đứng vào
số 22 trong số 28 người ký tên vào Tờ
khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm
Thứ Tư: 29-9-1926)
Ông Huỳnh Trung Tuất có vợ là bà
Nguyễn thị Hoà (1873-1947) ông bà
có 3 người con là: Huỳnh văn Sơn
(thọ phong Giáo hữu ngày 17-9- Bính
Dần). Huỳnh văn Cao và Huỳnh văn
Vạn. Ông là người gốc ở Rạch Kiến, Cần Giuộc, theo Nho
học. Ông Huỳnh Trung Tuất có chủ trương kháng Pháp, điển
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hình là việc tham gia phá khám lớn, giải cứu Phan Xích Long
(1916). Ông làm Hộ Trưởng và có nhà vùng Chợ Đũi, nên
thường được gọi là ông Hộ Tuất. Ông nhập môn tháng 2 năm
Bính Dần, thọ phong Lễ Sanh ngày 23-8-Bính Dần. Ông cũng
tách khỏi Toà Thánh. Về sau ông lập Thánh Tịnh Ngọc Tuyền
tại tư gia (sau là Thánh Thất Chợ Đũi) hẽm 306 Nguyễn thị
Minh Khai. Quận 3 ngày nay. Thánh Thất hiện nay cũng không
còn. Ông Huỳnh Trung Tuất qui vị ngày 28-12-1947, an táng
tại thổ mộ gia đình vùng Ông Tạ (Hoà hưng). Ông chẳng
những là người đứng tên trong 247 vị mà cón có tên trong 28
vị Tiền khai Đại-đạo nữa.

HUỲNH THÚC KHÁNG (Tên)
Trong thời gian ở nhà lao Quảng Nam (1908) Cụ Huỳnh Thúc
Kháng, cụ Trần Cao-Vân, cụ Tiểu-La và cụ Phan Châu Trinh
sắp lên đường đi Côn Đảo, để tỏ niềm tâm sự kẻ ở người đi,
Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nói lên tư tưởng anh hùng dân tộc
và khẳng khái lúc ra đi:
Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời sao khỏi lúc gian nan.
Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an,
Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn.
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu tu hữu mộng hoàn gia.
Mấy nhiêu năm vẫn cũng chưa già,
Nọ núi Ấn, này sông Đà,
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.
Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt,
Ngựa Tái Ông họa phước biết về đâu?
Một mai kia con Tạo khéo cơ cầu,
Thảy bốn biển cũng chung bầu trời đất cả.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
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Dù đến lúc núi sập, biển lồi, trời nghiêng đất ngã,
Tấm lòng vàng tạc đá vẫn chưa mòn,
Trăng kia hết khuyết lại tròn.

HUỲNH TUYỀN
黃泉
E: Yellow source.
F: L’Enfer.
Huỳnh: còn đọc là Hoàng: Màu vàng. Tuyền: suối. Huỳnh
tuyền hay Hoàng tuyền, dịch là Suối vàng.
Màu vàng, thuộc thổ. Suối vàng là dòng suối trong lòng đất,
nên chỉ cõi Địa phủ hay Âm phủ, cõi của người chết.

HƯ HOẠI
虛壞
"Than ôi! Lượn sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý
ngửa nghiêng tới đó. Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền
phong hóa mối cang-thường, sau vì đó mà hư hoại."
Kinh Sám Hối có câu:
"Dỗ-dành, rù quến gái non,
"Làm hư hoại cháu con nhà người."

HƯ KHÔNG
虛空
E: Nothingness.
F: Nihitité.
Hư không đây không phải là trống không, hoang vu, ảo
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tưởng. Đó là cõi Siêu Hình mà phàm trí, phàm giác chưa thấu
đáo. Cái Không Không đó là Không mà Có. Cái Có, Có là Có
lại Không.(Cao Đài Tiên Bút)

HƯ LINH
虛靈
E: Divine nothingness.
F: Le néant divin.
Hư linh 虛 靈 là Cõi Hư vô thiêng liêng.
Pháp Chánh Truyền dạy: "Có hữu hình thì chắc có vô vi, công
bình tạo đoan đã định, tại thế nầy thể nào, thì trên cõi Hư linh
cũng vậy, chẳng khác nào đã có mặt luật nhiệm mầu, giục cả
nhơn sanh tự tỉnh, lấy trí thức mà lánh dữ tìm lành, theo
gương chư Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật, dầu cho Ðức Chí
Tôn, cũng phải chiều theo phép mà tạo thời, cải thế."
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xin có tưởng ruột rà màu mủ,
"Cõi Hư linh bao phủ ân hồng."
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Khi dương thế không phân phải quấy,
"Nay Hư linh đã thấy hành tàng.
"Chí-Tôn xá tội giải oan,
"Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn."

HƯ THỰC
虛實
E: False and true.
F: Faux et vrai.
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Hư: không thực, giả, dối, sai, hư hỏng. Thực: không giả dối.Hư
thực là sai và đúng, dối và thật.
Hành tàng hư thực tự gia tri: Lộ ra hay ẩn kín, hư và thật, tự
nhà mình biết lấy.

HƯ VINH
虛榮
E: Vain glory.
F: Vaine gloire.
Hư: không thực, giả, dối, sai, hư hỏng. Vinh: vẻ vang, vinh
hiển. Hư vinh là sự vinh hiển giả tạo, không có thực.
Triết lý của tôn giáo đều cho rằng: Đời là cõi tạm, nên những
sự vinh hiển nơi cõi đời nầy đều là giả tạm, nó không bền, vì
sự chết làm cho mất tất cả.
Sự vinh hiễn vĩnh viễn có được ở nơi đâu?
- Ở nơi Trời, nơi cõi thiêng liêng, vì nơi cõi đó không có sự
chết, cũng không ai cướp giựt của mình được.
Muốn có sự vinh hiển ấy thì phải làm sao?
Đức Chí Tôn trả lời: Các con phải TU.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ngoài tai chớ chác tiếng hư vinh.

HƯ VÔ
虛無
E: Nothingness.
F: Le Néant.
Hư: trống không nhưng rất huyền diệu. Vô: không. Hư Vô là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hoàn toàn trống không nhưng rất thiêng liêng mầu nhiệm.
Hư Vô là cảnh giới không có hình chất, mắt phàm không nhìn
thấy gì cả, nhưng trong đó lại sanh đủ các pháp. Đó là cõi của
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự trị, cai quản Càn Khôn Thế
giới.
Hư vô 虛 無 là Một cõi giới trống không vắng lặng, bao quát vô
cùng tận, thường tồn và không biến đổi. Cõi không thực thể,
nhưng là điều kiện căn bản sinh ra mọi pháp.
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
"Oai Nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên."

HƯ VÔ BÁT QUÁI
虛無八卦
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chuyển-luân định phẩm cao thăng,
"Hư-vô bát-quái trị thần qui nguyên."
"Lấy khí Hư Vô dựng lò Bát Quái đem linh hồn trở lại chỗ cũ,
Phật Mẫu có quyền hành đem trở lại cho Chí Tôn".

HƯ VÔ CHI KHÍ
虛無之氣
E: The Cosmic Fluid.
F: Le Suprême Éther (La Fluide Cosmique).
Hư vô 虛 無 là một cõi giới trống không vắng lặng, bao quát vô
cùng tận, thường tồn và không biến đổi. Cõi không thực thể,
nhưng là điều kiện căn bản sinh ra mọi pháp
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Kinh Thuyết Pháp có câu: "Đạo Hư Vô, Sư Hư Vô". Hư Vô bao
gồm tất cả: vũ trụ: không gian, thời gian và vạn vật. Về giáo lý
bao hàm ba ý: 1- Có mà không. 2-Cuộc đời ngắn ngủi không
không. 3- Tất cả mọi vật không thể tồn tại dưới một hình thức
nhứt định (phải biến dịch). Giáo lý dạy: Cuộc đời vô thường
tức không vĩnh hằng, luôn luôn thay đổi để tiến lên. Đạo đức
cũng phải tiến hóa. Đạo thờ Trời Đất, Cha Mẹ cũng phải sửa
đổi cho hợp trào lưu phát triển của nhơn sanh. Không biến
sinh là hiện tượng chết dần.
Hư Vô chi Khí còn gọi là Khí Hư Vô, đó là chất khí nguyên
thủy. Ðức Lão Tử gọi Khí Hư Vô là Ðạo. Khí Hư Vô sanh ra
một Đấng duy nhứt là Ðức Chí Tôn, ngôi của Ngài là Thái
Cực. Thái Cực còn được gọi là Ðại Linh quang, Ðại Hồn của
vũ trụ. Thái Cực biến hóa sanh ra Lưỡng Nghi: Dương quang
và Âm quang. Ðức Chí Tôn chưởng quản Dương quang, còn
Âm quang chưa có ai chưởng quản, nên Ðức Chí Tôn hóa
thân ra làm Phật Mẫu để chưởng quản Âm quang. Ðức Phật
Mẫu cho hai khí Dương quang và Âm quang phối hiệp để tạo
thành Càn Khôn Vũ-Trụ và vạn vật. Thế nên, mọi người mọi
vật, các Ðấng Thần- Thánh- Tiên- Phật, đều do Ðức Chí Tôn
sanh ra và Ðức Chí Tôn làm Cha chưởng quản, nên gọi Ðức
Chí Tôn là Ðại Từ Phụ.
Đức Chí Tôn dạy rằng: "Tại sao Thầy lại biểu các con tạo hình
Thiên Nhãn mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các Tôn
giáo khác? -Thầy vốn là Hư vô chi khí, không giống cái chi hết.
Các con chớ tạo hình Thầy mà thờ. Trời là lý, thì lý ấy rất
thông linh bao quát Càn Khôn Thế Giới. Thầy đâu phải có xác
phàm như các con mà tạo hình thể như các con. Nên chi, thờ
Thiên Nhãn là thờ Thầy". Khí Hư vô là Khí Sanh quang. Hư vô
chi Khí là sự sống của nhân loại và thú cầm. Nếu ngày nào
Thầy thâu hết Khí Sanh quang thì nhân loại và thú cầm đều
chết hết, nên mới có câu "Thầy là Cha của sự sống, có sống
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ắt có Thầy. Thầy dạy: Trước khi tìm hiểu Khí Hư vô nên biết
qua:
Tại sao Vô-cực biến Thái-cực? Rồi Thái-cực sanh ra Pháp để
cùng Pháp biến tướng ra hằng hà sa-số thiệt là điều mầunhiệm tối linh. Phải khá nghiệm suy cho thật chánh lý. Với sức
hiểu biết hiện nay dù có tìm-tòi cũng chưa thấu-đáo nỗi. Thầy
duy nói Thái-cực biến tướng như thế nào: Trước hết Thái-cực
sanh tâm, tức là ở trạng-thái tĩnh biến sang trạng-thái động do
sự vận-chuyển của Khí HƯ-VÔ mà tạo thành Pháp. Hai lý
Phật - Pháp mới biến sanh Tăng, đó là điều dễ hiểu, PHẬT –
PHÁP - TĂNG đã có mới biến hằng-hà sa-số vô tận vô biên,
nhưng tất cả đều ở lý duy nhất là THÁI CỰC. Vì vậy mà Đạogia mới nói "Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhât bản" là vậy
đó. Vạn-vật biến sanh do định-luật đã sẵn có để nương theo
đó mà hóa-sanh cũng chẳng lạ gì là lẽ "Thành, Trụ, Hoại,
Không" năng hiệp năng tan. Nhưng trong những lần hiệp và
tan đó có một điểm tối linh vi chủ trong đó, luôn tăng tiến mãi
không bao giờ diệt. Điểm ấy gọi là điểm Linh Quang tương tiếp
với Thầy, chẳng khác chi là lằn sóng điện nhỏ đối với Thầy là
lằn sóng điện lớn. Nên chi các con vừa sanh một niệm là Thầy
đã hay biết trước. Cũng do lẽ ấy mà Thầy đã nói: "Thầy là các
con, các con tức là Thầy" nghĩa là Thầy và các con cùng chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật đồng một bản thể đầu tiên có nguồn
gốc nơi khí HƯ-VÔ
Tại sao lại có khí Hư-vô? - Đó là điều tối ư vi-diệu khó lòng giải
tỏ bằng lời. Con tạm biết từ nguồn gốc Khí Hư-vô đó mà thôi.
Sau khi luân luân chuyển chuyển tiến-hóa mới tiến từ đẳng
cấp mà có phân ra Phật, Thánh, Tiên. Sự thật là cũng một mà
thôi. Trên NGỌC-HƯ cũng có hai lý tương-phản ấy, nhưng lý
Thái-cực mạnh hơn nên vi chủ. Luật Thiêng liêng định vậy.
Mỗi một Chơn-linh tấn hóa cao trọng thì tạo cho mình một linhđài, đó chẳng lạ chi là tạo gia nghiệp riêng của mình do các
kiếp sanh của mình chất chứa từ thử. Đẳng đẳng linh-đài nối
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tiếp nhau tạo thành một gia-nghiệp chung. Tất cả các con đều
có chung một gia-nghiệp duy nhất, trên ấy vi chủ là Thầy, gần
Thầy có các chơn-linh Cổ Phật cao-trọng. Hệ thống ấy chẳng
khác nào như hệ-thống ở trần gian. Còn tà ma chúng nó là do
ở phần chất trược mà tạo thành, các con không biết mà sợ,
cho rằng những ma-quái, chứ thật ra cũng là con cái của Thầy
thôi. Tiên Phật là phần tiến-hóa cao trọng, còn tà ma là phần
thối trược u-mê nên ở tại Tam-thiên thế-giái, Tứ Đại Bộ-Châu,
Tam-thập lục thiên còn có chúng nó thay! Đó cũng là lý tươngphản để xây cơ tạo-hóa. Luật thiêng-liêng, cán cân công bình
buộc phải vậy. Vì vậy mà Thầy khuyên con phải Thương yêu
tất cả không phân thiện-ác là vậy, còn phân thiện ác là với kẻ
hiền-nhơn thấp thỏi kìa, chớ bậc gíác-ngộ không phân chi hết
cả. Đó là cái lý nhiệm-mầu của Đại-Đạo, Thầy phân giải cho
con hiểu rõ: Thầy nói vạn-vật có tương-liên lẫn nhau nên sự
chi ở Thiên-Đình sở-định đều có tương-quan đến cả Càn
khôn. Hễ biết được cái lẽ tương-quan ấy là biết được nguyênlý của Đạo và do nguyên-lý ấy mà suy ra nguyên nhân vì sao
có sinh có diệt của Càn-khôn vũ-trụ, vạn-vật và con người;
chừng nào, ngày nào và ở nơi đâu mà vạn hữu bị diệt hay sẽ
sinh ra. Lẽ sinh diệt là cơ thường chuyển biến hóa chớ không
chi rằng lạ."
Kinh Đưa Linh Cữu có câu:
"Nam Mô Tam Trấn Hư Vô,
"Oai Nghiêm độ rỗi Cao Đồ qui nguyên."

HƯ VÔ TỊCH DIỆT
虛無寂滅
E: The absolute peace of soul.
F: La paix absolu de l’âme.
Hư: trống không nhưng rất huyền diệu. Vô: không. Tịch: hoàn
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toàn yên lặng. Diệt: làm cho mất đi.
Hư Vô tịch diệt 虛 無 寂 滅 tiêu diệt hết thảy tư tưởng, và nói
phô. Cũng có nghĩa như Niết-Bàn.
Chữ Phạn gọi là: Nirvana, phiên âm là Niết Bàn, dịch ra Hán
văn là Tịch diệt, có nghĩa là trừ dứt hết mọi phiền não để tâm
được hoàn toàn yên lặng.
Hư Vô tịch diệt là dứt hết mọi phiền não, mọi ràng buộc để
tâm thần hoàn toàn thanh tịnh, hư không.
Phật giáo rất chú trọng Hư vô tịch diệt để nuôi lấy tâm thần,
nên dùng phương pháp Thiền định để giữ cái tâm cho trong
sạch, không vọng động, ở trạng thái lặng lẽ không không, xa
rời tất cả các tướng.
Cõi Hư Vô tịch diệt là cõi Niết Bàn.

HƯ VÔ THIÊN
虛無
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

HƯNG ĐẠO VƯƠNG
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Nối theo có nhiều anh
hùng liệt nữ như Hưng Đạo Vương, Nữ Trưng Vương…đuổi
quân Minh ra khỏi biên thuỳ, tự ta lấy lại chủ quyền lãnh thổ."
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HƯNG NHO
興儒
Hưng Nho là phục hưng Ðạo Nho, làm cho Ðạo Nho hưng
thịnh lên. Nhờ Ðức Khổng Tử phục hưng Ðạo Nho, làm cho
học thuyết Nho giáo có hệ thống, đưa lên ngang hàng với Tiên
giáo và Phật giáo. Nước Tàu nhờ Nho-giáo mà được thịnh
vượng và hùng cường trong một thời gian dài.
Ðức Khổng Tử là Giáo chủ Nho giáo thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ. Ngài
là một vị Ðế Quân, cũng là một vị Thiên Tôn. Ðịa vị của Ngài
nơi cõi thiêng liêng rất cao trọng, vào hàng Phật vị, đứng
ngang hàng với Ðức Phật Thích Ca và Ðức Lão Tử. Thời Tam
Kỳ Phổ Ðộ này Ðức Quan Thánh Ðế Quân, đại diện Ðức
Khổng Tử cầm quyền Nho giáo, làm Ðệ Tam Trấn Oai Nghiêm
Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Tinh hoa của Giáo lý Nho giáo được
Ðạo Cao Ðài áp dụng để chấn hưng nền phong hóa và luân lý
của dân tộc Việt-Nam, tạo nên một khuôn mẫu cho toàn thế
giới noi theo, đúng vói câu Thánh ngôn của Ðức Chí Tôn:
"Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong" (Phong hóa của Việt
Nam ngày gần đây sẽ biến thành phong hóa của nhơn loại).
Ðó chính là chủ trương NHO TÔNG CHUYỂN THẾ của Ðạo
Cao Ðài. Lần khai Đại-Đạo nầy, Đức Chí-Tôn không lập giáo lý
riêng, mà chỉ Qui nguyên Tam Giáo Phục nhứt Ngũ Chi thành
một học thuyết Đại-Đồng. Đó là mối đầu tiên làm cho nhân
sanh hồi tưởng đời sống của người xưa, để làm gương soi
sáng cho người nay.

HƯNG QUỐC KHÁNH NIỆM
Lễ Hưng Quốc Khánh Niệm.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Tổng Hành Dinh ngày 2-5 Quí Tỵ
(1953) Lễ Hưng Quốc Khánh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hôm nay ngày Lễ Quốc Khánh, tức nhiên ngày Lễ Trùng
Hưng của nước Việt Nam thống nhứt Hoàng Triều của Đức
Cao Hoàng Gia Long. Theo lịch sử, thời kỳ Lễ Trùng Hưng từ
1502 tới 1789 đã biến sanh ra nạn nước: Nam, Bắc phân
tranh, Hoàng Đồ chia rẽ Đế vị nhà Vua Lê cầm vận mạng
nước nhà, còn Hoàng Đồ chia phân ra từ Miền Trung, tức
nhiên Miền Nam nầy từ Núi Hoành Sơn đổ vô thuộc Chúa
Nguyễn, từ Hoành Sơn đổ ra thuộc về Chúa Trịnh. Nước đã ly
loạn, trong Nam có đảng tranh vì Chúa Tây Sơn Nguyễn Nhạc,
Nguyễn Huệ đã dấy loạn, theo lịch sử thì cả toàn quốc không
có một người nào là không hiểu, Bần Đạo chẳng cần nhắc lại
đây mà làm gì. Đến năm 1778, Nguyễn Nhạc đã xưng Vương
tức vị và định chiếm đoạt luôn Bắc Việt, tức nhiên tạo loạn cả
toàn quốc. Trong thời kỳ ấy đất Tây Sơn có người đã làm cho
nước nhà nổi danh đối với Trung Hoa, tức nhiên đối với nước
Tàu, là Nguyễn Huệ, khi đặng lịnh của Nguyễn Nhạc ra trận,
Ngài phân binh đuổi quân Tàu ra khỏi Bắc tức nhiên ra khỏi
Thăng Long Thành của mình, Nguyễn Nhạc tạm phong cho
Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương. Tuy vậy Tây Sơn lấy thuyết hồi
Lê diệt Trịnh, gọi là phò Lê diệt Trịnh, song kỳ trung, Tây Sơn
đã mong chiếm đoạt Hoàng Đồ, thì trong khi ấy từ Nam chí
Bắc đều thuộc về Tây Sơn. Vận nhà Nguyễn đã đến, nên sản
xuất ra một vị anh hùng là Nguyễn Ánh, đã phiêu lưu vô ngằn,
khi ở Nam, khi ở Xiêm, khi về nước, Ngài không biết bao gian
khổ, may thay, cái nạn Đế Vương hay là cái nạn nước, nó đã
qua, thành thử Ngài xuất hiện nơi Nam Kỳ, tức nhiên trong
Nam chúng ta đây, nhờ vị anh hùng cứu quốc, trải biết bao
nhiêu đau khổ, đã đem lại một giai đoạn lịch sử vinh diệu,
không biết sao mà nói đặng, không thể tỏa. Ngài đã làm cho
nước Việt Nam thống nhứt từ Nam chí Bắc".

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

516

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HƯNG SUY
興衰
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Lừa lọc nên hư do phép Tạo,
Hưng suy chỉ định bởi đôi câu.

HƯNG Ư THI, TÁC Ư LỄ, THÀNH Ư NHẠC
Đức Khổng-Tử rất chú trọng đến việc học THI, học LỄ, học
NHẠC để sửa đổi tâm-tính đúng-đắn ngay chính: Hưng khởi
cái chí khí là ở THI. Sửa sang phẩm cách cho đứng đắn là ở
LỄ. Điều hòa tính tình cho hoàn toàn là ở NHẠC.
Do đó nếu thiếu NHẠC thì xã hội không điều hòa mà vũ trụ
cũng chưa hoàn-hảo. LỄ-NHẠC quả thật rất cần thiết cho xã
hội, cho loài người. Trong "Xuân Thu phồn lộ" Đổng Trọng
Thư, người đời Hán, viết rằng: Trời đất và người là cái gốc
của vạn vật, Trời sinh ra vạn vật, đất nuôi vạn-vật, người làm
thành vạn-vật.Trời sinh ra vạn-vật bằng hiếu đễ, đất nuôi vạn
vật bằng ăn mặc, người hoàn thành bằng LỄ NHẠC.Tuy nhiên,
dù LỄ NHẠC giống nhau về chủ đích nhưng lại khác nhau về
căn nguyên.Trời cao đất thấp, muôn việc khác nhau cho nên
nhân đó mà đặt ra LỄ CHẾ để phân tôn-ti, trật tự. Trời đất và
vạn-vật lưu hành không nghĩ rồi hội họp khí tính cho điều hòa
để hợp đức mà sinh ra dục thế mới thành ra có NHẠC"
Như vậy LỄ là làm cho Trời đất trật tự.
NHẠC là làm cho Trời đất điều hòa.
Trong Trời đất, muôn vật khác nhau thì về nhân sự phải có LỄ
phân ra trật-tự khác nhau để cho vạn-vật có thứ-tự phân minh.
Trong Trời đất, vạn vật tuy có khác nhau nhưng cũng đồng
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một thể, cùng theo một lẽ điều hòa mà sinh-hóa nên chế ra
NHẠC để hợp đồng lại làm một.
Nhưng LỄ NHẠC phải luôn luôn hòa hợp nhau, bổ túc nhau,
cái nọ chế cái kia thì mới hòan toàn được: NHẠC làm cho hợp
đồng, LỄ làm cho phân biệt. Hợp đồng thì tương thân nhau,
phân biệt thì tương kính nhau. Dùng NHẠC quá thì thành ra
lưu đảng, dùng LỄ quá thì phân-ly cách biệt mất cái tình thân
ái, thích hợp tính-tình, trang sức dung mạo là việc của LỄ
NHẠC vậy. Ngoài ra về phương diện đạo đức, LỄ-NHẠC có
một ý nghĩa sâu xa, một tác động rất mãnh liệt vì:
- NHẠC là động ở trong, LỄ là động ở ngoài.
- Cái cùng cực của NHẠC là HOÀ
- Cái cùng cực của LỄ là THUẬN.
Nhưng thế nào là hòa, thế nào là thuận? Hòa là làm điều hòa
tính-tình trong lòng, còn thuận là làm cho cái hành-vi ở ngoài
luôn luôn thuận hợp với điều hay, lẽ phải và nhờ đó con người
có thể diệt mất cái lòng tà của mình đi.
Mặc dù LỄ-NHẠC quan trọng như thế nhưng phải được thựchiện cho đúng tôn chỉ của LỄ là kính, NHẠC là hòa mới được,
nếu LỄ-NHẠC mà không kính cũng không hòa thì ôi! Dùng LỄ
NHẠC phải có ích lợi gì? Đức Khổng-Tử đã quan niệm rằng đồ
lụa cùng chuông trống là những vật cần-thiết cho LỄ cho
NHẠC nhưng nếu LỄ NHẠC không kính không hòa thì dùng
các vật ấy làm gì nữa. Bởi thế, Ngài than rằng:
"Lễ vậy! Lễ vậy! Ngọc lụa vậy hay sao?
"Nhạc vậy! Nhạc vậy! Chuông trống vậy hay sao?
Xem thế, LỄ-NHẠC có một mối tương quan mật thiết với nhau
nên trong các buổi tế lễ tại Đền-Thánh Tây Ninh, NHẠC chiếm
một địa-vị hết sức quan-trọng và làm cho buổi tế-lễ được thêm
phân trang-nghiêm.
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HƯNG VƯỢNG
興旺
Thầy dạy: Chợ Lớn 5-1-Mậu Thìn (dl: 27-1-1928)
"Các con, Thầy muốn cho phần nhiều Môn đệ Thầy đến hầu
nơi Tòa Thánh kỳ Vía tới đây, đứa nào phải gia đạo hàn vi
không thể đến đặng thì niệm danh Thầy, dâng một tấm lòng
thành thật cũng đủ là quí trọng. Nếu phần nhiều đến được thì
làm cho cuộc lễ ra vẻ long trọng, hầu làm cho hưng vượng
Tòa Thánh và thêm lòng ngưỡng mộ của chúng sanh".

HƯƠNG ÁN
香 案
E: Insense table.
F: La table l’ensense.
"Ta phải Phụng-sự cho Vạn-linh để giải khổ cho loài người
trong lúc họ đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự
thì không còn ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xãhội, chừng ấy ta không muốn về Tây phương họ cũng lập bàn
hương-án để đưa ta đặng đền ơn cứu tử".

HƯƠNG ĐẠO
鄉道
E: The religious village.
F: Le village religieux.
Ở cấp địa phương thì Hương Đạo: Gồm nhiều ấp Đạo (Chánh
Trị Sự phụ trách Đầu Hương Đạo.
Ấp Đạo có Phó Trị Sự và Thông Sự đứng đầu.
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HƯƠNG HỒN
香 魂
E: The venerable soul.
F: L’âme parfumée de mort.
Hương: Mùi thơm, cây nhang. Hồn: linh hồn. Hương hồn là
hồn thơm, tiếng dùng để gọi linh hồn người chết với ý kính
trọng.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu:
"Chơn mây vái với hương hồn hiển linh."

HƯƠNG HỎA
香火
Hương hỏa là Đốt đèn nhang thờ Thần, Phật hoặc thờ Ông
bà tổ tiên. Hương hỏa còn có nghĩa là phần gia tài dành riêng
để cúng tổ tiên. Ở câu Kinh này, hương hỏa chỉ đèn nhang
cho bàn thờ Ông bà.
Kinh Vào Học có câu:
"Nguyện nên hương hỏa tông đường,
"Nguyện thương lê thứ trong trường công danh."

HƯƠNG HỎA BA SINH
(Ba sinh là ba kiếp sống. Hương hỏa cũng gọi là hương lửa,
tức là thắp đèn đốt nhang. Hương hỏa ba sinh là tình được
nhen nhúm mong được giữ bền đến ba kiếp; cũng là sự khấn
nguyện Trời Đất chứng minh lòng chung thủy của đôi trai gái
yêu nhau, thề hẹn với nhau nội trong ba kiếp phải kết làm vợ
chồng với nhau.
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Bà Đoàn viết về Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nào khi sắc so tài đẹp dạ,
Nào khi nhen hương hỏa ba sinh.
Chừ toan bứt mảnh tơ tình,
Trà ngâu chê nhớ, rượu quỳnh chối thương.
Kinh Hôn Phối có câu:
"Đường tổ-nghiệp nữ nam hương lửa,
"Đốt cho nồng từ bữa ba sanh."

HƯƠNG NGUYỀN
香願
Kinh Hôn Phối có câu:
"Trăm năm khá nhớ hương-nguyền,
"Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh."

HƯƠNG TÂM
香心
HƯƠNG- TÂM là Tịch Đạo của Nữ phái. Tịch đạo tức nhiên là
sổ bộ Đạo qua các thời Giáo Tông mà dùng vào Thánh danh,
chỉ dùng cho hàng phẩm Lễ Sanh trở lên. Ngay thời Lý Giáo
Tông thì phái Nữ lấy chữ HƯƠNG ghép với tên mà thành. Thí
dụ Bà Đầu Sư Lâm Ngọc Thanh. Thánh danh là HươngThanh. Khi qua một thời Giáo Tông khác thì sẽ đổi Tịch Đạo là
TÂM. Thí dụ như tên Lâm Ngọc Thanh sẽ có Thánh danh là
TÂM THANH.
Ngày Khai Ðạo tại chùa Gò Kén (Từ Lâm Tự) Tây Ninh: 14-10Bính Dần (dl: 18-11-1926)
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Thầy dạy: "Nữ phái nghe Thầy khai Tịch Ðạo:
HƯƠNG TÂM nhứt phiến cận Càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.
-Lâm thị: phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thanh.
-Ca thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thế.
-Ðường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.
Còn cả chư Ái-nữ, Thầy sẽ lập Đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ
phong sắc một lần. Thầy ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo
lời dặn.".
Viết thành chữ Hán bài thơ trên:
香心一片近乾坤
慧德修真度引魂
一念觀音垂保命
千年等派守生存
Giải nghĩa:
- Một tấm lòng thơm-tho gần với Trời Ðất,
- Đức sáng suốt do tu hành chơn thật độ dẫn linh hồn.
- Một lần niệm danh hiệu Ðức Quan Âm Bồ Tát thì được Bồ
Tát rủ lòng thương xót bảo vệ mạng sống,
- Ngàn năm Nữ phái gìn giữ sự sanh tồn của nhơn loại.
Ngay buổi này Ðức Chí Tôn phong phẩm tước cho Bà Lâm Thị
Thanh làm Nữ Giáo Sư, Thánh danh Hương Thanh.
- Bà Ca Thị Thế: phong làm Phó Giáo Sư, Thánh danh Hương
Thế. Phó Giáo Sư là phẩm Giáo Hữu (Phẩm Phó Giáo sư chỉ
dùng một lần này mà thôi)
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- Bà Ðường thị tên là Ðãi thị Huệ (1874-1936), hiền thê của
Ngài Lê Văn Trung (sau là Quyền Giáo Tông)
(Xem thêm Tịch Đạo. Vần T. )

HƯƠNG THANH (Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh)
Thầy dạy: "Hương Thanh, Thầy để lời khen con đã gắng công
mà làm phận sự và độ rỗi nhơn sanh nơi đây, là nơi hãy còn
còn mơ màng trong mộng điệp. Đạo Trời lần lựa kẻ có căn
phần mà dìu bước phục hồi cựu vị, nhưng nếu các con đặng
biết nguồn Chánh giáo là quí hóa, tìm kẻ mà toan độ rỗi dìu
dắt thì cả sanh linh đều nhờ nơi đó mà rửa hết khổ tâm nơi
miền sông mê bến tục nầy. Thầy trông mong sao cho nhơn
loại đều để dạ thương lẫn nhau thì ngày thế cuộc tuần hoàn,
thuyền Bát Nhã chẳng nhọc công tế độ."

HƯƠNG THỀ
香誓
Hương thề hay Hương thệ 香誓 là Lời thề nguyền trước bàn
hương án. Ngày xưa mỗi khi trai gái thề nguyền về nhân
duyên hay phối ngẫu với nhau, thường bày hương lửa cúng
kính để thề hẹn, cho nên gọi là Hương thề.
Lời nguyện ước ấy gọi là "Thệ hải minh sơn" 誓海盟山 nghĩa
là thề non hẹn biển. Họ chỉ vào núi sông mà thề hẹn. Ý nghĩ
rằng nếu chỉ nói cho riêng mình có lúc rồi lại quên đi nên phải
nhờ đến nhân vật thứ ba là "núi sông" làm chứng và cũng ước
nguyện vững bền như sông núi.
Nhưng nếu khi lời thề hẹn đó của đôi vợ chồng đã gãy, vì một
trong hai người lỗi hẹn khiến cho phải thẹn mặt với núi sông.
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Đó là lúc "Hương thề tắt ngọn" là Nhang thề đã tắt. Riêng đây
chỉ việc đôi vợ chồng có người đã chết.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Thấy cơn tử biệt não nùng,
"Hương thề tắt ngọn lạnh lùng tơ duyên."

HƯỚNG ĐẠO
Thầy dạy: "Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang,
muốn đứng trước cả nhân sinh để cho họ biết mình hướng
đạo. Ðường Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh cũng toan vào
mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh
Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh Ðiện mà hơi tà còn phưởng
phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa
cáo bầy, bụng trống lỏng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại.

HƯỚNG ĐẠO SINH CAO ĐÀI
E: Scout’s Cao Đai.
F: L’Eclaireur Caodaïste.
Đức Hộ-Pháp dâng sớ chung niên năm Ất Mùi (1955) như
"Đoàn Hướng-Đạo-sinh dưới sự huấn luyện của một vị
Trưởng Đoàn còn trẻ tuổi mà có chí lớn, biết thương yêu các
Bạn thiếu niên ấu trĩ. Số Hướng Đạo sinh hiện diện là 34 em
kể Nam và Nữ, trong số này có 20 cô nhi hiến thân trọn đời
cho Hội Thánh. Sở hành của Đoàn Hướng Đạo là đem cả
năng lực phục vụ cho Hội-Thánh trên những phương diện tự
mình tạo lập, hoặc làm kinh tế tự túc,… mở trường Tiểu học
dạy trẻ em, xuất bản Tạp chí nhi đồng, tạp chí đại Đồng.
Trong cuộc Nôi biến 20 tháng 8 năm Ất-Mùi, vị Trưởng Đoàn
Hồ-Thái-Bạch bị giam cầm trong ngục thất của Quân Đội CaoCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Đài Giang-Tân từ 13-09 tới 18-11-Ất Mùi mới được trả tự do
và trong thời gian ấy cuộc hoạt động của Đoàn phải gián
đoạn."

HƯỚNG THIỆN
向善
E: Inclined to the good.
F: Incliné au bien.
Hướng: Phương hướng, ngoảnh về, hướng về. Thiện: lành,
tốt. Hướng thiện là quay về điều lành.
Thường nói: Hồi đầu hướng thiện, nghĩa là: Quay đầu hướng
về điều lành, tức là giác ngộ và từ bỏ đường ác.

HƯỞNG LỘC VUA
Kinh Sám Hối có câu:
"Người trung-trực lo âu nợ nước,
"Hưởng lộc vua tìm chước an bang."

HƯỞNG THỌ
享 壽
E: To enjoy the old ages.
F : Jouir de la longévité.
Hưởng: nhận lấy mà dùng. Thọ: sống lâu.
Hưởng thọ là nói về người già chết được bao nhiêu tuổi.
Thí dụ:
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Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh hưởng dương 43 tuổi.
Đức Phạm Hộ Pháp hưởng thọ 70 tuổi, nghĩa là Đức Phạm
Hộ Pháp sống đến 70 tuổi mới mất.

HỮU (Phật Học)
有
Hữu (S, P: bhava) Thuật ngữ quan trọng trong Phật pháp, có
ba ý nghĩa chính:
1- Hữu là dạng tồn tại của một trong Ba thế giới (s: triloka): tồn
tại trong dục giới (s, p: kāmabhava), tồn tại trong sắc giới (s, p:
rūpabhava) và tồn tại trong vô sắc giới (s, p: arūpabhava);
2- Hữu là yếu tố thứ mười trong Mười hai nhân duyên (s, p:
pratītya-samutpāda), xuất phát từ Thủ (s, p: upādāna);
3- Trong Ðại thừa, Hữu được xem là khái niệm đối lập với tính
Không (s: śūnyatā) và được mỗi trường phái Ðại thừa giải
thích một cách khác nhau.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

HỮU CĂN HỮU KIẾP
有根有劫
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng: "TA đến chẳng phải cứu
một mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư Tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ
Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng
hoài trông giả luật".
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HỮU CHUNG - HỮU THỈ
有終-有始
Thầy dạy: "Mỗi sự chi cũng hữu chung hữu thỉ, cái tận tất là
đến cuối cùng, mà hễ cuối cùng chẳng dứt thì phải Qui
Nguyên lại trước, nên gọi là tuần hoàn. Ngày nay là buổi tuần
hoàn Đại Đạo, Thiên Địa hoằng khai, TA trông công Hiền Đồ
mà lập thành cho nước NAM làm CHỦ nền Chơn Đạo của
TA".

HỮU DUYÊN
有緣
E: Predestined.
F: Prédestiné.
Lời tiên tri trong quyển "Giác mê ca". Quyển Giác mê ca mà
tác giả là một Đạo gia có đoạn thi như vầy:
Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,
Muôn đời còn tử phủ nêu danh.
Ba ngàn công quả đặng viên thành,
Mới đặng Thiên thơ chiếu triệu.
Đoạn này báo cho biết trước rằng: Chỉ có người hữu duyên
mới gặp được Tam Kỳ Phổ Độ, người theo Đạo này tu hành
để trở về quê xưa vị cũ.
Đức Hộ-pháp nói rõ hơn: "Ngộ-nghĩnh cho chúng ta nên để ý
là cái khéo lựa chọn và biết tìm đường và ngộ Đạo ấy.
…Cả con cái Đức Chí-Tôn đều hiểu nơi Bát-Quái Đài là hồn
của Đạo tức nhiên là Tòa ngự của Đại-Từ-phụ và là nơi Đức
Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-liêng ngự. Chư Thần Thánh Tiên
Phật họ đã tìm, họ đã đoạt đặng một chỗ nơi đó đặng họ ngự.
Không phải dễ gì trong kiếp sanh hữu duyên đoạt đặng như
thế."
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HỮU DUYÊN ĐẮC NGỘ
有緣得遇
Thất Nương giáng nói: "Hữu duyên đắc ngộ, vô duyên muôn
kiếp bất tương phùng. Biết Đạo mầu, nhà triệu phú muốn đổi
cũng chẳng thèm. Thanh thì bần, trược lại phú. Có phân cây
mới tốt, mà phân vẫn là chất trược. Phép nầy dễ học hơn hết.
Hễ mỗi lần xác phách muốn làm điều chi thì mấy anh tự hỏi cái
điều nầy: Ông Trời có làm đặng không? Rồi mấy anh suy nghĩ
cho đáo để sẽ trả lời cho phách của mấy anh. Mỗi lần cứ thi
hành theo phương pháp ấy thì ngày sau có kết quả mỹ mãn".

HỮU ĐẠO - HỮU CÔNG
有道-有功
Thi văn dạy đạo có câu:
Hữu đạo, hữu công du tự khả,
Vô công, vô đạo tổng đồ nhiên.

HỮU ĐỊNH
有定
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðấng thứ nhì, là Cha Mẹ chúng ta,
ban cho chúng ta mảnh hình hài nầy, nhờ nuôi mới sống, nhờ
dạy mới khôn; chịu nơi vòng hữu định của trí lự và phận sự
làm người; nặng mang mối Ðạo Quân- Sư- Phụ nơi mình, Tam
Cang Ngũ Thường vai oằn oại, cái khó khăn của phận làm
người, ai không ghê sợ; ngặt ghê sợ mà vong phế, lại chẳng
trọn đạo làm người. Hại nỗi! Cái khó đời lại còn gây thêm lắm
điều tăng khổ; đời càng khó, phận càng gay, đời càng hay,
càng sanh nỗi khó; nếu chúng ta không khảo-duợt tận tâm cái
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vấn đề cơ sanh hoá chúng ta, mà quyết định lấy một chương
trình, hầu nương theo mà điều độ cái hành vi thân thể, thì là
tránh sao cho khỏi hại bởi lạc lầm, vì vụng trí."

HỮU ĐỨC
有德
Thầy dạy: "Kẻ hữu đức buồn lòng thối bước, đứa chơn thành
không vui nắm tay theo; ma hồn quỉ xác loán vào; kẻ đức thiếu
níu đứa không nhân; thành ra nhơn kém đức suy, cứ thẳng
một đường tà dung ruổi."

HỮU GIÁC
有覺
(Hữu: có, Giác 覺: là hiểu biết hay tỉnh thức) là sự tỉnh ngộ,
không còn mê lầm, vô minh. Có hiểu biết, có giác ngộ.
Giác là một trạng thái tuyệt đối của tâm: dứt bặt hết phân biệt,
vọng tưởng; là hiểu biết thấu triệt mọi sự vật như thấy biết mọi
chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Giác ngộ tức là thấy rõ nguồn
gốc của sự khổ đau và sanh tử, chọn lựa một con đường để
được giải thoát sanh tử. Nói một cách khác, con người khi dứt
trừ được hết vô minh thì giác ngộ.
Di-Lạc Chơn Kinh có câu:
"Hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử,"
有 覺, 有 感, 有 生, 有 死

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỮU HẠNH
有倖
Thầy dạy: Ngày 11-12-1926 (âl: 7-11-Bính Dần)
"Con lấy làm hữu hạnh gặp đặng Thầy dìu bước trong nẻo
Ðạo nhiệm mầu lúc non chiều bóng xế. Thầy đã có sai chư
Thần mách bảo với con đã lâu, trí thiêng liêng đem đàng dắt
bước con đặng độ dẫn sanh linh cho kịp thì giờ trong buổi
chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son sắt đặng ngày về
Thầy, một địa vị xứng đáng sẵn chờ con, khá lưu tâm nghe!"

HỮU HẠNH - HỮU DUYÊN
有倖 - 有延
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
"Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên."

HỮU HÌNH
有形
Pháp Chánh Truyền: "Tuy trong Hội Thánh có chia ra hai phần
hữu hình là "Cửu Trùng Ðài" và "Hiệp Thiên Ðài" mà nơi Hiệp
Thiên Ðài, dầu cho Hộ Pháp cũng phải là em của Giáo Tông,
song Hộ Pháp phải nhỏ về phần hữu hình đã nói trên đây, chớ
phần Thiêng Liêng thì đồng vị.

HỮU HÌNH HỮU HOẠI
有形有壞
Đức Hộ-Pháp nói: "Các em là kẻ tiên phong của Đức Chí Tôn
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để làm tròn sứ mạng của Người giao phó, công cán ấy sẽ
được ghi vào Đạo sử muôn năm ngàn kiếp. Mỗi sự đã có hình
thức trước mắt các em, không chi tồn tại vĩnh viễn cả vì hữu
hình thì hữu hoại, chỉ có cái đức hy sinh cho nhơn loại mới
trường cữu mà thôi. Cái danh thiệt ấy, các em tưởng dễ gì gặp
được cơ hội thuận tiện để đoạt sao, chỉ do nơi thời kỳ Ân xá
nầy để lập mà thôi."

HỮU HÌNH - VÔ VI
有形-無爲
E: Visible, invisible.
F: Matériel, immatériel.
Pháp Chánh Truyền: "Có hữu hình thì chắc có vô vi, công
bình tạo đoan đã định, tại thế nầy thể nào, thì trên cõi hư linh
cũng vậy, chẳng khác nào đã có mặt luật nhiệm mầu, giục cả
nhơn sanh tự tỉnh, lấy trí thức mà lánh dữ tìm lành, theo
gương chư Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật. Dầu cho Ðức Chí
Tôn, cũng phải chiều theo phép mà tạo thời, cải thế".

HỮU HƯ VÔ THỰC
有虛無實
Có hư mà không có thực, tức là xem như không có gì cả, hoàn
toàn không có giá trị.
Đức Lý: "- Cười.... Lão chẳng nói rõ, Hiền hữu cũng thấy hiển
nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Ðạo đi nữa thì
cũng không thi thố chi đặng với một Hội Thánh hữu hư vô
thiệt, như vậy có phải? May thay! Thiên thơ do một mặt chẳng
chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phương
cầm quyền trị thế."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HỮU SANH
有生
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"THẦY đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn Thế-Giới thì Khí Hư-vô sanh có một THẦY và ngôi của
Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lưỡng-Nghi,
Lưỡng-Nghi phân ra Tứ-Tượng, Tứ Tượng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn Khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc,
côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng:
Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có
sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận."

HỮU ÍCH
有益
Hữu ích là rất có ích, có lợi cho nhiều người.
Thầy dạy: "Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho
thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ;
còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà Thần"

HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI
Ông Thoại có hai danh hiệu: TỬ TRƯỚC là do anh tự chọn
cho mình, do câu "Quân tử trước, trượng phu tòng". Danh hiệu
thứ nhì là CHÁNH CÔNG do Ơn Trên ban cho. Ông Thoại kể
lại rằng ông vốn họ VÕ, về mặt giấy tờ họ LÊ. Ông cho biết
ông Sơ của ông quen với vị quan đồng triều là họ Lê không

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

532

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

con, mới xin ông Cố của ông làm dưỡng tử để nối dõi Tông
đường. Nên ông nói với con cái trong nhà là họ Võ vậy.
Thời niên thiếu:
Ông Hữu Phan Quân tên là Lê-văn Thoại, người xã Hòa-an,
Huyện Cao-Lãnh, từ lúc thiếu thời đến tuổi tráng niên có vài
đặc điểm đáng ghi nhớ về ông. Trước kia ở đình Thần nơi quê
nhà, sau này một vụ tại Nội-Ô Tòa Thánh, còn ngoài ra không
kể đến. Lời ông Huệ Phong rằng: "Tôi xin khái quát ý niệm mà
anh Thoại đã thuật lại với bạn thân tình: lúc Anh còn đi học,
được nghe cô bác nói mấy con lân nơi Đình thành tinh phá
xóm làng, thậm chí giữa ban ngày nó hiện ra hãm hiếp đàn bà,
mà Ban hội-tề cũng vô phương giải quyết. Bữa nọ Anh rủ vài
bạn có tánh cút cáo đều là con của mấy ổng, ảnh tổ chức
lượm đá sẵn rồi mới đánh cá, thằng nào chọi trúng lân Anh sẽ
thưởng tài cho bạn đó, vì thế mà chúng chọi bể hết mấy con
lân, lỡ rồi Ban hội-tề vẫn điềm nhiên bởi số đó đều là con của
mấy ổng. Với việc làm đó do Anh chủ trương, nó là tà tinh
không dám động đến Anh, nhưng nó thừa dịp đầu kiếp để báo
oán, mà cái giá ấy Anh phải vui trả bằng quả nghiệp.
Việc thứ hai là ngày Anh còn trong Quân Đội Cao Đài, anh em
Sĩ quan ở cái nhà trước sân có cây gõ tại đầu rừng Thiên
Nhiên cũng gần bên tháp Đức Cao Thượng Phẩm, do Bộ
Tham Mưu cất để mấy anh em nghỉ, nhưng đêm nào mấy anh
em cũng đi Cúng Tý thời tại Tòa Thánh, số mấy anh em mới tổ
chức mình đã thức dậy nấu cháo, cúng xong về ăn lót lòng rồi
ngủ. Tất cả đều đồng ý nấu cháo, bắc nồi lên chụm lửa vài lần,
cũng sắp nhừ mới bớt lửa, chỉ để lửa than cho nóng để đó, lo
đi cúng là xong. Việc nấu cháo là làm đúng theo chương trình.
Khi đi cúng về mở đèn lên dở nồi ra thấy toàn là tro, cát bỏ đầy
trong đó, luôn mấy đêm như vậy. Vào thời cúng đêm nọ, Anh
Thoại lẻn ở lại, sau trở vô phòng ngồi, để ý rình thấy một bóng
đen từ ngoài đi ngay vô nhà bếp, bước lại, tay dở nắp nồi để
bỏ cát, anh Thoại liền phóng nhanh tới đánh một trận, con ma
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hoảng kinh bỏ chạy. Anh Thoại giận con ma nên thốt lời biếm
quở Thần làng Trần văn Xương ở đâu mà để ma lộng hành
như thế này, vậy nên từ nhiệm ra đi khỏi nơi đây. Liền trong
đêm đó vị Thần mang áo đến trình với Đức Hộ-Pháp để đi.
Đức Ngài hỏi tại sao phải đi? Thần Trần văn Xương bạch: Ông
Thoại đuổi không cho con ở đây. Đức Ngài phán: con tạm ở
ngoài để mai Thầy sẽ giải quyết cho. Trời vừa sáng Đức Ngài
sai người đến kêu anh Thoại đến cho Thầy dạy việc. Chừng
anh Thoại đến Hộ-Pháp-Đường vào bạch Thầy gọi con có điều
chi chỉ giáo. Đức Ngài phán: tại sao con đuổi ông Thần? Anh
Thoại bạch: vị Thần này được Đức Chí-Tôn bổ nhiệm làng
Long Thành để giúp cho Đạo ở Nội-Ô Tòa Thánh mà để ma
quỷ lộng hành như vậy, ở lại chẳng ích gì. Đức Ngài mới phán:
con tha cho nó được không? Anh Thoại bạch: tha thì tha
nhưng phải nhặc nhiệm sứ mệnh mình.
Đức Ngài phán rằng: con ra trước thềm kêu lên "Ta tha cho
đó", bảo nó trở vô là xong.
Nhận xét: Tại sao ông Thoại dám đánh phủ đầu tà quái?
Bởi ông biết Ấn pháp Ngũ Lôi, còn dám đuổi linh thần nữa với
đức tín ngưỡng chân chánh mới làm được những việc như
vậy. Tiên Nho có câu: "Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỉ
thần kinh". Với người tu là kẻ thù của tà quái, ta chỉ biết tín
ngưỡng Trời Phật mà thôi.
Bốn ông: Thoại- Kỳ- Đại- Lợi cắm cờ Bến Hải:
Nhắc lại việc Đức Hộ-Pháp giao sứ mệnh cho ông Lê văn
Thoại cắm cờ Bến-Hải (tài liệu của ông Thanh-Minh)
"Trước sự hiện diện của Ngài Hồ Bảo-Đạo và ông Lê VănThoại, Đức Hộ-Pháp đưa ra giải pháp cần chọn người ra Bến
Hải cặm cờ trên cầu Hiền Lương. Đức Ngài vừa dứt lời thì hai
ông đều tình nguyện ra đi:
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- Ông Hồ Bảo-Đạo nói: "Tôi đã già sống đến tuổi này cũng đã
thoả mãn, nếu có chết cũng không còn luyến tiếc điều gì nữa,
còn Thoại, em nó còn trẻ để nó sống hầu phục vụ nền Đạo có
lợi hơn".
Phần ông Thoại nói: "Tôi dốt nát ít oi, nếu có sống cũng không
ích gì, để Ngài Bảo-Đạo sống gần Thầy có lợi hơn. Như giao
thiệp chính quyền hai miền hay đi Hội Nghị quốc tế, tôi làm
sao mà làm tròn phận sự được". Cuối cùng Đức Hộ Pháp
nhận ông THOẠI và nói: "Nó có Thiên mạng cặm cờ Nhan
Uyên ở Bến Hải".
Chơn Linh nhập thể
Sứ mạng từng giai đoạn: Một cây cờ- Hai lá phướn
Nhắc về ông Thoại lúc chưa được phẩm Hữu Phan Quân, Đức
Hộ-Pháp đã ban cho ông lá cờ Nhan-Uyên. Chừng thọ phong
ông chấp phướn Thượng Phẩm. Lúc ông qui vị lại thủ phướn
Chiêu hồn do Đức Chí-Tôn ban.
Xin sơ lược về lời ông Thoại kể lại: "Rời Tòa Thánh lên ở
Thánh Thất Kim-Biên, thắm thoát dứt bóng thiều quang
chuyển sang Mạnh Hạ, Thầy bảo chị Hương Nhâm cho may
hai lá cờ vải trắng: lá lớn là Pháp-kỳ, vải nguyên khổ 2,5 m, lá
nhỏ là Lịnh kỳ dài 7 tấc, ngang 5 tấc, may xong xếp để trong
cái mâm đem vô Chánh điện hành lễ cầu ngyện Đức Chí-Tôn
cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật rồi bưng cái mâm trở ra bàn
Hộ-Pháp trải cờ ra, lá nhỏ nằm trên. Đức Hộ-Pháp hành pháp:
dạy 4 vị Chức sắc mỗi người đứng một góc:
- Ngài Bảo-Đạo nắm góc trước.
- Ông Thừa Sử Lợi nắm góc sau. Nam ở phía tả.
- Ở bên phía hữu cô Giáo Sư Hương Cúc nắm góc trước
- Bà Giáo Hữu Hương Nhâm nắm góc sau.
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Trung-ương là Ông Thoại đang quì giữa, nắm tấm vải đỏ để
trên đầu ông Thoại, đầu đội hai lá cờ. Đức Ngài hành pháp
kêu chơn linh của Nhan Hồi nhập vào xác Lê văn-Thoại. Đức
Hộ Pháp hành pháp Trấn Thần xong, Ngài hỏi:
- Khi Thầy hành pháp con có cảm giác gì không?
- Ông Thoại đáp: Thưa, con có nghe nổ một tiếng lớn trên Nêhuờn-cung.
Đức Ngài liền phán: Như vậy là đắc pháp rồi!
Hiện trong người con có ba chơn linh:1-là của Đức Chí Tôn. 2là của Nhan-Uyên. 3- là của con, tức nhiên Thánh Nhan Uyên
nhập thể vào con để thực hành sứ mệnh, trọng trách cắm cờ
Bến Hải nơi vĩ tuyến 17. Nếu hai miền Nam Bắc chấp thuận đó
là cờ Hòa bình của non sông, bằng không đó là cờ tang của
đất nước. Như vậy:
- Năm Bính Thân (1956) Đức Hộ-Pháp đã ban cho Ông Thoại
lá cờ Nhan-Uyên.
Nói xong Đức Ngài rất vui vẻ vì đã có người dùng trong Giải
pháp Hoà Bình Chung Sống mà Ngài chủ trương. Sau có thêm
ba vị nữa xin được tháp tùng làm sứ mệnh, tất cả là bốn vị:
THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI. Chuyến đi này rất nguy nan như Kinh
Kha thích khách Tần-Thỉ-Hoàng thuở nọ. Nhưng sau cùng nhờ
Huyền diệu Thiêng liêng che chở nên mỗi người phải chịu 6
năm tù từ 1956-1962, chứ lẽ ra đã mất mạng cả rồi vì thời-kỳ
này là thời kỳ gắt gao, chủ trương diệt Đạo Cao-Đài để đưa
Công giáo lên hàng Quốc Đạo!
- Đến năm Ất-Tỵ (1965) ông được Đức Lý Giáo Tông phong
phẩm Hữu Phan Quân, do Đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh
đêm 17-10. Trách nhiệm ông cầm phướn Thượng Phẩm. Về
áo mão của ông Đức Hộ-Pháp ban cho do sự giáng Cơ chỉ
dạy, được Đức Thượng Sanh bổ dụng vào Hiệp-Thiên-Đài
tùng sự Chi Đạo. Gần đây, năm Đinh Hợi (2007) ông phát
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

536

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

bệnh cuối tháng 3, qua đến 25 tháng 6 thì qui vị. Trước đó cả
tháng ông vẫn mạnh khỏe, ông nói: đêm nay Đức Chí-Tôn kêu
Tôi về trển, bảo Lục Nương trao phướn Chiêu hồn cho Tôi,
nghe rồi, hơi nghi rằng ông sẽ qui thiên, để lãnh sứ mệnh nắm
phướn Chiêu hồn nơi Hư linh. Như vậy ông đã thọ lịnh Ngọc
Hư Cung để chuyển pháp Diêu-Trì-Cung cho kịp kỳ Long hoa
Đại hội hầu chuyển sang Thượng Nguơn Thánh Đức.
NHAN UYÊN KỲ:
Nhan-Uyên-Kỳ là cờ của Thầy Nhan Hồi tự là Nhan Uyên, học
trò thứ nhứt của Đức Khổng Tử. Ông là người cần mẫn, thức
khuya dậy sớm, học Kinh Thi, chuộng kinh Lễ, làm việc gì
không lầm lỗi hai lần, nói điều gì không cẩu thả. Khổng Tử
khen là người có nhân. Nhưng cuộc đời ông chỉ sống đến 31
tuổi thì mất. Sử ký của Tư Mã Thiên viết về Nhạn Hồi. (Xem
thêm Nhan Uyên kỳ)
Thi văn của ông Lê văn Thoại:
Xin ghi lại bốn bài thi sau đây, chứ Ông làm thi cũng nhiều,
ông thường nói câu "Thiên bất chí, Địa bất đáo".
An phận
Chẳng phải Hiệp-Thiên chẳng Cửu Trùng,
Tu hành lập chí đức trung dung.
Tứ thời lễ bái tâm minh định,
Ngũ giới Tam qui tánh huệ tùng.
Khổ hạnh đường dài khiêm niệm khiết,
Lìa xa sắc tướng Nhẫn hòa Cung
May duyên nay gặp kỳ Ân tứ,
Một kiếp bồi công kết quả chung.
Tử Trước (15-04-Nhâm Tuất - 1982)
Một số anh em yêu cầu làm Thi để lúc chung qui Thài tế, Ông
viết hai bài Khoán thủ:
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HỮU vô, vô hữu huệ tâm không,
PHAN hướng chơn linh Phật Pháp thông.
QUÂN định thần an sanh trí giác,
Thiêng liêng hằng sống đoạt huyền không.
Tứ đại phàm thân giải thể xong,
Phù du thế cuộc thị giai không.
Chơn thần bất diệt thông thiên hội,
Thoại khí Hạo Nhiên kiến diện nồng.
Tử Trước (ngày 03-07-Bính Thìn - 08-08-1976)
Anh em thấy Ông có tánh đức siêu phàm, nhờ Ông lám bài
vịnh "Cái Siêu", Ông viết ngay:
CẢM TÁC CÁI SIÊU
Thân do Mồ- Kỷ nặn nên hình,
Siêu thị danh đề dẫu thấy khinh.
Lò lửa Càn Khôn nung tánh đức
Nước sôi Vũ trụ luyện tâm linh
Uống viên Cơ Ngẫu hòa tinh hợp,
Thủy Hỏa tương dung Thoại-khí sanh.
Giúp thế độ đời trừ độc vị,
Góp công xã hội sá chi mình.
Tử Trước (17-09-Bính Thìn -1976)
Ông rất khổ hạnh mà vẫn thản nhiên, nên tự thuật một bài thơ
để tỏ ý của mình:
CÁI KHÔNG
Từ thuở chào đời vẫn cái không!
Lớn lên danh lợi lại đèo bồng..
Kinh doanh sự nghiệp chưa bao thỏa,
Vợ đẹp nhà cao thẩm mỹ thông.
Bọc rắn, ôm hùm chưa tỉnh ngộ,
Diệt thân hại trí gọi là khôn.
Cho hay thế sự ba canh mộng,
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Của trục phù du cứ mãi chồng.
(Tử Trước)
NGHE THI THIÊNG LIÊNG
Ngày 05-04 nhuần Nhâm Tuất (1982) Ông Hữu Phan Quân
cúng thời Ngọ, hiến lễ xong, cứ đứng yên không vào Cung
Đạo bái lễ, Sĩ-Tải Bùi văn Tiếp nhắc; Ông Hữu Phan Quân trả
lời: không phải ngủ gục, vì đang nghe thơ thiêng liêng. Sau
ông Tiếp hỏi hoài, ông Hữu mới tiết lộ bài thi đó là của Liễu
Nhứt Chơn Nhơn, nhờ ông nói chép ra như sau:
Thiên Thai văng vẳng tiếng tri âm,
Nương máy Âm Dương đến để thăm.
Hình vóc cảnh Tiên vô sắc hóa,
Chơn Thần nước Phật hiển linh tâm.
Hạo Nhiên vận chuyển Kim quang hiện,
Thoại-khí luân lưu pháp diệu thâm,
Mừng đặng Tam huê nay tụ đảnh,
Thiêng liêng văn bản định Đài vân.
(Bài của Liễu Nhứt Chơn Nhơn)

HỮU PHƯƠC
有福
Hữu phước là được hưởng nhiều ân phước qúi báu của cơ
Đại Ân xá kỳ Ba là Đức Chí-Tôn đến ban cho mối đạo Nhà:
Nhất là người Việt Nam được hiểu đạo, biết đạo và dự phần
trong hàng Thánh Thể của Chí-Tôn.
Đức Hộ-Pháp nói: "Cái trách nhậm rất nặng nề mà mấy em rất
hữu phước nên Chí Tôn ban cho mấy em được đứng vào
trong Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng. Qua muốn sau khi
Qua về Thiêng Liêng mà được thấy mấy em nối nghiệp cho
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Qua thì Qua rất vui mừng lắm vậy, huyền bí Thiêng Liêng đã
định, chỉ có một mình vị Phật Tử, nên sự vui hứng của Qua là
muốn thấy có một đứa em làm xong phận sự đoạt vị Tiên Tử
sống tại thế gian nầy."

HỮU THÀNH TẤT HỮU THẦN
Ðức Quyền Giáo Tông giải về Ðức Chí Thành (1935) "Người
hành đạo cần phải có đức chí thành, tôn chỉ Ðạo mới đặng
quang minh chánh đại, rồi nhơn đó mới đặng lòng tín nhiệm
của chúng sanh. Khi tụng kinh cầu nguyện, khẩn vái với Trời
Phật, nếu đặng chí thành mới có cảm. Có cảm mới có ứng. Có
ứng mới có nghiệm; cho nên có câu: "Hữu thành tất hữu
Thần" là vậy đó!".

HỮU THỈ SIÊU QUẦN CHƠN CHI THƯỢNG
有始超群眞之上
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên giáo).
(Hữu: Có. Thỉ: hay Thủy là bắt đầu. Siêu: Vượt lên trên. Quần:
Nhiều người tụ họp đông đảo. Chơn: hay Chân là thực, có
thật. Trong Tiên giáo, Chơn là những vị tu hành đắc quả thành
Tiên, và được gọi là Chơn Nhơn (Người Chơn). Chi: Tiếng
đệm. Thượng: Ở trên). Hữu thỉ là có đầu mối, khởi đoan, có
bắt đầu, là có nguồn gốc.
Trong thời Hữu thỉ, Ðức Thái Thượng đứng trên hết các vị
Tiên. Khi Trời đất đã an ngôi rồi thì bắt đầu từ đó trở về sau
được gọi là thời Hữu thỉ, vì Trời Ðất là Âm Dương, như cha
mẹ hóa sanh ra muôn loài vạn vật. Như vậy, Âm Dương là cái
đầu mối của vạn vật. Trước thời của Hữu thỉ là thời Hỗn mang,
chỉ có Hư Vô chi Khí, mà không ai biết được nguồn gốc của nó
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do đâu mà có, nên thời nầy được gọi là thời Vô thỉ, nghĩa là
không có nguồn gốc phát sanh.Trong thời hữu thỉ thì Ðức Thái
Thượng là Đấng đến trước nhất và làm đầu hết các vị Tiên.

HỮU TƯỚNG - VÔ VI
有相-無為
Ngài Bảo Thế thuyết nhân lễ Đức Quan Thánh ngày 23-6
Nhâm Dần (1952): "Xem kinh định lý, chúng ta nhận thức Đạo
hàm súc vạn nghĩa, chất chứa vạn năng, vô sở bất tài lưu
hành khắp nơi, nuôi sống khắp loài. Suy vì bởi rờ không đụng,
ngó không thấy, kêu không nghe tiếng dội, người ta mới không
gần được Đạo. Chẳng những vậy đa số còn đinh ninh rằng,
sống đây là tự nhiên sống chớ chẳng hiểu có liên hệ gì giữa
hữu tướng và vô vi".

HỮU TỬ THIÊN - VÔ TỬ THIÊN
Đức Hộ-Pháp nói: "Khéo, chúng ta phải khéo, cảnh vô tri Hữu
Tử Thiên lại cũng có Vô Tử Thiên, chừng nào vô hàng phẩm
đứng địa vị Vô Tử Thiên, tánh chất của họ cao siêu không còn
phàm chất của họ. Các Đấng Thiêng Liêng còn ở trong Hữu
Tử Thiên họ cũng như ta vậy, cũng có quân tử tiểu nhơn, cũng
cá nhân cá tánh như ta vậy. Các Đấng ấy thế nào ta thế đó, có
nhiều hàng phẩm ta không luận cùng, cũng có kẻ thì thân với
ta, mà cũng có kẻ thù nghịch đáo để với chúng ta, không thể gì
chúng ta hòa giải họ đặng. Chúng ta đã ngó thấy Đạo Pháp
nếu có Phật thì có Ma, có Trời thì có Quỉ, chúng ta chịu hai
cửa, một là cửa thua hai là cửa ăn. Các Chơn Linh, từ bậc
Hữu Tử Thiên trở xuống biết bao nhiêu mà nói. Họ không
đáng gì là Thầy ta mà họ mơ vọng dạy ta, biểu ta làm học trò
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họ, đám Chơn linh đó nhứt là ở trong Đại Hải Chúng, đệ nhứt
nguy hiểm hơn hết là Kim Quang Sứ tự là Quỉ-Vương, nếu
chúng ta đã tu rủi lầm nghe người thì làm đầy tớ cho người,
làm môn sanh của người".

HỮU VĂN - HỮU VÕ - HỮU PHONG BA
有 文 - 有 雨- 有 風 波
Thi văn dạy đạo có câu:
Hữu văn, hữu võ, hữu phong ba,
Nhựt Nguyệt Âm Dương tứ quí hòa.

HỮU VI - HỮU HỦY
"Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-Pháp trước thì phải khổ đa!
Đang lúc đời cạnh-tranh tàn bạo, nếu mở Bí Pháp trước, cả sự
bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở Thể-pháp
trước, dầu cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cơ thể hữu
vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn mặt Bí Pháp còn
là Đạo còn."

HỮU VI - VÔ VI
有為 - 無 為
E: Material, spiritual.
F: Matériel. Spirituel.
Hữu: Có, trái với Vô là không. Vi: làm. Vô: không.
Nghĩa đen: Hữu vi là có làm, Vô vi là không làm.
Hữu vi là có làm, tức là có tạo tác, có nhân duyên tạo tác, có
can thiệp vào tự nhiên, có suy nghĩ tính toán, từ đó phát sanh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN H

542

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

tình cảm. Hữu vi thì vô thường. Trái với Hữu vi là Vô vi.
Thí dụ như ta muốn thuyết đạo cho hay, ta cố công biên soạn
trước bài thuyết đạo, đó là Hữu vi. Còn khi đột nhiên tùy cơ
mà nói đạo để hóa độ người, thì đó là Vô vi.
Bố thí mà trông phước báo đáp lại, ấy là Hữu vi; còn bố thí
một cách tự nhiên, không hề tưởng đến quả báo, đó là Vô vi.
Như thế, Hữu vi là Hữu lậu, còn phiền não, còn trìu mến. Còn
Vô vi là Vô lậu, tự nhiên không phiền não.
Bài kệ nổi tiếng về Hữu vi trong Kinh Kim Cang:
Nhứt thiết Hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ, diệc như điển,
Ưng tác như thị quán.
Nghĩa là:
Hết thảy các pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, ảnh,
Như sương, cũng như ánh chớp,
Nên quan sát như vậy đó.

HỰU TỘI
宥罪
E: To forgive sins.
F: Pardonner les fautes.
Hựu: rộng lòng tha thứ. Tội: tội lỗi. Hựu tội là rộng lòng tha
thứ các tội lỗi.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế:
"Tích phước hựu tội, Đại Thiên Tôn."
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HY
• HY 希 như chữ 稀 là sơ sài – mỏng manh – ít.
• HY 嘻 tiếng than, tiếng sợ.
• HY 禧 Phúc - tốt lành HY 嬉 vui chơi.
• HY 熙 Sáng sủa. Khí hòa ấm.
• HY 譆 Tiếng vì sợ mà kêu lên, nóng gọi là Hi Hi.
• HY 犧 Súc vật để tế thần- Sắc thuần túy, không tạp.
• HY 羲 Vua Phục Hy.

HY BÁ LAI (Sử)
希伯來
Một chủng tộc kiến quốc tại Palestine năm 1320 trước kỷ
nguyên. Năm 940 trước kỷ nguyên chia làm hai nước Do Thái
và Dĩ-Sắc-Liệt (Hébreux)

HY HOÀNG THƯỢNG NHÂN
羲黃上人
Nói về vua Phục Hy và vua Hoàng Đế, là những vị Vua vào đời
Thái Cổ.

HY HỮU
希 有
E: Rare.
F: Rare.
Hy hữu: Hiếm có, ít có, ít có thể xảy ra.
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HY LẠP (Địa)
希臘
F: Grèce.
Một nước Cộng-Hòa ở Nam bộ Âu-châu, khai hóa rất sớm,
văn hóa Âu châu gốc tại đó

HY LẠP CHÍNH GIÁO (TÔN)
希臘正 教
F: Eglise Grecque Orthodoxe.
Hy lạp Chính giáo, tức là Giáo Hội Hy-Lạp tự xưng là Chính
giáo.

HY LẠP CHỦ NGHĨA
希臘主義
F: Hellénisme
Hy-Lạp chủ nghĩa là cái chủ nghĩa của nhà học giả sùng
thượng tinh thần và khí phách của thời đại Hy Lạp toàn thịnh
mà muốn khôi phục lại.

HY LẠP GIÁO HỘI (Tôn)
希臘教會
F: Eglise Grecque.
Hy-Lạp Giáo hội là một phái trong Cơ-Đốc-Giáo,thế kỷ thứ 14
phân ly với La-Mã giáo hội mà tổ chức riêng, thịnh hành ở HyLạp và Nga-La-Tư

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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HY LẠP VĂN HÓA
希臘文化
F: Culture Grecque.
Hy-lạp Văn hóa là văn hóa của nước Hy-Lạp xưa.

HY SINH
犧生
E: To sacrifier oneself.
F: Se sacrifier.
Hy sinh: nghĩa chánh là nói về loài súc vật phải bị giết để đem
cúng tế trời đất, theo ngày xưa, như đàn Nam Giao ở thành
phố Huế, nay còn di tích. Thường phải dùng ba con vật sống
là Trâu, dê, heo gọi là Tam sanh. Nghĩa bóng là người biết
quên mình, bỏ cả tự do, quyền lợi và sinh mệnh của mình mà
làm một việc gì, miễn đặng có lợi cho đoàn thể, dân tộc, quốc
gia, đạo pháp chẳng hạn.
Thánh ngôn: "Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Ðạo, song
chẳng đặng ân tứ cho bằng các Môn đệ Thầy ngày nay, các
con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước?"
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chư Chức
sắc không dám hy sinh cùng đời, mà không can đảm liều thân
đó thôi. Cười …Khó thật mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa
vụ với đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ,
vì vậy mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi
lần âu lo, nhưng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần
đây mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong
mỏi gì đoạt phẩm".
"Các Thánh vô tội đã hy-sinh tạo hạnh-phúc cho toàn thiên hạ,
cho kẻ khác hưởng, bởi thế ngày nay chúng ta nên hội hiệp
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nhau lại làm lễ cho long-trọng mà cầu siêu cho các chiến sĩ đã
hy-sinh bảo vệ sanh mạng tồn tại của thiên-hạ. Ngày nay là
ngày trọng yếu, mà lại là ngày lễ của Chính-phủ chọn lựa".
Thi văn dạy Đạo:
Quyết dạ hy sinh Trời chẳng phụ,
Thành lòng Phật cứu, nhớ nghe con!

HY SINH CÁI CHẾT ĐỂ ĐẠT CÁI SỐNG
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa: "Từ khi mở Đạo đến giờ cả
Thánh-Thể Đức Chí Tôn và Bần-Đạo đã thuyết minh một cái
đời hy sinh đạo đức của Ngài, cả thảy đều biết, không cần
thuyết lại nữa, lập đi lập lại cũng không bổ ích vào đâu cho
lắm. Chúng ta thử tìm trong các Thánh-ngữ của Ngài để lại.
Hiểu thấu cái huyền vi bí ẩn Đạo-giáo của Ngài thế nào, cái ấy
có lẽ hữu ích hơn, nên Bần-Đạo lấy lời triết lý của Ngài đã nói
lưu trong Thánh ngữ của Ngài để lại cho các Thánh Tông Đồ
có câu nói cao sâu bí ẩn mà thiết thật làm sao, hay làm sao!
Ngài nói rằng: Biết hy sinh cái chết đặng đạt cho đặng cái
sống... Cái bí mật trong lời nói ấy là vầy: Phải biết làm sao cái
chết thật, mà phải biết làm sao cái sống là thật. Cái sống và
cái chết, ta cũng nên tìm hiểu điều ấy… Bây giờ luận theo Đức
Chúa Jésus Christ, phải biết hy sinh cái chết mới tìm cái sống.
Đạo giáo nào kiếm mắc mỏ khó khăn, chớ Đạo giáo Cao-Đài
Đức Chí Tôn để Bí pháp ấy trong Thánh-Thể của Ngài. Ngài
nói những kẻ nào dám chết về Đời, sống vì Đạo, những kẻ ấy
mới đáng làm Thánh-Thể của ta nơi mặt thế gian này".
Đây là điều tám trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ tám: lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ đau chớ ngại công trình;
Biết rằng con phải hy sinh,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao?
Ðừng chấp việc núi cao rừng thẵm,
Hãy dò đường muôn dặm xa trông;
Nếu con thề giữ trọn lòng,
Ðương nhiên đắc Đạo thoát vòng tử sanh.

HY THÁNH - HY HIẾN
希 聖 -希 賢
E: To offer joyfully.
F: Offir joyeusement.
Hy vọng rằng sẽ theo kịp bậc Thánh, bậc Hiền. Người đang
học đạo, đang tu hành luôn hy vọng sẽ trở thành bậc Thánh
Hiền. Người Hiền phải hiểu rằng là sự đạo đức cao thượng.
Có thể là bậc văn võ toàn tài, nhưng lối xử kỷ tiếp vật lúc nào
cũng tỏ ra là hiền lành, không vũ phu, nhưng không phải là
hạng người nhút nhát, khiếp sợ trước oai quyền.

HY VỌNG
希望
F: espoir.
Là một sự trông mong, đặt hết sức tin tưởng vào một việc sắp
làm, một ý tưởng, một hoài bão đang chờ thành công.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Dầu cực nhọc cũng an tấc dạ
Nguyện nhứt tâm truyền bá Đạo Thầy
Một bầu hy vọng đã đầy,
Chờ ngày rỗi rảnh đi ngay một đường.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

548

▐ Q.2 VẦN H

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

HỶ
喜
Đức Hộ-Pháp nói " Chữ Hỷ là Mừng, con người khi gặp việc
đáng vui mừng thì cũng phải trầm tĩnh như thường, chẳng nên
mừng thái quá mà biến thành sự hại. Ví như ông Trình Giảo
Kim, nghe tin dòng họ Tiết, Tiết Giao, Tiết Quỳ, phò Lý Đáng,
đem binh về phục nghiệp Đường trào, trừ Võ Hậu, thì ông ta
mừng quá độ, phát thinh đại tiếu, cười ngất cho đến tắt hơi. Ấy
là mừng quá mà chết. Đời nay có kẻ trúng số độc đắc mà
chết."

HỶ XẢ
喜 捨
E: To sacrifice oneself with joy.
F: Se sacrifier avec joie.
Hỷ: Mừng, vui vẻ. Xả: không nắm giữ nữa. Hỷ xả là vui vẻ bỏ
qua hết. Hỷ và Xả còn là hai đức tánh trong Tứ Vô Lượng
Tâm. Hỷ là vui vẻ đối với những phúc lợi của chúng sanh, đối
với sự thành công của chúng sanh về tài vật hay danh vọng,
và nhứt là về Đạo lý. Đối với người không có tâm Hỷ thì khi
thấy người khác hơn mình thì sanh lòng ganh ghét.
Xả là bỏ đi, buông thả tất cả, không chấp nê vướng mắc. Như
tha thứ cho người ta khi họ xúc phạm đến mình, hoặc đem
những thứ mà mình có bố thí cho người.
Người tu mà có lòng Hỷ Xả luôn luôn thì trong lòng bao giờ
cũng hoan hỷ, thư thái, an nhàn.

HẾT VẦN H

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần I&Y
ÍCH
• Ích Quẻ Phong Lôi Ích

• Ích Kỷ Hại Nhân

IM
• Im Đìm

• Im Lìm
Y
•Y
• Y Bát
• Y Bát Chơn Truyền
• Y Bất Như Tân, Nhân Bất
Như Cố
• Y Bệnh Bất Y Mệnh
• Y Giá Phạn Nang

• Y Kỳ
• Y Nhiên
• Y Pháp Bất Y Nhân
• Y Quan Tử Tế
• Y Tấu
• Y Viện

Ý
•Ý
• Ý Chí
• Ý Chỉ
• Ý Đồ
• Ý Hướng
• Ý Nghiệp

• Ý Nguyện
• Ý Niệm
• Ý Tại Ngôn Ngoại
• Ý Thức
• Ý Vị

Ỷ
•Ỷ
• Ỷ Công Khi Lịnh
• Ỷ Mạnh Hiếp Yếu

• Ỷ Quyền
• Ỷ Tài Ỷ Sức
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YÊM
• Yêm Ẩn
• Yêm Điềm
YẾM
• Yếm

• Yếm Thế

YỂM
• Yểm
• Yểm Cựu Hỉ Tân
• Yểm Cựu Nghinh Tân
• Yểm Dục
• Yểm Hộ

• Yếm Nhân Nhĩ Mục
• Yểm Quyền
• Yểm Tài
• Yểm Trợ

YÊN
• Yên Hà
YẾN
• Yến Hội
• Yến Tử Hà

• Yến Tước An Tri Hồng Hộc
Chí

YẾNG
• Yếng Sáng
YẾT
• Yết Kiến
• Yết Ma Luật

• Yết Ma Nhung
• Yết Thị

YÊU
• Yêu

• Yêu Dấu
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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• Yêu Ma
• Yêu Nghiệt
• Yêu Quái

• Yêu Sách
• Yêu Trọng

YẾU
• Yếu
• Yếu Hèn Khiếp Nhược
• Yếu Lý
• Yếu Nhiệm
• Yếu Tâm Lơi Bước

• Yếu Tha Già Thãi
• Yếu Thiết
• Yếu Tố
• Yếu Trọng

YỂU
• Yểu
• Yểu Điệu

• Yểu Tử - Yểu Vong
• Yểu Minh
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ÍCH Quẻ 42: Quẻ Phong Lôi Ích
Quẻ 42. Quẻ Quẻ Phong Lôi Ích 風 雷 益
Tượng: Tu hành
Quẻ này là quẻ Phong-Lôi Ích.Chấn hạ là nội Chấn. Tốn
thượng là ngoại Tốn. Tốn vi Phong, Chấn vi Lôi, nên tên quẻ
đọc là Phong Lôi Ích.
Về ý tứ sắp đặt thứ tự quẻ,
sau quẻ Tổn tiếp lấy quẻ Ích
là cớ vì sao?
- Qua rồi là quẻ Tổn. Tổn là
hao mòn, là khuyết đi. Hết
Tổn đến Ích, hết thịnh đến
suy, như cái vòng xây tròn. Khi Tổn cùng cực tất nhiên đến
Ích. Thế nên sau quẻ Tổn tiếp đến quẻ Ích là vậy.
Theo về Tượng quẻ: Tốn vi Phong, Chấn vi Lôi. Lôi với Phong
là hai thứ hỗ trợ cho nhau. Gió mạnh thời Sấm càng hung,
sấm động thời gió càng to, Gió sấm tiếp sức nhau làm lợi ích
cho nhau, nên hai quẻ này họp lại gọi bằng Ích..Còn theo về
nghĩa quẻ: hào Dương ở giữa quẻ trên, thêm cho hào Âm ở
dưới. Quẻ trên nguyên là Quẻ Càn ☰ bớt một hào Dương
thành ra Tốn ☴. Quẻ dưới nguyên là quẻ Khôn ☷ thêm vào
một hào Dương thành ra Chấn ☳. Thế là bớt của kẻ trên thêm
cho người dưới, để được thêm dày, thêm vững, nên đặt tên là
Ích. Tức nhiên đây là quẻ biến từ quẻ Thiên Địa Bĩ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Hiện nay nhân loại đã lên đến mức văn-minh vật chất cao độ,
ấy là thời Tổn vừa qua, hầu như không còn một điều gì để họ
khao-khát nữa. Cả việc lên trời hay xuống biển cũng là việc
trong tầm tay, nhưng họ sẽ không thấy gì mới lạ trong tầm
nhãn giới. Nhân loại muốn tìm một cái gì khác hơn ở cái thế
giới siêu hình kìa. Như vậy là vẫn chưa thoả mãn tính hiếu kỳ
vốn có sẵn trong tâm tư của tất cả mọi người. Thế là họ phải
tìm về một thế giới tâm linh, họ muốn khám phá cái màn bímật ấy lắm. Nhưng Thượng-Đế cũng nói rằng, Ngài không bao
giờ cho họ thấy một cách dễ dàng trong niềm kiêu-hãnh và tự
phụ. Nghĩa là muốn đến với Ngài phải có sự chí-thành.
Trong cửa Đạo Cao-Đài có Đàn Cơ đặc biệt dành cho người
Pháp hầu đàn được viết bằng tiếng Pháp. Đây là bài dịch ra
tiếng Việt:
ÐẤNG CHỦ TỂ TOÀN NĂNG giáng thế tá danh
CAO ÐÀI truyền chơn lý tại Việt Nam
Hỏi: Làm sao tìm đặng phẩm tước, của cải và danh vọng của
Trời? Thầy trả lời: "TU
THẦY, các con
"Các con phần nhiều biết tiếng Lang sa, Thầy dùng nói cho
các con dễ hiểu đạo lý.
- Phẩm tước là gì? Của cải, danh vọng là gì?
Phẩm tước là sự tổng hợp các chức tước đã bày ra để quyến
rủ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức tước ấy do người
đời tạo ra phong thưởng kẻ khác.
- Giá trị của các chức tước ấy ra sao?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ÍCH KỶ HẠI NHÂN
益己害人
Thầy dạy: "Có nhiễm trần, có lăn lóc mơi sương chiều gió, có
kim mã ngọc đàng, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua, có
ích kỷ hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới
thấy đặng tỏ rõ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy cuộc
nhục vinh, buồn vui không mấy chốc, chẳng qua là trả vay vay
trả đồng cân, chung cuộc lại thì mối trái oan còn nắm, mà cũng
vì đó mới thấy đặng đường hạnh đức trau mình, trò đời chẳng
qua một giấc huỳnh lương".

IM LÌM
E: Calm.
F: Transquille, calme.
Im lìm: Yên lặng, bất động.

IM ĐÌM
Im đìm: đầm ấm, hạnh phúc.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc-Đẩu,
"Kìa im-đìm phúc-hậu Nam-Tào."
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Y
• Y 衣 Cái áo.
Td: Y bát, Y bất như tân.
• Y 依 Theo, thuận theo, như cũ.
Td: Y kỳ, Y tấu.
• Y 醫 Chữa bịnh, thầy thuốc.
Td: Y viện.

Y BÁT
衣缽
E: The coat and bowl.
F: L'habit et bol.
(Y: Cái áo. Bát: cái bình Bát-Vu của các vị sư Phật giáo mang
đi khất thực, dùng để đựng cơm và đồ ăn bố thí). Y Bát là cái
áo cà-sa và cái bình Bát Vu của một vị sư, đây là hai món rất
cần thiết của một vị sư phái khất sĩ của Phật giáo.
"Hai nhân vật: Huệ Năng và Thần Tú Thầy có nhắc đến. Hai vị
nầy đều là học trò của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn của Phật giáo
Trung Hoa. Thần Tú học với Hoằng Nhẫn nhiều năm nhưng
chưa tỏ ngộ được Chơn tánh. Huệ Năng mới học với Ngũ Tổ
có 8 tháng nhưng lại ngộ Đạo, thấy được Chơn tánh, đạt được
trí huệ. Do đó, Ngũ Tổ truyền Y Bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ
Phật giáo, dạy xuống miền Nam hoằng pháp, truyền bá phép
tu Ðốn ngộ. Sư Thần Tú có phần buồn nên đi lên phía Bắc
hành đạo, truyền bá phép tu Tiệm ngộ. Lúc bấy giờ, Phật giáo
Trung hoa chia ra làm hai phái: Nam Tông của Lục Tổ Huệ
Năng và Bắc Tông của Ðại sư Thần Tú. Nhưng Nam Tông mới
là chánh truyền vì Lục Tổ Huệ Năng có Y bát nên làm Lục Tổ"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Y BÁT CHƠN TRUYỀN
衣缽真傳
Y Bát là cái áo cà-sa và cái bình Bát-Vu của một vị sư, đây là
hai món rất cần thiết của một vị sư phái khất sĩ của Phật giáo.
Y-Bát cần yếu như thế nên trở thành chơn truyền, là tín vật để
truyền ngôi Tổ Sư bên Phật giáo, gọi là "Y-Bát chơn truyền".
Trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài đem cái áo
cà sa (Y) và cái bình Bát-vu (Bát) của Ngài trao cho Ma HaCa-Diếp để làm tín vật và truyền ngôi Tổ Sư Phật giáo cho
Ma-Ha-Ca-Diếp. Sau đó, Ma-Ha-Ca-Diếp truyền Y Bát lại cho
A-Nan làm Đệ Nhị Tổ Sư Phật giáo Ấn Độ. Y Bát nầy được
truyền dần xuống những vị Tổ Sư kế tiếp, truyền mãi đến vị Tổ
Sư thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Sư Bồ Đế Đạt Ma vâng lịnh vị
Tổ Sư tiền nhiệm, sang truyền đạo nơi nước Trung hoa và
đem Y Bát qua nước Trung hoa. Ngài Bồ Đề Đạt Ma ẩn cư tại
chùa Thiếu Lâm nước Tàu, quay mặt vào vách đá Thiền định
trong 9 năm, Ngài thâu được một người đệ tử vừa ý là Huệ
Khả, rồi sau đó Ngài truyền Y Bát cho Huệ Khả làm Tổ Sư
Phật giáo tại Trung hoa. Thế là Ngài Bồ Đề Đạt Ma trở thành
Đệ nhứt Tổ Sư của Phật giáo Trung hoa và Huệ Khả là Đệ nhị
Tổ Sư của Phật giáo Trung hoa. Y Bát chơn truyền của Phật
giáo Ấn Độ đã chuyển sang nước Trung hoa và Y Bát nầy
được truyền dần xuống các vị Tổ Sư nối tiếp theo.
- Huệ Khả truyền Y Bát cho Tăng Xán làm Tam Tổ.
- Tăng Xán truyền Y Bát cho Đạo Tín làm Tứ Tổ.
- Đạo Tín truyền Y Bát cho Hoằng Nhẫn làm Ngũ Tổ.
- Hoằng Nhẫn truyền Y Bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ.
Từ đây trở về sau, không còn lệ truyền Y Bát nữa. Như vậy,
Huệ Năng là vị Tổ Sư cuối cùng có được Y Bát.
Vì sao Lục Tổ Huệ Năng lại bỏ lệ truyền Y Bát?
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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- Bởi vì Ngài tuân theo mật lịnh của các vị Tổ Sư đời trước,
chớ không phải do ý riêng của Ngài. Y và Bát của Đức Phật
Thích Ca là hai bảo vật thiêng liêng. Con người vào thời Mạt
pháp ít học ít tu, dễ sanh lòng tham dục, muốn dùng bạo lực
để tranh đoạt báu vật, không ngại giết hại lẫn nhau. Chính Đại
Sư Thần Tú khi hay tin Ngũ Tổ đã truyền Y Bát cho Huệ Năng,
liền cho đệ tử đuổi theo Lục Tổ, ý cũng muốn tranh đoạt Y Bát,
nhưng thất bại. Các vị Tổ Sư đã ý thức được điều đó, nên
truyền mật lịnh cho Lục Tổ Huệ Năng, sau đời Ngài thì chôn
giấu Y Bát một cách bí mật cho tuyệt tích luôn, để tránh việc
tranh giành báu vật mà giết hại lẫn nhau.

Y BẤT NHƯ TÂN, NHÂN BẤT NHƯ CỐ
衣不如新人不如故
(Y: Cái áo. Bất: không. Tân: mới. Nhân: người. Cố: cũ. Y bất
như tân: áo không gì bằng áo mới. Nhân bất như cố: người
không gì bằng bạn cũ). Mới hay vật chất hay đổi thay, tinh thần
thì bất diệt
Câu này chỉ người đời thường chuộng cái mới về vật chất,
người thích mặc áo mới và bỏ đi cái cũ, gọi là "Có mới nới cũ",
ngòai nghĩa thông thường còn nói là kẻ "vong ân bội nghĩa".
Nhưng nếu người có tinh thần đạo đức thì chuộng cái tình
thâm sâu, như tình bạn cũ thường có giá trị cao, hiểu nhau và
yêu mến nhau hơn.

Y BỆNH BẤT Y MỆNH
醫病不醫命
Câu này ý nói một thầy thuốc dầu cho giỏi mấy đi nữa cũng
chữa được bịnh người mà thôi chứ không chữa được mệnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trời. Chỉ có đạo đức của chính mình mới có thể sữa được
mạng Trời. Có câu: Cứu căn chứ không phương cứu số.

Y GIÁ PHẠN NANG
衣架飯囊
(Y: cái áo mặc trên người; giá: vật để mắc áo vào, phạn: cơm
nấu chín; nang: cái túi, là vật để đựng vào cho khỏi rớt) Cả câu
này là nói cái giá máng áo, cái túi đựng cơm. Ngụ-ý chỉ một
con người bất tài vô dụng, sống mà không làm lợi ích gì cho
người mà còn làm rối trật tự nữa.
Câu trên đã nên thành ngữ: "giá áo túi cơm". Ý nói: kẻ ăn
không ngồi rồi là chỉ người vô dụng. Thường là hạng người
sống mà không làm gì có ích cho xã hội xem như là cái giá để
mắc áo; ăn nhiều mà không làm gì lợi cho người khác nhờ cậy
có khác nào như cái túi đựng cơm.

Y KỲ
依期
E: Conformably to the promise.
F: Conformément à la promesse.
Y: Theo, thuận theo, như cũ. Kỳ: kỳ hạn. Y kỳ là theo đúng kỳ
hạn đã định.

Y NHIÊN
依然
E: As before.
F: Comme jadis.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Y: Theo, thuận theo, như cũ. Nhiên: như thế. Y nhiên là vẫn y
như thế.
• Y nhiên cố ngã: Tôi vẫn còn như cũ.

Y PHÁP BẤT Y NHÂN
依法不依人
Y: Theo, thuận theo, như cũ. Pháp: giáo lý của tôn giáo. Nhơn:
người.
Y pháp bất y nhơn: làm đúng theo giáo lý đã dạy chớ đừng
làm y theo người hành đạo, bởi vì người có thể sai lầm chớ
giáo lý chơn truyền không bao giờ sai lầm.

Y QUAN TỬ TẾ
Y quan tử tế : Áo mão chỉnh tề
Đức Lý dạy: "Chư Đạo hữu chỉnh đàn cho Thầy ngự. Ai chẳng
y quan tử tế xuất ngoại. Nghe và tuân mạng.

Y TẤU
依奏
E: To approve.
F: Approuver.
Y: Theo, thuận theo, như cũ. Tấu: tâu lên Đức Chí Tôn. Y tấu
là chấp thuận đúng theo lời đã tâu xin.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nếu Thầy không vì Tam Kỳ Phổ Ðộ
thì Thầy đã y tấu lời xin của Giáo Tông mà hủy trường công
quả của các con hết thảy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN I-Y▐

13

Y VIỆN
醫院
E: Hospital.
F: Hôpital.
(Y: chỉ chung về thúôc để cứu người; Viện: ngôi nhà lớn)
Y-VIỆN là cơ quan trông nom về việc chữa bịnh. Y-viện còn là
một trong Cửu Viện thuộc Tòa Thánh- Tây Ninh, có nhiệm vụ
nghiên cứu cách chữa bịnh và thuốc trị bịnh, lo về việc săn sóc
sức khỏe như cung cấp thuốc men, khám bệnh cho các Chức
sắc và các nhân viên công quả trong Đạo.
Trong Nội Ô Tòa Thánh có mở ra hai Y-Viện: một của Hội
Thánh Cửu Trùng-Đài và một của Hội Thánh Phước Thiện.
Đứng đầu Y-Viện là một vị Thượng Thống, hàng phẩm Phối
Sư, có các Phụ Thống, Quản Văn phòng và Thơ ký giúp việc.
Phần chuyên môn có các Bác sĩ, Y sĩ, Y tá, Điều dưỡng,
Lương y, chăm sóc bệnh nhân theo hai ngành: Tây-y và Đôngy.
Y-viện còn có nhiệm vụ săn sóc các trẻ em mồ côi và đồng
bào nghèo.
Chức sắc phẩm Thượng Chánh Phối-sư lo về mặt ngoại giao
với Chánh Phủ, giữ quyền giáo hóa, làm Chủ Tọa Hội Nhơn
Sanh, dưới quyền có 3 Viện:
* Học Viện (Instruction publique) lo bảo toàn: Thể, Trí, Ðức
dục của toàn thể Chức sắc, Ðạo hữu và Nhi đồng.
* Y Viện (Santé publique) chuyên môn khoa cứu tế, lo trị các
chứng bịnh của toàn Ðạo.
* Nông Viện (Agriculture) lo khai phá mở mang đồn điền,
chuyên về trồng tỉa.
Đôi liễn đặt trước cổng Y-Viện Phước Thiện:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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- Y nghiệp thuật Kỳ Hiên diệu dược hạnh lâm trừ vạn bệnh,
- VIỆN đường thâm võ lộ tế nhơn công đức phục hồi xuân.
• 醫業術岐軒妙藥杏林除萬病
• 院堂深雨露濟人功德復回春
Nghĩa là:
- Nghề chữa bịnh do theo phương pháp của ông Kỳ Bá thời
Hiên Viên Huỳnh-Đế, là ông tổ của nghề Y thuật nước Tàu,
nhờ thuốc hay thầy giỏi, trị lành muôn bịnh,
- Viện đường, hưởng được nhiều ơn huệ, giúp người, tạo
công đức, làm cho hồi phục sức khỏe như lúc trẻ.
Hàn Lâm Viện có vị Bảo Y Quân trông nom cơ quan này.
Đôi liễn nầy đặt tại cổng của Y Viện Phước Thiện.

Ý
Ý 意 Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn.
Td: Ý chí, Ý hướng, Ý nguyện, Ý thức.

Ý CHÍ
意志
E: The will.
F: La volonté.
(Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Chí: lòng mong muốn và
quyết tâm thực hiện) Ý chí là lòng ham muốn mạnh mẽ, quyết
tâm thực hiện cho kỳ được điều mình mong muốn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Ngoài ý chí đạo đức của con, con
còn có ý tìm hiểu giáo lý mới mẻ nầy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ý CHỈ
意旨
E: The intention.
F: L'intention.
(Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Chỉ: ý tứ) Ý chỉ là ý định,
chỗ tâm ý của mình định.

Ý ĐỒ
意圖
E: Bad intention.
F: Mauvaise intention.
(Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Đồ: mưu kế). Ý đồ là ý
muốn lập mưu kế lợi mình hại người.

Ý HƯỚNG
意向
E: The intention.
F: L'intention.
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Hướng: nhắm tới. Ý
hướng là ý nghĩ nhắm về một mục đích nào.

Ý NGHIỆP
意業
E: The retribution of the thought.
F: La rétribution de la pensée.
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Nghiệp: con đường đi từ
nhân đến quả. Ý nghiệp là cái nghiệp của tư tưởng, ý nghĩ.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Nếu mình có những ý nghĩ xấu thì nó tạo nghiệp xấu cho
mình, nếu có ý nghĩ tốt thì nó tạo nghiệp lành cho mình.
Ý nghiệp là một trong Tam nghiệp: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp
và Ý nghiệp. (Xem: Tam nghiệp, vần T)

Ý NGUYỆN
意願
E: The wishes.
F: Les voeux.
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Nguyện: mong ước. Ý
nguyện là điều mong ước hằng nghĩ đến.

Ý NIỆM
意念
E: The concept.
F: Le concept.
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Niệm: tưởng nghĩ. Ý
niệm là ý mình quan niệm về một sự vật.

Ý TẠI NGÔN NGOẠI
意在言外
Ý tại ngôn ngoại là những yếu lý đặt ở ngoài lời nói mà người
nghe cần phải để ý suy nghĩ mới tìm ra được. Vì một lý do nào
đó còn trong vòng bí mật, hoặc vì thiên cơ chưa dám tiết lộ
hẳn, chỉ nói bóng thôi (ý tại là ý nghĩa thì ở đây, tức là ở ngay
trong câu văn, ngôn là lời nói là sự suy tưởng thì ở ngoài)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đây là lời Đức Chí-Tôn nói với ba ông: Cư, Tắc, Sang (sau là
Thượng Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng Sanh) ngay từ buổi tiền khai
Đại-Đạo. Ấy là ngày 31 Décembre 1925. Đấng AĂÂ giáng với
lời lẽ thân thương:
"Ba con thương Thầy lắm há? Con thấy đặng sự hạ mình của
AĂÂ như thế nào chưa? Con có thấy thấu-đáo cái quyền-năng
của Thầy chưa? Người quyền thế nhứt như vậy có thể hạ
mình bằng AĂÂ chăng? AĂÂ là Thầy! Thầy đến con thế ấy con
thương Thầy không?"
Cao-Quỳnh-Cư bạch: Thấy nhơn-sanh chưa rõ sự huyền diệu
của Thầy, họ nói phạm thượng, ba con binh vực Thầy, ba con
cải-vả với họ. Thầy biết…Cười!
- "Sự nhỏ-nhẹ của Thất-Nương đó, con có bằng mảy mún gì
chưa? Học-hỏi sự nhỏ-nhẹ ấy.
- Sự cao-kỳ của Lục-Nương con có đặng mảy-mún gì chưa?
Học sự cao-kỳ ấy.
- Sự nhân-đức của Nhứt-Nương con có chút đỉnh gì chưa?
Phải học nhân-đức của Nhứt-nương.
- Tình-nghĩa yêu mến của Bát-Nương con có bằng lòng
không? Phải học.
- Phải học tình nhân-ái, trung-tín, cứu giúp của ba con có đặng
như Cửu-Thiên Nương Nương chăng? Phải học gương.
-Sự kính nhường của ba con có bằng Cửu Nương chăng?
Phải học".
Luận Đạo
Đây là khơi màu lý Dịch trong nền Đại-Đạo: Điều mà làm cho
chúng ta suy-nghĩ là tại sao Đức Chí-Tôn khi giáng dạy cho ba
ông mà không nói đến Cửu Thiên Nương-Nương trước (tức là
Đức Phật-Mẫu), hoặc bằng sự khiêm-tốn thì khi đề-cập đến
Cửu-Vị Tiên-Nương phải khởi từ Nhứt-Nương hoặc CửuCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Nương. Đằng này Chí Tôn nói đến Thất-Nương trước nhất,
rồi Lục-Nương, Nhứt-Nương, Bát-Nương, kế đến Cửu
Thiên Nương Nương, sau cùng là Cửu-Nương, tất cả là sáu
vị, mà không theo một thứ-tự nào cả. Trong buổi tiền khai Đại
Đạo này Đức Chí-Tôn giao ba vị Đệ-Tử đầu tiên cho Đức Phật
Mẫu và Cửu-vị Tiên-Nương trông nom về cơ giáo-hóa, ấy là
ba vị Cao Quỳnh-Cư, Phạm-Công Tắc, Cao-Hoài-Sang lại
được hân hạnh chọn làm ba Đệ-tử để học hỏi với Diêu-TrìCung trong bảy tháng trường. Nay coi như khóa học đã xong,
Phật Mẫu trả lại cho Chí-Tôn và Người đến nhận lãnh, mới
xưng chính danh "AĂÂ là Thầy", là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế,
đồng-thời Ngài cũng giao một trọng-trách là phải nhận lãnh cái
"gánh đồ thơ". Đúng là "Gánh đời nặng lắm khách đời ơi!" cho
ba vị này trong cơ khai Đạo cứu Đời.
* Bát Quái Đồ Thiên xuất hiện:
Lời dạy trên đây phân-tích rõ ra là một Bát Quái Đồ Thiên tức
nhiên là Bát-Quái của ông Thầy Trời, duy chỉ Đạo Cao-Đài mới
sử-dụng Bát-Quái này mà thôi. Do theo lời dạy ban đầu khi
khởi công làm Đền Thánh Thầy có định phương hướng: "ToàThánh day mặt ngay hướng Tây chánh cung Đoài ấy là Cung
Đạo, còn bên tay trái Thầy là cung Càn, bên tay mặt Thầy là
cung Khôn" (PCT).
Tất cả đều có duyên cớ: Phân-tích lời dạy để thấy ý-nghĩa cao
siêu và nhiều bí-ẩn trong Bát-Quái như:
- Khởi dạy là "sự nhỏ-nhẹ của THẤT-NƯƠNG" thất là con số
7, đứng về Bát-Quái Đồ Thiên là cung Đoài (chánh Tây cung
Đoài là hướng của mặt tiền Đền-Thánh). Đoài là cái miệng.
Miệng nói lời nhỏ-nhẹ dễ thương. Quan-trọng nhứt là cái
miệng, là lời nói. Hơn nữa Kỳ ba Phổ-Độ này lời nói là để lập
Ngôn, rất là thiết-yếu, lấy làm đầu trong câu chuyện, hẳn là có
duyên cớ! Bởi người liên-quan đến thất tình. Lại nữa nay là
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thời-kỳ Phổ-Độ, lập ngôn là chính, thế nên chữ ngôn 言có 7
nét hợp với quẻ Đoài cũng số 7. Xác định đây là con số 7.
- "Sự cao-kỳ của Lục-Nương" (lục là số 6 là cung Càn, hướng
Tây-nam) Càn là trời nên sự "cao-kỳ" nghĩa là cứng rắn. Khởi
ở quẻ CÀN số 6.
- "Sự nhân-đức của Nhứt-Nương" (nhứt là số 1 là cung Khảm,
chánh Nam). Khảm vi thủy, khảm chỉ về nước. Nước tượngtrưng người quân-tử tánh nhân-đức, hiền-lương.
- "Tình-nghĩa yêu mến của Bát-Nương" (bát là số 8 là quẻ
CẤN, hướng Đông-Nam). Cấn vi sơn, cấn là núi. Núi non hữu
tình nên dễ "yêu mến".
- Kế đến là "Phải học tình nhân-ái, trung-tín, cứu giúp của ba
con có đặng như Cửu-Thiên Nương Nương chăng?" (hai chữ
trung-tín cho biết đây là ngôi giữa, ở Bát-Quái đó là Ngũ
trung. Mà ngôi Cửu-Thiên Nương Nương chính là ngôi của
Mẹ Diêu-Trì nên Bà Mẹ có sẵn lòng nhân-ái.

- Sau cùng "sự kính nhường của ba con có bằng Cửu Nương
chăng?". Cửu là số 9, nói là Cửu Nương. Số 9 là quẻ Ly. Trên
kính dưới nhường đó là đức tính của nước. Thế nên lấy Khảm
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làm chuẩn, trên đếm qua ba quẻ sẽ đến quẻ Ly, dưới đếm qua
ba quẻ cũng xác định quẻ Ly. Vì ở đây đã chỉ cho con số "3
con". Mà Ly đối với Khảm: bấy giờ Khảm ở Nam thì Ly ở Bắc
là vậy. Như thế các quẻ còn lại thì thêm vào theo thứ-tự, lấy
theo thứ-tự của Bát-Quái Hậu-Thiên làm chuẩn và cả các số
nữa. Thứ-tự các quẻ là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài. Số tương-ứng là: Nhứt Khảm, nhì Khôn, tam
Chấn, tứ Tốn, Ngũ trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly.
Trên Bát Quái Đồ Thiên nghịch chuyển, khởi từ CÀN ☰
Nghịch-chuyển tức là chuyển ngược lại với chiều quay của kim
đồng-hồ.
Lại nữa câu nói đầu tiên "Ba con thương Thầy lắm há?" cả
thảy 6 chữ, đó cũng là do 3+3 hay là 3x2, tức nhiên lý Tam âm
Tam dương đã xuất hiện. Đến khi Đấng ấy nói "AĂÂ là Thầy"
gồm chung là ba, nhưng lại là 5, bởi "AĂÂ" là một định danh,
nhưng nếu đọc riêng ra thành ba vần (ba mà một, một mà ba:
A, Ă, Â là vậy). Nếu 5 thành ra Ngũ-hành. Còn nếu nói rằng lời
nói đầu tiên khởi là 6 chữ, đó là 6 Dương (lục dương) thì khi
Thầy điểm tên 6 nhân-vật của Diêu-Trì-Cung nữa thành ra Lục
Âm: Thất-Nương, Lục-Nương, Nhứt-Nương, Bát Nương, CửuThiên Nương Nương, Cửu-Nương.
Hai con số Lục này hiệp lại là (6+6)=12, tức nhiên Thầy đã thể
hiện quyền-uy tối thượng của Thầy: "Thập nhị khai thiên là
Thầy, Chúa cả càn khôn thế giái, nắm trọn Thập nhị Thời Thần
vào tay. Số 12 là số riêng của Thầy". Nay, người tín-hữu niệm
danh Thầy cũng 12 chữ "Nam-mô Cao-Đài Tiên Ông Đại-BồTát Ma-Ha-Tát". Các phần liên-hệ cũng có số 12 là:
Tây-Ninh là Thánh-địa làm Tòa ngự của Thượng Đế cũng
thuộc tỉnh 12. Dầu qua nhiều lần thay đổi, nhưng tên tỉnh TÂYNINH vẫn giữ nguyên, tức là tỉnh thứ 12. Lại nữa chữ ĐẠO 道
cũng có cả thảy 12 nét mà Thượng-Đế làm chủ chữ Đạo, là
một quyền-uy tối thượng, là Trời vậy. Đây là đã hoàn thành
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một Bát-Quái Đồ Thiên. Bát Quái này về số tương-ứng và thứtự của quẻ hoàn-toàn lấy theo Bát Quái Hậu-Thiên, nhưng
khác ở phần nghịch chuyển nên tất cả phương hướng đều
khác nhau, sai biệt hẳn nhau. Lại nữa cái hay khéo là đưa
nhân-vật Thất-Nương (số 7) đến trước, rồi các ông hòan
thành khóa học trong 7 tháng (số 7) học hỏi, mục đích để gội
rửa Thất tình (số 7) biến thành Thất khiếu sanh-quang mới
được siêu phàm nhập Thánh là vậy. Quan-trọng là số 7. Số 7
là chỉ vạn vật hữu tướng thành hình. Trong thân người là thất
khiếu trên mặt ấy là 7 khiếu Dương so với toàn thể là 9 khiếu,
đó là ý nghĩa của "thất phản cửu hoàn" vậy. Đây chứng-tỏ
rằng Đức Chí-Tôn đã gián tiếp dạy Bát-Quái Đồ Thiên một
cách thật tinh-vi không thể lầm lẫn được.

Ý THỨC
意識
E: Consciousness.
F: La conscience.
Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Thức: nhận biết.
• Ý thức là khả năng nhận biết các sự kiện tâm linh, cũng như
giác quan có khả năng nhận biết các sự kiện vật lý.
• Ý thức là khả năng nhận biết tức thời và rõ rệt về tâm trạng
của mình.Ý thức bao gồm nhiều yếu tố: tri thức, ý chí, cảm
giác, trong đó tri thức là căn bản.
• Chủ nghĩa Duy Tâm cho rằng: Ý thức có trước, vật chất có
sau và ý thức sản sinh ra vật chất.
• Chủ nghĩa Duy Vật cho rằng: Vật chất có trước và sản sinh
ra Ý thức.
Ý thức hệ: một hệ thống tư tưởng về một xu hướng.
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Ý VỊ
意味
E: Interesting.
F: Intéressant.
(Ý: Điều nghĩ ngợi, điều mong muốn. Vị: mùi vị, thú vị).Ý vị là
điều thích thú trong tư tưởng, một ý vui trong lòng
Thầy dạy: "Cuộc đời khó khăn tỉ như bài thi, nếu dễ thì ai cũng
đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu. Hễ bài càng khó thì đậu càng
cao, đậu cao mới ra có giá. Thầy tưởng như nơi thế gian nầy
có đứa con nào Thầy cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng
mà chẳng lẽ Thầy làm giám khảo lại cấp nấp bài thi lén cho
mỗi đứa thì cái đậu của các con có ra chi".
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Bá tước công khanh ý vị gì!
Mà đời dám đổi kiếp sầu bi?

Ỷ
Ỷ 倚 Dựa vào, cậy thế.
Td: Ỷ công, Ỷ quyền.

Ỷ CÔNG KHI LỊNH
倚功欺令
E: To count on one's merit.
F: S'appuyer sur son mérit.
(Ỷ: Dựa vào, cậy thế. Công: công lao, sức lực của mỗi người
góp vào việc chuyên môn nào đó). Ỷ công là dựa vào công
lao đóng góp nhiều của mình rồi khinh lại lịnh của bề trên.
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Đức Lý dạy: "Chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Ðạo, mà buộc
đặng Lão tùng Ðời. Lão lấy quyền vô vi Càn Khôn làm biểu
hiệu, Lão chỉ vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu, chư Hiền
Muội biết trước rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão
nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư
Hiền Hữu, chư Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc
nghe!"

Ỷ MẠNH HIẾP YẾU
Dựa vào sức mạnh mà hiếp đáp người yếu đuối hơn. Từ này
rất rộng ám chỉ từ cá nhân đến cả thế giới. Nếu trong gia đình
thì anh lớn hiếp em nhỏ; trong một xã hội thì người giàu có,
địa vị hiếp người sức yếu thế cô; Trong thế giới thì các nước
mạnh, siêu cường, liệt cường đem quân đi đánh các nước
kém văn minh, lạc hậu để chiếm lãnh thổ, tài nguyên làm giàu
cho quốc gia mình.
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước
yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."

Ỷ QUYỀN
倚權
E: To count on one's power.
F: S'appuyer sur son pouvoir.
(Ỷ: Dựa vào, cậy thế. Quyền: quyền hành, thế lực riêng), Ỷ
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quyền là dựa vào quyền hành lớn lao của mình để làm những
điều mà lẽ ra không đặng phép làm.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Hai bên không đặng ỷ quyền
bỏ luật, làm thất thể đôi đàng".
Hoặc có câu Ỷ quyền hiếp bức là dựa vào quyền hành của
mình để bắt ép người khác phải làm theo ý mình.

Ỷ TÀI Ỷ SỨC
Là nương vào tài vào sức của mình mà bất chấp những qui
điều, giới luật của nước nhà, hoặc vượt xa hơn là luật luân hồi
nhân quả nữa. Ví như giết bỏ thai nhi nếu như một gia đình đủ
hai con thì thôi. Lỡ một con thứ ba xuất hiện thì phải giết bỏ
khi còn trong trứng nước, dù gia đình cha mẹ vẫn muốn có
con.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhơn-loại vì quá ỷ tài ỷ sức, nương theo
cái tinh-thần hóa-học mà làm mất cái tinh-thần căn bản nhơnluân, nên nay ta đem cái đạo Nhơn-Nghĩa mà thức tỉnh loài
người đặng cho họ nhìn với nhau vì danh Nhơn-Nghĩa hầu
thương yêu nhau, dắt nhau đi đến Chủ-nghĩa Đại-Đồng!"

YÊM ẨN
淹隱
E: To dissimulate.
F: Dissimuler.
(Yêm hay Yểm là che đậy. Ẩn: giấu giếm, kín đáo). Yêm ẩn là
che đậy giấu giếm, bao che không cho mọi người biết.
Chú giải Pháp chánh Truyền: "Như có điều chi sái luật Đạo mà
Chánh Trị Sự đã nhiều phen tư tờ cho Cửu Trùng Đài, song
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Cửu Trùng Đài yêm ẩn thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ
thẳng lên Hiệp Thiên Đài kêu nài định đoạt."
Đức Phật Quan Âm dạy: "Bảo Đạo Chơn Quân! Thiếp tưởng
bí pháp của Cựu luật vẫn yêm ẩn lắm điều khó minh đoán cho
đặng, song sự chơn thật quả có hẳn trong ấy. Vậy cũng nên
trích lục đặng phổ thông cho người, đặng phòng ngày sau
minh lý đặng dễ dàng. Thiếp tưởng là điều rất hữu ích đó ".

YÊM ĐIỀM
奄恬
E: Calm.
F: Calme.
(Yêm điềm là từ ngữ xưa, nay nói là: Êm đềm) Êm đềm là
thuận hòa êm đẹp với nhau.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Xem sóc ngôi thứ, chẳng cho
giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã
yêm điềm,…

YẾM
Yếm 厭 Chán ghét.
Td: Yếm cựu, Yếm thế.

YẾM THẾ
厭世
E: Pessimist.
F: Pessimiste.
Yếm: Chán ghét. Thế: đời, cuộc đời. Yếm thế là chán đời, có
tư tưởng bi quan về cuộc sống.
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"Tôn-chỉ của Ðại-Ðạo đã biểu lộ ra rõ-ràng, bí quyết đoạt Ðạo
chẳng phải do một mặt yểm thế để tịnh dưỡng tinh thần, mà
lại phải lịch-lãm nhơn sự và phải siêu quần xuất chúng, rồi lấy
đạo đức mà cứu vớt nhơn quần. xã hội".

YỂM
Yểm 掩 Che đậy, đóng kín lại.
Td: Yểm dục, Yểm quyền, Yểm tài.
Đức Hộ-Pháp nói: "Mấy em rán nhớ đừng bắt chước làm
quyền theo quan lại, mấy em phải yểm tình dục quyền tước
lại, cũng như Qua yểm trên Thất Đầu Xà, chỉ mình tập tánh
thương yêu mà thôi, đừng hờn giận ai, cứ bình tĩnh chịu
những sự khó của ai đã làm mà mấy em phải gánh."

YỂM CỰU HỈ TÂN
厭舊喜新
Yếm: Chán ghét. Cựu: cũ. Hỷ: mừng. Tân: mới. Yếm cựu hỷ
tân là chán cái cũ, ưa cái mới.

YỂM CỰU NGHINH TÂN
厭舊迎新
(Yểm: che lấp, bỏ qua; Cựu: cũ, xưa, không hợp thời; Nghinh:
đón tiếp, Tân: mới, trái với cũ) đây muốn nói là theo mới bỏ cũ.
Ca dao cũng nói rằng "Có mới nới cũ".Bỏ cũ đây có nghĩa là
không còn hợp với trào lưu tiến hóa của nhân lọai nữa.
Pháp Chánh Truyền: "Thí dụ: Như có kẻ hỏi: "Sao Thầy không
dùng Cựu Luật trong Tam Giáo đã có sẵn rồi, lại lập chi Tân
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Luật nữa, mà buộc nhơn sanh phải yểm cựu nghinh tân
vậy?"
Ta lại đáp: "Chính Thầy đã giáng cơ nói: Ngọc Hư Cung bác
luật, Lôi Âm Tự phá cổ; ấy vậy Cựu Luật thì Ngọc Hư Cung đã
biếm bác, còn Cổ Pháp thì Lôi Âm Tự đã phá tiêu, vậy thì ngày
nay Cựu Luật và Cổ Pháp chẳng còn ý vị chi hết. Những bực
tu hành mà tưởng lầm phải tùng Cựu Luật hay là Cổ Pháp thì
trái hẵn với Thiên Ðiều của Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ thể Thiên
hành chánh.
Bởi cớ ấy nên CHÍ TÔN đã cấm ngũ chi phái Ngọc, dùng Cổ
Luật mà mê hoặc nhơn sanh nữa. Hễ tùng Cựu Luật tức phải
tùng Thiên Ðiều, mà hễ tùng Thiên Ðiều thì khó lập vị cho
mình đặng".

YỂM DỤC
掩欲
E: To oppress one's desires.
F: Oppresser ses désirs.
(Yểm 掩: Che đậy, đóng kín lại. Dục 欲: lòng ham muốn). Yểm
dục là nén lòng ham muốn.
Yểm dục là đóng kín lòng dục, tức là đè nén lòng ham muốn,
không cho nó phát động lên. Lòng dục hay lòng ham muốn
của con người có sáu thứ gọi là lục dục: Sắc dục, thinh dục,
hương dục, vị dục, xúc dục và ý dục.
Mắt ưa sắc đẹp, tai thích âm thanh, mũi ham ngửi mùi thơm
tho, lưỡi thèm vị ngon ngọt, thân ưa cảm xúc êm ái, ý thích
lòng thỏa mãn. Tất cả đều gây nên nghiệp thức rồi lôi kéo con
người đắm chìm vào luân hồi sinh tử mà khổ triền miên.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

28

▐ Q.2 VẦN I-Y

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bài Khai Cửu có câu:
"Ngó chi khổ hải sóng xao,
"Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi Thiên".

YỂM HỘ
掩護
E: To sustain, to support.
F: Soutenir, supporter.
(Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Hộ: gìn giữ, giúp đỡ. Trợ: giúp
đỡ). Yểm hộ, đồng nghĩa Yểm trợ, là che chở và giúp đỡ.

YỂM NHÂN NHĨ MỤC
掩人耳目
Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Nhân: người. Nhĩ: tai. Mục: mắt.
Yếm nhân nhĩ mục là che đậy tai mắt của người ta. Ý nói: dối
người.

YỂM QUYỀN
掩權
E: To hide the power of another.
F: Cacher le pouvoir d'un autre.
Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Quyền: quyền hành. Yểm quyền
là che đậy quyền hành của người khác, tức là lấn ép không
cho người khác thi thố quyền hành.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Lý nói: "Trong các Bí-pháp có mầu nhiệm đắc Đạo, bây
giờ các Đấng ấy cho hay là không? Thảm!... Cười. Nếu Lão có
phương chỉnh đốn nền Đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy, thì
không có một người đắc Pháp, Cửu Trùng Đài cũng đã yểm
quyền Bát Quái-Đài mà chớ! Thật vậy đó chút".

YỂM TÀI
掩才
E: To hide the talent of another.
F: Cacher le talent d'un autre.
Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Tài: tài năng. Yểm tài là che đậy
tài năng của người khác, không cho họ có cơ hội thi thố.

YỂM TRỢ
掩助
E: To sustain, to support.
F: Soutenir, supporter.
Yểm: Che đậy, đóng kín lại. Hộ: gìn giữ, giúp đỡ. Trợ: giúp
đỡ.Yểm hộ, đồng nghĩa Yểm trợ, là che chở và giúp đỡ.

YÊN HÀ
煙霞
E: Cloud and smoke.
F: Nuage et fumée.
Yên: mây. Hà: khói. Yên hà là mây và khói, chỉ chỗ sơn lâm
vắng vẻ, thích hợp cho người ở ẩn.
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YẾN HỘI
宴會
E: The banquet.
F: Le banquet.
Yến: tiệc rượu. Hội: tụ họp đông đảo. Yến hội hay Hội yến là
họp nhau ăn tiệc.

YẾN TỬ HÀ (Tên)
Điển tích: Yến Tử Hà, tên họ của một người bề tôi nước Hàn,
Người cùng thời với Trương Lương. Nước Hàn bị Tần Thủy
Hoàng tiêu diệt, Yến Tử Hà cũng có tâm trạng như Trương
Lương, đi phiêu lưu các nước, tìm người cứu giúp. Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy có cho bài thi rằng:
YẾN TỬ HÀ xưa lúc vận cùng,
Còn mang dép rách đến Quan Trung.
Nay con chưa đủ thông đường Ðạo,
Cứ ngóng theo chơn Lão tháp tùng.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo giải nghĩa 4 câu thơ trên rằng: "Đức
Ngài (Đức Chí Tôn) ngụ điển rồi mới lấy tích, như hai câu đầu,
hỏi tại sao Yến Tử Hà lại mang dép rách đến Quan Trung?
Yến Tử Hà là tôi của nước Hàn, nước Hàn mất, đi tìm nơi cầu
cứu hầu rửa nhục cho nước mình. Sở Bá Vương chê người
Hàn, không dùng, nên Yến phải lận đận, nghèo khổ, phải
mang dép rách đến Quan Trung tìm Hớn Bái Công. Hai câu
sau: "Các con cứ theo Thầy, con để bước của con lên dấu
chơn của Thầy thì không bao giờ lạc lối". Yến bị bạc đãi, nước
Hàn bị chiếm. Hỏi vậy Chí Tôn lấy tích gì? - Nước mình cũng
mất như nước Hàn (năm 1947), Yến đi làm tôi cho Hớn đặng
báo thù cho nước Hàn. Chí Tôn muốn nói: Các con muốn báo
thù cho nước thì phải làm như Yến vào Quan-Trung, muốn
nước các con còn thì theo Thầy."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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YẾN TƯỚC AN TRI HỒNG HỘC CHÍ
鷰雀安知鴻鵠志
(Yến: chim én. Tước: chim sẻ. An: làm sao. Tri: biết. Chim
hồng và chim hộc là hai loại chim rất khỏe, bay cao và xa. Chí:
ý chí và khí.tiết tự có trong lòng).
Toàn câu có nghĩa là: Chim én và chim sẻ làm sao biết được
cái chí khí của chim hồng và chim hộc. Ý nói: Kẻ tiểu nhân làm
sao biết được chí khí của người quân tử anh hùng. Tức nhiên
người đứng trên đài cao mới nhận rõ chân tướng của người
dưới thấp, chứ người đứng dưới thấp không thấy rõ được
người trên cao. Đó là hữu thể, hữu hình còn như thế, huống
chi về mặt tư tưởng hay tâm linh của người thì khó thấu đáo
được.
Ca dao Việt Nam có câu:
Dò sông dò biển dễ dò,
Nào ai bẻ thước mà đo lòng người.
Hoặc:
Dò sông dò biển dễ dò,
Lòng người sâu hiểm ai đo cho cùng?

YẾNG SÁNG
映創
E: The light.
F: La lumière.
Yếng sáng, từ ngữ xưa, ngày nay nói là: Ánh sáng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Trời Nam may đặng một yếng sáng
của Đấng....
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YẾT KIẾN
謁見
E: To have a formal interview with a superior.
F: Rendre visite à un supérieur.
Yết: xin gặp người trên để bẩm báo. Kiến: thấy. Yết kiến là xin
ra mắt người bề trên để viếng thăm hay bẩm bạch điều quan
trọng.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Báo Ân Từ, đêm 30 tháng 9 năm Bính
Tuất (1946) hồi 12 giờ khuya:
"Nhắc lại Thầy Mạnh Tử khi qua yết kiến Vua nước Lương,
ông Huệ Vương hỏi Ðức Mạnh Tử: Lão già chẳng nệ đường
xa muôn dặm sang đến nước Quả nhân có chỉ giáo điều chi
hữu lợi chăng? Thầy Mạnh Tử đáp rằng: Tôi chỉ biết nói đến
Nhơn Nghĩa mà thôi, chớ không nói về lợi, nếu trong nước mà
dục vọng về sở lợi, thì đình thần có trăm hộc lại muốn có thêm
ngàn hộc, thượng hạ đại phu có ngàn hộc lại muốn có muôn
hộc, còn vì Thiên Tử đã có dư muôn hộc, lại muốn có thêm
triệu hộc. Nếu trong nước mà cầu lợi như thế, thì bá tánh phải
chịu lao lung, muôn dân đồ thán, trong nước thế nào bình trị
được? Còn như trong nước biết chú trọng đạo Nhơn Nghĩa,
thì toàn thể quốc dân đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc,
lạc nghiệp âu ca."

YẾT MA LUẬT (Tên)
Yết Ma Luật: Giáo Sư Thái Luật Thanh, thọ phong ngày 2207-Bính Dần (dl: Chúa Nhật, 29-08-1926).
Yết Ma Luật (Nguyễn văn Luật) là vị sư trụ trì tại Hội Phước
Tự là một ngôi chùa ở Cần Giuộc. Tháng 4 năm Bính Dần
(1926), Hội Phước Tự tổ chức trường hương, Hòa Thượng
Thích Thiện Minh làm Thiền chủ. Chư vị lập đàn cầu cơ, tiếp

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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được bài Thánh Ngôn của Đức Phật thích Ca. Hòa Thượng
Thiện Minh được Ðức Chí Tôn phong làm Ðầu Sư phái Thái,
Thánh danh Thái Minh Tinh. Sau, Yết Ma Luật được Ðức Chí
Tôn phong Giáo Sư phái Thái là Thái Luật Thanh.

YẾT MA NHUNG
Yết Ma Nhung: Giáo sư Thái Nhung Thanh, thọ phong ngày
15-07-Bính Dần (dl: Chủ Nhật, 22-08-1926).
Ngày 15-07-Bính Dần (dl: 22-08-1926) Thầy phong Yết Ma
Nhung làm Thái Giáo Sư. Đức Chí-Tôn giáng dạy: "Buổi Bạch
Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập Pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Quỉ Vương
đã khởi phá khuấy chơn Đạo, đến danh ta nó còn mượn, duy
ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi (TNI- 2HN/ B29).
Tại Vạn Phước Tự (Hốc môn) Đức Chí-Tôn giáng dạy Yết Ma
Nhung: "Nhung, Môn đệ rất yêu dấu ơi! Nếu cả Môn đệ Thầy
biết kính mến Thầy như con, biết sợ luật lệ như con, chẳng kể
chức phận như con, thì đạo Thầy mới truyền bá kịp mà cứu
vớt nhơn sanh. Thầy khen con đó!, từ đây con phải lấy Thiên
ân là Thái Nhung Thanh, phái Thái. Con sẽ ở trong một phái
Thái rất lớn, con phải mặc đạo phục nhưi Thơ, song đội mão
Hiệp Chưởng Hòa thượng, có thêu "Con Mắt" hai bên.Con
nghe há!"

YẾT THỊ
揭示
E: The bill.
F: Affiche.
Yết: dơ lên cao, bày tỏ ra. Thị: bảo cho biết. Yết thị là tờ giấy
dán lên chỗ cao nơi công cộng để công bố cho dân chúng biết
một điều quan trọng gì.
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YÊU
• YÊU 要 Nài, xin.
Td: Yêu sách.
• YÊU 妖 Ma quái, tà ma.
Td: Yêu nghiệt.

YÊU DẤU
E: To cherish.
F: Chérir.
(Yêu: Tiếng nôm là thương yêu). Yêu dấu là thương yêu tha
thiết, thương yêu sâu sắc.
Sài Gòn, 7 Septembre 1926 (1-8-Bính Dần).
CAO ÐÀI- Thầy, các con: "Trung nghe con. Con biết rằng
Thánh Thất đã lập tại Tây Ninh, Thầy đã cho con hiểu là
Thánh Ðịa nữa. Nguyên Ðạo Thầy do nơi đó mà xuất thấu thế
gian. Ấy vậy dân nơi đó là con yêu dấu của Thầy, nhưng phần
đông chưa biết Ðạo là gì? Thầy rất cảm xúc, con tính sao,
Trung?...".
Đức Lý dạy rằng: "Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân đặng
chơn giả thế nào. Thảm thay! Có một điều đáng trách là một
phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bao nhiêu, Lão càng giận bấy
nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Người gia
công độ rỗi".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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YÊU MA
妖魔
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Phải cẩn thận biết phân vàng đá,
Thiếu chi phường giả trá theo kề.
Lỗi mình chưa trọn giác mê,
Hoặc dìu bước Đạo cho bề yêu ma.

YÊU NGHIỆT
妖孽
E: The demon.
F: Le démon.
Yêu: Ma quái, tà ma. Nghiệt: yêu hại, vật quái. Yêu nghiệt là
chỉ chung loài ma quái hại người.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Yêu nghiệt đã biến
tướng, biểu sao thiên hạ không loạn được.

YÊU QUÁI
妖怪
E: The devil.
F: Le diable.
Yêu: Ma quái, tà ma. Quái: quỉ quái. Yêu quái là chỉ chung
đám tà ma quỉ quái.
Thầy dạy: "Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ
Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu
quái lấy danh Thầy mà cám dỗ.
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YÊU SÁCH
要索
E: To claim.
F: Revendiquer.
Yêu: Nài, xin. Sách: đòi hỏi. Yêu sách là đòi hỏi cho kỳ được
mới thôi.

YÊU TRỌNG
E: To love and esteem.
F: Aimer et estimer.
Yêu: (nôm) thương yêu. Trọng: quí trọng. Yêu trọng là thương
yêu và quí trọng.
Thầy dạy. Các con: "Ôi! Thầy sanh ra các con thì phải yêu
trọng các con chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới
nầy với một Thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy,
không ăn mà sống, không mặc mà lành, các con lại không
chịu, nghe điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị
đọa, dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền
cầu lợi".

YẾU
• YẾU (nôm) Có sức khỏe kém, thể lực kém.
Td: Yếu hèn, Yếu tâm lơi bước.
• YẾU 要 Cốt, chánh, quan trọng.
Td: Yếu lý.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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YẾU HÈN KHIẾP NHƯỢC
E: Weak and mean.
F: Faible et lâche.
(Yếu là không có sức, sức khỏe kém, thể lực kém. Hèn: thấp
kém. Nhược: yếu đuối, nhu nhược). Yếu hèn khiếp nhược là
yếu kém cả về thể chất lẫn tinh thần, không thể làm những
việc quan trọng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Mà không độ cái mạnh cấp thời đó
sẽ dần dần tan như giá mà đổi ra yếu hèn thấp nhược.

YẾU LÝ
要理
E: The essential reason.
F: La raison essentielle.
Yếu: Cốt, chánh, quan trọng. Lý: lẽ. Yếu lý là lý lẽ cốt yếu.

YẾU NHIỆM
要任
E: The essential point.
F: Le point essentiel.
Yếu: Cốt, chánh, quan trọng. Nhiệm: phụ trách, đảm nhiệm.
Yếu nhiệm là cái chỗ cốt yếu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm
là tại đó.
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YẾU TÂM LƠI BƯỚC
Yếu: (nôm) Có sức khỏe kém, thể lực kém. Tâm: lòng dạ. Lơi:
tỏ ra hết hăng hái. Yếu tâm lơi bước: lòng dạ yếu đuối, không
còn hăng hái bước tới. Ý nói: Đã đến lúc thối chí ngã lòng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì chí
thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu.

YẾU THA GIÀ THÃI
(Yếu: (nôm) Có sức khỏe kém, thể lực kém. Tha: miễn cho.
Già: tuổi già. Thãi: bỏ ra. Yếu tha: người không đủ sức khỏe
thì miễn sưu dịch. Già thãi: người già cả thì bỏ ra, khỏi phải
lao động). Yếu tha già thãi là chỉ chung những người ốm yếu
bịnh hoạn, tật nguyền, hay người già cả không còn sức lao
động. Đây là những hạng người cần có sự giúp đỡ của Cơ
Quan Phước Thiện hay các tổ chức Từ thiện.
"Tòa Đạo: là cơ quan bảo thủ Chơn Truyền, gìn giữ Luật
Pháp, chăm nom chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu thi
hành phận sự, chở che những kẻ yếu tha già thãi, bênh vực
những người cô thế, hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn
sanh chúng, tức là giữ nét công bình trên mặt Đạo; lại cũng là
một cơ quan giúp cho Hành Chánh, Phước Thiện và Phổ Tế
thêm oai quyền mạnh-mẽ, tôn nghiêm đặc sắc. (thuộc điều 15
của chương Hành Chánh). Tùy theo phân cấp hành chánh mà
bố trí nhân sự và tổ chức các cơ quan".
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Người phải chăm nom binh
vực những kẻ cô thế,.... hoặc bị yếu tha già thãi, người đặng
trọn quyền buộc Phó Trị Sự phải liệu phương giúp đỡ."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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YẾU THIẾT
要切
Đức Hộ-pháp thì nói rằng: "Chỉ Qua biết phận sự của Qua là
Đại-Từ-Phụ giao phó với một lời yếu thiết như thế này:
- TẮC, đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại
khổ đến tinh thần nữa, nạn của nhơn loại tương tàn tương sát
sắp đến. Thầy giao cho con một cây CỜ CỨU KHỔ, chẳng
phải cứu khổ tinh thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng
hệ hơn hết là điều ấy Thầy giao phó cho con, nhưng mà con
phải hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể
xác. Thầy nói rõ Thầy giao cho một gánh Đạo và Đời.
Thực sự ra Bần Đạo xin thú thật, gánh của Đạo chẳng hề khi
nào làm cho Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời, Ngài
giao phó nó nặng nề hơn hết…"

YẾU TỐ
要素
Yếu tố: nguyên chất tất yếu để cấu thành vật thể, nếu thiếu thì
vật thể không thành lập được.
"Tôn-chỉ của Đại-Đạo là dìu-dẫn quần-sanh trên con đường xử
thế, lấy luân-lý và triết-lý làm yếu-tố."

YẾU TRỌNG
要重
E: Very important.
F: Très important.
(Yếu: Cốt yếu, chánh, quan trọng. Trọng: nặng, có phần quan
trọng). Yếu trọng là rất quan trọng, không thể thiếu được.
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Thầy dạy: "Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm! Các con có
hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng? Thì cũng
muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới quyền thế lợi lộc
đó. Vậy sự yếu trọng của con người là nạn cơm áo. Nắm chặt
quyền phân phát cơm áo thì chưa ai đã chịu thọ sanh nơi thế
nầy lánh khỏi. Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?
Dùng hết mưu chước quỉ quyệt thâu đoạt cho đặng lợi lộc
quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn độn,
tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành giành, gây nên mối loạn,
nhơn loại nghịch lẫn nhau, giúp cho phép Tà quyền, mạnh
hơn, yếu thiệt, mất phép công bình thiêng liêng Tạo hóa. Cái
trường thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra".
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"An đâu đặng mà tịnh, vui đâu đặng mà nhàn. Chúng sanh thì
khóc, Hội Thánh thì than mà chẳng thấy một ai lo trọn Ðạo. Tệ
Huynh xem lại những trang yếu trọng chấp chánh Ðạo quyền,
thay vì chia đau sớt thảm, lo giải khổ cho chúng sanh, lại cố ý
giựt giành quyền thế. Nhiều vị lại muốn cho Tệ Huynh ngồi đó
điềm nhiên những thảm khổ ngơ tai bịt mắt; lại buộc Tệ Huynh
phải an tịnh đặng đắc Ðạo thành Tiên, dầu mối Ðạo chinh
nghiêng đừng ngó đến".

YỂU
• YỂU 殀 Chết non, chết trẻ.
Td: Yểu tử.
• YỂU 窈 Sâu kín, dáng dịu dàng.
Td: Yểu điệu, Yểu minh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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YỂU ĐIỆU
窈窕
E: Graceful.
F: Gracieux.
Yểu: Sâu kín, dáng dịu dàng. Điệu: tốt đẹp. Yểu điệu là chỉ
người con gái thướt tha duyên dáng.
Kinh Thi: Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cừu.
Nghĩa là: Người con gái nết na yểu điệu, đẹp đôi cùng người
quân tử.

YỂU TỬ - YỂU VONG
殀死-殀亡
E: The premature death.
F: La mort prématurée.
Yểu: Chết non, chết trẻ. Tử: chết. Vong: mất. Yểu tử, đồng
nghĩa Yểu vong, là chết non, chết lúc còn trẻ tuổi.

YỂU MINH
窈冥
E: Mysterious.
F: Mystérieux.
Yểu: Sâu kín, dáng dịu dàng. Minh: mờ mịt. Yểu minh là sự
việc sâu kín mờ mịt, khó hiểu.
Yểu yểu minh minh: rất sâu kín, rất mờ mịt, ý nói: rất huyền
diệu, rất mầu nhiệm.
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HẾT VẦN I & Y

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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Danh mục vần K
KẺ
• Kẻ Chê Người Thị
• Kẻ Gian Hùng

• Kẻ Hớn Người Hồ

KẾ
• Kế Chí Quân Tử
• Kế Mẫu - Kế Phụ - Kế Thất
• Kế Sanh Nhai

• Kế Thừa
• Kế Tự
• Kế Vị

KỆ
• Kệ (1)
• Kệ (2)
• Kệ Chuông

• Kệ Sám
• Kệ Trống
• Kệ U Minh Chung

KẾT
• Kết Cỏ Ngậm Vành
• Kết Liễu

• Kết Oán Thù Thâm
• Kết Thúc

KÍCH
• Kích Bác
KIÊM
• Kiêm

• Kiêm Nhiệm

KIẾM
• Kiếm Diệu Huyền

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIỂM
• Kiểm
• Kiểm Duyệt - Ban Kiểm
Duyệt

• Kiểm Đàn

KIẾN
• Kiến
• Kiến Cơ Nhi Tác
• Kiến Công Lập Vị
• Kiến Diện

• Kiến Lão Quân
• Kiến Tính
• Kiến Thức
• Kiến Trúc - Ban Kiến Trúc

KIỀN
• Kiền
KIỂN
• Kiển Quẻ Thuỷ Sơn Kiển
KIẾP
• Kiếp
• Kiếp Căn
• Kiếp Đọa
• Kiếp Hồn
• Kiếp Nợ
• Kiếp Khiên
• Kiếp Luân Hồi
• Kiếp Phù Sinh

• Kiếp Sanh
• Kiếp Sống
• Kiếp Thác
• Kiếp Trái
• Kiếp Trái Oan Khiên
• Kiếp Trần
• Kiếp Tu

KIẾT
• Kiết Tường
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KIÊU
• Kiêu Căng
• Kiêu Căng Tự Đại

• Kiêu Hãnh

KIẾU
• Kiếu Từ
KIM
• Kim
• Kim (Giáo Sư Thượng Kim
Thanh)
• Kim Bàn
• Kim Bàn Chưởng Âm
• Kim Bàn Phật Mẫu
• Kim Bảng
• Kim Biên
• Kim Biên Tông Đạo
• Kim Bồn
• Kim Câu
• Kim Cô
• Kim Chung
• Kim Đơn
• Kim Khôi

• Kim Khuyết
• Kim Lan
• Kim Mao Hẩu - Kim Hẩu
• Kim Mã Ngọc Đàng
• Kim Mẫu
• Kim Quang
• Kim Quang Sứ
• Kim Sa
• Kim Tiên
• Kim Thân
• Kim Thời
• Kim Tuyến
• Kim Tự Tháp
• Kim Viết Cao Ðài

KINH
• Kinh (1)
• Kinh (Nguyễn Ngọc Kinh)
• Kinh Bang Tế Thế
• Kinh Bạch Ngọc
• Kinh Cao Đài
• Kinh Cúng Tứ Thời
• Kinh Dịch

• Kinh Dinh
• Kinh Dương Vương
• Kinh Điển
• Kinh Đưa Linh Cửu
• Kinh Giải Oan
• Kinh Hôn Phối
• Kinh Kệ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Kinh Khai Cửu
• Kinh Khi Đã Chết Rồi
• Kinh Luân
• Kinh Luật
• Kinh Nghiệm
• Kinh Ngọc Hoàng Thượng
Đế
• Kinh Phúc Âm
• Kinh Sám Hối
• Kinh Tam Giáo
• Kinh Tắm Thánh
• Kinh Tâm
• Kinh Tận Độ
• Kinh Thế Đạo
Kinh Đi Ra Đường,
Kinh Khi Về,
Kinh Khi Đi Ngủ,

Q.2 VẦN K▐

Kinh Khi Thức Dậy,
Kinh Vào Học,
Kinh Vào Ăn Cơm,
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi.

• Kinh Thánh
• Kinh Tuần Cửu
Kinh Đệ Nhất Cửu,
Kinh Đệ Nhị Cửu,
Kinh Đệ Tam Cửu,
Kinh Đệ Tứ Cửu,
Kinh Đệ Ngũ Cửu,
Kinh Đệ Lục Cửu,
Kinh Đệ Thất Cửu,
Kinh Đệ Bát Cửu,
Kinh Đệ Cửu Cửu,
Kinh Tiểu Tường,
Kinh Đại Tường

• Kinh Vô Tự

KÍNH
• Kính Anh Mến Chị
• Kính Cáo

• Kính Lão Đắc Thọ
• Kính Thành

KỈNH
• Kỉnh Lễ
• Kỉnh Già Thương Khó
• Kỉnh Thờ Thần Thánh

• Kỉnh Ngô
• Kỉnh Vì Trên Trước

KÝ
• Ký Sinh
• Ký Sự

• Ký Tờ Hòa Ước
• Ký Thác
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KỲ
• Kỳ An (Kỳ Yên)
• Kỳ (Vương Quan Kỳ)
• Kỳ Dư
• Kỳ Ba
• Kỳ Khai
• Kỳ Lão
• Kỳ Lân
• Kỳ Lừa

• Kỳ Mục
• Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể
• Kỳ Ngộ
• Kỳ Phùng Địch Thủ
• Kỳ Thị
• Kỳ Truyền Đã Thất
• Kỳ Trung
• Kỳ Vọng

KỶ
• Kỷ Cương
• Kỷ Luật
• Kỷ Niệm Thầy Giáng Sanh
• Kỷ Nguyên

• Kỷ Nguyên Thế Giới Hòa
Bình
• Kỷ Sở Bất Dục Vật Thi Ư
Nhân

KỴ
• Kỵ Húy
• Kỵ Kim Quang

• Kỵ Sen
• Kỵ Thú



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KẺ CHÊ NGƯỜI THỊ
Kinh Sám Hối có câu:
"Hung-hoang tội báo nghiệt căn,
"Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây."

KẺ GIAN HÙNG
Ông Cử Đa giáng cơ ngày 29-9 Giáp Tuất (1934) luận phương
Tuyển Hiền: "Kẻ gian hùng làm màu mè, nhưng điều nội tâm
của họ không có. Cười…chưa phải vậy mà dễ biết đặng cũng
như TƯƠNG đó. Thiên hạ đều lầm, mà Quyền Giáo Tông
cũng lầm một lúc đó. Cười…những Đấng Chí Hiền hằng tìm
điều vĩ đại mà thật hành, tâm quảng thể bàng, rộng lòng dung
hợp, chẳng hay coi mình trọng mà phụ người, khuất thể nặc
hình không hơn không thiệt, dầu kiếp sanh cũng sống cho đời
chớ không phải bua danh cầu lợi. Còn trái ngược lại là kẻ gian
hùng. Một cơ quan đặc biệt dễ hiểu hơn hết là kẻ gian hùng
thường khoe mình đặng chiêu phục bóng sắc của đám phu
nhân. Ấy tỏ tâm hèn mạt, chỉnh thấy bấy nhiêu cũng đủ phân
định rõ ràng, chẳng cần chi khác. Còn tâm tánh nhỏ nhen là
khẩu hiệu của nhà nớ... Hại chăng là lầm rước đứa trộm vào
nhà, ắt là mất quả. Nhị vị gắng để mắt tin đời xem thử thì
chẳng lầm lộn bao giờ, nhứt là khi nhị vị quyết tâm tuyển
Thánh".
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KẺ HỚN NGƯỜI HỒ
(Kẻ Hớn là người Trung Hoa ở Trung nguyên, người Hồ là rợ
Hồ hay rợ Hung Nô ở phía Bắc Trung nguyên). Kẻ Hớn
người Hồ là chỉ sự xa cách nhau, cũng nói lên kẻ Bắc người
Nam xa cách nhau vời vợi.
Vào thời nhà Tống, vua Hung Nô đem quân đánh vào Trung
nguyên, buộc vua Tống phải đem nàng Chiêu Quân là ái-phi
của vua Tống, nạp cho vua Hung Nô. Vua Tống nhu nhược,
đánh thua quân Hồ nên phải ép lòng đưa Chiêu Quân đi cống
Hồ. Từ ấy, vua và nàng Chiêu Quân xa cách nhau, kẻ Bắc
người Nam, đau khổ vô cùng.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nào khi hỏi thăm hang Từ Thức,
Nào khi dò mấy bực cầu ô.
Chừ sao kẻ Hớn người Hồ?
Để cho phòng hạnh ra mồ quạt duyên.

KẾ CHÍ QUÂN TỬ
繼志君子
E: To continue the thought of the wise.
F: Continuer la pensée du sage.
Kế: Nối theo, tiếp theo. Chí: cái ý muốn mạnh mẽ làm nên việc
lớn. Quân tử: người có tài đức hơn người. Kế chí quân tử là
nối theo cái chí khí của người quân tử.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học
khổ, kế chí quân tử, cư bất cầu an, thực bất cầu bảo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KẾ MẪU - KẾ PHỤ - KẾ THẤT
繼母-繼父-繼室
E: Stepmother – stepfather – second wife.
F: Belle Mère – Beaupère – second femme.
Kế: Nối theo, tiếp theo. Mẫu: mẹ. Phụ: cha. Thất: vợ.
Kế mẫu là mẹ kế, tức là người mẹ nối sau mẹ ruột vì mẹ ruột
đã chết, tục gọi mẹ kế là mẹ ghẻ.
Kế phụ là cha kế, tức là người cha nối sau cha ruột vì cha ruột
đã chết, tục gọi cha kế là cha ghẻ.
Kế thất là người vợ kế, tức là người vợ nối sau vợ chánh vì
vợ chánh đã chết.

KẾ SANH NHAI
計生挨
E: The means of subsistence.
F: Moyen d’existence.
Kế: Mưu mẹo. Sanh: sống. Nhai: cái bờ nước. Kế sanh nhai
là phương cách làm việc cho có tiền bạc để mua sắm lương
thực nuôi sống gia đình.
Kinh Khi Thức Dậy:
"Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai."

KẾ THỪA
繼承
E: To inherit
F: Hériter.
Kế: Nối theo, tiếp theo. Thừa: vâng theo. Kế thừa là thừa
hưởng tài sản và sự nghiệp của người trước đã qua đời để lại.
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KẾ TỰ
繼字
E: To succeed to worship ancestor.
F: Succéder à honorer les ancêtres.
Kế: Nối theo, tiếp theo. Tự: thờ phụng. Kế tự là nối tiếp sự thờ
phụng tổ tiên. Nối dòng dõi về sau.

KẾ VỊ
繼位
E: To succeed to the throne.
F: Succéder au trône.
Kế: Nối theo, tiếp theo. Vị: ngôi vị. Kế vị là nối ngôi.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Tỷ như có Tân Giáo Tông sẽ
lên kế vị cho Đức Lý Giáo Tông thì cả tín đồ nam nữ mới nhập
môn đều phải lấy tịch ĐẠO TÂM.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Ðền Thánh, ngày 29 tháng 4 năm
Ðinh Hợi (1947): "Trong buổi Tam Kỳ Phổ Ðộ, Bần Ðạo biết
mở Ðạo Cao Ðài đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp từ
tạo Càn Khôn Thế Giới đến kế vị Ngài. Trong buổi Ðại Từ Phụ
mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có treo bảng ở Ngọc Hư Cung,
lập một ông Trời KẾ VỊ Ngài, nhưng chúng ta thấy trong hàng
Phật có ba người:
1- Phật Thích Ca
2- Phật Di Lặc
3- Ðức Chúa Jésus-Christ
Thử hỏi ba người ai sẽ làm Trời? Ta tưởng ba người sẽ có
một người làm được, mà người đó chúng ta biết chắc có, tuy
không quyết đoán trước đặng, chúng ta mơ màng ngó thấy
nhưng không dám nói. Hễ Ðấng nào đủ quyền năng trị thế,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tinh thần cho cao trọng thâu phục cả tâm lý nhơn sanh vào
khuôn Ðại Ðạo, gồm tinh thần tư tưởng loài người lại được, thì
Ðấng ấy sẽ kế nghiệp Ðức Chí Tôn."

KỆ (1)
偈
KỆ 偈 là những bài thơ ngắn hoặc dài để tóm tắt đại ý một bài
thuyết pháp hay một đoạn kinh, hoặc để ca ngợi công đức
Phật, hoặc để cầu nguyện.
Đạo Cao Đài có bài kệ chuông, kệ trống, kệ U Minh chung, Bài
kệ mở đầu cho bài Di Lạc Chơn Kinh.
- Kệ cũng là bài ca chứng đạo của các vị Thiền sư như bài kệ
của Lục Tổ Huệ Năng:
Bồ đề bổn vô thụ
菩提本無樹
Minh kính diệc phi đài. 明 鏡 亦 非 臺
Bổn lai vô nhất vật
本來無一物
Hà xứ nhạ trần ai?
何處惹塵埃
Nghĩa là:
Bồ đề vốn không cội,
Gương sáng cũng chẳng đài,
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính trần ai?
KỆ còn là một bài thi nhằm dặn dò các đệ tử của chư vị Thiền
sư để lại khi các Ngài sắp tịch diệt. Sau đây là một bài kệ thị
chúng của Thiền sư Mãn Giác do Thích Thanh Từ dịch:
Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến trăm hoa cười.
Trước mắt việc đi mãi
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Trên đầu già đến rồi!
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua Xuân trước một cành mai.
Đây: Bài kệ mở đầu cho bài Di Lạc Chơn Kinh.
Khai Kinh Kệ
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim thính văn đắc thọ trì
Nguyện giải Tân kinh chơn thiệt nghĩa
開經偈
無上甚深微妙法
百千萬刧難遭遇
我今聽聞得受持
願解新經真實義
Bên Phật Giáo, câu kệ cuối cùng này được viết: "Nguyện giải
Như Lai chơn thiệt nghĩa".Do vậy Bài Kệ "Khai Kinh" này được
bên Phật Giáo dịch thành văn vần như:
Vòi vọi không trên pháp thẳm sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.
Ta nay nghe đặng chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

KỆ (2) (Phật Học)
偈
Kệ (S, P: gāthā) gọi đầy đủ là kệ-đà, cũng được gọi là kệ tụng,
tụng. Là những bài ca, bài thơ chứng đạo của những Tỉ-khâu,
những Thiền sư, những Ma-ha Tất-đạt (s: mahāsiddha), thố lộ
cảm giác sung sướng, nhẹ nhàng khi đã vượt qua ải trần lao,
đã hoàn thành những công việc mà con người phải làm. Trong
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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những tập công án như Bích nham lục và Vô môn quan,
những bài kệ của những vị biên soạn chính là cái tinh hoa, là
cái then cửa để thiền sinh có thể mở được những công án khó
chinh phục. Những bài kệ này có thể xem là tuyệt đỉnh của
nền văn học Trung Quốc nói chung – không chỉ giới hạn trong
Thiền đạo. Kệ tụng sau đây của Thiền sư Vô Môn Huệ Khai
ghi lại trong tác phẩm Vô môn quan, công án 19, cho hậu thế
nếm vị của tịch tịnh (Trần Tuấn Mẫn dịch):
Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt
Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết.
春有百花秋有月
夏有涼風冬有雪
若無閑事挂心頭
便是人間好時節
Giải:
Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ
Ấy buổi êm đềm chốn thế gian.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

KỆ CHUÔNG
E: The short prayer of the great bell.
F: La courte prière de la grande cloche.
(KỆ 偈 là đọc ngâm nga có vần có điệu một bài thi. Chuông:
cái chuông lớn (hồng chung) treo nơi lầu chuông của Đền
Thánh, Thánh Thất hay nơi Điện Thờ, mục đích là tóm lược
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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đại ý bài thi nói về giá trị của tiếng chuông dùng thức tỉnh cả
nhơn sanh lẫn tội hồn trong các cõi, hầu chúng sanh cầu
nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, mong được hưởng Cơ ĐạiÂn-Xá của Chí-Tôn).
Kệ chuông là bài kệ để ngâm
lớn lên, khi ngâm được một
câu thì dộng một tiếng
chuông lớn. Trước khi cúng
đàn và sau khi cúng đàn hay
cúng Tứ thời tại Thánh Thất,
Điện Thờ đều có Kệ chuông.
Trong cửa Đạo Cao Đài,
những bài kệ chuông dùng
đọc lên khi khởi chuông
trước giờ Cúng, mục đích là
thỉnh chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật đến chứng đàn.
Có hai loại Kệ chuông:
*- Kệ chuông cúng Từ thời
có ba bài:
1- Kệ chuông nhứt.
2- Kệ chuông nhì.
3- Kệ chuông bãi đàn.
*- Kệ chuông Đại đàn và Tiểu đàn.
I- Kệ chuông cúng Tứ thời (đàn thường):
Trước khi Cúng Tứ thời nơi Thánh Thất hay Điện Thờ, thì kệ
chuông hai lần. Khi nghe dứt 3 tiếng chuông kệ lần nhứt thì lo
mặc Đạo phục chỉnh tề, đi vào đại điện đứng theo vị trí của
mỗi người, chờ kệ chuông nhì.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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A- Kệ chuông nhứt:
1. Văn chung khấu hướng huệ trưởng Càn Khôn,
2. Pháp giới chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn.
3. Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
Viết ra Hán văn:
聞鍾叩向慧長乾坤
法界眾生同登彼岸
(Câu 3 Mật chú bằng Phạn ngữ)
Giải nghĩa:
Câu 1: Nghe tiếng chuông, cúi mình xuống hướng về cái trí
huệ lớn của Trời Đất. (Văn: nghe. Khấu: cúi xuống. Trí: trí huệ.
Trưởng: lớn).
Câu 2: Nhơn sanh nơi các cõi trần cùng lên bờ giải thoát.
(Pháp giới: các cõi trần. Chúng sanh: chỉ nhơn sanh. Bỉ ngạn:
bờ bên kia. Bên nây là Bến mê, bờ bên kia là giác ngộ, từ đây
đi vào cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống, giải thoát khỏi luân hồi).
Câu 3: Câu mật chú bằng tiếng Phạn phiên âm ra, có ý nghĩa
là: Cầu nguyện cho chúng sanh tiêu tai tăng phước, thành tựu
Phật đạo, cầu chư Phật chứng minh
KHẢO DỊ:
Theo Tờ Phúc trình của Chí Thiện Huỳnh Văn Phuông gởi lên
Đức Phạm Hộ Pháp 3 Bài Kệ chuông thì Câu 1 là: Văn chung
khấu hướng huệ chưởng Càn Khôn. (Chưởng là nắm giữ)
B- Kệ chuông nhì:
1- Nhứt vi u ám tất giai văn,
2- Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác.
3- Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
Viết ra Hán văn:
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一圍幽暗必皆聞
一切眾生成正覺
(Câu 3 Mật chú bằng Phạn ngữ)
Giải nghĩa:
Câu 1: Nhứt vi u-ám tất giai văn: Tất cả trong phạm vi cõi
Phong Đô ắt hẳn đều nghe biết. (Nhứt: tất cả. Vi: chu vi. U ám:
tối tăm, chỉ cõi Phong Đô. Tất: ắt hẳn. Giai: đều. Văn: nghe.)
Câu 2: Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác: Tất cả nhơn
sanh đều thành Phật. (Nhứt thiết: tất cả. Chúng sanh: chỉ nhơn
sanh. Chánh giác: bậc giác ngộ chơn chánh, đó là Phật).
Câu 3: Mật chú, ý nghĩa giống như đã giải ở trên.
KHẢO DỊ:
Trong Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn, trang 616 có
bài kệ Nguyện Chung, ghi ra sau đây:
"Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác.
Nghĩa là:
Nguyện cho tiếng chuông nầy vượt qua toàn cõi pháp giới,
Cho đến nơi u-ám là cõi Địa ngục sắt cũng được nghe, Nghe
được thì thanh tịnh, chứng được cảnh trí viên thông,Tất cả
chúng sanh đều thành Phật."
(Thiết: sắt. Vi: vây quanh. Thiết Vi là núi Thiết Vi tức là ThiếtVi-sơn, núi có tường sắt vây quanh, trong đó có nhiều cõi Địa
ngục, giam cầm và trừng phạt các tội hồn. Nhứt thiết: tất cả).
C. Kệ chuông bãi đàn:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sau khi cúng xong, chờ kệ 3 câu nầy rồi mới bãi đàn.Trước
khi kệ, dộng 3 tiếng chuông, rồi bắt đầu kệ, dứt một câu kệ thì
dộng một tiếng chuông, ba câu kệ dộng 3 tiếng chuông. Dứt
kệ chuông thì xá đàn một xá rồi bãi đàn, mọi người đi ra khỏi
đàn cúng.
1- Đàn tràng viên mãn, Chức sắc qui nguyên, vĩnh mộc
từ ân, phong điều võ thuận.
2- Thiên phong hải chúng, quốc thới dân an, hồi hướng
đàn trường, tận thâu pháp giới.
3- Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
Viết ra Hán văn:
壇 場 圓 滿 職 色 歸 源, 永 沐 慈 恩，風 調 雨 順
天 封 海 眾, 國 泰 民 安, 回 向 壇 場，盡 收 法 界
Giải nghĩa:
Câu 1: Đàn cúng tế đã đầy đủ trọn vẹn, Chức sắc trở lại chỗ
cũ, gội nhuần lâu dài ơn huệ của Đức Chí Tôn và Đức Phật
Mẫu, được mưa thuận gió hòa. (Đàn tràng tức là Đàn trường:
chỉ đàn cúng tế. Qui nguyên: trở về chỗ khởi đầu. Vĩnh: lâu
dài. Mộc: gội, gội nhuần. Từ: Từ bi, chỉ Đức Chí Tôn hay Đức
Phật Mẫu.)
Câu 2: Trời ban cho dân chúng, nước thạnh dân yên, hồi
hướng công đức nơi đàn cúng, thâu hết các cõi của pháp. (Hải
chúng: biển người, chỉ dân chúng. Hồi hướng: ý nói hồi hướng
công đức, chuyển công đức nầy hướng về một chỗ nào đã
định. Tận: hết. Thâu: thu vào. Tận thâu: thu hết vào. Pháp giới:
có rất nhiều nghĩa.
Câu 3: Câu mật chú bằng tiếng Phạn phiên âm ra, xem ý
nghĩa đã giải ở trên.
II- Kệ chuông Đại đàn và Tiểu đàn:
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Khi Lễ sĩ xướng "Bạch Ngọc Chung minh" thì người hầu
chuông trên Bạch Ngọc Chung Đài (Lầu chuông) khởi sự dộng
3 tiếng chuông, rồi ngâm bài kệ bốn câu, dứt mỗi câu thì dôïng
một tiếng chuông lớn.
Bài kệ chuông cúng Đại đàn hay Tiểu đàn:
1. Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô,
2. Địa Tạng khai môn phóng xá cô
3. Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
4. Sám hối âm hồn xuất u đồ.
Viết ra Hán văn:
神鍾聲向放酆都
地藏開門放赦辜
三期運轉金光現
懺悔陰魂出幽途
Nghĩa là:
- Tiếng chuông thiêng liêng hướng đến cõi Phong đô.
- Địa Tạng Vương Bồ Tát mở cửa phóng thích các tội hồn.
- Đại Đạo Tam Kỳ vận chuyển lằn kim quang hiện, xảy ra hai
trường hợp:
. Nếu người có tâm hồn đạo đức thì sẽ hiện ra lằn Kim Quang
Tiên (tốt)
. Nếu tư tưởng của người không tốt thì hiện ra Kim Quan Sứ,
tạo nên con đường dẫn đến Phong đô.
- Các âm hồn ở cõi Phong đô sám hối các tội lỗi thì được đi ra
cõi u tối này bằng con đường do lằn kim quang hiện ra ấy.
KHẢO DỊ:
Trong Quyển Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh của hai vị Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt in năm 1928, nơi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trang 42, bài Kệ trên gọi là: Chung Xướng, chép ra như sau:
Chung thinh khấu hướng triệt Phong Đô,
Địa Tạng khai ân phóng xá cô.
Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
Sám hối âm hồn xuất u đồ.

KỆ SÁM
偈懺
E: The prayers of confession.
F: Les prières de confession.
(Kệ 偈 là những bài thi ngắn hay dài: hoặc để tóm tắt đại ý một
bài thuyết pháp hay một bài kinh, hoặc để răn dạy đệ tử, hoặc
để cầu nguyện. Sám: sám hối, ăn năn vì biết được điều lầm lỗi
của mình và quyết tâm sửa lỗi)
Kệ sám 偈懺 là bài kệ sám hối. Đó là bài Kinh Sám Hối, cũng
gọi là Kinh Nhơn Quả.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám duy truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thiệt thà."

KỆ TRỐNG
E: The short prayer of drum.
F: La courte prière de tambour.
(Kệ 偈 là những bài thi ngắn để tóm lược ý của bài kệ đó
Trống: cái trống lớn treo nơi Lôi Âm Cổ Đài (Lầu trống) của
Tòa Thánh; của Thánh Thất, nên cái trống đó được gọi là Lôi
Âm Cổ (Cổ là cái trống)
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Kệ trống, tiếng Hán gọi là "Cổ xướng", là bài kệ ngắn để
ngâm lên khi bắt đầu đánh trống.
Khi Lễ sĩ xướng "Lôi Âm Cổ khởi" vị hầu trống cầm dùi đánh 3
tiếng trống, rồi khởi ngâm bài kệ trống, dứt mỗi câu kệ thì đánh
lớn lên một tiếng trống.
Bài kệ trống Lôi Âm:
1. Lôi Âm Thánh cổ triệt hư không,
2. Truyền tấu Càn Khôn thế giới thông
3. Đạo pháp đương kim dương chánh giáo,
4. Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.
Viết ra Hán văn:
雷音聖鼓徹虛空
傳奏乾坤世界通
道法當今揚正教
靈光照耀玉京宮
Giải nghĩa:
Câu 1: Tiếng trống Lôi Âm thiêng liêng thấu suốt các cõi Hư
không. (Thánh: thiêng liêng. Cổ: cái trống. Triệt: thấu suốt. Hư
không: cõi Hư Vô thiêng liêng).
Câu 2: Tiếng trống truyền đi để tỏ bày cho cả CKTG rõ. (Tấu:
tỏ bày. Thông: biết rõ).
Câu 3: Giáo lý của Đạo Cao Đài hiện nay nêu cao cho mọi
người biết đây là một nền tôn giáo chơn chánh. (Đạo pháp:
giáo lý của Đạo. Đương kim: hiện nay. Dương: nêu cao).
Câu 4: Ánh sáng thiêng liêng chiếu sáng rực rỡ tòa Bạch Ngọc
Kinh. (Linh: thiêng liêng. Chiếu diệu: chiếu sáng rực rỡ. Ngọc
Kinh Cung: tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, nơi thường ngự của Đức
Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KỆ U-MINH CHUNG
偈幽冥鍾
(Xem U-minh-chung. Vần U.)
(Kệ 偈 là bài thi để tóm lược ý của bài. U: tối tăm. Minh: mờ
mờ. Chung: tiếng chuông) Kệ U Minh chung 偈幽冥鍾 đây là
một bài Kệ dài gồm 35 câu, với mục đích cho nhơn sanh cầu
nguyện trong ba kỳ nguơn: tháng Giêng, tháng bảy, tháng
mười, hầu cứu độ cho các đẳng vong hồn còn nơi Phong đô,
Địa ngục. Đây là tiếng chuông dộng cho thấu đến cõi U-Minh
là cõi tối tăm mờ mịt, khi xưa thường nói là U-Minh Địa-phủ,
Âm phủ, Địa ngục, Phong Đô, là cõi của linh hồn người chết;
ngày nay Đạo Cao Đài gọi là cõi Âm Quang, là nơi để các tội
hồn đến đó để tự xét mình, xem xét các tội lỗi trong kiếp sanh
vừa qua để ăn năn sám hối, cầu xin Đức Chí Tôn cứu rỗi..
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta
không tìm phương giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì
không thời buổi nào có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất-Tổ
của mình cho đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm
đặng như vậy. Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức ChíTôn nam nữ cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh
thân mình, giờ phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh
tịnh đặng cầu nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền ThấtTổ…Bần-Đạo dám nói giờ phút này mấy người không có thể
không nhỏng-nhẻo với Đức Chí Tôn được, Ngài sẵn-sàng để
hai chữ "Ân Xá" thì mấy người xin cái gì Ổng cũng cho".
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KẾT CỎ NGẬM VÀNH
Bài học thuộc lòng của thời thơ ấu viết rằng:
Đã không kết cỏ ngậm vành,
Lẽ nào phụ bạc cho đành trẻ ôi!
Tập chi thói bạc như vôi,
Sân Trình vừa khỏi đã bôi mặt mày.

KẾT LIỄU
結 了
E: To end.
F: Terminer.
Kết: Buộc lại, cuối cùng. Liễu: xong. Kết liễu là xong việc rồi.
Đức Hộ -Pháp nói : "Bần-Ðạo cốt yếu nhắc cho con cái Ðức
Chí-Tôn để trong trí rằng: "Không giờ phút nào Chí Tôn nói gì,
hứa gì với con cái của Ngài mà thất tín, thất hứa, thế nào cũng
kết liễu mà thôi". Con cái của Ngài nếu đủ khôn ngoan chịu
khó ôn lại Thánh-giáo của Ngài từ trước xem lại từ trương, từ
lời Thánh-huấn thì hiểu ngay rằng không hề sai-suyển một
mảy may nào cả". (Đêm 26- giêng năm Mậu Tý (dl. 06-031948)

KẾT OÁN THÙ THÂM
結怨仇深
Đức Hộ-Pháp nói: "Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái tình
của vạn loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người kết
oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay trả
luân hồi mãi mãi đọa đày, bất năng thoát tục. Mong sao chúng
ta từ đây phải biết trọng lấy lẽ ấy mà luyện đệ nhị xác thân cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đủ đầy sự tinh khiết, là phải thương loài vật, phải thương tất cả
để chấm dứt cái oan nghiệt ấy mà truyền bá cái hườn thuốc
linh đơn nầy là đạo đức của Chí Tôn, để cứu vớt quần sanh
thoát vòng đọa lạc hoàn toàn."

KẾT THÚC
結束
E: To conclude.
F: Conclure.
Kết: Buộc lại, cuối cùng. Thúc: gom lại. Kết thúc, nghĩa đen là
buộc lại thành bó, nghĩa thường dùng là: công việc đã xong,
tóm tắt lại (thắt lại, thu vén mọi việc).

KÍCH BÁC
繫駁
E: To criticize.
F: Critiquer.
Kích bác 繫 駁 : công kích, bài bác điều dở của người khác.
Đức Lý nói: "Than ôi! Hễ Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng
nhiều. Trên Chánh phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma
hồn quỉ xác theo kích bác. Chư Hiền hữu phải chịu và sẽ phải
chịu hổ nhục trăm điều. Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực
nhọc của chư Hiền hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy
sự cẩn thận nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng
dòm hành chư Hiền hữu. Nghĩ nỗi buồn cười. "Trị nhi vô giáo",
nay đặng "hữu trị hữu giáo" mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ
phàm".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chưa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Người thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.

KIÊM
Kiêm 兼 : bao gồm, gồm cả
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.

KIÊM NHIỆM
兼 任
E: To charge several job.
F: Cumuler plusieurs charges.
Kiêm- nhiệm: một mình đảm nhiệm nhiều chức vụ.
Đức Lý Thái Bạch Đại Tiên Trưởng là Nhứt Trấn Oai Nghiêm
của Đạo Cao Đài, cầm quyền Tiên giáo thời Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ. Đức Chí Tôn lại giao thêm cho Đức Lý kiêm nhiệm
chức Giáo Tông, nên khi cúng, chúng ta niệm: Nam mô Lý Đại
Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

KIẾM DIỆU HUYỀN
Kiếm diệu huyền là Cây kiếm huyền diệu, tức chỉ kiếm trí huệ
hay gươm trí tuệ, là sự sáng suốt của người vượt bực.Nhờ trí
nhạy bén có thể giải thoát luân hồi...

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đạo Phật thường ví trí tuệ như một lưỡi kiếm (hay gươm) sắc
bén có thể chặt đứt tất cả những sợi dây phiền não và vô minh
đã trói buộc con người tu hành.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đã gan dốc kiếm diệu huyền,
"Sanh sanh là phận, hiền hiền là công."

KIỂM
Kiểm 檢 Xem xét kỹ lưỡng có đúng không.
Thí dụ: Kiểm duyệt, Kiểm đàn.

KIỂM DUYỆT - BAN KIỂM DUYỆT
檢閱-班檢閱
E: To censure - The censor 's office.
F: Censurer - Office de censeur.
(Kiểm: xem xét kỹ lưỡng trước khi thi hành. Duyệt: xem lại một
lần nữa). Kiểm duyệt là tra xét kỹ lưỡng.
Trong nền Đại-Đạo có ban kiểm duyệt kinh sách là phải xem
xét kỹ lưỡng về nội dung và hình thức các loại kinh sách, báo
chí phổ biến có đúng theo luật pháp và giáo lý của Đạo không,
sau đó mới cho phép ấn hành.
Ban Kiểm duyệt này được Hội Thánh bổ nhiệm, giao phó cho
nhiệm vụ kiểm các Kinh sách của Đạo.
Theo Pháp Chánh Truyền qui định, quyền kiểm duyệt kinh
sách là do ba vị Chưởng Pháp Cửu-Trùng-Đài.
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Pháp Chánh Truyền: Vậy chúng nó (Đức Chí Tôn nói ba vị
Chưởng Pháp) có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ
thông, như thảng có Kinh luật làm cho hại phong hóa thì chúng
nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản.
Chú Giải: Nói rằng có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ
thông, thì tức phải kiểm duyệt các Kinh điển ấy trước khi xuất
bản. Ấy vậy, tuy kiểm duyệt thì tự quyền Chưởng Pháp định
đoạt, bất câu kinh sách nào mà làm cho hại phong hóa cùng là
sái Đạo luật thì Ngài có quyền trừ bỏ, không cho xuất bản,
song trước khi thị nhận cho xuất bản hay là không cho, thì
buộc Chưởng Pháp phải đệ lên Hiệp Thiên Đài cầu xin phê
chuẩn mới đặng. Chẳng phải nói kinh điển của người trong
Đạo làm ra mà thôi, dầu cho người ngoại giáo làm ra đi nữa,
nếu có thương phong bại tục thì buộc Hội Thánh phải vùa giúp
Chưởng Pháp mà lo trừ diệt cho đặng.
Trong thời gian Cửu Trùng Đài chưa có Chưởng Pháp thì
quyền kiểm duyệt các kinh sách Đạo được giao cho Hiệp
Thiên Đài. Do đó, Đức Thượng Sanh, khi cầm quyền Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài, có ra Đạo Lịnh thành lập Ban Kiểm
Duyệt hỗn hợp gồm các Chức sắc đại diện Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài và Chưởng Quản Phước Thiện để kiểm duyệt
các kinh sách của Đạo.
Nguyên văn Đạo Lịnh nầy xin chép ra sau đây:
Hiệp Thiên Đài
Văn phòng

Thượng Sanh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập bát niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 017/ĐL

THƯỢNG SANH và THẬP NHỊ THỜI QUÂN
Chiếu Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chiếu Vi Bằng ngày 10 tháng 3 Đinh Dậu (dl: 9-4-1957) của
Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Chưởng Qủan Phước Thiện
nam, nữ. Yêu cầu Ngài Thượng Sanh và chư vị Thời Quân về
Tòa Thánh cầm giềng mối Đạo.
Nghĩ vì cần lập Ban kiểm duyệt những kinh, Thánh giáo và
sách vở của Đạo trước khi ban hành để tránh điều sơ sót.
Chiếu Vi Bằng số 10/VB buổi nhóm ngày 8 tháng 4 nhuần QuíMão (dl: 30-5-1963), Hội Thánh Hiệp Thiên Đài quyết định
thành lập Ban Kiểm duyệt để thi hành các đề mục chiếu
thượng, nên:
ĐẠO LỊNH
Điều thứ nhứt: Kể từ đây, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài đảm
nhiệm sự kiểm duyệt những Kinh, Thánh ngôn của Đạo trước
khi đem ra ban hành. Những Kinh hay Thánh ngôn nào không
có sự kiểm duyệt của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài thì kể như bất
hợp pháp, Chức sắc và Đạo hữu không nên tin dùng.
Điều thứ nhì: Thành lập một Ủy Ban hỗn hợp đảm đương sự
kiểm duyệt có tánh cách thường xuyên các sách vở của Đạo
trước khi cho phép ấn tống. Ủy Ban hỗn hợp nầy có:
- Hiệp Thiên Đài: Ông Hiến Pháp, Trưởng Ban.
- Cửu Trùng Đài: ba vị Chánh Phối Sư hay đại diện của mỗi vị,
Hội viên.
- Phước Thiện: Vị Chưởng Quản Phước Thiện hay đại diện
của Ông, Hội viên.
Điều thứ ba: Mặc dầu ba vị Chánh Phối Sư hay vị Chưởng
Quản Phước Thiện, trong thành phần Ủy Ban hỗn hợp kể nơi
điều thứ hai trên đây, có thể đề cử người đại diện cho mình,
song sau khi kiểm duyệt xong xuôi, ba vị Chánh Phối Sư và vị
Chưởng Quản Phước Thiện cũng phải đứng ký tên chịu trách
nhiệm.
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Điều thứ tư: Nếu trong quyển sách dự thảo đem ra kiểm
duyệt mà có khoản nào hoặc câu nào không được xác nghĩa,
cần thêm hay bớt, thì Ủy Ban ghi chú sẵn và mời tác giả đến
giải thích cho minh xác. Khi kiểm duyệt hoàn tất, Ủy Ban sẽ đệ
trình lên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài kiểm xét lại mới cho ấn
tống.
Điều thứ năm: Ông Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, ba vị ChánhPhối-Sư Cửu Trùng Đài và Chưởng Quản Phước Thiện thi
hành; Ông Quyền Đầu Sư và Ông Khai Đạo điều khiển Phước
Thiện tùy nhiệm vụ ra lịnh ban hành Đạo Lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 10 tháng 4 nhuần Quí Mão.
(dl. 01-06-1963)
THƯỢNG SANH Khai Đạo Tiếp Pháp Bảo Thế
(ấn ký)
(ấn ký)
(ấn ký)
(ấn ký)

KIỂM ĐÀN
檢壇
E: Making order.
F: Contrôleur de la séance.
(Kiểm: Xem xét kỹ lưỡng. Đàn: đàn cúng tại Tòa Thánh hay
Điện Thờ) Kiểm đàn là người có phận sự sắp đặt và giữ gìn
trật tự trang nghiêm trong một đàn cúng tại Tòa Thánh, Thánh
Thất hay Điện Thờ Phật Mẫu.
Tất cả những vị kiểm đàn nam nữ ở trong một Ban do Hội
Thánh lập ra gọi là Ban Kiểm Đàn, có một vị Chức sắc đứng
đầu. Ban Kiểm Đàn đặt dưới quyền của Hộ Đàn Pháp Quân.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIẾN
• Kiến 建: Dựng nên, gây dựng. Td: Kiến công, Kiến trúc.
• Kiến 見: Thấy, ý thức. Td: Kiến tánh.
• Kiến 見: Gặp, bái kiến.

KIẾN CƠ NHI TÁC
見幾而作
Đức Hộ-Pháp dâng Sớ chung niên về Thiêng liêng năm Ất-Mùi
có đoạn như sau: "Cuộc tương tranh còn trong vòng bất phân
thắng bại, thì hiện giờ lại lăm-le uy hiếp Đạo tại miền Đông,
nhắm Thánh-Địa làm bia cho ngọn súng. Đệ-Tử vẫn bình tâm
chờ xem động tịnh thế nào rồi sẽ kiến cơ nhi tác: Một là cứu
nguy cho đại nghiệp Đạo; Hai là giải nạn cho toàn dân Việt
Thường. Năng lực của Đệ Tử luôn cả con cái Đức Chí-Tôn
vẫn hiếm hoi yếu đuối, Đệ-Tử chỉ nhờ hồng ân của Đại-Từ
Phụ và Đức Phật Mẫu hộ trì cho đặng đạt thành ý nguyện. Ấy
là phương sách cuối cùng của Đệ-Tử đã gian lao từ thử vì
Đạo, vì nước, vì đồng bào và một khi tình hình được cứu vãn,
Đạo mới có thể dễ dàng truyền bá khắp nơi, trước nhứt là
trong bổn xứ với 25 triệu nhơn số mà chưa đầy một triệu Nhập
môn cầu Đạo thì tội nghiệp thay cho số dân kia còn mơ mộng
trong đám phù vân khói tỏa."

KIẾN CÔNG LẬP VỊ
建功立位
(Kiến: Dựng nên, gây dựng. Công: công quả bằng sức lực của
mình. Lập vị: tạo nên phẩm vị). Kiến công lập vị là gây dựng

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

30

▐ Q.2 VẦN K

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

công quả để tạo nên phẩm vị cao trọng trong cửa Đạo cũng
như khi về cõi thiêng liêng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Đường đời khúc mắc chông gai là
lẽ Thiên cơ đã định vậy, cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật đến kiến công lập vị".
Tòa Thánh, năm Mậu Thìn (1928).
Thầy dạy:… "Ðường đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ đã
định vậy; cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
kiến công lập vị mình chẳng khác nào con buôn trong buổi
chợ. Cả sức lực, cả trí não tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì
vậy nên mới mất chơn linh, thất ngôi diệt vị. Bởi vậy cho nên
nhiều bực Thánh, Thần, Tiên, Phật cam lòng thủ phận chẳng
dám vọng cầu đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái
kiếp thì như nhu sĩ trốn thi, thế nào mong mỏi địa vị ra cao
thượng. Cuộc đời khó khăn tỉ như bài thi, nếu dễ thì ai cũng
đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu. Hễ bài càng khó thì đậu càng
cao, đậu cao mới ra có giá. Thầy tưởng như nơi thế gian nầy
có đứa con nào Thầy cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng
mà chẳng lẽ Thầy làm Giám-khảo lại cấp nấp bài thi lén cho
mỗi đứa thì cái đậu của các con có ra chi. Lại nữa, Thầy biết
trước rằng: Không cần giúp các con cũng dư sức đậu đặng, thì
dường ấy nếu Thầy giúp, tức hại thể diện các con, chớ không
giờ phút nào Thầy xa các con. Các con chịu khổ hạnh là Thầy
muốn vậy. Nhà nghèo hạnh tốt ấy là gương treo dạy đời, các
con khá bền lòng son sắt; cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây
xanh; tâm thành là để giồi trau tánh tục; lòng đạo đức quí hơn
là miếng đỉnh chung; tố bần hàn tùy mình mà hành Ðạo, thì
công quả ấy trổi hơn hạng thượng lưu đó các con (Vì có người
nghèo nên Thầy giáng cơ dạy).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIẾN DIỆN
見面
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Bần-Đạo
nói sơ lược huyền năng thế nào, mà khi chúng ta vào kiến
diện Ngài, ta ngó trên mặt Ngài ta thấy mặt Bà Mẹ ta, sanh ta,
đương như buổi sống, đương lo buổi trở về, Bần Đạo tưởng
ngó thấy Bà Mẹ sanh Bần Đạo, tưởng cả thảy cũng đều ngó
thấy người Mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởngtượng không biết con mắt Thiêng-Liêng có chiếu hình Mẹ ta
chiếu diệu ra không? Hay là huyền-diệu vô biên của Phật-Mẫu
cho chúng ta thấy như vậy".

KIẾN LÃO QUÂN
見老君
(Kiến 見: thấy, trình diện. Lão 老: già, người già, quân 君: ông).
Kiến Lão Quân là làm lễ bái kiến Đức Thái Thượng Lão
Quân.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ Kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

KIẾN TÍNH (Phật Học)
見性
Kiến tính (C: jiànxìng; J: kenshō) Tức là trực nhận thấy tính;
một danh từ chỉ sự trực nhận thấy chân lý. Như tất cả ngôn
ngữ thì danh từ này cũng không chính xác và có thể tạo sự
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hiểu lầm vì kinh nghiệm kiến tính không có tính nhị nguyên,
không có người nhìn (kiến) và không có "tính" được nhìn.
Kiến tính đồng nghĩa với Giác ngộ và cũng được sử dụng như
nhau. Nhưng thông thường, danh từ Giác ngộ được dùng để
chỉ sự giác ngộ của một vị Phật, vị Tổ và kiến tính để chỉ các
kinh nghiệm nếm vị giác ngộ ban đầu, cần được tu tập rèn
luyện thêm.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

KIẾN THỨC
見識
F: Savoir.
(Kiến 見: thấy; Thức 識: biết) là những điều thấy và biết do
từng trải, học tập, ý thức và kinh nghiệm (thấy và biết).
Lý do thờ Thiên Nhãn Đức Hộ-Pháp có giải rằng:
"Hễ có kiến thì có thức, kiến thức là căn bản của trí thức tinh
thần. Muốn kiến thì nhờ NHÃN, muốn thức thì nhờ TRÍ. Ấy
vậy, trong tâm (gọi là linh tâm hay chơn linh) là Thiên Nhãn
của trí thức con người. Vì cớ mà Đại-Từ Phụ dạy thờ Thiên
Nhãn. Thiên Nhãn là hình trạng của Lương tâm toàn thể, làm
nền móng cho CAO-ĐÀI, nghĩa là Đền thờ cao trọng hay là
Đức tin lớn của Đức Chí-Tôn tại thế này, y như hai câu thi của
Đức chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor-Hugo)
"L`oeil mystique seul verra la Religion nouvelle.
"La grande foi git dans la conscience universelle".
Dịch nghĩa:
Có Thiên Nhãn mới tường Chánh giáo.
Tín Cao-Đài do Đạo Lương-tâm

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thờ Thiên Nhãn là thờ tánh mạng mình và Chí Tôn. Nghĩa là
thờ Lương tâm của toàn thiên hạ (La culte de la conscience)
Trong cửa Đạo đặt ra điều chi đều là hữu ích tất cả, mượn Thể
pháp tượng trưng mới đoạt Bí-pháp. Huyền vi mầu nhiệm của
Đạo có Bí-pháp cũng như Đời có Luật pháp." (Đức Hộ Pháp:
Diễn văn 15-8 Quí-Dậu)

KIẾN TRÚC - BAN KIẾN TRÚC
建築-班建築
E: The construction - Committee of construction.
F: La construction - Comité de construction.
(Kiến: tạo nên, gây dựng. Trúc: xây dựng nhà cửa. Kiến trúc
là nói chung về việc xây dựng đền đài). Ban Kiến Trúc của
nền Đại-Đạo là một bộ phận của Cơ quan Công thợ có nhiệm
vụ chuyên môn, thiết kế, xây dựng, trang trí các Thánh Thất,
các Điện Thờ Phật Mẫu, cùng các dinh thự khác của Đạo từ
trung ương đến địa phương.
Cơ quan Công thợ được thành lập chánh thức do Thánh Lịnh
của Đức Hộ Pháp số 231 ngày mùng 09-07-Canh-Dần (dl: 228-1950). Cơ quan Công thợ bao gồm các Ban: Ban Kiến Trúc,
Ban Nhà Thuyền, Ban Mỹ Thuật....Đứng đầu Ban Kiến Trúc là
một vị Tổng Giám, có các vị Phó Tổng Giám và Tá Lý giúp
việc.
Nguyên văn Thánh Lịnh số 231 của Đức Hộ Pháp thành
lập Cơ quan Công thợ, như sau:
Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng

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

Số: 231/TL
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HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền,
Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (dl: 1502-1938) giao quyền thống nhứt Chánh-trị Đạo cho Hộ-Pháp
nắm giữ cho đến ngày có Đầu-sư chánh vị.
Nghĩ vì Cơ quan Công thợ trong châu vi Tòa Thánh chưa có
hàng phẩm tương đối với các cơ quan khác đặng mở đường
lập vị cho họ, nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Đặt riêng Cơ Quan Công Thợ trong châu vi
Tòa Thánh những danh từ và trách vụ như dưới đây:
- Tá Lý coi về một Sở.
- Phó Tổng Giám làm đầu một hay nhiều Sở, dưới
quyền Tổng Giám.
- Tổng Giám kiểm soát toàn thể các Cơ Sở.
Điều thứ nhì: Những chức vụ kể trên đối hàm như vầy:
* Tá Lý đối hàm Chánh Trị Sự hay Hành Thiện.
* Phó Tổng Giám đối hàm Lễ Sanh.
* Tổng Giám đối hàm Giáo Hữu.
Điều thứ ba: Mỗi bậc kể trên cũng phải hành sự đủ 5 năm
mới được thăng lên và tới bậc Tổng Giám thì được Hội Thánh
đem ra Quyền Vạn Linh công nhận vào hàng Giáo Sư sau khi
đầy đủ công nghiệp.
Điều thứ tư: Chư vị Bảo Thế, vị Khai Pháp chưởng quản Bộ
Pháp Chánh, vị Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư, các tư kỳ
phận, lãnh thi hành Thánh Lịnh nầy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lập tại Tòa Thánh, ngày 9 tháng 7 Canh Dần.
(22-Août-1950)
HỘ PHÁP (ấn ký)
Theo Thánh Lịnh nầy:
- Cơ quan Công thợ không trực thuộc riêng một Đài nào cả mà
chịu dưới quyền của Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Khi
Ngọc Hư Cung giao cho Hiệp Thiên-Đài cầm quyền nền Đạo
thì Cơ quan Công thợ đương nhiên chịu dưới hệ thống của
Hiệp-Thiên-Đài.
- Các phẩm: Tổng Giám, Phó Tổng Giám, Tá Lý không có Đạo
phục riêng khi chầu lễ Đức Chí Tôn, nên các vị nầy phải mặc
Đạo phục của Đạo hữu và đứng ở hàng Đạo hữu để chầu lễ
Chí Tôn. Nhưng khi các vị trong ba phẩm nầy qui liễu thì được
hành lễ tang theo các phẩm cấp tương đương, nghĩa là:
- Tổng Giám được hành lễ tang theo hàng Giáo Hữu.
- Phó Tổng Giám được hành lễ tang theo hàng Lễ Sanh.
- Tá Lý được hành lễ tang theo hàng Chánh Trị Sự.
Pháp lý về Ban Kiến Trúc:
Có một sự kiện xảy ra giữa Ban Kiến Trúc và Hội Thánh
Phước-Thiện, xin nêu ra để chúng ta thấy pháp lý về Ban Kiến
Trúc.
Trong việc xây dựng cửa Chánh Môn, Ngài Bảo Thế quyết
định xây theo kiểu vở do Ty Kiến Thiết Tây Ninh vẽ, không
dùng họa đồ của Ban Kiến Trúc vẽ theo sự chỉ dạy của Đức
Hộ Pháp khi xưa. Tổng Giám Ban Kiến Trúc lúc đó là ông Lê
Văn Thế phản đối việc nầy và tuyên bố: Nếu Ngài Bảo Thế
quyết định xây dựng theo họa đồ của đời thì ông không dám
bổ công thợ đến xây dựng. Để tiến hành xây cất Chánh môn,
Ngài Bảo Thế ra lịnh cho ông Chưởng quản Cơ Quan PhướcThiện ra văn thơ thâu hồi quyền chức Tổng Giám của ông Lê
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Văn Thế. Lúc đó Ngài Bảo Thế làm Quyền Chưởng quản
Hiệp-Thiên-Đài kiêm Thống quản Cơ Quan Phước-Thiện
Ông Tổng Giám thấy việc làm của Ngài Bảo Thế có tính cách
áp bức, nên đem tất cả nội vụ trình lên Đức Thượng Sanh.
Đức Thượng Sanh yêu cầu Bộ Pháp Chánh minh tra và phúc
trình cho Ngài rõ, rồi Ngài ra văn bản giải quyết như sau:
Hiệp-Thiên-Đài
Văn phòng

Thượng Sanh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 072/TS
THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI
Kính gởi: - Hiền huynh Bảo Thế,
- Hiền huynh Đầu Sư.
Tham chiếu: V/v Chưởng quản Phước Thiện ra Huấn Lịnh
thâu hồi nhiệm vụ của vị Tổng Giám Ban Kiến Trúc Lê Văn
Thế.
Kính Quí Hiền huynh,
Theo Phúc Trình minh tra số 157/PC của Hiền huynh Hiến
Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh thì vị Chưởng quản
Phước Thiện không có thẩm quyền thâu hồi nhiệm vụ của vị
Tổng Giám Ban Kiến Trúc Lê Văn Thế vì chức vụ Tổng Giám
ngang hàng với Giáo Hữu Cửu Trùng Đài. Ngoài ra, chiếu theo
Thánh Lịnh số 231/TL ngày 20-8-1950 của Đức Hộ Pháp, Ban
Kiến Trúc là một Cơ quan Công thợ biệt lập chịu dưới quyền
điều khiển của vị Tổng Giám và đặt dưới hệ thống của Cửu
Trùng Đài và Phước Thiện đặng tạo tác hoặc tu bổ các cơ sở
trong châu vị Tòa Thánh. Nếu Tổng Giám Cơ quan nầy không
làm tròn phận sự hoặc không tuân lịnh thượng cấp, thì tùy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trường hợp, bên Hành Chánh hay bên Phước Thiện phúc báo
lên Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài để nội vụ được giao qua Bộ
Pháp Chánh minh tra đủ lẽ rồi Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài mới
quyết định sau. Vậy xin quí Hiền huynh ra lịnh cho các cơ
quan dưới quyền trực thuộc của mình thi hành theo đề nghị
của Bộ Pháp Chánh gồm hai khoản sau đây:
1- Quyền chức của vị Tổng Giám Lê Văn Thế vẫn giữ như cũ.
2- Ngưng công cuộc tạo tác những Thánh Thất và Điện Thờ
Phật Mẫu trong các Phận Đạo chiếu theo lời phê của Đức Hộ
Pháp và quyết nghị của Hội Nhơn Sanh năm Giáp Thìn.
Những Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu cất lỡ rồi, Hội
Thánh sẽ tùy nghi sửa đổi cho hợp thời và hợp lệ.
Nay kính.
Tòa Thánh, ngày 25-8- Ất Tỵ (dl: 20-9-1965).
THƯỢNG SANH
(Ấn ký)
Số 221/SL: Sao y Bổn chánh
Tư cho Q. Ngọc Chánh Phối Sư, lịnh cho Khâm Thành thi
hành khoản 2 trong Chỉ thị nầy.
Tòa Thánh, ngày 28-8-Ất Tỵ.
ĐẦU SƯ
Thượng Sáng Thanh
(Ấn ký)

KIỀN (Quẻ Đầu Của Kinh Dịch)
乾
Còn đọc là CÀN ☰, là quẻ đầu trong bộ Kinh Dịch. Chiết tự sẽ
thấy có hai phần, tức là đủ Âm Dương: bên trái phía trên là
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chữ Thập 十 (tức Thập phương chư phật), kế dưới là chữ nhật
日 (chỉ trái đất này), sau hết là chữ Thập 十 (Thập điện Diêm
cung).Bên phải là chữ Khí 气 (viết đủ nét là 氣) tức nhiên khí
sanh quang là sự sống. Thế nên Kiền hay Càn là nói nói về
quyền năng của Thượng Đế bao trùm khắp cõi, nhưng nơi nào
khiếm ánh Thiêng liêng của Thượng đế thì nơi đó đau khổ.
Dịch nói: KIỀN Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh là 4 đức của Trời.
Thể theo lý tính này mà Thánh-nhân đặt ra 4 đức của người là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
Thời thượng-cổ Thánh-nhân bắt đầu vạch ra tám quẻ, đạo của
ba tài đủ rồi, nhân đó lại trùng điệp lên cho đủ hết các sự biến
đổi của trời đất. Thế nên sáu vạch thành một quẻ kép. Hai quẻ
Kiền đơn họp lại thành Bát-Thuần Kiền. Kiền là Trời:
- Chữ "Trời" chỉ về hình thể của trời.
- Chữ "kiền" chỉ về tính-tình của trời. Kiền nghĩa là mạnh,
mạnh mà không nghỉ gọi là Kiền.
Ôi! Trời gộp lại là Đạo, cái mà "trời không thể sai trái" đó vậy.
Nếu nói tách ra thì:
- Về phần hình thể gọi là Trời.
- Về phần chủ-tể gọi là Đế.
- Về phần công dụng gọi là quỉ-thần, về phần diệu dụng gọi là
Thiên Thần.
- Về phần tính tình gọi là Kiền. Kiền là đầu mối muôn vật, nên
Kiền là Trời, là Dương, là Cha, là Vua…
Nguyên, Hanh, Lợi,Trinh là 4 đức tính củaTrời:
- Nguyên là muôn vật bắt đầu.
- Hanh là muôn vật lớn lên.
- Lợi là muôn vật được thoả.
- Trinh là muôn vật đã thành.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Toàn 64 quẻ chỉ có hai quẻ KIỀN KHÔN có đủ 4 đức ấy, các
quẻ khác thì tuỳ việc mà thay đổi:
- Nguyên 元 là chuyên làm những việc thiện lớn.
- Lợi 利 là chủ về những sự chính bền.
- Thể của Hanh 亨 Trinh 貞 việc nào xứng với việc ấy. Nghĩa
của 4 đức bao gồm hết cả vũ-trụ.
Nguyên là gì? Về mặt chữ: Nguyên 元 họp bởi chữ ngột 兀 là
cao chót vót, thêm vào nét nhứt ─ ở trên để chỉ cái lý duy
nhất, cao cả như nước nguồn đổ ra trăm sông, ngàn mạch,
như một chủng-tử lưu truyền theo mỗi loại. Nguyên là bao
gồm cái nguồn phát xuất đầu tiên.
Theo dạng chữ thì chữ ngột 兀 giống như một cái Đài cao mà
từ xưa các bậc tiền bối thường lập nơi thanh vắng và tinh-khiết
để cầu Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nét nhứt ở trên chỉ sự chí
diệu, chí linh, tối đại, tối cao, duy tinh, duy nhất. Nói rộng ra
Nguyên bao gồm cái nguồn phát xuất đầu tiên do đức háosanh của Đấng Tạo-đoan để mỗi loại được cái sống lưu truyền
với cái giác, cái linh huyền-nhiệm mà lưu tồn.Nguyên 元 tượng
cho mùa Xuân, là một trong 4 đức của trời.Ở người là đức
Nhân 仁. Như vậy mới hợp với Trời.(Tất cả đều cấu tạo bằng
chữ nhị 二 và nhân 人, nhưng đặt khác vị trí, chứng tỏ cùng
một gốc)
Hanh là gì? Hanh 亨 gồm có bộ đầu 亠 ở trên hết là chỉ sự
khởi điểm, liễu 了 ở phía dưới là chỉ sự kết cuộc, khẩu 口 ở
giữa hàm chứa điều lành. Vậy Hanh là sự thông suốt, thuậntiện, sự lớn lên của vạn-vật, chính nhờ có đức Nguyên mà khi
vạn vật bắt đầu sinh dục mới được nguyên-khí mà ngày càng
phát triển, ví như có mây mới biến hoá mà làm ra mưa cho
khắp nơi được nhuần thấm, loại nào theo loại nấy, thứ nào
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theo thứ nấy, tất thảy thành hình, thành sắc, trưởng dục mãi
cho đến vô cùng. Hanh tượng cho mùa Hạ.
Lợi là gì? Lợi 利 là sự có ích của mùa thu hoạch, gồm bộ đao
刂là con dao, hoà 禾 là cây lúa. Chữ Lợi là chỉ về mùa gặt hái,
như lúa tới mùa thu-hoạch thì thợ đem liềm hái ra ruộng cắt
đem về. Mùa thu là mùa thu gặt nên có lợi. Nhờ đức tính hoádục được xuyên suốt mới hanh thông tức là có lợi cho nhau,
vạn-vật theo nhau mà phát huy toàn diện, lại giữ được nguyên
khí thái hoà như lúc đầu trời đã phú cho. Như vậy mọi vật khởi
đầu bằng hành động đúng, đưa đến công dụng tốt. Lợi là sự
hài-hoà của phẩm-vật. Lợi chỉ về mùa thu. Với người "Lợi là
sự hài hoà của việc Nghĩa" (Lợi giả, nghĩa chi hoà dã).
Với trời đất Lợi ở chỗ ban thí ra cùng khắp mà không kể công,
tức là Trời không thấy làm, mà không một việc gì không làm
"Vô vi nhi vô bất vi".
Trinh là gì? Trinh 貞 là sự chính đính, bền chặc cho đến
cùng. Hợp bởi chữ bốc卜 là bói và bối 貝 là đồng tiền, tức là
chỉ sự bói toán dùng tiền gieo quẻ, mong được ứng điều lành.
Trinh, mang ý-nghĩa sự chính bền cũng là sự thành tựu, giai
đoạn thành hình. Trinh ứng vào mùa Đông.

KIỂN Quẻ 39. Quẻ Thuỷ Sơn Kiển
Quẻ 39. Quẻ Quẻ Thuỷ Sơn Kiển 水 山 蹇
Tượng: Tam cung Cửu viện
Quẻ này là quẻ Thuỷ Sơn Kiển. Cấn hạ cũng là nội Cấn. Khảm
thượng là ngoại Khảm. Khảm là Thuỷ. Cấn là Sơn nên tên quẻ
đọc là Thuỷ Sơn Kiển.
Theo thứ-tự quẻ thì sau quẻ Khuê tiếp lấy quẻ Kiển là cớ vì
sao?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vì rằng hễ đương lúc Khuê là trái lìa. Trái lìa thì khó-khăn rồi
tiếp theo Kiển nạn, nên sau quẻ Khuê tiếp lấy quẻ Kiển. Kiển
nghĩa là gay-go. Theo như thể quẻ thì Khảm ở trên, Cấn ở
dưới, trên thì hiểm mà dưới thì dừng chỉ. Cũng như trước mặt
thì bị dòng sông trở ngại, sau lưng bị núi ngăn cách, việc đi lại
thật là khó-khăn, đúng là cách núi ngăn sông vậy.
Trái đây là trái với Thiên-lý, nghịch với Đạo tức là nghịch với
con đường thẳng để đi đến cái đích cân đối của vũ-trụ. Như
người ta phải ăn mới sống, không ăn ắt phải chết. Ban ngày
mặt trời ban cho ánh sáng để vạn-vật hoá sanh. Ban đêm mát
dịu để cây cỏ hút lấy sương làm điều hoà sức sống.
Hỏi vậy những tai nạn bịnh hoạn do đâu mà ra?
. Tiền nhân đã dạy: Bịnh tòng khẩu nhập, hoạ tòng khẩu xuất
Ngày nay nhân-loại phải hứng lấy hoạ ương cũng vì thức ăn
nhiều chất hoá-học sinh biết bao thứ bịnh nan y. Sự trác táng
đã làm hành thân hoại thể cũng chính do ở tự mình gây ra.
Theo quẻ Kiển thì lấy đức quẻ mà giải thì trên có Khảm tượng
là nước, cũng là nguy-hiểm, dưới có Cấn là núi thì có sự dừng
chỉ, tức là không thông.
Kiển còn chỉ chân đi khập-khểnh, vì thế nên những nỗi khốn
ách đều gọi là Kiển. Xem chữ Kiển trên có bộ Miên nghĩa là
mái nhà che trùm lên, phần chữ bên trong như hàng rào che
chắn bao chữ Túc 足 là cái chân, muốn tiến lui đều bị vướng
chân.
Nhìn tượng cũng thấy nước đầy của Khảm nên bước tới
không được, mà bước lui không được vì bị Cấn là núi chắn rồi.
Tiến lui khó vậy.
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KIẾP (Phật Học)
劫
Kiếp ( S: kalpa; P: kappa) dịch trọn âm là Kiếp-ba; Một khái
niệm Phật giáo nhằm chỉ một thời gian rất dài. Một thời kiếp
được biểu diễn như sau: cứ trăm năm có người dùng một tấm
khăn lụa chùi một khối đá lập phương mỗi bề một dặm (1,6 km
= 1dặm), thì lúc khối đá mòn hết, đó là một kiếp.
Mỗi kiếp có bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt của các thế
giới. Trong giai đoạn sinh thành của thế giới, sinh vật bắt đầu
sinh sôi nẩy nở. Trong giai đoạn hai, các thiên thể (mặt trời,
mặt trăng) được sinh ra, sinh vật phát triển và bắt đầu có dạng
đời sống xã hội. Trong giai đoạn hoại diệt, các yếu tố lửa,
nước và gió phá hủy toàn bộ thế giới. Bốn giai đoạn nói trên
hình thành một đại kiếp (s: mahākalpa), mỗi đại kiếp gồm 20
tiểu kiếp hợp lại.
Mỗi tiểu kiếp lại được chia ra thành những thời kỳ sắt, đồng,
bạc, vàng. Trong thời gian một tiểu kiếp thành hình, thọ mệnh
của con người cứ kéo dài thêm, cứ mỗi trăm năm thêm một
tuổi, cho đến lúc con người thọ 84000 năm. Thân thể con
người cũng cao lớn đến 8400 bộ. Trong giai đoạn hoại diệt
của một tiểu kiếp, đó là giai đoạn của chiến tranh, bệnh dịch,
thiếu ăn lan tràn, thì thọ mệnh con người ngắn dần, chỉ còn 10
năm. Thân người lúc đó chỉ còn một bộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

KIẾP CĂN
劫根
E: Sort.
F: Sort.
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Kiếp: Một đời sống kể từ lúc sanh ra cho đến lúc chết. Căn:
gốc rễ.
Kiếp căn là chỉ đời sống hiện tại và những buồn vui trong cuộc
sống do gốc rễ từ kiếp trước, tức là do những điều phước đức
hay những oan nghiệt mà mình đã gây tạo trong kiếp trước.
Nếu kiếp trước làm điều phước thiện thì kiếp nầy hưởng được
giàu sang sung sướng.
Kiếp căn cũng gọi là căn kiếp, nghĩa là cái gốc rễ của kiếp
sống, tức là do cái nguyên nhân của đời trước, gọi là tiền nhân
前 因 thì sẽ có kết quả đời sau, gọi là hậu quả 後 果. Ấy là do
căn trước mà hưởng quả sau vậy: nếu gieo thứ nào sẽ gặt
giống ấy. Do vậy mà "Phật sợ nhân, chúng sanh sợ quả". Vì
sợ nhân nên không gieo nhân xấu, chúng sanh vô minh nên
khi làm không nghĩ, đến khi gặp quả xấu thì đau khổ thôi.
Trong Truyền Đăng Lục của nhà Phật nói: "Dục tri tiền thế
nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai sinh quả, kim sinh tác giả
thị" 欲知前世因,今生受者是; 欲知來生果,今 生作者是. Muốn
biết nguyên nhân đời trước ta thế nào, thì cứ xem hưởng thụ
của ta đời nay; muốn biết sự kết quả đời sau thế nào, ta cứ
xem việc ta làm đời nay thì rõ.
Như vậy, kiếp căn là tất cả những hành vi thiện ác trong một
hay nhiều kiếp sống trước tạo thành gốc rễ để báo ứng cho
kiếp này hay kiếp sau. Nếu việc làm lành, gọi là thiện căn 善根
thì tạo phúc đức cho người làm hưởng, nếu việc làm hung dữ,
gọi là ác căn 惡 根 thì gây quả báo cho người làm phải trả.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Gởi hồn phách cho chàng định số,
"Gởi kiếp căn chàng mở dây oan."
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KIẾP ĐỌA
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Ôi! Cái nạn thâm nhập vào kiếp
đọa để trừng phạt tội tình độc ác của chúng sanh. Vậy hiện
nay Chức sắc cần phải trút thêm cả mồ hôi lẫn hòa giọt lệ ái
tuất thương sanh, hầu đi khắp non sông để bia tấm lòng
thương yêu chơn thật của Đức Chí Tôn buổi Tam Kỳ Đại Đạo
thì dầu cho sắt đá kia còn phải cảm giác thay, hà tất là quần
sanh".

KIẾP HỒN
劫魂
Thi văn dạy Đạo có câu:
Vong xu trọn cả một Càn Khôn,
Hết kiếp thịt xương, tới kiếp hồn.

KIẾP NỢ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một kiếp muối dưa xong kiếp nợ,
Cuộc đời oan nghiệt thấy rồi chưa?

KIẾP KHIÊN
劫愆
Kiếp khiên 劫 愆 là những tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống nơi
cõi thế gian.
Kinh Đại Tường có câu:
"Thâu các Đạo hữu hình làm một,
"Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIẾP LUÂN HỒI
劫輪回
Thầy dạy: "Các con đã sanh ra tại thế này, ở tại thế này, chịu
khổ-não tại thế này, rồi chết cũng tại thế này, Thầy hỏi: Các
con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu? Chẳng một
đứa hiểu đặng cơ mầu-nhiệm ấy. Thầy dạy: Cả kiếp luân-hồi
thay đổi từ trong nơi vật-chất mà ra Thảo mộc, từ thảo-mộc
đến thú cầm; loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm,
muôn muôn lần mới đến địa-vị nhơn-phẩm. Nhơn-phẩm nơi
thế này lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng: đứng bậc ĐếVương nơi trái địa-cầu này, chưa đặng vào bực chót của điạcầu 67. Trong điạ-cầu 67 nhơn-loại cũng phân ra đẳng cấp
dường ấy; cái quí trọng của mỗi địa-cầu càng tăng thêm hoài
cho tới đệ nhứt cầu, Tam Thiên Thế giới; qua khỏi Tam Thiên
Thế-giới thì mới đến Tứ đại Bộ Châu; qua Tứ Đại Bộ Châu
mới vào đặng Tam thập lục thiên; Vào Tam thập lục thiên rồi
phải chuyển kiếp tu-hành nữa, mới đặng lên đến Bạch-Ngọc
Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết-Bàn đó vậy".
Ô Môn. Ngày 12-11-1926 (âl 8-10-Bính Dần)
Thầy cắt nghĩa:: "Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp
luân-hồi con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu,
thì con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch
Ngọc Kinh, cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với
nhau. Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với
nhau cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con
chẳng nên gọi oan nghiệt.
Còn Đạo mới khai lập, tuy xuất hiện chưa đầy một năm, chớ
chư Tiên, chư Phật đã lập cùng cả Năm Châu. Chẳng khác
nào khi trước, Nhơn đạo chưa mở thì đã có Châu Công truyền
trước.
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Thánh đạo Jésus chưa ra đời thì đã có Moise, Élie, Gérimie,
Saint Jean Baptiste.
Ðạo Tiên Nguơn Thỉ chưa ra đời thì có Hồng Quân Lão Tổ,
Lão Tử, Thông Thiên Giáo chủ truyền đạo.
Phật Thích Ca chưa ra đời thì đã có Nhiên Ðăng Cổ Phật và
Brahma truyền đạo.
Thầy chưa giáng cơ lập đạo tại nước Nam, chớ chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật, dùng huyền diệu nầy mà truyền đạo cùng
vạn quốc".

KIẾP PHÙ SINH
劫浮生
E: A tempory life.
F: La destinée éphémère.
Kiếp: Một đời sống kể từ lúc sanh ra cho đến lúc chết. Phù:
nổi. Sinh: sống. Kiếp phù sinh là cái kiếp sống của con người
ngắn ngủi như cái bọt nổi trên mặt nước.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chung đỉnh mảng tranh giành, lợi danh thường chác
buộc, kiếp phù sinh không mấy lát, đời giả dối chẳng
là bao.

KIẾP SANH
劫生
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nhưng theo ý hiệp đồng chỉ dẫn,
Về phần đông các Đấng Thiêng Liêng.
Chí Tôn ví đắc cơ huyền,
Kiếp sanh phải chịu trong miền chuyển luân.

KIẾP SỐNG
Kiếp sống là thời gian từ khi vừa mở mắt chào đời cho đến khi
nhắm mắt lìa trần thì được gọi là "Kiếp sống" hay "Kiếp sanh"
cũng vậy. Kiếp sống này dài hay ngắn tùy theo quả căn, duyên
số của mỗi người do luật tạo hóa đặt định. Con người không
thể muốn được. Duy nếu biết tu có thể cải số được mà thôi.
Có thể vì phước mà tăng tuổi thọ, vì gian ác mà bị giảm thọ là
vậy. Hãy nghe Đức Hộ-Pháp giải thích:
"Ôi! Không phải kiếp sanh dễ gì ngộ Đạo, Bần Đạo đã chán
biết khó khăn kiếp sống của mình tại thế bao giờ cũng vậy, nó
làm cho mình nặng nề khổ não về tinh thần, nhưng chúng ta
đem lên mặt cân thiêng liêng, chúng ta lấy trí khôn ngoan để
suy đoán cho cùng, chúng ta phải lấy trí khôn ngoan công
chánh mà phán đoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là
hồn, cái xác thịt nó không phải ở đây cho đến lúc tận thế đa
nghe! Kiếp sống tại thế gian này của mấy người không mấy
lát, cao trọng cần yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa xuống
Địa Ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi khó
giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa nghe. Còn phần xác thì
xác, hồn là hồn, mình lấy cái trí não của mình, lấy cái trung
dung của mình làm sao cho Đạo có công chánh, hòa bình, xác
cũng vậy, hồn cũng vậy. Chỉnh cầm cân giữ mực thước làm
sao cho xác thế nào, thì phần hồn kia cũng vậy, đừng trọng
bên này, phụ bên kia, là khôn ngoan hơn hết. Còn một cái
trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn phụng sự Đức ChíTôn, công nghiệp ấy không bao giờ mất, bởi Ông già đó chẳng
chịu thiếu nợ ai hết, trái lại nếu chúng ta có phương thế lập vị
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chúng ta rồi mà chúng ta còn dư thừa công nghiệp đối với
Ngài. Nhớ lại trong Cửu Huyền Thất Tổ của ta chưa chắc họ
đều siêu thoát đặng, để chút của cải ấy đặng độ họ, tội nghiệp
biết đâu trong Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi đứa ta lại không có
người ở dưới Phong Đô, rán tiện tặn chút đỉnh cho có của cải
Thiêng Liêng cho họ hưởng mới khỏi uổng kiếp sanh của
mình.
"Bần-Đạo nói rằng không có ai thương yêu Đức Phật Thích-Ca
trong kiếp sống của mình hơn là Bà Nữ Đầu-Sư, trong một đời
của Bà, Bần-Đạo tưởng thiệt là một người giữ Đạo, Bà chỉ giữ
Đạo của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Khi Đức Chí-Tôn đến mở
Đạo, Bà theo chân của Đức Chí-Tôn đã đành, không ai dại
khờ gì khi người đã có tâm Đạo mà còn mơ hồ e lệ sự chọn
lựa của mình, nhưng Đức Chí-Tôn là khác, mà kính trọng thờ
phượng Đức Thích-Ca đối với Bà Nữ Đầu-Sư là khác, huống
chi trọn cái gia đình từ Mẹ dĩ chí Bà đều thờ phượng một cách
rất tôn-nghiêm, dám chắc phần nhiều không có ai thờ phượng
được như cả gia-tộc của Bà đã thờ phượng Đức Thích-Ca."

KIẾP THÁC
劫拓
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cứ mến vinh huê cùng lợi lộc,
Chẳng lo kiếp thác đến gần nơi.

KIẾP TRÁI
劫債
Thi văn dạy Đạo có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.

KIẾP TRÁI OAN KHIÊN
劫責寃愆
Qua lời xin tội của ông Võ Văn Đợi, 50 tuổi, về "tội cãi thầy, cãi
bạn của con. Xin Sư Phụ xá tội cho con. Cúi bạch". [Võ Văn
Đợi (ký tên)]
Lời Phê của Đức Hộ Pháp: "Làm thầy như ai thì khác, còn
Qua đây vẫn khác. Với Qua, thầy chỉ biết thương trò, tha thứ
là phận thầy. Em chẳng vì đời mà phạm, nếu có phạm là vì
Đạo, mà chẳng hiểu rõ mầu nhiệm của Thầy. Em về trước rồi
mấy Qua lục thục cũng về sau. Chúng ta sẽ hội hiệp vĩnh viễn
nơi cõi Hư linh, là quê hương thiệt. Thầy trò sẽ thiệt, bạn hữu
sẽ thiệt, cảnh nầy chẳng phải của chúng ta vì nó là cảnh dành
để cho kiếp trái oan khiên. Em an lòng, Thầy chỉ thầm khen
em chớ chưa biết em đã có tội gì hết.
Ngày 22 tháng 4 năm Đinh Hợi.
[HỘ PHÁP (ấn ký)]

KIẾP TRẦN
劫塵
E: The life in the earth.
F: La vie dans le monde.
Kiếp: Một đời sống kể từ lúc sanh ra cho đến lúc chết. Trần:
cõi trần, cõi của nhơn loại đang sống. Kiếp trần là kiếp sống
nơi cõi trần.
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Cõi trần là cõi đọa, tức là cõi để trả quả; cõi nầy có nhiều ác
trược, nhưng nếu ai tu hành được thì rất mau đắc đạo, chỉ một
kiếp giác ngộ tu hành đủ trở về cùng Đức Chí Tôn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cái kiếp trần nầy trẻ chớ ham.

KIẾP TU
劫修
Đức Hộ-Pháp nói: "Một kiếp Tu chưa chắc đã về được với
Đức Chí Tôn, muôn năm ngàn kiếp mà nếu thiếu Tu, cũng
không khi nào về được với Đức Chí-Tôn, mấy Anh mấy Chị
rán nhớ điều đó, mà Tu thì sao? Trong cửa Đạo Cao-Đài này
đã dạy Tu rồi, nhứt là Bần-Đạo đã giảng nhiều rồi, ấy là ta
phải: Lập Đức, Lập Công và Lập Ngôn đó vậy."

KIẾT TƯỜNG
拮祥
E: A good presage.
F: Présage heureux.
Kiết: cũng đọc là Cát: Tốt lành. Tường: điều tốt lành. Kiết
tường hay Cát tường là điều tốt lành, điềm lành.
Chữ VẠN 卍 vẽ nơi ngực của Đức Phật tiêu biểu cho sự kiết
tường, nên chữ ấy được gọi là chữ Kiết tường. Khi gặp chữ
ấy, như là gặp một điềm lành. (Xem chi tiết: Vạn, vần V)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIÊU CĂNG
驕矜
E: Haughty.
F: Orgueilleux.
Kiêu: Khoe mình, tự cho mình là tài giỏi nên có ý khinh người.
Căng: khoe khoang. Kiêu căng là lên mặt tài giỏi, khinh người.
Kiêu căng trề nhún: Tự cho mình hay giỏi mà tỏ ra khinh rẻ
chê bai mọi người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hòn ngọc đẹp đẽ quí báu dường nầy, Thầy đến cho
các con, các con lại học kiêu căng trề nhún.
Kiêu căng tự đại: Tự cho mình tài giỏi hơn hết nên khinh
thường mọi người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân
hình hồn phách đó.

KIÊU CĂNG TỰ ĐẠI
驕矜自大
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Tánh kiêu căng tự đại là hang
thẵm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó. Nên ghi nhớ mà
lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài nầy:
Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình,
Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh.
Hòn ngọc khó đem trau Thánh chất,
Cân vàng khôn lấy nện chày Kình.
Phước Trời gieo sẵn còn giao kết,
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Lợi thế chưa nên xúm giựt giành.
Thời cuộc tuần hoàn tai ách khởi,
Liệu mà xông lướt, liệu đua tranh.
Các Đạo hữu Thiên phong nên giảng bài nầy cho chúng sanh."

KIÊU HÃNH
驕悻
E: To prondof.
F: Vaniteux.
Kiêu: Khoe mình, tự cho mình là tài giỏi nên có ý khinh người.
Hãnh: sung sướng lộ ra ngoài nét mặt. Kiêu hãnh là kiêu căng
và hãnh diện.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đừng lòng kiêu hãnh cậy mình tài,
Nên nhớ chữ tài cận chữ tai.

KIẾU TỪ
徼詞
E: To say good bye.
F: S’excuser pour se retirer.
Kiếu: do chữ Cáo nói trại ra, nghĩa là lấy một cớ nào đó để xin
ra về. Từ: xin lui, từ giã. Kiếu từ tức Cáo từ là nêu ra một lý do
nào đó để từ giã.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KIM
Kim 今: Hôm nay, ngày nay.

KIM (Giáo Sư Thượng Kim Thanh) (Danh)
Ông Ngô văn Kim làm Đại Hương Cả. Tỉnh Cần Giuộc
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Kim
Thanh, vào ngày 17 tháng 5 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại Đạo nữa.

KIM BÀN
今盤
E: The golden place of Buddha Mother.
F: Le Bassin en or de Bouddha Mère.
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Phải chăng nơi ấy Đạo-Giáo cho là Kim-Bàn đó vậy, tức
nhiên là nơi các chơn-hồn hiện ra, còn các chơn hồn nữa,
chúng ta ngó thấy trên đầu mỗi người có một đạo hào-quang,
đặc sắc hơn nữa là trong ấy hiện ra một điểm linh-quang hiển
hiện chơn-tánh kiếp sanh họ tức nhiên là vị Phật, chúng ta
quan-sát tìm hiểu ngó thấy trong mỗi người chúng ta có ba
món đặc-sắc mà Đức Chí-Tôn đã để vào hình ảnh con người
là: TINH- KHÍ- THẦN, thật ra thì ba vật là Thú- Người - Phật.
Thỉnh-thoảng có dịp Bần-Đạo sẽ giảng-giải điều ấy cho biết
nguyên-căn của người xuất hiện nơi nào, đến đây để làm gì và
chết rồi đi đâu?
Phải chăng cái cảnh của Đức Phật Kim-Cang đã đoạt vị "Vô
thọ thường thức Diêu-Trì" chúng ta đến đó ngó thấy tinh thần
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tư-tưởng hiện-tượng, chúng ta thấy bất quá là tin-tưởng ĐạoGiáo. Bần-Đạo dám chắc người nào đi tìm Đạo mà có tâm
định tưởng là thấy ngay, chớ nếu đi theo Đạo Chí-Tôn dìu-dắt
tới đâu thì hay tới đó, thành ra không phải tin tưởng, thì cái
thế-giái vô-hình là con đường đã mở để dìu-dắt cả toàn nhơnloại trong Càn-Khôn Vũ Trụ, không thấy được. Chúng ta thiết
nghĩ Đức Chí-Tôn mở Đạo cho chúng ta biết phân biệt BíPháp chơn-truyền đặng đi theo Ngài hay là theo thú, vì thi-hài
chúng ta là thú không thể gì chối cãi được.

KIM BÀN CHƯỞNG ÂM
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. Tiền bạc. Bàn: Bồn: cái chậu, cái thau có hình tròn dẹt. Kim
Bàn hay Kim Bồn là cái chậu bằng vàng của Đức Phật Mẫu
đặt nơi Diêu Trì Cung dùng chứa các nguyên chất (nguơn
chất) để tạo chơn thần cho các nguyên nhân giáng trần.
Kinh Ðệ Cửu cửu:
"Nơi Kim Bồn vàn vàn nguơn chất."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
"Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm."

KIM BÀN PHẬT MẪU
金盤佛母
Kim Bàn Phật Mẫu 金 盤 佛 母 tức là Diêu Trì Kim Mẫu,
chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung, là nơi chứa các
nguyên chất để tạo ra Chơn Thần cho các bậc Nguyên nhân.
Đức Diêu Trì Kim Mẫu nguồn gốc là do hóa thân đầu tiên của
Đức Chí Tôn để làm chủ khí Âm Quang.Về vũ-trụ-quan của
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn giải rằng: "Khí Hư Vô sanh có một
mình Thầy".
Khí Hư-vô còn gọi là Tiên-thiên chánh Khí hay Hạo Nhiên Chi
Khí, là khí có trước khi có Trời Đất, tức là khi Trời Đất chưa có
phân định, còn trong thời kỳ Hồng mông, mờ mờ mịt mịt, lặng
lẽ vô vi. Khí Hư-vô nầy vô cùng nhẹ nhàng, tinh khiết, bàng
bạc khắp vũ trụ càn khôn, kết tụ muôn đời nhiều kiếp, đến thời
kỳ có một tiếng nổ lớn liền biến sanh ra một ngôi gọi là Thái
Cực, một khối Đại-linh-quang toàn tri toàn năng, vô cùng vô
tận, sáng lòa rực rỡ, chiếu tỏa khắp Càn Khôn vũ trụ. Đó là
Thái cực là ngôi ngự của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng
Đế. Đức Chí Tôn mới phân định Thái cực ra Lưỡng nghi là khí
Dương quang và Âm quang. Đức Chí Tôn nắm quyền chưởng
quản khí Dương quang, còn khí Âm quang thuộc quyền
chưởng quản của Diêu Trì Kim Mẫu hay Kim Bàn Phật Mẫu.
Khí Dương Quang của ngôi Thái Cực mới phối hợp với khí Âm
Quang để tạo hóa ra vạn vật, vạn loại chúng sinh do Đức Mẹ
hóa sanh gồm Bát hồn: Kim Thạch hồn, Thảo Mộc hồn, Thú
Cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật
hồn.
Càn Khôn sản xuẩt hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
(Phật Mẫu Chơn Kinh)

KIM BẢNG
金牓
Thầy dạy: "Thầy thấy nhiều đứa xả thân cầu Ðạo, diệt tục xủ
phàm để mình làm hướng đạo. Hỏi vậy có ai xứng đáng chưa?
Ôi! Thầy vì mấy chục ức nguyên nhân, không nỡ để cho ngôi
phẩm tan tành, chớ lấy luật Thiên thơ thì không một ai dự vào
Kim Bảng".
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KIM BIÊN (Địa Danh)
金邊
Đức Hộ-Pháp nói: "Riêng phần Bần-Đạo là Công chức, khi
vâng lịnh Đức Chí-Tôn đến Chùa Gò-kén mở Đạo, Bần-Đạo có
xin phép nghỉ sáu tháng, đến chừng trở lại làm việc người ta
không cho Bần đạo ở Nam-Việt nữa, đổi Bần-Đạo lên Kim
Biên, tức Nam-Vang ( xứ Cam-Bốt bây giờ ).

KIM BIÊN TÔNG ĐẠO
金邊宗道
Nước Cao Miên (Campuchia) có thủ đô là Phnom Penh, phiên
âm ra tiếng Việt là Nam Vang, nhưng trong Đạo Cao Đài
thường gọi Nam Vang là Kim Biên và nước Cao Miên là Tần
quốc (nước Tần) và người Cao Miên là Tần nhơn. Hội Thánh
Ngoại Giáo đặt văn phòng tại Nam Vang. Khi Đức Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn từ bỏ chức vụ Chưởng Đạo Hội Thánh Ngoại
Giáo, Đức Phạm Hộ Pháp giải tán Hội Thánh Ngoại Giáo và
thành lập Tông Đạo Kim Biên tại Nam Vang.
Tông Đạo Kim Biên có xây dựng một Văn phòng thường trực
trong Nội-Ô Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày khởi công xây dựng là
4-7-Tân Hợi (dl: 24-8-1971) và ngày Khánh Thành là 02-04Nhâm Tý (dl: 14-5-1972). Ngài Hiến Pháp Quyền Chưởng
Quản Hiệp-Thiên-Đài đến dự và đọc bài Huấn Từ, trích một
đoạn sau đây:
"Nhơn danh Hội Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh, tôi rất hài lòng
nhận thấy sự thành quả tốt đẹp của ông Khâm Trấn (Giáo Sư
Thái-Của-Thanh) về việc kiến tạo Văn phòng cho Tông Đạo
Kim Biên rất mau chóng và mỹ mãn trong lúc thời cuộc hết sức
khó khăn nầy. Ông chỉ nhứt thân nhứt mã, tạm rời nhiệm sở
tại Kim-Biên để về Tổ đình tự vận động xây cất ngôi biệt thự
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nầy chỉ với sự ủng hộ tinh thần của Hội Thánh mà thôi. Công
nghiệp của ông Khâm Trấn Kim-Biên rất đáng khen và đáng
khích lệ. Từ đây, Tần nhơn và người Việt-Nam thuộc Tông
Đạo Kim Biên nói chung sẽ có nơi tạm trú khi về Tòa Thánh
chầu lễ Đức Chí Tôn hoặc khi có đạo sự khác. Nói đến bổn
đạo Tần nhơn, tôi hồi tưởng lại lúc đầu mấy năm khai Đạo, đa
số người Miên qui tụ về Tòa Thánh để hiến dâng công quả,
phá rừng khai thác vùng Thánh địa nầy có chỗ trống để xây
dựng ngôi Đền Thánh trước hết, vì trước kia vùng nầy là rừng
già rậm rạp. Toàn Đạo đều tưởng niệm công lao đáng kể ấy,
mặc dù sau khi bị chánh quyền Khơ-me cấm di chuyển, họ
phải chịu vắng bóng nơi nầy, rất đáng thương và đáng kính
thay lòng tín ngưỡng chơn thật của người đồng đạo Tần nhơn.
Tôi tin chắc rằng: Đức Chí Tôn không bao giờ nỡ bỏ rơi đám
con cái đáng thương nầy. Rồi đây, thế nào họ cũng sẽ tìm
phương thế trở về với Đạo gốc mà họ đã thâm nhiễm từ lâu.
Ngôi Văn phòng Tông Đạo Kim Biên kiến tạo lúc nầy rất hạp
thời đó vậy."
Nơi cổng Văn phòng Kim Biên Tông Đạo có khắc đôi liễn:
- Tần quốc lân bang phổ độ chúng sanh qui thiện giáo,
- Kim Biên Tông Đạo ngoại giao dân tộc chánh nhơn tâm.
•秦國鄰邦普度眾生歸善教
•金邊宗道外交民族正人心
Nghĩa là:
-Nước Cao Miên láng giềng, cứu giúp nhơn sanh khắp nơi trở
về nền Tôn giáo tốt lành,
- Tông Đạo Kim Biên, giáo hóa dân ngoại quốc làm cho chơn
chánh lòng người.
Lưu ý: Theo đôi liễn nơi cổng Văn phòng Kim Biên Tông Đạo
thì chúng ta lưu ý chữ Kim Biên 金 邊 nếu viết là Kiêm Biên thì
sai chánh tả.
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KIM BỒN (KIM BÀN)
金盆
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên."

KIM CÂU
金鉤
Kim câu 金 拘 là một cái lịnh bài bằng vàng dùng để điều
khiển chư Thiêng Liêng. Nếu một Chơn hồn được Kim câu bài
thì có thể vào Thiên môn. Được thẻ lệnh gọi là Kim Câu Bài
của Đức Thái Thượng Lão Quân cấp cho thì Chơn hồn mới đi
đến cửa Trời một cách dễ dàng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Đạp Thái Sơn nhảy qua Đẩu Suất,
"Vịn Kim Câu đến chực Thiên Môn."
Đức Quyền Giáo Tông họa lại bài thi của Đức Hộ Pháp, đảo
vận:
Lưỡi liềm chi dễ sánh Kim câu!
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu?
Đông Hải mênh mông còn phải cạn,
Tây Hồ chật hẹp độ bao sâu?
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KIM CÔ
金箍
Kim Cô 金 箍 Cái vòng phép bằng vàng đặt lên đầu để kềm
hãm bớt tà dục một khi nổi dậy trong vô thức.
Trong truyện Tây Du, Tam Tạng không thể sai khiến được học
trò là Tề Thiên Đại Thánh. Sau nhờ Quan Âm Bồ Tát đặt chiếc
vòng Kim Cô lên đầu của Tề Thiên, nên Tam Tạng mới phục
được học trò, bởi nếu Tề Thiên chẳng tuân lịnh thì Tam Tạng
sẽ niệm Kim-Cô-chú, khiến phải đau đớn mà nghe theo. Dở
Kim-cô tức là tự giải thoát được nghiệt oan trong kiếp sống để
Chơn linh nhẹ nhàng.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang."

KIM CHUNG
金鐘
Kim chung 金 鐘 Cái chuông vàng. Tiếng chuông vàng ngân
lên, mở đường cho Chơn linh kịp bước để theo Tòa sen Thần
đưa đi.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui,
"Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen."

KIM ĐƠN
金 丹
E: The medicine of long living.
F: Drogue d’immortalité.
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Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. Tiền bạc. Đơn: Thuốc. Kim đơn hay Kim đan thường dịch là
thuốc tiên, tức là thuốc uống vào thì thành Tiên.
Từ ngữ Kim đan hay Kim đơn dùng nói về cách luyện đạo để
thành Tiên, chớ thật ra không có thuốc nào uống vào bụng mà
được thành Tiên. Nếu thuốc Tiên có thật thì các vị vua chúa
xưa nay đều thành Tiên hết, vì các vua chúa nầy có đủ oai
quyền và tiền bạc để phái người đi tìm thuốc Tiên.
Phép luyện đạo của Tiên giáo là luyện Tam Bửu (Tinh, Khí,
Thần) hiệp nhứt, tạo thành Kim đơn, đắc đạo tại thế. Kim đơn
ấy còn được gọi bằng nhiều danh từ khác như: Thánh thai, Xá
lợi, Bổn lai diện mục, mà Đạo Cao Đài gọi là Chơn thần.
"Trời có Ngũ Khí, Đất có Ngũ phương, người có ngũ tạng.
Người luyện đạo phải lấy Ngũ Hành ấy chế tạo mà luyện Kim
đơn cho thành Xá lợi. Muốn thành xá lợi, cần vận chuyển pháp
luân cho Ngũ Khí triều nguơn, Tam huê tụ đảnh.
Làm sao Ngũ Khí triều nguơn, Tam huê tụ đảnh đặng?
Muốn Tam huê tụ đảnh phải bảo Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần,
luyện chơn chưởng Thánh đô cho Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần,
Thần huờn Hư, ba báu qui về tại kim đảnh là thành đạo.
Còn muốn cho Ngũ Khí triều nguơn, phải dụng công phu định
cái Tâm, gìn cái Ý, bế Ngũ quan thì Ngũ Tạng hiệp về, Tam
hồn thanh tịnh vô vi, thì: Nam phương Xích đế triều nguơn,
Bắc phương Hắc đế triều nguơn, Đông phương Thanh đế triều
nguơn, Tây phương Bạch đế triều nguơn, ấy là Tứ Tổ qui gia,
hiệp với Huỳnh Lão trung ương, tức là Ngũ Khí triều nguơn."
(Trích Ðại Thừa Chơn Giáo).

KIM KHÔI
金盔
Kim Khôi là Mão vàng, chiếc Mão này trên chóp có dạng như
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chỉa ba ngạnh, gọi là Tam Sơn, ý nghĩa là Chưởng Quản Tam
Thiên Thế giới (Tam Thiên là cảnh giới ở Tây phương Cực
Lạc)
Kim khôi cái mũ trụ bằng vàng trong bộ Đại phục của Đức Hộ
Pháp.
Trên Kim khôi có thể Tam sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh,
tượng trưng chưởng quản Tam Thiên bên Cực Lạc Thế giới.

KIM KHUYẾT
金 闕
E: The golden gate.
F: La grande porte en or.
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. Tiền bạc. Khuyết: cái cổng vào đền vua. Kim Khuyết tức
Huỳnh Kim Khuyết là cái cổng lớn làm bằng vàng ròng đi vào
Linh Tiêu Điện cõi thiêng liêng, là nơi họp Thiên triều của Đức
Chí Tôn. (Xem: Huỳnh Kim Khuyết)
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết,
"Xin ban ơn giải nghiệt cho đời.
"Tề-Thiên Đại-Thánh để lời,
"Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng."

KIM LAN
金 蘭
E: Good Friends.
F: Bons amis
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. -
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Tiền bạc. Lan: hoa lan, mùi rất thơm. Kim lan là vàng và hoa
lan, chỉ bạn đồng tâm với nhau.
Kinh Dịch có câu: "Nhị nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, đồng
tâm chi ngôn kỳ xú như lan." Nghĩa là: Hai người đồng tâm với
nhau lợi có thể chặt đứt được vàng, lời nói đồng tâm thì mùi
thơm như hoa lan.
Do câu nầy, người ta dùng 2 chữ cuối của mỗi phần câu là kim
lan để chỉ người bạn tốt, đồng tâm đồng chí với nhau.

KIM MAO HẨU - KIM HẨU
金 毛 獄-金獄
E: The yellow holy lion.
F: Le lion sacré jaune.
(Kim: vàng, vua loài kim, màu vàng, quí báu như vàng, tiền
bạc. Mao: lông. Hẩu: thú cùng loài với sư tử).
Kim Mao Hẩu là con sư tử lông vàng nơi cõi thiêng liêng. Kim
Mao Hẩu, nói tắt là Kim Hẩu, là con vật nơi cõi trời chứ không
có nơi cõi trần này.
- Phật giáo gọi Kim-Mao-Hẩu là Kim Mao Sư Tử. Kinh Phật
nói: "Chỉ thấy trong áng mây ngũ sắc, Ngài Văn Thù Bồ Tát cỡi
con sư tử lông vàng bay tới."
- Đức Từ Hàng Bồ Tát cũng cỡi Kim Mao Hẩu. Con Kim Mao
Hẩu của Ngài là học trò của Thông Thiên Giáo chủ đã tu luyện
thành người, xưng hiệu là Kim Hoa Tiên, bị Đức Từ Hàng thâu
phục trong trận Vạn Tiên, cho hiện lại nguyên hình.
Với Đạo Cao-Đài:- Bốn cửa hai bên hông Đền Thánh mỗi cửa
có hai con Kim Mao Hẫu, hình ảnh y như Bạch Ngọc Kinh, có
những con Kim Mao Hẩu đón rước các chơn linh có công cùng
Đạo đặng đưa lên Bát Quái Đài. Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn
thần 8 con Kim Mao Hẩu nầy, Đức Ngài có nói: "Con Kim Mao
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Hẩu rất mạnh khỏe, tượng trưng cái năng lực tinh thần của
người tu, nhờ nó mà qua các từng Trời và trở về cùng Đức
Chí Tôn." Tám con linh vật này có phân đực, cái; tức là tượng
cho lý Âm Dương hiệp nhứt, trong cửa Đạo này là nhất quán.
- Bốn con nơi hai
cầu thang lên BátQuái-Đài đều là
vật đực (chỉ sự
thuần Dương)

cho lý Âm Dương hiệp nhứt.

- Hai con nơi cầu
thang lên CửuTrùng-Đài phía nữ
phái là hai vật đực.
Phía bên Nam là
hai vật cái, tượng

Ý-nghĩa Kim Mao Hẫu ở cõi thiên là giữ cửa Bạch Ngọc Kinh
đó là con linh vật chực rước những người khi trở về đã hoàn
tất ba món nợ mới được chở vào triều kiến Đức Chí Tôn, nếu
trả chưa xong thì nó chẳng cho vào:
- Nợ thứ nhứt: người là phẩm tối linh biết đem thân để phụng
sự cho Vạn linh sẽ trả được món nợ về điểm Linh của Đức
Thượng Đế,
- Nợ thứ hai: trong kiếp sanh ta dùng những vật hữu sanh của
Đấng háo sanh. Nếu khéo tu hành luyện nó chuyển thành đệ
nhị pháp thân mới trả được món nợ Chơn Thần cho Đức Phật
Mẫu.
- Nợ thứ ba: con người có bản thân, phải có nhân duyên, đó là
Thập nhị công nghệ, mối liên hệ giữa cuộc sống tức là cái ơn
của xã hội. Nếu trong ba mà không trọn coi như đắc tội cùng
Vạn Linh với Chí Linh.
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Riêng về Đức Phạm Hộ Pháp, vào khoản 17 tuổi, Ngài có xuất
chơn thần về Bạch Ngọc Kinh thấy 8 con Kim Mao Hẩu giữ
cửa Bạch Ngọc Kinh, Ngài có hỏi xin Đức Chí Tôn cho đem về
giữ nhà. Đức Chí Tôn hứa sẽ cho xuống sau. Do đó, sau nầy
khi cất Đền-Thánh xong, Đức Hộ Pháp cho đắp hình 8 con
Kim Mao Hẩu trấn giữ bốn cửa nơi Cửu Trùng Đài và Bát Quái
Đài, để không cho ai có thể dùng bạo quyền mà phá hại Tòa
Thánh, bởi vì Toà Thánh là Bạch Ngọc Kinh tại thế.
Kim Mao Hẫu giữ cửa Bạch Ngọc Kinh, nền Đại Đạo biểu
tượng linh thể cảnh triều nghi để chực rước những chơn thần
đoạt vị đặng vào triều kiến Đức Chí Tôn.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cỡi Kim Hẩu đến Tịch san,
"Đẩu Vân nương phép Niết Bàn đến xem."

KIM MÃ NGỌC ĐÀNG
金馬玉堂
Kim mã ngọc đàng là chỉ việc ra làm quan lớn vinh hiển.Chữ
Kim mã ngọc đàng là nói Ngựa vàng nhà ngọc. (Kim mã là nơi
các quan Ðại Học Sĩ vào làm việc. Vua Tống Thái Tổ ban cho
quan Ðại Học Sĩ Tô Ðịch Gian bốn chữ: "Ngọc đường chi thự"
Thầy dạy: "Có nhiễm trần, có lăn lóc mơi sương chiều gió, có
kim mã ngọc đàng, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua,
có ích kỷ hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới
thấy đặng tỏ rõ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy cuộc
nhục vinh, buồn vui không mấy chốc, chẳng qua là trả vay vay
trả đồng cân, chung cuộc lại thì mối trái oan còn nắm, mà cũng
vì đó mới thấy đặng đường hạnh đức trau mình, trò đời chẳng
qua một giấc huỳnh lương".
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KIM MẪU
金母
E: Buddha-Mother.
F: Bouddha-Mère.
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. Tiền bạc. Mẫu: Mẹ. Kim Mẫu là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn
Phật Mẫu, là Đức Đại Từ Mẫu nơi cõi thiêng liêng. (Xem: Diêu
Trì Kim Mẫu)
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm."

KIM QUANG
金光
Kim Quang 金 光 là lằn ánh sáng màu vàng, hay hào quang
màu vàng. Chơn thần được cỡi lên hào quang màu vàng để
đưa đi bái kiến Đức Thái Thượng Lão Quân
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

KIM QUANG SỨ (Chúa Quỉ)
Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánh-giáo gọi là Lucifer phản
nghịch, náo động Thiên Cung. Tức là Quỉ Vương đó vậy.
Thầy dạy: "Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
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Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn nàn trách cứ Thầy
thay!...Các Đẳng Chơn-Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn Vũ Trụ
chịu nạn khảo-thí do nơi Kim Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ đã đặng
Đức Chí-Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn TamChuyển qua Thượng Nguơn Tứ-Chuyển này.
Kim-Quan-Sứ là ai? Bên Thánh-Giáo Gia Tô gọi là QuỉVương đó vậy. Kim-Quan-Sứ là một vị Đại Tiên có quyền hành
đem ánh sáng Thiêng-Liêng Đức Chí Tôn chiếu diệu trong
Càn-Khôn Vũ-Trụ, vị Đại-Tiên ấy đã gấm-ghé bước vào PhậtVị, cái quyền-năng của Ngài đã đoạt đặng tưởng không thua
kém Đức Chí-Tôn là bao nhiêu, do cái tự-kiêu tự đại, còn một
bước đường nữa mà đoạt không đặng, nếu người nhường là
nhường Đức Chí Tôn mà thôi. Vì người hám vọng, tự-tôn, tựđại, gọi cả quyền-năng Đức Chí-Tôn người không nhường, tức
nhiên người đủ quyền năng hơn Đức Chí-Tôn mà chớ, vì cớ
cho nên Ngài dành quyền trọng đại muốn cầm quyền một
quyền-lực để điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ, chưa đoạt đặng
mà Ngọc-Hư Cung đã biết tinh-thần Kim Quan-Sứ muốn phản
phúc.
Phản phúc dám đối diện cùng Đức Chí-Tôn mà Ngọc-HưCung đã biết cho làm Thống-Đốc một thế giới của chúng ta
đương thời bây giờ. Thế-giới địa hoàn này, nếu như người mà
không có tự-kiêu, tự-đại, cái chức tước dù cho quả là làm
Tổng Thống của một Càn-Khôn Vũ-Trụ cũng không phải là
hèn gì. Người không vừa, phản lại mới bị đọa vào Quỉ-Vị. Nếu
chúng ta muốn biết cái tình trạng của Ngài đoạt quyền ThiênCung buổi nọ thì coi trong Chơn-Truyền Thánh-Giáo Gia-Tô
buổi nọ thì chúng ta thấy rõ. Ngày giờ này, Đại-Tiên KimQuan-Sứ đã đặng ân xá, cũng như các Đẳng Chơn-Linh được
ân xá, bởi vì trong Quỉ-Vị cũng được hưởng Hồng-Ân Đức Chí
Tôn ân xá, cũng như toàn-thể các Chơn-Hồn trong Càn-Khôn
Vũ Trụ. Vì cớ cho nên, người Quỉ Chúa đàng ấy còn lãnh một
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phận-sự tối trọng, tối yếu là làm Giám-Khảo duợt Chư Tiên
đoạt phẩm-vị Phật.
Vì cớ cho nên người có giáng-cơ buổi Đạo đương bình tịnh,
cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn đương hòa ái với nhau, không
có tâm-tánh gì phản động, chưa có một mảy may gì gọi là
loạn, họ còn giữ theo nề-nếp chơn truyền của Đức Chí-Tôn
mà thinh không Kim-Quan-Sứ giáng-cơ cho một bài thi chẳng
khác nào như tìm đến Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn mà liệng
một tối hậu thơ, bài thơ ấy như vầy:
"Cửu phẩm Thần-Tiên nễ mặt ta,
"Thích-Ca dầu trọng khó giao hòa.
"Cửa Kinh Bạch-Ngọc năng lui tới,
"Đường Đạo Tây-Phương thử chánh tà".
Ngó thấy quyền của người ta như thế đó.
Hại thay! Đường đi từ Ngọc-Hư-Cung qua Cực Lạc Thế-Giới
buổi nọ bị người ta ngăn đường không cho người ta đi qua,
bằng không thì trở lại. Theo chúng ta lấy tình thật thì Đạo-Giáo
sẽ chỉ điều ấy, cũng không có lạ gì với Đức Chí-Tôn.
Đấng mà dám đưa tay cho kẻ thù định phận, quyền năng
dường ấy để khảo duợt toàn con cái của Ngài, tức nhiên là
khảo-duợt Người, mà Người không có nao, không có sợ.
Chúng ta đủ biết quyền phép của Đức Chí Tôn hơn quyền
phép Kim-Quan-Sứ thế nào? Hơn nhiều lắm! Đối với tinh-thần
nhơn-loại đương nhiên bây giờ, đáng lẽ Đức Chí-Tôn gìn-giữ
kỹ càng cho lắm, nhưng Ngài không cần để tâm giữ cho kỹ
lưỡng điều đó mà chớ.
Bởi cớ cho nên khi mở Đạo tại Từ-Lâm-Tự Ngài đến, Ngài
cầm cơ viết tên Ngài, rồi Ngài liền thăng. Ngài cho Quỉ đến
đặng phá, khảo-duợt, phá cho tiêu nền chơn giáo của Ngài.
Ngài đã cho phép làm, nó vẫn thi hành chớ không có sợ sệt, elệ gì không làm.
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Kim-Quan-Sứ đã thi hành trong hai mươi mấy năm, cả
Thánh-Thể Đức Chí-Tôn và toàn thể con cái của Ngài nam, nữ
cũng thế, đang bị tay Người làm tàn hại, đủ mưu lược, đủ mưu
chước đặng hại cho thất Đạo. Không một điều gì, không một
mưu chước gì mà Người không dùng, không mưu chước gì
Người không làm đặng tàn phá Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn,
nhưng.... không phải dễ dầu, quyền lực Kim-Quan-Sứ bao
nhiêu đi nữa cũng chưa qua khỏi cái mức của Đức Chí-Tôn đã
gạch sẵn cho con cái của Ngài đi thì chúng ta ngó thấy đủ
bằng cớ đoạt đặng. Ngộ-nghĩnh thay! Tuy biết hay là không
biết, mình không chịu cho Kim-Quan-Sứ biết, Đức Chí-Tôn
cho thử con cái của Ngài đặng bỏ cái phàm lấy cái Thánh.
Bần-Đạo đọc truyện sử còn nhớ buổi nọ, trước khi Hàn-Tín
vào Quang-Trung, Trương-Tử-Phòng có đưa cho một giác-thư
đặng được trọng dụng, Ngài đã đưa gươm Hùng-Kiếm tức
nhiên là gươm Thư-Hùng có một cặp mà một cây thì Tiêu-Hà
đã giữ, còn một cây đưa ra cho người đến Hớn-Bái-Công
đặng nhìn Hàn-Tín thâu người cho làm Soái đăng đàn bái
tướng. Hàn-Tín đã đặng giác thơ của Trương-Tử-Phòng lập
thân danh mà không biết thế nào người lại yểm giác thơ ấy đi,
quyết lấy tài mình thi thố, làm cho Hớn-Bái-Công trọng dụng
không cần phải có người tiến dẫn bằng một giác thơ."

KIM SA
金沙
Kim sa 金 沙 Hạt cát vàng. Đây là phép của Đức Phật, tượng
trưng cho hiệu lịnh mà mỗi Chơn hồn phải đến lãnh để được
gặp Đức Như Lai hầu lãnh Kim sa lịnh của Phật để được dự
hội nghị
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Kinh Đệ Lục Cửu
"Cung Lập Khuyết tìm duyên định ngự,
"Lãnh Kim sa đặng dự Như Lai."

KIM TIÊN
金鞭
Đức Hộ-Pháp nói: "Hôm nay là ngày mở cửa thiêng liêng và
đưa nơi tay các Đấng nguyên nhân ấy một quyền năng đặng
tự giải thoát lấy mình hai món Bí pháp ấy là:
- Long Tu Phiến của Đức Cao Thượng Phẩm để lại.
- Kim Tiên của Bần Đạo.
- Hiệp với Ba vòng Vô vi, tức nhiên là Diệu Quang Tam Giáo,
hay là hình trạng Càn khôn vũ trụ, mà đó cũng là tượng ảnh
Huệ Quang khiếu của chúng ta đó vậy.
Kim Tiên là gì? Là tượng hình ảnh điển lực điều khiển Càn
Khôn vũ trụ, mà chính nơi đó là điển lực tức nhiên là sanh lực
đó vậy. Với nó, mới có thể mở Đệ bát khiếu: Trong thân thể
con người có Thất khiếu và còn có một khiếu vô hình là Huệ
Quang khiếu, vì nó là điển lực nên nó mở khiếu ấy mới được.
Nói rõ, con người có Ngũ quan hữu tướng và Lục quan vô
hình, mà phải nhờ cây Kim Tiên ấy mới có đủ quyền năng mở
Lục quan của mình đặng. (Lục quan là đệ lục giác quan, tức là
giác quan thứ sáu).
Đức Hộ-Pháp sử dụng Kim Tiên: Ngài kể lại trận Đại chiến
giữa Đức Quyền Giáo Tông với Kim Quang Sứ rằng: "....Đến
chừng bay giữa không trung, thấy minh mông không biết làm
sao gom lại được, để vậy khó đánh lắm, ai ngờ Bần Đạo cầm
cây Kim Tiên, định vẽ vòng gom lại, thì chẳng khác nào vãi cái
chài vậy. Bần Đạo cầm cây Kim Tiên định gom lại, vừa gom thì
nó thúc nhặt mặt trận ấy lại nhỏ lần lần, thấy đàng ta đã thắng
Kim Quang Sứ. Bên Đạo của ta là Đức Lý Ngưng Dương đã
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diệt được bên Kim Quang Sứ, tới chừng rốt cuộc chỉ còn Đức
Lý Ngưng Dương đánh với Kim Quang Sứ mà thôi. Đánh nhau
một hồi, Đức Lý Ngưng Dương đập Kim Quang Sứ một gậy thì
Kim Quang Sứ hóa hào quang đằng vân bay mất".

KIM THÂN
金身
(Kim là vàng, thân là xác thân bằng xương thịt). Kim thân là
chỉ xác thân của người tu đắc đạo, thân của Phật quí hóa như
vàng.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bây giờ xin luận về duy vật nó nói loài
người là một giống khỉ tiến hóa lên chớ không phải Trời sanh
ra, Bần Đạo dòm lụng lại sắc dân của Ấn Độ chính mình Phật
Thích Ca là dân của Ấn Độ, dân da đen gọi Hắc Chủng, Ngài
sanh ra ở đó, da thay vì đen nó hơi hồng hồng, rồi người Đời
tặng Ngài màu hồng, họ gọi Ngài là Kim Thân, vì cớ cho nên
các tượng hình của Ngài đều phết vàng, bởi tại hai chữ Kim
Thân ấy, chính Ngài là sắc dân da đen mà sắc dân da đen là
một Chủng tộc đến mặt địa cầu nầy sớm hơn hết. Chúng ta
thử xét đoán nếu quả nhiên là loài khỉ tấn hóa lên cho tới sắc
dân Hắc chủng ấy thì đầu óc của họ đâu có quá chừng quá
đỗi, tâm thần quán-thế như thế đó, nhứt là đặc biệt hơn hết
các triết lý cao siêu về mặt vô hình, dân Ấn Độ đứng đầu hơn
hết các chủng tộc".

KIM THỜI
金時
E: Nowadays.
F: Temps moderne.
Kim: Ngày nay, thời nay. Thời: thời kỳ. Kim thời là thời buổi
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ngày nay, thời kỳ mà tiền bạc được coi trọng hơn hết, đạo đức
chỉ là thứ yếu.
Đó là thời kỳ cuối cùng của Hạ nguơn, nên gọi là Hạ nguơn
mạt kiếp.
Lời tựa Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ
chồng quên đạo tào khương, mảng vụ chữ kim thời mà phong
dời tục đổi.

KIM TUYẾN
金 綫
E: Metal thread.
F: Fil de metal.
Kim: - Vàng, vua loài kim. - Màu vàng. - Quí báu như vàng. Tiền bạc. Tuyến: sợi dây. Kim tuyến là sợi dây có màu sáng
bóng như kim loại. Kim tuyến có nhiều màu: vàng, trắng, xanh,
hồng.
Các Đạo phục thường sử dụng hai loại kim tuyến: vàng và
bạc. Đạo phục của Chánh Trị Sự có viền chỉ kim tuyến vàng;
Đạo phục của Phó Trị Sự thì viền chỉ kim tuyến bạc.

KIM TỰ THÁP
金字塔
"Đây nói về trên Một đồng dola Mỹ có hình
Thiên Nhãn qua sự trình bày như sau:
Bên trái của con dấu có Kim-Tự-Tháp
không đỉnh và Thiên Nhãn. Kim-Tự-Tháp
đã được chọn để nhớ lại nền văn minh
cực thịnh trong lịch sử Ai-Cập. Kim-Tự
Tháp không đỉnh nói lên sức mạnh vật chất của một Quốc gia
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luôn luôn xây dựng và tiến triển không ngừng. "THIÊN NHÃN"
trên Kim-Tự-Tháp tượng trưng cho Đấng Thượng Đế soi sáng
cả muôn vật và cũng chỉ sức mạnh tâm linh luôn luôn ở trên
sức mạnh vật chất. Ý nghĩa hàng chữ trên:
- ANNUIT COEPTIS có nghĩa "Ơn Trên phò hộ chúng ta".
- NOVUS ORDO SECLORUM (hàng dưới) có nghĩa là "Một kỷ
nguyên mới trong nghìn năm". Bắt đầu từ năm 1776. Dưới
chân của Kim-Tự-Tháp số 1776 được viết bằng số La-Mã
MSCCLXXVI.

KIM VIẾT CAO ĐÀI
今曰高臺
(Kim là ngày nay, viết là nói rằng; Cao Đài là chỉ Đấng Thượng
Đế) Có nghĩa rằng tại chùa Vĩnh Nguyên Tự đã trở thành một
trong những Thánh Thất đầu tiên của Ðạo Cao Ðài. Đức
Thượng Đế giáng Cơ cho biết, trước đây có các Đấng như:
Nhiên Ðăng Cổ Phật là Giáo chủ Phật giáo thời Nhứt Kỳ Phổ
Ðộ. Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ Phật giáo thời Nhị Kỳ Phổ
Ðộ. Thái Thượng Nguơn Thỉ là Giáo chủ Tiên giáo vào hai thời
kỳ: Nhứt và Nhị kỳ. Nay gọi rằng Cao Ðài; tức nhiên Ðức Chí
Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
Vĩnh Nguyên Tự: 25-02-Bính Dần (dl: 07-04-1926)
Đức Thượng-Đế dạy:
- Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
- Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
- Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài.
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Trong tập Phổ cáo chúng sanh, đề ngày 13-10-1926, nơi trang
4, bài Thánh Ngôn trên có thêm một câu là: "Gia Tô Giáo Chủ
thị Ngã", tức nhiên là::
- Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
- Thích Ca Mâu Ni Phật thị Ngã,
- Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
- Gia Tô Giáo Chủ thị Ngã,
Kim viết Cao Ðài Bồ Tát Ma Ha Tát."

KINH (1)
Kinh 經 có mấy nghĩa sau đây:
1- Kinh sách. Td: Kinh cúng tứ thời.
2- Sửa trị, hoạch định. Td: Kinh dinh, Kinh luân.
3- Đạo thường không biến đổi. Td: Kinh quyền.
4- Đường dọc, trải qua. Td: Kinh Thiên vĩ địa.
Kinh 經 Là nền tảng của một triết thuyết hay một Tôn giáo. Ví
như: Ngũ kinh trong Nho giáo, Đạo Đức kinh trong Lão giáo,
Tam Tạng kinh trong Phật giáo và Kinh Thánh của Công
giáo.
Trong một bài Kinh những lời chỉ dạy, những bài giảng hay
thuyết pháp của các Đấng nói lên thật tướng của Chân lý
(Pháp) để giáo hóa các đệ tử hay chúng sanh tu tập hầu đạt
đến Chân Thiện Mỹ, hoặc giác ngộ giải thoát.
Kinh 經 Chữ kinh đối với các bộ môn học thuật ngày xưa
mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Ví dụ: kinh kỷ, kinh mạch, kinh
huyệt, nội kinh, kinh tế.Chữ kinh 經 thuộc bộ mịch 糸 có nghĩa
là sợ tơ.
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Kinh: Bài văn, bài thơ do các Ðấng Phật, Tiên, Thánh viết ra
để xưng tụng công đức, mô tả nhiệm vụ của các Ðấng Thiêng
liêng, hoặc để dạy đạo đức cho nhơn sanh và để cầu nguyện.
Kinh Sám Hối có câu:
"Bền công kinh sách xem coi,
"Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan."

KINH (Nguyễn Ngọc Kinh) (Tên)
- KINH (xem Nguyễn-Ngọc Kinh Giáo Sư Phái Ngọc)
- KINH Lễ Sanh Thọ phong ngày 17-05-Bính Dần. Ông là một
trong số 247 người ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO
KINH (Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh)
Thánh ngôn: "K... con ôi! Cửa Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn
A Tỳ vốn nhiều người. Con liệu mà hành đạo. Thầy thương
con chừng nào, ngày sau con càng ăn năn tiếc chừng nấy.
Thầy đã hiểu lòng con ăn năn sám hối, nên Thầy đã tha tội
trước cho con rồi. Phận sự con rất lớn, tại Ngọc Ðàn con sẽ
thọ lịnh".
K...: Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn Kinh). Ông Kinh,
sanh năm 1890 ở Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, tu theo Minh Sư,
học trò của Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang. Ông Kinh có cất
một cái am nhỏ ở làng Hữu Ðạo thuộc Cai Lậy để tu học với
Ngài Nguyễn Văn Tương (sau thọ phong Thượng Chưởng
Pháp. Khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương qui Tiên thì
Ngài Trần Ðạo Quang được phong Quyền Thượng Chưởng
Pháp. Về sau nữa, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ
đăng Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang được ân phong chánh vị
là Ngọc Chưởng Pháp).
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN K▐

75

Ông Kinh thọ Thiên ân Giáo Sư phái Ngọc vào ngày mùng 86-Bính Dần, có viết hai quyển sách về Giáo Lý Ðạo Cao Ðài là:
Giảng Ðạo Yếu Ngôn và Hội Lý Xiển Chơn Luận. Giáo Sư
Kinh có học thức uyên thâm, nên được Ðức Chí Tôn bổ đi
thuyết đạo phổ độ nhơn sanh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu
Long.
Năm 1945, do máy bay Ðồng Minh oanh tạc đánh Nhựt Bổn,
Ông bị thương nặng lúc đi trên sông Vàm Cỏ, được đưa về
bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn thì qui liễu, hưởng 56 tuổi. (Tài
liệu của Huệ Nhẫn)

KINH BANG TẾ THẾ
經邦濟世
E: To rule a nation and help people.
F: Gouverner l’état et secourir le mond.
Kinh: Sửa trị, hoạch định. Bang: một nước. Tế: cứu giúp. Thế:
đời. Kinh bang tế thế là trị nước cứu đời.
Người có tài kinh bang tế thế là người tài đức cao siêu, giúp
nước giúp dân được yên ổn thịnh vượng, an cư lạc nghiệp.

KINH BẠCH NGỌC
京白玉
Kinh 京: To lớn, trải qua, thủ đô một nước. Bạch Ngọc Kinh
ở đây bên Phật Giáo gọi là cõi Niết-Bàn.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Dìu đường thoát tục nắm phan,
"Trông Kinh Bạch Ngọc định Thần giải căn."
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KINH CAO ĐÀI
經高薹
Kinh sách của Đạo Cao Đài khi mới khai còn dùng Kinh bên
Phật giáo như Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý…kinh ấy như
Phổ đà, Mộng sơn, Kim Cang …Đến năm 1935 Đức Hộ-Pháp,
Đức Quyền Giáo Tông đã nhiều phen dâng sớ cầu xin Đức
Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng đặng xin Kinh tận độ. Sự
cầu xin từ ngày Khai Đạo 1925 đến năm 1935 Đức Chí-Tôn
mới giáng Cơ cho Tân Kinh. Đó là một giọt nước Cam-lồ của
Đấng Từ Bi chan rưới cho các Đẳng linh hồn của toàn thế giới.
Kinh này có cả Thiên Đạo và Thế Đạo.
Khi đề cập đến Kinh Cao-Đài là nói đến phần chính yếu là
"KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO" tức nhiên là gồm Kinh Tứ
Thời Nhựt Tụng và các Kinh độ vong …. được chia làm hai
phần:
Phần I thỉnh nơi Minh lý, Minh Tân trước ngày Khai Đạo, gồm
4 Bài:
- Kinh Cầu Siêu
- Kinh Sám Hối
- Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
- Giới Tâm Kinh.
*Riêng các bài Kinh mà các Ðấng giáng cơ ban cho Minh Lý
(Minh Lý Ðạo, Tam Tông Miếu) mà Hội Thánh vâng lịnh Ðức
Chí Tôn thỉnh về làm Kinh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, thì có
được quyển "KINH NHỰT TỤNG & KINH SÁM HỐI" của Minh
Lý Ðạo Tam Tông Miếu ấn hành năm Quí Sửu (1973). Bốn bài
Kinh nầy do các Ðấng Thiêng Liêng giáng cơ ban cho Chi
Minh Lý và Minh Tân, là hai Chi trong Ngũ Chi Minh Ðạo của
Việt Nam. Đến khi mở Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn dạy Hội
Thánh đến hai Chi trên để thỉnh 4 bài Kinh ấy về làm Kinh tụng
đọc trong nền Ðại Ðạo buổi phôi thai. Hầu như từ trước đến
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nay, Hội Thánh chưa có ban hành sách vở hay tài liệu giải
thích tất cả các bài Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo, mà chỉ có một
vài tài liệu giải thích tổng quát một số ít bài Kinh mà thôi, ấy là:
- Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh (có Chú giải) của 2 vị Ðầu Sư:
Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt, có chữ Hán kèm
theo và có chú giải các bài Kinh Cúng: "Tứ Thời Nhựt Tụng".
- Ðức Hộ Pháp thuyết đạo giải nghĩa Bài Phật Mẫu Chơn Kinh.
Phần II là có 8 bổn Kinh do Hội Thánh ấn hành vào 8 thời kỳ
khác nhau, là:
*KINH CÚNG TỨ THỜI, in năm 1928, bản quốc ngữ, nhà in
Ðức Lưu Phương, Sài gòn.
*TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH (có chú giải), in năm 1928, có
viết kèm thêm chữ Hán, Chữ Nôm, của 2 vị Ðầu Sư Thượng
Trung Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt.
*ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ KINH, không để năm in, gồm chữ
Hán và chữ Nôm, không có chữ quốc ngữ, của Bà Nữ Ðầu Sư
Lâm Hương Thanh.
*KINH THIÊN-ÐẠO &THẾ-ÐẠO của Hội Thánh in năm 1936
(Bính Tý), nhà in Ðức Lưu Phương, Sài gòn.
*KINH LỄ, in bên Pháp năm 1952, khổ nhỏ, nhà xuất bản M.
Garnier.
*KINH THIÊN ÐẠO và THẾ ÐẠO do Hội Thánh ấn hành vào
các năm: 1968, 1974, 1975.
Khi so sánh các bản Kinh nầy, nhận thấy có một vài từ ngữ
trong một số câu Kinh không đồng nhứt với nhau. Vậy xin phụ
đính thêm phần chữ Hán cho các bài Kinh Hán Việt sau:
- Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
- Kinh Phật giáo.
- Kinh Tiên giáo.
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- Kinh Nho giáo.
- Bài dâng Bông, Rượu, Trà.
- Ngũ Nguyện.
- Phật Mẫu Chơn Kinh.
Phần chữ Hán kèm theo các bài Kinh Hán Việt trên là căn cứ
vào bản Kinh Hán văn in trong quyển "TỨ THỜI NHỰT TỤNG
KINH" xuất bản năm 1928 của hai vị Ðầu Sư Thượng Trung
Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt. Muốn được sự chính xác chắc
chẳn phải chờ đến Hàn Lâm Viện trong tương lai của nền ĐạiĐạo bổ cứu thêm.

KINH CÚNG TỨ THỜI
E: The daily prayers.
F: Le prières quotidiennes à quatre temps.
Kinh Cúng Tứ Thời là những bài kinh xưng tụng trong bốn
thời Cúng Ðức Chí Tôn và ba Ðấng Giáo chủ Tam giáo tại Tòa
Thánh, Thánh Thất hay tư gia vào 4 thời trong một ngày.
Bốn thời đó là:
Tý (12 giờ khuya),
Ngọ (12 giờ trưa),
Mẹo (6 giờ sáng),
Dậu (6 giờ chiều).
Sở dĩ các Đấng Thiêng Liêng dạy các tín đồ chọn những thời
điểm trên để dâng Lễ cho các Ngài là vì vào bốn thời điểm này
là giao điểm đặc biệt của hai Khí Âm Dương trong càn khôn vũ
trụ: Thời Tý là Khí Âm cực thịnh, khí Dương khởi sanh; thời
Ngọ thì khí dương cực thịnh khí âm khởi sanh; thời Mẹo Dậu
thì 2 khí Âm Dương giao hòa.
Kinh cúng Ðức Chí Tôn vào Tứ thời tại Tòa Thánh hay tại
Thánh Thất gồm 8 bài kinh sau đây:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1- Niệm Hương.
2- Khai Kinh.
3- Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
4-Kinh Phật giáo.
5- Kinh Tiên giáo.
6- Kinh Nho giáo
7- Dâng Tam bửu (Hoa- Rượu- Trà)
8- Ngũ Nguyện.
Dâng đủ Tam bửu (Hoa- Rượu- Trà) dành cho thời cúng Tiểu
đàn hay Đại đàn tại Tòa Thánh hay Thánh thất.
Kinh cúng Ðức Phật Mẫu vào Tứ thời tại Báo Ân Từ hay tại
Ðiện Thờ Phật Mẫu gồm 6 Bài Kinh sau đây:
1- Niệm Hương.
2- Khai Kinh.
3- Phật Mẫu Chơn Kinh.
4-Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.
5-Bài Dâng Rượu hoặc Dâng Trà.
6- Ngũ Nguyện.
Kinh Cúng Tứ Thời còn được gọi là Kinh Nhựt Tụng (Nhựt là
ngày). Kinh Nhựt Tụng là kinh dùng để tụng mỗi ngày. Kinh
thường được tụng theo hai giọng: Nam xuân và Nam ai. Chỉ
có 3 Bài Dâng Tam Bửu là thài theo giọng Ðảo Ngũ Cung.
Giọng Nam ai là giọng ngâm theo điệu Cổ nhạc Nam ai, có
tính cách buồn bã, bi ai, nên nhạc đi theo nhịp chậm rãi. Giọng
Nam xuân là giọng ngâm theo điệu Cổ nhạc Nam xuân, có tính
cách vui tươi, nên nhạc đi theo nhịp nhanh.

KINH DỊCH (Sách)
經易
Kinh Dịch là một trong năm thứ kinh gọi là Ngũ Kinh là:Thi,
Thư, Lễ Nhạc, Dịch,Xuân thu. Thông thường các học giả viết
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chữ Dịch 易: trên là nhựt, dưới là nguyệt biến thể, là gồm trọn
lý Âm- Dương trong trời đất. Nhưng tham khảo chữ này nằm
trên Cung Đạo Đền Thánh có hình ảnh của một chồng sách có
chữ Kinh Dịch 經譯 với bốn cái gáy sách cột chung bằng một
đường lụa, chứng tỏ nền Đại Đạo ngày nay Đức Chí-Tôn đến
ban cho bốn Bát Quái đó là:
- Tiên Thiên Bát Quái là Thể pháp Thế đạo
- Hậu Thiên Bát Quái là Bí pháp Thế đạo
- Bát Quái Đồ Thiên là Thể pháp Thiên Đạo
- Bát Quái Hư vô là Bí pháp Thiên Đạo
Những Bát Quái này đã hòan thành con đường tu của người
Cao Đài từ Thế đạo (Nhơn đạo) cho đến Thiên Đạo, là đã trọn
đường đi lối về tức là Cơ Tận độ đó vậy.
Như thế: Kinh Dịch là bộ sách rộng lớn, hết thảy đều đầy đủ
trong đó có đạo Trời, có đạo Người, có đạo Đất "Dịch chi vi
thư dã, quảng đại tất bị: hữu Thiên đạo yên, hữu Nhân đạo
yên, hữu Địa đạo yên" (Dịch Hệ từ hạ- chương X)
Nguồn gốc Kinh Dịch: khởi thủy từ CÀN- KHÔN, mà Càn là
thủy tổ của Khôn. Nếu luận về vật thì muôn vật khởi từ Khôn
(Mẹ) mà Khôn lại là gốc của Càn (Cha). CÀN chính là nguồn
gốc vĩ đại đầu tiên vậy. Bởi Đức Chí-Tôn là Đấng Vô Trung Từ
Phụ (Vô Trung là vượt lên mức trung, tức là "Đại", Từ phụ là
Đấng Cha lành) là chỉ Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Suy ra: Ngài là Đấng Chúa Tể Càn Khôn: Từ quẻ Càn ☰ có
thể thay bằng ba dấu chấm

từ đó kéo thẳng xuống thành số

(một) tượng Thái cực. Quẻ Khôn ☷ thay vào bằng 6 chấm
ta vẽ thành vòng tròn
tượng Vô cực. Dịch nói "Vô cực nhi
Thái cực". Hiệp cả hai lại thành ra chữ Trung
Viết lâu dần
thành ra 中. Đó là sự thành hình của hai quẻ Càn Khôn vậy.
Hơn nữa:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Danh xưng của Đấng Từ Phụ là "Huyền Khung Cao Thượng
Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn" (10 chữ = Thập Thiên Can)
- Nhân sanh niệm danh Ngài "Nam-Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma-Ha-Tát" (12 chữ= Thập Nhị Địa Chi)
"Chơn truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo Càn Khôn Thế Giái, Ngài
nắm Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi trong tay, để định
Pháp Chánh Càn khôn Vũ trụ. Trong thời buổi định Pháp
Chánh ấn định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 1,
họp tại Ngọc-Hư-Cung đặng định luật giới hạn vi-diệu cho trái
địa cầu, chạy theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí Tân
niên là 12 giờ đêm 30, khởi điểm 1 giờ sáng ngày 1 tháng
Giêng năm sau".
Sớ dâng về Chí-Tôn nơi Thánh Thất đàn Sóc Vọng có câu:
"Ngưỡng Vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ Phát hạ hồng ân Càn
Nguơn Đại Đức bố hóa Chư Đệ tử Thánh thể tinh anh…."
"Kinh Dịch ảnh hưởng sâu rộng vào ý thức hệ Việt Nam trải
qua nhiều thế kỷ và kết thúc với quan niệm tổng hợp Tam
Giáo đồng nhất thể.. Kinh Dịch nhấn mạnh truyền thống đạo
học Đông Á thuộc về nhất nguyên tâm linh, có mặt từ thời-đại
đồ đồng cách đây gần 3.000 năm. Dịch không những ảnh
hướng rất sớm đối với nền văn hóa Việt Nam mà còn ngấm
sâu vào Tôn giáo và tầng lớp sĩ phu". Đạo Cao Đài đặt trên
nền tảng Kinh Dịch:
Đức Cao-Ðài giáng dạy:
- Lịch! Con nghe Phật Như Lai nói chưa?
- Tam Kỳ Phổ Ðộ là gì? Là Phổ Ðộ lần thứ ba.
- Sao gọi là Phổ Ðộ? Phổ Ðộ nghĩa là gì?
Phổ là bày ra. Ðộ là gì? - Là cứu chúng sanh.
- Muốn trọn hai chữ Phổ Ðộ, phải làm thế nào? Thầy hỏi? Phải
bày Bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Quả thật "Thầy bày
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ra trước mắt, tại các con không tìm hiểu". Nếu tìm hiểu thì tìm
hiểu nơi đâu?
- Tòa Thánh là Bạch Ngọc Kinh tại thế
- Cột rồng tượng trưng cho Dịch Lý,
- Các danh từ Bát Quái, Hiệp Thiên, Cửu Trùng… đều là
những chữ nằm trong Kinh Dịch.
- Đây là một câu trong Kinh Dịch: "Thái Cực phân Lưỡng nghi,
Lưỡng nghi phân ra Tứ tượng, Tứ tượng biến Bát Quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng" (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, trang 62)
Vậy thì, khi Đạo Cao Đài xuất hiện thì Dịch học đã thành hình
ngay lúc ấy. Bất cứ hình thức Lễ bái, Kinh Kệ, Nghi thức đâu
đâu cũng áp dụng Kinh Dịch một cách nghiêm túc: khi Càn
Khôn vừa thành hình thì có Dịch ngay trong đó. "Càn Khôn
thành liệt nhi Dịch lập hồ kỳ trung hỉ" và chính Đức Khổng Tử
san định và viết Thập Dực vì trong Ngũ Kinh thì Đạo Cao Đài
chọn:
- Kinh Dịch làm Bí pháp (Thần)
- Kinh Xuân Thu làm Cổ Pháp (Khí)
- Kinh Lễ làm Thể pháp (ôn nhu, kính hòa) (Tinh)?
Vả lại ngày nay Đức Khổng Tử là một Đấng được Đức ChíTôn cho dự vào Tam giáo để chuyển hóa Đạo Nhơn luân nên
gọi là Nho Tông Chuyển thế.. Cho nên nói: Dịch đến Văn
Vương thì được tu sửa, đến Phu Tử thì được rạng rỡ.Lý Quá,
Tây Khê Dịch thuyết, quyển I, trang 8).
Thật vậy, Kinh Dịch là bộ sách rộng lớn, hết thảy đều đầy đủ,
trong đó:
- Đạo Trời thì dùng Âm Dương
- Đạo Đất thì Cương Nhu,
- Đạo Người thì dùng Nhân Nghĩa

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Dịch chi vi thư dã, quảng đạo tất bị": Như thế nghiên cứu
Dịch, Tiên Thiên Bát Quái, chủ yếu là cái học Tiên Thiên, tức
khởi thủy từ CÀN KHÔN mà Càn là thủy tổ của Khôn. Nếu nói
vật thì muôn vật khởi từ Khôn (Mẹ) mà Khôn lại có gốc ở Càn
(Cha), Càn chính là nguồn gốc vĩ đại đầu tiên vậy". (Chu Dịch
Bản Nghĩa, chương X).
Kinh DỊCH có Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái.
- Tương truyền vua Phục-Hy mô phỏng Hà-Đồ để vạch ra tám
quẻ Tiên-Thiên để diễn tả sự phát minh của vũ-trụ vạn hữu.
- Chu-Văn-Vương mô phỏng Lạc Thư vạch ra tám quẻ HậuThiên hình dung hiện tượng xảy ra trên hành tinh của chúng
ta.
Như vậy Tiên-Thiên và HậuThiên Bát Quái là vũ trụquan. Nhưng xét kỹ vũ-trụquan và nhân-sinh-quan
trong Kinh Dịch có sự tương
quan rất mật thiết, không thể phân chia được: Đại-vũ-trụ
(Macrocosme) Tiểu-vũ trụ (Microcosme) cùng một hòa điệu
nhịp nhàng: Trời, Đất và Người liên hệ với nhau bằng cái Đạo
nhất quán. Cái Đạo nhất quán đó là Trung-Thiên-Đạo bắt
nguồn từ Trung-Thiên-Dịch. Kinh Dịch thì không nói đến Trung
Thiên, vì khi nói đến Tiên Thiên và Hậu Thiên vì Trung Thiên
đã có sẵn trong đó rồi. Cũng như khi nói đến Tam-Tài (ThiênNhân- Địa) thì ngôi Người ở giữa. Con người là trung tâm của
vũ-trụ, là vật linh thiêng nhất trong vạn vật.
Kinh Tắm Thánh có câu rằng:
"Con người đứng phẩm tối linh,
"Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi."
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Con người tự nhận thấy có một Thiên chức hết sức lớn lao,
thành thử Thánh-nhân đã vì Người mà lập nên "nhân cực" là
cái Đạo chí thiện của người. Theo ông Trần Cao Vân thì nó
bắt đầu từ vũ-trụ-quan tiến tới nhân-sinh quan; tức là từ Trung
Thiên Dịch tiến tới Trung Thiên Đạo. Nhưng đối với Đạo CaoĐài ngày nay, khi Đức Thượng Đế đến mở cho một nền ĐạiĐạo thì Ngài chỉ thẳng đây là BÁT-QUÁI ĐỒ THIÊN, chính là
Trung Thiên Dịch và Trung Thiên Đạo, mà ông Trần Cao-Vân
đã để hết thời gian nghiên cứu, nhưng cuối cùng rồi cũng bị
chánh phủ lúc bấy giờ buộc tội và sau cùng lãnh án tử hình,
thêm với tội làm Cách mạng yêu nước. Bởi vì hai Bát Quái này
đã nói về Trời – Đất rồi. Dĩ nhiên kỳ khai Đạo này Đức Chí Tôn
mở ra nhằm thời "Nhân sanh ư Dần" với ý nghĩa:
Thầy sanh loài người ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ư Dần"
Tức là ngày khởi khai Đại-Đao bắt đầu lúc Tý thời ngày mùng
Một tháng Giêng năm Bính Dần, lấy hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ". Còn Ngài thì tá danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại-BồTát Ma-Ha-Tát" rồi Ngài giải rõ trong danh hiệu của Ngài gồm
đủ Tam giáo: Nho- Đạo- Thích. Thế nên Đại-Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ khai nhằm giờ Tý, ngày mùng 1 tháng 1 năm Bính Dần là
do nơi đó".
Đạo Cao-Đài lấy giờ 01, ngày 01, tháng 01, năm Bính Dần (dl:
13-02-1926) làm Kỷ nguyên Đạo lịch của Đại-Đạo Như thế
năm Bính-Dần (1926) là năm Đạo lịch thứ nhứt.
Hơn nữa năm Dần là năm thứ 3 (Tý- Sửu- Dần) là một sự tròn
đầy. Nếu số 1 là số Trời "Thái Dương" thì số 3 là số của người
"Thiếu Dương" Thiên nhơn tương hợp nên nói "một mà ba, mà
ba cũng là một". Số 3 tượng là CÀN ☰ "Tam Dương khai thái"
là hình tam giác đều, tượng Tam Giáo. Ngày giờ này Đức Chí
Tôn khởi lập Đại Đạo, Tôn chỉ "Qui Tam Giáo" thì Thầy đứng
chủ trung Qui Nguyên Hiệp Nhứt mà thôi.
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Trước mặt ba vị: Cao Quỳnh Cư -Phạm Công Tắc – Cao Hoài
Sang. Ngài hỏi rằng: "Thầy muốn dùng các con mà khai Đạo,
các con có dám lãnh trọng-nhậm ấy chăng?". Đấy là những
Tướng-Soái của Thầy mà cũng chính là những chơn linh cao
trọng mà Thầy đã lựa chọn, tức là "Thầy dùng Lương sanh để
cứu vớt quần sanh".
Ba Ngài có tuổi lần lượt là Tý-Sửu-Dần. Quan trọng là đây:
Những ngày đầu Đấng AĂÂ gọi ba vị này là "Tam vị Đạo-hữu",
một từ thân-mật là các Ông:
- Cao-Quỳnh-Cư, sau đắc phong là THƯỢNG PHẨM, tuổi
Mậu-Tý (1888)
- Cao-Hoài-Sang, sau đắc phong là THƯỢNG SANH, tuổi
Tân-Sửu (1901)
- Phạm-Công-Tắc, sau đắc phong là HỘ-PHÁP, tuổi Canh
Dần (1890)
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ dùng
"Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt" để đưa nhân loại
đến Đại-Đồng. Lấy theo nguyên-lý của vũ trụ thì:
- Thiên khai ư Tý - Trời khai vào hội Tý
- Địa tịch ư Sửu - Đất thành hình ở hội Sửu
- Nhơn sanh ư Dần - Nhơn-loại sanh vào hội Dần. Nay là buổi
"Nhơn sanh ư Dần" nên đây là phần hành của Đức DI-LẠC.
Do vậy mà hình ảnh của Ngài ngự ở mặt tiền Đền-Thánh, cỡi
CỌP để làm biểu tượng là năm Dần. Nhờ Kinh Dịch mà thấu
hiểu được lẽ "Thiên địa đồng nhất thể" 天地同一體. Hoặc câu
"Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản". Chính ngày nay
Đấng Thượng Đế đến mở ra nền Đại-Đạo để định cái TÂM
cho thiên hạ. Đó là Ngũ trung của Dịch vậy.
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Việt-Nam xuất phát bằng một huyền thoại phi thường, tạo ra ý
niệm phát khai về Triết học và Tôn giáo, một dân tộc có một
nền văn hóa minh triết với lịch-sử trên bốn nghìn năm văn
hiến. Đó là chuyện vua Lạc Long phối hợp với bà Âu-Cơ sinh
ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con. muốn cho cuộc sống
được lâu dài, ông bà mới chia ra 50 theo Cha xuống biển (vì
cha gốc Rồng, mà rồng ở biển).50 con theo mẹ lên non (vì mẹ
gốc Tiên, Tiên ở núi).
Với biểu tượng Rồng Tiên phối hợp sinh ra bọc trăm trứng (nở
trăm con) chính là điểm đầu tiên xác định nền văn hóa Việt
Nam có tính chất đặc biệt, hoàn toàn dựa trên nền tảng ÂM
DƯƠNG, mà xưa nay khó có thể giải bằng lý Dịch cho mọi
người bằng thuyết khoa học hay Dịch học cho thấu triệt, nên
phải dùng một huyền thoại. Con số 100 này chính là tổng số
của Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái mà ra.
- Dịch lý Tiên Thiên nói về nguyên lý của Trời đất trong lúc sơ
sanh (Tám quẻ Tiên Thiên Hà-đồ diễn tả sự phát sinh của vũ
trụ vạn hữu)
- Dịch lý Hậu-Thiên là nói mục đích sinh thành bảo tồn vạn vật
(Tám quẻ Hậu Thiên Lạc Thư hình dung những hiện tượng
xảy ra trên hành tinh chúng ta)
Định số của Tiên Thiên Bát Quái là 55:
Hà Đồ có 10 số, tính theo số Âm Dương chẵn lẻ thì:
-Số lẻ là Dương:

1,3 5,7,9

Tổng số là:

1+3+5+7+9

=25

-Số chẵn là Âm:

2,4,6,8,10

Tổng số là:

2+4+6+8+10

=30

Tổng số của Âm Dương là:

25+30

=55

Định số của Hậu Thiên Bát Quái là 45:
Lạc Thư chỉ có 9 số mà thôi.
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-Số lẻ là Dương:

1,3 5,7,9

Tổng số là:

1+3+5+7+9

=25

-Số chẵn là Âm:

2,4,6,8

Tổng số là:

2+4+6+8

=20

Tổng số của Âm Dương là:

25+20

=45

Vậy hai Tổng số của Tiên Thiên và Hậu-Thiên là:
55 + 45 = 100
Bấy giờ nhân loại xuất hiện giữa hai ngôi Trời- Đất, đứng vào
trung gian, nên con số này chia đôi sẽ có 100 : 2 = 50. Ấy là
hình ảnh 50 con. Vây số 50 là số trung hòa giữa Tiên Thiên và
Hậu Thiên:
Theo Cụ Trần Cao Vân gọi là Trung Thiên Dịch- Trung Thiên
Đạo. Đạo Cao Đài xác định bằng Bát-Quái Đồ Thiên (hay là
Bát Quái Cao-Đài) để mở ra một kỷ nguyên mới là Tân Tôn
Giáo hoàn toàn thể hiện tinh thần DỊCH LÝ trên mọi mặt.
Chính số 50 này là hình ảnh của 50 Thiên-Nhãn Thầy đặt
khắp trong Đền Thánh là: 1 Thiên Nhãn trên Quả Càn Khôn, 1
trên Cung Đạo, 1 ở phía trước Đền (Thông Thiên Đài), 1 ở
phía trong đặt trên Thiên Bàn. (23x2 =) 46 Thiên nhãn đặt trên
các kung cửa sổ chung quanh Đền. Tính ra:
1+1+1+1+ (23x2) = 50 Thiên Nhãn Thầy cả thảy.
"Cường tai bất ỷ bất thiên,
"Năm mươi Hà- Lạc tự nhiên an bày"
Con số 50 này còn có một ý nghĩa uyên thâm huyền diệu, định
cho nền Dịch-lý Cao-Đài một định số có đầy đủ Nhân sinh
quan, Vũ trụ quan, chứ không phải lầm tưởng là Đạo Cao-Đài
không có triết lý.
Ý nghĩa số 50:
- Hệ trọng đối với người: hạn kỳ tuổi tác là 100 năm, nhưng
phải đến 50 "Ngũ thập tri Thiên mạng". Làm người nếu không

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

88

▐ Q.2 VẦN K

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

biết "mệnh Trời" thì không thể là người có tài đức hoàn toàn
được.
- Bát Quái Đồ Thiên là một chìa khóa mở được sự huyền
nhiệm và phẩm giá con gười. Vì người là một Tiểu Vũ-trụ
(Microcosme)
- Người là đứng đầu của chúng sanh, linh hơn vạn vật, có khả
năng tham dự vào chuyện của trời đất và điều khiển vạn vật.
- Nho Giáo nói: Con người là đức lớn của Trời đất, sự giao
hợp của Âm- Dương. Sự hội tụ linh khí thiêng liêng của non
sông đất nước và tinh-túy của Năm chất: Kim, Mộc, Thủy,
Hỏa, Thổ.
- Người được Trời đất cấu tạo thành quẻ THÁI, mà Thái là đạo
người quân tử ngày đêm chăm chăm chú chú vào công việc
ích lợi hầu giúp Đạo trợ Đời. Đạo quân tử là cao thượng, minh
triết, đạo đức… thế mới lâu dài được.
- Từ ở con người mới có thể tu tiến lần lần đạt đến phẩm vị
Thần, Thánh, Tiên, Phật, sánh cùng Trời Đất, vào hàng Tam
Tài.
Vì sao đặt tên bộ kinh là KINH DỊCH?
Chữ Dịch 易 cũng là tượng thể Nhựt 日 Nguyệt 月 vì lúc mới
bắt đầu chế tác văn tự, Thánh nhân dựa theo hình tượng mà
sáng chế ra văn,. Chữ DỊCH 易 viết là nhựt trên nguyệt dưới.
Dịch là Âm Dương hiệp. Sau mới biến dạng là thay đổi 易 nên
Dịch nó biến dạng, chuyển biến vô cùng. Kinh Dịch có nói:
đóng cửa gọi là Khôn, mở cửa gọi là Càn, một đóng một mở
gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông. Do câu "Hạp hộ vị
chi Khôn, tịch hộ vị chi Càn. Nhất hạp nhất tịch vị chi biến.
Vãng lai bất cùng vị chi thông".
Tòa Thánh Tây Ninh ba Đài cao vọi:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hiệp Thiên Đài, chống đỡ bằng 28 cột rồng. Giáo lý Cao Đài
gọi Đền Thánh là "Bạch Ngọc Kinh tại thế". Thánh Ngôn cũng
dạy: "Tiên Phật nơi mình chẳng ở xa" và Đức Hộ Pháp cũng
giảng giải: "Thiên Đàng ở tại thế gian này", có nghĩa là Niết
Bàn hay Địa ngục cũng tại cái TÂM ở mỗi người.
- Bạch Ngọc Kinh là kinh đô ngọc trắng, là Thánh địa của
những môn đồ mặc sắc phục trắng. Các đài: Bát Quái, Hiệp
Thiên, Cửu Trùng nhứt định rút từ trong Kinh Dịch và các cột
rồng biểu tượng Dịch lý, không thể nói khác được. Mặt khác,
"Dịch Khởi thủy từ Càn Khôn" (Chu Dịch Bản Nghĩa, chương
X) mà Đạo Cao Đài thờ Quả Càn Khôn. Vậy Đạo và Dịch có
cùng chung một gốc.
Thế nên, nói tư tưởng Đạo Cao Đài đặt trên nền tảng Kinh
Dịch là có cơ sở thuận lý.
Nghĩa chữ DỊCH 易 cốt ở tinh-thần. Trong chữ Dịch bao hàm
ba ý-nghĩa: Bất dịch, Giao dịch, Biến dịch.
1- Bất dịch 不易 nghĩa là chẳng thay đổi. Ở trong trời đất: kể
dọc là không gian, kể ngang là thời gian. Hễ đã có một vật gì,
tất nhiên có một cái chất cố định của vật ấy, có một việc gì tất
nhiên có một chất nhất định của việc ấy. Lệ như: CÀN ☰ là
Thiên, là trời. Trời thì bao giờ cũng từ khí nhẹ bay lên trên, gọi
là khinh thanh tại thượng. KHÔN ☷ là Địa, là đất; đất thì bao
giờ cũng do chất nặng lắng xuống, gọi là trọng trược tại hạ.
Lại như: KHẢM ☵ là Thuỷ, là nước, nước thì bao giờ cũng có
tính chất trôi chảy. LY ☲ là Hoả, hoả là lửa, lửa thì bao giờ
cũng có tia sáng chói, phát tán ra. Vậy nên ở trong Kinh Dịch
đã Kiền (Càn) thời nhất định ba nét Dương, đã Khôn thời nhất
định ba nét Âm, đó là nghĩa Bất dịch, tức là không thay đổi.
2- Giao dịch 交易 nghĩa là trao đổi cho nhau, ở trong vạn sự,
vạn vật: Bất dịch là nguyên thể, giao dịch là ứng dụng. Lệ như

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

90

▐ Q.2 VẦN K

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Âm điện giao hoán với Dương điện mà sinh điện khí. Nam tính
giao hoán với Nữ tính mà thành được nhân-loại sinh dục. Lý
ấy ở trong Dịch học lại càng rõ-rệt. Như ba nét Dương quẻ
CÀN ☰ giao dịch với KHÔN thành Chấn ☳ Khảm ☵ Cấn ☶.
Ba nét Âm quẻ KHÔN giao dịch với CÀN thành Tốn ☴ Ly ☲
Đoài ☱ Sự vật ở trong thiên địa cổ kim, muốn xét cho cùng tận
đến gốc ngọn, từ việc xưa đến việc nay, nếu chỉ nói đến một
phần giao dịch cũng chưa hết được chân lý tác dụng, phải đòi
hỏi một nghĩa nữa là Biến dịch.
3- Biến dịch 變 易 nghĩa là biến hoá, thay đổi. Sự vật gì theo
về phần nguyên chất, hoặc phần thiên nhiên, thời vẫn Bất dịch
và Giao dịch. Nhưng đã trải qua khi giao hoán, tác dụng rồi,
thời tức nhiên có Biến dịch. Lệ như: Gang, chì vẫn là giống cố
thể mà bỏ vào lò lửa nấu thì chảy ra nước hoá thành lưu chất.
Tằm vẫn là giống nấp, nhưng khi đã vào kén làm nhộng hoá ra
bướm thời thành giống bay. Nghiên cứu DỊCH HỌC, cốt-yếu là
chữ Biến dịch. Như: Dương hào biến ra Âm-hào. Quẻ Càn
biến ra được quẻ Khôn. Toàn một bộ sách không một vạch
nào mà chẳng biến dịch được, ấy là một lẽ rất tinh thông ở
trong KINH DỊCH đó vậy. Dịch sở dĩ thành sách, đó là cốt ở
theo thì biến đổi cho đúng với ĐẠO mà thôi, tức là "Dịch chi vi
thư, tuỳ thì biến dịch, dĩ tùng Đạo dã". Câu nói ấy chính là lấy
nghĩa chữ Biến dịch mà thích chữ DỊCH..
Tóm lại: khi đã đủ ba nghĩa như trên, mới gồm hết được
nghĩa chữ DỊCH, mà ba nghĩa ấy lại tiếp tục tuần hoàn sinhsản ra nhau nữa. Ví như: bản chất người con trai hay con gái,
thời trai nhất định là Dương, nữ nhất định là Âm. Là Bất dịch.
Đến khi trai gái giao hợp với nhau mà sinh ra trai hoặc gái kế
tiếp, thế là nhân sự Giao dịch mà ra Biến dịch. Nhưng đã Biến
dịch rồi, thì nhất định trai là Dương, gái nhất định là Âm. Thế
lại do Biến dịch mà hoàn lại Bất dịch. Cái vòng tròn lẩn quẩn
không đầu mối ấy không dứt. Bây giờ một thí dụ: Con tằm hoá
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bướm là Biến dịch. Đến khi bướm đẻ trứng, trứng nở ra tằm,
là do Biến dịch hoàn lại Bất dịch. Những ý-nghĩa như thế trong
DỊCH chẳng cùng.
Ví như: ba nét Dương quẻ Càn vẫn là ba nét Dương nhưng vì
lấy một một nét đầu đổi cho Khôn thành ra Chấn ☳ Lấy một
nét giữa đổi cho Khôn thành ra Khảm ☵ Lấy một nét cuối đổi
cho Khôn thành ra Cấn ☶.Đến khi đã biến hết ba nét rồi thời
quẻ CÀN thành quẻ KHÔN. Khi đã biến ra KHÔN rồi, thì Khôn
thành Bất dịch.

KINH DINH
經贏
F: Organiser des affaires.
Kinh: Sửa trị, hoạch định. Dinh: Doanh, chỉ việc làm ăn mua
bán. Kinh dinh hay Kinh doanh là sắp đặt việc làm ăn mua
bán hay sản xuất để sinh ra lợi lộc.
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Dòm thấy cuộc kinh dinh dưới mắt,
"E trở tâm tánh bắt đổi thay."

KINH DƯƠNG VƯƠNG (Sử)
Kinh Dương Vương Tên húy là Lộc Tục, con cháu họ Thần
Nông.Nhâm Tuất, năm thứ 17. Xưa cháu ba đời của Viêm Đế
họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế Nghi, sau Đế Minh nhân
đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái Vụ Tiên, sinh
ra vua [Kinh Dương Vương]. Vua là bậc Thánh trí thông minh,
Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố nhường cho
anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con
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nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh
Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ.
Vua lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc
Long Quân (Xét: Đường kỷ chép: thời Kinh Dương có người
đàn bà chăn dê, tự xưng là con gái út của Động Đình Quân,
lấy con thứ của Kinh Xuyên, bị bỏ, viết thư nhờ Liễu Nghị tâu
với Động Đình Quân. Thế thì Kinh Xuyên và Động Đình đời
đời làm thông gia với nhau đã từ lâu rồi).

KINH ĐIỂN
經典:
E: The prayings books.
F: Le livres canoniques.
Kinh điển là Kinh, Truyện và sách ghi chép các phép tắc và sự
việc thời xưa, dùng làm khuôn mẫu cho đời sau học tập. Đặc
biệt trong kinh sách này chép rõ về điển cố, lịch sử, luận về
các nhân vật hầu làm gương soi kim cổ.
Thầy dạy tại Sài gòn (nhà Cao Thượng Phẩm), ngày 21-71926 (âl 12-6-Bính Dần): "Chư nhu, chư tín nữ khá nghe: Nếu
cả thế gian nầy biết tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên đình mà
làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu
thì Thiên đình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi.
Tu là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý
Trời định trước. Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn,
còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ thì thế nào bảo
toàn tánh mạng. Ðã bị tội cùng Thiên đình thì bị hành phạt. Nơi
kiếp sống nầy, nếu không biết tu, buổi chung qui sẽ mắc tội
nơi Thiên đình.
Phẩm vị Tiên, Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng phẩm vị,
chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian phòng toan đạt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ
cũng do cơ thưởng phạt của Thiên đình mới đạt phẩm vị ấy
đặng. Của vô vi chưa chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý. Nếu làm
Tiên, Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian, miễn có học chút ít thì
đã đặng làm Tiên, Phật rồi, vì luân hồi đâu có phòng sanh
sanh tử tử. Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh, chẳng
khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn
cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công
bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải.
Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì
hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất, nghe à.!"

KINH HÔN PHỐI
KINH HÔN-PHỐI
(Giọng Nam-Xuân)
Cơ sanh-hóa Càn-Khôn đào-tạo,
Do Âm-Dương hiệp đạo biến-thiên.
Con người nắm vững chủ-quyền,
Thay Trời tạo thế giữ giềng nhơn-luân.
Ở trước mắt Hồng-Quân định phận,
Đạo vợ chồng đã xứng nợ duyên.
Trăm năm khá nhớ hương-nguyền,
Chồng hay trọn nghĩa, vợ hiền trọn trinh.
Đã cùng gánh chung tình hòa-ái,
Tua đút cơm, sửa dải làm duyên.
Dưới trăng bóng ngọc còn nguyên,
Ôm bình, bao tóc sang hèn cũng cam.
Đường tổ-nghiệp nữ nam hương lửa,
Đốt cho nồng từ bữa ba sanh.
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Giữa đền để một tấc thành,
Đồng sanh, đồng tịch đã đành nương nhau.
Nam-Mô Cao-Đài... (niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

KINH KỆ
經 偈.
E: The prayers.
F: Les prières.
Kinh là Kinh điển, Kệ là một thể văn ngâm ở trong Kinh Phật,
cứ mỗi thiên kinh thường có một bài Kệ, là lời tán tụng diễn
dịch ý tứ trong Kinh ra.
Di-lạc chơn kinh có câu:
"Khai Kinh-kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp".

KINH LUÂN
經綸
(Kinh: kéo tơ lấy trong mối tơ mà chia ra; kinh trước hết là
những sợi tơ dệt theo chiều thẳng đứng, không đứt đoạn.
Luân: so theo từng loại mà hiệp về một mối). Đây là nói công
việc của người thợ dệt, chia các sợi tơ ra gọi là Kinh, so các
sợi tơ lại cho bằng đầu thì gọi là Luân.
Kinh luân, dùng theo nghĩa bóng là sắp đặt, sửa sang các
việc chánh trị trong nước một cách khéo léo tài giỏi như việc
kéo tơ dệt lụa. Chữ Kinh trong y, trong đạo còn có nghĩa là
một khuôn mẫu phải theo; theo phải đúng với sự vận hành
giữa Trời- Đất- Người. Ý nói tài sắp đặt, sửa sang công việc,
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thường chỉ về tài chính trị hay việc hành chánh đạo nói theo
danh từ Tôn-giáo Cao Đài.
Trong bài Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ có câu: "Kinh-luân khởi
tâm thượng, binh giáp tàng hung trung. Vũ trụ chi gian giai
phận sự, nam nhi đáo thử thị hào hùng" nghĩa là tài sắp xếp
việc nước ở trong lòng mà ra, khí giới đánh giặc chứa ở trong
bụng, mọi việc trong vũ trụ đều thuộc phận sự kẻ làm trai,
người nam-nhi đến thế mới thật là hoàn-toàn.
*Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước được Đức Hộ Pháp giáng cơ
khen:
BẢO trọng vạn linh hiệp Chí Linh,
THẾ nguy chuyển loạn lập hòa bình.
CỨU đời mở Đạo kinh luân sẵn,
NƯỚC Việt trông chờ sách cứu tinh.

KINH LUẬT
經律
E: Religious books of laws.
F: Les livres canoniques et lois.
Kinh: Kinh sách. Luật: luật pháp. Kinh luật là kinh sách và luật
pháp.
Pháp Chánh Truyền:
Như thảng có kinh luật nào làm cho hại phong hóa thì
chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản. (Chúng nó:
Đức Chí Tôn gọi 3 vị Chưởng Pháp).

KINH NGHIỆM
經 驗:
F: Expérience.
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Đức Thượng Phẩm dạy: "Hồi tưởng lại việc đã qua trong các
thời xưa, nhứt là thời cận đại và lấy kinh nghiệm xét-đoán,
chúng tôi nhận thấy hễ nơi nào sôi-nổi phong trào náo loạn lôi
cuốn con người vào chốn diệt vong thì cập theo đó sản-xuất
một mối Đạo mới để cứu vớt sanh linh khỏi cơn đồ thán."

KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
經玉皇上帝
Đây là bài Kinh ca tụng Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, là một
trong những bài Kinh tụng đọc trong "Tứ thời nhựt tụng"
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế, còn được gọi là Ngọc Hoàng
Thiên-Tôn Bửu-Cáo, hay gọi vắn tắt là Ngọc Hoàng Bửu Cáo,
do Ðại Tiên Lữ Đồng Tân, thường gọi là Lữ Tổ, tước hiệu Phu
Hựu Ðế Quân, một vị trong Bát Tiên, giáng cơ ban cho ở
Trung Hoa, sau đó mới truyền sang Việt-Nam.
Bài Ngọc-Hoàng Bửu-Cáo có in trong quyển Kinh: "Quan
Thánh Ðế Quân Cứu Kiếp Vĩnh Mạng Kinh" và có cho biết
xuất xứ của bài Kinh nầy như sau:
"Quang Tự Tân Mão, cửu ngoạt, sóc, Quan Ðế thỉnh Phu Hựu
Ðế Quân giáng tác thử cáo, phú tụng dĩ kính Thiên Ðế" nghĩa
là: Niên hiệu Quang Tự (nhà Thanh) năm Tân Mão, tháng 9,
ngày mùng 1 Ðức Quan-Thánh thỉnh mời Ðức Phu Hựu Ðế
Quân giáng cơ viết ra lời cáo nầy, để cho người tụng Kinh biết
mà tôn kính Ðấng Thượng Ðế.
Ðối chiếu niên lịch, năm giáng cơ ban cho Kinh Ngọc Hoàng
Bửu Cáo là năm thứ 17 đời vua Ðức Tông nhà Thanh, niên
hiệu Quang Tự, ngày 01-09-Tân Mão, tương ứng với dương
lịch là ngày 03-10-1891.
Trong việc giải thích chi tiết bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế,
có phần Hán văn kèm theo, căn cứ phần chánh bản Kinh HánSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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văn in trong quyển "Tứ Thời Nhựt Tụng Kinh" xuất bản năm
1928 của Nhị vị Ðầu Sư: Thượng Trung Nhựt và Ngọc Lịch
Nguyệt và có sự phối hợp đối chiếu với bản Hán văn in trong
quyển 大道三期普度經 (Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ Kinh) của Bà
Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh.
KINH NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ
(Giọng Nam-Xuân)
Đại-La Thiên-Đế
Thái-Cực Thánh-Hoàng
Hóa dục quần sanh
Thống-ngự vạn-vật.
Diệu-diệu "Huỳnh-Kim-Khuyết".
Nguy-nguy "Bạch-Ngọc-Kinh".
Nhược thiệt, nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
Thị không, thị sắc,
Vô-vi nhi dịch sử quần-linh.
Thời thừa lục long,
Du hành bất tức.
Khí phân Tứ Tượng,
Hoát triền vô biên.
Càn kiện cao minh,
Vạn loại thiện ác tất kiến,
Huyền phạm quảng đại.
Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
Tam Thiên Thế Giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa,
Tứ Đại Bộ-Châu.
Tiên-Thiên Hậu-Thiên.
Tịnh dục Đại-Từ-Phụ.
Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,
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Phổ-Tế Tổng-Pháp-Tông.
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ.
Trạm tịch chơn Đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm
Biến-hóa vô cùng,
Lũ truyền Bửu-Kinh dĩ giác thế,
Linh oai mạc trắc,
Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai, Hồng từ,
Vô cực, vô thượng.
Đại-Thánh, Đại-Nguyện, Đại-Tạo, Đại-Bi.
Huyền-Khung Cao Thượng-Đế, Ngọc-Hoàng tích
phước hựu tội, Đại Thiên-Tôn.
Niệm: "Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát MaHa-Tát" (12 lạy)

KINH PHÚC ÂM (Kinh Chúa)
Kinh Phúc Âm có lời: "Chúa Jésus Christ bảo: Nếu các con
kính mến TA, các con hãy nhớ những lời TA dạy bảo: TA sẽ
xin Cha Ta sai Đấng Cứu khổ giáng trần và ở luôn với các con
đó là Thần Chơn-lý, mà hiện giờ các con chưa thể gặp đặng
đó là ngôi ba, ngôi Thánh, Thần mà vì Ta, Cha Ta sẽ sai
xuống thế. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các con đủ điều mà Ta đã dạy
các con rồi. Và Chúa cũng đã có giáng Cơ cho biết:
Vâng lịnh vua Cha xuống Thái ban,
Truyền ra Thánh giáo rất gian nan.
Ba mươi năm lẻ chưa toàn vẹn.
Ngàn chín năm dư thế muốn tàn.
Đức Chúa còn dạy các Môn Đồ của Ngài rằng: "Lòng các con
đừng bối rối: Hãy tin nơi Đức Thượng-Đế, hãy tin vào Thầy.
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Trong nhà Cha Thầy (Thượng Đế) có nhiều chỗ ở. Giả sử
không có như vậy, tất Thầy đã bảo các con rồi, vì Thầy đi sửasoạn chỗ ở cho các con. Và khi Thầy đã đi sửa soạn cho các
con Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu
các con cũng ở đó. Còn như chỗ Thầy đến bây giờ, các con
đã biết đường rồi (Gioan XVI)
*"Nếu các con yêu mến Thầy, các con phải giữ các giới răn
Thầy. Phần Thầy, Thầy sẽ xin với Cha Thầy (Thượng Đế) để
Thầy sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ hay Đấng an ủi
khác, Đấng ấy sẽ ở với các con liền mãi: Thần Chân lý này,
thế gian không thể tiếp nhận được, vì thế gian không xem thấy
Ngài và cũng không biết Ngài. Nhưng các con thì khác, các
con đã biết Ngài rồi, vì Ngài từng ở cạnh các con và ở trong
các con. Thầy sẽ không để các con mồ côi. Thầy sẽ trở lại
cùng các con. Còn chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng xem
thấy Thầy vì Thầy sẽ sống và cả các con cũng sẽ sống. Ngày
ấy các con sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy (Thượng Đế) và các
con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai biết giới răn của
Thầy mà giữ các điều đó chính là người yêu mến của Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy, người đó sẽ được Cha Thầy yêu và cả
Thầy đây cũng yêu người ấy (Gioan 1521.XVI)
*Những kẻ nào không yêu mến Thầy nó sẽ chẳng giữ giới răn
của Thầy. Mà lời các con nghe đây không phải bởi Thầy, song
bởi Cha Thầy là Đấng sai Thầy, Thầy nói những điều này với
các con, bao lâu Thầy còn ở với các con. Song Đấng phù trợ
hay là Đấng an ủi mà Cha Thầy sẽ nhân Thầy sai đến với các
con, sẽ dạy các con biết mọi điều, sẽ nhắc nhở cho các con
mọi điều mà Thầy đã từng dạy các con (Gioan).
Đấng Cao-Đài nói câu này:
Thầy là các con, các con là Thầy".
Đêm 17-12-1925: một Đàn Cơ do ba ông: Cao-Quỳnh Cư,
Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang cầu. Đức AĂÂ phán:
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"Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Ma Ha Tát. Muốn TA truyền Đạo, kể từ bây giờ phải gọi TA
bằng Thầy và TA gọi lại là các con, nên mới có câu "Thầy là
các con, các con là Thầy".
Ngày 9 tháng giêng năm Giáp Thân (dl 2-2-1944)
Thầy nói: "Kỳ nầy là chót, Thầy lập nơi đây một Trường thi
công quả và cho các Đấng khảo đủ phương diện. Thầy đau
đớn thấy các con còn đặt mình chung cùng danh lợi. Đây cũng
đến kỳ Tận Thế, đổi cựu thay tân, tuyển bực đại hiền cứu thế.
Các con cũng còn nhớ những lời Thầy dạy lúc mới lập Đạo,
Thầy tưởng cũng nên lập lại một lần chót cho các con
nhớ:"Thầy là các con, các con là Thầy. Chư Phật,Thánh,
Tiên cũng là các con, các con là Phật, Thánh, Tiên tại thế.".
Vậy các con hiểu Đạo thì các con tập tánh sao cho ra vẻ, cho
đúng in như các Đấng vậy. Thầy đã cho các con biết trước:
"Thầy cho các con đắc Đạo tại thế". Nay muốn tầm lên cao thì
phải lập công cho cao, chí cho bền, đi cho vững, leo núi chớ
than mệt, thuyền ra khơi đừng lo biển rộng, dầu sóng gió thế
nào cũng vẫn tươi cười đặng lướt qua khỏi bể. Nghe cùng
tuân lời các Đấng dạy răn. Thầy khuyên các con đừng sanh
nạnh cùng nhau, co đầu cứng cổ, e phải bị tội lỗi đa nghe!."

KINH SÁM HỐI
經懺悔
Ăn năn tự thú tội ra để xin sữa đổi gọi là sám hối.
Nguồn gốc: Khi mở Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, Ðức Chí Tôn
giáng dạy Ngũ Chi Minh Ðạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Tân,
Minh Thiện, Minh Ðường) dâng Kinh cho Ðại-Ðạo. Do đó, Hội
Thánh cử phái đoàn đại diện gồm 4 vị: Ðức Quyền Giáo Tông
Lê văn Trung, Ðức Phạm Hộ Pháp, Ðức Cao Thượng Phẩm,
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Thượng Giáo Sư Vương quan Kỳ, đến Chi Minh-Lý thỉnh 6 Bài
Kinh: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Bài Khen Ngợi
Kinh Sám Hối, Kinh Cầu Siêu, Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật
Tiên Thánh Thần, làm Kinh dùng trong các thời cúng của Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
KINH SÁM-HỐI (1)
(Giọng Nam-Xuân)
(1) Kinh nầy tụng ngày Sóc Vọng, còn ngày thường
lỡ có lầm-lỗi điều chi, phải tụng mà xin tội.
Cuộc danh lợi là phần thưởng quí,
Đấng Hóa-Công xét kỹ ban ơn.
Lòng đừng so thiệt tính hơn,
Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi.
Người sang cả là vì duyên trước,
Kẻ không phần luống ước cầu may.
Sang giàu chẳng khác như mây,
Khi tan khi hiệp đổi xây không thường.
Việc sanh tử như đường chớp nhoáng,
Bóng quang âm ngày tháng dập dồn.
Giữ cho trong sạch linh hồn,
Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai.
Điều họa phước không hay tìm tới,
Tại mình dời nên mới theo mình.
Cũng như bóng nọ tùy hình,
Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn.
Khi vận thới lung-lăng chẳng kể,
Lúc suy-vi bày lễ khẩn-cầu.
Sao bằng ở phải buổi đầu,
Thần-minh chánh-trực có đâu tư vì.
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Người làm phước có khi mắc nạn,
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.
Nếu vội trách người trên thì đọa,
Cũng có khi tai họa trả liền.
Đó là báo-ứng nhãn tiền,
Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con.
Lo danh vọng hao mòn thân-thể,
Ham làm giàu của để bằng non.
Một mai nhắm mắt đâu còn.
Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăng.
Trên đầu có bủa giăng Thần Thánh,
Xét xem người tánh hạnh dữ hiền.
Làm lành đặng hưởng phước duyên,
Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu.
Đừng tính kế độc sâu trong dạ,
Mà gổ-ganh oán chạ thù vơ.
Trái oan nào khác mối tơ,
Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra.
Thấy hình khổ dạ ta đâu nỡ,
Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn.
Quấy rồi phải biết ăn-năn,
Ở cho nhân hậu chế răn lòng tà.
Hãy có dạ kỉnh già thương khó,
Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền.
Xót thương đến kẻ tật nguyền,
Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi.
Làm con phải trau-giồi hiếu-đạo,
Trước là lo trả thảo mẹ cha.
Lòng thành thương tưởng ông bà,
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Nước nguồn cây cội mới là tu mi.
Giá trong sạch nữ-nhi trượng tiết,
Giữ cho tròn trinh-liệt mới mầu.
Ở sao đáng phận đạo dâu,
Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan.
Đừng có cậy giàu sang chẳng nể,
Không kiên chồng khi dể công-cô.
Ấy là những gái hung-đồ,
Xúi chồng tranh-cạnh hồ-đồ sân-si.
Tánh ngoan-ngạnh không vì cô bác,
Thói lăng-loàn bạn tác khinh-khi.
Ngày sau đọa chốn Âm-Ty,
Gông kềm khảo kẹp ích gì rên la.
Người tai mắt đạo nhà khá giữ,
Nghĩa anh em cư xử thuận hòa.
Vẹn tròn đạo cả giềng ba,
Kính anh mến chị thì là phận em.
Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ,
Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa.
Cũng là một gốc sanh ra,
Gồm bao nâng đỡ ruột-rà thương nhau.
Người trung-trực lo âu nợ nước,
Hưởng lộc vua tìm chước an bang.
Chớ làm con giặc tôi loàn,
Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà.
Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
Với chủ nhà trọn kính trọn ngay.
Áo cơm no ấm hằng ngày,
Của người châu cấp ơn dày nghĩa sâu.
Đừng gặp việc câu-mâu biếng nhác,
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Mà quên lời phú-thác dặn dò.
Trước người giả bộ siêng lo,
Sau lưng gian-trá so-đo tấc lòng,
Phải chừa thói loài ong tay áo,
Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà,
Gìn lòng ngay thẳng thật-thà,
Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.
Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại
Đừng gian mưu hãm-hại người hiền.
Anh em bằng-hữu kết nguyền,
Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì.
Chẳng thấy khó mà khi mà thị,
Gặp người giàu mà vị mà nâng.
Dầu khi gặp lúc gian-truân,
Cũng đồng giúp ích chớ đừng mặt ngơ.
Làm người phải kỉnh thờ Thần, Thánh,
Giữ lời nguyền tâm-tánh tưởng tin.
Hễ là niệm Phật tụng kinh,
Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền.
Chừa thói xấu đảo-điên trong dạ,
Muôn việc chi chẳng khá sai lời.
Dối người nào khác dối Trời,
Trời đâu dám dối ra đời ngỗ-ngang.
Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng,
Mà dể-duôi sanh biến lăng-loàn.
Con người có trí khôn-ngoan,
Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi.
Phải cho biết kỉnh vì trên trước,
Đừng buông lời lấn lướt hồ-đồ.
Thuận cùng chú bác cậu cô,
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Bà con chòm xóm ra vô khiêm-nhường.
Thấy già yếu hẹp đường nhượng tránh,
Đừng chỗ đông buông tánh quá vui.
Cợt người ra dạ dể-duôi,
Sanh điều xích-mích đâu nguôi dạ hờn.
Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang.
Gìn lòng chẳng khá lăng-loàn,
Lễ-nghi vẹn giữ vững-vàng chớ quên.
Giàu sang ấy Ơn Trên giúp sức,
Phước ấm no túc thực túc y.
Thấy người gặp lúc tai nguy,
Ra tay tế độ ấy thì lòng nhơn.
Thương đồng loại cũng hơn thí bạc,
Thấy trên đường miểng bát, miểng chai.
Hoặc là đinh nhọn, chông gai,
Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ sau.
Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn,
Chẳng có đâu mòn vốn thâm tiền.
Bắc cầu đắp sửa đường liền,
Kẻ qua người lại bước yên gọn-gàng.
Thi ân hậu bạc ngàn khó sánh,
Rán tập thành sửa tánh từ hòa.
Việc lành chẳng khá bỏ qua,
Tuy rằng nhỏ-nhít cũng là công phu.
Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm,
Lâu ngày dồn tính đếm có dư.
Phước nhiều tội quá tiêu trừ,
Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì.
Thấy lỗi mọn chớ nghi chẳng hại,
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Thường dạn làm tội lại hằng-hà.
Vì chưng tựu thiểu thành đa,
Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào.
Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy,
Biết ăn năn xét lấy sửa lòng.
Làm người nhơn-nghĩa xử xong,
Rủi cho gặp lúc long-đong chẳng sờn.
Hễ biết nghĩa thọ ơn chẳng bội,
Giúp cho người chớ vội khoe ra.
Việc chi cũng có chánh tà,
Làm điều phải nghĩa lánh xa vạy-vò.
Khi gặp chuyện khá dò xét cạn,
Liệu sức mình cho hẳn sẽ làm.
Chớ đừng thấy của dấy tham.
Giục người làm quấy ắt cam đồng hình.
Ở ngay thẳng Thần-minh bảo hộ,
Nết xéo-xiên gặp chỗ rạt tù.
Trong đời rất hiếm võ-phu,
Lường cân, tráo đấu, dối tu cúng chùa.
Còn hoi-hóp tranh đua bay nhảy,
Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh.
Lương-tâm thường xét cho rành,
Của không phải nghĩa chớ sanh lòng tà.
Người quân-tử chẳng thà chịu khổ,
Đâu làm điều nhục tổ hổ tông.
Đứa ngu thấy của thì mong,
Không gìn tội-lỗi phép công nước nhà.
Bày chước độc, xúi ra việc quấy,
Tổn cho người mà lấy lợi riêng.
Hễ nghe khua động đồng tiền,
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Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào.
Người nghèo khổ biết sao than kể,
Kẻ lễ nhiều cậy thế ỷ quyền.
Làm quan tính kế đảo điên,
Gạt thâu gia sản, đất điền của dân.
Thả tôi-tớ thôn lân húng hiếp,
Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu.
Trong lòng mưu chước rất sâu,
Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi.
Gái xướng-kỵ, trai thì du-đãng,
Phá tan hoang gia sản suy-vi.
Làm người phải khá xét suy,
Của rơi chớ lượm, tham thì phải thâm.
Còn một nỗi gian-dâm đại tội,
Lấy vợ người làm lỗi tiết-trinh.
Tuy là Trời Đất rộng thinh,
Mắt dường sao nháy chiếu minh lòng người.
Lương-tâm biết hổ ngươi chừa lỗi,
Mới biệt phân sừng đội lông mang.
Việc lành, việc dữ đồn vang,
Tuy là khuất bóng xương tan tiếng còn. (*1)
Gái tiết-hạnh giữ tròn danh giá,
Chớ học đòi mèo mả gà đồng.
Làm điều nhục-nhã tổ-tông,
Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào.
Trai trung hiếu sửa trau ba mối,
Đừng buông lung lầm-lỗi năm hằng.
Hung-hoang tội báo nghiệt căn,
Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây.
Thà tiết-kiệm hằng ngày no đủ,
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Tánh siêng-năng lam-lụ làm ăn.
Lòng chừa biếng nhác kiêu căng,
Của tiền lãng phí không ngằn phải tiêu.
Lòng Trời Đất thương đều muôn vật,
Đức háo-sanh Tiên, Phật một màu.
Thượng cầm hạ thú lao-xao,
Côn-trùng thảo-mộc loài nào chẳng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống,
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi.
Bền công kinh sách xem coi,
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo-trá.
Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng.
Thương thay phá noãn lẫy-lừng,
Tội căn báo-ứng biết chừng nào an.
Lại có kẻ hung-hoang ác-nghiệt,
Cướp giựt rồi chém giết mạng người,
Đoàn năm, lũ bảy dạo chơi,
Hiếp người lương-thiện, phá đời hại dân.
Tua khá tưởng thương lần nòi giống,
Hãy xét vì mạng sống khó cầu.
Cũng đừng bài bạc lận nhau,
Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu.
Phải hiểu biết máy sâu họa kín,
Thánh, Thần đâu tư lịnh bỏ qua.
Thường ngày tuần khắp xét tra,
Phạt người hung-ác đọa sa A-Tỳ.
Sống dương-thế hành thì căn bịnh,
Xui tai-nàn dấp-dính theo mình.
Ăn-năn khử ám hồi minh,
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Từ-bi Trời Phật rộng tình xét cho.
Đừng cố oán thầm lo gây họa,
Đem lòng thù hăm dọa rắp đường.
Đốt nhà, tháo cống, phá mương,
Nước tràn lụt ngập ruộng vườn tan hoang.
Thêm liều mạng đặng toan đổ tội,
Cho người hiền chịu lỗi vương mang.
Khi hồn lìa khỏi trần gian,
Hóa ra ngạ-quỷ cơ-hàn khổ thân.
Đời nhiều kẻ khi Thần thị Thánh,
Ám-muội lòng tánh hạnh gỗ-ganh.
Thấy ai làm phải làm lành,
Xiểm-gièm cho đặng khoe danh của mình.
Lại còn có tánh tình hiểm độc,
Xúi phân chia thân tộc ruột-rà.
Làm cho chồng vợ lìa xa,
Cả đời nghiệt-báo oan-gia chẳng rời.
Muốn tránh đặng khỏi nơi tội quá,
Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần.
Thí tiền, thí bạc, chẩn bần,
Người đau thí thuốc, Thánh, Thần phước ban.
Đêm thanh vắng chớ toan mưu dối,
Xúi trẻ thơ lầm-lỗi ngỗ-ngang.
Âm đài gông tróng sẵn-sàng,
Chờ khi thác xuống cổ mang hành hình.
Các thơ truyện huê tình xé hủy,
Kẻo để đời làm lụy luân-thường.
Nói lời tục tĩu không nhường,
Tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thay!
Lại có kẻ miệng ngay lòng vạy,
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Tởi làm chùa, dối cậy in kinh.
Ăn gian xới bớt cho mình,
Dầu qua dương pháp, luật hành Diêm-vương.
Thêm những sãi giả nương cửa Phật,
Của thập phương châu cấp thê nhi.
Ngày sau đọa lạc Âm-Ty,
Thường thường khảo kẹp chẳng khi nào rời.
Thấy giấy chữ rớt rơi lượm lấy,
Đốt ra tro bỏ chảy dòng sông.
Thủy-triều vận-tải biển đông,
Lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay.
Chịu cực khổ đắng cay biết mấy,
Cuốc, cày, bừa, gieo, cấy, gặt, đong,
Làm ra lúa gạo dày công,
Dầm mưa dan nắng kẻ nông nhọc-nhằn.
Nhờ Diêm-Đế đức cao ân nặng,
Tìm lúa khoai người đặng no lòng.
Ngày ngày vọng niệm chớ vong,
Chẳng nên hủy hoại mới phòng khỏi hoang.
Chớ hiểm độc dạ lang lần lựa,
Nhơn thất mùa bế dựa gắt-gao.
Chờ khi lúa phát giá cao,
Khai ra bán mắc Trời nào dung cho.
Ơn trợ giúp khá lo đền báo,
Giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời.
Túng cùng vay mượn của người,
Vui lòng tính trả vốn lời cho kham.
Chớ oán-chạ tham-lam ngược-ngạo,
Bội nghĩa ân trở-tráo chước sâu.
Luân-hồi thưởng phạt rất mầu,
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Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền.
Người phú túc vun nền âm đức,
Lấy lòng nhơn giúp sức trợ nghèo.
Chớ sanh chước hiểm hẹp eo,
Lời tăng quá vốn kẻ nghèo xiết than.
Làm mặt phải bạc ngàn cúng Phật,
Ép kẻ nghèo cố đất cầm vườn.
Phật Trời nhơn vật đồng thương,
Có đâu hưởng của bất lương mà mời.
Phận làm chủ lấy lời nhỏ-nhẹ,
Mà nghiêm-trừng mấy kẻ tôi-đòi.
Đừng lòng nham hiểm hẹp hòi,
Buông lời chửi rủa đòn roi không từ.
Tánh độc-ác tội dư tích trữ,
Chốn Âm-Cung luật xử nặng-nề.
Đánh đòn khảo kẹp gớm-ghê,
Hành hình khổ-não chẳng hề nới tay.
Miền âm-cảnh nhiều thay hình lạ,
Cõi dương-trần tội quá dẫy đầy.
Thánh-hiền Kinh sách dạy bày,
Lòng người ám-muội lỗi gây ra hoài.
Kẻ lỗ-mãng chê bai khinh-dể,
Rằng thác rồi còn kể ra chi.
Nhãn tiền trả quả tức thì,
Tội dư con cháu một khi đền bồi.
Chớ quấy tưởng luân-hồi phi lý,
Mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy.
Thi-hài như gỗ biết gì,
Linh-hồn là chủ thông tri việc đời.
Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất,
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Quỉ vô-thường sẵn chực đem đi.
Dắt hồn đến chốn Âm-Ty,
Xét xem công quả chẳng ly mảy hào.
Người lương thiện ra vào thong-thả,
Kẻ tội nhiều đày-đọa rất minh,
Phật, Trời phép lạ hiển-linh,
Hành cho tan xác huờn hình như xưa. (*2)
Con bất hiếu xay cưa đốt giã,
Mổ bụng ra phanh rã tim gan.
Chuyển thân trở lại trần gian,
Sanh làm trâu chó đội mang lông sừng.
Kìa những gái lẫy lừng hạnh xấu,
Bỏ vạc đồng đốt nấu thảm kinh.
Vì chưng trinh-tiết chẳng gìn,
Có chồng còn lại ngoại tình với trai.
Kẻ tham lợi cột mai cột mối,
Chuốt trau lời giả dối ngọt ngon.
Dỗ-dành, rù quến gái non,
Làm hư hoại tiết cháu con nhà người.
Lòng lang độc vui cười hớn-hở,
Chốn Diêm-Đình phạt quở trừng răn.
Gông kềm khảo kẹp lăng-xăng,
Hành cho đáng kiếp tội căn đã làm.
Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác,
Tánh gian-dâm hành phạt gớm ghê.
Giáo gươm bén nhọn tư bề,
Chém đâm máu chảy tràn-trề ngục môn.
Hành đến chết huờn hồn sống lại,
Cho đầu thai ở tại thanh-lâu.
Ngày đêm đưa rước chực-chầu,
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Công-bình Thiên-Đạo phép mầu chí linh.
Móc nhọn vắt treo mình nhỏng-nhảnh,
Cối đạp đồng rất mạnh giã dần.
Ấy là phạt kẻ lường cân,
Đo gian, đong thiếu, Thánh Thần chẳng kiêng.
Bầy chó dữ mang xiềng chạy đại,
Thấy tội nhơn xúm lại phân thây.
Hình nầy phạt kẻ dại ngây,
Khinh khi Tam-giáo đọa-đày thế ni.
Ao nước nóng sôi thì sục sục,
Dầm cho người rã-rục thịt xương.
Cũng vì lòng dạ vô lương,
Đệ huynh bất mục chẳng thương đồng-bào.
Nhiều gộp núi như đao chơm-chởm,
Thấy dùn mình táng đỡm rất ghê,
Thây người máu chảy dầm-dề,
Tiếng la than khóc tư bề rùm tai.
Phạt những kẻ sửa ngay ra vạy,
Tớ phản Thầy, tôi lại bất trung. (*3)
Hành rồi giam lại Âm-Cung,
Ngày đêm đánh khảo trăng cùm xiềng gông.
Hình Bào-Lạc cột đồng vòi-vọi,
Đốt lửa hồng ánh giọi chói lòa.
Trói người vào đó xát chà,
Vì chưng hung-bạo đốt nhà bắn săn.
Có cọp dữ nhăn răng đưa vấu,
Gặp tội-nhơn quào-quấu xé thây.
Ấy vì lòng dạ chẳng ngay,
Giết người lấy của bị nay hình nầy.
Ao rộng lớn chứa đầy huyết phẩn,
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Xô người vào, lội lặn nhờm thay!
Tanh hôi mình mẩy vấy đầy,
Trồi lên hụp xuống gậy cây đánh đầu.
Để hành kẻ chứa sâu, lường của,
Trù ếm người, chửi rủa Tổ Tông.
Đồ dơ giặt đổ rạch sông,
Đương khi uế trược thẳng xông chỗ thờ.
Vào bếp núc chỗ nhơ không kể,
Phơi áo quần chẳng nể Tam Quang.
Buông lời tục tĩu dâm loàn,
Lâu mau, nặng nhẹ, chịu mang tội nầy.
Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa,
Hơi tanh hôi thường bữa lẫy-lừng.
Gạo cơm hủy hoại quen chừng,
Phạt ăn dơ-dáy mới ưng tội hình.
Cột trói ngược quá kinh rất lạ,
Quỉ Dạ-xoa đánh vả kẹp cưa.
Vì chưng chửi gió mắng mưa,
Kêu tên Thần, Thánh chẳng chừa chẳng kiêng.
Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo,
Tra tội nhơn, gian giảo ngược-ngang.
Hành người bế dịch, trợ hoang, (*4)
Thừa năm hạn đói mưu toan bức nghèo.
Thành Uổng-Tử cheo-leo gớm ghiếc,
Cầm hồn oan rên siết khóc than.
Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
Liều mình tự-vận không màng thảo ngay.
Xuống Địa-Ngục đọa-đày hành mãi,
Đúng số rồi còn phải luân-hồi.
Hóa-công xem xét đền bồi,
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Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn.
Cầu Nại-Hà bắc giăng sông lớn,
Tội nhơn qua óc rởn dùn mình.
Hụt chơn ván lại gập-ghình,
Nhào đầu xuống đó cua kình rỉa thây.
Nhiều thứ rắn mặt mày dữ-tợn,
Ngóng cổ trông mắt trợn dòm người.
Gắp thây nuốt sống ăn tươi,
Vì bày thưa kiện móc bươi xúi lời.
Trong núi lửa bay hơi tanh khét,
Linh-hồn người đầy nghẹt trong ngoài!
Phạt răn quến gái, dụ trai,
Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài.
Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,
Biết lạc-lầm sám-hối tội căn.
Tu tâm sửa tánh ăn-năn,
Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi.
Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật,
Mà trong lòng chẳng thật kính thành.
Lâm nguy miệng vái làm lành,
Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong.
Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
Phép tu hành luyện tập nhiều ngày.
Làm lành, xem phải, nói ngay,
Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên.
Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
Câu văn từ luận biện thật-thà.
Chẳng dùng những tiếng sâu xa,
E không hiểu thấu diễn ra ích gì?
Chớ buông tiếng thị phi khinh dể,
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Rán làm lành phước để cháu con.
Làm người nhơn nghĩa giữ tròn,
Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa.

KINH TAM GIÁO
經三教
Là Ba bài kinh trong số kinh Cúng Tứ thời là:
- Kinh Thích giáo.
- Kinh Tiên giáo.
- Kinh Nho giáo.
Nguồn gốc ba bài Kinh của Tam giáo đây là do các Ðấng
Thiêng liêng giáng cơ ban cho ở chùa Hàn Sơn, niên hiệu Gia
Khánh (1796-1820) và đời vua Thanh Tuyên Tông, niên hiệu
Ðạo Quang (1821-1851). Như bài Kinh Tiên giáo, có in trong
quyển sách: Huỳnh Ðình Nội Cảnh Tường Chú, do Hàm Hư
Tử bình chú năm 1847.
Phật giáo: Hai chữ "Phật giáo" đồng nghĩa với Phật đạo, chỉ
những Tôn giáo mà giáo lý dạy tín đồ tu thành Phật như:
- Đức Nhiên Đăng Cổ Phật thời quá khứ, nguồn gốc xa xưa
của Phật giáo.(thời Nhứt kỳ)
- Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thời Nhị kỳ.
- Đức Di-Lạc-Vương là vị Phật thời Tam kỳ.
- Lão giáo là Tôn giáo do Ðức Lão Tử lập ra và Ðức Ngài làm
Giáo chủ.
- Khổng giáo là Tôn giáo do Ðức Khổng Tử lập ra và cũng
chính Ðức Ngài làm Giáo chủ.
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Riêng Thích giáo: Thích là chỉ Ðức Phật Thích Ca, là Tôn giáo
do Ðức Phật Thích Ca lập ra tại Ấn Ðộ và Ðức Ngài làm Giáo
chủ. Từ ngữ Thích giáo tương ứng với các từ ngữ như: Lão
giáo, Khổng giáo.
Thích giáo dạy tín đồ tu thành Phật, nên Thích giáo cũng là
Phật giáo, nhưng từ ngữ Phật giáo có nghĩa rộng hơn, vì
Thích giáo là chỉ riêng về Tôn giáo của Phật Thích Ca mà thôi,
còn Phật giáo là nói chung các Tôn giáo mà giáo lý dạy tín đồ
tu thành Phật. Do đó: Bà La Môn giáo, Pythagore giáo, là
thuộc về Phật giáo (hay Phật đạo), chớ không thuộc về Thích
giáo. Cho nên, bài "Kinh Thích giáo" vì Đức Phật Thích Ca là
Giáo chủ của Nhị kỳ, là người nối theo tôn chỉ của Phật giáo.
Thế nên câu cuối của bài Kinh Thích giáo là "Tiên Thiên
Chánh Ðạo, Nhiên Ðăng Cổ Phật, Vô Vi Xiển Giáo Thiên Tôn"
先天正道燃 燈古佛無為闡敎天尊 Xong rồi thì "Lạy 3 lạy, mỗi
lạy 3 gật, mỗi gật niệm: "Nam mô Nhiên Ðăng Cổ Phật Ðại Bồ
Tát Ma Ha Tát" 南 無 燃 燈 古 佛 大 菩 薩 摩 訶 薩.

KINH TÂM
驚心
Thi văn dạy Đạo có câu:
Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.

KINH TẬN ĐỘ
經儘渡
Kinh Tận độ là những bài Kinh có tính cách độ tận các chơn
hồn được thăng lên cảnh giới cao hơn cõi hiện hữu của mỗi
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hồn..Kinh này được Tụng đọc khi một người vừa quá vãng hay
là cầu cho người đã chết lâu ngày mà họ hàng muốn độ rỗi.
Chỉ riêng Kỳ Đại Ân Xá này nhân sanh mới hạnh hưởng
phước duyên ấy trong cửa Đại Đạo này.
Lời Tựa Kinh Thiên Đạo và Thề Đạo dẫn rằng:
"Từ khi mở Đạo, 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, song Kinh Tận Độ vong linh chưa hề giáng
cơ cho nơi nào tất cả.
Đức Quyền Giáo Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ Pháp, trót
mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen
dâng sớ cho Đại Từ Phụ và các Đấng Thiêng Liêng đặng xin
Kinh Tận Độ, nhưng mà Chí Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.
Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (dl: 21 đến
31-8-1935) mới giáng cho Tân Kinh. Ấy là một giọt nước Cam
Lộ 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 rằng: đã trải qua mười năm Chí
Tôn mới mở Cơ Tận độ. Cơ Tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày
ban Tân Kinh này mà thôi".
Kinh Tận Độ gồm các bài Kinh sau đây:
1- Kinh Giải Oan.
3- Kinh Cầu Hồn Khi Hấp
Hối.
5- Kinh Tẫn Liệm.
7- Kinh Đưa Linh Cữu.
9- Vãng Sanh Thần Chú.
11- Kinh Đệ Nhứt Cửu.
13- Kinh Đệ Tam Cửu.
15- Kinh Đệ Ngũ Cửu.

2- Kinh Tắm Thánh.
4- Kinh Khi Đã Chết
Rồi.
6- Kinh Cầu Siêu.
8- Kinh Hạ Huyệt.
10- Kinh Khai Cửu.
12- Kinh Đệ Nhị Cửu.
14- Kinh Đệ Tứ Cửu.
16- Kinh Đệ Lục Cửu.
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17- Kinh Đệ Thất Cửu.
19- Kinh Đệ Cửu Cửu.
21- Kinh Đại Tường.
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18- Kinh Đệ Bát Cửu.
20- Kinh Tiểu Tường.
22- Di Lặc Chơn Kinh.

KINH GIẢI OAN
KINH GIẢI-OAN
(Giọng Nam-Xuân)
Vòng xây chuyển vong hồn tấn-hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn-khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn,
Oan-oan nghiệt-nghiệt dập-dồn trái căn.
Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương.
Dòng khổ-hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm chơn-linh.
Dây oan xe chặt buộc mình,
Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
Chịu ô-trược chơn-thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương-tâm.
Phong-trần quen thú cung âm,
Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm phong-đô.
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gây nên nhân quả nợ đời.
Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần.
May đặng gặp hồng-ân chan rưới,
Giải trái-oan sạch tội tiền khiên.
Đóng địa-ngục, mở tầng Thiên,
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Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương.
Nhập Thánh-thể dò đường cựu vị,
Noi Chơn-Truyền khử quỉ trừ ma.
Huệ-quang chiếu thấu chánh tà,
Chèo thuyền Bát-Nhã Ngân-hà độ sanh.
Cứ noi bóng CHÍ-LINH soi bước,
Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
Liên-đài may nở thêm hoa,
LÃO-ĐAM cũng biết, THÍCH-GIÀ cũng quen.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
PHẠM HỘ-PHÁP
KINH TẮM THÁNH
KINH TẮM-THÁNH
(Giọng Nam-Xuân)
Những vạn-vật Âm Dương Tạo-Hóa,
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh.
Con người đứng phẩm tối linh,
Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi.
Đại Từ-Phụ Từ-Bi tạo-hóa,
Tượng mảnh thân giống cả Càn-Khôn.
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
Xây cơ chuyển thế bảo-tồn vạn-linh.
Xin gìn-giữ Thánh hình thanh-bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
Căn xưa ví dữ cũng hiền,
Dầu ra cửa tội đủ quyền cao-siêu.
Công nuôi dưỡng nâng-niu khổ nhọc,
Phép thương yêu cũng học nơi Thầy.
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Sanh nơi đây, ở nơi đây,
Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn.
Chốn hồng-trần quen lằn gió bụi,
Cảnh phù-ba may rủi cũng duyên.
Đã gan dốc kiếm diệu-huyền,
Sanh sanh là phận, hiền hiền là công.
Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
Để cho đời chua xót tình thương.
Trăm năm thọ khảo vĩnh-trường,
Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN
KINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI
KINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI
(Giọng Nam-Ai)
Ba mươi sáu cõi Thiên-Tào,
Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc-Hư.
Quê xưa trở cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.
Dưới chín lớp liên thần đưa rước,
Trên hồng quang phủ phước tiêu-diêu.
Linh-Tiêu-Điện, bảng danh nêu,
Nguyên-căn đẹp vẻ mỹ-miều cao thăng.
Kinh Bạch-Ngọc muôn lằn điễn chiếu,
Kêu chơn hồn vịn níu chơn-linh.
Năng lai năng khứ khinh khinh,
Mau như điễn chiếu nhẹ thành bóng mây.
Cửa Tây-Phương khá bay đến chốn,
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Diệt trần tình vui hưởng tiêu-diêu.
Tiên-phong Phật-cốt mỹ-miều,
Vào kinh Bạch-Ngọc lễ triều CHÍ-LINH.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN
KINH ĐƯA LINH CỮU
KINH ĐƯA LINH CỮU (1)
(Giọng Nam-Ai)
Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
Giữ chơn-hồn xa lánh xác trần.
Nam-Mô Địa-Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên-cảnh, lánh gần Phong-Đô.
Nam-Mô Tam-Trấn hư-vô,
Oai-nghiêm độ rỗi Cao-Đồ qui-nguyên.
Nam-Mô Tam-Giáo diệu-huyền,
Tuyệt luân Bát-Nhã đưa thuyền độ vong.
Nam-Mô Bạch-Ngọc công cồng,
Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái oan.
Nam-Mô Thượng-Đế Ngọc-Hoàng,
Mở cơ tận độ nhẹ-nhàng chơn-linh.
Cửa Cực-Lạc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa.
Tòa sen báu vật xin đưa,
Chơn-linh an ngự cho vừa quả duyên.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN
(1) Đồng-nhi tụng tới chừng hạ-huyệt mới thôi.
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KINH THẾ ĐẠO
經世道
Kinh là nền tảng của một triết thuyết hay một Tôn giáo, nên từ
ngàn xưa, các vị Giáo chủ của Tam giáo đã đắc lệnh của Đức
Chí Tôn, giáng cơ mở Đạo để tùy thời, tùy căn cơ, tùy hoàn
cảnh mà truyền những kinh sách quí báu, hầu khai hóa đạo
tâm cho con người, đưa con người đến sự giác ngộ.
- Đức Khổng Thánh đã để lại một kho kinh sách quí giá về Nho
giáo như: Tứ Thư, Ngũ Kinh; sau này các hàng Đệ tử và hậu
Nho tiếp tục xiển dương hệ thống triết lý đó làm nền tảng về
nhân sinh, đạo đức và phong tục cho xã hội con người Á
Đông, mà hơn hai nghìn năm nay con người vẫn còn sùng
thượng.
- Về Lão giáo, từ hai quyển "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử và
"Nam Hoa Kinh" của Trang Tử làm cơ sở cho triết lý Vô vi, đến
thời nhà Tống các nhà Nho đem lý thuyết Vô-vi của Lão- Trang
phối hợp với Dịch Lý của Nho mà tạo thành một phong trào
"Huyền học" hay "Lý học". Phong trào nầy có công lớn trong
việc phát triển học thuyết Lão Trang đến chỗ phồn thịnh nhứt
vào đời Ngụy, Tấn, Lục Triều...Lão-giáo được thành hình sau
đó để hướng con người về với Đạo là thuận lẽ thiên nhiên vô
vi tự tại. Vì vậy, thuyết Vô-vi của phái Đạo-gia đã ảnh hưởng
không nhỏ về Vũ trụ quan và Nhân sinh quan qua con người
Việt Nam ta từ ngày xưa cho đến bây giờ.
- Về Phật giáo, sau khi Đức Phật thành Đạo, Ngài đã đem điều
chứng đắc để giác ngộ chúng sinh tìm về bản thể chơn như,
hầu đưa chúng sanh theo con đường giải thoát. Đến khi Phật
nhập diệt, các vị đệ tử mới đem những lời dạy của Ngài kết
tập lại thành Tam-Tạng-Kinh. Từ đó, Kinh sách của Phật được
phổ truyền theo muôn đường vạn nẻo để đem cái Giáo Pháp
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cao siêu của Đức Phật mà giác ngộ chúng sinh trong tam đồ,
lục đạo.
- Qua Tam Kỳ Phổ Độ, nhơn loại ngày càng đánh mất điểm
thiên lương, nên tập nhiễm lợi danh, vật chất, tranh đấu giành
giựt lẫn nhau, tương tàn tương sát vì quyền tước lợi danh,
khiến phải chịu nhiều nỗi điêu linh, thống khổ.
Qua hai lần Phổ-độ mà sanh chúng vẫn bị chìm sâu trong luân
hồi biển khổ, nên lần này, Đức Chí Tôn không giáng Chơn
linh, mà dùng huyền diệu Cơ bút khai sáng nền Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ, lập nên Chánh pháp Cao Đài, tôn chỉ "Qui Tam
Giáo Hiệp Ngũ Chi", tức là nhìn nhận các Tôn giáo từ một
nguồn gốc mà sinh ra: đó là Thượng Đế. Vì vậy, sau ngày khai
Đại Đạo, Hội Thánh được lịnh Ơn Trên dạy thỉnh Kinh nơi
Phật Giáo hay các chi Minh Sư, Minh Lý...về tụng niệm.
Mãi đến năm 1935, tức là gần mười năm khai Đạo, các Đấng
Thiêng Liêng mới giáng cơ ban cho Tân Kinh. ấy là một giọt
nước Cam Lộ của Đức Từ Bi rưới chan đặng gội nhuần cho
các đẳng Linh hồn của toàn thế giới.
Quyển Tân Kinh do Hội Thánh ban hành được chia làm hai
phần: Kinh Thiên Đạo và Kinh Thế Đạo.
Những bài kinh Thiên Đạo được tụng trong các thời Cúng tại
Thánh thất hay tư gia nhằm xưng tụng công đức của các Đấng
Thiêng Liêng và các bài Kinh siêu độ các Chơn linh của những
người quá cố.
Còn Kinh Thế Đạo là những bài Kinh như Thuyết pháp, Nhập
hội, Hôn phối...ngoài ra còn các bài Kinh dạy về nhơn luân và
đạo đức cho con người, tức là những bài Kinh có nội dung tỏ
cái ơn nghĩa và tình cảm của chúng ta đối với người quá cố:
Vua, thầy, tổ phụ, cha mẹ... đó là thể hiện tinh thần nhân luân
chi đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tất cả Kinh Thế Đạo gồm 19 bài (trừ bài Kinh Cứu Khổ),
trong đó có:
*Mười bài Kinh do Đức Hộ Pháp đặt ra, có cầu Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn chỉnh văn lại. Mười bài Kinh đó là:
1- Kinh Thuyết Pháp.
2.- Kinh Nhập Hội.
3- Kinh xuất Hội
4.- Kinh Đi Ra Đường.
5- Kinh Khi Về.
6-Kinh khi đi ngủ
7- Kinh Khi Thức Dậy.
8-Kinh vào học
9- Kinh Vào Ăn Cơm.
10- Kinh Khi Ăn Cơm Rồi.
*Một bài do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ ban
cho, đó là: bài
11.- Kinh Hôn Phối.
Và tám bài Kinh cúng tế trong tang lễ, do Bà Đoàn Thị
Điểm giáng cơ ban cho và bài Kinh Cứu Khổ:
12- Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà.
13.- Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị.
14.- Kinh Cầu Tổ Phụ Đã Qui Liễu.
15.- Kinh Cứu Khổ. (1)
16.- Kinh Tụng Cha Mẹ Đã Qui Liễu.
17.- Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đã Qui Liễu.
18.- Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần.
19.- Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị.
20.- Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu.
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KINH THẾ ĐẠO_1
• Kinh Đi Ra Đường
• Kinh Khi Về
• Kinh Khi Đi Ngủ
• Kinh Khi Thức Dậy
• Kinh Vào Học
• Kinh Vào Ăn Cơm
• Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
______________________________
KINH ĐI RA ĐƯỜNG
KINH ĐI RA ĐƯỜNG
(Giọng Nam-Xuân)
Thân vận-động trong trường thế-sự,
Đạo nhơn-luân cư xử cùng đời.
Đòi phen lúc biến khi dời,
Thân như bèo-bọt giữa vời linh-đinh.
Dòm thấy cuộc kinh-dinh dưới mắt,
E trở tâm tánh bắt đổi thay.
Con xin nương bóng Cao-Đài,
Bước ra một bước cảm hoài căn tu.
Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi.
Xin tha họa gởi tai rơi,
Hồn linh nhờ có ơn Trời chứng minh.
Đại-Từ-Phụ oai-linh bảo hộ,
Những chông gai quét ngõ ven đường,
Đi an-khương, về an-khương,
Cõi Thiên, cảnh tục cũng đường chung nhau.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KINH KHI VỀ
KINH KHI VỀ
(Giọng Nam-Xuân)
Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ,
Từ khi đi khi trở lộn về.
Đặng xong phận sự mọi bề,
Tâm tu lại vững chẳng hề lảng-xao.
Những nhớ bước động Đào buổi trước,
Những nhớ khi Hớn rước Diêu-Trì.
Găn-Ta-Ca, đỡ bước đi,
Ra thành Phật-Tổ gặp kỳ ly cung.
Dẩy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh,
Lý Lão-Quân mong lánh phong-trần.
Núi Ô-Li-Vê để dấu chân,
Gia-Tô Giáo-chủ giải phần hữu sanh.
Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
Bước ta-bà giục thức huệ-quang.
Lòn thân dưới phép sầu than,
Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
KINH KHI ĐI NGỦ
KINH KHI ĐI NGỦ
(Giọng Nam-Xuân)
Các vật-dục xảy ra một buổi,
Cả hành-vi lầm lỗi khôn ngừa.
Sấp mình cúi lạy xin thưa, (lạy)
Ơn trên Từ-Phụ cho chừa tội khiên.
Trong giấc mộng nghỉ yên hồn phách,
Đấng Thiêng-Liêng năng mách bảo giùm.
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Bồng-Lai Cực-Lạc chỉ chừng,
Đẩy đưa xác-tục dựa gần cõi linh.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
KINH KHI THỨC DẬY
KINH KHI THỨC DẬY
(Giọng Nam-Xuân)
Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ-Bi. (lạy)
Tử sanh, sanh tử là chi?
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
Đây tới sáng xôn-xao với thế,
Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai.
Có thân giữa chốn đọa-đày,
Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó-khăn.
Xin Từ-Phụ ra ân cứu-độ,
Tăng huyền-linh giác-ngộ chí thành.
Rõ phước đức biết tội tình,
Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn-Khôn.
Trên nhờ có CHÍ-TÔN che-chở,
Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ thân hèn.
Đường tu nối bước cho quen,
Xa trần tăm-tối cận đèn Thiêng-Liêng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
KINH VÀO HỌC
KINH VÀO HỌC (1)
(Giọng Nam-Xuân)
Đại Từ-Phụ xin thương khai khiếu,
Giúp trẻ thơ học hiểu văn-từ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Gần điều nên, lánh lẽ hư,
Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn.
Dò đường Thánh khó khăn chẳng nại,
Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn.
Buộc yêu thương bạn đồng môn,
Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm.
Nguyện tam-cang gìn tâm trọn đạo,
Nguyện ngũ-thường hiếu thảo làm khuôn.
Nguyện nên hương hỏa tông đường,
Nguyện thương lê-thứ trong trường công danh.
Cầu khẩn đấng Chơn-linh nhập thể,
Đủ thông minh học lễ học văn.
May duyên gặp hội Long-Vân,
Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
(1) Học trò đọc khi nhập học.
KINH VÀO ĂN CƠM
KINH VÀO ĂN CƠM
(Giọng Nam-Xuân)
Giữa vạn vật con người một giống,
Phải uống ăn nuôi sống thây phàm.
Từ-bi ngũ cốc đã ban,
Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
Công Thần-Nông hóa dân buổi trước,
Dạy khôn-ngoan học chước canh điền.
Nhớ ơn bảo mạng Huyền-Thiên,
Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh-sanh.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
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KINH KHI ĂN CƠM RỒI
KINH KHI ĂN CƠM RỒI
(Giọng Nam-Xuân)
Nguyện nhớ ơn Nông-Canh nhằn-nhọc,
Nguyện ơn người lúa thóc giã xay.
Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày,
Nên người con nguyện ra tài lợi sanh.
Con cầu xin mảnh hình tráng kiện,
Giúp nên công xây chuyển cơ Đời.
Trên theo pháp-luật Đạo Trời,
Dưới thương sanh chúng một lời đinh-ninh. (1)
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 1 lần)
(1) Mười bài kinh song thất lục bát nầy của Đức HộPháp đặt ra, có Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn
Nhơn chỉnh văn lại.

KINH THÁNH
經聖
F: Bible, livre Saint.
Kinh: Kinh sách. Thánh: bực Thánh.
Kinh Thánh hay Thánh kinh là quyển sách chép các lời dạy
bảo của các bực Thánh, Tiên, Phật và Thượng Đế, làm căn
bản cho Giáo lý, Triết lý và Nghi lễ của một tôn giáo.
• Đạo Do Thái có Kinh Thánh Cựu Ước, còn gọi là Sấm
Truyền Cũ. Đây chính là Đệ nhứt Thiên Nhơn Hòa Ước giữa
Trời và Người, mà Thánh Moðse công bố cho nhơn loại biết
vào thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Đạo Thiên Chúa có Kinh Thánh Tân Ước. Đây chính là Đệ
nhị Thiên Nhơn Hòa Ước giữa Trời và Người mà Đức Chúa
Jésus công bố cho nhơnloại biết vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ.
• Đạo Hồi (Hồi giáo) có Thánh Kinh Coran, chép lại các lời
giảng dạy của Giáo chủ Mahomet.
• Đạo Cao Đài ngày nay có Thánh Kinh là quyển Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển. Đây cũng chính là Thiên Nhơn Hòa Ước giữa
Trời và Người vào thời Tam Kỳ Phổ Độ.

KINH TUẦN CỬU
• Kinh Khai Cửu
• Kinh Đệ Nhất Cửu
• Kinh Đệ Nhị Cửu
• Kinh Đệ Tam Cửu
• Kinh Đệ Tứ Cửu
• Kinh Đệ Ngũ Cửu
• Kinh Đệ Lục Cửu
• Kinh Đệ Thất Cửu
• Kinh Đệ Bát Cửu
• Kinh Đệ Cửu Cửu
• Kinh Tiểu Tường
• Kinh Đại Tường

KINH KHAI CỬU
KINH KHAI CỬU
Đại-Tường và Tiểu-Tường
(Giọng Nam-Xuân)
Đã quá chín tầng Trời đến vị,
Thần đặng an, Tinh, Khí cũng an.
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Tầng Trời gắng bước lên thang,
Trông mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa.
Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi.
Quên trần-ai mong mỏi Động-Đào.
Ngó chi khổ-hải sóng xao,
Đoạn tình yểm dục đặng vào cõi thiên.
Giọt lụy của Cửu-huyền dầu đổ,
Chớ đau lòng thuận nợ trầm-luân.
Nắm cây huệ-kiếm gươm thần,
Dứt tan sự thế nợ trần từ đây. (1)
THƯỜNG-CƯ NAM-HẢI QUAN-ÂM NHƯ-LAI
(1) Mỗi tuần cửu phải tụng bài kinh nầy trước rồi tiếp
tụng bài Nhứt Cửu hay Nhị Cửu v.v..., hoặc TiểuTường hay Đại-Tường (tụng 3 lần như vậy)
KINH ĐỆ NHẤT CỬU
KINH ĐỆ NHẤT CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Vườn Ngạn-Uyển sanh hoa đã héo,
Khối hình-hài đã chịu rã tan.
Bảy dây oan-nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.
Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu.
Cung Thiềm gắng bước cho mau,
Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên.
Khá tỉnh thức tiền-duyên nhớ lại,
Đoạn cho rồi oan-trái buổi sanh.
Đem mình nương bóng Chí-Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh-linh ắt phải anh-linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NHỨT-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
KINH ĐỆ NHỊ CỬU
KINH ĐỆ NHỊ CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
Chén trường-sanh có lịnh ngự ban.
Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh.
Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều.
Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư.
Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
Thần im-đìm dường nét thiều-quang.
Xa chừng thế-giái Địa-hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ-nhàng cao thăng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NHỊ-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
KINH ĐỆ TAM CỬU
KINH ĐỆ TAM CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Cõi Thanh-Thiên lên miền Bồng-Đảo,
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Động Thiên-Thai bảy lão đón đường.
Cam-Lồ rưới giọt nhành dương,
Thất tình lục-dục như dường tiêu-tan.
Cung Đẩu-Tốt (1) nhặt khoan tiếng nhạc,
Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
Tiêu thiều lấp tiếng dục-tình,
Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân.
Cung Như-Ý Lão-Quân tiếp khách,
Hội Thánh-minh giao sách Trường-xuân.
Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
Chơn hồn khoái-lạc lên đàng vọng Thiên.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
TAM-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
CHÁNH VĂN Cung Đẩu-Suất
KINH ĐỆ TỨ CỬU
KINH ĐỆ TỨ CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạc,
Cõi Huỳnh-Thiên nhẹ thoát chơn Tiên.
Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
Vào cung Tuyệt-khổ kiến Huyền-Thiên-Quân.
Trừ quái khí roi thần chớp-nhoáng,
Bộ Lôi-Công giải tán trược-quang.
Cửa lầu Bát-Quái chun ngang,
Hỏa-Tinh Tam-muội thiêu tàn oan-gia.
Đạp Thái-Sơn nhảy qua Đẩu-Suất,
Định Kim-Câu đến chực Thiên-môn.
Chơn-thần đã nhập Càn-khôn,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thâu quyền độ thế bảo-tồn chúng-sanh.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
TỨ-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
KINH ĐỆ NGŨ CỬU
KINH ĐỆ NGŨ CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
Cõi Xích-Thiên vội mở ải-quan.
Thiên-Quân diêu động linh-phan,
Cả miền Thánh-vức nhộn-nhàng tiếp nghinh.
Đài Chiếu-giám cảnh minh nhẹ bước,
Xem rõ-ràng tội phước căn sinh.
Lần vào cung Ngọc diệt hình,
Khai kinh Vô-Tự đặng nhìn quả duyên.
Đắc văn-sách thông Thiên định Địa,
Phép huyền-công trụ nghĩa hóa thân.
Kỵ kim-quang kiến Lão-Quân,
Dựa xe Như-Ý oai thần tiễn thăng.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
NGŨ-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
KINH ĐỆ LỤC CỬU
KINH ĐỆ LỤC CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Bạch-Y-Quan mở đàng rước khách,
Cõi Kim-Thiên nhẹ tách Tiên xa.
Vào cung Vạn-Pháp xem qua,
Cho tường cựu nghiệp mấy tòa thiên-nhiên.
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Cung Lập-khuyết tìm duyên định ngự,
Lãnh Kim-sa đặng dự Như-Lai.
Minh-Vương Khổng-Tước cao bay,
Đem chơn-thần đến tận đài Huệ-Hương.
Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh-thể,
Trừ tiêu tàn ô-uế sinh-quang.
Thiên thiều trổi tiếng nhặt khoan,
Đưa linh thẳng đến Niết-Bàn mới thôi.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
LỤC-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
KINH ĐỆ THẤT CỬU
KINH ĐỆ THẤT CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Nhẹ phơi-phới dồi-dào không-khí,
Hạo-Nhiên-Thiên đã chí môn-quan.
Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn,
Hào-quang chiếu diệu khai đàng thăng Thiên.
Cung Chưởng-Pháp xây quyền Tạo-hóa,
Kiến Chuẩn-Đề thạch-xá giải thi.
Dà-Lam dẫn nẻo Tây-Qui,
Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen.
Động Phổ-Hiền Thần Tiên hội hiệp,
Dở Kim-Cô đưa tiếp linh-quang.
Im-lìm kìa cõi Niết-Bàn,
Lôi-Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
THẤT-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KINH ĐỆ BÁT CỬU
KINH ĐỆ BÁT CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Hơi Tiên-tửu nực-nồng thơm ngọt,
Phi Tưởng-Thiên để gót tới nơi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sưa bầu khí bồi-hồi chung phong.
Cung Tận-Thức thần-thông biến hóa,
Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ-Hàng.
Cỡi Kim-Hẩu đến Tịch-San,
Đẩu-vân nương phép Niết-Bàn đến xem.
Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đã xủ,
Nghiệp hữu-hình tượng đủ vô-vi.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam-Lồ rửa ai bi kiếp người.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
BÁT-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG

KINH ĐỆ CỬU CỬU
KINH ĐỆ CỬU CỬU
(Giọng Nam-Xuân)
Vùng thoại-khí bát hồn vận-chuyển,
Tạo-Hóa-Thiên sanh biến vô cùng.
Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
Học triều-nghi vào ở Linh-Tiêu.
Ngọc-Hư-Cung, sắc lịnh kêu,
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Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.
CỬU-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
KINH TIỂU TƯỜNG
KINH TIỂU-TƯỜNG (200 ngày) (1)
(Giọng Nam-Xuân)
Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn.
Bồ-Đề-Dạ dẫn hồn thượng tấn,
Cực-Lạc-Quan đẹp phận Tây-Qui.
Vào Lôi-Âm, kiến A-Di,
Bộ Công Di-Lặc Tam-Kỳ độ sanh.
Ao Thất-Bửu gội mình sạch tục,
Ngôi liên-đài quả phúc Dà-Lam.
Vạn-Linh trổi tiếng mầng thầm,
Thiên-thơ Phật tạo độ phàm giải căn.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU
(1) Nghĩa là khi làm tuần cửu cửu rồi, đếm đủ 200
ngày thì làm Tiểu-Tường.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KINH ĐẠI TƯỜNG
KINH ĐẠI-TƯỜNG (300 ngày) (1)
(Giọng Nam-Xuân)
Hỗn-Nguơn-Thiên dưới quyền Giáo-chủ,
Di-Lặc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi chơn-truyền,
Khai cơ tận độ cửu-tuyền diệt vong.
Hội Long-Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây-phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ-Pháp Di-Đà,
Chuyển cây Ma-Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữu-hình làm một,
Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên.
Tạo Đời cải dữ ra hiền,
Bảo-sanh nắm giữ diệu huyền CHÍ-TÔN.
Nam-Mô Cao-Đài... (Niệm 3 lần)
THÍCH-CA MÂU-NI VĂN-PHẬT
(1) Nghĩa là khi làm Tiểu-Tường rồi, đếm đủ 300
ngày thì làm Đại-Tường.

KINH VÔ TỰ
經無字
E: Bible without words.
F: Le livre divin sans caractères.
Kinh Vô Tự 無 字 經: là một quyển Kinh, trong ấy không có
chữ viết. Khi Chơn hồn đến cõi này, đi vào trong Cung Ngọc
Diệt Hình để mở quyển Kinh Vô Tự ra xem thì chữ viết hiện ra
ghi rõ lý lịch và những hành vi thiện ác của Chơn hồn trong
kiếp đương sanh ở cõi trần.
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Trong Thiêng Liêng Hằng Sống, đêm 26-1-Kỷ Sửu (dl: 23-21949), Đức Hộ Pháp nói về quyển Kinh Vô Tự như sau:
"...chúng ta đến một Cung có một quyển sách là Thiên Thơ để
trước mặt ta, dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của mình
đã làm gì thì trong quyển Thiên Thơ ấy nó hiện tượng ra hết;
chúng ta tự xử chúng ta, mình làm tòa để xử mình, hoặc mình
phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị nào, mình đứng đến mức
nào thì cũng do mình định đoạt lấy". Đến đây, Chơn hồn sẽ
được một quyển sách Thiêng Liêng, trong đó dạy thông suốt
và định đoạt về các việc Trời đất. Kinh Đệ Ngũ Cửu "Lần vào
cung Ngọc Diệt Hình, "Khai kinh Vô Tự đặng nhìn quả duyên"
"Kinh Vô tự hay Vô-Tự-Kinh tức là Kinh không có chữ, không
lời. Trong bài Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
Vô tự là một quyển Kinh ở Cung Ngọc Diệt Hình, trong quyển
kinh ấy không có chữ viết. Khi Chơn hồn đối diện với quyển
kinh thì sẽ hiện rõ ra tên họ; cùng với những hành vi thiện ác
trong kiếp sanh của Chơn hồn nơi cõi thế gian đều được hiện
rõ. Ở đây, Kinh Vô tự hiểu theo nghĩa bóng như là những lời
thuyết giáo, thuyết pháp.

KÍNH ANH MẾN CHỊ
Kinh Sám Hối có câu:
"Vẹn tròn đạo cả giềng ba,
"Kính anh mến chị thì là phận em."

KÍNH CÁO
E: Respectful notice.
F: Avis respectueurx.
Kính: Tôn trọng, cung kính. Cáo: báo cho biết. Kính cáo là
báo cáo một cách kính cẩn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KÍNH LÃO ĐẮC THỌ
敬 老 得 壽:
E: Respect the old persons getting a long life.
F: Respectez les vieillards, vous avez d’une longue vie.
Kính: Tôn trọng, cung kính. Lão: người già. Đắc: được. Thọ:
sống lâu. Kính lão đắc thọ là biết kính trọng người già thì sẽ
được sống lâu.
Đây là câu nói thường dùng để khuyên nhủ các thanh thiếu
niên phải kính trọng người lớn tuổi, nhường nhịn người già thì
hưởng được phước và sẽ được sống lâu.

KÍNH THÀNH
敬成
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật,
"Mà trong lòng chẳng thật kính thành."

KỈNH LỄ
敬禮
E: To offer respectfully.
F: Offrir respectueusement.
Kỉnh lễ: Dâng phẩm vật lên để tỏ lòng kính trọng.
Bài Dâng Trà có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."
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KỈNH GIÀ THƯƠNG KHÓ
Kinh Sám Hối có câu:
"Hãy có dạ kỉnh già thương khó,
"Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền"

KỈNH THỜ THẦN THÁNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người phải kỉnh thờ Thần, Thánh,
"Giữ lời nguyền tâm-tánh tưởng tin."

KỈNH NGÔ
敬唔
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh Ngô vi chủ, Ðạo như hà?

KỈNH VÌ TRÊN TRƯỚC
Kinh Sám Hối có câu:
"Phải cho biết kỉnh vì trên trước,
"Đừng buông lời lấn lướt hồ-đồ."

KÝ SINH
寄 生:
E: Parasite.
F: Parasite.
Ký: Gởi. Sinh: sống. Ký sinh là sống gởi, tức là sống nhờ vào
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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người khác. Một sinh vật này bám lấy một sinh vật khác mà
hút lấy đồ tư dưỡng để nuôi sống mình, ăn bám.
Sinh ký tử qui: Sống gởi thác về.

KÝ SỰ
寄事
E: To note an event.
F: Noter un évément.
Ký: Ghi chép, ghi nhớ. Sự: việc. Ký sự là ghi chép các việc.
Văn ký sự là lối văn chép lại các việc mắt thấy tai nghe.

KÝ TỜ HÒA ƯỚC
Đức Hộ-Pháp nói: "Căn-bản nhơn-luân chỉ sản xuất nơi tình-ái
mà ra, ấy Luật Thương-Yêu Đức Chí-Tôn buộc phải theo, theo
mới được ký Hòa-Ước với Ngài, phải thi-hành cái Luật ấy. Tờ
Hòa-Ước này, ký với Ngài phải cho có hiệu nghiệm. Ngài buộc
ký với Ngài, thi-hành theo Luật, cho chúng ta khỏi phải bội ước
với Ngài, đã hai kỳ ký Hòa Ước với Ngài, đều hai kỳ bội ước.
Nếu chúng ta xét đoán hai kỳ trước, Ngài có buộc Luật ấy hay
chăng? Sao không có, có chớ! Mà tại Ngài không nói với nhơn
loại, không nói tức không buộc, không buộc thì không làm, đã
có định-luật mà không có buộc, không buộc thì không đặng.
Kỳ này Đức Chí-Tôn không nói, mà Đức Chí-Tôn buộc, lại
buộc phải thi-hành quyền Công Chánh, chúng ta không cần
tìm Trời-Đất chi cả, cơ-quan dưới thế, nếu không có mặt côngbình về tâm-lý, không có mực thước công-lý tại mặt thế này,
thì Bần-Đạo dám chắc rằng: Cả cơ-quan hiển nhiên bây giờ
không còn tồn tại được".
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KÝ THÁC
寄託
E: To confide.
F: Confier.
Ký: Gởi. Thác: giao phó cho. Ký thác giao phó cho người khác
trông nom giúp. (ủy thác, lời văn thì nói thế này mà ý thì ngụ
thế khác).

KỲ AN ( KỲ YÊN)
E: To pray for peace.
F: Prier pour la paix.
Kỳ: Cầu xin. An: yên ổn. Kỳ an hay Kỳ yên là cầu an, cầu xin
cho được bình yên.
Lễ Kỳ an là cuộc lễ cúng tế Thần linh để cầu nguyện cho dân
cư trong vùng được bình an.

KỲ (VƯƠNG QUAN KỲ) (Tên)
Giáo Sư Thượng Kỳ Thanh
Ông Vương Quan Kỳ. Tri phủ sở Thuế thân Sài Gòn. Thọ
phong "Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Ðạo Giáo Sư vào
ngày Rằm tháng 3 Bính Dần. Thọ phongGiáo sư phái Thượng.
Thánh danh Thượng Kỳ Thanh vào ngày 14 tháng 5 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại Đạo Ngày 30-12-Ất Sửu (dl:
12-2-1926) hiệp với ông Ngô văn Chiêu, là trong số 12 Môn đệ
đầu tiên của Đấng Chí Tôn, kỷ niệm qua bài thi, có câu
"CHIÊU, KỲ, TRUNG, độ dẫn HOÀI sanh". Cách đây ít ngày,
Đức Thượng Đế giáng cơ dạy mấy ông: Trung, Cư, Tắc,
Sang, Hậu, Đức phải hiệp với ông Phủ Ngô Văn Chiêu mà lo
mở Đạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài lại dạy rằng, mỗi mỗi phải do nơi ông Chiêu là Anh Cả.
Lúc nầy trong Đạo kể được 13 người:
1-Ngô Văn Chiêu
4-Nguyễn Văn Hoài
7-Lê Văn Giảng
10-Phạm Công Tắc
12-Nguyễn Trung Hậu

2-Lê Văn Trung
3-Vương Quan Kỳ
5-Đoàn Văn Bản
6-Võ Văn Sang
8-Lý Trọng Quí
9-Cao Quỳnh Cư
11-Cao Hoài Sang
13-Trương Hữu Đức.

Đến đêm 30 tháng chạp năm Ất Sửu (dl: 12-2-1926), Đấng
Thượng Đế giáng cơ cho mỗi người một bài thi Đêm này, hai
ông Trương Hữu Đức và Cao Hoài Sang vắng mặt, hai vị này
Đức Thượng Đế không cho Thi.
- Bài thi cho ông Vương Quan Kỳ:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề đạo dữ tân.
Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề đạo tối tân.

KỲ DƯ
其 餘
E: The rest.
F: Le reste.
Kỳ dư: 其餘: còn những cái khác, ngoài ra còn.

KỲ BA
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Thây phơi chật đất đầy đàng,
Cao Đài xuất hiện cứu an dân Trời.
Kỳ Ba mở đạo cứu đời,
Chiêu an thế giới khắp nơi hòa bình.
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KỲ KHAI
Kinh Phật-Mẫu có câu:
"Kỳ khai tạo nhứt Linh đài,
"Diệt hình tà pháp cường khai Đại Đồng."
Kỳ khai Ðại Ðạo Tam Kỳ tạo một Linh đài qui tụ tín ngưỡng
của toàn nhơn loại, đủ quyền năng tiêu diệt tà pháp đặng đem
nhơn loại đến Đại Đồng.

KỲ LÃO
耆老 :
E: The old persons.
F: Les vieillards.
Kỳ: Người già trên 60 tuổi. Lão: ông già. Kỳ lão là những
người già trên 60 tuổi.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Niên cao kỷ trưởng thì
vào hàng kỳ lão.

KỲ LÂN
琪鱗
E: Unicorn.
F: Licorne.
Kỳ Lân là tên một giống thú (Kỳ là con vật đực, Lân là con vật
cái) một giống thú linh, giống như hươu, vóc to lớn hơn: đuôi
trâu, vú ngựa, không ăn sinh vật, có tính rất lành. Người ta gọi
Kỳ Lân" là "Nhân thú". Tương truyền khi nào có Thánh nhân ra
đời thì có Kỳ lân xuất hiện để báo tin lành.
Nơi Bảo tàng viện Vĩnh Long vào ngày 15-06-1997 đã phát
hiện "Lân mã ở Vĩnh Long", trong báo cáo có ghi rõ "Theo một
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số bô lão bà con trong vùng cho rằng cách nay trên dưới 80
năm, có cụ Đức Lợi là người chuyên về đúc đồng, có thể cụ là
người đúc ra con Lân Mã này, mà thực tế cụ đã đúc ra nhiều
con như vậy. Một số còn cho biết, hiện nay trong Tòa Thánh
Tây Ninh cũng có một con tương tự, nhưng đã bị hỏng, sứt
mẻ, còn lại ở đâu đó trong Thánh Địa… Lại có một tin nữa,
cho rằng trong thời kỳ pháp thuộc, trong Tỉnh Vĩnh Long có Bà
Hương Thanh, người có địa vị quan trọng giàu có nhứt trong
vùng, là vị Nữ Đầu Sư của Tòa Thánh Tây Ninh, nên trong
Thánh Thất Vũng Liêm, nơi Bà ở có để con Lân Mã này. Ngày
nay có người nhận là chính con lân Mã hiện nay là con Lân Mã
của Bà (báo cáo Bảo tàng viện Vĩnh Long- tr 23)
Trong "Đại Nam Quốc Âm Tự vị"của Huỳnh Tịnh Của giải thích
chữ Kỳ Lân như sau: "Kỳ thú có nhơn, chính là con đực, Lân
là con cái. Lân là con thú giống sư tử mà hiền lành, người ta
gọi là linh vật, được đem vào Tứ linh là Long, Lân, Qui, Phụng.
vua chúa có nhân đức mới thấy nó" (ĐNQÂ.Tập I- Sài gòn
1895, tr510 và 538)
Trong Hán Việt Từ điển" của Đào Duy Anh giải thích thêm "Kỳ
Lân, con thú có tính lành giống con hươu mà lớn hơn, đuôi
trâu, vút ngựa, không ăn sinh vật nên người ta gọi là "nhân
thú" (Đào Duy Anh- Hán Việt Từ điển, Hà nội 1992, tr 435-436
và 334-513).
Năm 1919, L. Cadière công bố về "mỹ thuật ở Huế" trong tạp
chí Bulletin des amis du vieux Huế (những người bạn cố đô
Huế) giới thiệu về nhiều con Kỳ Lân, nếu đem đối chiếu với
Lân đồng ở Vĩnh long thì chính là lư kỳ lân dùng để đốt trầm,
lân mã này cao 1,36m, dài 1,48m, cân nặng 323 kg. Đó là vật
cổ quí hiếm thuộc mỹ thuật thời Nguyễn có niên đại vào
khoảng đầu thế kỷ XX (Tạp chí xưa và nay số 88 tháng 3 năm
2001, tr 37-38).
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Nguyên vào năm 1936, Đức Hộ-Pháp tái xây dựng Tòa Thánh
có đến Vũng Liêm xin bà Lâm Hương Thanh tài trợ vì Bà rất
giàu, có nhờ thừa kế của người chồng Pháp là Perrier gốc
Thụy Sĩ, Bà không đủ tiền mặt nên đưa châu báu như vàng,
hột xoàn nhiều nhất cho Đức Hộ Pháp bảo đem lên Sài Gòn
cầm để lấy tiền mà lo xây dựng. Ngài không nhận và nói "Sau
khi tòa Thánh cất xong phải có Lư Lân Mã xông trầm". Vì thế
mà Bà Hương Thanh mới đúc một con lân mã để tại Thánh
Thất Vũng Liêm và một con Lân Mã bằng đồng đen nặng 3 kg
để tại Đại Điện Tòa Thánh. Năm 1941, Pháp chiếm đóng Tòa
Thánh thì con Lân Mã bị thất lạc. Ngày nay Hội Thánh làm con
Ngọc Kỳ Lân thay thế (Ngọc đây là ám chỉ sự quí báu của
đồng đen) để múa trong các dịp lễ.
Về Bí pháp của Lân Mã ta thấy
- Cao: 1,36m nếu cộng tất cả là (1+3+6=10) chỉ hà Đồ là Con
Rồng.(Long).
- Dài: 1,48 m nếu cộng các số (1+4+8=13) giờ Ngọ chỉ con
Ngựa (Mã).
- Nặng: 323 kg nếu cộng tất cả (3+2+3=8) chỉ Bát Quái CaoĐài.
Nếu đem so bát Quái Cao Đài với hai Bát Quái trước, ta thấy
những nét đặc thù sau:
- Bát Quái thứ nhứt: Tiên Thiên Bát Quái – Hà Đồ Long mã
(cộng từ 1 đến 10)= 55.
- Bát Quái thứ nhì của Văn Vương –Hậu Thiên Lạc Thư (Linh
Qui số 9 (từ 1-9) =45.
- Bát Quái thứ ba là Bát Quái Cao Đài (BQ Đồ Thiên) Lân Mã
8 (từ 1 đến 8)=36.
- Còn một Bát Quái thứ tư là Bát Quái Hư vô.
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Số 36 là tượng cho Tam Thập Lục Thiên với không gian bốn
chiều (4x9=36) là 36 từng Trời. Theo Dịch ly1thi2gia3m dần từ
10, 9, 8 đên 1 là Thái Cực, biểu hiện con người ngày nay đã
đến tuyệt đỉnh của vật chất nên trở về với tinh thần" (Trích
Ngôi thờ Đức Chí-Tôn của Trần văn Rạng- trang 63-64).
Mùa xuân năm Lỗ Ai Công thứ 14 (481trước TL) người nước
Lỗ đi săn bắt được một con Kỳ Lân què chân trái phía trước.
Đức Khổng Tử đến xem rồi bưng mặt khóc, khi trở về Ngài
than rằng: Ngô Đạo cùng hĩ! ( Đạo của ta đến lúc cùng!)
Sách Xuân Thu chép đến chuyện này thì hết, nên đời sau gọi
sách Xuân Thu là Lân kinh.

KỲ LỪA
Tên một trái núi ở Bắc Việt, thuộc Tỉnh Bình Định. Trên trái núi
này có "Hòn Vọng phu". Nơi đây đã ghi lại một di tích "Vọng
phu" là hình ảnh một người vợ ngày ngày trông tin chồng biền
biệt, ôm con thơ đứng sừng sửng đợi trông chồng đến nỗi thời
gian hóa thành đá. Người đàn ấy mãi khóc chồng, thương con.
Lòng chung thủy của người đàn bà đối với chồng như khối đá
kia thi gan cùng tuế nguyệt.

KỲ MỤC
耆 目
E: Notables of the village.
F: Notables du village.
Kỳ: người già. Mục: mắt, chỉ người nhiều hiểu biết. Kỳ mục là
những người già có nhiều hiểu biết và uy tín trong làng.
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KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ
(Xem chữ Cường Để. Vần C.)
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Ðức Kỳ Ngoại Hầu
Cường Ðể cũng bôn ba ra khỏi nước, rồi khuất bóng ngàn thu
nơi đất khách, song nắm tro được đem về đất nhà. Chính Ðức
Hộ Pháp buổi nọ thân hành vượt đại hải trùng dương qua xứ
Phù Tang, thỉnh tro về cho còn di tích công thần nhà Nguyễn
và nơi Chánh điện nầy là bài vị của Tứ vị Tiên Ðế đó."

KỲ NGỘ
奇 遇
E: A special meeting.
F: Heureuse recontre
(Kỳ là một sự lạ lùng; ngộ là gặp gỡ). Kỳ ngộ là gặp gỡ bất
ngờ một cách lạ lùng.

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ
奇逢敵手
E: To be good at chess meeting each other.
F: Adversaire redoutable en jeu d’éches.
Kỳ: cờ tướng. Phùng: gặp. Địch: kẻ địch ngang tài. Thủ: tay.
Địch thủ: kẻ địch đồng tài đồng sức. Kỳ phùng địch thủ là
cuộc đánh cờ mà gặp kẻ địch tài sức ngang nhau.

KỲ THỊ
岐視
E: To hate each other.
F: Distinguer.
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Kỳ: khác nhau. Thị: xem. Kỳ thị là xem khác nhau, tức là đối
đãi phân biệt. Kỳ thị chủng tộc là đối đãi với người da trắng thì
tôn trọng, đối với người da đen thì khinh rẻ. Nhìn nhau bằng
mắt chia rẽ ghen ghét;

KỲ TRUYỀN ĐÃ THẤT
Kỳ truyền đã thất là cái Chơn truyền của buổi ban đầu ấy đã
mất đi theo thời gian rồi. Chơn truyền là giáo lý chơn thật đúng
đắn được Ðấng Giáo chủ truyền lại cho các môn đồ.
Phật Thích Ca giáng: "Kỳ truyền đã thất, chư Sơn chưa hề
biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì
đương mong mỏi về Tây Phương mà cửa Tây Phương vẫn cứ
bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy.
TA đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây TA cũng cho chư
Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội
rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chư Tăng từ đây
chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa".

KỲ TRUNG
其 中
E: Inside.
F: En dedans.
Kỳ: cái ấy. Trung: trong, ở trong. Kỳ trung là ở trong ấy,
những cái trong ấy. Thật ra
Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm" (Giới cấm).
Đề ngày 26-6-Bính Dần (dl: 30-6-1926)
"Phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn
vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau
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mà thành khối vật chất có tánh linh, vì vật chất nuôi nấng nó
cũng đều là sanh vật, tỷ như: rau, cỏ, cây, trái, lúa gạo, mọi
lương vật đều cũng có chất sanh."

KỲ VỌNG
期 望
E: To hope.
F: Espérer.
Kỳ: mong mỏi. Vọng: trông ngóng. Kỳ vọng là mong mỏi trông
chờ.

KỶ CƯƠNG
紀綱
E: The regulation.
F: Les règles.
Kỷ: Giềng mối, phép tắc, biên chép. Cương: giềng mối. Kỷ
cương là phép tắc chánh yếu làm giềng mối cho mọi hoạt
động, phép tắc từ các đời trước để lại.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Ngài còn sắp đặt một kỷ
cương để cho tinh thần nó vi chủ hình hài nó.

KỶ LUẬT
紀律
E: The discipline.
F: L oi, discipline.
Kỷ: Giềng mối, phép tắc, biên chép. Luật: pháp luật. Kỷ luật là
toàn thể những điều qui định cần phải theo để giữ gìn trật tự
trong một cơ quan.hay tổ chức. Pháp lệnh, qui-luật, quân pháp
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KỶ NIỆM THẦY GIÁNG SANH
Đêm kia, nhằm 24 Décembre 1925, mấy Ông cũng hiệp nhau
lại, cầu Đức AĂÂ về mà học Đạo, nhưng Ngài không
đến.Thất-Nương đến báo tin vui, vì: "Đêm nay là đêm kỹ niệm
của Thầy giáng sanh, trong hai ngàn năm trước, ngày khai
Thánh Giáo nơi Thái Tây, giờ nầy, Thầy đương hội chư Phật,
Tiên, Thánh, Thần dự lễ, mà không đến đặng cùng mấy Anh.
Vậy mấy Anh nên cầu nguyện cho cả bá tánh, trong đêm lành
nầy, rồi nghỉ. Bữa khác, Thầy sẽ đến dạy việc cần yếu".

KỶ NGUYÊN
紀元
E: The year of a new era.
F: L’année d’une nouvelle ère.
Đức Hộ-Pháp nói về Tân giáo Cao-Đài như vầy:
"Đạo Cao-Đài tức là ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ ĐỘ khai sáng
vào thời-kỳ này là do Thiên-cơ tiền định và cũng hợp với lời
tiên-tri của các Đấng Giáo-Chủ đã khai mở các Đạo-giáo trên
thế-giới.Theo Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo thì đều dạy
rằng: thời-kỳ này là thời-kỳ Hạ nguơn khiến đời tận diệt để
chuyển xây trở lại Thượng nguơn Thánh-đức với một kỷnguyên mới. Đặc biệt Đức Thích Ca Mâu-Ni khi lập giáo có
cho biết đến năm 2.500 kỷ nguyên Phật giáo, là thời-kỳ để cho
Đức Di-Lạc ra đời mở Hội-Long Hoa lập một kỷ nguyên mới đó
vậy".

KỶ NGUYÊN THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Đây là lời kêu gọi của Liên-Hiệp-Quốc đến những nhà Tôn
giáo đang lãnh-đạo tinh-thần trên Thế giới
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"Trong suốt thập niên vừa qua, trên thế giới này đã có trên một
trăm cuộc xung đột diễn ra ở hơn bảy mươi vùng khác nhau.
Từ sau Đại-chiến thế-giới thứ hai đến nay hai mươi bảy triệu
người (27.000.000) đã hy-sinh vì chiến tranh, mặc dù các nhà
lãnh-đạo Tôn-giáo tiêu-biểu đã lên tiếng phản-đối và cố gắng
ngăn chặn tình-trạng chiến-tranh đó, nhưng cho đến bây giờ
vẫn chưa có nỗ-lực nào hoà-hợp được với nhau để liên-kết
các tổ-chức Tôn giáo lớn của Thế-giới chung lưng Phụng-Sự
cho Hòa-Bình hoặc phối-hợp làm việc chung Liên-Hiệp-Quốc.
Sự xung-đột toàn cầu và việc ứng-dụng khoa-học kỹ-thuật
hiện-đại làm cho mối liên kết về kinh-tế của các nước trên thế
giới ngày càng phát-triển. Nó đã tạo thành một ý-nghĩa quantrọng của sự cảm-thông sâu-sắc nhất giữa con người và con
người. Nhưng những tiến-bộ đó đã làm tăng thêm tai-họa
chiến-tranh mà sự tàn-khốc của nó và nỗi thất vọng về tìnhtrạng nghèo khổ trở nên ngày càng thực-tế trong suốt thờigian qua. Loài người sẽ đi đến mức không thể chịu đựng nỗi
tương-lai đau-khổ đó. Để cứu-vãng nguy-cơ này, giờ đây, sự
hợp-tác chặt-chẽ giữa Liên-Hiệp-Quốc và các Tôn-giáo, các
Cộng-Đồng tín-ngưỡng đã trở nên cần thiết.
Với mục-tiêu trên, mục-tiêu vì HOÀ-BÌNH THẾ GIỚI mang
tính-chất lịch-sử và cũng để đánh dấu khả ăng có thể có của
thiên-niên-kỷ mới, các Tôn-giáo tiêu biểu trên thế-giới và các
nhà lãnh-đạo tinh-thần sẽ họp mặt tại trụ-sở LIÊN-HIỆPQUỐC từ ngày 28-8-2.000. Sự kiện này, nhân-dân toàn thếgiới sẽ được thông-tin qua hệ thống truyền hình từ trụ-sở LiênHiệp-Quốc, nơi mà các nhà lãnh-đạo Tôn-kính sẽ bày tỏ sự
cam-kết liên-hiệp và quyết tâm cùng hành-động để loại trừ
những nguyên-nhân gây ra bạo-lực, dẫn đến chiến-tranh:MỘT
CUỘC HỢP TÁC MỚI MẺ GIỮA NHỮNG NHÀ LÃNH-ĐẠO
TÔN GIÁO.
Trong khi bàn cải và thảo-luận, các nhà lãnh-đạo những Tôngiáo lớn trên thế-giới sẽ cùng nhau ra sức để phân biệt phạmSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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vi, quyền-hạn của mình trong cuộc Hội nghị nhằm nỗ-lực quyết
tâm ngăn-ngừa bạo-động".
BAWA JAIN
Tổng Thơ-ký đặc trách Hòa-bình Thế-giới

Tiếp theo là Ông KOFI A. ANNAN Tổng-thơ-ký Liên-HiệpQuốc
"Đưa giới lãnh đạo Tôn giáo vào tiến trình Hòa bình
Ngày nay, 83% dân-số trên Thế-giới đều có theo một Tôn giáo
hay một ý-thức-hệ tư-tưởng nào đó. Mỗi một quốc gia đều có
nhiều giáo-phái hoặc nhiều hệ tư-tưởng khác nhau. Chỉ riêng
ở Bắc Mỹ đã có đến 1.200 Giáo-hội Cơ Đốc. Tôn-giáo có một
tầm ảnh-hưởng mạnh-mẽ và hết sức đa dạng. Các nhà Tôngiáo có thể gây ảnh-hưởng đến các Môn-đồ của họ, hưởngứng cho tính đa dạng này.
Ngày nay các Tôn-giáo khác nhau đã trở thành nguyên-nhân
gây xung-đột ở nhiều nơi trên Thế-giới, bất chấp công sức mà
các vị lãnh-đạo Tôn-giáo kêu gọi các Tín-đồ của họ phải có
cách nhìn độ lượng và hợp-tác với nhau.
- Nếu nền Hoà-bình đạt được trong kỷ-nguyên mới này, CộngĐồng nhơn-loại chắc hẳn phải thừa-nhận tiềm năng của Tôngiáo và phải công-nhận rằng nó có phạm-vi ảnh-hưởng nhằm
hủy-diệt những hình ảnh xấu-xa của tính bất nhân, đó là chiếntranh, mà cội nguồn của chiến-tranh là sự đói nghèo, khốnkhổ. Đã đến lúc các cấp lãnh-đạo tinh-thần Thế-giới phải cùng
nhau chen vai sát cánh cùng Liên-Hiệp-Quốc; Trong nỗ-lực
nhằm đáp-ứng những yêu cầu cấp thiết của nhân-loại.
-"Hội-nghị hòa-bình thế-giới" sẽ trở thành một việc làm mang
tính lịch-sử. Nó sẽ trở thành khởi điểm cho một cuộc hội-họp
của các nhà lãnh-đạo Tôn-giáo đầy uy-tín trên khắp tòan cầu
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sẽ gặp nhau ở Liên-Hiệp-Quốc, nhằm đề ra một nhiệm-vụ của
thời-đại mới giữa các Cộng-đồng Tôn-giáo khác nhau và giữa
các cấp lãnh-đạo và các giới lãnh-đạo tinh-thần. Các vị lãnhđạo Tôn-giáo sẽ hướng về nhân-dân Thế-giới và làm sao để
cho lòai người với nhiều tín-ngưỡng khác nhau có thể cùng
chung-sống Hòa-bình.
Ngày nay có khá nhiều tấm gương điển hình của các Cộngđồng Tôn-giáo họp nhau để giải-quyết sự xung đột và xây
dựng lại xã-hội. Ví dụ như các vị lãnh-đạo Tôn-giáo ở SIERRA
LÉONE đã cùng hợp-tác để giải quyết cuộc nội chiến kéo dài
gần một thập niên. Tin rằng còn nhiều gương mẫu thiết-thực
khác hơn nữa và phải trấn-tỉnh trước nạn kỳ-thị Tôn-giáo trong
hoàn cảnh mâu thuẫn hiện tại. Các nhà lãnh-đạo Tôn-giáo giờ
đây đã lên tiếng để phản ánh rằng chúng ta phải tích-cực
tham-gia một cách có hệ-thống nhiều hơn nữa nhằm theo đuổi
mục đích chung của sự hòa-hợp.
Qua những tình-hình gần đây của một số Tôn-giáo, nhiều nỗlực đã thực-hiện nhằm liên-kết sự hỗ-trợ của các nhà lãnh-đạo
tinh-thần. Nhưng để tạo hiệu-quả hơn nữa nhiều nhà lãnh-đạo
nhìn-nhận rằng cần phải có một mối quan-hệ chính-thức với
tổ-chức Liên-Hiệp-Quốc.
Bởi lẽ trên, các vị đứng đầu Tôn-giáo sẽ hội họp tại Liên-HiệpQuốc từ ngày 28-8-2000 tới đây, chắc-chắn sẽ nắm được một
số tiến-trình cụ-thể để công-bố chính-thức những điều cam-kết
của mình để cùng làm việc chặt-chẽ hơn như là một CộngĐồng chung của các nhà lãnh-đạo với Cộng-Đồng ngoại-giao
của Liên-Hiệp-quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến-tranh.
Họ sẽ tham-gia chính-thức, sẽ chung sức làm việc để có
những cam-kết bày tỏ được sự hoà-hợp bằng một bản
"TUYÊN NGÔN HOÀ-BÌNH THẾ-GIỚI."
Hơn thế nữa, một "Hội-Đồng cố vấn Quốc-tế" do các nhà Tôngiáo và các nhà lãnh-đạo tinh-thần sẽ được hình thành để
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng làm việc với Liên-Hiệp-Quốc và Ông Tổng-Thơ-Ký LiênHiệp-Quốc trong các nỗ-lực kiến-tạo và bảo vệ Hoà-bình Thếgiới. Hội-Đồng này sẽ hoạt-động trên tinh-thần độc lập để
giúp-đỡ giải-quyết những nhiệm vụ khó-khăn của Liên-HiệpQuốc là làm trung-gian hoà giải những cuộc xung-đột giữa các
quốc-gia, các dân-tộc, các Tôn-giáo và các nhóm sắc tộc khác
nhau.
Theo lời kêu gọi chung vì HOÀ-BÌNH, tình ĐOÀN-KẾT của các
nhà lãnh-đạo tinh-thần và Tôn-giáo Thế-giới sẽ tạo thêm sức
mạnh cho triển-vọng đầy hứa hẹn của sự hợp nhất khi tất cả
chúng ta bước vào kỷ nguyên mới"
KOFI A. ANNAN
Tổng-thơ-ký Liên-Hiệp-Quốc

Liên-Hiệp-Quốc vẫn luôn kỳ vọng đến một nền Tôn-giáo lớn
nơi đất nước Việt-Nam này, đặt trong Chánh-phủ này, có thể
góp được tiếng nói chân thành trong tiến-trình Hoà Bình ấy.
Thế nên Liên-hiệp Quốc có Thơ mời gởi đến các vị Chức-sắc
Đại Thiên-phong đại-diện của Cao-Đài Giáo.
The Millennium world peace summit of Religious and Spiritual
Leaders Opening at the United Nations, August 28, 2.000
HỘI-NGHỊ THƯỢNG-ĐỈNH THIÊN-NIÊN-KỶ VỀ HÒA-BÌNH
THẾ-GIỚI Của các VỊ LÃNH-ĐẠO TÔN-GIÁO và TINH-THẦN
Khai mạc tại Liên-Hiệp-Quốc,ngày 28 tháng 8 năm 2.000.
Bản dịch Việt-ngữ
Ngày 1 tháng 8 năm 2.000
Kính gởi: Ngài Phối-sư Thái-THẾ-Thanh.
(Cước chú: Thư mời của Ngài Phối-sư Thượng-Nhã Thanh và
ThỪa-sử Lê-Quang-Tấn cũng giống như văn thư này)
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Cơ-quan truyền-giáo Cao-Đài hải-ngoại
14611 Country Cicck Laue
North Potoinnac, MD,20878
USA.
Kính thưa Ngài Phối-sư,
Dù có sự cố-gắng hết sức mình của các vị Lãnh-đạo Tôn-giáo
và Tinh-thần tại các nơi trên Thế-giới, gia-đình nhân-loại vẫn
không thế nào tránh được sự nổi dậy của các hành-động ghêtởm của chiến-tranh.
Ngay trong giờ phút này, những sự xung-đột khủng-khiếp
đang đe doạ tánh mạng của rất đông đồng bào tại nhiều nơi
trên điạ-cầu này. Một số ý-kiến đâm chồi tin-tưởng rằng cần
phải có những giải-pháp mới-mẻ để ngăn-chặn những sự
xung-đột này trong những năm sắp tới. Cũng vì lý-do trên –
nghĩa là tìm những giải-pháp mới-mẻ để ngăn-chặn sự thùnghịch và đem bảo-đảm đến cho Hoà-Bình và An-ninh mà tất
cả những vị lãnh-tụ Tôn giáo và Tinh-thần nổi tiếng và quantrọng trên Thế-giới hiện nay đều được yêu-cầu đến tham-dự
một Hội-nghị Thượng-đỉnh về Hoà-bình Thế-giới dành cho quí
vị lãnh tụ Tôn-giáo và tinh-thần được tổ-chức tại trụ sở Liên
Hiệp-Quốc tại Nữu-ước bắt đầu từ ngày 28-8-2.000.
Nhân danh văn-phòng Tổng-Thơ-ký của Hội-nghị Thượngđỉnh, tôi rất lấy làm hân-hạnh mong được sự hiện-diện của
Ngài tại cuộc họp lịch-sử này và thành-thật mời Ngài chuyển
đến cho chúng tôi một bài thuyết-trình vào khoảng 1.000 đến
1.500 chữ, cung hiến những đề nghị đặc-biệt liên-quan đến
những phương-thức nào mà Quí vị Lãnh-đạo Tôn-giáo và
Tinh-thần cần đóng góp để tạo sự Hoà-bình trên Thế-giới
trong một hay nhiều lãnh-vực sau:
1-Giảm bớt tình-trạng căng thẳng của nhân-loại và xã-hội bằng
cách diệt trừ nạn nghèo khổ.
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2-Chương-trình và chính-sách hành-động chung trong mụcđích gìn-giữ và cải thiện môi sinh.
3-Phương-pháp chung để giải-quyết những hăm doạ nền Hoàbình trong những vùng xung-đột. Ông Tổng Thơ-ký Liên-HiệpQuốc KOFI A. ANNAN sẽ nói chuyện với Hội-nghị trong buổi lễ
khai-mạc trước phiên họp Đại Hội-Đồng của Hội-nghị Thượng
đỉnh thiên-niên-kỷ gồm các vị lãnh-đạo quốc-gia và chánh-phủ.
Ông Tổng thơ- ký đã giải-thích về cuộc họp này là: đây là lần
đầu tiên những vị Lãnh-đạo các Tôn-giáo truyền-thống ngồi lại
chung với nhau tại Liên-Hiệp-Quốc. Các Tôn-giáo truyền-thống
và Liên-hiệp-Quốc chia xẻ một nhiệm-vụ chung: hoạt-động để
cải-thiện đời sống con người và đi tìm một nền Hoà-Bình và
an-ninh cho toàn thể nhân-loại trên địa-cầu. Hội-nghị Thượng
đỉnh thiên-niên-kỷ sẽ tìm mọi cách làm sao cho quí vị lãnh-tụ
Tôn-giáo và Tinh-thần và Liên-Hiệp-Quốc hợp tác với nhau
một cách khẩn-thiết hơn để đạt được các mục-tiêu nói đây.
Mục-đích của Hội-nghị được chia ra làm hai phần:
a/-Trước nhất là quí vị Lãnh-tụ Tôn-giáo ký tên trong một bản
Quyết-nghị chung cho Hoà-bình khi bước sang thiên-niên-kỷ.
Thế-kỷ vừa qua là một thế-kỷ rất tàn bạo trong lịch sử nhânloại, nhưng ngày hôm nay có một hy-vọng tràn-trề là thế-giới
được gắn liền với nhau rộng lớn. Sự liên-lạc giữa các Tôngiáo được xảy ra nhiều hơn bao giờ hết và hiện đang lan rộng
quan-niệm nhìn nhận cần có nhu-cầu họp sức lại nếu cần cho
Hoà-bình được vãng-hồi. Sự dị biệt về sắc-tộc và Tôn-giáo lúc
nào cũng vẫn là lý-do bào-chữa cho hành-động bạo-tàn và quí
vị lãnh-đạo Tôn-giáo có thể đảm-nhận một vai trò quan trọng
trong công-tác làm giảm bớt những sự dị biệt đó. Sự ký kết
vào bản Tuyên-ngôn Hoà-bình sẽ cho thấy một sự quan-trọng
thực-tế và tiêu-biểu và nhờ vậy sẽ tạo một khích lệ cho mọi
người.
b/-Mục-đích thứ hai là tạo lấy những bước đầu để tiến đến sự
thành hình của một Hội-Đồng Cố-vấn Quốc-tế của quí vị LãnhCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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tụ Tôn-giáo và Tinh-thần, đây là một cơ-quan thường-trực lĩnh
vai trò giúp đỡ Ông Tổng-Thơ-ký và Liên-Hiệp-Quốc trong nỗlực tạo một nền Hoà-bình vĩnh-cữu trên Thế-giới. Những Hộiđồng vùng cũng sẽ được thành lập để đối phó và cố-vấn cho
những vấn-đề khó-khăn của địa-phương.
Sự tham-gia Hội-nghị Thượng-đỉnh chỉ dành cho những vị
Lãnh-đạo Tôn-giáo và Tinh-thần cao cấp nhứt của các Tínngưỡng truyền-thống trên thế-giới. Chúng tôi dự định là những
buổi họp cùng những bài diễn-thuyết sẽ được trực-tiếp truyền
hình trên tòan Thế-giới qua hệ-thống của đài truyền-hình CNNkể cả trên hệ-thống Internet- để cho những Thông-điệp tràn-trề
hy-vọng này đến hàng triệu người vòng quanh Thế-giới, chúng
tôi cũng dự trù sẽ xuất-bản những bài tham-luận chính cho
Hội-nghị và những bài diễn-văn để có một sự phổ-biến rộng rãi
trên toàn cầu. Những chi tiết thêm về Hội-nghị Thượng đỉnh,
về chương-trình nghị-sự cùng những sự sắp xếp sẽ được gửi
đến quí vị trong vài tuần tới.
Sự hiện-diện của Ngài Phối-sư tại Hội-nghị này là chìa khóa
cho sự thành công của nó.
Xin Ngài Phối-sư nhận nơi đây lòng ngưỡng-mộ cao nhất của
chúng tôi.
Trân trọng
(Ký tên)
BAWA. JAIN
Tổng-Thơ-ký
Hội-nghị Thượng đỉnh Hoà-bình

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được mệnh danh là một Tôn giáo
Đại-Đồng đã có nhiều tiếng nói trong tinh-thần ấy: Chính cái
chương-trình Đại-Đồng này do Đức Thượng-Đế đã lập ra
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trong cơ-quan của nền Tân-Tôn-giáo là ĐẠI ĐẠO TAM-KỲ
PHỔ-ĐỘ vào năm 1926.
Sứ-mạng của ĐẠO CAO-ĐÀI trong Thế kỷ XX
THÔNG ĐIỆP HOÀ BÌNH CỦA
ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ-VĂN-TRUNG
Năm 1931, Đức Quyền Giáo-Tông Lê-Văn-Trung nhân danh
Giáo Tông Đạo Cao-Đài, thay lời Đức Thượng Đế, kêu gọi
Hoà Bình các nước trên mặt địa cầu thông qua Hiệp hội báo
chí Thế giới, nguyên văn như sau:
Tây Ninh, ngày 01-12-1931
Kính gởi Quí vị Chủ Tịch Nghiệp Đoàn Báo Chí Thế Giới,
Kính Quí vị Chủ Tịch,
Chúng tôi rất hân-hạnh và kính cẩn yêu cầu quí Ngài khuyến
nhủ tất cả các Giám-đốc nhựt báo, các tạp chí định kỳ, dành
cho chúng tôi một chỗ để kêu gọi sự thống nhứt đức tin như
bản kèm theo đây.
Đó là một đặc ân mà báo chí ban cho toàn thể nhơn loại. Sở dĩ
nếu sự thống nhất đức tin được thực hiện, thì các chủng-tộc
sẽ xem nhau như anh em và Hoà-Bình thế giới sẽ được giải
thoát cơn ác mộng ghê gớm về một trận thế chiến sắp xảy đến
mà sức phá hoại sẽ mười phần dữ dội hơn trận thế chiến
(1914-1918).
Mong Quí vị Chủ-Tịch nhận nơi đây những cảm tình kính mến
và biết ơn của chúng tôi.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Toà Thánh Tây Ninh, ngày 1-12-1931
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BÀI DIỄN-VĂN Đức Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt
đọc diễn-văn tại Tòa-Thánh Tây-ninh ngày 01 tháng 12
năm 1931 nói về nền Tân-Tôn-giáo Cao-Đài có thể canh-tân
toàn thể Thế-giới để đưa nhân-loại đến ĐẠI-ĐỒNG
Kính gởi Chư vị Hoàng-Đế, Quốc-Vương,
Chư vị Nguyên-thủ lãnh-đạo các nước,
Chư vị Giáo-lãnh các Tôn-giáo trên thế-giới.
Kính thưa quí Ngài,
Chúng tôi trân-trọng và thành-kính thông-báo cùng quí Ngài,
Đấng tối cao tức là Đấng Thương-đế toàn-năng mà cũng là
Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn-loại, đã giáng lập trên một góc
của nước Việt-Nam thuộc tỉnh Tây-ninh, một nền Tân Tôngiáo. Nền Tôn-giáo này có thể canh-tân toàn thể thế-giới bằng
một lý-tưởng cao-quí đó là TÌNH THƯƠNG VẠN-VẬT. Rồi
đây, bởi sự chuyển xây của Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm
hiệp lực kết tình anh em với nhau và chừng ấy nền Hòa-bình
thế giới sẽ phát hiện.
Chiến-tranh! Cuộc chiến-tranh tội-lỗi giữa huynh đệ giết nhau
một cách ghê-tởm, sự ghê-tởm của thế-kỷ 20 được mệnhdanh là tiến-bộ văn-minh, vẫn có thể tránh được.
Sở-dĩ chúng tôi nói đến "tội huynh-đệ giết nhau" là vì dầu cho
chủng-tộc nào có phân chia nòi giống, nhưng tất cả đang sống
trên quả địa-cầu này đều là con cái cùng tùy thuộc dưới
quyền-năng ngự trị của một Đấng Cha chung là Thượng-Đế,
hay nói rõ hơn là Đấng Chủ-tể cầm vận-mạng của họ. Một khi
các dân-tộc gây hấn chiến-tranh với nhau, điều đó có khác nào
anh em một Cha đã tự diệt nhau đó vậy.
Nhận lãnh nơi Đức Thượng-Đế, bậc Từ-phụ của toàn nhânloại, chúng tôi có sứ-mạng truyền-bá nền Chánh-giáo của
Người đến khắp hoàn-cầu.
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Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về sự giáng hạ của Người
trên đất nước này. Nhiều phép lạ đã xảy ra giống như thời
Chúa Jésus ngự đến ban phép lạ xưa kia ở Lourdes và các
nơi khác.
Tin-tưởng mãnh-liệt vào hiệu-năng của một nền Tân-giáo này
và hoàn-toàn vững tin nơi thiện-ý của mình, chúng tôi đã trình
lên nhà cầm quyền thuộc-địa Pháp một bản Minh-thệ (*) viết
tay (kèm theo đây có một bản), mà nội dung chúng tôi cam-kết
với lời hứa chịu tử-hình rằng: chỉ chăm lo về mặt Đạo-giáo chớ
không mảy-may nào làm rối-loạn an-ninh trật-tự. Ngược lại,
chúng tôi yêu-cầu được sự giúp-đỡ và hỗ-trợ của nước Pháp
để thi-hành sứ-mạng truyền-bá nền Tân-giáo này khắp hoàncầu.
Đối với sự kính trọng của chúng tôi, tiếc thay, các vị đại-diện
của nhà cầm quyền thuộc-địa Pháp vẫn không có hảo-ý đáp
ứng. Một số ít tỏ ra thông-cảm, khoan-dung; một số khác lại
áp-dụng đủ mọi cách, cốt để ngăn chặn sự truyền-bá này.
Đức Thượng-Đế đã giáng dạy chúng tôi hoằng-hóa Chánhđạo của Người đến khắp hoàn-cầu. Chúng tôi quả-quyết
không có gì lầm-lẫn trong sứ-mạng ấy. Đặt mình vào bổnphận, chúng tôi khẩn-thiết yêu-cầu quí Ngài thông-truyền cho
toàn thể nhân-loại thế-giới hiểu biết việc làm của chúng tôi, để
mọi người hiểu rằng:
- Giờ ĐẠI-XÁ của Thượng-Đế đã điểm và sự thống-hiệp của
con cái Đấng Tạo-hóa là để Phụng-sự cho Hòa-bình hơn là
tiếp-tục tìm kiếm kế-hoạch thống trị thế giới. Muốn được vậy,
chỉ cần sao cho tất cả người đời biết thương-yêu đồng chủng
và giữ-gìn hạnh-đức đúng theo đường lối mà Chí-Tôn đã vạch.
Chúng tôi chắc rằng: hơn ai hết, quí vị Đế-vương, Quốcvương, Quốc-trưởng, Giáo chủ…đều muốn cho thần-dân và
thuộc hạ đang sống dưới quyền-uy của quí vị đều được sống
mà không bị ám-ảnh bởi một sự sợ-hãi triền-miên và một trận
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chiến-tranh tương-lai mà các vũ-khí tối-tân sẽ gây nên những
sự tàn phá và những sự ghê-tởm không tả xiết".
(*) Đây là lời Minh-thệ của người muốn làm Môn-đệ của Đấng
Thượng-Đế:
"Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi
dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật-lệ Cao-Đài, như
sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục" (36 chữ).
Chỉ với 36 chữ này cũng đủ quyền-uy cho người tu đến cảnh
thăng tiến trong con đường tâm-linh rạng-rỡ.
Thật ra, nếu để đến giờ phút chót mới kêu cứu, mà những
người trong giới hữu-trách đến phút chót mới chuẩn-bị thì
muộn qúa đi mất.!
Trái lại, người làm thiên-mạng mang lại Hòa-bình cho thế-giới
đã chuẩn-bị từ lâu rồi, cũng như con bệnh mới phát sinh
nhưng đã có thuốc sẵn từ lâu vậy. Món thuốc để giải-cứu cho
cơn sốt của nhân-lọai nằm trong tay của các Thiên-soái-mạng
Cao-Đài-giáo.

Chính Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện-Phước là một Thời-quân của
Hiệp-Thiên-Đài đã đưa ra giải-pháp cứu nguy, qua bài Diễnvăn đọc tại Hội-Nghị Tôn-giáo thế-giới ở Tokyo (Nhựt-bổn) vào
ngày 1-6-Ất-Mùi (dl 19-Juillet 1955) làm điển hình.
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THÔNG ĐIỆP
Kính gởi:
- Chư Vị Hoàng Đế Quốc Vương
- Quí Vị Nguyên Thủ Lãnh đạo các nước
- Chư Vị Giáo-Lãnh các Tôn-Giáo trên thế giới,
Kính thưa Quí Ngài,
Chúng tôi trân trọng và thành kính thông báo cùng quí Ngài,
Đấng Tối Cao tức là Đấng Thượng-Đế toàn năng, mà cũng là
Đại-Từ-Phụ của tất cả nhơn loại, đã giáng lập trên một góc
của nước Việt-Nam thuộc tỉnh Tây-Ninh một nền Tân Tôn
Giáo. Nền Tân-Tôn-Giáo này có thể canh tân toàn thể thế giới
bằng một lý tưởng cao quí, đó là tình thương vạn-vật, rồi đây
bởi sự chuyển xây của Tạo-Hoá, các sắc dân sẽ đồng tâm
hiệp lực kết tình anh em với nhau và chừng ấy nền Hoà-Bình
Thế Giới sẽ phát hiện.
Chiến tranh! Cuộc chiến tranh tội lỗi giữa huynh đệ giết nhau
một cách ghê tởm của thế kỷ 20 được mệnh danh là tiến bộ
văn-minh vẫn có thể tránh được.Sở dĩ chúng tôi nói đến "Tội
huynh đệ giết nhau" là vì dầu cho chủng tộc nào có phân chia
nòi giống, nhưng tất cả đang sống trên quả Địa cầu này đều là
con cái cùng tuỳ thuộc dưới quyền năng ngự trị của Đấng Cha
chung là Thượng Đế, hay nói rõ hơn là Đấng Chủ Tể cầm vận
mạng của họ. Một khi các dân tộc gây hấn chiến tranh với
nhau, điều đó có khác nào anh em một cha đã tự giết nhau đó
vậy.
Nhận lãnh nơi Thượng Đế bậc Từ Phụ của toàn nhơn loại,
chúng tôi có cái sứ mạng truyền bá nền Chánh giáo của Người
đến khắp hoàn cầu.
Chúng tôi có đủ bằng chứng về sự giáng hạ của Người trên
đất nước này với nhiều phép lạ đã xảy ra giống như thời Chúa
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Jesus ngự, đến ban phép lạ xưa kia ở Lourdes và các nơi
khác.
Tin tưởng mãnh liệt vào hiệu năng của nền Tôn giáo này và
hoàn toàn vững tin nơi thiện ý của mình, chúng tôi đã trình bày
lên nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một bản Minh Thệ viết tay
(kèm theo đây có một bổn) mà nội dung chúng tôi cam kết với
lời hứa chịu tử hình rằng chỉ chăm lo về mặt Đạo Giáo chớ
không mảy may nào làm rối loạn an ninh trật tự.Ngược lại
chúng tôi yêu cầu được sự giúp đỡ và hỗ trợ của nước Pháp
để thi hành sứ mạng truyền bá nền Tôn giáo này khắp hoàn
cầu.
Đối với sự kính trọng của chúng tôi, tiếc thay các vị đại diện
của nhà cầm quyền thuộc địa Pháp vẫn không có hảo ý đáp
ứng, một số ít tỏ ra thông cảm khoan dung, một số khác lại áp
dụng đủ mọi cách cốt để ngăn chặn sự truyền bá này.
Đức Thượng Đế đã giáng dạy chúng tôi hoằng hoá Chánh
Đạo của Người đến khắp hoàn cầu, chúng tôi quả quyết không
có gì lầm lẫn trong sứ mạng ấy. Đặt mình vào bổn phận,
chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quí Ngài thông truyền cho toàn
thể nhơn loại thế giới hiểu biết việc làm của chúng tôi, để mọi
người hiểu rằng : "Giờ Đại Xá Đức Chí Tôn đã điểm "… cả sự
thống hiệp của con cái Đấng Tạo Hoá là để phụng sự cho Hoà
Bình hơn là tiếp tục tìm kế hoạch thống trị thế giới
Muốn được vậy, chỉ cần sao cho tất cả người đời biết thương
yêu đồng chủng và giữ gìn hạnh đức đúng theo đường lối mà
Đức Chí Tôn đã vạch.
Chúng tôi chắc rằng, hơn ai hết quí vị Đế Vương, Quốc
Vương, Quốc Trưởng, Giáo Chủ v.v… đều muốn cho thần dân
và thuộc hạ đang sống dưới quyền uy của quí vị đều được
sống mà không bị ám ảnh bởi một sự sợ hãi triền miên về một
trận chiến tranh tương lai, mà các vũ khí tối tân sẽ gây nên
những sự tàn phá và những sự ghê tởm không tả xiết, hơn thế
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nữa quí Ngài mong muốn họ sống một đời sống an bình, hạnh
phúc và vĩnh viễn thoát khỏi cơn ác mộng về một trận chiến
tranh cận đại".
Chúng tôi yêu cầu quí Ngài phái sớm một số người đến với
chúng tôi để họ có thể hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi đã
gầy dựng nên. Đức Thượng Đế phán dạy chúng tôi như vầy:
"Các con, mối Đạo của Thầy nếu các con phát trễ một ngày thì
mỗi ngày qua sẽ là dịp để cho hàng trăm ngàn linh hồn đoạ lạc
nơi chốn trầm luân."
Giờ đây lời kêu gọi đã được truyền ra khắp chốn, chúng tôi
nghĩ rằng : "Mình đã làm tròn bổn phận ". Tuy nhiên khi nào có
đủ phương tiện chúng tôi sẽ đi khắp hoàn cầu để truyền đến
mỗi dân tộc lời Thánh Giáo mới mẻ này.
Kính mong quí Liệt vị chiếu cố và thể nhận nơi đây lòng tôn
kính sâu xa của chúng tôi.
QUYỀN GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thượng Trung Nhựt

BỨC THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG được sự
hưởng ứng của Giáo Hội bên Châu Âu như:
EGLISE GNOSTIQUE của Đức Quốc
P. FUTLINGEN, ngày 13-12-1931
Kính thưa: Đức Ngài cao cả, quyền năng và thánh thiện,
Thưa Đức Ngài,
Bức Thông điệp của Đức Ngài đã đến vùng Trung Âu chúng
tôi! Tổng Giáo Hội Eglise Gnoslique Đức-Quốc, mà chúng tôi
là Trưởng-Lão quyết định chuẩn bị liên hợp với Cao-ĐàiGiáo…
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Tôi được lãnh nhiệm vụ báo tin cho Đức Ngài biết sự quyết
định này và kính xin Đức Ngài thông truyền cho chúng tôi về
Lịch-sử, Hiến-chương, Giáo-lý và những nghi lễ nền Đại-Đạo
của Ngài bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoà Lan; để nhờ
đó, chúng tôi tổ chức các Giáo-Hội Cao-Đài ở những quốc gia
như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Hoà Lan, Bỉ, Lithuaniens, Lettens và
Estheniens.
Để vững tin vào sự thật hiện điều mong ước đó, xin Đức Ngài
hãy xem tôi như người thuộc hạ khiêm tốn của Đức Ngài vậy.
Ký tên H.Godwin
Thánh cha và Trưởng Lão của Giáo hội Eglise Gnostique Đức
Quốc.
Địa chỉ : H. Godwin Stuertuets (GrenzMard).
Đức Quốc (Allemagne).

HIỆN TẠI NỀN TẢNG phong-hoá ĐÃ BỊ LUNG-LAY
Đức Thượng-đế mới chọn tay rường cột
Trong bài Điếu-văn Đức Hộ-pháp ngậm-ngùi tuyên dương
tinh-thần đạo-đức của Đức Quyền Giáo-Tông LÊ-VĂNTRUNG đã là một tay rường cột chống đỡ Đạo-quyền, giữa
lúc quyền vật dục đang hồi ưu thế.
Đức Hộ-pháp nói rằng:
"Giữa thế kỷ hai mươi nầy, toàn địa-cầu nhơn sanh đều xu
hướng về đường vật chất, đua tranh náo nhiệt, mạnh đặng
yếu thua, khôn thì còn, dại thì thác, làm cho cả cá-nhơn hay là
trọn xã-hội nào cũng vì sanh hoạt khó khăn, mà quên hẳn tinh
thần vi chủ.
Hại thay! Cơ quan của đời hiện hữu lại do nơi quyền năng vật
dục mà thành hình, đến đỗi trừ tinh-thần ra thì trí thức con
người cũng lậm nhiễm lấy quyền duy vật, đạo-đức tinh thần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xem ra càng ngày càng mòn-mỏi. Nếu chúng ta thấy cơ quan
hành động của các Tôn-giáo còn mảy-may duy trì lại có đặng
là nhờ khuôn viên tập tục, chớ chẳng phải nơi tâm lý chuẩnthằng.
Qua trận sát khí Âu-Châu, những bậc ưu thế, mẫn thời để tâm
nghiên cứu nguyên thủy sự bất hòa của toàn cầu do đâu mà
sản xuất, thì đã thấy đặng hiển nhiên rằng:
- Tại dân quá khiếm phần đạo-đức,
- Những Tôn-giáo đương thời hoặc là bị buộc ràng vào tôn-chỉ
hẹp hòi,
- Hay là bị triết-lý oai-nghiêm mà làm cho phân chia tâm lý, nên
không thể dung hòa làm môi giới cho Đại-đồng thiên hạ.
Thuyết giao tình các Tôn-giáo là thuyết trọng-yếu của nhà hiền
triết Á-Âu buổi nầy.
Ôi! Hạng trí thức nhơn sanh ấy, khi xem đặng con đường nguy
hiểm của văn minh duy-vật dong ruổi thẳng tới chừng nào thì
lại càng âu lo khủng khiếp cho tương lai nhơn loại buổi sau kia
chừng nấy.
Ðời chẳng khác nào như chiếc thuyền chịu sóng gió ba đào
lênh đênh khổ hải. Những khách giang hồ của tạo công ai lại
chẳng phập-phồng rơi châu đổ ngọc. Trong cơn khổ não tâm
hồn ngẫu nhiên lại gặp cứu tinh giải nạn là Ðại-Ðạo Tam-Kỳ
Phổ Ðộ của Thượng-Ðế chấn hưng Tôn-giáo.
Người đến đặng nhìn nhận các Ðạo là phương giáo-hóa của
Người và dung hợp các triết-lý của đời dưới phép lương tâm
làm chủ. Dầu ai để chút tâm nghiên cứu thì đủ hiểu cơ quan
chuyển-thế rõ ràng nên không cần luận giải.
Từ năm Bính Dần (1926) là năm Ðạo mở tại Nam Kỳ, đến nay
Anh Cả chúng tôi là Lê-Văn-Trung, Ðạo-tịch Thượng-Trung-
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Nhựt ra đảm nhiệm vai tuồng rất lớn lao, quan hệ là phổ-độ
dìu dắt nhơn sanh vào đường Chánh-giáo.
Một mối Ðạo rất cao thâm mầu-nhiệm mà chính mình Ðức
Thượng-Ðế đem gieo truyền trong nước nhỏ-nhen như ViệtNam ta đây, thiết tưởng sự khó-khăn chẳng nhỏ, mà Anh Cả
chúng tôi trọn chịu 9 năm trường, chẳng quản nhọc-nhằn, tay
chống vững Ðạo thuyền, bền chí lướt qua khổ hải.
Ðạo mở vào buổi nhơn sanh đang khuynh hướng về đường
vật-chất thì cái tôn chỉ Ðạo tất phải có thiệt lực gì cực-kỳ
mãnh-liệt mới dung hòa nỗi hai thuyết duy-tâm và duy-vật và
phải hạp thời thì nhơn sanh mới chịu hoan-nghinh mà bước
vào cửa Ðạo. Nếu Ðạo mà không có cái Tôn-chỉ duy-tân cải
cách theo trình-độ tiến hóa của nhơn sanh thì Ðức Thượng-Ðế
chẳng cần nhọc công tái lập, vì Ðạo vẫn có từ tạo Thiên lập
Ðịa mà trong nhân-gian cũng đã lập thành nhiều nền Tôn-giáo,
để tùy thời mà tế độ quần linh.
Trong các Tôn-giáo ấy như Phật-giáo, Lão-giáo, Nho-giáo, CơÐốc-giáo, cũng có nhiều triết-lý cao siêu, có thể cứ do theo đó
mà hành Ðạo cũng đặng tiến-hóa, nhưng mỗi Tôn-giáo ấy đều
có một tôn-chỉ đặc biệt, có thể hạp với mỗi phong hóa tùy mỗi
thời đại, chớ không đặng một tôn-chỉ thống nhứt hạp theo thời
đại buổi bây giờ. Ðạo đã có những điều kiện tối tân như thế thì
tất phải có người tài đức ra làm hướng đạo mới hiểu rõ tôn-chỉ
của Ðạo mà truyền bá cho nhơn sanh, khỏi lầm đường lạc lối,
và cũng phải có đại hùng đại lực mới gánh vác nỗi trách-nhiệm
lớn lao của Ðại-Ðạo.
Anh Cả chúng tôi đây, trước khi vào Ðạo vẫn là người duy vật
cũng như mọi người khác, ngoài đời vì đường danh lợi, Người
cũng chẳng nhượng chi ai, kịp khi Ðạo mở Ðức Thượng-Ðế
kêu đích danh Người mà phú thác Ðạo Trời.
Phong-trào duy vật đang sôi nổi, người lại đương thời phấn
đấu, mà Người cũng vui lòng phế hết việc đời để hiến thân cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo. Buổi ban sơ mới có vài ba anh em trong Ðạo, cũng có kẻ
trắng người đen, không đồng tâm chí, lẫn nghịch cùng nhau,
rồi nào ai dám chắc sẽ ra làm sao đâu? Nhưng vì lòng háo
đức của Người sẵn có, nên Người không chút ngại-ngùng bạo
gan chí-sĩ mà hiến mình trọn vẹn lập Ðạo mới thành, công ấy,
thưởng nầy làm Anh Cả chúng sanh cũng đáng.
Vào Ðạo rồi, khi thì lập Ðàn thỉnh giáo cùng các Ðấng ThiêngLiêng, khi đi phổ-độ khắp Nam Kỳ, không nói ra ai ai cũng rõ,
những nỗi khó khăn về sự hội hiệp ở xứ mình cho nên lúc khai
Ðạo phải gặp nhiều nỗi tân khổ, lại còn nhiều nỗi cam go, đối
với Ðạo-hữu các nơi. Khi Ðạo đã có mòi hoằng-hóa, sau lại
Hội-Thánh Ngoại Giáo thành lập ở Kim-Biên, tuy gặp lắm nỗi
truân-chuyên, mà Người cũng cứ nhứt tâm, nhứt đức do
đường thẳng tiến hành, không bao giờ nản lòng thối chí.
Vì sao Ðức Thượng-Ðế không chọn người nào khác, lại đem
mối Ðạo lớn lao mà trao lại cho Người lúc ban sơ? Mà những
người có công tu luyện theo Ðạo này, Ðạo khác cũng chẳng
hiếm gì, mà sao Ðấng Chí Tôn không dùng ai trước?
Có ai dám nói Ðấng Chí-Tôn dùng lầm.
Vậy thì, Tôn-chỉ của Ðại-Ðạo đã biểu lộ ra rõ-ràng, bí quyết
đoạt Ðạo chẳng phải do một mặt yểm thế để tịnh dưỡng tinh
thần, mà lại phải lịch-lãm nhơn sự và phải siêu-quần xuất
chúng, rồi lấy đạo đức mà cứu vớt nhơn quần.
Xã hội phải tùy sở-nhu của chúng sanh mà lập phương phổ
hóa, thì cái công tu luyện kia mới bổ ích cho. Vì vậy mà Anh
Cả chúng tôi mới đắc dụng trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ.
Anh Cả chúng tôi là người gồm có nhiều điều kiện hạp với tân
thời, mà cũng không nghịch với phong hóa cũ.
Vậy nên, Ðấng Chí-Tôn mới dùng người để làm mô-phạm cho
anh em Ðạo-hữu và cho đời thấy rõ một phần chơn lý trong
Tôn-chỉ Ðại-Ðạo.
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Theo thời-đại khoa-học đương nỗ lực phát dương này, nếu
đem cái thuyết duy tâm cực-đoan mà phổ hóa chúng sanh
không khỏi bĩ-lậu; còn nếu chuyên một mặt duy vật mà tiến
hành thì xã hội phải có ngày tiêu diệt về nạn cạnh tranh phấn
đấu. Vậy phải chiết trung hai thuyết mà dung hòa thì đời mới
đặng vừa tấn hóa theo văn minh khoa học, vừa duy trì đặng
tâm hồn đạo đức. Nhờ hiểu ý nghĩa cao thâm như vậy mà Anh
Cả chúng tôi không vì hoàn cảnh mà phải quá ư thiên lệch về
một mặt nào.
Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất thành thật của Anh Cả
chúng tôi như vầy:
"Ngày nào nhơn sanh còn khốn khổ, thì chưa phải ngày anh
tọa hưởng an nhàn. Dầu anh đắc quả mà qui Tiên đặng sớm,
anh cũng nguyện tái kiếp để độ tận chúng sanh".
Hùng hồn thay! Bác ái thay là lời tuyên bố ấy! Không cần khoe
khoan bằng văn chương tuyệt bút mà những lời chất phác trên
kia cũng tỏa đặng tâm tình của một trang Đại đức.
Theo thế thường người nào đi tu cũng có cái hy vọng đắc Ðạo
thành Tiên, chớ ít ai lẫn-lộn trong chốn trần-la vì sợ khổ tâm
nhọc trí. Vậy mà Anh Cả chúng tôi chẳng hề nao núng, thậm
chí có người lo sợ dùm, nên đến khuyên Người giải quyền
nhập tịnh cho yên, mà Người nói rằng: "Dầu phải thời tử Ðạo,
Người cũng vui lòng, chớ Người không vì sợ chết mà bỏ phận
sự". Xem đó thì đủ thấy cái đại chí của Người vì Người thấu
mục đích tối cao của Ðạo. Mà tôn chỉ của Ðạo có cái ý nghĩa
"không dữ mà hùng, hòa mà không nhược".
Cái ý nghĩa đó Anh Cả chúng tôi hiểu thấu mà cũng đã thật
hành rồi, nền Ðạo mới đứng vững đến ngày nay.
Anh Cả chúng tôi lại còn hiểu rộng cái nghĩa "từ bi, bác ái"
mênh mông lai láng, nên phải gặp nhiều cái phản-động-lực
của những người thiển kiến.
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Bởi vì từ bi bác ái mà hiểu nghĩa hẹp hòi quanh quẩn trong
hoàn cảnh của mình thì cũng còn là "ích kỷ". Anh Cả chúng tôi
không vì sự thương thấp thỏi của thường tình mà bỏ cái
thương Đại-đồng thế-giái, cho nên phải gặp nhiều nỗi tân toan.
Tuy vậy mà Anh Cả chúng tôi vì công đức hơn là vì tư đức,
dầu ai muốn nói sao thì nói, làm sao thì làm, Người cứ một
mực tiến hành, miễn là trong tâm nhứt quyết đuổi theo một
chủ nghĩa cao siêu của bề trên phú thác vì lòng tín-ngưỡng
của Người rất là đặc biệt, ít ai sánh kịp.
Ngày nay Anh Cả chúng tôi đã vào cõi hư vô rồi, thiết tưởng
những phản động lực kia cũng lần lần giảm bớt. Anh em trong
Ðạo cũng đã rõ thấy mà nhận thức cái chơn lý sờ sờ kia vậy.
Cái khó nhất là phải có đủ đức kiên-nhẫn để chống lại với các
phản-động-lực ở trong Ðạo và ngoài Ðời.
Trong Ðạo cũng vậy, mà ngoài Ðời cũng vậy, có nhiều lý
thuyết tương phản nhau vì trí độ phàm của con người không
thể đồng nhau đặng. Kẻ thì ưa thuyết duy tâm, rồi cứ chuyên
chú một mặt tiêu cực, còn người lại thích duy vật thì chuyên
chú một mặt tích cực, mà mỗi phía đều cực đoan thì tránh sao
khỏi xung đột. Hai phía xung đột nhau mà bắt Ðạo ở trung gian
làm nơi chiến địa thì kẻ cầm quyền trong Ðạo tránh sao khỏi
những nỗi khó khăn, vì vậy mà Anh Cả của chúng tôi chịu
nhiều đau đớn. Ôi! Một Ðấng anh hùng như thế, một tay kiện
tướng của Ðạo như thế, nay đã ra người thiên cổ.
Dẫu phải gan sắt dạ đồng cũng phải rơi châu mà thương tiếc"
Lòng thiết-tha phụng-sự cho nghiệp Đạo như thế làm sao khỏi
động lòng Trời. Nhờ ơn Thượng-Đế mà Việt-Nam này mới cỗi
ách oan-khiên đồng thời cả nhân-loại cũng nương nhờ nơi
diệu-pháp".
(xem thêm Triết Lý Đại-Đồng của Nguyên Thủy)
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KỶ SỞ BẤT DỤC VẬT THI Ư NHÂN
Là những việc ta chẳng muốn ai làm cho ta chịu đau khổ thảm
sầu thì ta không nên đem việc ấy mà làm cho người khác mới
là phải Nghĩa. Chữ NGHĨA là giữ phép công-bình, gìn lòng
chánh-trực không một mảy gian tham, mới có câu nói trên.
Tóm lại, cái sở hành của Chơn pháp Công bình chỉ dùng một
câu: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" nghĩa là: Những điều nào
mình chẳng muốn ai làm cho mình phải buồn than đau đớn thì
tức nhiên mình không nên làm mấy điều đó cho người khác.
Pháp Công bình của Ðức Chí Tôn là một cây Cân song bằng:
Một đầu là Tiên, Phật, một đầu là Quỉ Ma, chánh tà phân biệt
đôi bên, ấy là pháp Công bình: Lành thưởng dữ răn, lành siêu
dữ đọa. Ðức Chí Tôn muốn cho con cái của Ngài đều đặng
cao thăng phẩm vị thiêng liêng, chớ không bao giờ Ngài đào
tạo Ðịa ngục để đày đọa hình phạt nhơn sanh, mà trái lại do
nhơn sanh tạo thành cảnh khổ ấy. Ví như một ông Cha trong
gia đình, có khi nào lập ngục thất để cầm tù con cái bao giờ?
Những điều khổ hạnh ấy là tự con người đào tạo nơi mặt thế
nầy, cũng là một trường học để con người suy gẫm tự giác
tâm hồn, hầu giải thoát bến mê mà tầm đến cảnh thiêng liêng
an nhàn tự toại. Nếu con người muốn được an nhàn tự toại
nơi cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống thì phải thực hành theo
Chơn pháp của Chí Tôn. Ngày nào mà nhơn sanh trên mặt địa
cầu nầy biết tôn trọng và thực hành y theo luật pháp của Chí
Tôn cho ra chân tướng thì mới mong giải thoát cơ tự diệt, tức
là ngày của nhơn sanh chung hưởng mọi điều hạnh phúc của
Chí Tôn ân tứ."

KỴ HÚY
忌諱
E: To abstain.
F: S’abstenir.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kỵ: Ghen ghét, sợ, cấm, ngày giỗ. Húy: vì kiêng mà tránh, tên
người đã chết. Kỵ húy là kiêng tránh, hay là kiêng tên người
chết.

KỴ KIM QUANG
騎金光
Kỵ 騎 Cỡi. Kim quang 金 光 là lằn ánh sáng màu vàng, hay
hào-quang màu vàng. Chơn thần được cỡi lên hào quang màu
vàng để đưa đi bái kiến Đức Thái Thượng Lão Quân.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Kỵ kim quang kiến Lão Quân,
"Dựa xe Như Ý oai thần tiễn thăng."

KỴ SEN
(Kỵ 騎: Cỡi lên, ngồi lên) Kỵ sen: Cỡi lên bông sen Thiêng
liêng.Ngự lên bông sen, ý nói là đắc đạo.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Dà Lam dẫn nẻo Tây Qui,
"Kim chung mở lối kịp kỳ kỵ sen."

KỴ THÚ
騎獸
(Ky: cỡi lên lưng, thú: con vật). Thường dùng cho các Tiên
Phật cỡi lên lưng những vật này, ví như xác và hồn của kiếp
nhân sanh hiện tại vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Có một điều là các Đấng ấy vẫn giữ Thể
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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pháp của họ cho dễ nhìn: Như chúng ta gặp Bát Tiên y như
trong tượng vẽ không thay đổi mấy, đặng thiên hạ nhận ra cho
đặng. Bởi trong thâm-tâm cao-siêu ấy cho chúng ta tìm
phương đoạt tánh". Trong Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nầy, Bát
Tiên lâm trần độ chúng sanh bằng thi phàm xác thịt là các ông:
1- Lê Văn Trung
3- Cao Hoài Sang
5- Lâm Quang Bính
7- Vương Quan Kỳ

2- Cao Quỳnh Cư
4- Ca Minh Chương
6- Huỳnh Hương Hồ
8- Ngô Văn Chiêu

Thi Bát Tiên:
Gậy Tiên cứu thế chẳng kiêng voi, (1)
Bầu Lý hòa bình rất mặn mòi. (2)
Sanh quốc dìu đời nghe tiếng trống, (3)
Tiên Hàn dẫn Đạo lóng hơi còi. (4)
Sen Hà Cửu-phẩm kinh lưu bút, (5)
Quạt Hớn bát hồn sử để roi. (6)
Gươm Lữ hiệp đồng tòan vẹn chủng, (7)
Hoa Lam thống nhứt nhẹ như thoi. (8)
Giải thích:
1- Trương Quả Lão cỡi lừa cầm gậy.
2- Lý Thiết Quài cỡi voi cầm bầu.
3- Tào Quốc Cựu cỡi nai cầm cặp sanh.
4- Hàn Tiên Tử cỡi công cầm ống tiêu.
5- Hà Tiên Cô cỡi phụng cầm bông sen.
6- Hớn Chung Ly cỡi cá ông cầm quạt.
7- Lữ Đồng Tân cỡi hạc cầm phất chủ, lưng dia gươm.
8- Lam Thế Hòa cỡi trĩ cầm giỏ hoa.

HẾT VẦN K

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần KH
KHẢ
• Khả Dĩ

• Khả Năng

KHÁCH
• Khách Càn Khôn
• Khách Chương Đài
• Khách Dạ Đài
• Khách Đình (1)
• Khách Đình (2)

• Khách Ngoại Bang
• Khách Thiên Thai
• Khách Trần
• Khách Tục

KHAI
• Khai
• Khai Cơ Tận Độ
• Khai Cơ Tận Độ Cửu Tuyền
Diệt Vong
• Khai Cửu Thập Nhị Tào Chi
Mê Muội
• Khai Đàn
• Khai Ðạo (1)
• Khai Đạo (2)
• Khai Đạo Chơn Quân Phạm
Tấn Đãi
• Khai Đạo Đại Lễ
• Khai Ðạo Muôn Năm
• Khai Đạo Nơi Chánh Phủ
• Khai Đường Cực Lạc
• Khai Giải
• Khai Hóa
• Khai Kinh

• Khai Kinh Vô Tự
• Khai Khiếu
• Khai Khiếu Linh Quang
• Khai Minh Đại Đạo
• Khai Ngươn
• Khai Nhãn
• Khai Pháp
• Khai Pháp Chơn Quân Trần
Duy Nghĩa
• Khai Sáng
• Khai Thế
• Khai Thế Chơn Quân Thái
Văn Thâu
• Khai Thiên Lập Ðịa
• Khai Thiên Địa Nhơn Vật
Chi Tiên
• Khai Tông Định Đạo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHẢI
• Khải Định

• Khải Ca
KHAM
• Kham
KHẢM
• Khảm Quẻ Bát Thuần Khảm
KHÁN
• Khán Đài

• Khán Giả

KHANH
• Khanh Tể
KHÁNH
• Khánh Chuông
• Khánh Đản

• Khánh Tiết
• Khánh Thọ

KHẢO
• Khảo (1)
• Khảo (2)
• Khảo Cứu Vụ
• Khảo Dượt
• Khảo Đảo
• Khảo Hạch

• Khảo Luận
• Khảo Tội
• Khảo Thầy Tu
• Khảo Thí
• Khảo Thí Tài Lực

KHẮC
• Khắc Cốt Ghi Xương
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KHÂM
• Khâm Châu Đạo - Khâm
Trấn Đạo

• Khâm Thành Thánh Địa

KHẨN
• Khẩn Cầu

• Khẩn Nguyền

KHẤT
• Khất Sĩ

• Khất Thực

KHẤU
• Khấu Bái

• Khấu Cung

KHẨU
• Khẩu Nghiệp

• Khẩu Phật Tâm Xà

KHEN
• Khen Bưởi Chê Bòng
KHI
• Khi Bạc
• Khi Kỳ Tâm Tức Thị Khi
Thiên, Thiên Bất Khả Khi
Hồ

• Khi Lịnh
• Khi Thần Thị Thánh
• Khi Thị

KHÍ
• Khí
• Khí Hư Vô
• Khí Phách
• Khí Sắc

• Khí Số
• Khí Nộ
• Khí Tịnh Thần An

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỈ
• Khỉ Dạo Dòm Nhà
KHIÊM
• Khiêm Quẻ Địa Sơn Khiêm
• Khiêm Cung

• Khiêm Nhượng
• Khiêm Từ

KHIẾP
• Khiếp Nhược
KHIẾT
• Khiết Kỷ
KHIẾU
• Khiếu

• Khiếu Huyền Quan

KHINH
• Khinh Khi
• Khinh Khi Vi Lịnh

• Khinh Khinh
• Khinh Ngạo

KHOA
• Khoa Học
• Khoa Học Phụng Sự Tôn
Giáo

• Khoa Môn
• Khoa Mục
• Khoa Mục Nhạc Sĩ

KHOÁI
• Khoái Lạc
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KHOAN
• Khoan Dung

• Khoan Hồng

KHOÁNG
• Khoáng Đạt
KHOE
• Khoe Khoang
KHỔ
• Khổ
• Khổ Ách
• Khổ Cực
• Khổ Hải
• Khổ Hạnh
• Khổ Hiền Trang

• Khổ Hình
• Khổ Não
• Khổ Nhục
• Khổ Tâm
• Khổ Trần

KHÔI
• Khôi Giáp
• Khôi Khoa Mạo

• Khoa Nguyên Mạo

KHỐI
• Khối Hình Hài
• Khối Linh Quang
• Khối Tình

• Khối Trái Chủ
• Khối Vật Chất

KHÔN
• Khôn Quẻ Bát Thuần Khôn
• Khôn Bư
• Khôn Đức

• Khôn Ngoan
• Khôn Ngoan Đạo Đức

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỐN
• Khốn Đốn

• Khổn Trần

KHÔNG
• Không (Số 0)
• Không Đi Cúng Bị Phạt
• Không Gian - Thời Gian
• Không Khí
• Không Màng Thảo Ngay

• Không Môn
• Không Thăng Giáo Hữu
• Không Thương Thì Đừng
Ghét
• Không Tư Chẳng Vì

KHỔNG
• Khổng Mạnh
• Khổng Thánh Tiên Sư

• Khổng Tử
• Khổng Tước

KHỜ
• Khờ Khạo
KHỞI
• Khởi Động

• Khởi Nhạc

KHUA
• Khua Động Đồng Tiền

• Khua Môi

KHUẨN
• Khuẩn Bách
KHUẤT
• Khuẩt Lấp
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KHUÊ
• Khuê Quẻ Hoả Trạch Khuê
• Khuê Các

• Khuê Môn

KHỦNG
• Khủng Bố
• Khủng Hoảng

• Khủng Khiếp

KHUÔN
• Khuôn Hồng
• Khuôn Khổ
• Khuôn Linh

• Khuôn Luật Hữu Hình
• Khuôn Thuyền Tế Độ
• Khuôn Vàng Thước Ngọc

KHUYÊN
• Khuyên
• Khuyên Dạy

• Khuyên Nhủ
• Khuyên Răn

KHUYẾN
• Khuyến Cáo
• Khuyến Dụ
• Khuyến Giáo

• Khuyến Thiện
• Khuyến Tu

KHUYẾT
• Khuyết Điểm

• Khuyết Điểm Tinh Thần

KHUYNH
• Khuynh Hướng

• Khuynh Gia Bại Sản

KHỨ
• Khứ Hồi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỬ
• Khử Ám Hồi Minh
• Khử Ám Tựu Minh

• Khử Quỉ Trừ Ma
• Khử Tội

KHƯƠNG
• Khương Hy
• Khương Ninh

• Khương Thượng Tử Nha
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KHẢ DĨ
可以
E: Possible
F: Possible.
Khả dĩ: 可 以 có thể, được.

KHẢ NĂNG
可能
E: Capacity.
F: Capacité.
Khả: Khá, đáng, nên. Năng: năng lực, cái sức để làm được
việc. Khả năng là cái sức có thể làm nổi công việc.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Phải có một giáo lý mới mẻ đủ khả
năng kềm chế nhơn loại trong sự thương xót chúng sanh.

KHÁCH CÀN KHÔN
"…Thưa các bạn, đã còn một cảnh chơn thần thì đành làm
khách càn khôn, ở trong hột sương cũng đặng mà cỡi mặt
nhựt cũng thường, chẳng nơi nào mà chẳng đến, chẳng chỗ
nào mà không thấy. Vậy cũng nên biết rằng "Đền thờ nhà tự"
chẳng hữu ích chi cho các Đấng Thiêng Liêng về phần thiệt
dụng nhưng có một cái bán vô biên của nó là khối tình thương

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nó đã nhắc tình xưa đền đáp. Bởi vậy cho nên em đã thấy mấy
bạn Thiêng Liêng khi vào viếng Nhà Thờ, ôm cột nhà mà khóc.
Các bạn có thấy những nông nỗi ấy bao giờ nhứt là mối
thương tâm thầy trò rất nên đau khổ lụy chất chứa. Em nói thật
rằng một cây cột, một miếng tranh nó đã nhắc…"

KHÁCH CHƯƠNG ĐÀI
Khách Chương Đài: Tên một phố ở kinh đô nhà Hán: có
người tên Hàn-Hoành định hỏi một người Kỹ nữ họ Liễu ở đó
làm vợ. Hàn bị việc quan phải xa cách làm bài chương-đài-liễu
gữi thăm: Khi về hỏi Liễu Chương-Đài, cành xuân đã bẻ cho
người chuyên tay (Nguyễn-Du)
Bài hoạ của Ông Cao-Hoài Sang qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương thị Lễ có câu:
Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chương-đài.

KHÁCH DẠ ĐÀI
客夜臺
Dạ đài 夜 臺 như chữ Tuyền đài 泉 臺, Âm đài 陰 臺 đều là từ
dùng để chỉ cõi Âm, tức Âm phủ, là cõi chết. Khách Dạ đài là
Người khách ở chốn Âm phủ, chỉ người đã chết: Thử hỏi rằng
người có tưởng nhớ đến ai chăng, dù chỉ là hình tướng, dáng
vẻ bên ngoài? Thương, trách rồi giận:
Hay là lạc bước nguồn Đào,
Để thương cho mặt anh hào đeo mang.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

12

▐ Q.2 VẦN KH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Phải chăng Nàng đã lạc bước? Hay là Nàng đến chốn đào
nguyên 桃 源 hay Đào hoa nguyên 桃花源 nơi Tiên ở.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Vói nhắn khách Dạ đài có tưởng,
"Vậy bóng hình để tướng nơi nao?"

KHÁCH ĐÌNH (1)
客 亭 (Bungalow)
(Khách: Người khách, người ở nơi khác tới. Đình: cái nhà trạm
dựng dọc đường để làm chỗ tạm nghỉ chân cho khách bộ
hành).
Với đời thì Khách đình là cái nhà trạm dùng làm chỗ dừng
chân một thời gian ngắn cho các khách lữ hành.
Trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhân Thân (dl: 16 -8-1932)
Đức Hộ-Pháp nói:. "Nhiều phen Tệ Đệ khẩn cầu cùng Hội
Thánh Cửu Trùng Đài làm một sở Khách Đình (Bungalow)
đặng cho hạng thượng lưu đến tầm Đạo có nơi trú ngụ hầu ở
cho đặng lâu ngày quan sát tận cùng Đạo lý, chớ đừng để cho
họ ngủ chung ngủ chạ cùng bực Chức sắc ít học thường tình,
mà họ để ý chê khinh danh Đạo. Xin hoài mà cũng không thấy
làm, Tệ Đệ mới làm tại mấy thẻo đất dư thừa còn rừng liền
theo rừng Cấm. Ngặt bên kia đường của Đạo lại còn để giữ
nuôi cây, nên Tệ Đệ sợ cho nhà nước thấy không làm cho
thành khoảnh rồi lấy luôn miếng rừng bên kia lại nữa, nên mới
khai phá cho thành mà cất một Khách Đình cho An Nam và
một cái Khách Đình cho Thổ. Nơi ấy gọi là Khách Đình".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHÁCH ĐÌNH (2)
客亭
E: The house of funeral ceremony.
F: La maison des funérailles.
Với Đạo (Khách: Người khách, người ở nơi khác tới. Đình: cái
nhà trạm dùng để làm chỗ tạm dừng cho những vong hồn mới
chết hoặc những hồn đang chờ đợi để đến nơi học hỏi). Vậy
Khách đình là cái nhà dùng làm tang lễ cho các Tín đồ khi qui
liễu.
Đạo Cao Đài quan
niệm con người
sống nơi cõi trần là
khách trần. Như
thế cõi trần không
phải là nơi ở vĩnh
viễn, không phải là
quê hương thật
của con người, mà
quê hương thật
chính là cõi Trời,
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Người đến cõi trần như là một
chuyến đi công tác, hay một chuyến đi du học, hay du lịch dài
hạn, khi thi hành xong bổn phận thì trở về, mà Khách đình là
cái nhà để khách trần tạm dừng chân trước khi trở về quê xưa
cảnh cũ. Thế nên, khi người nhắm mắt lìa đời thì thân nhân
đưa xác người chết vào nơi Khách Đình để làm tang lễ, rồi
đưa lên Thuyền Bát Nhã. Trong vài ngày, rồi an táng nơi đất
Cực Lạc Thái Bình (đất Nghĩa địa của Đạo).
Tại Khách đình, linh hồn người chết sẽ được nghe lời kinh
tiếng kệ, âm nhạc trầm bổng để sớm thức tỉnh, biết rõ nơi căn
nguồn thực sự của mình, không còn quyến luyến cõi trần, sớm
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đi lên cõi thiêng liêng, trở về ngôi nhà chơn thật xa xưa của
mình. Cho nên, nơi mặt tiền của Khách đình có hai đôi liễn:
- KHÁCH quán từ bi trừ trái chủ.
- ĐÌNH thuyền Bát Nhã độ mê tân.
客館慈悲除債主
亭船般若渡迷津
Nghĩa là: Quán trọ của khách trần, lòng từ bi, trừ hết các món
nợ oan nghiệt. Cái nhà trạm có Thuyền Bát Nhã giúp đưa hồn
người qua khỏi bến mê mà được lên bờ Giác ngộ Phần bên
trong, hai bên cột nơi thờ Chư chân linh Nam, Nữ cũng thấy
đôi câu đối này:
- Sanh dã tạo đắc thiện duyên.
- Tử dã thoát ly quả kiếp.
生也造得善緣
死也脫離果劫
Nghĩa là: Sống thì tạo được duyên lành. Chết thì thoát khỏi
nghiệp quả của kiếp sống.
Ở phía sau Khách đình, Đức Hộ Pháp có lập một bàn thờ
Thiên Nhãn Thầy, tức là thờ Đức Chí Tôn.
Có nhiều ý nghĩa:
- Thờ Thiên Nhãn nơi đây là để Chức sắc thuận tiện trong việc
hành pháp, thỉnh nước Âm Dương luyện thành Cam Lồ Thủy
để làm phép xác.
Ngoài ra Thể pháp ấy ẩn tàng một ý nghĩa mà Đức Hộ Pháp
thuyết tại Tòa Thánh ngày rằm tháng 07 năm Nhâm Thân
(1932) cho biết rằng:
"Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, vì quá thương yêu con cái của
Ngài, nên Ngài lén Thiên đình (Tam vì Giáo chủ và Tam Trấn
không cho hay biết) đi xuống Khách đình để cứu độ con cái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Ngài trở về. Bấy lâu nay, con cái của Ngài say đắm thế
trần, lao vào các dục vọng thể xác, không còn nhớ đến ông
Cha thiêng liêng đang ngày đêm trông đợi. Cũng có khi con cái
có nhớ tới, nhưng vì thân mang nhiều tội lỗi nên không dám
đến gần ông Cha thiêng liêng, cứ chạy trốn hoài. Ngày giờ
nầy, xác thân đã được đưa đến Khách Đình thì hết còn trốn
tránh và Đại Từ Phụ lén xuống đây để cứu độ con cái của
Ngài trở về, thể hiện một tấm lòng thương yêu vô bờ bến của
một ông Cha quá khổ cực vì các con.
"Nghĩ đến phận sự ông Cha vô hình của chúng sanh, biết bao
nhiêu khổ cực:
Lo cho nó nên phận, nó cứ muốn làm ma,
Lo cho nó thành Trời, nó cứ ham làm quỉ.
Mối buồn tình ấy tả sao cho nỗi?...
Gần hung ác tập rèn quen tánh,
Chỉn lấy thân yếu mạnh so đời,
Không lương tâm nào biết ngó Trời,
Theo thân thể, trọn đời thờ Quỉ.
Thấy như thế Già tuôn giọt lụy,
Lại hiểu con chẳng nghĩ đến mình,
Gạt lụy rơi về tạm Khách đình,
Chẳng cho trẻ biết hình biết dạng"...

KHÁCH NGOẠI BANG
客外邦
(Khách là người từ xa đến, ngoại là ngoài, bang là bờ cõi của
đất nước) chỉ chung những người khách từ các nước khác
đến, cũng gọi là khách ngoại quốc.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Người Việt chúng ta từ
ngàn xưa đã sẵn chất chứa trong cõi lòng một nguồn tri ân
nồng hậu đối với những nhân vật nào, dầu xa dầu gần, bất
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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luận người bổn xứ hay khách ngoại bang, đã chơn thành hy
sinh tấm thân trần cấu, giúp hộ cho quốc dân ta, tạo dựng một
uy lực hùng cường trong quốc nội hay lập nên một ngôi thứ gì
trong vạn chủng."

KHÁCH THIÊN THAI
客天台
(Khách: đến thế này gọi là sống gởi, thác về, vì nơi đây không
phải là cảnh thật, không có gì để luyến lưu. Thiên Thai là cảnh
Tiên, cảnh của người tu khi đắc Đạo sẽ trở về) Như vậy các
Ngài là khách từ Thiên Thai đến thế này làm nhiệm vụ, nay
xong việc phải trở về.
Chính Đức Thượng Phẩm qui ngày 1-3-Kỷ Tỵ tới ngày mùng 8
tháng 3 Kỷ Tỵ vào sớm mai lúc 8 giờ, di Liên Ðài lên thuyền
Bát Nhã đưa ra Bửu Tháp. Ngài giáng Cơ cho ngay bài thi:
Xủ áo trần hoàn đã rảnh tay,
Thung dung nhờ núp bóng Cao Ðài.
Rừng tòng nhựt rọi khi mờ tỏ,
Sớm lạc trăng lồng kẻ tỉnh say.
Phi thị mặc đời nơi quán tục,
An nhàn rảnh dạ khách Thiên Thai.
Ngậm cười nêu quạt chờ sanh chúng,
Biển khổ ngày qua đếm một ngày.

KHÁCH TRẦN
客塵
E: The guest of the world.
F: L’hôte du monde.
Đức Chí Tôn giáng cơ năm 1926 dạy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Trần là cõi khổ để đọa bậc Tiên Thánh có lầm lỗi, ấy là cảnh
sầu để trả xong quả rồi hoặc là về ngôi cũ, hoặc trả không
xong quả mà mất cả chơn linh mà luân hồi, nên kẻ bị đọa trần
gọi là khách trần".
Thi văn dạy Đạo:
Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian:
Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn?
Bụi đất của trần là của tục,
Chưa ai đem đổi cảnh an nhàn.
Cũng còn gọi là Khách phàm trần.Thi văn dạy Đạo có câu:
Thiên cơ đã lộ lúc khai Trời,
Kêu khách phàm trần đã hụt hơi.
Cứ mến vinh huê cùng lợi lộc,
Chẳng lo kiếp thác đến gần nơi.

KHÁCH TỤC
客俗
Khách tục hay là Khách trần là người khách ở tạm nơi cõi
trần. Các nguyên nhân đều là những khách trần, bởi vì nguyên
nhân là người gốc ở cõi thiêng liêng, nay vâng lịnh đầu kiếp
xuống trần để làm một nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ xong thì trở về
cõi thiêng liêng Hằng Sống.
Đức Chí-Tôn giáng Cơ dạy: "Ai đặng phước thêm cao trọng, ai
vô phần thì trí não vẫn mờ hồ, nét hạnh đời càng mê muội,
biết biết không không, luật Trời đã định, phần công quả trả cho
rồi thì cảnh u-nhàn là nơi rước khách tục trong lúc chung qui
đó. Sanh nhằm đời có một Ðạo chánh chẳng phải dễ, mà
bước lên con đường chông gai, lần vào non thẳm kiếm ngọc
lại càng khó. Khó dễ nơi lòng, chớ đem thói ám muội mờ hồ
vào đường đạo đức, sau ăn năn rất muộn".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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KHAI
Khai 開: Mở rộng ra
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ðạo hạnh khuyên con gìn tánh đức,
Cửa Cung Bạch Ngọc đã gần khai.

KHAI CƠ TẬN ĐỘ
開機盡渡
Khai cơ 開 機 là Mở ra một cơ quan. Tận độ 盡 渡 là cứu giúp
để độ rỗi hết. Ngày nay Đức Thượng mở một nền Tân Tôn
giáo Cao-Đài tức là mở Cơ Tận độ đến tất cả nhân loại trên
toàn cầu về mọi phương diện.
Đức Hộ-Pháp giải: "Mấy Em biết thế nào đối với nhân loại? Kể
từ ngày mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế
cái cửa Địa ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy Em không
còn sa xuống cửa Địa ngục, mấy Em không còn chịu dưới
quyền của Thập Điện Diêm Cung, cái đó trọng hệ hơn hết."
Kinh Đại Tường có câu:
"Tái sanh sửa đổi chơn-truyền,
"Khai cơ tận độ Cửu-tuyền diệt vong."

KHAI CƠ TẬN ĐỘ CỬU TUYỀN DIỆT VONG
Đức Hộ-Pháp nói: "Với lòng từ-bi vô-biên, vô lượng Đức ChíTôn còn cho đóng cửa Địa-ngục và bãi bỏ hết những khổ hình
đã đặt để từ xưa đến giờ nơi cửa Thập điện Diêm cung để cho
các chơn hồn kể từ nay chiếu luật vay trả ở tại mặt thế này
cho đến khi nào sạch hết oan khiên thì sẽ đặng ân-thưởng.
Đức Chí-Tôn còn quyết "Khai cơ tận-độ Cửu tuyền diệt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vong" nghĩa là đối với nhân-lọai kể từ ngày hôm nay tức nhiên
từ ngày mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế
cái Địa-ngục dưới kia đã bị tiêu-diệt rồi, Thập Điện Diêm cung
đến rước người nó đã bị vong-phế rồi, người không còn sa
xuống cửa Địa-ngục, không còn chịu dưới quyền cửa Thập
Điện Diêm cung, cái đó là trọng hệ hơn hết."

KHAI CỬU THẬP NHỊ TÀO CHI MÊ MUỘI
開九十二曹之迷昧
(Khai: Mở ra. Cửu thập nhị: 92. Tào: nhóm người. Cửu thập
nhị tào: Ý nói số 92 ức Nguyên nhân đang còn trầm luân nơi
cõi trần. Chi: Tiếng đệm. Mê muội: Mê là mơ hồ không rõ,
muội là tối tăm. Mê muội là đầu óc tối tăm, không phân biệt
chánh tà, thiệt giả. Nguyên nhân: Những chơn linh được sanh
ra từ lúc khai Thiên, được Ðức Phật Mẫu cho đi đầu thai làm
người nơi cõi trần để khai hóa cho nhơn loại được tiến bộ văn
minh).
Theo Triết lý Nhơn sinh của Ðạo Cao Ðài, với Luật Tiến-hóa
của Bát hồn, loài người nếu không là nguyên nhân, thì có thể
tiến lên từ Hóa nhân. Ðức Phật Mẫu vâng lịnh Ðức Chí Tôn
cho 100 ức Nguyên nhân đầu kiếp xuống trần, để khai hóa số
Hóa nhân đó. Nhưng các Nguyên nhơn, khi đã mang xác
phàm rồi, thì lại nhiễm trần. Do vậy, Ðức Chí Tôn mới mở ra
Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, để cứu giúp và dẫn dắt các Nguyên nhân trở
về cựu vị. Nhưng Nhứt Kỳ Phổ Ðộ chỉ độ được 6 ức Nguyên
nhân. (Ức là 100 000; 6 Ức là 600 000 người). Ðức Ngài lại
mở Nhị Kỳ Phổ Ðộ, gồm Tam giáo (Nho- Ðạo- Thích) và Ngũ
Chi Ðại Ðạo để giáo hóa nhơn sanh tu hành, nhưng cuối cùng
cũng chỉ độ được 2 ức Nguyên nhân trở về cựu vị. Cả hai kỳ
Phổ Ðộ, chỉ độ được 8 ức Nguyên nhân, còn lại 92 ức nguyên
nhân vẫn đang chìm đắm nơi cõi trần. Ðức Chí Tôn lại mở kỳ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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ba Phổ-độ mà cũng là lần chót. Đó là Ðại Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ
và cũng là Ðại Ân Xá Kỳ Ba, quyết độ cho tận hết 92 ức
nguyên nhân trở về cựu vị. Do đó, Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật
khai hóa 92 ức nguyên nhân này đang còn mê muội nơi cõi
thế trần.

KHAI ĐÀN
開 壇
E: The open a worship.
F: Ouvrir un culte.
Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Đàn: đàn cúng Đức
Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng.
Khai đàn là mở ra một đàn cúng Đức Chí Tôn và các Đấng
thiêng liêng với đầy đủ nghi lễ.
Khai đàn thượng tượng: Những Đạo hữu mới nhập môn cầu
Đạo, cần phải dọn một chỗ trang nghiêm tinh khiết trong tư gia
của mình để thiết lập Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn, rồi đến
Thánh Thất sở tại thỉnh một tấm Thánh Tượng Thiên Nhãn,
lộng vào khung kính, đặt lên bàn thờ. (Thượng tượng là đặt
Thánh tượng Thiên Nhãn lên trên bàn thờ). Sau đó, mời Bàn
Trị Sự trong Hương đạo của mình và mời vị Lễ Sanh Đầu Tộc
Đạo đến thiết lễ cúng Đức Chí Tôn, có dâng sớ cầu nguyện
Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng bảo hộ gia chủ diên
niên hạnh phước. Sau lễ Khai đàn thượng tượng nầy rồi, gia
chủ tiếp tục cúng Đức Chí Tôn trong tứ thời mỗi ngày.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Đ. Q., con cứ khai đàn cho chúng
nó và chỉ cách thờ Thầy theo Tân Luật.
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KHAI ĐẠO (1)
開 道
E: To open a religion.
F: La déclaration du religion.
Khai Đạo là mở Đạo. Chính là nền Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
được Đức Thượng Đế khai sáng tại Tỉnh Tây Ninh, Nam phần
Việt Nam làm khởi điểm rồi mới truyền ra toàn Thế giới.
Ngày 14 tháng 10 Bính Dần, nhằm ngày 18-11-1926, Ðức Chí
Tôn dạy thiết Ðại Lễ Khai Ðạo chánh thức tại Từ Lâm Tự tỉnh
Tây Ninh, đồng thời Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền
phong vị cho Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài, Cửu Trùng Ðài, và
Ðức Chí Tôn dạy nhóm Hội Thánh lập Luật, vậy sau ba tháng
Ðại Hội, Ðạo đã có Pháp, có Luật thì nghiểm nhiên Ðạo thành
một nền Tôn Giáo danh gọi là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần). Thầy: "Các con
xin Chánh phủ Lang Sa đặng khai Ðạo thì cực chẳng bằng
Thầy đã ép lòng mà chịu vậy cho tùng nơi Thiên cơ. Thầy rất
đau lòng mà phải chịu vậy chớ biết sao? Con phô lời cho cả
chư Môn Ðệ Thầy thâu thập vào phái Thái, rồi cho chúng nó
hiểu. Còn Thánh Thất phải chăm nom cho tới ngày Rằm cho
rồi đặng hội Tam Giáo lập Luật, chừng ấy buộc chúng nó phải
theo. Các con biết rằng chẳng thế nào mà sái Thánh ý Thầy
đặng. Chi chi trong năm Dậu cũng cho rồi đặng phổ thông
ngoại quốc nghe à.!.
Ngày 13-10-1926 (âl 7-9-Bính Dần) "Con Trung, con phải nói
với Le Fol cho con giấy chứng Khai Đạo. Mai con lên nó, có
Thầy".
Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi Giáo Tông chẳng ai dám
ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến dựa thì quỉ giết chết,
nghe à! Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Đức Hộ Pháp xác nhận về giá trị của việc cúng kính: "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 tưngtiu con cái của Ngài lắm! Thoảng có điều gì không cần ích mà
con cái của Ngài nói rằng "không muốn" Ngài cũng bỏ nữa đa!
Từ ngày khai Đạo: Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo-đức
cũng chính Đức Chí-Tôn tạo thành, không phải do các Đấng
khác. Ngài buộc mình làm là có cần yếu, hữu ích chi chi đó
Ngài mới buộc, vì cớ nên thời-giờ này thấy Bần-Đạo bó buộc
nghiêm-khắc quá, có lẽ có kẻ biếng nhác cũng phàn nàn lén
lút. Ngày cuối cùng các Bạn gặp mặt Bần Đạo nơi Thiêngliêng, Bần-Đạo sẽ hỏi các Bạn coi khi còn ở thế Bần-Đạo buộc
cả thảy đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội ngày giờ
ấy sẽ có tấn-tuồng tâm-lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng tận.
Chừng đó mới biết lẽ nên hư. Ngày nay, giờ phút này Bần Đạo
đứng tại giảng đài này để khuyên nhủ, còn biếng nhác quá,
xác thịt đã hư rồi, đến linh-hồn phải coi chừng cho lắm, kẻo
ngày kia ăn năn quá muộn" (TĐII/153)

KHAI ĐẠO (2) (Phẩm)
Phẩm Khai Đạo là một trong Tứ vị Thời Quân dưới quyền
Chưởng quản của Thượng Phẩm.
Pháp Chánh Truyền: "Thượng Phẩm thì quyền về ÐẠO, dưới
quyền có: Tiếp Ðạo, Khai Ðạo, Hiến Ðạo, Bảo Ðạo. Lo về
phần Tịnh Thất, mấy Thánh Thất đều xem sóc chư Môn Ðệ
Thầy, binh vực chẳng cho ai phạm luật đến khổ khắc cho
đặng. Bốn vị Thời Quân của chi ÐẠO, đồng quyền cùng
Thượng Phẩm khi người ban quyền hành chánh, song mỗi vị
có phận sự riêng, quyền hành riêng là:
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Khai Ðạo khi đặng tờ kêu nài cầu rỗi, thì liệu như đáng rỗi,
phải nhứt diện tư tờ qua cho Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài xin
đình án bao lâu tùy ý, song chẳng đặng phép quá 15 ngày,
nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu nhóm Ðại Hội Hiệp-ThiênÐài đặng định liệu, như phải đáng bào chữa thì Khai Ðạo phân
giải giữa Hội cho ra lẽ oan ưng, Hiệp Thiên Ðài cho lịnh thì
mới dâng nội vụ lên cho Hiến Ðạo".
…Thượng Phẩm và Tứ vị Thời Quân của chi Ðạo, phải thề giữ
dạ vô tư mà hành chánh".
Pháp Chánh Truyền: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền
thì ắt có trọng phạt".
Chú Giải: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin
buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội
Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ ra rằng:
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây
sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc lịnh vào mình mà
hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng
phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại
buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng
phải Minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh."
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KHAI ÐẠO CHƠN QUÂN PHẠM TẤN ĐÃI
(1901-1976)
Nguơn linh Ngài là Ðông
Phương Sóc Là Tiên gia
giáng trần làm Quân sư cho
Hớn Võ Ðế, trong sự tích
"Hớn rước Diêu Trì".

Thượng.

Ông Phạm Tấn Đãi, tộc danh
là Thuộc và Đạo hiệu là Trí
Thanh, sanh ngày 28-7-Tân
Sửu (dl:10-9-1901) tại làng Mỹ
Lệ, quận Cần Đước, tỉnh Chợ
Lớn. Qui ngày 19-2 Bính-Thìn
(1976).Thân phụ của Người là
Ông Phạm Thành Thiệt, được
Thiên phong Giáo Hữu, sau
khi nhập môn cầu Đạo, thăng
lần đến phẩm Phối Sư Phái

Thân mẫu là Bà Nguyễn Thị Ruộng, cũng được thọ Thiên ân
Giáo Hữu, quê ở Chợ Trạm làng Mỹ Lệ. Vào ngày 4-11-Ất
Sửu (Thứ Bảy:19-12-1925). Người được ông Phủ Nguyễn
Ngọc Tương mời đến dự Lễ Khai đàn, có rất đông viên chức
đến dự. Đêm ấy, Đức Chí Tôn giáng dạy, ban cho mỗi người
một bài thi và riêng Người thì Đức Chí Tôn cho bốn câu thi
như sau:
Dằn lòng len lỏi hãy qui y,
Nay gặp Ta đây đã đến kỳ.
Oanh liệt hồng trần e phải khổ,
Tầm đường đạo đức tránh đường nguy.
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Đúng một tuần sau, ngày 11-11-Ất Sửu, Thứ Bảy: ngày 26-121925 các ông ấy đến tư gia của Người để Khai đàn Thượng
Tượng cầu các Đấng. Đêm ấy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo
và thâu nhận nhập môn, có cho Người một bài thi:
Nên gầy đạo đức đặng hồi nguyên,
Un đúc trẻ thơ sửa tánh hiền.
Nương bút Thiên cơ lo độ chúng,
Dìu người gắng sức đến rừng thiền.
Chính ngày ấy là ngày Người nhập môn cầu Đạo. Sau ngày
nhập môn, Người cùng ông Đốc học Tươi tập cầm cơ hằng
tháng mới viết ra chữ và thi phú. Ngày Đức Chí Tôn lập Pháp
Chánh Truyền Hiệp Thiên-Đài ngày 12 tháng Giêng Đinh-Mão
(dl 13-2-1927), Đức Chí Tôn phong Ngài Phạm Tấn Đãi
chức Khai Đạo Hiệp Thiên-Đài.

KHAI ĐẠO ĐẠI LỄ
開道大醴
E: A great festival of Caodaism.
F: Grande fête de l’avènement du Caodaïsme.
Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Đạo: tôn giáo.
Khai Đạo là mở ra một tôn giáo mới để cứu giúp nhơn sanh,
tức là mở ra một con đường tu hướng dẫn nhơn sanh tu hành,
đạt được sự an vui, hết phiền não và linh hồn sẽ được giải
thoát khỏi luân hồi, lên sống an lạc nơi cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống.
Năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế
dùng cơ bút mở ra tại miền Nam Việt Nam một nền tôn giáo
mới gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hay Đạo Cao Đài, để cứu
vớt nhơn sanh trong thời Hạ Nguơn mạt kiếp, trước khi có
cuộc Tận Thế và Hội Long Hoa. Tờ Khai Đạo (Đạo Cao Đài) là
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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một bản văn gởi cho nhà cầm quyền Pháp đương thời là
Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol để thông báo chánh thức với nhà
cầm quyền Pháp biết là một số người có tên trong văn bản,
đứng ra thành lập một nền Tân Tôn giáo gọi là Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ, nói tắt là Đạo Cao Đài, và bắt đầu hoạt động tại
miền Nam Việt Nam.
Tờ Khai Đạo nầy không phải là Đơn Xin Khai Đạo, mà là một
bản Tuyên Ngôn chánh thức mở Đạo, chiếu theo luật lệ nước
Pháp áp dụng cho NamKỳ, thuộc địa của Pháp, dân chúng
được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, sùng bái cúng kiếng
Trời Phật, miễn là không làm rối loạn trật tự và an ninh trong
xứ.
Những người đứng tên trong Tờ Khai Đạo cử Ngài Lê Văn
Trung, cựu Thượng Nghị Viện Đông Dương, đích thân cầm Tờ
Khai Đạo đem lên giao tận tay Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol,
được ông Le Fol tiếp nhận vui vẻ.
Tờ Khai Đạo không phải là Đơn Xin, nên không có sự chờ đợi
nhà cầm quyền Pháp chấp thuận cho phép. Do đó, sau khi gởi
Tờ Khai Đạo lên Thống Đốc Le Fol rồi, những vị đứng tên Khai
Đạo lo gấp rút truyền Đạo, thâu nhận tín đồ, xúc tiến xây dựng
cơ sở, chuẩn bị tổ chức Đại Lễ Khai Đạo ra mắt quốc dân và
quốc tế.
E: Great Festival of the Advent of Caodaism.
F: Grande Fête de l'Avènement du Caodaïsme.
Ngày tổ chức Đại Lễ Khai Đạo được Đức Chí Tôn ấn định là
ngày rằm Hạ nguơn năm Bính Dần (15-10-Bính Dần), tại
Thánh Thất tạm đặt tại chùa Gò Kén, Tây Ninh.
Đức Chí Tôn ra lịnh cho các Chức sắc tạm ngưng công cuộc
truyền Đạo ở Lục tỉnh, để về chung lo cho ngày Đại Lễ, để Đạo
Cao Đài chánh thức ra mắt trước các cấp Chánh quyền thuộc
địa Pháp, ra mắt quốc dân và các dân tộc trên thế giới.
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Chúng ta đọc bài Thánh Ngôn sau đây trích trong Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển:
Ngày thứ bảy 12-8-Bính Dần (dl 18-9-1926).
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Đạo Nam Phương.
"Các con! Thầy đã lập thành Thánh Thất, nơi ấy là nhà chung
của các con, biết à!
Thầy lại qui Tam giáo lập Tân Luật, trong rằm tháng 10 có Đại
Hội cả Tam giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo Tam Kỳ Phổ Độ, cũng nơi ấy mà xuất hiện
ra, rõ à!
Thầy nhập ba Chi làm một là chủ ý qui tụ các con trong Đạo
Thầy lại một nhà, Thầy làm Cha chưởng quản, hiểu à!
Từ đây trong nước Nam duy có một đạo chơn thật là Đạo
Thầy đã đến lập cho các con, gọi là Quốc Đạo, hiểu à!
Thầy buộc các con phải hiệp chung trí mà lo vào đó, nghe à!
Từ đây các con sẽ cực nhọc hơn, vì Thầy phân phát phậnsự
cho mỗi đứa, vì chẳng vậy, các con sanh nạnh nhau, tựa hồ
chia phe phân phái là điều đại tội trước mắt Thầy, nghe à!
Các con phải ngưng mọi việc mà chung lo trong Đại Hội."
Ngày Đại Lễ Khai Đạo là một sự kiện vô cùng quan trọng trong
lịch sử tiến hóa của nhơn loại trên quả Địa cầu nầy, vì nó báo
cho nhơn loại biết một thời kỳ tiến hóa mới bắt đầu.
* Cho nên, ngày Khai ĐĐTKPĐ đã được Thiên Thơ tiền định,
đó là ngày rằm Hạ nguơn năm Bính Dần.
- Tại sao ngày Khai Đạo phải là rằm Hạ Nguơn mà không là
một ngày nào khác? Bởi vì Đạo Cao Đài mở ra để cứu độ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nhơn sanh thời Hạ Nguơn mạt kiếp.
- Tại sao phải là năm Bính Dần mà không là một năm nào
khác? Bởi vì khởi đầu một Nguơn là năm Giáp Tý tức là năm
Khai Nguơn (2 chữ Giáp và Tý là khởi đầu của Thập Thiên
Can và Thập nhị Địa chi), kế đó là Ất Sửu, rồi Bính Dần, tương
hợp với câu: Thiên khai ư Tý, Địa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư
Dần. Khai Đạo là để phổ độ nhơn sanh nên phải khai vào năm
Bính Dần, sau năm Khai Nguơn.
Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn đã có nói:
Ký thành một cuốn gọi Thiên Thơ,
Khai Đạo muôn năm trước định giờ.
* Việc lựa chọn nước VN, một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
để Đức Chí Tôn khai Đạo, rồi từ đó, nền Đại Đạo truyền bá ra
khắp hoàn cầu, cũng đã được chư Tiên, Phật nơi Ngọc Hư
Cung quyết định từ trước.
Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn có dạy rõ:
" Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Địa hoằng khai, nơi Tây phương
Cực Lạc và Ngọc Hư Cung mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng
sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi
hôm nay rồi, tại tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu." (Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển)
"Vốn Thầy tạo lập nền Chánh giáo cho dân Nam Việt chẳng
phải là việc nhỏ đâu. Các con ví biết Đạo là quí thì phải ân cần
thận trọng, đợi đến ngày thành tựu, các con mới thấy rõ Thiên
cơ thì chừng ấy các con muốn lập công bằng buổi nầy sao
đặng? vì mỗi việc khó khăn trắc trở là lúc sơ khai." (Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển)
"Thầy có hội chư Tiên, Phật lại mà thương nghị về sự lập Đạo
tại Đại Nam Việt quốc." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
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"Thầy vì đức háo sanh, nên chẳng kể bực Chí Tôn cầm quyền
thế giới, đến lập Đại Đạo Tam Kỳ trong lúc Hạ Nguơn nầy mà
vớt sanh linh khỏi vòng khổ hải." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
"ĐĐTKPĐ chiếu theo luật Thiên đình, Hội Tam Giáo, mở rộng
mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh bước lên con
đường Cực Lạc, tránh khỏi đọa luân hồi." (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển)
"Thầy đã lập Đạo nơi cõi Nam nầy là cốt để ban thưởng một
nước từ thử đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy, Thầy
lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo
Thiên lập Địa, chưa nước nào dưới quả Địa cầu 68 nầy đặng
vậy." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
Trong Đại Lễ Khai Đạo ngày 15-10-Bính Dần, Ngài Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt thay mặt Hội Thánh mời đủ các quan
chức cao cấp của nhà cầm quyền Pháp tại Nam Kỳ, các Chủ
nhiệm và ký giả các báo chí ở Sài Gòn, đông đảo nhân sĩ trí
thức, đến tham dự Đại Lễ Khai Đạo tổ chức rất long trọng tại
Thánh Thất tạm là chùa Gò Kén Tây Ninh.
Tại Thánh Thất, Hội Thánh được Đức Chí Tôn dạy bảo, sắp
đặt, phân trách nhiệm, nên tổ chức tiếp đãi các quan khách rất
ân cần và nồng hậu. Bổn đạo và chư thiện nam tín nữ từ khắp
các nơi trong nước đổ dồn về dự lễ rất đông, ngoài sức tưởng
tượng của chánh quyền Đời.
Đặc biệt trong ngày Đại Lễ nầy, Hội Thánh không thâu nhận
tiền bạc hỷ cúng của nhơn sanh, chỉ thâu nhận những cúng
phẩm như trái cây, bông, trà, nhang đèn.
Đại Lễ Khai Đạo đã gây được một tiếng vang rất lớn đối với
toàn cả Nam Kỳ, đối với nước Pháp và đối với quốc tế nữa.
Nhiều tờ báo ở Sài Gòn, chữ Việt và chữ Pháp, đều có bài
tường thuật tỉ mỉ Đại Lễ Khai Đạo, với nhiều hình ảnh kèm
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theo, rồi báo chí bên nước Pháp cũng đăng tiếp theo, gây
được sự chú ý trên trường quốc tế.
Tuy Đại Lễ Khai Đạo tổ chức trong 3 ngày đã chấm dứt,
nhưng thiện nam tín nữ từ khắp các tỉnh vẫn tiếp tục kéo về
Thánh Thất Gò Kén nhập môn và lễ bái không ngớt, đồng thời,
người Cao Miên từ tỉnh Soài Riêng cũng lũ lượt đi xuống nhập
môn và làm công quả, kéo dài ngót 3 tháng như vậy.

KHAI ĐẠO MUÔN NĂM
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ký thành một cuốn gọi Thiên thơ,
Khai Ðạo muôn năm trước định giờ.

KHAI ÐẠO NƠI CHÁNH PHỦ
Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29-9-1926), ông Cựu Thượng
Nghị Viện Lê Văn Trung vâng Thánh ý hiệp với chư Ðạo Hữu
hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường đứng
tên vào Tịch Ðạo để khai Ðạo với Chánh Phủ. Tờ Khai Ðạo
đến ngày Mùng một tháng chín (dl: 07-10-1926) mới gởi lên
Chánh Phủ cho quan Nguyên Soái Nam Kỳ là ông Le Fol.
Trong tờ nầy có 28 người đứng tên thay mặt cho cả chư Ðạo
Hữu có tên trong Tịch Ðạo. Tờ Khai ấy làm bằng chữ Lang Sa
và sau đó phiên dịch ra Quốc Ngữ. (Xem Tờ Khai Đạo. Vần T.)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHAI ĐƯỜNG CỰC LẠC
Kinh Giải Oan có câu:
"May đặng gặp hồng-ân chan rưới,
"Giải trái-oan sạch tội tiền khiên.
"Đóng địa-ngục, mở tầng Thiên,
"Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương."

KHAI GIẢI
開解
E: To open and to liberate.
F: Ouvrir et libérer.
Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Giải: cởi ra, giải
thoát. Khai giải là mở ra và giải thoát khỏi chỗ đó.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Cứu khổ nàn Thái-Ất Thiên-Tôn,
"Miền Âm cảnh ngục môn khai-giải."

KHAI HÓA
開化
E: To develop.
F: Développer.
Khai hóa 開 化 là mở rộng tinh thần hay bất cứ phương diện
nào cũng do sự dạy dỗ, hướng dẫn.lâu dài.
Đức Hộ-Pháp viết Khuê bài Thiêng-liêng-vị có nói: "Đức Jésus
de Nazareth (gọi Christ) bởi lòng Nhơn Cứu thế lập nên Thánh
Giáo Da-Tô; Ngài mượn bác ái nhân sanh đặng thế mặt ChíTôn khai hóa, xem phổ tế chúng sanh rằng trọng, nên chuyên
lo giúp khó trợ nghèo: dỗ kẻ dữ, dạy người ngu, ngó chơn thật
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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mạng sanh hành thiện đạo, diệt dị đoan, trừ mê tín, dụng
Chơn lý để răn đời, nhìn lương tâm là hình ảnh của Trời, lấy trí
tuệ vẽ tươi Thiên cảnh".
Lòng Sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu:
"Bố hóa chư Đệ tử thuần nhứt thiên lương chí thành
đức tánh" 布 化 諸 弟 子 純 一 天 良 至 誠 德 性

KHAI KINH
開經
E: The opening of prayers.
F: L’ouverture des prières.
Khai Kinh là một bài trong Kinh Tứ thời nhựt tụng. Bài nầy do
Đức Lữ Tổ (Đại Tiên Lữ Đồng Tân) giáng cơ ban cho Minh-LýĐạo (Tam Tông Miếu). Đây chỉ là bài diễn nôm của bài KhaiKinh-Kệ Hán-văn trong Kinh Huyền Môn Nhựt Tụng, từ bên
Tàu truyền sang nước Ta. Hội Thánh vâng lịnh Đức Chí Tôn
đến Minh Lý Đạo thỉnh bài Khai Kinh nầy về làm Kinh Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ..Nguyên văn bài Khai Kinh bằng Hán văn:
Trần hải man man thủy nhựt Đông,
Vãn hồi toàn trượng Chủ nhân công.
Yếu tri Tam giáo Tâm nguyên hiệp,
TRUNG THỨ, TỪ BI, CẢM ỨNG, đồng.
Viết thành Hán văn:
塵海茫茫水日東
挽回全仗主人公
要知三教心源合
忠恕慈悲感應同
Giải nghĩa:
Câu 1- Trần hải man man thủy nhựt Đông.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Biển trần bát ngát mênh mông là nước, mặt Trời mọc ở
phương Đông. Đạo cũng phát khởi từ phương Đông (Trần hải:
biển trần, là biển khổ. Man man: mênh mông bát ngát. Thủy:
nước. Nhựt: mặt trời. Đông: phương đông)
Câu 2: Vãn hồi toàn trượng Chủ Nhân Công.
Đạo được trải qua nhiều thời kỳ, cũng nhờ vào Đức Thái
Thượng Lão Quân duy trì đến ngày nay (Vãn hồi: kéo trở lại.
Toàn: hoàn toàn. Trượng: nhờ vào. Chủ Nhân: người làm chủ.
Công: tiếng gọi Ông với ý tôn xưng. Chủ Nhân Công trong
Tiên giáo chính là Đức Thái Thượng Lão Quân đó vậy.
Câu 3: Yếu tri Tam giáo tâm nguyên hiệp.
Tôn-giáo quan trọng nhất là cái Tâm. Chính cái Tâm này mà
Tam giáo làm gốc cho sự qui hợp (Yếu: quan trọng. Tri: biết.
Tam giáo: ba nền tôn giáo lớn ở Á Đông là Phật- Lão- Khổng.
Tâm: cái tâm con người. Nguyên: nguồn gốc. Hiệp: hợp lại).
Câu 4: Trung thứ, Từ bi, Cảm ứng đồng.
Nho dạy Trung thứ, Phật dạy Từ bi, Lão dạy Cảm ứng (Kinh
Cảm Ứng) tất cả đều đồng nhau qua một chữ TÂM 心. Điều
đặc biệt là câu này dùng lối giải thuyết rất tuyệt; tức nhiên mỗi
chữ trong các từ này đều có bộ TÂM đặt ở dưới chữ đó:
Trung thứ 忠 恕 hết lòng thật của mình là Trung, đem lòng
mình nghĩ đến người là Thứ. Trung thứ chính là đạo Nhân
Nghĩa của Đức Khổng Tử.
Từ bi 慈 悲 lòng thương người mến vật, thương khắp chúng
sanh và muốn giúp chúng sanh thoát khổ. Từ bi là hạnh đặc
trưng của Phật.
Cảm ứng 感 應 lấy tinh thần mà cảm với Thần linh. Cảm là
nhân, ứng là quả; cảm là nguyên động lực, ứng là bị động lực;
tỷ như thiện cảm thì phước báo ứng, ác cảm thì họa báo ứng.
Bốn câu Hán văn trên được Đức Lữ Tổ giáng cơ diễn Nôm
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thành bài Khai Kinh, chúng ta thường tụng đọc hằng ngày. Đó:
hình thức Qui Tam Giáo.
Ngày nay, Đạo Cao-Đài Qui Tam Hiệp Ngũ, bởi:
"Tam giáo là ba nền Đạo Chánh thuở nay, song bị tay phàm
canh cải càng ngày càng xa Thánh-giáo mà hóa ra phàm giáo.
Thượng-Đế lấy làm đau đớn, hằng thấy nhơn-sanh phải bị sa
đoạ tội lỗi, mạt kiếp chốn A-Tỳ, nên nhứt định chuyển "Tamgiáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt", chấn hưng Tôn-giáo lại
cho hoàn toàn rồi khêu sáng ngọn đèn thiêng-liêng lên để dìu
dắt bước đường cho kẻ có công TU- HÀNH mà khỏi xảy chân,
lạc lối."
Đây là bài KHAI KINH được diễn Nôm dùng tụng đọc hằng
ngày trong bốn thời Cúng:
KHAI KINH
(Giọng Nam-Ai)
Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái-Dương giọi trước phương Đông.
Tổ-Sư Thái-Thượng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.
Trong Tam-Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Trung-Dung Khổng-Thánh chỉ rành,
Từ-Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên-Đạo: Tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh-Kinh. (gật đầu)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHAI KINH VÔ TỰ
開經無字
(Khai là mở ra, giải cho rõ dưới một hình thức nào cho mọi
người rõ thấu. Kinh Vô-tự là kinh không có chữ, như lúc Thầy
trò Tam Tạng đi Tây phương thỉnh kinh, nhưng lúc đầu thỉnh
toàn là giấy trắng mà thôi. Ấy gọi là "Kinh Vô Tự". Có thật
không? –Đạo là lý. Muốn hiểu được Đạo phải lấy lý mà suy.
Tuy nhiên Kinh vô tự phải nghiệm từ hình ảnh hoặc một vật
thể nào có trước mắt.
Đây: Hình thể Đền Thánh là một con Long Mã quì
Đền Thánh có hình thể con Long Mã quì mang hai chữ
"Nhơn–Nghĩa" là đạo Trung Dung của Đức Khổng Tử, vì có
Nhơn Nghĩa mới có thương yêu, thực hiện đạo lý Nhơn Nghĩa
ấy là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh. Đạo khai kỳ nầy để
tận độ toàn thể nhơn loại, nên Đức Chí Tôn buộc phải thương
yêu làm phương cứu cánh tự giác và giác tha, nếu không đủ
sức thương yêu thì không đặng quyền ghét. Đền Thánh là
nguồn cội Đạo, là bóng mát từ bi, là nguồn suối vĩnh sanh tắm
mát linh hồn, là phướn siêu sanh của Vạn linh sanh chúng.
Bảy chữ Sơn 山 (Thất Sơn) vô vi:
Sự tổng hợp ngoại thể ngôi Đền Thánh từ Đông Lang, Tây
Lang thành một chữ "SƠN", có đến 7 chữ Sơn như vậy, nên
đây là Thất Sơn vô vi; còn Thất sơn hữu hình ở Tỉnh Châu đốc
(An giang).Bên trong nơi Bát Quái Đài là chữ "CHỦ", khoảng
giữa Cửu Trùng Đài là chữ "TRUNG", nơi Hiệp Thiên Đài là
chữ "NHỨT". Chung kết là qui nhứt Đạo Giáo do Chí Tôn làm
chủ, theo tôn chỉ Đạo Cao Đài khi vào Đền Thánh là vào Long
Hoa Đại Hội.
Nội-Ô Đền Thánh là PHẠM-MÔN 梵 門
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Phía trước, hai bên Đền có hai khu rừng Thiên nhiên, mỗi một
khu rừng tượng chữ MỘC 木 (cây) hai khu rừng như vậy là hai
chữ Mộc đứng gần nhau, thành ra chữ Lâm 林 (rừng). Nơi
Đại-Đồng-xã tượng chữ Phàm 凡 Ghép hai chữ Lâm trên,
phàm dưới thành ra chữ PHẠM 梵 (Phật). Nhìn ra vuông rào
có 12 cửa cả thảy, mỗi cửa cách nhau 300m. Cửa gọi là Môn
門 như vậy nơi đây chính là cửa Phật,đất Phật có danh là Tây
Ninh-Thánh Địa.
Thời gian sau đây, Hội Thánh tương lai sẽ cất ngôi Tổ Đình
trong sân Đại Đồng Xã thì tượng hai chữ Sơn Lâm 山 林 rất rõ
ràng. Đó là tất cả lý Dịch cũng là dấu hiệu Chúa tái lâm đến
nơi "Đền Thờ Cha TA" có hai chữ "Sơn Lâm".
Thánh địa Tây Ninh cũng là nơi Chư Phật, Tiên, Thánh xuống
trần để dự Đại Hội Long Hoa vào năm Tý… Ngày ấy là ngày
Đại Từ Phụ sẽ giáng lâm mừng con cái của Ngài đắc quả đạt
vị theo "Bộ Công Di Lạc Tam Kỳ Độ Sanh", thì vàn vàn Thần,
Thánh, Tiên, Phật chầu hầu, hộ giá hào quang chiếu khắp
Thánh Địa là Cực Lạc tại trần gian. Lại nữa 4 cây cột phía
trước Đền Thánh có hai cây chạm Rông (LONG 龍 và hai cây
chạm Sen HOA 花) chính là nơi Tòa Thánh này này sẽ mới
LONG HOA ĐẠI HỘI để tuyển Hiền ra giúp Đạo cứu Đời
Điều nầy cũng chẳng lạ, vì Đức Chí Tôn đã đến Đền thờ Tây
Tạng vào năm 1917, để an ủi, giáo hóa con cái yêu dấu của
Ngài và hứa rằng cứ 50 năm Chí Tôn sẽ đến…Trên thế giới có
ba ngôi Đền Thờ Ngài: Một là La Mã, hai là Jérusalem; hai nơi
nầy Đức Chí Tôn đã đến bằng hình ảnh Thiêng Liêng. Vậy thì
Đền Thánh là ngôi Đền thứ ba Đức Đại Từ Phụ sẽ đến vào
ngày Long Hoa Đại Hội, vì chính Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn
giáng linh lập thành, thì chắc chắn rằng ân huệ sẽ đủ đầy…
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Đài Chiếu-giám cảnh minh nhẹ bước,
"Xem rõ-ràng tội phước căn sinh.
"Lần vào cung Ngọc diệt hình,
"Khai kinh Vô-Tự đặng nhìn quả duyên."

KHAI KHIẾU
開竅
E: To open the intellegence.
F: Ouvrir la faculté intellectuelle.
Khai khiếu 開 竅 con người có thất khiếu cần phải được khai
mở mới có sự thông-minh.
Lời của Đức Quyền Giáo-Tông: "Đức Ngài cũng kể về việc
sáng mắt của Ngài với ông Ca Bảo Đạo: "Có một bữa Đại Từ
Phụ khai khiếu cho Bảo Đạo Ca Minh Chương. Hồi mới khai
khiếu ba anh em tôi (Trung, Cư, Tắc) ngơ ngơ ngáo ngáo
không hiểu chi hết tưởng là Chương niên cao kỷ trưởng mắt
mờ mệt nên Đại Từ Phụ khai khiếu cho sáng láng, ngõ hầu khi
nào Đại Từ Phụ giáng cơ viết Hán Tự, Đạo Hữu coi đọc cho
dễ, té ra không phải vậy. Đấng Chí Tôn khai khiếu cho
Chương để phò loan đặng "đi phổ độ". (Tiểu sử Đức Quyền
Giáo Tông, tr. 29)
Xem thế, buổi đầu khai đạo rất nhiều hiển linh. Nhờ đó, người
theo Đạo ngày càng đông.
Kinh vào học có câu:
"Đại Từ-Phụ xin thương khai khiếu,
"Giúp trẻ thơ học hiểu văn-từ."
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KHAI KHIẾU LINH QUANG
開竅靈光
Đây là Thánh Giáo ngày 13-10-Đinh Mùi của Đức Lý Đại Tiên
giáng Cơ: …" Ôi! Lão vì lòng Từ-bi giáng dạy khuyên răn đủ
lẽ, mà chúng sanh vẫn còn mê muội, theo Đạo mà chẳng tầm
lý Đạo, lại chuộng hư danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nỗi.
Ngày giờ nhặt thúc, buổi Hạ nguơn cận kề cái chết, tâm thần
mê mệt thì làm sao khai khiếu linh quang được mà mong
sống sót. Ôi! Đời Đạo phải chịu nạn tai. Khổ! Khổ! Khổ! Nhơn
sanh nào hay biết, cả một đám lố nhố lao nhao, ham vui thích
lạ, nào hay đâu họa sầu đeo đẳng bên lưng, bước Đạo đã
ngập ngừng, cánh hồng toan trở bước. Đại khảo…
Khảo……Khảo…"

KHAI MINH ĐẠI ĐẠO
開明大道
Có hai quan niệm:
1-Khai minh nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ của Ðức Chí Tôn để
gìn giữ thái bình và an lạc cho nhơn sanh (Khai: Mở ra. Minh:
Sáng. Khai minh: Mở ra cho sáng. Ðại Ðạo: Nền Ðạo lớn đó
là Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, gọi tắt là Ðạo Cao Ðài).
2- Khai Minh Ðại Ðạo là ngày Lễ chính thức Khai Đạo tại Từ
Lâm Tự (Gò kén- Tây Ninh) vào ngày rằm tháng 10 năm Bính
Dần (dl: 19-11-1926). Cả hai quan niệm đều có ý nghĩa như
nhau: Vì có mở Đạo mới phát triển yếu lý của Đại Đạo được.
Theo lời xin mở Đạo của Đức Quyền Giáo Tông. Ông
ERNEST OUTREY trả lời rằng:
*Tôn-chỉ của Cao-Ðài-Giáo là mưu cuộc Hòa bình Thế giới
cho các dân tộc. Nếu quả thật như vậy, thì ai là người biết điều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mà còn dám đứng lên phản đối một cái lý thuyết tối cao như
thế". Thật ra không chỉ bấy nhiêu mà còn rất nhiều điều nữa
nói về Tôn chỉ cao thượng của Đạo:
*Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là thờ Trời và các Đấng Thần
Thánh Tiên Phật hầu cầu xin cứu rỗi cho các chơn linh quá
vãng được siêu thăng và cầu nguyện cho nhơn loại được thái
bình.
*Tôn-chỉ của Đại-Đạo ngày nay là gồm cả ba nhà Đạo chánh
là Nho – Thích - Đạo. Chuyển cả ba Đạo ấy mà hiệp lại làm
một, nên chi chúng ta tu Đại Đạo thì phải noi theo Tôn-chỉ của
Tam Giáo mà tập rèn tâm tánh. Ðạo Cao Ðài xứng đáng là
nền Ðại Ðạo, với ba yếu tố:
-Thứ nhứt, Giáo chủ Ðạo Cao Ðài là Ðấng Ngọc Hoàng
Thượng Ðế "Chúa cả Càn khôn thế giới, nắm trọn thập Nhị
Thời Thần vào tay".
- Thứ nhì, Giáo lý của Ðạo Cao Ðài là nguyên căn Giáo lý của
các Tôn giáo, dung hợp được các Giáo lý của Tam giáo và
Ngũ Chi. Thế nên Ðạo Cao Ðài đã đến thời kỳ "Qui Nguyên
Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi" với tinh thần Tôn giáo Đại
Đồng
- Thứ ba, Ðạo Cao Ðài có nhiệm vụ tận độ 92 ức Nguyên nhân
và Phổ độ chúng sanh trong thời gian Thất ức niên (700.000
năm), một thời gian rất dài của thế giới tâm linh.
Bài Dâng Trà có câu:
"Ngưỡng vọng Từ-Bi gia tế phước,
"Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."
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KHAI NGUƠN
開元
E: To open a new era.
F: Ouvrir une nouvelle ère.
Đức Hộ-Pháp nói: "Hiện đã mãn Hạ Nguơn Tam chuyển, bắt
đầu Thượng Nguơn Tứ chuyển ta gọi là khai nguơn nên phải
để cho pháp luân chuyển."

KHAI NHÃN (Phật Học)
開眼
Khai nhãn (J: kaigen) Nghĩa là mở mắt; được dùng trong hai
trường hợp:
1- Ðược dùng chỉ sự chạm mắt với cái tuyệt đối, Chân như,
Phật tính lần đầu. Người lĩnh hội được đại ý Phật pháp thường
được gọi là có Pháp nhãn
2- Chỉ Lễ an vị một tượng Phật. Người ta nói rằng: bức tượng
hay hình của Phật chỉ "sống" khi có đủ hai con mắt.Trong buổi
lễ Khai nhãn, vị Tăng trụ trì gắn mắt (tượng trưng) và nhấn
mạnh sự tôn kính Phật tính vô tướng của mình được biểu hiện
qua bức tượng này.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

KHAI PHÁP
開法
E: Juridical reformer.
F: Réformateur Juridique.
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Pháp Chánh Truyền định: "Khai Pháp là một trong Tứ vị Thời
Quân dưới quyền Chưởng Quản của Hộ-Pháp Dưới quyền Hộ
Pháp có bốn vị:
- Tiếp Pháp - Khai Pháp - Hiến Pháp - Bảo Pháp
Bốn vị ấy đồng quyền cùng Hộ Pháp; khi đặng lịnh người sai đi
hành chánh, song mỗi vị có mỗi phận sự riêng, quyền hành
riêng.
Khai Pháp khi tiếp đặng luật lệ, đơn trạng kiện thưa của Cửu
Trùng Ðài định xử hay là đã xử nơi Tiếp Pháp dâng lên, thì
quan sát coi nên cho cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài biết cùng
chăng, như đáng việc thì tức cấp nhứt diện tư tờ cho Cửu
Trùng Ðài xin đình đãi nội vụ lại bao lâu tùy ý, song chẳng
đặng phép quá 15 ngày, nhứt diện trình cho Hộ Pháp hay,
đặng Hộ Pháp mời nhóm Hiệp Thiên Ðài, khi hội Hiệp Thiên
Ðài thì Khai Pháp phải khai rõ nội vụ ra cho Hiệp Thiên Ðài
quyết định, như quyết định phải sửa cải luật lệ hay là buộc án,
thì Khai Pháp phải dâng lại cho Hiến Pháp.
Hộ-Pháp "Lo Bảo hộ luật Ðời và luật Ðạo, chẳng ai qua luật
mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết".
Nói tóm lại, Hộ Pháp là người bảo hộ, luật Ðời và luật Ðạo, gìn
giữ cho Ðạo khỏi qui phàm, nâng đỡ cho đời vào Thánh vị,
chẳng ai qua Luật mà Hiệp Thiên Ðài chẳng biết, dầu toàn
Cửu Trùng Ðài hay là Hiệp Thiên Ðài sái luật thì Hộ Pháp phải
phân xử cho phân minh, vì vậy mà Thầy buộc cả chi "PHÁP"
phải thề giữ dạ vô tư mà hành chánh".
Pháp Chánh Truyền: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền
thì ắt có trọng phạt".
Chú Giải: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin
buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội
Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ ra rằng:
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Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây
sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc lịnh vào mình mà
hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng
phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại
buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng
phải minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh."

KHAI PHÁP CHƠN QUÂN TRẦN DUY NGHĨA
(1888-1954)
Ngài Trần-Duy-Nghĩa Nguơn linh là Thánh Pierre
Ông Trần Duy nghĩa sinh ngày
17-8 Mậu-Tý (dl 11-9-1888).
Qui lúc 3giờ sáng ngày 22-01Giáp Ngọ (24-2-1954). Ngài
Khai Pháp Trần Duy Nghĩa,
nguơn linh là Thánh Pierre,
một trong 12 vị Thánh Tông
Ðồ của Ðức Chúa Jésus
Chris, nhưng có đến ba lần
chối Chúa. Chuyện kể lại: Một
hôm nọ, Đức Phạm Hộ Pháp
lập Đàn, có các vị Chức sắc
Thiên phong dự chứng. Đức
Hộ Pháp cầm cây Kim Tiên
đưa ra bên trên và trước mặt
Ngài Khai Pháp đang quì. Đức
Hộ Pháp nói: "Nầy Pierre, ngày trước ngươi đã chối TA ba lần,
lần nầy Ta tha cho đó."
Tiền kiếp của Ngài là Thánh SAINT PIERE, tức là một trong 12
Thánh Tông-Đồ của Thiên-Chúa-giáo, ngày nay các vị Thánh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ấy cũng trở lại trong hàng Thập Nhị Thánh, tức là Thập Nhị
Thời-Quân trong cửa Hiệp-Thiên Đài cũng giữ phận sự hầu
Thầy mà thôi".
Hiện tượng này, một lần nữa xác định rằng Đức Chúa JésusChrist vốn tiền thân của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc, Ngài
làm nhiệm vụ tha tội cho Thánh Pierre. Khi Ngài Khai Pháp
Trần Duy nghĩa qui Thiên liền giáng Cơ cho bài thi làm Bài
Thài hiến Lễ cho Ngài:
Đã chán công danh dưới phép người,
Đem thân cửa Phạm để nên nơi.
Lóng chuông Bạch-Ngọc hồi hồn tục,
Nghe trống Lôi-Âm tỉnh mộng đời.
Nắm pháp Thiêng-Liêng dìu Thánh vị,
Cầm Cân Công-lý giữ ngôi Trời.
Dầu chưa trọn nghĩa Thiên-Thơ định,
Giác ngộ vui theo cũng kịp thời.
Đức Hộ-Pháp nhắc lại buổi đầu Đức Chí-Tôn dạy "đi tìm
Pháp". Nhưng rốt lại đi tìm đúng Ông Trần-Duy Nghĩa, sau
Đức Chí-Tôn phong cho Ngài là KHAI-PHÁP CHƠN-QUÂN,
rằng: "Bần Đạo đưa bài Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy đi tìm
Ngài thì Ngài nói với Bần Đạo hai câu, mà làm cho Bần Đạo
kính phục và cảm tưởng mãi nơi tâm, biết rằng ông nầy có thể
chung sức với mình gánh vác nỗi sự nghiệp của Chí Tôn đã
giao phó. Ngài nói: Tôi tưởng dòng dõi của dân tộc Việt Nam
trên bốn ngàn năm đã chết, nào dè ngày nay Đức Chí Tôn đến
định lập Quốc Đạo thì chắc hẳn rằng đất nước Việt Nam sẽ
sống lại được mà là cứu chữa Tổ quốc và giống nòi dân tộc
Việt Nam sẽ cỗi ách lệ thuộc giữa thời Pháp thuộc đang bạo
hành. Kể từ đó thì Ngài vẫn cương quyết lo giúp đỡ Bần Đạo
và sự kính nể đáo để không giờ phút nào mà Đức Ngài muốn
rời xa Bần Đạo. Khi trở về Thánh Địa Bần Đạo gượng làm vui
chớ kỳ thật riêng về Đức Ngài Khai Pháp và Bần Đạo không
giờ khắc nào mà quên trong cảnh tù đày lao lung…Bần Đạo
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đã thấy toàn thể con cái Đức Chí Tôn rất chú ý về việc đó,
nhưng Bần Đạo ôm lòng nín chịu và căn dặn Ngài vẫn dằn
lòng không thốt ra lời nói gì cả. Bần Đạo sợ nói ra đây gây oán
chất hờn thêm cho Đạo, nếu Bần Đạo nói ra không có bút mực
nào tả cho hết, lại thêm xung đột. Kể từ ngày về Thánh Địa
Đức Ngài Khai Pháp thường than khổ với Bần Đạo, vì sợ e
không khỏi gây cảnh nồi da xáo thịt, bên ngoài thì Pháp, bên
trong thì Việt Minh, ở giữa thì Quân Đội Cao Đài, ai vui hứng
chớ riêng Đức Ngài không có ngày nào mà không lo sợ sự đổ
máu giết chốc lẫn nhau làm đến tương tàn cốt nhục của nòi
giống Việt Nam ta nữa mà chớ…"
Thử cơ Bút - Nguơn linh Pierre giáng:
Một hôm Ông Bà Đốc Phủ Chi, là người theo Đạo Công-giáo
có đến nhà Ngài Cư, mục đích muốn thử xem vấn đề chơn giả
của Cơ Bút, nên ông Bà có đề nghị: "Xin cho chúng tôi để thử
trên bàn Cơ hai vật này là Ảnh tượng CHÚA và Cây Thánh
giá. Nếu Đức Cao Đài là Thượng-Đế thật thì mới giáng Cơ
được, bằng Quỉ Vương thấy hai vật báu này tự nhiên phải
tránh". Ông CƯ bằng lòng cho thử. Đoạn Ông Đốc Phủ cùng
ngồi với Ngài TẮC để quan sát. Trước hết Thánh Pierre giáng
Cơ cho bốn câu thi để trả lời cho Ông Bà Đốc Phủ Chi, vào
ngày 17-11 Ất-Sửu (dl: 01-01-1926) Thánh giáng Cơ cho biết:
SAINT PIERE
Thiên đàng giữ cửa góc Trời Tây,
Truyền Ðạo cho dân biết mặt Thầy.
Cứu chuộc đã gần đôi ngàn tuổi,
Cao Ðài phú thác dắt dìu bây.
(31 Decembre 1925)
Ngày 11-01 Bính Dần (dl: 23-2-1926) Đức Chí Tôn có giáng
cho KHAI-PHÁP CHƠN-QUÂN bài thi:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN KH▐

45

Đạo Tâm rỡ rỡ sáng như ngày
Hiệp cũng may mà gặp cũng may.
Đã mộ trong lòng thân cũng mộ,
Một lòng mộ Đạo chớ đơn sai.
Ngài Khai Pháp quí danh là Trần Duy Nghĩa, sanh năm Mậu
Tý (1888) tại làng Thành Phô, tổng Hòa Lạc Hạ, tỉnh Gò-Công.
Trưởng thành trong một gia đình Nho phong. Thân phụ là Ông
Trần-Duy-Quyền và Thân mẫu là Bà Đặng thị Lâu, đều ở Gò
Công. Ngài Trần Duy Nghĩa được Thiên phong Khai Pháp,
cùng một lượt với chư vị Thời-Quân khác khi Đức Chí Tôn lập
Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài ngày 12 tháng Giêng năm
Đinh Mão (dl 13-2-1927). Ngài hợp cùng Ngài Tiếp-Pháp
Trương văn Tràng thành cặp Phò-loan truyền Đạo lúc ban sơ
và sau đó trở thành cặp Phò loan chuyên về Bí Pháp.
Sau khi qui liễu năm 66 tuổi, Ngài có giáng cơ cho bài thi ngày
23-1-Giáp Ngọ (1951):
Sáu mươi sáu tuổi có bao lâu,
Ngoảnh lại trần gian chửa mãn sầu.
Tiếc lúc về già đời mỏi mắt,
Dầu an Tiên cảnh vẫn đeo sầu.
- Ngày 04-03-Ất Tỵ (1965) Ngài cho bài khoán thủ:
KHAI khiếu huyền linh diệt tánh phàm,
PHÁP điều khử mị dẹp tà tâm;
CHƠN truyền mầu nhiệm Tam Kỳ xuất,
QUÂN tướng đua giành nước Việt Nam.
- Dịp khác Ngài cho bài sau đây:
TRẦN hoàn khỏa lắp bụi phù sanh,
DUY lý uyên thâm tại Đạo thành.
NGHĨA dõng tài cao còn thiếu đức,
Nắm cơ trị thế khó nên danh.
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KHAI SÁNG
E: To find.
F: Fonder.
"ÐẠI ÐAO TAM KỲ PHỔ ÐỘ khai sáng tại Việt Nam từ năm
1926, người bổn Ðạo lúc ấy còn bị quyền Ðời bó buộc. Mãi tới
năm 1956 Hội Thánh ký thỏa ước với Chánh Phủ Cộng Hòa
ước hẹn không làm chính trị và được trọn quyền truyền bá mối
Ðạo khắp xứ Việt Nam".

KHAI THẾ
開 世
E: Temporal reformer.
F: Réformateur Temporel.
Khai Thế là một trong Tứ vị Thời Quân thuộc Chi Thế, dưới
quyền Chưởng Quản của Thượng Sanh
Dưới quyền của Thượng Sanh có bốn vị Thời quân:
- Tiếp Thế - Khai Thế - Hiến Thế - Bảo Thế
Bốn vị Thời Quân chi THẾ đặng cùng quyền cùng Thượng
Sanh, khi người ban lịnh hành chánh; song mỗi vị có mỗi phận
sự riêng, quyền hành riêng.
Khai Thế khi tiếp đặng đơn trạng chi chi của Tiếp Thế dâng
lên, thì phải kiếm hiểu các nguyên do coi có đáng buộc án
cùng chăng, như đáng thì nhứt diện tư tờ qua Cửu Trùng Ðài
cho biết nội vụ, nhứt diện dâng sớ cho Hộ Pháp cầu người
mời hội Hiệp Thiên Ðài đặng định đoạt. Khi đặng lịnh của Hiệp
Thiên Ðài thì Khai Thế phải dâng nội vụ lên cho Hiến Thế.
Thượng Sanh và tứ vị Thời Quân về chi Thế, cũng phải thề
giữ dạ vô tư mà hành chánh."
Pháp Chánh Truyền: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà
hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì ắt có trọng phạt".
Chú Giải: "Vì lời khuyên của Thầy mà Ðức Lý Giáo Tông xin
buộc cả Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phải Minh Thệ giữa Hội
Thánh rằng: Lấy dạ vô tư mà hành Ðạo, lại muốn tỏ ra rằng:
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây
sắc lịnh, buộc cả Tín Ðồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi
Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài mang dây sắc lịnh vào mình mà
hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng
phải chiều theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội, lại
buộc cả Chức Sắc nào đã thọ quyền của Hiệp Thiên Ðài cũng
phải minh thệ, y như vậy mới đặng hành chánh."

KHAI THẾ CHƠN QUÂN THÁI VĂN THÂU
(1899-1981)
Ngày sinh: năm Kỷ Hợi
(1899)
Qui Thiên: Lúc 5giờ 30 chiều
ngày 02-06-Tân Dậu (dl: 0307-1981)
Ngài Khai-Thế Thái-VănThâu bị bịnh tâm thần kéo
dài. Sau cùng qui tại Tư gia
Xã Qui-Đức (Cần-giuộc).
Không có bài thài hiến lễ.
Ngài là người cùng quê nhà
với Ngài Hiến-Đạo Phạmvăn-Tươi. Thời trẻ hai người
là bạn với nhau.
Đầu năm Bính-Dần (1926)
một đàn Cơ ở Tân-Kim (Cần giuộc) tại nhà ông Hội-đồng địa
hạt Nguyễn văn-Lai, ông Đốc Phủ Nguyễn văn Tương (Chủ
Quận Cần giuộc) và ông Lê-văn Lịch (Vĩnh nguyên Tự) chứng
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đàn. Hai ông Ca-Minh-Chương và Phạm-văn-Tươi phò loan.
Ngài Thái-văn-Thâu có đến hầu đàn và được Đức Chí-Tôn
thâu làm Môn-Đệ. Khi Đức Chí-Tôn lập Pháp Hiệp-Thiên-Đài
ngày 12-01-Đinh Mão (dl: 13-02-1927) Ngài Thái-Văn-Thâu
đắc phong KHAI THẾ HIỆP-THIÊN-ĐÀI.
Ông cũng làm việc đắc lực trong Hội-Thánh, nhưng vào năm
1941, Đức Hộ-Pháp cùng với 5 vị Chức sắc bị nhà cầm quyền
Pháp bắt lưu đày sang Madagascar (Phi Châu), lính Pháp vào
chiếm đóng Tòa-Thánh. Ông lui về quê nhà ở xã Qui Đức an
dưỡng, thì cơn bịnh tâm thần kéo dài bất thường.
Ông Qui tại tư gia lúc 5 giờ 30 chiều ngày 02-06-Tân Dậu (dl:
03-07-1981) Hưởng thọ 83 tuổi. Đại diện Hội-Thánh và Ban
Cai-quản Thánh Thất Cần giuộc tổ chức lễ an táng tại quê
nhà.
Ngài Khai-Thế Thái-văn-Thâu là vị Thời Quân đăng Tiên sau
cùng trong số 12 vị Chơn-Quân. Gặp lúc hoàn cảnh đất nước
đổi thay, Đạo quyền nghiêng ngửa, Hội-Thánh và các cơ quan
Hành-Chánh-Đạo bị giải thể, không thể di Thánh hài của Ngài
về an táng nơi Thánh Địa được, đành phải an táng theo nghi
thường tại quê nhà của Ông tại Xã Qui Đức (Cần-giuộc).

KHAI THIÊN LẬP ĐỊA
Khai Thiên lập Ðịa là mở Trời lập Ðất, ý nói thuở đầu tiên của
Càn khôn Thế giới nầy. Phải qua nhiều thời gian tạo dựng khó
nhọc nên mới được như ngày nay
Thầy dạy: "Từ khai Thiên lập Ðịa, Thầy cũng vì yêu mến các
con mà trải bao nhiêu điều khổ hạnh, mấy lần lao lý, mấy lúc
vang mày, nuôi nấng các con hầu lập nền Ðạo, cũng tưởng
cho các con lấy đó làm đuốc soi mình đặng cải tà qui chánh.
Mấy lần vun đắp nền Ðạo, Thầy cũng đều bị các con mà hư
giềng đạo cả. Thầy buồn đó các con."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thi văn dạy Đạo rằng:
Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng?
Hành tàng chơn Đạo gọi sao rằng:
Khai thiên lập Địa ai là chủ?
Thánh Phật là ai dám đón ngăn?

KHAI THIÊN ĐỊA NHƠN VẬT CHI TIÊN
開天地人物之先
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo)
(Khai: Mở ra. Thiên Ðịa: Trời và Ðất. Nhơn vật: Người và loài
vật. Chi Tiên: có trước).tức nhiên khi mở ra Trời Ðất, Ðức Thái
Thượng Ðạo Quân là Ðấng có trước loài người và muôn vật.
Câu kinh nầy nói về sự tích của Ông Bàn Cổ, một hóa thân
của Ðức Thái Thượng Ðạo Quân.
Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích của Bàn Cổ như
sau: Tại núi Côn Lôn, có một cục đá tròn và lớn, đã thọ khí Âm
Dương rất lâu đời, nên đã thâu được các tánh linh thông của
vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng
giờ Dần một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một
vị Linh Chơn hy hữu, một người đầu tiên của thế gian, được
gọi là Bàn Cổ.
Vừa được sanh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió
nuốt sương, ăn hoa quả lần lần lớn lên, mình cao trăm thước
(thước Tàu), đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô
cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một
cái búa và một cái dùi, ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải
cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Ngài ước
ao Trời Ðất sáng tỏ thì người và vật mới hóa sanh được. Ngài
ao ước vừa dứt tiếng thì tiếng sấm nổ vang, Trời trong Ðất
yên, vạn vật liền sanh ra đủ cả. Ngài chỉ Trời là Cha, Ðất là
Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian,
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nên gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên
tử (con của Trời) cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của
thế gian nên gọi là Thiên Hoàng.
Bàn Cổ là Thiên Hoàng, sanh nơi Dần Hội, thọ được 18000
tuổi rồi mới qui Thiên. Tiếp theo Thiên Hoàng là Ðịa Hoàng, rồi
Nhơn Hoàng, gọi chung là Tam Hoàng. Sự tích nầy cũng có
chép trong Truyện Thần Thoại Trung Quốc, rất hoang đường,
nhưng cũng cho biết được rằng, Tam Hoàng gồm Thiên
Hoàng, Ðịa Hoàng và Nhơn Hoàng là ba vị vua đầu tiên của
nước Tàu.
Ðức Thái Thượng Ðạo Quân chính là Bàn Cổ, là Thiên Hoàng
và cũng là thủy tổ của loài người (Tàu).

KHAI TÔNG ĐỊNH ĐẠO
開宗定道
Khai: Mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Tông: còn đọc là
Tôn: tôn giáo. Định: sắp đặt. Đạo: tôn giáo. Khai tông định
Đạo là mở ra và sắp đặt một nền tôn giáo.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
"Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài."

KHẢI CA
凱歌
E: Song of victory.
F: Chant de victoire.
Khải: Vui vẻ, vui hòa. Ca: hát. Khải ca là hát mừng chiến
thắng, thành công vẻ vang, để tỏ vui mừng đắc ý (Thắng trận
trở về).
Bài thi tiên tri của Đức Lý Giáo Tông:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THI:
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam Thiên trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định phận tại thu phân.
Lý Giáo Tông
(1-3-Mậu Tý, dl 9-4-1948)

KHẢI ĐỊNH (Vua Nhà Nguyễn)
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KHAM
Kham 堪: chịu được
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Dìu đời với sức không kham,
"Mượn quyền Thuyết pháp đặng làm cơ quan."

KHẢM Quẻ 29. Quẻ Bát Thuần Khảm
Quẻ 29. Quẻ Bát thuần Khảm 八 純 坎
Tượng: Tứ khổ
Quẻ này là quẻ Bát-thuần Khảm. Khảm hạ là nội Khảm, Khảm
thượng cũng là ngoại Khảm. Trên dưới trong ngoài thảy đều là
Khảm, nên tên quẻ đọc là Bát Thuần Khảm.
Khảm là hiểm mà cũng có nghĩa là hẹp-hòi và còn có nghĩa là
nước.Thánh-nhân xưa đã đặt ký hiệu quẻ Khảm ☵ là gồm một
Dương được bao bởi hai âm, điều này cũng đúng theo khoahọc ngày nay về công thức Hoá học ký hiệu nước bằng H20,
tức là hai Hydro và một Oxy. Oxy là Dưỡng-khí là Dương,
Hydro là đạm khí là Âm, nào có khác nhau. Hẳn Thánh-nhân
đã am tường khoa-học Hoá học bao ngàn năm rồi, mãi đến
giờ này nhân-loại mới tìm được công-thức sống, như vậy
Khoa học thực nghiệm quả tình chỉ đi sau Đạo-học mà thôi.
Nhưng điều này tuỳ theo trình độ tiến-hoá của nhân-loại đến
đâu thì lý giải đến đó vậy. Cho nên nước luôn gắn liền với đất,
nếu là đất bẩn hoà với nước thành ra bùn. Khi người bị lắm
bùn thì dùng nước mà rửa. Nói chung nước rất cần ích cho sự
sống. Người có thể nhịn ăn được nhiều ngày chớ không thể
nhịn nước được dầu một thời gian ngắn.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Đại quá tiếp lấy quẻ Khảm
là cớ vì sao?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Theo về thể, quẻ Khảm có một hào Dương bị hãm giữa hai
hào Âm, tức là Dương bị nhốt trong hai Âm nên không thể
thoát ra được.Trên dưới đều là Khảm nên đặt tên quẻ là
Thuần Khảm, còn gọi là Tập Khảm hay Bát thuần Khảm cũng
cùng một nghĩa.
Sau thời Đại-quá tiếp lấy Thuần Khảm, vì vật không thể Quá
được mãi, hễ quá rồi tất nhiên sụp vào hiểm, nên sau Đại-quá
tiếp lấy quẻ thuần Khảm là vậy.
Tiếng Việt-Nam gọi nước là thức uống, là chất lỏng, ngoài ra
nước gắn liền với đất gọi là đất nước, chữ đất nước là chỉ
giang san. Tiếng Việt phong phú là chỗ đó.
Nhắc lại câu chuyện của Vua Tự-Đức từ thuở thiếu thời tuy
còn trẻ tuổi nhưng sớm hiểu được giá trị của một thời Vua mất
nước, cha ông trong Hoàng tộc bị bắt lưu đày nơi Hải Đảo như
Vua Duy-Tân, Hàm Nghi. Một hôm Ông ra ngoài bãi biển chơi
ngồi vọc cát, ông liền hỏi người hầu rằng: tay bẩn phải làm
sao?
- Bẩm: tay bẩn thì lấy nước mà rửa.
Nếu nước bẩn thì lấy gì mà rửa?
- Nước bẩn thì lấy máu mà rửa.
Cuộc đời này tất cả đều chung chịu trong vòng Tứ khổ mà
thôi. Có khổ mới mưu tìm cách giải cảnh lệ nô vậy
Thời buổi này nhân-loại đã chịu khổ đến mức tận cùng rồi, do
vậy mà Đức Hộ-Pháp nêu lên Thuyết Tứ Diệu đề khổ của Đức
Phật Thích-Ca, mục đích để đưa cho nhân loại thấy rằng cái
Khổ này luôn đeo đẳng con người và cả muôn loài vạn vật từ
xưa đến giờ không ai tránh khỏi. Vì cái Tứ khổ của nhân loại
vẫn mãi đeo-đẳng không biết tới ngày nào đây mà chẳng chịu
buông tha?.
Đức Hộ-Pháp buột lời than cho nhơn-loại rằng:
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"Ngày giờ nào nhơn-sanh cũng tìm phương an-ủi cho bớt
thống-khổ, kiếm phương an-ủi; tìm cùng đáo-để như tìm gió
theo mây chạy đến gõ cửa ĐứcKhổng-Phu Tử:
"Ông có thuốc gì an-ủi nỗi thống-khổ tâm hồn của tôi không?"
Đức khổng-Phu-Tử trả lời:
- Phương chuyển thế không cùng, dầu đoạt được Bí-pháp lấy
Trung-dung cũng chưa thỏa mãn.
Sang gõ cửa Phật Thích-Ca:
- "Phật có thuốc gì chữa nỗi thống khổ tâm hồn của tôi
chăng?"
Phật đem chơn-lý trước mắt là Sanh, lão, Bịnh, tử, ấy là
chơn-lý. Người mới tự xét: Tôi không muốn sanh mà ai sanh
ra tôi chi, để tôi phải chịu khổ thế này?
Sống, tôi không muốn sống, vì sống là gốc sản xuất tứ khổ.
Cái khổ ấy chẳng phải của tôi mà ai làm cho tôi khổ. Cũng
không thỏa-mãn tâm hồn. Tìm nơi Phật không thấy đặng gì!
Đến gõ cửa Lão-Tử:
- Bạch Ngài, có món thuốc gì an-ủi tâm hồn tôi không?
- Bảo, cứ giữ đạo-đức làm căn-bản, thóat mình ra khỏi thúcphược thất tình, lên non phủi kiếp oan-khiên, tìmnơi tịch-mịch
an-nhàn thân tự-toại. Nếu không thế ấy thì đừng mơ-mộng gì
thoát khổ được.
Nghe lời, lên núi ở, mà ngặt nỗi hễ mỗi lần đem gạo lên ăn, thì
khó nhọc trần-ai khổ nhộng. Đói, tuột xuống, thất chí nữa,
thành phương an-ủi cũng ra ăn trớt.
Đến gõ cửa Thánh Jésus De Nazareth, hỏi:
- Đấng Cứu-Thế có phương thuốc nào trị thống khổ tâm-hồn
tôi không?
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- Trả lời: Nếu các Ngươi quả-quyết nhìn nhận làm con cái Đức
Chúa Trời, tức là Đức Chí Tôn, làm như Người làm, mới mong
an-ủi tâm hồn được. Trong khuôn khổ, phương-pháp làm con
cái của Đức Chí-Tôn thì lắm kẻ nói được mà làm không được,
cũng như tuồng hát viết hay mà không có kép tài đặng hát.
Cả thảy không chối, cũng có kẻ an-ủi được nhờ đức-tin vữngvàng, còn phần nhiều ngược dòng đi ngã khác, không ở trong
lòng Chí-Tôn chút nào tất cả. Thất chí nữa, hết tìm ai!"

KHÁN ĐÀI
看臺
E: The tribune.
F: La tribune.
Khán: Xem, coi. Đài: cái nền đất đắp cao. Khán đài là cái đài
xây cao lên, có từng có nấc từ thấp lên cao, để nhiều người
lên đó xem lễ hay xem một cuộc biểu diễn thể thao hay văn
nghệ.
Trước Tòa Thánh, hai bên Đại Đồng Xã, Hội Thánh cho xây
hai khán đài lớn, có mái che, để Hội Thánh mời đông đảo các
quan khách đến xem các buổi lễ lớn của Đạo.

KHÁN GIẢ
看者
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta may duyên được ngó thấy mình
ngồi trên chỗ cao-trọng để làm người khán-giả, dòm thấy
người Bạn của chúng ta lâm vào cảnh ấy, dầu ai vững tâm thế
nào Tôi tưởng khó cầm giọt lụy đặng.
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KHANH TỂ
卿宰
E: The hight dignitaries of government.
F: Les grands dignitaires de la cour.
Lục Nương Diêu Trì Cung giáng Cơ:
Chanh ranh vạn thế ở trong vòng,
Giành giựt lẫn nhau miếng đỉnh chung.
Khanh Tể sao bằng tên Ðạo Sĩ,
Hết đời ai giữ chức làm Ông.
Thi văn dạy Đạo:
Khanh tể chưa hay bẳng hiếu thân,
Nhơn luân trọn đạo đáng nên Thần.
Ví xưa biết chút đường tu niệm,
Thì chắc nay đà ngự các lân.

KHÁNH CHUÔNG
Thi văn dạy Đạo:
Khánh chuông tiếng khởi giục nhơn sanh,
Bỏ ác mà đi đến nẻo lành.
Kiếp trước phải ngừa là kiếp phạt,
Hễ là có thưởng phạt theo mình.

KHÁNH ĐẢN
慶誕
E: The birthday
F: Anniversaire de la naissance.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khánh: Chúc mừng, chúc thọ, điều phước. Đản: ngày sanh.
Khánh đản là lễ mừng sinh nhựt (ngày lễ giáng sinh).

KHÁNH TIẾT
慶節
E: Festivals.
F: Fêtes.
Khánh: Chúc mừng, chúc thọ, điều phước. Tiết: có phép tắc
trật tự, ngày lễ. Khánh tiết là lễ mừng vui mừng, lễ lược.
Ban Khánh tiết là ban tổ chức những cuộc lễ.

KHÁNH THỌ
慶夀
E: The feast of longevity.
F: La fête de longevité.
Khánh: Chúc mừng, chúc thọ, điều phước. Thọ: sống lâu.
Khánh thọ là lễ chúc thọ, mừng tuổi thọ, mừng sống lâu.
(Xem: Chúc thọ)

KHẢO (1)
• KHẢO 考
o

o

Thọ khảo, già nua. Bố đã chết rồi gọi là khảo. Các tiên
nhân về bên đàn ông đều dùng chữ khảo cả. Như tổ
khảo 祖考 ông. Khảo xét.
Thí. Lấy các bài văn học để chọn lấy học trò xem ai
hơn ai kém gọi là khảo. Như khảo thí 考試 thi khảo.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Xong, khánh thành nhà. Đánh, khua. Trọn, kết cục. Vết.
Bộ: phốc (hay phộc) (攴)

• KHẢO 攷 khảo. Xét, cũng như chữ khảo 考.
• KHẢO 拷 (Bộ thủ 手) khảo. Đánh tra khảo

KHẢO (2)
Khảo là Tra xét, thử thách, thi, kiểm điểm lại.
Thầy dạy: "Vốn từ trước trong Thiên thơ Tam Kỳ Phổ Độ nầy
nền Chánh giáo phải có: Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục
Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên đồ đệ, Chưởng quản
thâu Tam giáo hiệp nhứt.
CHIÊU, thiệt là Nhứt Phật đó. Vậy, trước ngày định lập Thiên
phong đặng tôn chức Giáo Tông cho nó, thì Chúa Quỉ sai tam
thập lục động địa giái kêu nài với Ta rằng: Cựu phẩm nó
chẳng xứng ngôi ấy và kiện rằng: Nó chẳng nhứt tâm thờ
phượng Ta. Ta có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm giúp
lời, Ta nhứt định phong chức Giáo Tông cho nó. Chúa Quỉ xin
lịnh Ta mà khảo nó và phải để cho Tam thập lục động hành
xác nó. Ta không nỡ nên cho khảo mà không cho hành xác.
Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo nó phải bị Tà quái áp chế
nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn thương yêu chẳng nỡ,
nhưng mà có mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật thì khó bề bào
chữa đặng.
Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí Tôn mà tha thứ, song buộc
nó phải Tịnh thất. Ta vừa muốn tha nó, lại bị Tam thập lục
động khảo nữa thì mới liệu sao? Ta phải giáng Cơ biểu nó.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHẢO CỨU VỤ
考究務
E: The Research Institute.
F: Institut de Recherche.
Khảo cứu vụ là một cơ quan của Đạo Cao Đài do Hội Thánh
lập ra, có nhiệm vụ nghiên cứu giáo lý, văn hóa và lịch sử của
Đạo, để phát huy và truyền bá cho mọi người đều biết. (Khảo:
Tra xét, thử thách, thi. Cứu: tìm biết. Vụ: cơ quan làm việc.
Khảo cứu là tra xét, đối chứng để tìm hiểu cho rõ ràng.
Cơ quan Khảo cứu nầy được Đức Hộ Pháp thành lập từ năm
1948 (Đinh Hợi), nhưng chỉ hoạt động một thời gian thì phải
ngưng lại vì thời cuộc chiến tranh.
Nguyên văn Thánh Lịnh của Đức Hộ-Pháp:
Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng

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

Số: 114 / TL
THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Đạo Luật ngày 16-01-Mậu Dần (dl 15-02-1938) giao
quyền Thống nhất Chánh Trị Đạo cho Đức Hộ Pháp nắm giữ
cho đến ngày có Đầu sư chánh vị.
Nghĩ vì sự Phổ thông Chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là
việc rất cần ích trong lúc nhơn sanh đang tiến trên con đường
Hạnh phúc - Hoà bình
Nghĩ vì mục đích Cao-Đài Đại-Đạo là đem nhân loại đến chỗ
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Đại-Đồng tạo Tân Dân chỉ ư chí thiện trong khuôn viên TânLuật Pháp-Chánh-Truyền.
Nghĩ vì Chánh giáo của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là QUI
NGUYÊN TAM GIÁO PHỤC NHỨT NGŨ CHI cho đặng Phổ
thông Chơn Đạo phải thông hiểu rành mạch nguyên lý của các
Tôn-giáo. Nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt:
1-Thiết lập Khảo-Cứu-Vụ tại Toà-Thánh để sưu tập Kinh điển
và Thánh Ngôn, Thánh Giáo đặng khảo cứu Triết lý Cao-Đài
Đại-Đạo và Kinh sách của Tôn-giáo khác mà ra Kinh sách để
Phổ thông Đại-Đạo Tam-kỳ.
2- Tổ chức các cuộc giảng Đạo tại Toà Thánh và các Châu
Đạo để phổ thông Triết lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
3- Tổ chức các lớp Huấn luyện Chức sắc, Chức việc để đủ tài
liệu truyền Giáo.
4- Ra báo chí để Phổ thông Chơn Đạo
Điều thứ nhì: Cách Tổ chức:
A-Ban Thị sát:
Ban này gồm có:
- Một Chánh Thị sát
- Hai Phó Thị sát
- Hai Chánh Phó Thư ký
- Một Chánh Giám Thủ Kinh tịch
- Một Thủ bổn
- Một phó Thủ bổn
- Và nhiều Hội viên thường trực để tiếp đãi tân khách, đọc giả
và để sung vào việc các Ban Khảo cứu như:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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3-Nho giáo.
6- Hồi giáo.

B-Nhiệm vụ
Một Chánh Thị sát:
a/- Hay về giao thiệp cùng các Tôn giáo trong nước và ngoại
bang
b/- Tổ chức phân cấp, điều khiển các cơ quan phụ thuộc
c/- Chuẩn xuất những khoản chi tiêu một trăm đồng trở lên
Phó Thị sát nhứt:
a/- Thế cho vị Chánh Thị Sát trong các nhiệm vụ khi vị này
vắng mặt
b/- Tiếp đãi Tân khách khi nào tân khách yêu cầu thăm vị
Chánh thị sát sẽ đưa vào (không xin tham kiến không đưa
vào)
Phó Thị sát nhì:
a/- Thay thế cho vị Chánh thị Sát mà kiểm soát hành động của
các cơ quan phụ thuộc.
b/- Thế cho hai vị trên nếu cả hai cùng vắng mặt.
Chánh Phó Thư ký: Lo việc thư tín giao thiệp với ngoại giới
dưới của vị Chánh Phó thị sát.
Chánh Phó Giám Thủ Kinh tịch: mấy vị này giữ sổ Kinh
Sách, sắp Kinh sách thứ tự trong kinh.
Chánh Thủ bổn: Giữ tiền
Phó Thủ bổn: Giữ sổ thâu xuất
Cả hai đều đặng phép cho xuất những khoản chi tiêu dưới một
trăm đồng (thời gian năm 1948). Nhưng phải có toa vé và sổ
sách rành rẻ, mỗi phiếu xuất phải có chữ ký "đồng ý" của vị
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Thủ bổn. Những khoản tiền xuất từ 100 đồng trở lên phải có
sự chuẩn xuất và chữ ký của vị Chánh Thị sát mới hợp pháp.
Điều thứ ba: Các cơ quan phụ thuộc
1- Các cơ quan khảo cứu: lo gom góp hoặc mua sắm các
kinh sách bằng Việt văn, Pháp văn, Anh văn…sắp từng loại
trong kệ tủ để tiện khảo cứu và tụng đọc.
Các kinh sách ấy không được cho mượn đem ra khỏi phòng
khảo cứu.
Khảo Cứu vụ có:
- Một phòng tiếp khách
- Một phòng Khảo cứu
- Một phòng đọc sách báo
2- Ban tạp chí: Ban này lo việc viêt bài hoặc sưu tầm các
Thánh giáo, các bài Thuyết pháp họp lại tập gọi là Tạp chí để
truyền bá trong dân gian hoặc gởi đi ngoại quốc. Trước khi
xuất bản Tạp chí phải trình lên ban Khảo cứu để kiểm soát và
chuẩn hứa mới được xuất bản, hay buộc tái tu rồi phải tái
trình.
3- Ban huấn luyện truyền giáo: Ban thị sát chọn người
chuyên môn đứng ra huấn luyện chư vị chức sắc có phận sự
đi truyền bá về khoa Giáo lý, Triết lý Cao-Đài giáo trong các
Ban khảo cứu.
Điều thứ tư: Chương trình huấn luyện
1- Cấp Sơ đẳng
1/- Đạo là gì? Tu là gì?
2/- Tiểu sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
3/- Nghi tiết và ý nghĩa của các tổ chức thờ phượng
4/- Tân luật và Pháp chánh Truyền
5/- Tam Qui Ngũ giới
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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6/- Tiểu sử sơ đẳng của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức
Khương Thái Công
7/- Địa dư Việt Nam về mặt Kinh tế, Chánh trị và Tôn
giáo
8/- Phép tu luyện, trau lòng đạo đức cho trong sạch
(Phương pháp này sẽ chỉ riêng)
2- Cấp Trung đẳng:
1/- Tại sao khai Đạo? Tại sao bế Đạo?
2/- Lịch sử Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và chánh trị của
Đạo theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền.
3/- Tiểu sử của Tứ Thánh, Tam Trấn, Đức Khương
Thái Công, Bát Tiên (Tham khảo)
4/- Địa dư các cường quốc và hoàn cầu về phương
diện Kinh tế, Chánh Trị, Tôn giáo.
5/- Tu niệm theo phép: Giới - Định - Huệ.
3- Cấp Cao đẳng:
1/- Triết lý Phật Giáo
2/- Triết lý Đạo Giáo
3/- Triết lý Nho Giáo
4/- Triết lý Gia-Tô-Giáo
5/- Triết lý Hồi Giáo
6/- Triết lý Bà-la-Môn Giáo
7/- So-sánh các triết lý Tôn giáo với các Triết lý CaoĐài giáo để phân rành chỗ hơn chỗ kém của đôi bên.
8/- Tâm-lý-học: tâm lý con người:
- Trong thời bình trị ra sao? Của kẻ phú quí ra sao?
- Nhứt là phương diện tín ngưỡng trình độ nhơn loại
hiện giờ ra sao?Ảnh hưởng phong trào vật chất do
khoa học gây nên thế cuộc nào? Chỉ chỗ sai lầm qua
tư tưởng hiện tại.
- Làm cách nào đem con người lại đường Đạo (Sưu
tầm các phương pháp hạnh phúc cứu thế)
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4- Phép tu luyện:
1/- Thật hành: Giới- Định- Huệ
2/- Pháp tham thiền nhập định và tiếp điển Tiên thiên
cho thân hình được tráng kiện
Điều thứ năm:
Vị Bảo Thế (Lê Thiện Phước) thừa quyền Hộ Pháp lãnh thi
hành Thánh Lịnh này.
Lập tại Toà Thánh ngày 15-12-Đinh Hợi
(Dl 25-01-1948)
HỘ-PHÁP
PHẠM-CÔNG-TẮC
Đến năm 1972, Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, Quyền
Chưởng quản Hiệp-Thiên-Đài ký Thánh Lịnh số 53/TL ngày 45-NhâmTý (dl 14-6-1972) tái lậpKhảo cứu vụ
Nguyên văn Thánh Lịnh nầy, xin chép ra sau đây:
Văn phòng
CHƯỞNG QUẢN
Hiệp Thiên Đài

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập thất niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh

Số: 53/TL

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
Nhâm Thân (dl 21-3-1932).
Chiếu Hiến pháp Hiệp-Thiên-Đài ngày 8-1-Gíap Thìn (dl 20-21964) và Hiến pháp Hiệp-Thiên-Đài bổ túc ngày 27-2-Ất Tỵ (dl
29-3-1965),

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chiếu Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm mùng 6-5Tân Hợi (dl 29-5-1971) Đức Hộ Pháp chấp nhận việc công cử
Thời Quân Hiến Pháp cầm quyền Chưởng quản Hiệp-Thiên
Đài.
Chiếu Vi Bằng số 3/VB ngày 3 tháng chạp Tân Hợi (dl: 18-11972) Hội Thánh Lưỡng Đài: Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước
Thiện đồng quyết nghị tái lập KHẢO CỨU VỤ theo Thánh Lịnh
số 114 ngày 15 tháng chạp Đinh Hợi (dl 25-1-1948). Vì sự
khảo cứu là việc cần ích chung cho Đạo, nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Nay tái lập Khảo Cứu Vụ tại Tòa Thánh Tây
Ninh để sưu tập Thánh Ngôn, Thánh giáo, Kinh điển và tìm
hiểu nguyên lý của các Tôn giáo đặng nghiên cứu phổ thông
triết lý Đại Đạo ra khắp Ngũ châu hầu cứu rỗi nhơn loại.
Điều thứ nhì: Giao cho vị Thời Quân Bảo Đạo Hiệp Thiên-Đài
lãnh nhiệm vụ tổ chức và điều hành Ban Khảo Cứu Vụ do theo
tinh thần Thánh Lịnh dẫn thượng.
Ban Khảo Cứu Vụ đặt Văn phòng làm việc chung với Ban Đạo
Sử.
Điều thứ ba: Vị Thời Quân Bảo Đạo Hiệp-Thiên-Đài, các cơ
quan Chánh Trị Đạo tùy nhiệm vụ thi hành và ban hành Thánh
Lịnh nầy.
Tòa Thánh, ngày 4 tháng 5 Nhâm Tý.
(dl 14-6-1972)
Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp-Thiên-Đài
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
(ấn ký)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

66

▐ Q.2 VẦN KH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

KHẢO DUỢT
攷閱
E: To examine.
F: Examiner,
Khảo duợt 攷 閱 duyệt xét lại.
Đức Hộ-Pháp nói tình cảm về bà Lâm Hương Thanh: "Lửa thử
vàng, gian nan thử Đạo" là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu
thoảng như đi trên con đường lập vị thiêng liêng được sung
sướng hoặc dễ dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí,
hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình
thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Như
thế, các em nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng
không? Hẳn là không phân biệt rồi. Ôi! Biết bao nhiêu khổ não,
truân chuyên thương Em, mà điều chẳng qua liễu Đạo của
Chị, cái chết của Chị trong đầu óc Em biết sao mà nói, tưởng
tượng quả quyết rằng vì Chị bị cường quyền khảo quá thế,
một người đa tình đa cảm như Chị chúng đã khảo duợt với
một phương pháp ấy không thế nào sống đặng".
Nhận định: "Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái chết là
một cái lớp, cái chết ấy là chúng ta bước lên con đường tiến
triển đó vậy. Nếu một kiếp sống mà chưa trọn thì sẽ thấy và
biết lý do cái chết của anh ta như thế nào? Cái sống ấy không
khác nào một anh trò đứng giữa lớp kia để cho thiên hạ khảo
duợt, cũng như cái xác thân chúng ta hiện giờ đang bị khảo
duợt trong khuôn khổ, đến lúc chết mới biết chúng ta đậu hay
rớt, có đậu hay rớt là trong buổi này".
Cao Thượng Phẩm: "Nêu gương người xưa, Bần Đạo xin các
em tất cả phải đặt trọn đức tin nơi cửa Từ Bi, thì rồi đây sự
ứng chuyển các em sẽ thấy nó hữu dụng dường bao. Đời đã
đến lúc thay cũ đổi mới, khiến cho nhơn sanh phải trải qua một
cuộc khảo duợt dữ dội, Đạo sẽ nhìn thấy một cuộc biến
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chuyển lớn lao mà tự mình các em phải ra tay gánh lấy.
Nhưng thử hỏi Đạo đức hiền lương chưa vững, tinh thần chưa
được tinh khiết thì làm sao chống vững cơ trào. Kể từ nay các
em khá chuyên tâm mà tu chỉnh cho lắm mới xứng vị trong
cơn lọc lừa đó nghe!"

KHẢO ĐẢO
攷 倒
E: To try, to make.
F: Éprouver.
Ngài Tiếp Pháp thuyết nhân ngày Vía Ðức Thượng Phẩm: 0103-Quý Mão (1963) rằng:
"Sau bốn năm tận tụy với Ðạo, Người bị một cơn khảo đảo rất
lớn, làm cho hết sức buồn tủi, nếu không vì Thầy vì Ðạo, thì có
thể trở ra mặt thế mà chớ. Ðối với người hiểu Ðạo, thì việc
khảo đảo thử thách là việc thường không chi lạ; các vì Giáo
Chủ xưa kia cũng không tránh khỏi sự thử thách. Hễ bị khảo
nhiều thì công đức càng cao, nên ngày nay Ðức Cao Thượng
Phẩm được toàn Ðạo kính mến xưng tụng công đức và được
hưởng ân huệ Ðức Chí Tôn rước về Thiêng-Liêng-vị để đem
các chơn hồn vào cửa Thiên như lời Thánh giáo của Ðức Chí
Tôn ngày 07-03-Kỷ Tỵ (1929) dạy rằng: "Các con vốn là kẻ
dẫn đường cho cả chúng sanh, thay mặt cho Thầy nơi thế nầy
về phần đời, còn phần Ðạo nơi cõi Thiêng Liêng cũng phải có
đôi đứa con mới đặng cho".
Đức Thượng Phẩm có dạy: "Thể pháp Thiên Đạo là những nơi
học hỏi để cung ứng tinh thần trên khuôn viên Chánh pháp.
Trong Thể pháp Thiên Đạo chia ra làm ba thời-kỳ:
1- Thứ nhứt là thời-kỳ khai thác.
2- Thứ nhì là thời-kỳ luyện tập.
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3- Thứ ba là thời-kỳ thi-hành.
Trong thời-kỳ sau này mới thường gặp những cơ khảo đảo
đặng thử-thách tinh-thần".

KHẢO HẠCH
攷核
Thầy dạy: "Cư! Con phải sửa soạn mình hầu chịu một phen
khảo hạch nữa, ráng lấy gương ấy mà răn nghe. Hai con
TRUNG, CƯ, phải hiệp ý đặng lo Đạo, Thầy dặn một phen
nữa, chi chi các con cũng nhớ khi các con ở nơi lòng Thầy."

KHẢO LUẬN
攷 論
E: The treatise.
F: La traité.
Khảo: Tra xét, thử thách, thi. Luận: suy xét và phê bình. Khảo
luận là khảo cứu rồi suy xét và phê bình.

KHẢO TỘI
攷 罪
E: To punish.
F: Punir.
Đức Lý: "Cười...Cái giá trị của TÂN LUẬT dường đó, mà cả
Hội Thánh coi rẻ rúng chẳng kể, làm cho LÃO phải từ ngôi
Giáo Tông, đặng lấy Thiên Ðiều khảo tội. Ôi thôi! Biết bao kẻ
bị đọa lạc vào Phong đô, vì đó".
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KHẢO THẦY TU
Đối với người tu vẫn có những cuộc khảo đảo, chính là một sự
thử thách để kiểm chứng khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn, lòng
thương yêu xem đến mức độ nào . Sau những cuộc khảo đảo
đó là l úc được thăng cấp nếu không bị vấp ngã . Trái lại thì bị
hỏng như một thí sinh trượt thi vậy . Điều này chứng tỏ lòng
trung thành đạo đức của Đức Hộ -pháp được thăng hoa , nên
thường có các Đấng Thiêng liêng đến an ủi . Đấy c ũng là lời
tiên tri như bài thi sau đây của Linh Sơn Thần Nữ núi Bà Đen
vâng lịnh Thất-Nương đến thăm Đức Phạm Hộ Pháp. Như vậy
người có sứ mạng chỉ chịu khổ về thân xác mà thôi chứ tinh
thần lúc nào cũng ung dung tự toại . Đây là một hình thức mà
Ngài đã chấp bút để tiếp xúc với Thiêng liêng:
THI
1-Hòn đảo nầy đây trước nhốt tù,
Mà nay làm khám khảo Thầy tu.
Quả như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây man Nhựt bổn trừ.
2-Nô xi Lao (1) tiếng đặt buồn cười,
Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi.
Lượng thảm bủa ghềnh tình ột-ạt,
Gió sầu xao đảnh ái tơi bời.
Yêu phu, điểu gọi thương cành tím,
Giọng ngạn, quyên khêu gợi buổi mơi.
Tổ quốc đon đường bao dặm thẳng,
Đưa xa thăm thẳm một phương trời.
NOSY-LAVA một đảo nhỏ ở về phía Tây Bắc của Madagascar,
nơi mà Đức Hộ-pháp bị lưu đày ở Hải Đảo.
Trong thời gian đó các Đấng có giáng cho Ngài bài thơ:
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THI
Quá hải đòi phen đến viếng nhau,
Ngặt không Cơ Bút để lời giao.
An nhàn đợi thuở triều binh đến,
Chuyển thế gặp hồi phải múa đao.
Cõi Á đã gầy thành chủng quốc,
Phương Âu đã diệt tận Nô Lao.
Lửa hương đất Việt dầu nhen nhúm,
Nhờ đám Trung Quân ở nước Tàu.
Như vậy hình thức Cơ bút là một sự cảm ứng với huyền diệu
Thiêng-liêng, cho nên dù bất cứ nơi nao, miễn có tâm thành là
tiếp nhận được, nhưng việc này chỉ dành cho bậc Thiên mạng
mới không ngại tà quái xung nhập". Điều này cho thấy rằng dù
cuộc khảo nào Ngài vẫn thắng!

KHẢO THÍ
Khảo thí 攷 試: khảo xét học sinh để chọn nhân tài ra cứu thế.
Thầy dạy: "Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn nàn trách cứ Thầy thay!
Tình trạng của các Đẳng Chơn Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn
Vũ Trụ chịu nạn khảo thí do nơi Kim-Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ
đã đặng Đức Chí Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn
Tam-Chuyển qua Thượng Nguơn Tứ-Chuyển này".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHẢO THÍ TÀI LỰC
攷試才力
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Cuộc kết quả sự phản kháng ấy hoặc thành, hoặc bại, có ảnh
hưởng của tương lai sanh hoạt quyền lực đương nhiên của họ
vì cớ mà sự xung đột hằng xem dữ dội. Ấy là phương khảo thí
tài lực của trí thức tinh thần, hầu làm cho trí thức tinh thần
sanh điều hay, bày điều dở; hay thì chánh dở thì tà; chánh thì
còn tà thì dứt. Ấy vậy, dầu cho sự xung đột của quyền Ðạo với
quyền Ðời thoảng đã làm cho lao tâm tiêu tứ của những trang
chấp chánh Ðạo quyền đi nữa, là phương chước tô điểm vẽ
vời cho lịch xinh mặt Ðạo".

KHẮC CỐT GHI XƯƠNG
Sự ảnh hưởng của việc phối ngẫu nó thắm đượm vào tận
xương tủy, nghĩa bóng là hình ảnh khắc ghi vào tâm hồn một
cách sâu đậm, khó quên.
Khắc cốt ghi xương là thứ Tình thương yêu giữa vợ chồng hòa
hợp nhau như là một vậy. Dù tình cảm gặp gỡ lúc ban đầu mà
cả hai nguyện khắc ghi vào cõi lòng mãi mãi. Nhưng về
phương diện sinh học cho biết khi nam nữ phối ngẫu với nhau
rồi thì xương của người Nữ có điểm đen.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị
"Niềm ân ái thân hòa làm một,
"Nghĩa sơ giao khắc cốt ghi xương."
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KHÂM CHÂU ĐẠO - KHÂM TRẤN ĐẠO
欽 州 道-欽 鎮 道
E: Chief of province of a religion.
F: Chef de province religieuse.
Khâm: Chức sắc vâng lịnh Hội Thánh đi cai quản một Châu
Đạo hay một Trấn Đạo. Châu Đạo: một Tỉnh Đạo gồm các tín
đồ cư ngụ trong một Tỉnh. Một Châu Đạo có nhiều Tộc Đạo.
Trấn Đạo: gồm nhiều Tỉnh Đạo hợp lại.
• Khâm Châu Đạo là vị Chức sắc cai quản một Châu Đạo,
phẩm Giáo Hữu, do Hội Thánh bổ nhiệm. Bên nam phái có
Khâm Châu Đạo nam phái và bên nữ phái có Nữ Khâm Châu
Đạo, phẩm Nữ Giáo Hữu.
• Khâm Trấn Đạo là vị Chức sắc cai quản một Trấn Đạo,
phẩm Giáo Sư, được Hội Thánh bổ nhiệm. Bên nam phái có
Khâm Trấn Đạo nam phái, và bên Nữ phái có Nữ Khâm Trấn
Đạo, phẩm Nữ Giáo Sư.
Khâm Châu Đạo phải chịu dưới quyền trực tiếp của Khâm
Trấn Đạo. Nam Nữ đồng quyền nhưng riêng biệt, và chỉ cai
quản các tín đồ của phái mình mà thôi.

KHÂM THÀNH THÁNH ĐỊA
欽 城 聖 地
E: Chief of the city of Holyland.
F: Chef de la ville de Terre Sainte.
Khâm: Chức sắc vâng lịnh Hội Thánh đi cai quản một Châu
Đạo hay một Trấn Đạo. Thành: Châu thành, nơi dân cư đông
đúc, có phố xá chợ búa, mua bán tấp nập. Thánh Địa: Đất
Thánh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN KH▐

73

Khâm Thành Thánh Địa là vị Chức sắc phẩm Giáo Sư, được
Hội Thánh bổ nhiệm cai quản Châu Thành Thánh Địa.

KHẨN CẦU
懇求
F: Prier, supplier.
Khẩn cầu 懇 求: Lạy lục van xin.
Kinh Sám Hối có câu
"Khi vận thới lung lăng chẳng kể,
"Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu."

KHẨN NGUYỀN
懇願
E: To pray earnestly.
F: Prier instamment.
Khẩn: thành thật cầu xin. Nguyền: Nguyện, cầu xin điều mà
mình hằng mong ước.
Khẩn nguyền hay Khẩn nguyện, là thành thật cầu xin điều mà
mình hằng mong ước.
Giới Tâm Kinh có câu:
"Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín,
"Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền."

KHẤT SĨ (Phật Học)
乞士
Khất sĩ là Danh từ chỉ các vị Xuất gia học Đạo, lang thang khất
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thực hằng ngày, dùng chung cho Phật đạo và ngoại đạo. Tại
Ấn Ðộ, người ta thường dùng ba danh từ chỉ một người Khất
sĩ, đó là (Anāgārika) Vô gia cư, (Bhikṣu) Tỉ-khâu và (Śramaṇa)
Sa-môn, Du tăng. Ba từ này đều có thể hiểu là Khất sĩ, được
dùng chung cho Phật đạo và ngoại đạo.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

KHẤT THỰC
乞食
E: To go to beg food.
F: Mendier la nourriture.
Khất: xin, cầu xin. Thực: ăn, thức ăn, thực phẩm. Khất thực là
xin ăn.
Phật giáo ở miền Nam VN có phái Khất Sĩ, do sư Minh Đăng
Quang thành lập, gồm các tu sĩ Phật giáo theo chế độ khất
thực hằng ngày vì hai phương diện:
Về Tâm, xin pháp của Phật để tu hành. Về Thân, xin vật thực
của người đời để nuôi sống xác thân.
Ý nghĩa của việc Khất thực là cốt gợi lên tánh cách vô ngã
(không có cái gì là Ta hay của Ta từ vật chất đến tinh thần) để
phá trừ Ngã chấp, nguồn gốc đau khổ của con người.
Khất thực là cách nuôi xác thân một cách chân chính do Đức
Phật dạy khi xưa, và chính Đức Phật cũng là một Khất sĩ. Sự
khất thực phù hợp với lối tu Trung đạo, tránh xa được hai thái
quá:
Sung sướng thái quá.
Khổ hạnh thái quá.
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Việc khất thực của các tu sĩ Phật giáo có mục đích và lợi ích
như sau:
Lợi mình:
Tâm trí rảnh rang, không bận rộn vì sanh kế, mau tiến bộ trên
đường tu.
Trừ được cái tâm kiêu căng ngã mạn.
Không thể tham ăn ngon, vì ai cho gì ăn nấy, không thể chọn
lựa hay tìm kiếm.
Có nhiều thời giờ để hành đạo.
Lợi người:
Tạo cơ hội cho người bố thí đoạn trừ lòng keo kiệt.
Tạo cơ hội tương giao để giáo hóa người đời.
Nêu gương sống giản dị (ít ham muốn, biết vừa đủ) làm cho
người đời bớt tham đắm của cải vật chất.
Nhờ Khất thực, tu sĩ sống khiêm tốn, ít phiền não, tạo cơ hội
cho người tại gia có công đức, vì tu sĩ sống thanh tịnh là một
phước điền, người nào cúng dường thì được phước báo.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải biết rằng, ăn của nhơn sanh thì
phải mắc nợ nhơn sanh, mà mắc nợ thì phải trả. Cho nên,
người tu sĩ khất thực cũng phải dành một phần công đức để
trả món nợ miệng nầy thì mới có thể giải thoát được.

KHẤU BÁI
叩拜
E: To bow down.
F: Saluer bas.
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Khấu: Cúi rạp mình xuống. Bái: lạy. Khấu bái là cúi mình lạy
xuống.
Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu:
"Đê đầu khấu bái Nương Nương,"

KHẤU CUNG
叩恭
E: To bow low.
F: Se courber.
Khấu cung là cúi mình lạy xuống một cách kính cẩn (Khấu là
lạy, cúi mình sát xuống đất. Cung là thân mình mọp xuống).
Bài dâng Rượu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

KHẨU NGHIỆP
口業
E: The sins by speeches.
F: Le péchés par les paroles.
Khẩu: Miệng, lời nói. Nghiệp: cái hậu quả của việc làm thiện
hay ác trong kiếp trước thể hiện ra trong kiếp hiện tại bằng sự
hạnh phúc hau đau khổ. (Xem chữ: Nghiệp)
Khẩu nghiệp là cái nghiệp do lời nói từ miệng mình gây ra,
nên Khẩu nghiệp cũng được gọi là Ngữ nghiệp.
Khi nói Khẩu nghiệp là có ý nói: Khẩu ác nghiệp.
Khẩu ác nghiệp có 4 tội: - Vọng ngữ (nói láo), - Ỷ ngữ (nói
thêu dệt), - Lưỡng thiệt (đâm thọc), - Ác khẩu (chửi rủa).
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KHẨU PHẬT TÂM XÀ
口 佛心蛇
E: The mouth of the Buddha and the heart of snake.
F: La bouche de Bouddha et le cœur de serpent.
Thầy dạy: "Các con cứ trông cậy nơi Thầy. Thầy nỡ nào mà
xô đuổi các con, vì các con đứa lại có lòng hiểm, đứa lại khẩu
Phật tâm xà, xen vào các con thì lấy tình riêng mà trông mong
hãm hại các con, nên Thầy chẳng dùng kẻ ấy, Thầy mới đuổi
nó ra khỏi vòng đạo đức". [Năm Bính Dần (1926)]

KHEN BƯỞI CHÊ BÒNG
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

KHI BẠC
娸薄
E: To scorn and ill-treat.
F: Mépriser et maltraiter.
Khi: Coi rẻ, lừa dối, hiếp người. Bạc: mỏng, đối đãi sơ sài. Khi
bạc là khinh rẻ và đối xử tệ bạc (coi rẻ rún, khi dễ).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con nhìn xuống thấy đồng chủng thấp hèn thì con lại
đem lòng khi bạc.
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KHI KỲ TÂM TỨC THỊ KHI THIÊN,
THIÊN BẤT KHẢ KHI HỒ
Đức Hộ-Pháp nói: "Con người biết tôn-sùng Trời thì phải biết
kính trọng Thần nhân-tâm, có câu "khi kỳ tâm tất thị khi
Thiên, Thiên bất khả khi hồ!". Mọi nhà thờ Thiên-Nhãn sùng
bái hằng ngày đặng Xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như
trong tâm giục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng
của Trời răn phạt, nên thờ Thiên-Nhãn là một phương mầu
nhiệm cho mọi người biết tùng thiên-lý. Kỳ Hạ-nguơn này Đức
Chí-Tôn giáng cơ dạy Đạo không có chơn-linh giáng sanh
nguyên hình như các vị Giáo-chủ trước nữa. Nếu sự thờ
phượng riêng một vị Giáo-chủ như buổi trước thì không đủ
thống nhất đặng tín ngưỡng của nhơn-sanh trong hoàn-cầu
thế giới. Cho nên thờ Thiiên-Nhãn là cơ-quan hiệp cả chơnthần của toàn vạn linh và hiệp Tam Bửu: Tinh Khí Thần vi
nhứt. Ấy là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh".

KHI LỊNH
娸令
E: To scorn an order.
F: Mépriser un ordre.
Khi: Coi rẻ, lừa dối, hiếp người. Lịnh: mệnh lệnh của cấp trên
truyền xuống. Khi lịnh là coi rẻ lịnh của cấp trên, không chịu
thi hành, không tuân hành mệnh lệnh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thái Bạch hằng giận các con rằng: Mọi điều chi nó đã
hiệp đồng cùng Hộ Pháp mà ban hành thì các con lại
còn khi lịnh mà xem rẻ rúng.
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KHI THẦN THỊ THÁNH
Khi Thần thị Thánh: khi dễ Thần Thánh
Kinh Sám Hối có câu:
"Đời nhiều kẻ khi Thần thị Thánh,
"Ám-muội lòng tánh hạnh gỗ-ganh."

KHI THỊ
欺 視:
E: To scorn.
F: Mépriser.
Khi: Coi rẻ, lừa dối, hiếp người. Thị: xem. Khi thị là xem rẻ, coi
thường. khinh dễ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi thị các con tức là khi thị Thầy, mà khi Thầy chưa
phải dễ.

KHÍ
氣
1- Vậy Khí là gì? - Khí 气 là sự sống, viết đủ nét Khí 氣. Bên
trái có bộ mễ 米 Mễ là gạo. Tức nhiên người dùng gạo (hay
các thứ ngũ cốc) mà nấu lên cho bốc hơi, dùng vật dụng hứng
lấy chất hơi ấy, nó sẽ ngưng đọng lại mà thành một thứ rượu.
Rượu là do Khí bốc hơi mà thành.Vì vậy Lễ cúng Rượu thì
tượng cho KHÍ. Khí là khối sanh quang vạn-vật nhờ thở khí ấy
mà sống, cho nên chữ KHÍ là sự sống của vạn-vật, do KHÍ là
PHÁP biến tướng ra vạn-vật. Thế nên Đấng thứ nhì Chưởng
quản cái sanh khí ấy thường gọi là "2è Logos" thuộc Âm cũng
là Phật-Mẫu Chưởng quản cả cơ-quan tạo đoan này vậy. Như
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chúng ta thấy cơ-quan sanh-hóa vạn-vật và loài người là do
Âm Dương phối hợp mà biến tướng. Phật chiết tánh biến ra
Pháp là ngôi thứ nhì thuộc Âm là Phật-Mẫu, nhưng chúng ta
không biết cái Bí-mật ấy là khi Âm Dương phối hợp biến hình,
mà Phật-Mẫu dùng gì để tạo nên cơ-quan hữu vi này. Vì bởi
Phật-Mẫu dùng khối sanh quang ấy có năng lực vận hành
trong không khí, chúng ta không thể thấy được. Khí biến ra
hữu tướng là: Nước, Lửa, Gió. Rồi nước, lửa, gió vận hành ra
vạn-vật, đi từ Hỗn-Nguơn Khí, Hư-vô-khí đến Huyền-ảnh-khí
rồi mới biến ra vạn-vật, tức là Huyền-Ảnh-khí biến ra Nhơn
hình vậy.
2- Xá chữ KHÍ:
Tại sao khi Cúng xong người Tín hữu phải quay ra ngoài Xá
chữ Khí? Khí là gì?
*-Tại sao Đạo Cao-Đài thờ CHỮ KHÍ?
Chữ Khí 氣 ở sau ngai Hộ-Pháp (Hiệp-Thiên-Đài Đền Thánh
Tòa-Thánh Tây-Ninh). Riêng nơi các Thánh Thất thì chữ KHÍ
thờ nơi bàn Hộ-Pháp đều có chung một ý-nghĩa là KHÍ SANH
QUANG của Càn khôn vũ-trụ, vạn vật nhờ Khí sanh quang
hiện tượng ra mặt thế để bảo tồn cơ sanh hóa hay tấn hóa của
toàn thể vạn loại là hữu sanh.
Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh ấy là Cha
của chơn linh, Cha của nhất điểm linh quang. Làm sao chúng
ta hiểu linh quang ấy? Vì ta xét từ trước: Đức Chí-Tôn dùng
cái thanh khí ấy mà tạo ra loài người với đất, do thanh khí ấy
mà biến thành vạn-vật. Loài người đến nay nhờ tiến hóa mà
khôn ngoan cũng như vạn-vật nhờ tấn hóa mà cũng được toàn
năng, toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn đã nhiều, nhưng
xét ra cũng không ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình ban bố ra cả
vạn-vật, khối linh ấy trước khi phân tánh gọi là BRAHMA là
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Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là CIVA chủ về
Pháp, Đức chí-linh cầm quyền-năng biến chuyển chứ không
cầm quyền năng tạo đoan.
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênh mông trước
mắt ta là Khí.
….KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-tử-khí (Atome). Nguyên-tửkhí có năng-lực vô biên mà loài người đã đoạt được để dùng,
chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh của nó đã đi đến
mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được nguyên-tử-chất và
dùng được cái nguyên tử-khí ấy là cái khí sanh của vũ-trụ mà
họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ nương nhờ nguyêntử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí ấy để
làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bí-mật ấy
mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử khí dùng để giết người thì biết
đâu sau này nó sẽ là phương cứu tử huờn sanh cho người và
nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử. (TĐ I/ 4546)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó
đã làm chết người được thì nó cũng sẽ làm sống được. Cái
Khí ấy sanh trước hết là Nước, lửa, gió vận hành tạo ra hữu
hình là vạn-vật. Vì cớ mà con người đối với vũ-trụ hình ảnh thế
nào thì tạo đoan cũng thế ấy nên mới lấy Càn khôn làm Đại
Thiên Địa, còn con người là Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của
con người đồng thể cùng Càn khôn tức là sự sống phải tương
liên với Chí-Tôn mà Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối.
3- Tại sao phải Xá chữ khí?
Người Tín hữu khi làm Lễ Đức Chí-Tôn xong liền quay ra phía
sau bàn Hộ-Pháp Xá chữ KHÍ, nghĩa là gì?
Đức Hộ-Pháp giải như sau:
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"Cái Xá ấy chẳng phải làm Lễ trọng Chức-sắc Hiệp Thiên-Đài
từ lớn đến nhỏ, mà là Xá chữ Khí.
Chữ KHÍ là nguồn cội của pháp đã biến sanh vạn vật. Phật là
trước, tới Pháp là thứ, kế Tăng là tiếp theo. Cái Xá ấy là kính
Đệ Tam qui. Trong Pháp ấy xuất hiện Phật-Mẫu kế tới Vạnlinh. Vì cớ cho nên Diêu-Trì-Cung và Hiệp-Thiên-Đài có tình
mật thiết cùng nhau về mặt căn cội Pháp để vận hành nguơn
Khí tạo Vạn linh thì vị Hộ pháp do Di-Đà xuất hiện, rồi kế vị HộPháp và kế tiếp Long Thần Hộ-Pháp cùng toàn bộ Pháp-giới
đương điều khiển Càn Khôn vũ trụ cũng đều do nơi CHỮ KHÍ
mà sanh sanh hóa hóa.
Chào CHỮ KHÍ tức là chào cả Tam qui thường bộ pháp giới
tức là chào mạng sanh của chúng ta, chớ chẳng phải chào
HỘ-PHÁP Thập Nhị Thời quân, Thập nhị Địa chi đã xuất hiện
mà đang thi-hành sứ mạng nơi Hiệp Thiên-Đài, mà chào toàn
thể Vạn linh đã sanh hóa từ tạo thiên lập địa".
4- KHÍ 氣 là nguyên-uỷ của vạn-vật hữu hình.
Khí này đã bao trùm vũ trụ ngay từ lúc còn trong trạng thái đầu
tiên chưa động tĩnh: lớn nhất không gì ra ngoài nó gọi là đại
nhất. Nhỏ nhất thì không nơi nào, vật nào mà vào được bên
trong của nó, gọi là tiểu nhất.
Để mô tả cái Khí bao trùm vũ-trụ là cái khí đầu tiên tức là
nguyên-khí, từ đó sinh ra vạn-vật và con người đó là chí đại.
Đến như chí tiểu thì trong mỗi vật dù là chỗ nhỏ đến đâu nó
cũng chỉ là một dạng khí hoá, khí này gọi là Vô cực. Nó là cái
làm cho "vật là vật" "người là người".
Từ đó người xưa đánh giá cấp bậc khí-hoá ở mỗi vật hay ở
mỗi người. Khí ở trên trời đến lúc sẽ thanh tịnh, quang minh,
dầu rằng cái "Minh đức" vẫn luôn luôn ẩn tàng, nhưng lúc nào
cũng "kiện vận bất tức" Nghĩa là đi mãi mà không ngừng nghỉ.
Kinh nói: Thời thừa lục Long. Du hành bất tức là do đó.
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Ôi! Thiên khí gíáng xuống, địa khí thăng lên, tạo thành quẻ
Địa-Thiên Thái, sự vận-hành và dụng sự của nó không bao giờ
ngơi nghỉ cho nên không cần đợi đến lúc hạ xuống mới có. Ở
đây người xưa muốn nói rằng Thiên-khí phân bố ở khắp nơi,
hoá sanh vạn-vật; nhưng cái thể, cái vị của nó vẫn tôn quí cao
thượng. Thiên-khí rất quang minh, ban ngày nhờ nhật, ban
đêm nhờ nguyệt.

KHÍ HƯ VÔ
氣虛無
Khí Hư Vô hay Hư Vô chi Khí, là chất khí nguyên thủy. Ðức
Lão Tử gọi Khí Hư Vô là Ðạo. Khí Hư Vô sanh ra một Đấng
duy nhứt là Ðức Chí Tôn, ngôi của Ngài là Thái Cực. Thái Cực
còn được gọi là Ðại Linh quang, Ðại Hồn của vũ trụ. Thái Cực
biến hóa sanh ra Lưỡng Nghi: Dương quang và Âm quang.
Ðức Chí Tôn chưởng quản Dương quang, Ðức Ngài hóa thân
ra làm Phật Mẫu để Chưởng quản Âm quang. Ðức Phật Mẫu
cho hai khí Dương quang và Âm quang phối hiệp để tạo thành
Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật. Thế nên, mọi người, mọi vật và
các Ðấng Thần Thánh Tiên Phật đều do Ðức Chí Tôn sanh ra
và làm Cha Chưởng quản, gọi Ðức Chí Tôn là Ðại Từ Phụ. Khí
Hư vô là Khí Sanh quang hay Hư vô chi Khí là sự sống của
nhân loại và thú cầm. Nếu ngày nào Thầy thâu hết Khí Sanh
quang thì nhân loại và thú cầm đều chết hết, nên mới có câu
"Thầy là Cha của sự sống, có sống ắt có Thầy".
Thầy dạy: Trước khi tìm hiểu Khí Hư vô nên biết qua:
Tại sao Vô-cực biến Thái-cực? Rồi Thái-cực sanh ra Pháp
để cùng Pháp biến tướng ra hằng hà sa-số thiệt là điều mầunhiệm tối linh. Phải khá nghiệm suy cho thật chánh lý. Với sức
hiểu biết hiện nay dù có tìm-tòi cũng chưa thấu-đáo nỗi. Thầy
duy nói Thái-cực biến tướng như thế nào:
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Trước hết Thái-cực sanh tâm, tức là ở trạng-thái tĩnh biến
sang trạng-thái động do sự vận-chuyển của Khí HƯ-VÔ mà
tạo thành Pháp. Hai lý Phật- Pháp mới biến sanh Tăng, đó là
điều dễ hiểu, PHẬT – PHÁP - TĂNG đã có mới biến hằng-hà
sa-số vô tận vô biên, nhưng tất cả đều ở lý duy nhất là THÁI
CỰC. Vì vậy mà Đạo-gia mới nói "Nhất bản tán vạn thù, vạn
thù qui nhât bản" là vậy đó. Vạn-vật biến sanh do định-luật đã
sẵn có để nương theo đó mà hóa-sanh cũng chẳng lạ gì là lẽ
"Thành, Trụ, Hoại, Không" năng hiệp năng tan. Nhưng trong
những lần hiệp và tan đó có một điểm tối linh vi chủ trong đó,
luôn tăng tiến mãi không bao giờ diệt. Điểm ấy gọi là điểm Linh
Quang tương tiếp với Thầy, chẳng khác chi là lằn sóng điện
nhỏ đối với Thầy là lằn sóng điện lớn. Nên chi các con vừa
sanh một niệm là Thầy đã hay biết trước. Cũng do lẽ ấy mà
Thầy đã nói: "Thầy là các con, các con tức là Thầy" nghĩa là
Thầy và các con cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đồng một
bản thể đầu tiên có nguồn gốc nơi KHÍ HƯ-VÔ
Tại sao lại có khí Hư-vô? Thầy dạy: "Đó là điều tối ư vi-diệu
khó lòng giải tỏ bằng lời. Hãy tạm biết từ nguồn gốc Khí Hư-vô
đó mà thôi. Sau khi luân luân chuyển chuyển tiến-hóa mới tiến
từ đẳng cấp mà có phân ra Phật, Thánh, Tiên. Sự thật là cũng
một mà thôi. Trên NGỌC-HƯ cũng có hai lý tương-phản ấy,
nhưng lý Thái cực mạnh hơn nên vi chủ. Luật Thiêng liêng
định vậy. Mỗi một Chơn-linh tấn hóa cao trọng thì tạo cho
mình một Linh-đài, đó chẳng lạ chi là tạo gia nghiệp riêng của
mình do các kiếp sanh của mình chất chứa từ thử. Đẳng đẳng
Linh-đài nối tiếp nhau tạo thành một gia nghiệp chung. Tất cả
các con đều có chung một gia nghiệp duy nhất, trên ấy vi chủ
là THẦY, gần Thầy có các chơn linh Cổ Phật cao-trọng. Hệ
thống ấy chẳng khác nào như hệ thống ở trần gian. Còn tà ma
chúng nó là do ở phần chất trược mà tạo thành, các con
không biết mà sợ, cho rằng những ma-quái, chứ thật ra cũng
là con cái của Thầy thôi. Tiên Phật là phần tiến-hóa cao trọng,
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còn tà ma là phần thối trược u-mê nên ở tại Tam-Thiên ThếGiái, Tứ Đại-Bộ-Châu, Tam Thập Lục Thiên còn có chúng nó
thay! Đó cũng là lý tương phản để xây cơ tạo-hóa. Luật thiêng
liêng, cán cân Công bình buộc phải vậy. Vì vậy mà Thầy
khuyên con phải Thương yêu tất cả không phân thiện-ác là
vậy, còn phân thiện-ác là với kẻ hiền-nhơn thấp thỏi kìa, chớ
bậc gíác-ngộ không phân chi hết cả. Đó là cái lý nhiệm-mầu
của Đại-Đạo, Thầy phân giải cho con hiểu rõ: Thầy nói vạn-vật
có tương-liên lẫn nhau nên sự chi ở Thiên-Đình sở-định đều
có tương-quan đến cả Càn Khôn. Hễ biết được cái lẽ tươngquan ấy là biết được nguyên-lý của Đạo và do nguyên-lý ấy
mà suy ra nguyên nhân vì sao có sinh có diệt của Càn-Khôn
vũ trụ, vạn-vật và con người; chừng nào, ngày nào và ở nơi
đâu mà vạn hữu bị diệt hay sẽ sinh ra. Lẽ sinh diệt là cơ
thường chuyển biến hóa chớ không chi rằng lạ."
Thầy dạy: Thứ năm, 22-7-1926 (âl 13-6-Bính Dần)
"Một Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên,
chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn khôn
Thế giới. Nên chi, các con là Thầy, Thầy là các con.
- Như kẻ bên Phật giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng giáo,
Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.
- Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là
Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong
Thần đời nhà Thương.
- Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra
đời nhà Châu.
- Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra
đời nhà Châu.
- Người gọi Jésus là Thánh đạo Chưởng giáo, thì Jésus lại
sanh nhằm đời nhà Hớn.
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Thầy hỏi: Vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai
sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết. Nếu không có Thầy thì
không có chi trong Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có
Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."
Đức Ngài giáng Cơ: (Thánh-ngôn II trang 62)
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn khôn
thế-giới thì Khí Hư-vô sanh có một Thầy và ngôi của Thầy là
Thái-cực. Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng-Nghi
phân ra TứTtượng, Tứ-Tượng biến Bát-Quái, Bát Quái biến
hóa vô cùng mới lập ra Càn Khôn thế-giới. Thầy lại phân tánh
Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc, côn trùng, thú
cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng:
Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có
sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận.
Cái sống của cả chúng sanh Thầy phân phát khắp Càn-Khôn
thế-giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải
đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng
trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng
thì là sát một kiếp sanh không cho biến-hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn, hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay
hóa-sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trước, nếu
ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái
kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra
đến đỗi ấy."
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KHÍ PHÁCH
氣魄
E: The strong mind.
F: Le moral puissant.
Khí: hơi thở, sức mạnh thể chất hay tinh thần. Phách: chỉ cái
tinh thần của con người. Khí phách là cái tinh thần mạnh mẽ
của con người.
Đức Hộ-Pháp nói: "Lý do thờ các vì Vương nơi Báo Quốc Từ
như Vua Hàm Nghi, Vua Thành Thái, Vua Duy Tân và Kỳ
Ngoại Hầu Cường Để đều đương tuổi ấu thơ, sống trong
nhung lụa, nhứt hô bá ứng, sung sướng vô song. Thế mà hồi
13, 14 tuổi đã có khí phách anh hùng, đã có tinh thần hy sinh,
đã nghe theo tiếng gọi Thiêng liêng của đất nước, từ bỏ ngôi
báu mà đặt tấm thân non nớt vào con đường gian lao nguy
hiểm để mưu đồ khôi phục cứu nước, cứu nòi. Rồi sau khi thất
bại cam chịu gian truân suốt đời, không mảy may thay đổi chí
khí, thì thật là vô cùng hy hữu. Lịch sử Đông Tây chưa chắc có
một nhân vật phi thường nào khác. Vì vậy, tuy sự nghiệp
không thành, mà bốn vị Vua Chúa ấy được thần dân vô cùng
thán phục, luôn luôn tưởng nhớ. Nên chi Đức Chí Tôn giáng
Cơ dạy bảo tôn thờ các Ngài để tiêu biểu cho khí phách anh
hùng, tinh thần bất khuất của dân tộc"

KHÍ SẮC
氣 色
E: Complexion.
F: Complexion.
Khí: hơi thở, sức mạnh thể chất hay tinh thần. Sắc: dung mạo
bên ngoài. Khí sắc là cái vẻ bên ngoài biểu thị sức mạnh bên
trong (tinh thần và khí khái của người).
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KHÍ SỐ
氣數
E: Destiny
F: Destinée.
Khí: vận mạng. Số: số phận, số mạng. Khí số là vận mạng
của mỗi người.
Vận mạng nầy được định bởi cái nghiệp của mỗi người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Con cũng đồng thương, nhưng khí số phải mang lấy
về buổi sau nầy.

KHÍ NỘ
(Xem Nộ khí. vần N)

KHÍ TỊNH THẦN AN
氣淨神安
Khí tịnh Thần an nghĩa là Khí con người trong sạch. (Khí là
một trong Tam bửu, đây là Chơn Thần của con người. Thần
của con người được yên tĩnh, không xao động, là một trong
Tam bửu. Thần là Chơn linh của con người). Cầu xin cho khí
của Chơn thần được trong sạch, Thần tức là Chơn linh được
yên-ổn không xao động.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện cho Khí tịnh Thần an,
"Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu."
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KHỈ DẠO DÒM NHÀ
Kinh Sám hối có câu:
"Phải chừa thói loài ong tay áo,
"Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà."

KHIÊM Quẻ 15. Quẻ Địa Sơn Khiêm
Quẻ 15. Quẻ Địa Sơn Khiêm 地 山 謙
Tượng: Tam Thánh ký Hoà-ước
Quẻ này là Quẻ Địa Sơn Khiêm. Cấn hạ là nội Cấn.
Khôn thượng là ngoại Khôn. Khôn là Địa, Cấn là Sơn, nên tên
quẻ đọc bằng Địa Sơn Khiêm. Biệt số 87
Ý sắp đặt thứ tự quẻ, sau quẻ Đại-hữu tiếp lấy quẻ Khiêm
là cớ vì sao?
Hễ vật lý quá đầy thì nghiêng, mà nghiêng thì đổ. Vậy nên, đã
Hữu được Đại thời không nên để cho quá đầy, tất phải Khiêm
ty mới được. Nên sau quẻ Đại-hữu, tiếp lấy quẻ Khiêm.Về
tượng quẻ Cấn vi sơn là giống sùng cao mà chịu lún ở dưới
Khôn địa, ấy là nghĩa tượng Khiêm.
Vì cớ gì mà sau quẻ Đại-hữu tiếp lấy quẻ Khiêm?
Quẻ Khiêm trái với Đại-hữu, quẻ này có năm Âm và một
Dương cứng chính ngôi nhưng không giữa, có tính mạnh, làm
ngưng chỉ những điều mà các hào Âm định thi hành. Âm
tượng tiểu-nhân, Dương cứng mạnh nổi lên để ngăn cản và
thu phục cả hào Âm về với nó, ngăn điều bậy.
Chữ Khiêm 謙 có hai phần: bên trái là ngôn 言 là lời nói, bên
phải là Kiêm 兼 là gồm. Làm bất cứ việc gì cũng phải có kèm
theo một lời nói khiêm tốn, đạo đức.
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Việc khó-khăn đến đâu mà lời nói ôn hòa, nhã nhặn, khiêm tốn
chắc hẳn sẽ thành công. Nên Khiêm mới được coi như một
đức tính cần thiết, gọi là đức Khiêm.
Trong 64 quẻ, chỉ lời chiếm quẻ Khiêm là thật đẹp. Đức PhuTử làm lời thoán truyện chỉ lấy lời tán quẻ Khiêm thật nhiều.
Ba hào trong (Cấn) đều tốt, ba hào ngoài (Khôn) đều lợi. Lời
quẻ là hanh thông và có lợi sau cùng. Bởi có chỗ ích của trời,
chỗ lưu loát của đất, chỗ ưa thích của người, chỗ phúc lành
của quỉ thần. Tất cả hợp trong thân người có đức Khiêm, đó là
quẻ Khiêm đã đến chỗ CHÍ ĐỨC vậy. Việt nam có các đức
tính ấy thế nên:
Thiên-thơ đã định cho nước Việt-Nam này có được cán
cân công-lý
Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy:
"Phàm Pháp-luật lập thành đều tùng sở dụng, buộc kẻ chung
công hiệp trí tác thành một cơ-sở vĩ-đại, Đông Tây tương-thân
tương-ái.
Bởi cớ mà pháp-luật vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau, tùy
theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt pháp-luật nào mà
thay thế vào một cơ-sở khác hành-vi cho đặng, cần thì mới lập,
còn vô ích thì bỏ.
Vậy các Pháp-Luật của Chí-Tôn đã đào-tạo đều hữu-ích cho
cơ-quan hành-động cho Chánh giáo của Người, một cái dấu
bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo thành, còn nghịch thì
Đạo diệt. Cả thảy Hội-Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại
luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền-hành HộiThánh, thảng có một người nghịch thì làm rối loạn chơntruyền.
Kẻ nghịch cùng Thế-đạo thì trục ngoại xã hội hay là diệt tàn
cho khỏi lưu hại, còn kẻ nghịch cùng Đạo-pháp thì tội trục
ngoại Thánh-thể Chí Tôn hay là có ngày quyền Thiêng-liêng
diệt thác.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN KH▐

91

Chúng ta từ đây coi kẻ phạm Pháp-luật như thù địch của Đạo,
dùng phương trừ khử. Bần-Đạo đã thọ sắc lịnh Ngọc-Hư lo
chuyển Pháp, thì không phương tha thứ điều phạm bao giờ.
Từ đây Hội-Thánh Ngoại-giáo giữ nghiêm Pháp-luật.
Bần-Đạo xin để lời cầu-khẩn cùng Giáo Tông và Hộ-pháp cũng
để lòng lo phương trừ hại, đừng vì Bác-ái, Từ-bi vị nễ" (3-3
Quí-Dậu dl 26-5-1933)
Từ xưa đến giờ chưa thấy LUẬT nào lạ lùng và mới mẻ như
luật của Đạo Cao Đài là LUẬT THƯƠNG YÊU.
Đức Chí-Tôn đến Ký Hòa-ước thứ ba với loài người: Là
Tam Thánh ký Hoà-ước:
Thầy dạy: "Mấy người làm Thánh-Thể cho Tôi đặng Tôi phụng
sự cho Vạn linh thì Tôi sẽ lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật lại
cho mấy người. Nếu mấy người chịu thì ký Hòa Ước với Tôi,
kế các người làm "tôi" cho con cái của Tôi cho vừa sức của Tôi
muốn hay vừa ý của Tôi định, thì Tôi sẽ trả lụng lại là lập ngôi
vị cho mấy người, trong Thánh Thể ấy Tôi đã định phẩm vị
Thần Thánh Tiên Phật. Tôi đã lập vị sẵn cho mấy người mà
mấy người đoạt được tại mặt thế này, tới chừng về cõi vô hình
Tôi không chối cải gì hết.Trái lại còn trả hơn khi Phụng sự cho
Vạn linh tại mặt thế này nữa là khác".
Khi Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa-ước thành hình, thì:
*Về phía người: Phải làm Thánh Thể cho Đức Chí Tôn. Phải
phụng sự cho Vạn linh (làm đầy tớ cho vạn linh)
*Về phía Trời: Lập ngôi Thần Thánh Tiên Phật cho xứng
đáng.
Hai điều khoản trên thực thi là làm nên bộ luật:
- BÁC-ÁI ( Thương yêu)
- CÔNG CHÁNH (Công bình chánh trực)
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KHIÊM CUNG
謙恭
E: Modest and respectable.
F: Modeste et respectueux.
Khiêm cung 謙 恭 là Kính cẩn, nhún nhường.
Chợ Lớn, ngày 23-5-1928 (âl 5-4-Mậu Thìn).
Thanh Tâm Tài Nữ nói: "Đức Chí Tôn còn phải khiêm cung
để dìu sanh chúng. Những kẻ nào đem quyền hành mà nâng
mình lên cao thì kỳ thật quyền hành ấy phải vô dụng. Trong
Đạo, nếu còn quyền hành áp chế thì là Đạo của Tà quái đó;
mà những kẻ nào hay làm quyền riêng đó cũng chẳng tránh
khỏi mãnh lực của Tà quái xung nhập. Chơn đạo chẳng dụng
quyền áp chế bao giờ. Mấy anh cũng đủ rõ."
Ðức Khổng-Tử nói: dầu mình có thông-minh trí huệ hơn người
cũng phải coi mình như ngu dốt vậy, dầu mình có công lao
đầy-đủ trong thiên-hạ, thì cũng phải kính nhường người, mình
có sức mạnh hơn đời, cũng phải coi mình như kẻ mềm yếu
vậy, dầu mình giàu có trong bốn biển, thì cũng xem mình như
nghèo khổ vậy. Ấy là cái hạnh khiêm-nhượng của Ðức ThánhNhân, để roi truyền cho đoàn hậu tấn. Chữ khiêm đối với các
phương-diện cần phải thật-hành tất cả. Người bác-học mà biết
khiêm nhượng thì kẻ tài sơ mới hết lòng mến phục, còn kẻ tài
sơ mà biết khiêm-nhượng, thì người bác-học mới vui dạ dắt
dìu. Còn tánh hiu-hiu tự đắc, thì thành ra người không được
tiến hóa. Trong gia-đình mà biết khiêm-nhượng thì mới được
trên thuận dưới hòa. Trong xã-hội mà nhiều người biết khiêmnhượng, thì xã-hội mới được thái-bình. Còn người tu-hành
đạo-đức mà biết khiêm-nhượng thì mới đặng hoàn-toàn. Trong
quyển Phương-Châm Hành Ðạo của Ðức Quyền Giáo-Tông
dạy rằng: Quí hóa thay cái hạnh khiêm-nhượng, nguy-hiểm
thay cho tánh tự-kiêu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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THI
Khiêm cung nhẫn-nại mới là hay,
Tự-đại tự-tôn chẳng phải tài.
Xem hạnh người xưa gương trước mắt,
Mắt dầu không thấy vẫn còn tai.

KHIÊM NHƯỢNG
謙讓
E: Modest.
F: Modeste.
Thầy dạy: "Các con coi bậc Chí-Tôn như Thầy mà hạ mình
đặng độ-rỗi nhơn-sanh là thế nào, phải xưng là môt vị TiênÔng và Bồ-Tát là hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế
thường phải để mình vào phẩm tối-cao tối trọng, còn Thầy thì
khiêm-nhượng là thế nào. Vì vậy mà nhiều kẻ Môn đệ cho
Thầy là nhỏ. Cười..!. "Hạnh khiêm-nhường là hạnh của mỗi
đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi Thiên-hạ đặng.
Các con phải khiêm-nhường sao cho bằng Thầy. Thầy lại nói
buổi lập Thánh-Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời
không tội-lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy, các con ráng
độ kẻ tội lỗi là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết."
Đức khiêm nhượng của Thầy thể hiện bằng danh xưng "CaoĐài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma Ha Tát" là gồm cả Tam-giáo gọi
là Tam Giáo Qui Nguyên:
- Cao-Đài là tượng-trưng cho Nho-Giáo.
- Tiên-Ông là chỉ Tiên-Giáo.
- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Phật Giáo.
Chính Đấng Thượng-Đế đã nói về việc xưng danh ấy, tức
nhiên quyền Chưởng quản Càn Khôn vũ trụ là một mà ba,mà
ba cũng như một đầy đủ đức tính khiêm nhường (Với từ khiêm
nhượng cũng đồng một nghĩa)
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Kinh Sám Hối có câu:
"Thuận cùng chú bác cậu cô,
"Bà con chòm xóm ra vô khiêm-nhường."

KHIÊM TỪ
謙辭
E: The modest speech.
F: La parole modeste.
Thầy dạy: "Các con nên bỏ, đừng nhắc mình là chơn linh cao
thượng, nên dụng khiêm từ, coi mình như một thân phàm
thường bực như ai kia, rồi kẻ trí đứa công, ráng độ lần sanh
chúng. Thầy cho các con tự liệu, làm điều chi hợp với Đạo và
đời mà thi hành trách nhiệm".

KHIẾP NHƯỢC
怯弱
F: lâche.
Khiếp nhược: hèn nhát.
Đức Lý dạy: "Bước đã lắm trờ tới rồi, còn lắm kẻ vô đạo yếu
trọng trong trách-nhậm của chư Đạo Hữu, nhưng Bần Đạo
chẳng lẽ cạn chê, để vậy cho có cớ chư Đạo Hữu có công
trình chút ít. Hộ-Pháp ráng suy xét lời của Bần Đạo, sau có chi
chi trắc trở thì có Thượng Phẩm giúp lời, đừng nao núng nghe!
Từ đây chớ khiếp nhược nữa, chư Đạo Hữu sanh chỉ để hiến
mình cho Đạo. Đạo đã nắm nơi tay, há để cho lũ tà tâm nhiễu
loạn sao? Nên liệu lấy với hai đứa đó, rồi sau sẽ có phương
khác, chớ lo nhọc đến ai nữa".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHIẾT KỶ
潔己
E: To purify oneself.
F: Se purifier.
Khiết: trong sạch. Kỷ: mình. Khiết kỷ là giữ mình cho trong
sạch. (giữ lấy mình cho trong sạch).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.

KHIẾU
竅
Khiếu nghĩa đen là cái lỗ. Ý nói cái khả năng thông minh của
con người còn tìm ẩn, cái năng khiếu hiểu biết đặc biệt của
con người về văn chương, âm nhạc, hội họa, khoa học. Sự
chuyên luyện, trau giồi đạo đức sẽ được Thiêng liêng khai
khiếu tức là mở năng khiếu.
Con người ai cũng có những năng khiếu đặc biệt thiên phú
còn tiềm ẩn, chưa có điều kiện bộc phát ra. Khi được mở
khiếu hay gặp cơ duyên, những khả năng tài giỏi mới được
bộc lộ ra ngoài.

KHIẾU HUYỀN QUAN
竅玄關
(Huyền là sự mầu nhiệm, linh diệu; Quan 關 là cửa ải, ải địa
đầu, (chứ không phải Quang 光 là ánh sáng, như bản Kinh của
Hội Thánh xuất bản năm 1928). Khiếu là một cái lỗ sâu kín làm
cửa ải trong thân thể con người, nó ngăn lại, khó mở ra được,
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làm cho con người mê muội vô minh. Tu luyện là cốt để khai
thông cái cửa ải nầy.
Trong Kinh có câu "Phá nhứt khiếu chi huyền quan"
Trong mấy khiếu duy có một cái Khiếu Huyền Quan là Chúa
tể. Khiếu Huyền Quan hay Huyền Quan khiếu là vua một
nước, Tam quan Tam điền tỷ như Lục Bộ Thượng Thơ, 9
Khiếu kia phía trước phía sau ví như quan văn tướng võ,
những cái lỗ nhỏ chơn lông ví như muôn dân. Nếu như chẳng
có Khiếu Huyền Quan thì cũng như nước không vua, nhà
không chủ, dân chúng phải điêu đứng khổ sở. Thân con người
mà không có Khiếu Huyền Quan thì cái thân không chủ, tức
nhiên Thần phải mệt, Khí phải bị hại, ắt bị mê muội theo tửu
điếm thanh lâu thì làm sao sống lâu cho được, vì Tinh - Khí Thần hao mòn lần lần. Trong kinh Thượng thừa chơn pháp có
viết:
Tam quan Cửu khiếu qui huờn,
Rõ thông đắc bộ là chơn ứng thành.
Phá nhứt khiếu điểm thanh bày lộ,
Ứng vào trong mấy độ đặng âu,
Tri quan chơn pháp diệu mầu,
Tầm sưu chánh lý đạt thâu máy huyền.
Theo Tính mệnh khuê chỉ (dịch giả Nhân Tử Nguyễn văn Thọ)
thì khiếu này có rất nhiều tên và chẳng biết nằm tại đâu. Đan
kinh thường nói bằng ví dụ làm cho học giả không biết đường
vào. Tiền bối chỉ là "Tiên Thiên chủ nhân, vạn tượng chủ tể,
Thái cực chi đế, Hỗn độn chi căn, Chí thiện chi địa, ngưng kết
chi sở, Hư vô chi cốc, Tạo hóa chi nguyên, bất nhị Pháp môn,
Thậm thâm pháp giới, Qui căn khiếu, Phục mệnh quan, Trung
hoàng cung, Hi Di phủ, Tổng Trì môn, Cực lạc quốc, Hư không
tạng, Tây Nam hương, Mậu Kỷ môn, Chân Nhất xứ, Huỳnh Bà
xá, Thủ nhất đàn, Tịnh thổ, Tây phương, Hoàng trung, Chính
vị, Giá cá, Thần thất, Chân thổ, Huỳnh Đình, trăm nghìn tên
khác nhau, khó mà ghi hết cho được.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái khiếu này phải cầu nơi thân: không phải mồm, không phải
mũi, không phải tâm, không phải thận, không phải gan, không
phải phổi, không phải tỳ-vị, không phải rốn, không phải Vĩ-lư,
không phải bàng quang, không phải Cốc đạo, không phải
huyệt giữa hai thận, không phải huyệt dưới rốn một tấc ba
phân, không phải Minh Đường, nê hoàn, không phải Quan
nguyên, Khí hải. Như vậy nó thực nằm ở đâu?
Thuần Dương Lữ-Tổ (Lữ Đồng Tân) nói:
Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, chân Huyền Tẫn
Bất tại tâm hề, bất tại Thận.
Cùng thủ sinh thân thụ khí sơ,
Mạc quái Thiên cơ đô bất tận
玄牝玄牝真玄牝
不在心兮不在腎
窮取生身受氣初
莫怪天機都不盡
Giải nghĩa:
Huyền Tẫn, Huyền Tẫn, chân Huyền Tẫn,
Không phải ở Tâm, không phải Thận,
Ở tại chỗ người vừa thụ Khí,
Không sợ Thiên cơ đã tiết lộ.
La Công Viễn (Mộng Cửu tập) nói:
Nhất khiếu Hư vô Thiên địa trung,
Triền miên bí mật bất thông phong,
Hoảng hốt yểu minh vô sắc tượng,
Chân nhân hiện tại bảo châu trung
一竅虛無天地中
纏綿秘密不通風
恍惚杳瞑無色象
真人現在寶珠中
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Dịch nghĩa:
Một khiếu Hư-vô giữa đất trời,
Triền miên bí mật gió không chui,
Khiếu đó sắc trần không có bợn,
Chân nhân coi nó Ngọc châu thôi.
Tư-Mã Tử Vi cho biết khiếu đó cũng gọi là "Huyền Quan
khiếu".
Hư vô nhứt khiếu hiệu Huyền quan,
Chính tại thân nhân Thiên địa gian.
Bát vạn tứ thiên phân thượng hạ,
Cửu tam ngũ lục liệt tuần hoàn.
Đại bao pháp giới hồn vô tích,
Tế nhập trần ai bất kiến nhan,
Giá cá danh vi Tổ khiếu huyệt
Thử châu nhứt lạp chính trung huyền.
虛 無 一竅 號 玄 關
正在人身天地間
八萬四千分上下
九三五六列循環
大包法界渾無跡
細入塵埃不見顏
這個名為祖竅穴
此珠一粒正中玄
Dịch nghĩa:
Hư vô một khiếu gọi Huyền quan,
Giữa lòng trời đất với nhơn gian,
Tám vạn bốn ngàn phân thượng hạ,
Chín, ba, năm, sáu liệt tuần hoàn,
Lớn trùm pháp giới không lưu vết,
Nhỏ nhập trần ai chẳng thấy nhan.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái đó gọi là chân Tổ khiếu,
Trường sinh, linh bảo vốn hàm tàng.
Người tu luyện phải đem hết Chơn tâm Thực ý (Lòng ngay ý
thiệt) mà luyện cho đến lúc hư cực. Ðược như vậy cũng như
cái cây trăm thước mà mình đã leo đến mức chót, nhưng phải
rán lên cao hơn nữa thì Huyền Quan Nhứt Khiếu mới tự nhiên
xuất hiện. Huyền Quan màu như sương tuyết. Luyện Huyền
Quan hóa ra Kim Ðơn, hơi nó đỏ như màu châu sa, hơi nó
sáng chói như màu thủy ngân. Nó không chân mà đi được,
không hình mà động được, hễ tụ thì có, tán thì không còn, nên
Huyền Quan Kim Ðơn hiện ra hay ẩn ẩn, thiệt là mầu nhiệm,
không thể tả hết được. Cho nên có câu: "Thiên đắc nhứt dĩ
thanh, Ðịa đắc nhứt dĩ ninh, Nhơn đắc nhứt dĩ Thánh" (Trời
được một thì trong, Ðất được một thì yên, Người được một thì
thành Thánh). Ðược một đó là được một Khiếu Huyền Quan,
được món Kim Ðơn.
Kinh Kim Cang: "Nhứt hiệp tướng bất khả thuyết". Nghĩa là:
Âm Dương hiệp lại thành Kim đơn, khó tả khó nói cho rõ
được. Sách Ðại Học: "Chí thiện chi Ðịa" nghĩa là: Chỗ đất tốt
hơn hết, không chi bì kịp. Kinh Dịch nói: "Huỳnh trung thông lý"
nghĩa là: Giữa Huỳnh Ðình thì thông lẽ nhiệm mầu. Ðó là
những tên đặt ra cho nhiều, kể chẳng hết, chớ chung cuộc
cũng chỉ cái Huyền Quan Nhứt Khiếu ấy mà thôi."
Ngài Bảo Pháp Nguyễn trung Hậu, trong sách THIÊN ÐẠO của
Ngài, có giải về Huyền Quan Khiếu, trang 125-126: "Người tu
hành, chừng nào luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần,
luyện Thần huờn Hư, luyện Hư huờn Vô, thì Huyền Quan
Nhứt Khiếu ấy mở hoát ra.
Huyền Quan Nhứt Khiếu ấy là chi? Là Thiên Nhãn vậy. Nó ở
ngay Nê Hoàn Cung, gom trọn Chơn Dương chánh đạo. Khi
Tâm người đi đến chỗ Hư không rồi, thì Huyền Quan Nhứt
Khiếu được mở hoát ra, tức là Thiên Nhãn đó, ấy là ngôi Thái
Cực. Chừng ấy, sự hiểu biết không lo nghĩ mà biết, không học
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tập mà hay. Cái biết đó vốn có sẵn từ mấy kiếp trước, nay nhờ
tu tỉnh mà được xuất hiện ở kiếp nầy, nhà Tôn giáo gọi là Phát
Huệ."

KHINH KHI
輕欺
Kinh Sám Hối có câu:
"Tánh ngoan-ngạnh không vì cô bác,
"Thói lăng-loàn bạn tác khinh-khi."

KHINH KHI VI LỊNH
"Phải giữ lễ nghĩa khiêm cung đối với Chức Sắc Hội Thánh
cho vẹn toàn bổn phận làm em, dầu người có kém trí đi nữa,
đàn em cũng chẳng nên khinh khi, vi lịnh. Khinh khi vi lịnh
người tức là buộc vào mình cái tội bất tuân Luật Pháp".

KHINH KHINH
輕輕
E: Very light.
F: Très léger.
Khinh khinh 輕 輕 là Nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng ấy có thể
tưởng tượng tốc độ mau như điển chiếu và cũng nhẹ thành
bóng mây: Nhẹ nhàng như đám mây bay.
Kinh Khi Đã Chết Rồi có câu:
"Năng lai năng khứ khinh khinh,
"Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHINH NGẠO
輕傲
E : To scorn.
F: Mépriser.
Khinh: Nhẹ nhàng, coi rẻ, khinh thường. Ngạo: hỗn xược.
Khinh ngạo là khi dể hỗn xược.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Chớ tự phụ, cũng đừng khinh ngạo,
"Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai.
"Lời khuyên già trẻ gái trai,
"Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành."

KHOA HỌC
科學:
Học thuật có hệ-thống gọi là khoa học.
Thầy dạy : "Các con có biết chăng hiện nay vì thế gian rất
hung-bạo nên thời-kỳ tận diệt đã hầu kề. Nhân loại tàn-sát lẫn
nhau, bởi không biết dùng khoa-học vào việc phải, nên nó
biến thành chia rẻ nhau và chiến-tranh. Thánh-Đạo của Chúa
Cứu Thế (vì sự hiểu lầm) làm tăng gia dục vọng của kẻ mạnh
đối người yếu và giúp giáo cho bọn trên hiếp người dưới. Phải
có một giáo-lý mới-mẻ đủ khả năng kềm chế nhân-loại trong
sự thương-xót chúng sanh. (TNI/131)
Ngài Bảo-Thế có lời rằng: "Văn minh vật chất càng ngày càng
tiến triển như hiện giờ, khoa học gần như muốn chiếm đoạt
cơ mầu nhiệm của Tạo đoan, thì trái lại, tinh thần Đạo Đức của
nhơn sanh ngày càng lu mờ. Mặc dầu, các Tôn giáo kia đã tận
lực giáo nhơn qui thiện".
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KHOA HỌC PHỤNG SỰ TÔN GIÁO
Ngài Hồ Bảo Đạo thuyết về Duy Tâm, Duy Vật có nói: "Khoa
học duy vật chỉ thấy có một mặt của vạn vật và chú trọng vào
sự nghiên cứu những cái nhơn quả nhãn tiền mà không chịu
suy tầm chu đáo cái nguyên căn của nhơn quả để cho vấn đề
vũ trụ và nhân sinh vẫn ở trong vòng bí mật mà không giải
quyết. Thay vì để ý đến những điều giễu cợt vô vị như là
chẳng hề thấy linh hồn hay là chẳng hề thấy Đức Chúa Trời
ống thí nghiệm. Đáng lẽ khoa học nên gạt bỏ những lập luận
vô căn cứ đó để chú ý đến bao nhiêu việc lạ lùng như việc
thay hồn đổi xác, việc chụp hình được cái phách con người,
việc Cơ Bút chẳng hạn mà bàn đến việc nghiên cứu vấn đề
Thiêng liêng của sự sống theo những điều kiện tất yếu đã sẵn
có… Như vậy mới đúng với câu Đức Chí Tôn Cao Đài đã nói:
"Ngày kia khoa học sẽ phụng sự cho Tôn giáo". Và ngày ấy
duy vật và duy tâm sẽ cùng đi theo chung một lý".

KHOA MÔN
科門
E: Examination.
F: Examen.
Khoa: Môn học, kỳ thi tuyển chọn nhơn tài. Môn: cái cửa.
Khoa môn là trường thi để tuyển chọn người tài đức.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHOA MỤC
科 目
E: List of laureates.
F: List de lauréats.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Chí-Tôn mở Tam-Kỳ Phổ Độ này gọi
là mở Cơ-quan tận độ chúng sanh tức nhiên là lập một khoa
thi sang Tam chuyển tái phục Thiêng-liêng vị nơi cảnh vô hình,
mỗi chuyển tức nhiên mỗi khoa mục của các Đẳng chơn hồn
cần phải thi đoạt vị: thăng hay đoạ. Bởi cớ cho nên Đức ChíTôn gọi là trường thi công quả là vậy. Đức Chí-Tôn cho HộPháp và Thập Nhị Thời Quân đến cốt yếu để mở cửa Bí pháp
ấy đặng cho vạn linh đoạt vị. Cả thảy đều hiểu rằng Đức ChíTôn buổi mới sơ khai, chưa tạo thiên lập địa, Ngài muốn cho
vạn linh đặng hiệp cùng Nhứt linh của Ngài do quyền năng sở
hữu của quyền hạn Thần linh".
Đứng về chuyên môn cũng có khoa mục: "Bộ Nhạc chuyên
chú về tài năng nghệ thuật thì từ hạ phẩm đến thượng phẩm,
mỗi cấp đều có khoa mục đặng tuyển chọn danh nhơn để điều
khiển nội Ban. Trong mỗi kỳ khoa mục, vị nào đủ tài ứng thí
thì được phép xin thi và mỗi khi thi đậu là mỗi lần được thăng
phẩm, nhưng không được xin ứng thí vượt bậc".

KHOA MỤC NHẠC SĨ
Chiếu theo kỷ-luật Hội-Thánh ấn-định, những người có học
nghệ-thuật Âm-nhạc; các Tỉnh cũng như Tòa-Thánh phải dựthí khoa-mục Nhạc-sĩ do Ban Giám Khảo tuyển-chọn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ không thì dầu nơi TòaThánh cũng không kể vào Bộ-Nhạc." [ HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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KHOÁI LẠC
快樂
Khoái lạc 快樂 là vui vẻ trong lòng một cách tự nhiên.
Thánh ngôn: "Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm
món binh khí hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà
đè ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng
điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho
kiếp chết là kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa ngục là câu
chuyện hoang-đàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên
đạo tào-khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
"Chơn thần khoái lạc lên đàng vọng Thiên."

KHOAN DUNG
寬容
F: généreux.
Khoan dung 寬 容: rộng lòng bao-dung.
Đây là điều hai trong 10 điều khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ hai: Thầy trông đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thủy chung;
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Nói năng nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
Dìu dắt nhau điểm tô công quả,
Phải thật hành với cả chung quanh;
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHOAN HỒNG
寬洪
Khoan hồng 寬 洪 là Rộng rãi mà tha thứ hết lỗi lầm cho
người khác.
Lòng Sớ dâng lên vào lễ Vía Đức Thích Ca Mâu-Ni:
"Ngưỡng nguyện: Đức Thích-Ca Mâu-Ni từ bi bác ái, quảng
đại khoan hồng, bố hóa chư Đệ tử minh tâm kiến tánh"
仰 願: 德 釋 伽 牟 尼 慈 悲 博 愛, 廣 大 寬 洪, 布 化 諸 弟 子 明
心 見 性"

KHOÁNG ĐẠT
曠達
E: : Generous.
F: Généreux.
Khoáng: rộng rãi, mênh mông. Đạt: tới, thông suốt.
• Khoáng đạt là lòng dạ rộng rãi.
• Khoáng đạt là nơi rộng rãi thông thoáng.

KHOE KHOANG
Đức Hộ-Pháp nói trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhâm Thân
(dl: 16-08-1932) rằng: "Muốn khoe khoang mình thì phải chê
bai người, có chê bai người mới có thể khoe khoang mình,
khoe khoang mình đặng mưu đoạt công danh quyền lợi là
thường tình thế sự. Hễ mình dưỡng nhơn chi ác thì tự nhiên
mình muốn khoe mình, đôi khi lại khỏa lấp chỗ phải của người
đi nữa".
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KHỔ (Phật Học)
苦
Chính nghĩa của Khổ là đắng. Vị đắng phải chịu đựng ngoài ý
muốn nên gọi là khổ. Phân tích chữ khổ 苦gồm âm cổ 古 là
xưa và bộ thảo là loài rau quả, cỏ cây. Ví như khổ qua là
mướp đắng.
Khổ (S: duḥkha; P: dukkha) Khái niệm quan trọng của Phật
giáo, là cơ sở của Tứ diệu đế. Khổ là một trong Ba tính của sự
vật. Không phải chỉ là những cảm thụ khó chịu mới là Khổ;
Khổ dùng để chỉ tất cả mọi hiện tượng vật chất và tâm thức,
xuất phát từ Ngũ uẩn, chịu dưới qui luật của sự thay đổi và
biến hoại. Như thế tất cả những điều an lạc đang có cũng là
khổ vì chúng sẽ hoại diệt. Khổ xuất phát từ Ái (s: tṛṣṇā) và con
đường thoát khổ là Bát chính đạo. Chân lý thứ nhất của Tứ
diệu đế nói về tính chất của khổ như sau: "Sinh là khổ; già là
khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt
vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi
thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ". (Tham khảo: TỪ ĐIỂN
PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
"Đức Jésus de Nazareth hằng dạy rằng: "Cái khổ của thế gian
là sự nghiệp của con người, phải Thọ khổ mới rõ cơ thoát tục"
Với Đạo Cao-Đài: Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh thiêng liêng Hằng
Sống: "Chúng ta dòm phía dưới thấy Đại-Hải mênh mông,
nước cuồn-cuộn xanh như biếc, sóng dợn ba đào, mỗi làn
sóng có đề chữ "Khổ". Chúng ta chia ra đi trên ấy, chúng ta
thấy dợn hào-quang nổi lên dữ tợn lắm; mấy chữ lớn là: Sanh,
Lão, Bệnh, Tử, làn sóng dợn lên rồi hạ xuống, mỗi làn đều có
một chữ "Khổ", chúng ta thấy đau khổ trong buổi sanh, thấy
làn sóng rồi chúng ta thấy khổ nhục, khổ dữ lắm, mỗi làn sóng
đều thấy khổ, thử nghĩ Đại Hải như thế nào thì khổ hải là cả
nước của chúng ta như thế ấy."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Chánh Truyền: "Cái chương trình ấy là những cơ chỉ
sanh ra bởi các tư tưởng của cả Tôn Giáo đã lập thành nên
Ðạo. Chữ Ðạo là đường đặt ra bởi đó, đặng dìu dắt nhơn sanh
khỏi bước đời gay trở; cốt yếu là lập mục đích, định chuẩn
thằng cho kẻ trước hiệp người sau, kẻ kim hòa người cổ, tóm
cả trí lự của nhơn loại, đặng làm ngọn huệ quang soi rọi khắp
nhơn gian, mượn cả sự tội tình sầu thảm của thế, mà tạo BátNhã-Thuyền đặng vớt người nơi khổ hải:
- Phật, vì thương đời, mà tìm cơ giải khổ.
- Tiên, vì thương đời, mà bày cơ thoát khổ.
- Thánh, vì thương đời, mà dạy cơ thọ khổ.
- Thần, vì thương đời, mà lập cơ thắng khổ.
- Hiền, vì thương đời, mà đạt cơ tùng khổ.
Chữ Khổ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm vị Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật, là ngôi vị của trang đắc cử.

KHỔ ÁCH
苦厄
Đức Hộ-Pháp nhắc lời của Chí-Tôn nói rằng:
-"Thầy muốn nơi nào có dấu chơn của ba con đến thì nơi đó
hết khổ và Chí Tôn cho biết rằng cái khổ ách của nhơn loại là
cùng khắp thế gian, nên Thánh-ý Thầy muốn giao cơ cứu khổ
cho con phải làm thế nào nêu ngọn cờ cứu khổ để giải khổ cho
nhơn sanh cùng khắp mặt địa cầu nầy".

KHỔ CỰC
苦極
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
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về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Chịu cho đủ các điều khổ cực,
Lần nấc thang theo bực Thiêng liêng.
Thánh Thần Tiên Phật đều kiêng,
Nắm cơ Tạo Hóa thâu quyền Hư linh.

KHỔ HẢI
苦海
E: Ocean of pains.
F: Océan de douleurs.
(Khổ: đắng, chỉ sự đau khổ. Hải: biển) là biển khổ. Cuộc đời
hữu hình này quá nhiều truân chuyên, gian khổ có thể ví như
khổ hải vậy. Khổ hải là biển khổ, ấy là chỉ cõi trần ta đang
sống đây trong Địa cầu thứ 68. Sở dĩ dùng "Biển khổ" là vì
Đức Phật Thích Ca hiểu nỗi khổ của chúng sanh rất nhiều nên
nói "nước mắt của chúng sanh nếu góp lại còn nhiều hơn bốn
biển".
Đạo Phật ví sự đau khổ của con người trong cõi trần gian nầy
dẫy đầy như những dòng nước biển mênh mông, bát ngát,
không bờ không bến, như bài Kệ viết:
Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Tảo cấp niệm Di Đà

愛河千尺浪
苦海萬重波
欲脫輪回苦
早急念彌陀

Nghĩa là tình ái như dòng sông ngàn thước sóng, sự khổ đau
ở thế gian như muôn lượn sóng dồn dập ở biển khơi đã nhận
chìm biết bao sanh linh từ muôn đời ngàn kiếp. Muốn thoát
khỏi khổ luân hồi, thì mau sớm niệm danh Di Đà Phật.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN KH▐

109

Đức Hộ-Pháp nói:"Chúng ta ở giữa trường đời nầy, chịu thống
khổ tâm hồn mọi nỗi, nhà Phật gọi cảnh trần nầy là khổ hải.
Chúng ta ngó thấy hiện tượng trước mắt nhiều lẽ bất công,
kiếp sống chúng ta sanh ra trong xã hội nhơn quần nầy, ta
thấy cái tương quan nó làm cho chúng ta nhiều nỗi khổ não,
buồn thảm hơn là ngày vui của hạnh phúc".
Đức Ngài thuyết về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: "Kỳ rồi
Bần-Đạo rủ cả thảy các Bạn đi Cung Diêu Trì, chúng ta lại còn
rủ nhau ra trước Cung Diêu-Trì dòm trở lộn lại xem cảnh tục
của chúng ta vừa thoát qua coi thế nào? - Bần-Đạo chỉ nói nơi
xa-xăm của chúng ta đi qua, chúng ta thấy hình trạng BátQuái-Đài, dưới chân có Thất Đầu-Xà và dưới mình của ThấtĐầu-Xà là khổ hải tức là cảnh trần của chúng ta vậy. Bên kia
có liên-tiếp mật thiết vô một nẻo sông Ngân-Hà, rồi Bần-Đạo
chỉ cho hiểu rằng, từ khổ hải ấy về cảnh Thiêng-Liêng HằngSống phải đi ngang qua Ngân-Hà, có một chiếc thuyền BátNhã của Đức Quan-Âm Bồ-Tát vâng lịnh Đức Di-Lạc Vương
Phật chèo qua lại sông Ngân-Hà và khổ hải đặng độ sanh
thiên hạ.".
Phật-Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trung khổ-hải độ thuyền Bát-Nhã,
"Phước từ-bi giải quả trừ căn."

KHỔ HẠNH
苦行
E: Ascetic.
F: Ascétique.
Khổ hạnh là đức hạnh của người tu phải biết sống khổ: giản
dị nhưng thanh cao, không se-sua mà đạo đức, khiêm nhượng
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mà không cúi lòn..những điều này Thầy đã dạy phải quần bô
áo vải, "chay lạt để ngừa loài khí độc"..
Lời Thầy khuyên: "Thầy nói cho các con hiểu rằng: Muốn xứng
đáng làm Môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ càng thương bao
nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn đệ
Thầy thì là Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước; còn ngã thì cửa Ðịa
Ngục lại mời. Thương thương, ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi!
Thầy dạy Bà Hiếu về gương khổ hạnh: Tòa Thánh, Le 28 Juin
1928 (Âl: 11-5-Mậu Thìn):
Hiếu! Con nghe Thầy nói chuyện làm đường cát trắng con.
Thầy đố con biết làm sao cho đường đen ra trắng... Cười...
Nghe con, nè làm theo nghe: Ðổ đường đen vào một cái hủ
thọc lủng đít, rồi định chừng cho vừa hai phần hủ đường, còn
một phần hủ thì đổ bùn non cho tới miệng, đem phơi nắng
chừng một tuần thì là đường trở nên trắng; gạt lớp bùn đi thì
con đặng một thứ đường trắng phau phau rất ngon rất đẹp đó
con.
Cái khổ hạnh của con giống như đường đó con à. Con có biết
Thầy khóc như con vậy chăng con? Nếu con không vậy làm
sao đáng con cái của Thầy. Con chỉ nhớ rằng Thầy thương
con là đủ. Ðặng thế gian yêu mến ắt Thầy phải ghét, mà Thầy
ghét con thì còn chi con, con khá nhớ!"
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngừa thuyền Thầy đợi kẻ sang chơn,
Khổ hạnh khuyên con chớ dạ hờn.
Sắm nghiệp trần gian còn phải khó,
Lựa là nghi trưởng tại Bồng Sơn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỔ HIỀN TRANG (PHÚ MỸ) (Địa Danh)
Đức Hộ-Pháp nói: "Lập trường Qui-thiện là cốt yếu đem lòng
lành của toàn thể con cái Đức Chí-Tôn hiệp nhứt cùng nhau
làm một đặng bảo thủ Chơn Truyền của Đạo. Buổi đầu tiên nó
sản xuất tại nơi Mỹ-Tho, Qua lập "Khổ Hiền Trang" mấy em
biết hai chữ Khổ Hiền ý định Qua thế nào không? Trong bảy
mươi hai anh em chung sức cùng nhau mà làm đầu trường
Qui Thiện ấy là Đinh Công Trứ vẫn là một trong đó vậy. Nhờ
cả sự giáo hóa của Qua cái nghĩa lý tối yếu, tối trọng của
Chơn Pháp Đức Chí Tôn Qua giao lại cho nó, để làm thế nào
cho thiên hạ hết thống khổ về tinh thần lẫn vật chất. Sự biết
Đạo của Đinh-Công-Trứ là vậy."
Lập Thảo Đường: Đức Hộ Pháp và Gíao Hữu Thượng Minh
Thanh đi xe đò xuống làng Phú Mỹ, quận Châu Thành (Mỹ
Tho) để lập Thảo Đường, tức là cái am, cái động để tu niệm.
Thảo Đường cất trên thửa ruộng thuộc Đồng-Tháp-Mười trên
rạch Láng Cát. Ngài ở Phú Mỹ một tháng để thăm người vào
Phạm Môn và dạy Đạo cho họ. Có ngày nọ, Đức Lý Giáo Tông
không giáng cơ mà khiến Đức Hộ Pháp đọc miệng bài thơ như
vầy(xem lại)?
Thảo Đường phước địa ngộ Tòng Hoa,
Lục ức dư niên vũ trụ hòa.
Cộng hưởng phàm gian, an lạc trị,
Thể đăng Bồng đảo vịnh âu ca.
Mở ếm của Tàu để tìm Long Tuyền Kiếm:
Đức Ngài được lệnh Thiêng Liêng mở ếm của Tàu để tìm
Long-Tuyền-Kiếm (theo sự hướng dẫn của Bát Nương Diêu
Trì Cung và Sư Lỗ Ban giáng mách bảo). Hai ông Giáo Hữu
Minh và Lê Văn Trung (sau làm Chưởng Qủan Phước Thiện)
đào được 12 con cờ tướng bằng sừng, 1 hình nhân bằng chì
lá, 1 con dao cùn. Vụ ếm nầy do thầy Địa Lý Tàu làm để ViệtNam không sản xuất nhơn tài được. Ngoài việc cất Thảo
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Đường, mở ếm, Ngài còn cân Thần lập thệ cho các tu sĩ để
chọn vào Phạm Môn.
- Nhắc lại ngày 12-05-Canh Ngũ (1930) tại Thủ Đức Ngài lập
hồng thệ cho 23 người đó là lần thứ nhứt.
- Ngày 28-09-Tân Mùi (1931) Ngài cân Thần cho 344 vị.
- Ngày 03-02-Nhâm Thân (1932) Ngài lập hồng thệ cho 72
người tại Khổ Hiền Trang, đó là hồng thệ kỳ nhì.
- Ngày 18-08-Ất Hợi (1935) Ngài lập hồng thệ cho 77 người tại
Trường Hòa đó là hồng thệ kỳ ba.(Ngài lập hồng thệ cho 52
nam và 25 nữ, trong số nầy có:
Ngài Khai Pháp:
Trần Duy Nghĩa
Ông Tiếp Lễ Nhạc Quân: Trần Quang Thế
Ông Phối Sư:
Thượng Trí Thanh
Ông Giáo Hữu:
Thái Gấm Thanh
Ông Tả Phan Quân:
Trang văn Giáo
Đây là hồng thệ lần thứ tư.
(Xem lập Hồng thệ và Cân Thần. Vần L.)
....Ông Tấn nói Đức Hộ Pháp có tiên tri rằng: "Đất Khổ Hiền
Trang là cái mũi thuyền Bát Nhã, còn cái lái là Tòa Thánh, đất
nầy phải xuất Thánh mới được."
Ông Phối Sư Thái Ca Thanh lập phái Chơn Minh Lý ở Mỹ-Tho
chống lại Tòa Thánh Trung Ương. Khi Thánh Thất Khổ Hiền
Trang tạo xong, Đức Hộ Pháp tính làm lễ Khánh Thành long
trọng nhưng chánh phủ Pháp tín-nhiệm ông Đốc Phủ Ca, hỏi ý
kiến nên cho phép hay không? Thì ông Ca đề nghị bát đơn.
Ông trách Đức Hộ Pháp lập Thánh Thất nơi làng vắng ai mà
theo và tại sao xuống Mỹ-Tho mà không ra mắt ông. Trong lúc
băn khoăn Đức Ngài thấy Đức Thái Thượng đến mà không cỡi
Thanh Ngưu. Ngài hỏi lý do thì Đức Thái Thượng nói: "Ta đến
dẫn Thanh Ngưu về, để nó phá Hiền-hữu không thi hành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiên mạng được". Đức Hộ-Pháp hiểu ý, năn nỉ Ngài cứ để y
như vậy, Thanh Ngưu không hại Ngài đặng đâu. (Vì lòng bác
ái, Ngài không muốn để ông Ca tuyệt mạng, thà Ngài chịu
khổ). Đức Hộ Pháp nói trên Thiêng Liêng có Đông Khổ Hiền là
nơi Đức Thái Thượng ngự. Nên nơi Khổ Hiền Trang Ngài
hằng viếng thăm. Mấy em hãy giữ gìn Khổ Hiền Trang cho
sạch sẽ, thanh khiết để khỏi lỗi cùng Đức Thái Thượng.
Đức Lý còn cho tại Khổ Hiền Trang bài thơ như vầy:
GIÁO truyền Đại Đạo khắp Đông Tây,
TÔNG chỉ Tây Ninh với cảnh nầy.
THÁI cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
BẠCH minh điều luật sửa tà tây.
Tà tây Nghị định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên Điều sửa quẩn quanh.
Luật lịnh Ngọc Hư đâu để sót,
Phàm nầy sửa thử, sửa sao ranh.?
Tòa Thánh lần lần yên tịnh Đức Quyền Giáo Tông xuống Khổ
Hiền Trang rước Đức Hộ Pháp về Tòa Thánh. Tùy tùng Đức
Quyền Giáo Tông có ông Giáo Hữu Thượng Latapie-Thanh là
người Pháp. Cuộc tiếp rước Đức Quyền Giáo Tông và tiễn
đưa Đức Hộ Pháp thật là long trọng, nhờ ông Latapie quen với
Tỉnh Trưởng Pháp nên ông Ca không phá được. Mọi sự đều
êm đẹp, có lẽ nhờ Ơn Trên giúp sức nên Khổ Hiền Trang tạo
được lắm nhân tài, lắm Chức Sắc rường cột của Phước Thiện
sau nầy, tức là nơi xuất Thánh nhiều nhất ở Miền Nam.
LẬP HỒNG THỆ & CÂN THẦN
Xin nói rõ cách lập hồng thệ là dùng rượu đỏ (vin rouge) đổ
vào một ly lớn, mỗi người nhúng ngón tay giữa của bàn tay
mặt vào rượu mà nói rằng: "Đây là huyết thệ của tôi" rồi uống
mỗi người 1 hớp. Cha mẹ, vợ con của người chánh danh cũng
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phải uống mỗi người 1 hớp. Người chánh danh Phạm Môn
được hồng thệ quì trước Thiên Bàn nguyện như vầy:
"Tôi là….tuổi, "Thề rằng, từ nay tôi coi anh em Phạm Môn như
ruột thịt, sanh tử bất ly, thoản có điều chi hoạn nạn thì tôi liều
mình với anh em tôi. Nếu ngày sau tôi thất nguyện, quyền
Thiêng Liêng hành Pháp tận đọa tam đồ bất năng thoát tục và
Thầy tôi không nhìn đến tôi nữa".
Đức Hộ Pháp nói: Đáng lẽ mỗi người phải cắt tay mình lấy
máu đựng chung, rồi mỗi người uống 1 hớp, nhưng mấy em
làm người Đạo, mỗi người đều giữ trường trai, không thể làm
như vậy được, nên phải dùng rượu chát đỏ để thay thế.
CÂN THẦN
Đức Hộ Pháp nói : Cân Thần có 12 điều kiện:
1- Là Hạnh 2- Là Đức 3- Là Trí
4- Là Lực
5- Là Tinh 6- Là Thần 7- Là Thân 8- Là Tình
9- Là Mạng 10- Là Căn 11- Là Kiếp 12- Là Số
Ngài chỉ xài 4 điều-kiện đầu là: Hạnh, Đức, Trí, Lực. Cũng như
Hạnh được 5 điểm, Đức được 4 điểm, Trí được 6 điểm, Lực
được 7 điểm; cộng 6 + 4 + 6 + 7 = 22 điểm chia lại cho 4 thì
được 5,5 điểm. Người đủ trung bình là 5 điểm thì được đậu. Ai
dưới trung bình thì lập công đức thêm, sẽ thâu nhận sau.
Trước khi Lập Hồng thệ phải được Cân Thần trước, nếu đậu
mới được thọ "Đào Viên Pháp" tức là làm Lễ hồng thệ. Lập
hồng thệ thì mới là người chánh thức của Phạm Môn.
Đức Lý Giáo Tông có giáng cơ tại Thảo Xá Hiền Cung cho bài
Thánh Giáo như vầy:
Gặp cảnh khó tùy cơ xoay chuyển,
Lập minh từ trước diễn thi văn.
Tả biên có tạo Dịch Đình,
Hữu biên tạo Phong Vân Kinh Thơ Viện.
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Sau sẽ tạo Thảo Đường Bửu Điện,
Có Thích Ca Bạch Mã hiện thân.
Lão khuyên vậy khá lo lần.

KHỔ HÌNH
極 邢
E: The torture.
F: Le supplice.
Khổ: Đắng, chỉ sự vất vả, cực nhọc về thể xác hay về tinh
thần. Hình: hình phạt. Khổ hình là hình phạt khổ sở.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan."

KHỔ NÃO
極惱
F: Douleur.
Khổ não 極 惱: Khổ sở phiền não.
Thầy than: "Các con ôi! Thầy hỏi vậy chớ mỗi phen độ rỗi cho
đặng các con, các con có biết Thầy chịu khổ não dường nào
chăng?"

KHỔ NHỤC
極肉
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Chí-Tôn muốn rửa-ráy nó. Để nói rõ
Thánh ý của Đức Chí-Tôn đến mức nào và Ngài muốn gì? Giờ
phút này cả toàn con cái của Ngài chắc có lẽ thắc-mắc. Vì vậy:
Nội tình của Đạo gặp nhiều nỗi khó khăn, nếu chúng ta không
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nói rằng nó đã chịu một khó khăn về mọi phương diện. Nhưng
đối với Bần-Đạo, Bần-Đạo thấy mỗi phen Đạo chịu khổ nhục,
chịu khó khăn hay bị chê rẻ khinh khi thì Bần-Đạo lại vui mừng
mới chướng cho chớ! Bởi mỗi phen như thế là mỗi phen Đức
Chí-Tôn muốn rửa-ráy nó, tô điểm nó đến một địa vị cao trọng
thêm nữa chớ chẳng chi khác. Cả con cái Đức Chí-Tôn đều tin
nơi Bần-Đạo để con mắt quan sát coi có quả như vậy hay
không? Cái khó đảm-đương đương-nhiên bây giờ là không
làm cho thêm nhục cơ-thể Đạo là sửa soạn tô điểm đặng một
Đài vinh diệu vô đối. Trong thời gian ngắn ngủi tới đây, nếu cả
con cái Đức Chí-Tôn có Đức-tin thì hiểu rõ điều ấy."

KHỔ TÂM
極心
E: Moral pain.
F: Douleur morale.
Khổ: Đắng, chỉ sự vất vả, cực nhọc về thể xác hay về tinh
thần. Tâm: lòng dạ. Khổ tâm là đau khổ trong lòng, hay sự
đau khổ tinh thần (Cái nông nổi trong lòng không thể nói ra).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh.

KHỔ TRẦN
苦塵
Khổ trần hay trần khổ 塵苦 là những nỗi khổ nơi cõi trần.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
"Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc."
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KHÔI GIÁP
瑰夾
E: Helmet and cuirass.
F: Casque et cuirasse.
Đến ngày 15-03-Bính Dần (dl: 25-04-1926) thì thiết lễ Thiên
phong tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, Thầy dạy "CƯ
nghe dặn: con bảo TẮC tắm rửa sạch sẽ, xông trầm hương
cho nó, biểu nó lựa một bộ đồ Tây cho sạch sẽ, ăn mặc như
thường, đội nón, cười … Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp giống
như hát bội mà mắc nó nghèo nên Thầy không bảo. Bắt nó lên
đứng trên ngó mặt vô ngay ngôi Giáo Tông, lấy 9 tấc vải điều
đấp mặt nó lại, biểu Đức, Hậu đứng gần, kẻo nó xuất hồn té
tội nghiệp."

KHÔI KHOA MẠO
Chú Giải Pháp Chánh
Truyền: Ðạo phục của Lễ
Sanh cũng y như của Giáo
Hữu toàn bằng hàng tùy
theo sắc phái, đầu đội Khôi
Khoa Mạo toàn bằng hàng
trắng, dầu cho phái nào cũng
vậy. Ngay trước trán có thêu
Thiên Nhãn Thầy, bao quanh
một vòng Minh Khí, Lễ Sanh
không đặng phép đi giày.
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KHÔI NGUYÊN MẠO
Mão của Chức Sắc Hiệp Thiên
Đài Ông truyền Trạng Ngọ có
công trong việc tạo kiểu Mão,
tức Thiên Phục cho Chức Sắc
Hiệp Thiên Đài, Đức Hộ Pháp
đặt tên mão ấy là Khôi Khoa
Mạo. Lúc trước mão Tiểu
phục của Chức Sắc tiểu cấp
Hiệp Thiên Đài đầu đội ca-lô
quân đội màu trắng. Sau, Bảo
Thể? cùng Đầu Phòng Văn
Khoa-mục cũng đội mão ấy.
Đức Hộ Pháp biểu mỗi người
làm một kiểu mão cho Ngài xem. Có lối hơn 10 kiểu, Đức Ngài
chọn kiểu của ông Ngọ, tức là kiểu mão mà Chức Sắc HiệpThiên-Đài đội bây giờ.
Ðạo phục của Luật Sự có hai bộ: Ðại và Tiểu phục:
1- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, hai bên vai áo có dấu hiệu
Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có Cân công bình, đầu
đội Nhựt Nguyệt Mạo.
2--Tiểu phục: Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình
và hai chữ LUẬT SỰ bằng quốc tự.

KHỐI HÌNH HÀI
塊形骸
Khối hình hài hay hình hài khối 形 骸 塊 là khi thân xác của
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con người bằng thịt xương khi phải chịu chôn vùi trong lòng
đất thì thời gian cũng phải chịu sự tan rã ra từng phần rồi tiêu
ra thành đất bụi."Của thổ huờn thổ"
Theo Phật giáo, sự vật ở thế gian, tuy chúng ta trông thấy thật
tướng, song nó chẳng thường tồn, mà vốn do nhơn duyên cấu
sanh. Hễ nhơn duyên hiệp thì sanh, mà nhơn duyên tan thì
mất. Thân xác con người cũng vậy, do Tứ đại (đất, nước, lửa,
gió) duyên hiệp lại mà thành; khi thân Tứ đại tan thì con người
chết, hình hài tiêu rã để trở về với đất.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Vườn Ngạn-Uyển sanh hoa đã héo,
"Khối hình-hài đã chịu rã tan.
"Bảy dây oan-nghiệt hết ràng,
"Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương."

KHỐI LINH QUANG
情靈光
Vấn: Anh nói Thượng Đế biến hóa vô cùng mà anh tưởng
tượng Ngài ra thế nào?
ĐÁP: Chúng ta không thế nào lấy trí phàm mà tưởng tượng
hình dạng Ngài cho được. Thượng Đế không hình dạng riêng
như người phàm vậy. Nếu Ngài giáng sanh bên Tây Âu thì lấy
hình dạng người Tây Âu, Ngài giáng sanh bên Đông Á thì lấy
hình dạng người Đông Á, Thượng Đế vẫn là một khối linh
quang vô cùng vô tận, nhờ đó mà nhơn loại, thú cầm và thảo
mộc mới có sự hằng sống. Cái ánh sáng chói rọi của các ngôi
tinh đẩu là Ngài, cái dạng non cao rừng thẵm là Ngài, cái vẻ
nông sâu, biển cả là Ngài, chòm thảo mộc sum suê, thạnh
mậu là Ngài, cái giác tánh của thú cầm là Ngài, cái linh tâm
của nhơn loại là Ngài. Tóm lại vạn loại đều có chất sanh, mà
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cái chất sanh vẫn một phần trong khối linh quang của Thượng
Đế, tức là Thượng Đế vậy. Tôi giải sơ cho anh hiểu chút ít vậy
thôi, chớ không thể nào giải cho tận lý được. Muốn giải cho
tận lý, thì không khác nào giải cho một người đui từ trong bụng
mẹ biết cái màu đỏ là làm sao."

KHỐI TÌNH
情塊
Khối tình 情 塊 là chỉ Tình yêu tha thiết giữa trai gái, khi chết
đi, tình yêu cũng không tan, nên gọi là khối tình. Xem như
những tình cảm được cô đọng lại
Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu:
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Theo quyển "Thành ngữ điển tích" của Diên Hương thì từ Khối
tình do điển tích sau đây:
Trong tình sử có kể lại một người con gái có tình với một
người lái buôn. Anh này đi mãi không về, nàng ở nhà thương
nhớ, đau tương tư rồi chết. Đem nàng đi táng thì thịt xương
sau này đều chảy ra thành nước, duy còn lại một khối, đập
không nát. Sau anh lái buôn về, ôm khối đó mà khóc, nước
mắt chảy dính vào thì khối đó liền ra nước. Đó là khối tình.
Có sách cũng cho rằng Khối tình lấy từ điển tích trong truyện
Trương Chi và Mỵ Nương.
Trong Kiến Văn Lục của Võ Nguyên Hanh (dịch giả Đàm Duy
Tạo) có kể lại "Truyện Tình ở Thành Trì" giống như điển tích
trên và truyện Trương Chi Mỵ Nương:
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Nghĩa là kết quả của hai người Nam Nữ yêu nhau, nhưng
nhiều hoàn cảnh trắc trở khiến họ phải âm thầm thương
tưởng, tình cảm đậm đà đó kết lại thành khối, gọi là "Khối
tình".

KHỐI TRÁI CHỦ
情債主
Kinh Giải Oan có câu:
"Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
"Mới gây nên nhân quả nợ đời.
"Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
"Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần."

KHỐI VẬT CHẤT
塊物質
Khối vật chất hay vật chất khối 物質塊 là Xác thân con người
được kết hợp bởi vật chất nơi thế gian mà thành, nên gọi là
khối vật chất. Xác thân này theo Phật, do bốn nguyên tố kết
thành hay còn gọi là "Tứ đại giả hợp" là Đất, nước, gió, lửa
duyên hợp tạo ra, nên xác thân này còn gọi là "Thân Tứ đại".
Lại nữa để được sống, con người phải ăn uống vật thực, hoa
quả, đó là những thứ vật chất nơi thế gian nuôi dưỡng nhục
thể. Do vậy Xác thân con người chính là một khối vật chất.
Kinh Tẩn Liệm có câu:
"Khối vật chất vô hồn viết tử,
"Đất biến hình tự thử qui căn."
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KHÔN Quẻ 02: Quẻ Bát Thuần Khôn
Quẻ 02. Quẻ Bát-Thuần Khôn 八 純 坤
Tượng: Ngôi Phật-Mẫu
Khôn hạ là nội Khôn. Khôn thượng là ngoại Khôn. Quẻ này
sáu nét hết thảy đều là Âm, tượng về thể đất, mà lại hoàn-toàn
thuộc về chất nhu thuận. Trên dưới tất thảy đều là Khôn, nên
tên là quẻ Bát Thuần Khôn. Biệt số 88
Khôn nghĩa là thuận, mềm yếu, nhu, trái với cương.
Từ đây sắp xuống là lời thoán của Văn-Vương.
Nếu nói rằng quẻ 1 là Thuần Kiền, thì quẻ 2 phải là Thuần
Khôn. Tại sao vậy?
Bởi vì về Đạo-pháp thì Đức Chí-Tôn là ngôi Dương còn Đức
Phật-Mẫu là ngôi Âm. Từ xưa đến giờ các Tôn giáo xuất hiện
chỉ riêng thờ một Đấng Thượng-Đế mà thôi. Nay là kỳ Đại Ânxá của Chí-Tôn nên nhân loại được hạnh-phúc có đầy-đủ Cha
Mẹ Thiêng-liêng song toàn.
Thế nên ngày nay Đạo Cao-Đài có hai ngôi:
1- Đền thờ Đấng Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.
2- Điện thờ Đức Phật Mẫu Diêu-Trì.
Vì vậy Kinh Cao-Đài có cả Kinh cúng Phật-Mẫu, gọi là PhậtMẫu Chơn-kinh. Tìm hiểu kinh Phật-Mẫu tức là tìm biết quyền
hành của Đức Mẹ Diêu-Trì trong kỳ ba
Chuyển thế và Cứu thế đó vậy.
Tại sao có Phật-Mẫu?
Đức Hộ-Pháp thuyết ngày 01-10 Đinh-Hợi (1948)
"Trước khi có Đức Chí-Tôn là Đấng không mà có, nếu nói có
tất cả có mà không ấy là Đấng vô hình, vô ảnh ở trong cảnh vô
tướng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Chí-Tôn là nguồn cội cả Bí-pháp nên gọi là Phật. Trong
Bí-pháp buổi ban sơ phân tích ra Âm Dương, phần Âm là
Phật-Mẫu sản xuất cả cơ hữu vi của vũ-trụ. Bởi thế nên
quyền-năng của Phật-Mẫu là Mẹ khí thể của ta. Nên ta có ba
hình thể là Tam-bửu đó vậy.
Tam-bửu là ba khí chất tạo nên hình-hài xác thịt: cái xác là con
kỵ vật, thiên hạ lầm tưởng, hễ xác chết là mất, vậy thì thử hỏi
trời đất vạn-vật một khi đã hoại thì tan nát không còn sanh hoá
nữa hay sao?
Bởi mang thân phàm xác thịt không thể thấy chớ nếu có huệnhãn thì thấy cái xác của người có ba thể:
- Thể thứ nhứt là xác hài thuộc vật-chất-khí biến sanh và sống
bằng trái tim.
- Thể thứ nhì là Chơn-thần do tinh-ba của vật-chất khí mà sản
xuất từ phẩm Địa Thần đến Thiên Thần do Phật-Mẫu ban cho.
- Thể thứ ba là ngươn khí do Chơn-linh mà có từ bậc Thánh
đổ lên do Chí-Tôn phân tánh".
Phật-Mẫu đã thừa thuận với Chí-Tôn tức là:
"Chúng ta có một Bà Mẹ là Đức Phật-Mẫu cầm quyền-năng
tạo-đoan xác thịt, hình-hài của ta.
- Chí-Tôn là Cha của Hồn cho nhứt điểm Tinh.
- Phật-Mẫu là Mẹ của xác cho nhứt điểm Khí, thi hài ta và cả
vạn-vật.
Cha Mẹ hữu hình vâng lịnh Phật-Mẫu tạo xác thịt hiện hữu
đây, còn quyền-năng thi-hành Đấng ấy làm Chủ. Phật-Mẫu có
tính chất của một Bà Mẹ. Bần-Đạo xin làm chứng rằng tánh
chất Bà Mẹ hữu hình như thế nào thì tánh chất Bà Mẹ là PhậtMẫu cũng hiện y nhiên như vậy, nhưng có phần yêu-ái hơn,
bảo-trọng hơn, binh-vực hơn.
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Chúng ta khi vào Đại Điện của Chí-Tôn, tức là Cửu-TrùngThiên đó, đứng trong hàng phẩm Cửu-Thiên Khai-Hoá, có trậttự, phẩm vị, quyền-hành, hạng thứ, nên phải mặc Thiên-phục
vào chầu, còn vào Đền Thờ Phật Mẫu đều Bạch-y tất cả,
dầu Giáo-Tông hay Hộ-Pháp cũng phải cỗi Thiên-phục để ở
ngoài.
Hỏi tại sao phải như vậy?
Lấy tánh đức thường tình của một Bà Mẹ, không có gì lạ. Ta
thấy như trong một gia-đình kia dầu rân-rát, một người dầu
quyền cao chức trọng, dầu làm quan Toà, quan Tham-biện
hay Tể tướng đi nữa mà bước vào nhà còn làm Tể-tướng thì
Bà mẹ không ưa lại thêm phiền luỵ, làm quan với ai kia chớ về
nhà làm quan với gia đình à? Oai quyền với thiên hạ ở ngoài
kia chớ ở đây không thể làm oai quyền với Mẹ được. Dầu bực
nào cũng vậy, vẫn là con mà thôi!....
Còn giờ Bần-Đạo phải kết-luận như sau đây:
- Về tới cửa Mẹ rồi, coi như đồng sanh đồng tử, cốt nhục
tương thân, đừng để tâm tôn trọng, tôn-ti làm mất khuôn mẫu
của Mẹ hằng mong-ước. Cả thảy Nam Nữ cũng vậy, phẩm vị
bên Cửu Thiên Khai-hoá không giống như ở đây, mấy Em dầu
có tâm thương mến ở bên kia cũng phải nhớ nơi Bà Mẹ. Ở
sao cho xứng đáng là con đối với Mẹ, là Anh Em đối với anh
em cốt nhục của mình chung một gia đình là phải Đạo".
Ý nghĩa số 2:
Số 2 là số biến-hóa do số 1 mà ra. 1 biến thêm 1 nữa thành 2.
Số 2 là số tịnh, ấy là cơ Âm dương thuộc về Pháp. Pháp là
tương-liên nên phải nhỏ-nhẹ, mềm-mỏng.
Con thấy một Bà mẹ hiền-từ, ưu-ái, dịu-dàng.
Số 2 chỉ vào lẽ ấy. Tóm lại số 2 chỉ cơ hòa-hiệp.
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KHÔN BƯ
Thi văn dạy Đạo rằng:
Ðời thường chẳng rõ lẽ nên hư,
Chưa biết mà chê mới lạ chừ.
Thiệt thiệt hư hư con chớ ngại,
Gắng công theo dõi biết khôn bư.

KHÔN ĐỨC
坤 德
E: The virtue of woman.
F: La vertu de femme.
Khôn: Quẻ Khôn trong Bát quái, chỉ về tính Âm như: đất, đàn
bà. Đức: hạnh nết. Khôn đức là đức hạnh của đàn bà.

KHÔN NGOAN
Thầy dạy rằng: "Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp
sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước sâu kế
độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân hồi.
Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương ghét,
vui buồn mà toàn nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy
đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi
đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho các con mỗi
đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời phù hạp thì dễ
biết Ðạo, còn ngu xuẩn thì cũng huờn ngu xuẩn...
Kinh Sám Hối có câu:
"Con người có trí khôn-ngoan,
"Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi."
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KHÔN NGOAN ĐẠO ĐỨC
Thầy dạy: "Thầy dặn các con đừng ỷ mình, mà cũng đừng hạ
mình, lấy sự mềm mỏng mà oai quyền đối đãi cùng đời. Khôn
ngoan đạo đức là khôn ngoan nhịn nhục, kiên nhẫn. Từ bấy
lâu nay, ai cũng cho các con là bạc nhược, chẳng đủ trí biết
đặng cái mạnh thiêng liêng là thế nào. Thầy đã đến un đúc
một tòa Thánh-chất, tức là cái mạnh thiêng liêng đó vậy. Tòa
Thánh-chất thiêng liêng phải biến ra hữu hình trước mắt kẻ
phàm phu tục tử, đặng thấy, mới biết kiêng oai Thầy. Hỏi Tòa
Thánh-chất ấy là gì? - Các con nói thử. Cười! Các con chẳng
biết đâu, nghĩa là một Tòa chứa trọn cả đức tin của các con.
Cái đức tin ấy càng ngày càng tăng thêm hoài theo số nhơn
sanh các con độ rỗi. Nay Thầy muốn nó biến ra hữu hình là
sao? Thầy muốn Tòa Thánh-chất của Thầy tức là cả đức tin
của các con biến thành một Tòa Thánh, cũng như xác phàm
của Noln biến thành Long vị, hầu vùa giúp cho đức tin càng
lớn thêm, đủ sức kềm thúc đức tin của cả nhơn loại trên mặt
địa cầu nầy. Mà hễ kềm thúc đặng cả nhơn loại thì chưa khí
giới nào mong diệt đặng. Vì vậy, Thầy lập Tòa Thánh".

KHỐN ĐỐN
困 頓
E: Very unhappy.
F: Très malheureux.
Khốn: cùng khổ. Đốn: sa sút. Khốn đốn là sa sút đến cùng
khổ, quá vất vả (Khốn cùng quẩn bách).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Về bực nhơn phẩm ở cõi trần ai khốn đốn nầy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỔN TRẦN
閫塵
(Khổn hay khốn là nhiều cay đắng, khó nhọc, khổ sở; Trần là
bụi, nghĩa bóng là chỉ quả địa cầu mà nhân loại đang sống,
đây là nơi để học hỏi, là trường tiến hóa của tất cả Vạn linh
sanh chúng chứ không phải là nơi hưởng thụ. Thế nên người
đến thế này là phải gấp rút học hỏi để mang những kết quả tốt
đẹp mà trở về cảnh thật, còn đây là cảnh giả, là quán trọ, là
khách trần mà thôi, là cảnh đọa.
Thầy dạy ngày 20-4-Bính Dần (Thứ hai, 31-5-1926)
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ
hoài nơi Tiên cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ưng thuận hạ
thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc đạo. Phải ngó đến hằng ức
thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi
độ rỗi, kẻo tội nghiệp".

KHÔNG (SỐ 0)
Tại sao trong Toán học từ xưa đến giờ lấy Tâm vòng tròn
là 0?
Số O là số vô-vi nó có tánh-chất trung tính, nhiệm yếu, hiềnhòa, sáng-suốt.Vật mang số O là vật trung dung, nhậm lẹ,
không khuynh-đảo nhưng chưa tiến-hóa. Người mang số O là
người lưỡng tính, phần tấn-hóa chưa nhiều.
Số O chỉ năng-lực tiềm-ẩn nhưng chưa phát-triển đúng mức.
Nhưng khi nào một vật chi được thử về O ấy về lẽ Đạo, nhưng
qui cơ tịnh lặng hoàn-toàn được gặp nhiều chân phúc quí báu.
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"Không không ấy thiệt lý trường sinh". Phép bói-toán tính đến
số O là rốt-ráo vẹn toàn, viên-mãn. Rồi O sẽ biến dịch vòng
quanh thành nhiều bản thể. Số O sẽ là cơ khởi đầu cũng như
là cơ chót hết, nó tiếp nối giữa hai đường tấn-hóa và quinguyên. Hai đầu tấn-hóa, qui nguyên, nó ở giữa làm mấu chốt.

KHÔNG ĐI CÚNG BỊ PHẠT
Số 362/ VP.HP "HỘ-PHÁP Chưởng-Quản Nhị Hữu Hình-Đài
Hiệp Thiên và Cửu-Trùng gởi cho Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư
Cửu-Trùng-Đài.
Hiền-Hữu ra lịnh đòi các vị Chức-Sắc làm biếng đi Cúng theo
tờ phúc của bản thông-qui ghim theo đây cho biết vì lẽ gì? Cho
biết lý-do từ xử định tự-nhiên của họ là sao cho Bần-Đạo biết.
Các Bàn-Trị-Sự của mỗi Phận đạo cùng Hương-đạo từ đây
nếu các ngày Đại-Đàn và Tiểu Đàn mà thiếu mặt sẽ bị phạt
một hình-phạt gắt-gao là bị cách chức hay là thêm vào hạnhkiểm nương-bóng Đạo chớ không phải thật Đạo, sẽ bị trụcngoại ra khỏi Thánh Địa." HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) [(ngày 11-02Giáp Ngọ)]

KHÔNG GIAN - THỜI GIAN
空間 -時間
E: The space and time.
F: L’espace et le temps.
*Không-gian là một khoảng giới-hạn vật-chất hữu vi trong đó
vạn-vật đang sống, đang tấn-triển như thế nào.
*Còn Thời-gian là cái thời-khắc chuyển biến của vạn-vật tức
là cái sự lâu mau để sinh-hóa hay tiêu-diệt Càn khôn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "Luật luân-hồi quả báo và phương tu đoạt Đạo là
vậy. Chẳng phải chỉ có một quả địa-cầu này có người ở mà
thôi, mà đã có hằng-hà sa-số quả địa-cầu có người ở, tuỳ theo
những trình-độ tấn-hóa khác nhau.
Cùng một không-gian, cùng một cấp bực thì trông thấy, hiểu
thấu nhau. Bậc cao hơn thì thấy được bậc thấp, còn bậc thấp
khó thấy bậc cao, ấy cũng lẽ thường.
Còn thời-gian là cái mực thước đo-lường cơ tấn hóa.
Đây Thầy giải rõ hai chữ không-gian với thời-gian:
*Không-gian là một khoảng giới-hạn vật-chất hữu vi trong đó
vạn-vật đang sống, đang tấn-triển như thế nào.
Không-gian là cái vòng chứa đựng vạn-vật trong đó. Như vậy
có rất nhiều không-gian khác nhau:
- Phàm thể không-gian tức là cõi các con hiện trông thấy đây.
- Thần-trí không-gian là cõi các con sẽ thấy trong lúc ngủ, ở
cảnh trí.
- Nhận chân không-gian là cõi của linh-hồn.
- Chân không không-gian là cõi cao hơn nữa.
- Chơn-như không-gian,
- Thái-hư không-gian.
- Và cả Hư-vô không-gian nữa,
Đó tức là cơ hữu tướng của càn-khôn.
* Còn Thời-gian là cái thời-khắc chuyển biến của vạn-vật tức
là cái sự lâu mau để sinh-hóa hay tiêu-diệt Càn khôn. Thờigian là cái lệ định cho vạn-vật phải diễn-tiến như thế nào trong
một khuôn-khổ đã sắp đặt trước cho vạn-vật.Ấy chẳng khác
nào hai cái lý tương-tiếp gát chồng lên nhau, Âm Dương hỗnhợp, hữu-hình và vô-hình theo tiếng gọi của đời thường vậy.
Không-gian âý là Dương mà Thời-gian âý là Âm.
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Ngoài không-gian và thời-gian, còn có các luật điều hòa cả hai
thứ ấy là lý duy nhất tuyệt-đối. Đến một trình độ cao hơn lại
còn phân ra nhiều cơ từng nữa. Điều này con sẽ biết ở ngày
sau.
Hễ có động có tịnh ắt có cơ sanh hóa, động thì sanh biến mà
tịnh qui hồi. Luật sanh biến qui hồi ấy chuyển luân bất tận
nhưng vạn-vật vẫn tiến mãi thôi, vật nào không tiến nỗi ắt để
cho ngừng chớ Càn-Khôn không cho phép thoái, nếu thoái hết
là tiêu-diệt hết rồi còn gì".
Đức Hộ-Pháp kể lại rằng: "Chính Bần Đạo buổi nọ, Đại TừPhụ xin Bần-Đạo, nói xin lại với một lời yếu thiết: - "TẮC! dâng
cả mảnh thân con đặng Thầy tạo Đạo cứu đời, con có chịu
chăng?
Bần-Đạo trả lời với Ngài một cách quả quyết rằng:
Nòi giống con còn nô-lệ, nước nhà còn lệ thuộc, thì làm thế
nào con TU cho đặng!
Ngài cười nói: Nhưng điều ấy các con làm không đặng đâu, để
đó cho Thầy.
Tiếng "để đó cho Thầy" Bần-Đạo nhớ lại nói dễ như không
không, mà đã hai mươi mấy năm trường rồi đó. Ngài hứa khi
Ngài mới đến cùng Cao Thượng-Phẩm và Bần-Đạo cuối năm
Tý đó vậy, theo phàm tánh của ta có lẽ buồn, nhưng vì chúng
ta sống trong thời-gian, còn Đức Chí-Tôn sống trong khônggian; chúng ta tính từ ngày, tháng, năm; còn Ngài chỉ lấy
quyết-định của Ngài làm căn-bản mà thôi".

KHÔNG KHÍ
空氣
Không khí 空氣 là khí sống cho vạn linh; nhưng đây không
phải là khí thường mà là Hạo Nhiên chi khí 浩 然之氣 còn gọi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là Hỗn-nguơn-khí 混元氣 hay sinh quang khí 生光氣 là cái khí
chất to lớn, sáng sủa trong bầu trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Nhẹ phơ phới dồi dào không khí,
"Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan."
Thầy dạy về Không ăn mà sống: "Trong không khí tuy phàm
nhãn không thấy đặng, mà không khí ấy chứa đầy vật chất tiếp
dưỡng "Matières Nutritives" của xác trần, vì nhờ nó biến hóa
chúng sanh đặng. Thầy nói chúng sanh là nói toàn cả vật loại
hữu sanh, nghĩa là vật chất hữu sanh, thảo mộc hữu sanh, vật
loại hữu sanh, thú cầm hữu sanh, nhơn kiếp hữu sanh, hiểu
à?
Vật chất phải tiêu, mà khí phách vẫn còn, tỷ như đá núi có thể
xay tiêu ra bột làm ciment mà khí phách đá cũng còn giữ tánh
cứng của nó; trộn nước cho đóng khối lại thì nó trở lại huờn đá
như thường mà cái mùi đá cũng giữ mùi đá. Thảo mộc dầu
phải chặt rả ra thì khí phách cũng vậy. Con tưởng xác chôn rồi
trong xác ấy cho huờn nguyên khí phách mà hiệp lại cùng
không khí chăng?
Không khí "Air respiratoire" chứa đầy khí phách tiếp dưỡng mà
nuôi nấng lại chúng sanh, nếu các con thấy đặng thì chẳng
khác nào ly nước lạnh mà đổ đường vào trong đó có màu lợn
cợn. Sự nuôi nấng chúng sanh thì chẳng chi hơn là nước
đường. Tuy vân, không thấy đường mà uống rõ ràng có ra mùi
ngọt. Cái khí con hớp hằng ngày ấy thì như bữa cơm con ăn
đó vậy, Thầy chỉ có sửa cơ khí phàm các con, nhứt là bao tử
cho nó có huyền-diệu-pháp mà tiếp cho đặng cái khí phách mà
làm vật thực nuôi nấng lấy mình; vì vậy nhiều đứa phàm xác
vẫn còn mà đắc Ðạo tại thế, tuyệt cốc xác thân chẳng hại chút
nào. Coi rồi kiếm hiểu, nói lại cho Thầy nghe rồi Thầy mới dạy
nữa".
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KHÔNG MÀNG THẢO NGAY
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

KHÔNG MÔN
空門
(Tầm 尋: Tìm kiếm. Không môn 空 門: Cửa không, cửa chùa
hay cửa Phật) Tìm đến cửa Không. Giáo lý nhà Phật cho rằng
"Pháp không", mọi pháp hữu vi đều là không, tức mọi sự vật
đều không có thực thể tự tánh sinh khởi, do các nhân duyên
giả hợp lại (giả danh) tạo thành.
- Ngã không: Không có thực thể độc lập, riêng biệt, thường
còn, nên không có ngã.
- Sắc không: Sắc không khác với không, không không khác
với sắc, sắc là không, không là sắc.
Nhờ không mà vạn vật mới hiện hữu được và chính bởi vì cái
sự kiện hiện hữu, vạn vật phải là không. Chính vì chủ trương
của Phật giáo là "Vạn pháp giai không" 萬法皆空 nên người ta
thường gọi cửa chùa hay cửa nhà Phật là Không môn.
Thực tế con người chúng ta duyên khởi từ cái "‘không" của
tinh cha huyết mẹ đã tạo nên con người. Người sống để tấn
hóa trên cõi trần, sau cùng chết chôn vào lòng đất "không" và
cứ xoay chuyển trong vòng tấn hóa, đó là định luật "không sắc;
sắc không" là không môn
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Cửa Cực Lạc đon đường thẳng tới,
"Tầm không môn đặng đợi Như Lai."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHÔNG THĂNG GIÁO HỮU
(Còn vợ chồng con cái, không thăng Giáo Hữu)
Do tờ của Nữ Chánh Phối-Sư Lại-Viện xin phép cho Lễ-Sanh
Hương-Tình từ-chức đặng sanh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Phê cho nghỉ phép đặng sanh,
may là còn phẩm Lễ-Sanh thì còn dễ giải quyết, còn nếu đã
lên hàng Giáo Hữu thì đem ra Toà Pháp-Chánh. Xin nhớ hễ
còn vợ chồng con cái thì Hội-Thánh đừng cho thăng GiáoHữu.. [(HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]

KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT
Đức Hộ-Pháp nói: "Hôm nay Qua giảng một điều thiết yếu cho
mấy Em nghe quyền siêu thoát. Mấy em xét coi nơi mình mấy
Em từ chân, tay trong xác thân cho tới cả tinh thần đầu óc mấy
Em nó đều có linh cảm cả. Khốn nạn thay! Con người không
biết thương nhau mà lại ghét lẫn nhau, mà hễ ghét lẫn nhau
tức nhiên ghét Thánh-Thể Đức Chí-Tôn, nếu ghét Thánh Thể
Đức Chí Tôn rồi, thì ngày Qua về cảnh Thiêng Liêng đứng
trước Cực Lạc Thế Giới, mấy em chẳng hề khi nào chối tội
đặng. Nếu mấy em thương nhau không được thì không
được phép ghét nhau."

KHÔNG TƯ CHẲNG VÌ
Kinh Sám Hối có câu:
"Phước nhiều tội quá tiêu trừ,
"Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì."
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KHỔNG MẠNH
孔孟
E: Confucius and Mencius.
F: Confucius et Mencius.
Khổng: Họ Khổng, chỉ Đức Khổng Tử. Mạnh: Mạnh Tử.
Khổng Mạnh là Đức Khổng Tử và Mạnh Tử.
Khổng Tử được xem là người lập ra Nho giáo, và Mạnh Tử,
sanh sau Đức Khổng Tử 179 năm, là người phát huy Nho giáo
lên đỉnh cao rực rỡ. Sau đời Mạnh Tử thì Nho giáo bắt đầu suy
tàn dần vì không có người thừa kế siêu việt.
(Xem tiểu sử của Đức Khổng Tử ngay bên dưới..Xem tiểu sử
của Mạnh Tử nơi chữ: Mạnh Tử, vần M)

KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ
孔聖先師
Khổng Thánh Tiên Sư chính là Đức Khổng Tử húy là Khâu
(Khưu) tự là Trọng-Ni, quê quán tại làng Xương bình, huyện
Khúc phụ, thuộc lãnh thổ nước Lỗ (nay là phủ Duyên châu,
tỉnh Sơn đông- Trung hoa). Thân phụ Ngài là Khổng Thúc
Lương tự là Thúc Lương Ngột, thân mẫu là Nhan thị. Ngài bắt
đầu ra làm quan vào năm 19 tuổi, đi chu du khắp các nước
chư hầu để truyền Đạo vào năm 56 tuổi và bắt đầu dạy học
trò, san định kinh sách vào năm 68 tuổi. Đến năm 73 tuổi,
nhằm ngày Kỷ Sửu, tháng tư, năm Nhâm Tuất (478 trước Tây
lịch) Ngài mất.
Lòng sớ dâng lên Chí-Tôn có câu:
Tam Tông chơn giáo:
-"Tây Phương Giáo Chủ Thích-Ca Mâu-Ni Thế Tôn,
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-"Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh ứng hóa Thiên Tôn.
-"Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho thạnh thế thiên Tôn."
孔聖先師興儒盛世天尊

KHỔNG TỬ (KHỔNG THÁNH) (Tên)
孔 子
E: Confucius.
F: Confucius.
"Đức Khổng-Phu-Tử tự là
Trọng-Ni cũng vì nhơn thấy
đặng hung bạo của đời nên
lo trù hoạch phương châm
giảm ác mới đặng đoạt triết
lý chí thiện là cơ quan bảo
thế. Ngài đắc thông nên tự
nhiên biết rằng cơ Tạo,
nghĩa là Trời, Đất và vạn vật
hữu hình phải tấn hóa lần
lần cho tận con đường chí
thiện (nghĩa là người thì tận
thiện, vật thì tận mỹ) gọi là
Đạo. Ngài chỉnh chiếu theo
sự tự nhiên hành động tâm
lý của người đời đặng làm mục đích chuẩn thằng đoán xét;
ngoài phép trau tâm luyện tánh, Ngài không nhìn phương pháp
nào đặng tự giác đặng "bổn thiện" và kềm chế lấy điểm lương
tâm, nên không chịu tin theo lý thuyết mỵ thuật huyền vi, mà trí
khôn ngoan của người không thấu đáo. Ngài đã thấy phép trị
thế, dầu cho dân sanh phản kháng thế nào, cũng tùng một chủ
quyền chánh thể hoặc là do nơi đông tay xúm nhau đào tạo
hay là do ở một người đã đặng mạng Trời làm Chúa người
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đời, cầm Luật Pháp trị an bá tánh. Sự quả quyết ấy đã nhìn
thật toàn mặt thế. Ngài cho chánh trị hành tàng của xác thịt thế
nào thì tinh thần cũng vậy; nên nhìn nhận rằng trên các chủ
quyền trị thế có quyền vô vi của Đấng Chí-Tôn, Ngài gọi là
"nhứt đại viết Thiên" (一大曰天) nắm trọn phép thiêng liêng
thưởng phạt. Đấng Chí-Tôn ấy chẳng phải có quyền năng về
phần hồn mà thôi, lại cũng đặng oai linh phần xác; lý thuyết
Trời- Người đồng trị nảy sanh từ đó.
Cơ nghiệp Văn Vương qua đến Đông châu là cùng tận, mà
Ngài cố quyết duy trì, mong lòng hiệp quốc, đem Luật pháp
đặng trị bình, lấy Nghĩa Nhân ra khử bạo.
Ngài hiểu rõ rằng quyền hành Chánh trị chia làm hai phần:
1-Sanh hoạt của thi hài.
2-Biến hóa về tâm lý.
Nên Ngài cho Luật pháp là
cơ quan độc thiện để trị an
thiên hạ, còn đạo nhânnghĩa đủ thế kềm thúc tánh
đức của người đời, nên ngài
mới cầm nhiếp chánh nhà
Châu để sở vọng chấn hưng
Vương Đạo. Thương thay
một Đạng chí thánh như
Ngài mà cũng phải chịu bề
thất vọng. bởi gặp buổi đời
đã quá bạo tàn, nên cây quạt
và mảnh mền là đạo Nhân
Nghĩa của Ngài, không đủ
thế quạt nồng đấp lạnh. Ngài
phải thối bước về quê, cam phận thối bước về quê, trọn đời
ngồi dạy học. Bài tự thán "Chi lan" của Ngài, ai đọc đến cũng
phải rơi châu đổ ngọc.
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May thay! Qua đến đời Khổng Cấp (Tử Tư) là đích tôn của
Ngài, dạy đặng một trang Môn đệ là Mạnh Tử, rất nên đáng
bậc hiền triết nối chí của Thánh nhân, cố mở mang Đại học"
(ĐHP: Trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Tiểu sử:
Ðức Khổng Tử sanh ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất (551
trước Tây lịch), năm thứ 21 đời vua Châu Linh Vương, ở sông
Thù, ấp Tu, làng Xương Bình, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn
Ðông, nước Lỗ. Các sách xưa không thống nhứt nhau về ngày
sanh của Ðức Khổng Tử. Có 3 tài liệu:
- Nho giáo của Trần trọng Kim, Ngài sanh vào mùa Ðông
tháng 10 năm Canh Tuất.
- Khổng Môn Liệt Truyện của Tổng Hội Khổng Học Việt Nam:
Ngài sanh ngày mùng 1 tháng 11 năm Canh Tuất.
- Tự Ðiển: Thành Ngữ Ðiển Tích của Diên Hương: Ngài sanh
nhằm ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất. Ðại Lễ Vía Ðức Khổng
Tử trong Ðạo Cao Ðài là ngày 27 tháng 8 âm lịch hằng năm.
Ðó là ngày Lễ Kỷ Niệm Thánh đản của Ðức Khổng Tử, đúng
theo Từ Ðiển của Diên Hương. Thân phụ của Ngài là Thúc
Lương Ngột, mẹ là Trưng Tại, họ Nhan. Hai Ông Bà lên núi Ni
Khâu cầu tự, nên chừng sanh Ngài thì lấy tên núi mà đặt tên là
Khâu, tự là Trọng Ni. Theo truyền thuyết, trước khi sanh Ngài,
Bà Nhan thị nằm mơ thấy có người dắt con Kỳ Lân đến cho và
nói rằng: "Thủy Tinh chi tử, kế suy Châu vi Tố vương". Nghĩa
là: Con của Thủy Tinh, nối nhà Châu suy, mà làm vua không
ngôi. Bà sờ vào con Kỳ Lân thì nó hét lên làm bà giật mình tỉnh
dậy, kế chuyển bụng và sanh ra Ngài. Lúc sanh Ngài, Bà Nhan
thị vào ở trong hang đá Không Tang, núi Nam Sơn, nghe trên
Trời có âm nhạc và tiếng nói: Trời cảm lòng cầu nguyện cho
sanh con Thánh. Khi gần sanh Ngài, hang đá nứt, một dòng
suối chảy ra. Bà Nhan thị lấy nước suối ấy tắm cho Ngài, tắm
xong, suối liền khô. Ngài cao lớn và có nhiều tướng lạ: Môi
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trâu, tay cọp, vai uyên, lưng rùa, miệng rộng, mắt lồi, tai to,
răng lộ, trán gồ, mình cao 9 thước 6 tấc (thước Tàu), đi nhanh.
Ngài học rộng, biết nhiều, thấy xa. Vua nước Lỗ dùng Ngài
làm quan Tư Khấu, song chẳng bao lâu, vua đắm mê Nữ
nhạc, bỏ việc triều chánh. Ngài cản ngăn không được, liền từ
chức, đi chu du các nước chư Hầu như: Tề, Vệ, Trần, Sở,
Tống, thuyết phục các vua chư Hầu, mong đem cái Ðạo của
Ngài ra giúp đời. Nhưng đến đâu, các vua chư Hầu đều
chuộng Bá đạo, nên không dùng Vương đạo của Ngài. Tuy
nhiên các vua chư Hầu rất kính trọng Ngài, xem Ngài là
thượng khách. Mãi đến khi Ðức Khổng Tử được 68 tuổi, Ngài
mới quay trở về nước Lỗ, mở trường dạy học ở Hạnh Ðàn,
san định Ngũ Kinh và trước tác sách Xuân Thu. Học trò của
Ðức Khổng Tử có tới 3000 người (Tam thiên đồ đệ), trong đó
có 72 người được liệt vào bực Hiền (Thất thập nhị Hiền) mà
Nhan Hồi đứng đầu, là bực Ðại Hiền. Ngày mất của Ðức
Khổng Tử ghi trong các sách cũng không thống nhứt nhau,
nhưng năm mất đều ghi là năm Nhâm Tuất (479 trước Tây
lịch), Ðức Khổng Tử hưởng thọ 73 tuổi. Sách Nho giáo của
Trần trọng Kim ghi: Ngài mất nhằm tháng 4. Sách Khổng Môn
Liệt Truyện ghi: Ngài mất nhằm ngày Kỷ Sửu tháng 4. Từ Ðiển
Thành Ngữ Ðiển Tích của Diên Hương: Ngài mất ngày 18
tháng 2 năm Nhâm Tuất.
Kinh Cao Đài đọc bài Nho Giáo, ghi là: "Khổng Thánh Chí tâm
qui mạng lễ" nghĩa là cúng lạy với cả ý chí
Đức Hộ-Pháp nói: Chúng ta thử đoán xét từ cái thử coi, tỷ
như: Nho Giáo của Đức Khổng-Thánh tạo thành, mà người ta
còn trích điểm cái chơn, cái giả, miệng lưỡi và đầu óc của
nhơn sanh bao giờ cũng thế. Về ly luận: người ta có thể nói
Ngài sanh ra trong nước Lỗ, Ngài là một Giáo Chủ của NhoTông, tức nhiên Giáo Chủ của Nhơn luân chi Đạo, mà tại sao
Đạo của Ngài không thể gì cứu nước Lỗ cho còn tồn tại đến
ngày nay? Ấy vậy Đạo của Ngài bất lực! Đạo của Ngài sản
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xuất ra hồi buổi Đông Châu Liệt Quốc, thiên hạ thống khổ đảo
huyền, nếu nói rằng: Nhơn luân chi Đạo của Ngài đủ năng lực
có thể đem Hòa bình cho thiên hạ buổi đó, trái lại Đông Châu
Liệt Quốc đã loạn và vì loạn ấy mới sản xuất Nhơn luân chi
Đạo của Ngài, trong Tam Cang Ngũ Thường của Ngài bị Đạo
chích công kích triệt để. Thử nắm quyền hành của Ngài và
kiếm lý luận điều đó, trích điểm điều đó, chúng ta khó định
được cái phải cái quấy chỗ ấy."
Trong Kinh Thư; Đức Khổng Tử có nói: "Duy Thiên vô thân,
khuất kỉnh duy thân, Quỉ Thần vô thường hưởng, hưởng vụ
khất thành" nghĩa là Trời không thân với ai, chỉ thân với người
hay kỉnh. Quỉ Thần không thường chứng giám cho ai, chỉ
chứng giám cho kẻ hay thành. Vậy chỉ có kỉnh và thành mới
cảm động đến Trời đất và Qủi Thần được.
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên Ðình xuống khai Ðạo Nho đặng
sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt. Vì trong buổi ấy cang
thường, luân lý suy đồi, nên nhơn sanh thấy cái Ðạo nhơn
luân của Ngài hay sửa đời đặng thì khâm phục. Ngài cũng lắm
công nhọc nhằn với đời, qua Tề bị Yến Anh, qua Yên bị phế,
qua Triệu bị đuổi, kẻ bắt người buộc, ăn vác nằm sương nhọc
nhằn biết mấy. Ðến đổi nhà Tần tàn bạo không xiết kể, phần
thi khanh Nho (đốt sách, chôn học trò) mà Ðạo Nho cũng loan
truyền khắp hoàn cầu".
Trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, Đức Khổng Tử có giáng cơ
dạy Đạo.
Dưới đây là bài Thánh giáo của Ngài:
Ngày 17 tháng giêng năm Nhâm Thân (dl: Thứ Hai, 22-021932). Ngài cho Thi:
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NGÃ, dĩ từ chương giáo nghĩa phương,
KHỔNG văn hoằng hóa sự luân thường
PHU thê, phụ tử, quân thần đạo
TỬ đệ phùng thời độ thiện lương.
Diễn dụ: Các sĩ cùng chư khanh nghe rõ: việc Tam Giáo Hiệp
Nhứt.:
Từ mới mở mang Trời đất đã có Đại Đạo, Tam giáo vốn một
nhà, đời sau chia làm ba, chớ kỳ trung một bổn, kẻ thế không
hiểu nên tranh luận giành điều chơn giả với nhau hoài. Những
người xưng mình là Minh sư, thọ truyền cho đồ đệ, thì mỗi
người cũng muốn khoe tài mình mà truyền khẩu với chúng
sanh rằng: Đạo mình chánh, Đạo khác là tà. Té ra, mình là
manh sư gạt chúng
Nên Đạo Tiên, Đạo Phật mà không dùng văn chương thì lấy
chi mà tả kinh diễn kệ. Còn học Nho mà không học Đạo thì ra
người người cuồng si kiêu căng. Vậy khuyên mấy sĩ Ba Đạo
cũng đồng tìm kiếm gốc cho minh chơn lý, đặng trước độ
mình, sau độ chúng.
Vậy mới gọi là chánh kỷ hóa nhơn.
Thi rằng:
Tam giáo từ xưa vốn một nhà,
Người sau lầm tưởng, vọng chia ba.
Minh tâm may hiểu đường chơn giả,
Mẫn tánh mới thông nẻo chánh tà.
Thích, Đạo tỷ như hành bộ khách,
Nền Nho ví tợ chiếc đò qua.
Muôn ngàn kinh kệ do nơi chữ,
Tam giáo từ xưa vốn một nhà.
(Khổng Phu Tử)
Câu 24 trong bài U-Minh-Chung có câu:
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"Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư hưng Nho thạnh thế
Thiên Tôn."
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Nguyền Khổng-Thánh bảo toàn Nho-Giáo,
"Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra.
"Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà,
"Nam-Hải Phổ-Đà cứu khổ Quan-Âm."

KHỔNG TƯỚC
孔雀
Khổng Tước 孔 雀 là loại Chim công, giống như chim trĩ:
Thân dài hơn ba thước, cánh ngắn nhỏ, chim trống rực rỡ, hoa
lệ. Lông đuôi cực dài, lúc xoè ra dựng lên như cái quạt lớn,
sắc biếc, có những điểm vàng viền xanh, trông như những con
mắt to. Giống chim này sống ở những nước thuộc nhiệt đới
như Ấn Độ, Thái Lan...
Khổng tước là một loại điểu thú của Chuẩn Đề Bồ Tát cỡi.
Nguyên căn là một con công, tu thành Tiên với tên là Khổng
Tuyên, vào thời nhà Châu bên Trung Hoa. Sau được Đức
Chuẩn Đề thu phục, làm một vị tôn giả cho Ngài và chở Ngài đi
vân du các cõi.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Minh Vương Khổng Tước cao bay,
"Đem Chơn thần đến tận đài Huệ Hương."

KHỜ KHẠO
Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus Christ:
"Hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo! Vì nó được quyền
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năng của ông Cha của Thiêng Liêng kia binh vực nó, hồi nó
sống đây nó dại khờ, nhưng không phải cái dại ấy mà nó cô
độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ổng thay
thế cái khôn cho nó."

KHỞI ĐỘNG
起動
E: To start.
F: Commencer.
Khởi: Bắt đầu, dấy lên. Động: hoạt động, cử động. Khởi động
là bắt đầu hoạt động (Dấy lên).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Từ Nam chí Bắc, khắp Đông qua Tây, thỉnh thoảng
trường náo nhiệt khởi động diệt tàn kẻ vô đạo.

KHỞI NHẠC
起樂
E: To begin the music.
F: Commencer la musique..
Câu xướng "Khởi Nhạc" tức là ra lịnh cho ban Nhạc bắt đầu
hành Lễ theo nghi thức Tôn giáo, nhưng vì buổi ban đầu nên
chính Thầy giáng dạy một cách tỉ-mỉ, để từ đó làm khuôn mẫu
cho ngày sau. Đức Thượng Đế dạy ngày 27-6-1926 (âl 18-5Bính Dần): "Nhơn, con phải khởi sự kể từ ngày nay cho tới
bữa Ngọc Ðàn Vĩnh Nguyên Tự, tập NHẠC đủ lại hết. Như
nhập lễ thì đừng đánh trống Bát Nhã, mà đánh Ngọc Hoàng
Sấm, nghĩa là mỗi hồi 12 tiếng, đổ xuống đủ 12 hồi, 3 lần như
vậy. Bạch Ngọc Chung cũng dộng ấy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi nhập lễ, xướng "Khởi Nhạc" thì phải đánh trống và đờn
bảy bài cho đủ. Chừng hiến lễ, phải đờn Nam Xuân ba bài, vì
Lễ-sanh phải hiến lễ bảy lái, đi chữ Tâm. Tới khi thài, thì đờn
Ðảo Ngũ Cung, rồi con lại bắt đầu đờn lại, cho Môn đệ tụng
kinh.

KHUA ĐỘNG ĐỒNG TIỀN
E: To make noise with the coin.
F: Fair du bruit avec la sa pèque.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hễ nghe khua động đồng tiền,
"Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào."

KHUA MÔI
E: To speak very loud but nothing.
F: Parler avec grand loquence.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình chung đặng cậy thế người sang,
"Mượn tiếng khua môi với xóm làng,
"Lời dạy Thần Tiên không kể đến,
"Đạo mầu chẳng cứ, cứ khoe-khoang."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Rồi những kẻ lòng Tần dạ Sở,
Mới thừa cơ tráo-trở thị phi.
Khua môi uốn lưỡi thiếu chi,
Kẻ quanh đường tắt, người đi ngõ thầm.
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KHUẨN BÁCH
菌迫
Đức Hộ-Pháp nói: "Túng tiền, Bần-Đạo phải đến tại VũngLiêm, tưởng đâu Chị có dư-dả mới đến, con người như thế
này không đến nước túng thiếu quá lẽ. Xuống tới dưới, tới
chừng khi hỏi Chị đặng mượn số tiền về khởi công cất Tòa
Thánh, Chị dắt đi xuống chỉ mấy kho lúa đầy nhóc hết, mà lúa
0$20 một giạ, hồi đời đương khuẩn bách từ Á tới Âu. No thì
no triệu, bán lúa nếu có thể với giá bây giờ dầu 10 triệu trả
cũng được. Một giạ có 0$20 tiền Chị đó Em."
May thay trong buổi khuẩn bách tinh thần ấy, có Đấng huyền
linh đem lại với một phương pháp vô hình, không hình mà làm
cho chúng ta thấy, không nói mà làm cho chúng ta nghe là
Đức Cao Đài Thượng Đế, nhờ đó mà Bần Đạo khỏi đi đâu hết.
Nếu không có Đấng ấy thì có lẽ Bần Đạo điên đi mà chớ, điên
vì cái khổ não của Đời, điên vì gớm ghiết cái cơ quan tranh
sống của nó.

KHUẤT LẤP
Đức Hộ-Pháp nói: "Đừng mộng tưởng một hành tàng nào
trong kiếp sống thế gian này của ta có thể khuất lấp qua khỏi
quyền Thiêng Liêng của Đức Chí-Tôn được. Ta minh mẫn,
sáng suốt, biết phân biệt tội phước đặng định số phận ThiêngLiêng, quyết hẳn rằng không có điều nào khuất lấp Luật-Pháp
Thiêng-Liêng của Đức Chí Tôn đã định cả".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHUÊ Quẻ 38. Quẻ Hoả Trạch Khuê
Quẻ 38. Quẻ Hoả Trạch Khuê 火 澤 睽
Tượng: Tam Hội lập Quyền
Đây là quẻ Hoả Trạch Khuê. Ly thượng là ngoại Ly, Đoài hạ là
nội Đoài. Ly là Hoả, Đoài là Trạch, thế nên đặt tên quẻ là Hoả
Trạch Khuê.
Tự-quái-truyện nói rằng: Đạo nhà cùng cuối tất nhiên có sự
trái lìa, nên tiếp theo Gia-nhân là quẻ Khuê. Khuê có nghĩa là
trái lìa, tức là không hoà nhau được, mà không hoà nhau được
ắt phải kình chống nhau thôi, vì thế mà phải đường ai nấy đi.
Đó là quẻ Khuê vậy.
Ly và Đoài cùng là quẻ Âm, theo định-lý về từ lực thì Âm với
Âm đẩy nhau; đẩy nhau thì không bao giờ hợp nhau được ắt
phải trái lìa vậy. Tính tình của Kim và Hoả thì khắc chế nhau,
theo lý Ngũ-hành thì tính của Hoả là bốc lên, tính của Đoài thì
luôn trầm xuống, hai tính không thể gặp nhau được và cũng
không hợp tác được, nên phải 閨xa nhau thôi, vì thế mới đặt
tên cho quẻ là Khuê.
Qua rồi là quẻ Phong Hoả Gia Nhơn tượng cho nền Quốc Đạo
Nam phong, tức là phong hoá nhà Nam. Theo đợt sóng văn
minh Tây phương tràn vào một cách ồ ạt quá làm nghiêng
ngửa nền phong hoá tốt đẹp của Việt Nam ta đã bao đời ông
cha ta khổ công xây dựng. Nay Đức Chí Tôn đến trao cho một
mối Đạo nhà cốt yếu giải khổ cho nhân loại vừa thể xác cũng
vừa về tâm hồn, hầu an ủi cho nhân sinh. Nhưng bước đầu vì
một Hiến pháp quá mới mẻ của một nền Tân Tôn giáo như
Cao Đài này, mà Đức Hộ pháp là vị Giáo chủ nhiều công lao
nhứt trong việc xây dựng, đã lao tâm tiêu tứ, tốn nhiều mồ hôi
nước mắt để đem lại sự bình an cho dân tộc, nhưng anh em
trong nhà Đạo một phần tử vì lợi lộc riêng, ham danh mến
tước mà làm cho chia lìa nhau. Đức Ngài sau 5 năm 2 tháng bị
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Pháp nghi kỵ làm chánh trị để giành độc lập lại cho Việt Nam.
Trong khi đó Việt Nam đang chịu sự đô hộ của Đế quốc Pháp.
Khai mạc Ðại Hội Phước Thiện.
Ngày rằm tháng chạp năm Bính Tuất (1947)
"Ngày nay, nhóm Ðại Hội Phước Thiện cũng là một Hội trong
quyền Vạn Linh, Bần Ðạo cần giải rõ cái nhiệm vụ rất trọng
yếu của Phước Thiện cho Chức Sắc, chư Phái Viên và Nghị
Viên được hiểu.
Từ thử Thiên Phong nam, nữ Phước Thiện chỉ hiểu mảy may
cái trách nhiệm tối cao tối trọng của mình chớ chưa hiểu cùng
tột. Bởi cớ cho nên nhiều người không hiểu phận sự, hành
Ðạo không đúng theo chơn truyền, sái hẳn giá trị của Cơ Quan
Phước Thiện, việc làm của chư vị không ra gì hết, thành thử
Cơ Quan Phước Thiện chưa có kết quả chi, lại còn theo lối
giành giựt nhau.
Hội Thánh có hai Cơ Quan: Hành Chánh và Phước Thiện
thường tương khắc nhau, song chưa tìm chơn lý để hòa nhau,
ngày nào chưa hòa nhau là còn thất sách, bất lực thì không thi
thố phận sự trọng yếu cho ra thiệt tướng được.

KHUÊ CÁC
Khuê-các 閨 閤: Chỗ con gái ở.
Bài hoạ của Ông Cao-Quỳnh-Cư qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương thị Lễ có câu:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ người quốc-sắc Đấng thiên-tài,
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các.
Xót Bạn tri-âm cõi dạ-đài.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHUÊ MÔN
閨門
E: Women’s apartment.
F: Chamber de femme.
Khuê: chỗ ở của đàn bà con gái. Môn: cửa. Khuê môn là chỗ
ở của phụ nữ trong nhà.

KHỦNG BỐ
恐怖
F: Terreur, terroriser.
Khủng bố là một hình thức phá rối làm cho mọi người sợ hãi.
Ngày nay phong trào chánh trị và xã hội phát sinh nhiều cuộc
biến cố to, như lũng đoạn kinh tế, nạn thất nghiệp, thiên tai,
động đất…sinh mệnh và tài sản của nhân dân hầu như bị đe
dọa từng giờ dưới bàn tay khủng bố nguy hiểm, xem như xuất
quỉ nhập thần, thiên hạ đều lấy làm sợ hãi. Đáng chú ý nhất là
sự Khủng bố này do người Á-Rập theo Đạo Hồi
(Trích quyển Đạo Hồi thế giới Á-Rập- Văn minh- Lịch sử. Nhà
xb tổng hợp TP. HCM Từ trang-45. Kinh Thánh Coran).
Cũng do tài liệu trên, dưới tiểu mục: "Đạo Hồi, một nhân tố
mới trên bàn cờ địa chánh trị Thế giới" Sự kiện ngày 11-092001 tại Mỹ Quốc (Trích trang 7-10)
*8 giờ 45 sáng ngày 11 tháng 09 năm 2001, một chiếc máy
bay Boeng 767 của hãng Hàng-không American Airlines xuất
phát từ Boston đâm thẳng vào một trong hai Toà nhà chọc trời
của Trung tâm Thương mãi Quốc tế ở phía Nam thành phố
New-York.. Trong khi lửa đang ngùn ngụt bốc cháy trên các
tầng thượng của toà nhà này, nơi chiếc máy bay đâm vào.
*Thì lúc 9 giờ 26 phút một chiếc Boeng 767 khác của hãng
Hàng Không United Airlines cũng xuất phát từ Boston, như
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một mũi tên, xuyên thẳng vào toà nhà chọc trời thứ hai của
Trung tâm.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, cả hai Toà nhà cao 110 tầng
đã đổ sụp xuống, khói lửa và bụi bay ngất trời; một vệ-tinh
nhân tạo của Mỹ bay qua đã chụp được cảnh tượng rùng rợn
ấy. Hàng nghìn người bị kẹt trong hai toà nhà kể cả hàng trăm
cảnh sát và lính cứu hoả của thành phố New-York đều bị chôn
vùi dưới hàng trăm ngàn tấn sắt, thép và bê-tông. Toàn nước
Mỹ được tin bàng hoàng sửng sốt thì:
*Lúc 9 giờ 30 một chiếc Boeng 757 của hãng American
Airlines xuất phát từ Washington đi Los Angeles đã quay mũi
bay trở lại Washington và đâm thẳng vào một cạnh của lầu
Năm góc, nơi tập trung đầu não Quân sự của siêu cường Hoakỳ, làm chết hàng trăm Quân nhân Mỹ.
*Lúc 10 giờ 37, một chiếc Boeng 757 của hãng United Airlines
chở đầy hành khách đã rơi xuống một cánh đồng ở Tiểu bang
Pennsylvania, có lẽ đã hụt mục tiêu chính là Toà Nhà Trắng,
phủ Tổng Thống Mỹ ở Washington.
Đứng trước một hành động khủng bố đánh vào giữa lòng
nước Mỹ, điều mà từ xưa đến giờ chưa hề xảy ra, chánh
quyền Liên bang đã nhanh chóng tiến hành các cuộc điều tra
và xác định được tên tuổi của 19 người trực tiếp nhúng tay
vào hành động cướp 4 máy bay dân dụng rồi tự tay lái đâm
vào các mục tiêu là những biểu tượng của sức mạnh Kinh tế,
Quân sự, Chánh trị của Mỹ và cũng của Thế giới Tây phương.
Tất cả 19 người khủng bố này đều là người ÁRập theo đạo
Hồi và mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Trong số họ, 6 người là nòng cốt và là những thanh niên có
trình độ học thức cao. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có phương
pháp từ nhiều tháng trước cuộc tập kích: nắm vững được kỹ
thuật lái máy bay dân dụng cỡ lớn phải tốn hàng năm tập
luyện. Mấy tháng trôi qua. Lửa vẫn cháy âm-ĩ và khói vẫn bốc
trên bầu trời New-York, chánh phủ Mỹ ra tuyên bố là người
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chủ mưu đứng sau vụ khủng bố làm chấn động cả Thế giới ấy
chính là tổ chức Hồi giáo quá khích Al Qaeda (Al Qaeda có
nghĩa là Tổ chức Hồi giáo quá khích) mà người sáng lập và chỉ
huy là nhà triệu phú Usama Bin Laden hiện đang trú tại
Afghanistan lúc ấy là quốc gia độc nhất trên thế giới có một
chánh thể giáo quyền Hồi giáo cực đoan. Với lý do tìm diệt Bin
Laden và tổ chức của ông ta, Mỹ tiến hành thả bom và bắn
phá Afghanistan bị kết tội là đã chứa chấp ông trùm khủng bố
này. Sau đó Mỹ đã thành công trong việc giúp những người
chống đối lật đổ chánh quyền Hồi giáo ở đây. Các hành động
của Mỹ đã gây nên nhiều thương vong cho thường dân
Afghanistan nên nhân dân các nước Hồi giáo trên thế giới đã
rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối, nhiều tín đồ Hồi giáo
ở Pakistan và nhiều nước Á-Rập đã lên đường sang
Afghanistan để chiến đấu bên cạnh những người anh em cùng
tôn giáo với họ. Chiến tranh kết thúc, họ đều bị bắt và bị giam
tại căn cứ Guantanamo của Mỹ ở Cuba.
Cuộc chiến tranh khủng bố này phải chăng là một cuộc chiến
tranh chống Đạo Hồi? Mặc dầu trong các lời tuyên bố chính
thức, cả hai bên đều bác bỏ cách giải thích này nhưng người
ta vẫn tìm thấy ở đây ít nhiều đặc điểm của một cuộc "Thánh
chiến". Về phía Mỹ, Tổng Thống George W. Bush đã vô tình
hay cố ý tuyên bố đây là một cuộc "Thập tự chinh" làm người
ta liên tưởng ngay đến các hiệp sĩ thời Trung cổ mang gươm
sang vùng Trung Đông đánh chiếm lại những vùng đất Thánh
như Palestine, Jérusalem đã bị các giáo chủ Hồi giáo đưa
quân xâm lấn. Tổng Thống Mỹ còn nhiều lần lên án những
khủng bố cố ý nhắm vào dân lành theo các đạo Cơ-Đốc và
Do-Thái trên Thế giới. Hàng triệu người Hồi giáo, từ Trung
Cận Đông sang Đông Nam-Á, từ vùng Balkan đến các nước
Phi châu đều cho rằng đây là một cuộc Thánh chiến mới của
họ. Từ Di-hát (Jihâd, Thánh chiến) được thốt lên trên cửa
miệng của hàng vạn thanh niên sẵn sàng cầm vũ khí đi bảo vệ
Tôn giáo của mình. Nhiều nhà phân tích chánh trị trên thế giới
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cũng cho đây là giai đoạn mở đầu của một cuộc "đụng đầu
giữa các nền văn minh" mà Giáo sư Samuel Huntington đã
tiên đoán trong một bài báo nổi tiếng đăng trên Tạp chí ngoại
giao (Foreign Affair)của Mỹ năm 1995. Quan điểm này cũng
được nhiều giới Hồi giáo chấp nhận. Tình hình ở Afghanistan
vẫn chưa ổn định, tổ chức Al Qaeda vẫn chưa dẹp tan thì
ngày 20 tháng 03 năm 2003, liên quân Mỹ - Anh lại tấn công
và xâm lược Iraq, một nước Hồi giáo khác. Sau 20 ngày tiến
quân và dùng các vũ khí vô cùng hiện đại tàn phá thủ đô
Baghdad của nước này. Mỹ đã lật đổ được chánh quyền hợp
pháp của Iraq do Tổng Thống Saddam Hussein lãnh đạo. Mặc
dầu cả thế giới đều thấy rõ, động cơ chính của cuộc chiến
tranh vùng Vịnh lần thứ hai này là tài nguyên dầu mỏ của Iraq,
đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Saudi Arabia, mà Mỹ
và thế giới rất cần để phát triển, nhưng đối với người dân Hồi
giáo nói chung và người dân A-Rập nói riêng, đây là một xúc
phạm không tha thứ được đối với tôn giáo của họ. Thành phố
Baghdad đã một thời, dưới triều đại các Giáo chủ Áp-bát, là
trung tâm huy hoàng của Đạo Hồi. Đối với họ, nền văn minh
Hồi giáo xưa kia vô cùng xán-lạn nay đang có nguy cơ bị huỷ
diệt." (Trích từ trang 7-10- Hồi giáo thế giới Á-Rập)

KHỦNG HOẢNG
恐 慌
E: The crisis.
F: La crise.
Khủng: Sợ hãi, dọa nạt, rối loạn. Hoảng: vì gấp nên trong lòng
rối loạn. Khủng hoảng là tình trạng rối loạn trong quá trình
chuyển biến của sự việc (Tình trạng nguy cấp sợ hãi).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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KHỦNG KHIẾP
恐怯
Đức Hộ-Pháp nói: "Qua biết phận sự của Qua là Đại Từ Phụ
giao phó với một lời yếu thiết như thế này: TẮC, Đời quá khổ
chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại khổ đến tinh thần
nữa, nạn của nhơn loại tương tàn tương sát sắp đến. Thầy
giao cho con một cây Cờ Cứu Khổ, chẳng phải cứu khổ tinh
thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn hết là điều
ấy Thầy giao phó cho con, nhưng mà con phải hiểu: có khổ về
tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể xác. Thầy nói rõ Thầy
giao cho một gánh Đạo và Đời. Thật sự ra Bần Đạo xin thú
thật, gánh của Đạo chẳng hề khi nào làm cho Bần-Đạo khủng
khiếp. Duy có gánh của Đời Ngài giao phó nó nặng nề hơn
hết."

KHUÔN HỒNG
Khuôn hồng là một dụng cụ to để đúc ra các thứ đồ vật,
khuôn thiêng liêng, được ví như Đấng Tạo Hóa đã sản xuất ra
vạn vật. Đây chỉ Đức Thượng Đế hay Chí Tôn.
Kinh Vào Học có câu:
"Dò đường Thánh khó khăn chẳng nại,
"Tùng khuôn Hồng nhỏ dại lớn khôn."

KHUÔN KHỔ
E: Form and dimensions.
F: Forme et dimensions.
Khuôn: Dụng cụ dùng để đúc ra các vật, chỉ cái mẫu mực phải
tuân theo. Khổ: kích thước. Khuôn khổ là phạm vi giới hạn
chặt chẽ, là mẫu mực đã được qui định sẵn.
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Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Nam là chánh, nữ là phó, đặng thi hành Luật Đạo theo
một khuôn khổ và luật lịnh.

KHUÔN LINH
Khuôn linh cùng ý nghĩ như khuôn hồng hay khuôn thiêng,
chỉ Đấng Tạo hóa, hóa sanh muôn loài.
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Than ôi! Trời cao minh soi xét
mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia
chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại
kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức
Từ bi cũng khó chiều theo được. Các Ðấng Thiêng liêng xưa
kia khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm
quí, há chẳng phải là gương tín thành đáng noi dấu hay sao?"
Bài Thài tế điện cho Bà Lâm Hương Thanh có câu:
Đầy giỏ Hoa Lam chất ái tình,
Y theo mặt luật của khuôn linh.
Thử căn linh thể nơi phàm tục,
Mới hưởng hồng ân chốn Ngọc đình.

KHUÔN LUẬT HỮU HÌNH
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Các võ trụ lớn hơn hoặc nhỏ,
Cơ sanh tồn do ngõ Hư linh.
In theo khuôn luật hữu hình,
Cũng nguời cũng vật cũng tình yêu thương.
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KHUÔN THUYỀN TẾ ĐỘ
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP qua Tờ xin trả chức của LễSanh Ngọc-Giác-Thanh. Nguyên ông Lễ Sanh Giác là nhân
viên Ban Tổng Trạo, giữ vai Tổng Khậu vào thời điểm đầu tiên
Ban Tổng mới thành lập. Thầy phê như vầy:
"Bần-Đạo buồn-cười mà để dấu hỏi coi ai dạy Giác mà nó
ngoan Đạo quá vậy. Đương chèo thuyền Bát Nhã là một tên
bạn chèo mà coi mình trọng hơn phẩm Lễ Sanh cũng là một
điều hi-hữu. Ừ phải! Nó chỉ biết nó theo khuôn thuyền tế-độ,
ấy là vì biết chủ chiếc thuyền là Đức Di-Lạc Vương-Phật, nên
nó nghĩ: "Thà làm tôi cho một vị PHẬT đặng đưa bước Thiêng
Liêng cho các Chơn Hồn, hơn là làm tôi-đòi cho Vạn-Linh
Sanh-Chúng".

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
E: The pricious rules.
F: Les règles précieuses.
Khuôn: Dụng cụ dùng để đúc ra các vật, chỉ cái mẫu mực phải
tuân theo. Khuôn thước: chỉ mẫu mực phải tuân theo. Vàng
ngọc: chỉ sự quí báu. Khuôn vàng thước ngọc là chỉ những
cái được xem là mẫu mực hoàn hảo nhất để mọi người noi
theo.

KHUYÊN
F: conseiller, consoler.
Thi văn dạy Đạo:
Trình Ta, Ta phải đỡ nâng chơn,
Khuyên một điều con khá giảm hờn.
Hễ ghét người thì Trời ghét lại,
Ghét người Trời ghét lẽ nào hơn.
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KHUYÊN DẠY
Thầy cho biết: "Thầy đã hết lời khuyên dạy buổi đầu, lại để lời
tiên tri dặn bảo, mà các con chẳng biết vâng lời, cứ gây đoan
những điều hờn giận, dối trá, gạt nhau, đòi phen lại dám mượn
danh Thầy mà làm lợi khí."

KHUYÊN NHỦ
Lời của Đức Chí-Tôn: "Thầy lại khuyên nhủ các con rằng:
Thầy đã đến chung cùng với các con; các con duy có tu mà
đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải
trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi
mà độ rỗi".
Đức Hộ-pháp nói rõ cho biết: "Bần-Đạo lấy làm mừng cho
nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổ tiên chúng ta
vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa. Vậy thời oan
trái đã trả xong. Các con để tâm suy nghĩ, ngó thấy dưới thế
gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy Hoàng và Thành Cát Tư
Hãn? Có ai mưu sĩ cho bằng Tào Tháo? Còn Đức Thích-Ca và
Đức Chúa Jésus không có một tấc thép trong tay để bảo vệ
lấy thân mà làm bá chủ hoàn cầu mới là lạ chớ! Hành ác trả
ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi "Thiên võng khôi khôi sơ nhi
bất lậu" nghĩa là tuy lưới trời lồng lộng mà chẳng lọt mảy lông
mày, không bao giờ sai chạy. Bần Đạo nói ra đây các con rán
mà nhớ, các con đừng có mộng làm giàu cho mắc công, các
con bây giờ sống trên nắp thùng nổ của bom nguyên-tử, dù
muốn dù không các con phải chịu ăn bom mà thôi, các con
muốn trốn bom nguyên tử phải chun trong đám đậu nành mà
trốn chớ không trốn đâu cho khỏi hết. Sau này nước Việt-Nam
còn sống nhiều nhờ biết chay lạt, tu hành; còn các nước khác
chỉ còn sống lưa thưa mà thôi. Vì họ hành ác chạy đua theo vũ
trang giết người hàng loạt nên Đức Chí-Tôn mới phạt họ. Năm
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ngàn năm trở lại đây biết bao nhiêu Đấng xuống trần dạy Đạo,
khuyên nhủ cho người ta biết làm lành lánh dữ, nhưng tánh
nào tật ấy, dữ cũng vẫn dữ mà thôi. Họ không có hiền bảo
người ta hiền làm sao cho được? Trước khi dạy người, ta phải
hiền trước để làm gương mẫu: hiền lành trước đi, thì người
khác mới noi theo, nên Đức Chí Tôn mới mở Đạo, lấy Thương
yêu làm gốc và công bình, bác ái. Ngày nào cả nhân loại trên
mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức Chí-Tôn là Đấng Cha
chung thì ngày ấy mới được Hòa bình vĩnh cữu. Tóm lại, ai
hành ác mặc họ, Tín đồ Cao Đài rán lo tu, chay lạt, đi Cúng
hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp, nhiều Kinh cầu xin
Đức Chí Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết ăn năn hối cải mà
làm lành lánh dữ bằng không phải trả giá rất đắc".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Hương Thanh:
Vì tổn bấy công lao khuyên nhủ,
Mới qui nguyên đạo hữu một nhà.
Mà nay không-khí bất hoà,
Thình-lình xúi giục người ra cửa ngoài.

KHUYÊN RĂN
F: Réprimander, reprendre.
Để lời nhắc nhở, dạy bảo, là thái độ của người lớn.
Bát Nương giáng: 14-8-Mậu Tý (dl: 16-9-1948)
"Em rất vui lòng mà đặng thấy quí Anh và các Bạn hội họp nơi
đây đồng một dạ chiêm ngưỡng các Đấng đến đàn Tiên chỉ
bảo đôi lời đạo hạnh, khuyên răn tánh đức và các Bạn cùng
nhau lo bồi đắp nền Tôn giáo, là cũng một phần lo bồi bổ
giang sơn, từ mỗi vị lo thi hành nhiệm vụ của mình.
Em phụng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến ban phước lành cho
tất cả quí anh cùng tất cả các bạn Hiệp Thiên Đài và để đôi lời
cùng các Bạn, cứ vững tâm lo tròn nhiệm vụ của mình là phải
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Bác-ái, Từ-tâm, Công-bình, Chánh-trực, hằng ngày gieo mối
cảm tình với đồng chủng.
Các Bạn chớ tưởng nền Đại-Đạo ở hoài trong khuôn khổ chật
hẹp nầy đâu, nó phải lướt qua bốn biển Năm Châu, chừng ấy
nơi nào cũng có các Bạn, nếu vắng mặt các Bạn thì nơi ấy
không thành Đạo được.
Vậy thì chẳng nơi nào mà chẳng có chơn của Chức sắc Hiệp
Thiên Đài.
Còn nói về quyền hành, tuy không mà có, tưởng nhỏ mà to, cả
Luật lệ nắm trong tay, Cân công lý nằm trên vai, đố ai chạy
đường nào cho khỏi.
Nhưng thương thì hay gần gũi khuyên răn, có lời chi nặng nề,
xin các Bạn miễn nghị và vui lòng đàm luận thì em lấy làm may
mắn lắm.
Cuộc Hội Yến đến đây rất long trọng. Các chị nơi Diêu Trì
Cung đều sửa soạn trang hoàng, hô hào nô nức đặng đến phó
hội. Các chị đồng để lời cảm ơn đức của quí Anh và các Bạn.
Cho Thi:
Hạc trắng bay về hội hướng Tây,
Cùng nhau hạnh hưởng cuộc vui vầy.
Đạo phòng mỹ ý toan truyền bá,
Kết nghĩa gồm thâu trọng Đạo Thầy.

KHUYẾN CÁO
勸吿
Đức Hộ Pháp giáng dạy ngày 14-12-1968 dạy rằng:
"Bần Đạo để lời khuyến cáo chư Hiền Đệ Hiệp Thiên, phải
chứng tỏ tánh cao thượng của mình mà đừng so sánh phẩm
tước mà làm gì, cứ lo xây dựng cho nền Đạo được cao thâm
thì không mất phần thưởng Thiêng Liêng đâu?"
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KHUYẾN DỤ
Khuyến dụ 勸 誘: khuyên nhủ nên làm điều phải.
Thầy dạy: "Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời
khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.
Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh
các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với
các con."

KHUYẾN GIÁO
教勸
E: To advise and teach.
F: Conseiller et enseigner.
Thất Nương nói: "Em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc
Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây Phương Cực Lạc qua,
Em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát
than thở rằng: Ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn Nữ phái
mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm quang,
Nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn Nam phái bội phần. Em lại
nghe Người ước rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám
đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư vong của Phong
đô thoát kiếp."

KHUYẾN THIỆN
Khuyến thiện 勸 善: khuyên làm việc thiện.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thật-thà."
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KHUYẾN TU
Khuyến tu 勸 修: lời khuyên nên ra sức tu hành.
Đây là mười điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ nhứt: Thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu;
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầỵ
Nhiều thử thách vây quanh con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan;
Việc chi dầu ở trần gian,
Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng.
Ðiều thứ hai: Thầy trông đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thủy chung;
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Nói năng nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
Dìu dắt nhau điểm tô công quả,
Phải thật hành với cả chung quanh;
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.
Ðiều thứ ba: Vẹn tròn hạnh đức,
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần;
Ðủ công nuôi nấng tấm thân,
Ðừng ham những chuyện phi nhân gạt lường.
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi!
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.
Ðiều thứ tư: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trau giồi;
Thịt thì xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.
Đây là điều 5 trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ năm: Quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình;
Con xem vạn quyển Thiên Kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình ví câu.
Muôn việc xảy bắt đầu phẫn nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan;
Chơn truyền Pháp chánh Ðạo Vàng,
Tập xong chữ Nhẫn Niết Bàn không xa.
Ðiều thứ sáu: Thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu;
Việc chi dầu quá cần cù,
Cũng nhơn vài khắc tập Tu nguyện cầu.
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,
Ðem sấm, kinh, thi... của Thầy ban;
Học cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng.
Ðiều thứ bảy: Quyết tăng công quả,
Ta cứu người già cả ốm đau;
Tùy duyên có thể giúp vào,
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con.
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không,
Con ôi! trong cõi trần hồng,
Mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.
Ðiều thứ tám: lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ đau chớ ngại công trình;
Biết rằng con phải hy sinh,
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Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao?
Ðừng chấp việc núi cao rừng thẵm,
Hãy dò đường muôn dặm xa trông;
Nếu con thề giữ trọn lòng,
Ðương nhiên đắc Đạo thoát vòng tử sanh.
Ðiều thứ chín: Ðạo hành cơ bản,
Giữ làm sao có bạn không thù;
Từ đây con nhớ rằng Tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại,
Ðừng hơn người nếu phải ép lòng;
Không ham những chuyện mênh mông,
Trừ no đủ ấm ép lòng mà chi.
Ðiều chót hết: Mười ghi trăm nhớ,
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn;
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội trong cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Do những lời dạy bảo Thầy mong;
Con ơi! Hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.

KHUYẾT ĐIỂM
缺點
Sự thiếu kém về một phương diện nào.
Về việc viết sách phổ truyền Giáo lý Đạo Cao Đài, Ngài BảoPháp lo ngại có điều sai sót không tránh khỏi, nên Ngài cầu
hỏi Đức Chí-Tôn, Đức Ngài giáng cơ trả lời như sau: [(Phò
loan: Bảo Pháp - Hiến Pháp) -Tháng 5-1927] "Hậu! Sách con
làm ra đều có giá trị, là nhờ Thầy giáng tâm con. Con sợ sai
lầm cũng phải, nhưng về sự sai siển, dầu bậc Thánh xưa làm
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sách cũng còn nhiều chỗ khuyết điểm. Vậy con cứ an lòng
mà làm ích thêm nữa. Thầy hằng ở bên con mà dìu dắt cho trí
hóa rộng thêm, nghe con! Năm 1928, Ngài Bảo Pháp cũng có
hỏi Đức Chí Tôn về việc viết sách Đạo, Đức Chí Tôn đáp: Hay
đó con! Con cứ lần lần đến đâu thì có giá trị đến đó, tùy theo
trình độ học cứu mà tấn hóa, nghe!"
Đó là khuyết điểm về phương diện viết sách.
Đức Hộ-Pháp còn cho biết khuyết điểm về mặt chánh trị: "Có
một điều khuyết-điểm chúng ta ngó thấy, một trường hỗnloạn, tương-tàn tương sát với nhau, vì muốn thi hành mặt
công-lý, tức nhiên lấy cân công chánh làm mô giới cả cơ quan
trị thế. Nhơn-loại loạn lạc tức nhiên mặt Luật công-bình chúng
ta đã ngó thấy, quả nhiên không thể chối cải cái gì được. Công
chánh là nơi miệng lưỡi loài người, tức nhiên vạn-quốc đương
dùng bây giờ là một phương-pháp để lường gạt tâm-lý nhơnloại."

KHUYẾT ĐIỂM TRÍ THỨC TINH THẦN
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: "Thưa chị Hương Thanh:
Em vưng mạng lịnh Thầy lo về sự khuyết điểm trí thức tinh
thần của Nữ phái, còn Chị thì lo về phần vật chất tuồng đời.
Vậy thì Em sở cậy chị sự hành động làm thế nào cho việc dạy
dỗ của mấy Em ra thiệt hành thì mới mong cải sửa đặng tà
tâm của nhiều kẻ."

KHUYNH HƯỚNG
傾向
F: Se pencher vers.
Khuynh hướng 傾 向: xu hướng về, xoay theo.
"Ðạo mở vào buổi nhơn sanh đang khuynh hướng về đường
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vật-chất thì cái Tôn-chỉ Ðạo tất phải có thiệt lực gì cực kỳ
mãnh liệt mới dung hòa nỗi hai thuyết duy tâm và duy vật và
phải hạp thời thì nhơn sanh mới chịu hoan nghinh mà bước
vào cửa Ðạo. Nếu Ðạo mà không có cái Tôn-chỉ duy-tân cải
cách theo trình-độ tiến hóa của nhơn sanh thì Ðức Thượng-Ðế
chẳng cần nhọc công tái lập, vì Ðạo vẫn có từ tạo Thiên lập
Ðịa mà trong nhân-gian cũng đã lập thành nhiều nền Tôn-giáo
để tùy thời mà tế độ quần linh".

KHUYNH GIA BẠI SẢN
傾家敗産
E: To ruine one’s family.
F: Ruiner sa famille.
Khuynh: nghiêng đổ. Gia: nhà. Bại: tiêu tan, đổ nát. Sản: của
cải làm ra. Khuynh gia bại sản là nhà cửa đổ nát, tài sản tiêu
tan (làm cho tan nhà nát cửa, tiêu tan sự nghiệp).
Thành ngữ nầy đồng nghĩa với: Tán gia bại sản, Khuynh gia
đãng sản.

KHỨ HỒI
去 囘:
E: To go and come back.
F: Aller et revenir.
Khứ: Đi, đã qua, bỏ mất. Hồi: trở về. Khứ hồi là đi và về.

KHỬ ÁM HỒI MINH
Khử ám hồi minh 去 暗 囘 明 : bỏ chỗ tối về chỗ sáng.
Đức Hộ-Pháp dâng Sớ chung niên năm Ất Mùi về Thiêng liêng
có đoạn rằng: "Như Đệ-Tử đã thượng trình về sự vui mừng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trong năm thì vào thượng tuần tháng Giêng, lễ Khánh Thành
Đền Thờ Đức Chí-Tôn và Đền Thờ Đức Phật-Mẫu đã được
cực kỳ mỹ mãn, danh Đạo bay khắp trời Nam, cả loáng ra
hoàn cầu, bởi có cả Sứ thần ngoại quốc hưởng ứng dự lễ.
Hồn Đạo vững chắc, Thánh Địa hoàn toàn trở thành Thánh
Địa vô phòng thủ võ trang thì đại nghiệp Đạo từ đây là đại
nghiệp của chung nhơn loại. Thừa dịp Lễ Khánh Thành này:
Đệ-Tử có thiết lễ thiêu phàm thân của Đức Quyền Giáo-Tông
Thượng Trung Nhựt (Lê-Văn-Trung); Đức Cao-Thượng-Phẩm
(Cao Quỳnh-Cư), Đức Nữ Đầu Sư (Lâm-Ngọc-Thanh) và
Chánh Phối Sư Ngọc Trang Thanh (Lê Bá Trang). Xá-lợi đang
thờ nơi Bát-Quái-Đài, tro tàn đã rải trên dòng sông Giang Tân
tại Tỉnh Tây-Ninh. Nhờ hồng ân Đại-Từ-Phụ và Đức Phật Mẫu,
Đệ-Tử khẩn nguyện nước sông Giang Tân sẽ là Cam-Lồ-Thủy
tẩy trược cho kẻ hữu căn, người hữu phước như dòng sông
Gange bên Ấn-Độ-quốc thì may mắn cho chúng sanh sẽ có
nơi gội rửa bụi trần giải bớt oan khiên nghiệp chướng hầu khử
ám hồi minh cải tà qui chánh".
Kinh Sám Hối có câu:
"Ăn-năn khử ám hồi minh,
"Từ-bi Trời Phật rộng tình xét cho."

KHỬ ÁM TỰU MINH
Khử ám tựu minh 去 暗 就 明 : bỏ tà theo chánh.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Lời Thầy dạy Thánh-ngôn ghi chữ,
Biểu chúng ta lánh dữ làm lành.
Phải lo khử ám tựu minh,
Cải tà qui chánh lập thành chơn tu.
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KHỬ QUỈ TRỪ MA
去鬼除魔
E: To eliminate the demons.
F: Éliminer les demons.
Khử quỉ trừ ma 去 鬼 除 魔 : vứt bỏ những tánh xảo quyệt,
ganh ghét, tị hiềm.
Kinh Giải Oan có câu:
"Nhập Thánh-thể dò đường cựu vị,
"Noi Chơn-Truyền khử quỉ trừ ma.
"Huệ-quang chiếu thấu chánh tà,
"Chèo thuyền Bát-Nhã Ngân-hà độ sanh."

KHỬ TỘI
去罪
E: To eliminate the sin.
F: Éliminer de péché.
Khử: Trừ bỏ, làm cho tiêu mất. Tội: tội lỗi. Khử tội là tiêu trừ
tội lỗi, tức là làm cho hết tội.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con nên lấy lời răn của Thầy đây làm vị thuốc khử
tội của các con.

KHƯƠNG HY
姜希
Thi văn dạy Đạo rằng:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN KH▐

165

Khương Hy bất phục Hớn trào vong,
Thiên tải hưng suy nhử kiến đồng.
Thạch đảo lãng xâm phong khí hoại,
Từ tâm đức vượng thạnh kỳ phòng.

KHƯƠNG NINH
康寧
E: Health and peace.
F: Santé et paix.
Khương ninh 康 寧: An ổn mạnh khoẻ.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Xin Trời Phật chứng lòng sở nguyện,
"Hộ thương sanh u hiển khương ninh."
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Người tu thì được khương ninh,
Kẻ vô đạo đức chôn mình vực sâu.
Khá mau thức tỉnh hồi đầu,
Ăn chay chuộc tội khỏi hầu Phong đô.

KHƯƠNG THƯỢNG TỬ NHA
姜 上子 衙
Ngài cũng được gọi là Khương Thái Công, húy là Thượng, tự
là Tử Nha, biệt hiệu là Phi Hùng, người Đông Hải thuộc đất
Hứa châu (Trung Hoa), sinh vào cuối đời nhà Thương. Tuy là
người học rộng tài cao, nhưng mãi đến năm 72 tuổi, Thái
Công mới được Tây Bá Hầu Cơ Xương rước về phong làm
Thừa tướng. Sau khi Cơ Xương mất, con là Cơ Phát lên nối
nghiệp, Thái Công lại giúp Tây Bá Phát (Cơ Phát) hưng binh
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diệt Trụ lập ra nhà Chu hoàn thành xong sứ mạng. Thái Công
lập một đài ở núi Kỳ Sơn để phong Thần cho các vong linh
tướng sĩ tử trận và các mệnh phụ tiết liệt hiếu trung đã mệnh
chung. Riêng Thái Công thì được Vũ Vương (tức Cơ Phát)
phong làm Chúa nước Tề thuo65cti3nh Sơn Đông.
"Ông Khương Thái Công (gọi là Thái Công Vọng hay là Tử
Nha) vâng lịnh Đức Nguơn-Thỉ Thiên Tôn ở Côn-Lôn-sơn lập
Phong-Thần-bảng, đến giúp nghiệp châu, cũng vì Nhơn mà
khai minh Chơn lý của quyền hành thưởng phạt thiêng liêng
giúp thế trị đặng thêm mỹ mãn. Tôn sùng trung liệt, trừ khử
nịnh tà, mượn tinh thần làm nhuệ khí đặng trừ tan ác nghiệt
của xác thân, ấy là dùng quyền phép vô hình đặng điều khiển
hành tàng mặt thế; Ngài giúp cho thế gian kinh nghiệm đủ cớ
hiển nhiên rằng vạn ác đã đào tạo của kiếp sống con người,
chẳng trốn tội khỏi nơi kiếp chết. Phép thưởng phạt Thiêng
liêng có đủ quyền năng của xác cùng hồn; Thể thì có trí tuệ
của loài người, còn Đạo lại có Thần minh ám sát. Triết lý Thần
linh nghĩa là quyền phép của lương tâm, do đó mà lập thành
căn bổn và năng lực vận hành hiện tượng của tư tưởng cùng
bổn nguyên Thần pháp đặng nảy sanh.
Ôi! Cũng vì cớ quả nhiên thật sự Bí pháp này đây đời chất
chứa nhiều điều mê tín..Tuy vân, chẳng phải chính mình Ngài
làm chủ tạo phép huyền vi Bí mật Phong Thần, song Ngài biết
tùng lịnh thật hành những tư tưởng cao thượng của Đức
Nguơn Thỉ Thiên Tôn thì công ấy đủ làm đầu Thần giáo.
Đời khi ấy dường như đang bị phát phối ung thư chịu đau đớn
sầu than chẳng xiết, mà Ngài lãnh hoàn thuốc linh đơn thoa
cho đặng lành lẽ tốt tươi mặt thế. Ngài nhờ thấy bạo tàn
Thương, Trụ và thương đạo Nhơn Nghĩa của nhà Châu vua
Văn Vương và Võ Vương dục khai "bổn thiện", nên tuổi dầu
cao, tác dầu lớn mà dám chịu nhọc nhằn cực khổ, giúp đạo
đức khử bạo tàn, thâu cơ nghiệp Thành Thang cứu dân đen
trong nước lửa. Tuy đôi bên Thương Châu khác giá, mà đối
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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với bậc trung cang, trí dõng, vị quốc vong xu, Ngài vẫn giữ dạ
vô tư, không thân vị, chỉ ngó mặt công phong phẩm tước.Dầu
điều dị đoan mê tín trong truyện Phong Thần dẫy đầy, nhưng
ngó đến Bảng Phong Thần lẽ công chánh phải đành nhìn mặt".
(Ðức Hộ Pháp: Trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Tiều sử: Ngài họ Khương, tên Thượng, tên chữ là Tử Nha.
Khương Thượng Tử Nha là học trò của Đức Nguơn Thủy
Thiên Tôn, Giáo chủ Xiển giáo. Ông Khương Thượng không
có số thành Tiên, nên Đức Giáo chủ Nguơn Thủy truyền cho
Khương Thượng trở về trần lập Bảng Phong Thần và thay mặt
cho Giáo chủ đọc Sắc Phong Thần. Do đó, Đức Khương
Thượng Tử Nha là vị đứng đầu các Thần, tượng trưng ThầnĐạo Trung Hoa và cũng có thể xem Ngài là Giáo chủ Thần
Đạo Trung Hoa vậy. Đức Khương Thượng lại được vua Châu
Võ Vương phong chức Thái Công và được vua gọi là Thượng
phụ hay Tướng Phụ. Do đó, trong Đạo Cao Đài gọi Ngài là:
"Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn".Ngài vâng
lịnh thầy xuống núi lãnh sứ mạng nắm quyền chủ khảo Thần
Đạo mà còn thực hành cái giáo thuyết của Phật, tất nhiên con
Kỵ vật của Ngài ngự với cái danh Tứ Bất Tướng nên chí khí
đại hùng không chịu ảnh hưởng bốn sắc tướng ở kiếp người
là "Ly hợp vi thuận" dầu Thần cũng vậy, không trọng lấy cái
bản ngã của thân "Tứ đại giả hợp".
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Khương Tử Nha khi Ông lãnh lịnh
lập Bảng Phong-Thần, đi giữa đường còn bị Thân Công Báo
trích điểm, chính người sau lên án Đức Khương-Tử-Nha phản
Trụ đầu Châu, so sánh Đức Khương Tử Nha với Bá-Di ThúcTề, người ta trích điểm một cách kịch liệt, người ta cho Ngài
đã thất Nhơn luân chi Đạo của Ngài, như thế thì đầu óc trí não
của chúng ta khó suy nghĩ lắm."
Trên Thánh tượng Ngũ Chi thờ tại Thiên bàn, Đức Khương
Thượng Tử Nha là Đấng ngồi dưới chót hết ở hàng giữa,
tượng trưng Thần Đạo. Ngài mặc áo vàng có thêu Bát Quái,
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tay mặt cầm cây roi gọi là Đả Thần tiên, tay trái cầm một cây
cờ vàng gọi là Hạnh Huỳnh Kỳ.
- Đả Thần tiên (Đả là đánh, Thần là các vị Thần, tiên là cây
roi) do Đức Nguơn Thủy ban cho, dài 3 thước 5 tấc 6 phân
(thước Tàu) gồm có 26 mắc, mỗi mắc có 4 điệu bùa. (Tức là
roi Thần để trừ yêu quái)
- Hạnh Huỳnh Kỳ là cây cờ vàng do Đức Nguơn Thủy ban
cho, trong lá cờ có thẻ mà không có chữ. Khi gặp việc nguy
biến, chữ sẽ hiện ra trên thẻ, chỉ cho cách đối phó và giải
quyết. Khi xổ cờ ra che thân thì có hàng ngàn bông sen vàng
rủ xuống bảo vệ khắp thân thể không cho bất cứ vật gì xâm
phạm vào thân thể.
Ngày kỷ niệm Thánh đản Đức Khương Thượng Tử Nha là
ngày 18 tháng 4 âm lịch hằng năm, nhưng Ngài không có
được ngày Vía riêng biệt vì Ngài không để lại một học thuyết
hay một triết lý nào cho nhân loại. Nguyên thuở trước, Ông Tổ
của Khương Thượng là cháu của vua Thần Nông, tên Bá Ích,
được phong làm Lữ Hầu, nên kể từ đó lấy họ Lữ (hay Lã), sau
lại có công trị thủy nên theo họ Khương. Bởi vậy có hai họ: Lữ
và Khương. Đức Khương Thượng, tên tộc là Vọng, nên gọi là
Lữ Vọng hay Lã Vọng, tên chữ là Tử Nha, hiệu là Phi Hùng
(gấu bay), quê quán ở Hứa Châu. Năm Khương Thượng 32
tuổi, lòng mộ Đạo, nên đi lên núi Côn Lôn xin học Đạo với Đức
Nguơn Thủy Thiên Tôn, Giáo chủ Xiển giáo. Ở núi tu 40 năm,
Khương Thượng được 72 tuổi, thì Đức Nguơn Thủy gọi lên
bảo: - Số ngươi chưa thành Tiên đặng, hưởng lộc có dư. Nay
Thành Thang hết vận có Tây Châu ra đời. Ngươi phải thay
mặt Ta mà xuống thế, ra công giúp nhà Châu, cầm Bảng
Phong Thần, sống làm tướng, thác làm Thần, công tu 40 năm,
danh để muôn thuở. Khương Thượng nói: Nay vâng lời thầy
trở lại chốn phàm trần, chẳng hay việc tới thế nào, xin thầy cho
biết.
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- Ta có 8 câu kệ chỉ rõ trọn đời của ngươi, giống như lời sấm,
rán mà nhớ lấy:
Mười năm chịu túng áo còn bâu,
Gượng gạo mua vui chớ chác sầu.
Ngồi đá Bàn Khê câu đợi vận,
Chờ xe Vương giả rước về lầu.
Tám mươi lẻ nửa mang đai ngọc,
Chín chục dư ba buộc ấn hầu.
Mậu Ngũ chư Hầu trăm trấn phục,
Phong Thần chín tám bốn Xuân Thu.
Đức Nguơn Thỉ ngâm kệ xong, nói bây giờ ngươi xuống trần,
ngày sau cũng trở về núi. Tử Nha lạy thầy, giã bạn, ra khỏi
Cung Ngọc Hư, trở về trần. Nhớ lại không còn bà con, chỉ có
người bạn là Tống Dị Nhơn đang ở đất Triều Ca, Tử Nha liền
đến đó để nương nhờ. Tống Dị Nhơn gặp Tử Nha mừng rỡ
hỏi: Chú bây giờ ăn chay hay mặn để bầy trẻ lo cơm? Cũng
tiếng là kẻ tu hành, đâu dám dùng rượu thịt. Tống Dị Nhơn
nhận Tử Nha làm em kết nghĩa, thấy Tử Nha đã già mà không
có con nối hậu, nên tính cưới vợ cho Tử Nha. Dị Nhơn hỏi
cưới Mã thị, con gái lỡ thời của Mã Viên Ngoại cho Tử Nha.
Mã Thị năm đó đã 68 tuổi.
Có bài thơ ghi lại việc nầy:
Tu chẳng thành Tiên, tiếc Tử Nha,
Về trần cưới vợ lạ thay là!
Sáu mươi tám tuổi nhành dâu xế,
Bảy chục dư hai cái rễ già.
Xem đuốc hàm râu e lửa táp,
Soi gương mái tóc tợ sương sa.
Lá lay Nguyệt Lão xe tơ muộn,
Dẫu đến trăm năm nhắm chẳng xa.
Mã Thị nói với Tử Nha phải tìm cách làm ăn sinh sống, chớ
nên nhờ vả Tống Dị Nhơn hoài. Tử Nha nói biết đan gàu giai,
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nên đi chẻ tre, đan một gánh gàu giai đem xuống chợ bán.
Ngồi từ sáng đến chiều mà chẳng có ai hỏi mua gàu, đành
gánh trở về, bụng đói lã, lại khát nước mà chẳng có một đồng
trong túi để mua. Mã Thị lại bày ra việc xay bột lúa mì. Xay
xong, bảo Tử Nha gánh bột xuống chợ Triều Ca để bán, cũng
vẫn không có ai mua, lại bị ngựa của quan chạy qua làm đổ
hết gánh bột. Tống Dị Nhơn thấy Mã Thị luôn luôn đốc thúc Tử
Nha kiếm việc làm ăn, nên Dị Nhơn đề nghị, mỗi ngày Tử Nha
đến một quán rượu của ông nơi chợ Triều Ca, đứng làm chủ
bán hàng và sẽ cho Tử Nha tất cả số tiền lời của ngày hôm đó.
Ngày mai khởi sự để Tử Nha đứng bán tại quán họ Trương là
chỗ đông khách nhứt. Họ Trương truyền cho bọn giúp việc
trong quán làm thịt heo, dê, dọn bày đặc biệt hơn ngày thường
để Tử Nha có cơ hội bán đắc hàng. Nào ngờ hôm đó, Trời
mưa xối xả từ sáng đến chiều, ngoài đường vắng tanh, không
khách vào quán, đồ ăn chờ đến chiều sắp thiu, nên Tử Nha
đành cho các người làm công dọn ra ăn hết, còn dư thì đem
cho các người làm công ở các quán khác. Thế là hôm đó, Tử
Nha bị lỗ nặng.
Tống Dị Nhơn an ủi: Hiền Đệ chớ lo, bởi chưa đến thời nên
mới xui như vậy. Ngày mai tôi sẽ sai bọn gia đinh đi mua cho
Hiền Đệ một số heo, dê, để Hiền Đệ đem ra chợ bán lấy lời,
nếu bán không hết thì đem trở về, không sợ lỗ. Hôm ấy, Tử
Nha đem heo dê ra chợ bán, rủi nhằm ngày Trụ Vương đảo
võ, vì Trời hạn hán đã nửa năm, yết thị dán khắp nơi kêu gọi
dân chúng không được làm thịt súc vật trong ngày ấy. Tử Nha
không biết, cứ lùa heo dê ra chợ, bị bọn lính rượt bắt. Tử Nha
đành bỏ heo, dê, chạy thoát lấy thân mà trở về nhà. Tống Dị
Nhơn sai người nhà dọn rượu ra nơi vườn hoa để cùng Tử
Nha vừa uống rượu vừa ngắm cảnh cho tiêu sầu. Tử Nha dạo
vườn hoa, ngắm nhìn một lát rồi nói: Theo khoa địa lý thì nơi
đây có linh khí tụ rất nhiều. Nếu anh cất nơi đây 5 căn nhà lớn
thì sau nầy trong nhà anh sẽ có 36 người làm quan.
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Dị Nhơn nói: Hiền Đệ thạo về địa lý thì đó cũng là một nghề
sanh sống đó. Chỗ nầy, đã nhiều lần ngu huynh dựng lên mấy
gian nhà, nhưng sau đó liền bị đốt cháy, tôi chắc đó là lửa ma,
không thể làm nhà được, đành chừa đất trống vậy. Để em
chọn ngày tốt cho anh xây cất. Anh cứ lo chuẩn bị cây ván và
công thợ, còn vụ lửa ma để em lo cho, có em đây, nhứt định
nó không làm gì được đâu. Hôm cất nhà, Tử Nha ngồi ẩn
trong nhà mát theo dõi sự tình. Nửa đêm hôm ấy, có 5 con yêu
nổi gió bay đến, cát bụi bay mù mịt. Tử Nha vội bỏ tóc xỏa,
cầm gươm chỉ mặt 5 con yêu rồi hét lớn: Năm con yêu không
sa xuống còn đợi chừng nào? Nói vừa dứt tiếng thì Tử Nha
bắt ấn, tức thì tiếng sấm nổ vang, 5 con yêu sa xuống quì
trước mặt Tử Nha năn nỉ: Chúng tôi không ngờ có Tiên Ông
tại đây, xin lượng khoan hồng tha cho chúng tôi khỏi chết.
- Chúng bây quen thói hung hăng làm càn, vô cớ đốt nhà của
người ta mấy lượt, tội chúng bây đáng chết. Tử Nha nói rồi
cầm gươm toan chém, 5 con yêu khóc van xin: Chúng tôi ra
công tu luyện nên mới được như ngày nay, xin Tiên Ông tha
mạng chúng tôi làm phước, chúng tôi hứa từ đây về sau chẳng
dám làm càn nữa.
- Thôi ta cũng dung tha cho chúng bây một lần làm phước,
nhưng chúng bây không được ở đây nữa, phải đến núi Kỳ Sơn
tạm trú, chờ lúc chiến chinh ra cho ta sai khiến rồi ta sẽ Phong
Thần cho. Dị Nhơn cất nhà được bình an, nên mừng rỡ nói:
Hiền Đệ có tài phép như vậy thật không uổng công tu luyện 40
năm. Hiền Đệ lại có tài coi bói, nên tôi dành cho Hiền Đệ một
căn phố nơi chợ Triều Ca để Hiền Đệ mở tiệm coi bói, ngày
đêm ở đó
Ngọc Mỹ Nhơn thử quẻ Khương Thượng:
Tử Nha nghe lời Tống Dị Nhơn mở tiệm coi bói, bói đâu trúng
đó, nổi tiếng là vị Thánh nhân, dân chúng tấp nập đến xem
bói, thâu được rất nhiều tiền giao cho Mã Thị. Mã Thị vui
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mừng và trọng chồng hết sức, không còn chê bai hay đay
nghiến chồng như trước nữa. Bói được nửa năm thì xảy ra vụ
Tỳ Bà Tinh. Tỳ Bà Tinh là một con yêu do cây đàn Tỳ Bà bằng
đá hấp thụ khí Âm Dương của Trời Đất qua hàng ngàn năm
biến thành. Hôm đó, Tỳ Bà Tinh đi thăm Đắc Kỷ trở về, lúc bay
ngang qua căn phố của Tử Nha thấy thiên hạ tấp nập vào xem
bói, ai cũng nói thầy bói linh lắm. Tỳ Bà Tinh không tin, cho là
chuyện lừa bịp, nên biến hình thành một người đàn bà đẹp gọi
là Ngọc Mỹ Nhơn, vào tiệm để thử quẻ Khương Thượng. Thần
nhãn của Khương Thượng thấy rõ người đàn bà nầy là một
con yêu quái hiện hình, nên định giết đi để trừ hại cho dân, liền
bảo Ngọc Mỹ Nhơn đưa bàn tay ra để xem bói. Tử Nha nắm
lấy cổ tay, ấn chặt vào mạch môn, dùng phép âm, không cho
yêu quái biến hình. Dân chúng thấy vậy tưởng Tử Nha nắm
tay con gái làm chuyện dâm đãng nên la lối. Tử Nha đáp: Đây
là con yêu tinh nguy hiểm chớ không phải là người đàn bà
bình thường, cần phải giết nó để trừ hại cho dân. Nói rồi lấy
nghiên mực đập vào đầu Ngọc Mỹ Nhơn, máu chảy đỏ. Ngọc
Mỹ Nhơn dãy dụa lung tung nhưng không biến đi được. Dân
chúng thấy vậy rất phẫn nộ, đi báo quan. Lúc ấy Thừa Tướng
Tỷ Can cỡi ngựa đi qua. Dân chúng kéo cổ Tử Nha ra cho
Thừa Tướng xét xử. Dân chúng nói:
- Có lão thầy bói tên là Khương Thượng Tử Nha làm chuyện
phạm pháp, lợi dụng nghề coi bói nắm tay đàn bà con gái. Cô
ả không chịu, lão thầy bói làm ngang, lấy nghiên mực đánh
nàng đổ máu. Tỷ Can nghe nói vậy thì nổi giận mắng Tử Nha:
- Trên đầu ngươi đã hai thứ tóc, sao không biết xét mình mà
làm chi chuyện xấu xa như vậy?
Tử Nha thưa rằng: Tôi là người có học, lẽ đâu không biết phép
vua. Dầu có lì-lợm đến đâu cũng không thể đối xử với đàn bà
như vậy. Nhưng quả thật, người đàn bà nầy là yêu quái trá
hình. Tôi thấy tại Triều Ca có khí yêu quá lộng, e không trừ
sớm thì nước nhà không yên. Xin Thừa Tướng xét lại. Tỷ Can
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thấy người đàn bà nằm mê như chết, nói: Người đàn bà nầy bị
ngươi đánh chết rồi, ngươi tiếc gì mà còn nắm tay? Tử Nha
đáp:
- Nó làm bộ yêu đó. Nếu tôi thả tay ra, nó liền biến mất thì còn
đâu bằng cớ. Dầu Thừa Tướng không xét, chém đầu tôi, tôi
cũng không dám thả tay ra.
Tỷ Can bảo quan địa phương giải Tử Nha và người đàn bà
đến trước đền vua, rồi vào tâu với vua Trụ. Vua Trụ truyền dẫn
Tử Nha vào. Tử Nha vẫn nắm tay kéo thây Ngọc Mỹ Nhơn
theo, quì trước bệ rồng tâu rằng: Tôi là Khương Thượng, quê
ở Hứa Châu, trước đây có học phép Tiên nên biết rõ được yêu
quái. Nay tôi đang xem bói, gặp con yêu nầy giả hình vào quấy
rối, nên bắt nó dâng cho Bệ hạ trừ họa cho dân. Trụ Vương
hỏi: Nó là người đàn bà rõ ràng, sao ngươi nói nó là yêu quái?
Lúc ấy, Đắc Kỷ ở trong cung biết chuyện than thầm: Khổ quá!
Sao em không chịu về thẳng vào động mà lại ghé thử quẻ
Khương Thượng làm gì cho phiền. Để chị báo thù cho.
Khương Thượng tâu với Trụ Vương: Con mắt người thường
không thể phân biệt được yêu quái hay người thường. Xin Bệ
Hạ cho tôi dùng lửa đốt nó thì nó sẽ hiện nguyên hình cho Bệ
Hạ thấy. Trụ Vương bằng lòng. Tử Nha họa bùa trên xoáy của
Ngọc Mỹ Nhơn để nó không biến đi được, rồi ném vào lửa.
Lửa đốt hai giờ mà xác con yêu vẫn còn nguyên, không hề bị
cháy. Mọi người lấy làm lạ, có phần tin lời Khương Thượng nó
là yêu quái, vì xác người thường thì đã cháy thành tro rồi.
Trụ Vương sai Tỷ Can hỏi xem nó là yêu quái gì?
Tử Nha nói để tôi bắt nó hiện hình cho người thấy. Nói xong,
Tử Nha dùng lửa Tam Muội trong con mắt và lỗ mũi phun ra.
Tỳ Bà Tinh thất kinh, lồm cồm ngồi dậy nói:
- Ta không cừu oán chi với ngươi, sao ngươi dùng lửa Thần
đốt ta?
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- Ngươi là yêu quái tác hại mọi người, ta giết ngươi để cứu
dân chớ đâu phải thù oán.
Vua Trụ và triều thần thấy người đàn bà đã chết, lửa củi đốt
không cháy, lại ngồi dậy trong lửa nói được thì thất kinh hồn
vía, hoảng sợ thối lui. Tử Nha tâu: Xin Bệ Hạ lui vào trong cho
mau kẻo sấm nổ. Đợi cho vua Trụ vào khuất bên trong, Tử
Nha vỗ hai tay, tức thì sấm nổ vang, yêu tinh liền hiện nguyên
hình là cây Đàn Tỳ Bà bằng ngọc thạch rất đẹp nằm giữa sân
chầu. Hoạn quan vào Cung báo cho vua Trụ biết. Vua Trụ hỏi
Đắc Kỷ:
- Đàn Tỳ Bà bằng ngọc thạch làm sao thành Tinh được? Đắc
Kỷ rất đau xót, nhưng cố cứu Tỳ Bà Tinh, nói:
- Xin Bệ Hạ cho thần thiếp cây đàn Tỳ Bà ấy để thần thiếp đờn
cho Bê Hạ nghe.
Trụ Vương sợ đàn Tỳ Bà thành tinh trở lại nên không muốn
đem vào Cung. Đắc Kỷ nói: Yêu tinh đã chết thành cây đàn vô
tri, làm sao thành tinh trở lại được, Bệ Hạ chớ lo. Vua Trụ
nghe theo, truyền lấy cây Đàn Tỳ Bà giao cho Đắc Kỷ. Đắc Kỷ
đem đàn Tỳ Bà đặt trên lầu Trích Tinh để cho hấp thụ khí Âm
Dương của Nhựt Nguyệt trong sáu năm, Tỳ Bà Tinh sẽ hiện
hình trở lại thành người.
Đắc Kỷ lập kế trả oán Khương Thượng.
…Lần nầy, Đức Nguơn Thủy Thiên Tôn ban cho Tử Nha một
con thú linh để cỡi tên là Tứ Bất Tướng và hai bửu bối là cây
Đả Thần tiên và Hạnh Huỳnh kỳ. Nhờ các sư huynh của Tử
Nha cho các học trò Tiên có phép báu xuống núi giúp Tử Nha
nên Tử Nha đánh thắng và giết chết được 4 đạo sĩ ở Cửu
Long Đảo. Thái Sư Văn Trọng lại sai Lỗ Hùng cùng với Vưu
Hồn và Bí Trọng đem quân tiếp chiến với Trương Quế
Phương. Tử Nha làm phép tuyết sa, bắt sống được cả ba
người, chém lấy ba thủ cấp để tế đài Phong Thần tại núi Kỳ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sơn. Thái Sư Văn Trọng lại mời được 10 vị Địa Tiên ở Kim
Ngao đảo đến lập trận Thập Tuyệt đánh Khương Thượng.
Trận nầy rất dữ, Đức Nhiên Đăng Đạo Nhơn ở núi Linh Tựu
động Kim Giáp chỉ huy 12 vị Đại Tiên ở Cung Ngọc Hư, học trò
của Đức Nguơn Thủy Chưởng giáo, mới phá được trận. Thập
nhị Đại Tiên ở Cung Ngọc Hư, học trò Xiển Giáo… Sau,
Khương Thượng Tử Nha có giáng cho:
"Ta khuyên thiện nam tín nữ lo tu và xở cho hết nợ hồng trần
thì ngày sau khỏi tái sanh mà trả nợ.
THI
Trần gian là chỗ kết oan gia,
Nợ nước ơn Vua với đạo nhà.
Trái chủ khi cho ra có một,
Người vay lúc trả phải huờn ba.
Bưng vinh thẳng bước niên còn trẻ,
Gánh nhục dừng chơn tuổi đã già.
Thuyền lỡ chơi vơi dòng khổ hải,
Nhắm chừng bỉ ngạn rán lần qua.
(Khương Thái Công)
Khương Thượng ngồi câu:
Sau khi Khương Thượng
giết chết Tỳ Bà Tinh, Đắc Kỷ
đem lòng thù oán. Đắc Kỷ vẽ
họa đồ xây cất Lộc Đài rất xa
xỉ, rồi xúi vua Trụ cử
Khương Thượng làm Đốc
Công cất Lộc Đài. Khương
Thượng tìm cách từ chối và
khuyên vua Trụ không nên
xa xí. Vua Trụ nổi giận, bắt
Khương Thượng hành hình
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bào lạc. Khương Thượng nhanh chân trốn thoát, độn thủy trở
về nhà cho vợ là Mã Thị biết, rồi đi qua Tây Kỳ ẩn mặt nơi Bàn
Khê, đói ăn trái cây, khát uống nước suối, lấy việc gieo câu
sông Vỵ làm vui, chờ thời ra giúp nhà Châu. Thực ra Đức
Khương Thượng ngồi câu nơi bàn thạch gọi là "câu thời câu
vận" tức là Ông đang sử dụng Bát Quái Tiên Thiên, vì Bát
Quái này có dạng như hai con cá đặt nghịch chiều nhau. Ấy là
hình ảnh của Âm Dương, Tứ Tượng đó vậy.

HẾT VẦN KH

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần L
LA
• La-Hán
• La-Hầu-La

• Latapie

LÁ
• Lá Bùa Để Trừ Diệt Chi
Phái

• Là Những Kẻ Chạy Non

LẠC
• Lạc
• Lạc Cực Sanh Bi
• Lạc Dương
• Lạc Hậu
• Lạc Hứng

• Lạc Lầm
• Lạc Long Quân
• Lạc Quyên
• Lạc Thú
• Lạc Thư

LAI
• Lai (Giáo Sư Thượng Lai
Thanh)

• Lai Sinh

LẠI
• Lại Văn Hành

• Lại Viện
LAM
• Lam-Tì-Ni

• Lam Thể Hòa

LÀM
• Làm Chủ Tinh Thần Thiên
Hạ
• Làm Chúa Về Phần Hồn

• Làm Cho Thau Nọ Nên
Vàng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Làm Đàn Bà Thay Các Sắc
Dân Đặng Chuyển Chế
• Làm Lành
• Làm Lành Lánh Dữ
• Làm Lễ Đăng Điện Cho
Đức Lý Giáo Tông
• Làm Giàu

Q.2 VẦN L▐

• Làm Nô Lệ
• Làm Người
• Làm Phải Làm Lành
• Làm Phước
• Làm Phước Làm Doan
• Làm Tôi
• Làm Tuần Cửu

LẠM
• Lạm Quyền
LANG
• Lang Sa
LÀNG
• Làng Long Thành
LÃNG
• Lãng Phí

• Lãng Tử

LÁNH
• Lánh Dữ Làm Lành
LÀNH
• Lành Dữ
• Lành Như Tòng, Dữ Tợ
Hoa Tươi

• Lành Siêu Dữ Đọa

LÃNH
• Lãnh Đạo

• Lãnh Hội
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• Lãnh Kim Sa
• Lãnh Mệnh

• Lãnh Thổ
• Lãnh Tụ

LÃU
• Lãu Thông
LAO
• Lao Công Hạn Mã
• Lao Lung
• Lao Lý

• Lao Tâm Tiêu Tứ
• Lao Trần

LÃO
• Lão Đam
• Lão Giáo
• Lão Quân
• Lão Tô

• Lão Thành
• Lão Trang
• Lão Tử

LẠT
• Lạt Lẽo

• Lạt Ma

LÀU
• Làu Làu
LẠY
• Lạy
LĂNG
• Lăng Loàn
• Lăng Mạ Danh Thể Chí Tôn

• Lăng Xăng Xạo Xự

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÂM
• Lâm Quẻ Địa Trạch Lâm
• Lâm Chung
• Lâm Nàn (Lâm Nạn)
• Lâm Nàn Tai Ách

• Lâm Nguy
• Lâm Quang Bính
• Lâm Thị (Lâm Ngọc Thanh)
• Lâm Thị Ái Nữ

LẦM
• Lầm Lạc
LÂN
• Lân
• Lân Bang Nam Quốc

• Lân Mẫn

LẤN
• Lấn Lướt Hồ Đồ
LẨN
• Lẩn Bẩn

• Lẩn Quẩn

LẤP
• Lấp Ngõ Tài Hiền
LẬP
• Lập Công Bồi Đức
• Lập Công Chuộc Tội
• Lập Công Trừ Quả
• Lập Đạo Khó, Trị Đạo Khó
Hơn
• Lập Đức
• Lập Giáo

• Lập Họ
• Lập Hồng Thệ Vào Phạm
Môn & Cân Thần
• Lập Kế Đồ Mưu
• Lập Khổ Hình
• Lập Luận
• Lập Luật
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• Lập Nền Đạo Khó, Trị Đạo
Lại Khó Nữa
• Lập Pháp
• Lập Pháp Chánh Truyền
• Lập Thánh Lịnh
• Lập Thân Hành Đạo Dương
Sanh Ư Phụ Mẫu
• Lập Thệ

• Lập Triều Trị Dân
• Lập Trường
• Lập Quốc
• Lập Vị
• Lập Vị Với Công Nghiệp
Vẫn Dễ
• Lập Vị Thần-Thánh-TiênPhật

LẦU
• Lầu Thượng Uyển
• Lầu Bát Quái

• Lầu Yên

LẤY
• Lấy Của Lấn Nhân, Mượn
Quyền Xua Đức

• Lấy Tánh Đức Phạm Công
Tắc Mà Lập Giáo
• Lấy Xâu Ăn Đầu

LẪY
• Lẫy Lừng
LẼ
• Lẽ Báo Ứng
LÊ
• Lê Bá Trang
• Lê Hoát
• Lénine
• Lê Phủ Từ
• Lê Quý Đôn

• Lê Thánh Tông
• Lê Thế Vĩnh
• Lê Thiện Phước
• Lê Thứ
• Lê Văn Duyệt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Lê Văn Giảng
• Lê Văn Lịch
• Lê Văn Thoại
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• Lê Văn Tiểng
• Lê Văn Trung

LỄ
• Lễ
• Lễ Dĩ Hòa Nhi Quí
• Lễ Độ
• Lễ Đạo Triều
• Lễ Đưa Chư Thánh Triều
Thiên
• Lễ Giả Thiên Chi Tự
• Lễ Bái
• Lễ Giáo
• Lễ Hạ Nguơn
• Lễ Hội Yến Diêu Trì Kim
Mẫu
• Lễ Nghi Phong Hóa
• Lễ Nghĩa
• Lễ Nhạc

• Lễ Nhạc Của Trời Đất
• Lễ Nhạc Đường
• Lễ Nhạc Viện
• Lễ Khai Đạo
• Lễ Pháp
• Lễ Phép
• Lễ Sanh
• Lễ Sĩ
• Lễ Nghi
• Lễ Tấn Phong
• Lễ Thượng Ngươn
• Lễ Triều Chí Linh
• Lễ Trung Ngươn
• Lễ Vật
• Lễ Viện

LỆ
• Lệ Ái Ân
• Lệ Châu

• Lệ Sa
• Lệ Thuộc

LỊCH
• Lịch Đại Tiên Vong
• Lịch Sự

• Lịch Sử

LIÊM
• Liêm Sỉ
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LIÊN
• Liên Đài
• Liễn Đối
• Liên Đới (Liên Đái)
• Liên Hiệp

• Liên Hoa
• Liên Hòa
• Liên Hòa Tông Phái
• Liên Ngâm

LIỆT
• Liệt Sĩ
• Liệt Vị

• Liệt Nữ
• Liệt Thánh
LIỀU
• Liều Mình Tự Vận
LIỄU
• Liễu Đào Yếu Ớt
• Liễu Đạo
• Liễu Nhứt Chơn Nhơn Tôn
Tẫn

• Liễu - Oanh
• Liễu Yếu

LIỆU
• Liệu Biện
LINH
• Linh Bút
• Linh Cảm
• Linh Chứng
• Linh Diệu
• Linh Dược
• Linh Đài
• Linh Đinh
• Linh Hiển

• Linh Hồn
• Linh Khí
• Linh Miêu
• Linh Phan
• Linh Quang
• Linh Sàng
• Linh Số 12
• Linh Tánh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Linh Tâm
• Linh Thiêng
• Linh Thông

Q.2 VẦN L▐

• Linh Tiêu Điện
• Linh Vị
• Linh Xa

LỊNH
• Lịnh Bài
• Lịnh Mẫu Hậu

• Lịnh Ngự Ban

LÒ
• Lò Hóa Công
LOÀI
• Loài Ong Tay Áo
LOAN
• Loan Phụng Hòa Minh
LOẠN
• Loạn Hàng Thất Thứ
• Loạn Ly
• Loạn Luân

• Loạn Ngôn
• Loạn Pháp

LONG
• Long (1)
• Long (2)
• Long Cung
• Long Đong
• Long Đấu
• Long Đầu Xà Vỹ
• Long Hoa Đại Hội

• Long Hoa Thị
• Long Hưng
• Long Mã Phụ Hà Đồ
• Long Mã Quì
• Long Mạch
• Long Nữ
• Long Phụng
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• Long Trọng
• Long Tu Phiến
• Long Tuyền Kiếm

• Long Vân
• Long Vị

LÒNG
• Lòng Bác Ái
• Lòng Tần Dạ Sở
• Lòng Tham Không Đái
• Lòng Trần

• Lòng Lang Độc
• Lòng Mộ Đạo
• Lòng Thành
• Lòng Thiện Niệm

LỌNG
• Lọng
LỖ
• Lỗ Ban

• Lỗ Bộ

LỘ
• Lộ
• Lộ Bất Thập Di
• Lộ Diện

• Lộ Thiên Cơ
• Lộ Trình

LỘC
• Lộc Quyền
LÔI
• Lôi Âm
• Lôi Âm Cổ
• Lôi Âm Cổ Đài
• Lôi Âm Cổ Khởi

• Lôi Âm Tự
• Lôi Âm Tự Phá Cổ
• Lôi Công - Bộ Lôi Công

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỖI
• Lỗi Đạo
• Lỗi Lầm Chịu Phạt

• Lỗi Thệ

LỘN
• Lộn Liếp
LÔNG
• Lông Rùa Sừng Thỏ
LỘNG
• Lộng
• Lộng Chương - Lộng Ngõa

• Lộng Giả Thành Chơn
• Lộng Quyền

LỐT
• Lốt Heo Trâu
LỜI
• Lời Châu Ngọc
• Lời Chỉ Trích
• Lời Chúa Thánh Dạy
Khuyên
• Lời Điều Trần
• Lời Kệ Sám

• Lời Than Của Chúa
• Lời Thế Sự
• Lời Trăn Trối
• Lời Trối
• Lời Tựa
• Lời Tuyên Bố

LỢI
• Lợi
• Lợi Danh

• Lợi Danh Đã Đọa Biết Bao
Người
• Lợi - Danh - Quyền
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• Lợi Dụng
• Lợi Khí

• Lợi Sanh

LỜN
• Lờn Oai
LŨ
• Lũ Hổ Lang

• Lũ Truyền Bửu Kinh Dĩ Giác
Thế

LUÂN
• Luân
• Luân Chuyển
• Luân Hồi (1)
• Luân Hồi (2)
• Luân Hồi Chuyển Kiếp

• Luân Lạc
• Luân Lý
• Luân Lý Học
• Luân Thường

LUẬN
• Luận (1)
• Luận (2)
• Luận Bác
• Luận Bàn

• Luận Biện
• Luận Ý
• Luận Thuyết

LUẬT
• Luật
• Luật (Giáo Sư Thái Luật
Thanh)
• Luật Điều Cổ Phật
• Luật Định
• Luật Định Thiên Nhiên
• Luật Hình

• Luật Hội Thánh
• Luật Lệ Cao Đài
• Luật Lịnh
• Luật Nhân Quả
• Luật Nhơn Quả Pháp Định
• Luật Pháp
• Luật Pháp Chơn Truyền
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• Luật Quả Kiếp
• Luật Sự
• Luật Sự Hiệp Thiên Đài Bùi
Cung Kỉnh
• Luật Tam Giáo
• Luật Tấn Hóa Tạo Đoan

Q.2 VẦN L▐

• Luật Phong Thưởng
• Luật Thiên Đình
• Luật Thương Yêu
• Luật Thương Yêu Tạo Vật
• Luật Tuơng Đối

LỤC
• Lục
• Lục Bát - Song Thất Lục Bát
• Lục Cá Nguyệt
• Lục Căn
• Lục Chuyển
• Lục Dục
• Lục Dục Thất Tình
• Lục Đạo
• Lục Độ
• Lục Long
• Lục Long Phò Ấn
• Lục Nghệ

• Lục Nương Diêu Trì Cung
• Lục Phủ Ngũ Tạng
• Lục Thân Quyến Thuộc
• Lục Thập Thất Ðịa Cầu
• Lục Thông
• Lục Thức
• Lục Tổ Huệ Năng
• Lục Thư
• Lục Trần
• Lục Trai
• Lục Tuần
• Lục Xứ

LUNG
• Lung Lăng
LUỐNG
• Luống Công
LUY
• Luy Tiết
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LỤY
• Lụy

• Lụy Sa

LUYẾN
• Luyến Ái

• Luyến Trần

LUYỆN
• Luyện
• Luyện Đạo
• Luyện Đan

• Luyện Tập
• Luyện Tội

LƯ
• Lư Ngọc
LỮ
• Lữ Đồng Tân
• Lữ Khách

• Lữ Tổ
• Lữ Vọng

LỪA
• Lừa Đảo

• Lừa Lọc

LỬA
• Lửa Lòng
• Lửa Tam Muội

• Lửa Thử Vàng, Gian Nan
Thử Đạo

LƯỚI
• Lưới Nghiệp Dây Oan

• Lưới Trời
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LƯỠI
• Lưỡi Liềm
LƯƠNG
• Lương
• Lương Dân
• Lương Điền - Công Nghệ Thương Mãi
• Lương Hữu Khánh
• Lương Phu Nhân
• Lương Hướng
• Lương Sanh
• Lương Tâm

• Lương Tể
• Lương Thần
• Lương Thiện
• Lương Tri - Lương Năng
• Lương Vật
• Lương Viện
• Lương Vụ
• Lương Vương
• Lương Y

LƯỜNG
• Lường Cân Tráo Đấu
LƯỢNG
• Lượng Thánh
LƯỠNG
• Lưỡng
• Lưỡng Long Tranh Châu
• Lưỡng Long Triều Nguyệt
• Lưỡng Nghi

• Lưỡng Nghi Quang
• Lưỡng Phái
• Lưỡng Thiệt
• Lưỡng Toàn

LƯU
• Lưu
• Lưu Bị (Hớn Chiêu Liệt)
Đến Với Cao Đài

• Lưu Bình - Dương Lễ
• Lưu Chiếu
• Lưu Danh
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• Lưu Đày
• Lưu Hại
• Lưu Hồng
• Lưu Luyến
• Lưu Lạc
• Lưu Niệm
• Lưu Nhiệm
• Lưu Oan

• Lưu Phương Bách Thế
• Lưu Sa Tây Độ Pháp Hóa
Tướng Tông
• Lưu Tồn Vạn Đại
• Lưu Truyền
• Lưu Trữ
• Lưu Vong
• Lưu Xú Vạn Niên

LY
• Ly
• Ly Quẻ Bát Thuần Ly
• Ly Biệt
• Ly Bôi
• Ly Cung
• Ly Gia Cắt Ái
• Ly Hận

• Ly Hương
• Ly Kinh Phản Đạo
• Ly Loạn
• Ly Tán
• Ly Tiết
• Ly Tình
• Ly Trần

LÝ
• Lý Quẻ Thiên Trạch Lý
• Lý Sâu
• Lý Tài
• Lý Bạch - Đỗ Phủ
• Lý Đại Tiên
• Lý Lão Quân
• Lý Thái Bạch

• Lý Thái Tổ
• Lý Thái Tông
• Lý Thánh Tông
• Lý Thiết Quả (Lý Ngưng
Dương)
• Lý Đại Tiên Trưởng
• Lý Trọng Quí
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LA-HÁN (Phật Học)
羅漢
La-Hán (S: arhat; C: luóhàn; J: rakan) là một Thánh nhân; cần
phân biệt A-La-Hán (Arhat) của Phật giáo nguyên thủy và LaHán của Phật giáo Trung Quốc. Thật ra thì La-hán xuất phát từ
A-La-Hán, nhưng đến Trung Quốc, ý nghĩa của A La-Hán đã
biến đổi. La-Hán đóng một vai trò quan trọng tại đây, nhất là
khi trở thành một khái niệm của Ðại thừa. Khái niệm La-Hán
đã du nhập Trung Quốc khoảng thế kỷ thứ 7, nhưng qua thế
kỷ thứ 10, La-hán mới được Thiền Tông phổ biến rộng rãi.
Chính Thiền Tông tìm thấy nơi La-Hán tính người và sự từ
chối mọi Tha lực, dùng Tự lực để đạt Đạo nên La-Hán rất phù
hợp tinh thần Thiền.
Người ta cho rằng, nhờ trí huệ siêu việt, La-Hán đạt nhiều thần
thông (Lục thông). Trong nhiều tranh tượng, người ta hay vẽ
các vị mặt mày dữ tợn, hình dạng siêu nhiên; tuy thế cũng có
nhiều vị mặt mày hiền hậu. Trong nhiều chùa ở Trung Quốc,
Nhật Bản và Việt Nam, ta tìm thấy tượng của năm trăm LaHán, hay nhóm 16 hoặc 18 vị, được vẽ trên vách tường của
chính điện. Mỗi vị thường thường có một hình dáng và khuôn
mặt đặc biệt.
Tượng 500 La-Hán được sáng tạo là để nhớ lại lần Kết tập thứ
nhất với sự có mặt của 500 vị Thánh. Lần kết tập thứ tư tại
Kashmir cũng có 500 vị A-La-Hán tham dự. Có nhiều tương
truyền về 500 vị La-Hán này: đó là các vị sống trong 500 hang
động của núi Côn Luân, là các vị được Phật đưa về đó theo lời
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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mời của Long Vương. Tại nhiều nơi ở Trung Quốc, người ta
còn dựng lại hang động của 500 vị La-Hán đó. Trong nhiều
chùa, người ta hay xếp các vị La-Hán thành từng nhóm 16 hay
18 vị. Ðiều này được truyền tụng như sau: Vị A-La Hán Nanđề Mật-đà (s: nandimitra), 800 năm sau khi Phật nhập diệt,
cho hay Phật đã truyền pháp lại cho 16 vị A-la-hán. Các vị này
bất tử và sống với học trò tại nhiều miền trên thế giới, nơi các
Thánh địa và giữ gìn giáo pháp. Tới thời mạt pháp, lúc mà
Phật pháp bị tiêu diệt hoàn toàn, các vị đó sẽ họp nhau lại, góp
xương cốt Phật vào trong một Tháp, rồi nhập Niết-bàn, còn
Tháp sẽ chìm dưới đại dương.
Trong thế kỷ thứ 10, số lượng 16 vị được nâng lên thành 18.
Người ta kể tên cụ thể các vị đó nhưng các danh tự không
đóng vai trò gì. Người ta chỉ nhớ đến các vị với những cử chỉ
đặc biệt như: La Hán với hình Phật nơi trái tim, La-hán mi dài,
La-hán gãi tai, La-hán hàng phục rồng, hổ. (Tham khảo: TỪ
ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Kinh Cao-Đài: Bài Kinh Cứu khổ có câu:.. "Ma kheo ma kheo
thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán tụng sự đắc hưu, chư Đại
Bồ-tát, ngũ bá A-La-Hán, cứu hộ đệ tử…"

LA-HẦU-LA (Phật Học)
羅睺羅
La-hầu-la ( S, P: rāhula) Hán dịch là Phú Chướng; Tên người
con trai của Phật Tất-Đạt-Đa. Mẹ của La-hầu-la là Hoàng hậu
Da-du Ða-la (s: yaśodharā). Tôn giả vừa được sinh ra thì Đức
Phật quyết định rời bỏ gia đình và đi tìm Đạo Giác ngộ. Lahầu-la được Xá-lị-phất (s: śāriputra) đưa vào Tăng-già từ lúc
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bảy tuổi và mất trước Phật, có lẽ còn rất trẻ. Tôn giả được
xem là một trong Mười đại đệ tử của Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LATAPIE
LATAPIE, tên một người Pháp theo Ðạo Cao Ðài. Bài Thánh
Ngôn nầy có chép trong tập Thánh Ngôn chép tay của Ngài
Ðầu Sư Thái Thơ Thanh, trang 511.Vào ngày thứ bảy: 25-121926, Ðức Lý Thái Bạch phong Ông LATAPIE làm Giáo Sư
phái Thượng: Thánh danh Thượng Latapie Thanh. (ÐS. II.
120)
Chúa nhựt, 28-11-1926 (âl 24-10-Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
giáo đạo Nam phương
DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI
pour dire la Vérité en Annam
Nguyên văn là tiếng Pháp:
DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO ÐÀI
pour dire la Vérité en Annam
L....Une séance spéciale n'est donnée que rarement aux gens
pour un voeu de quelque importance que ce soit; mais à toi
dont Je connais les sentiments d'humanité et l'esprit charitable,
à toi Je donne entière satisfaction.
En dehors de tes volontés religieuses, tu as l'intention de
t'informer de cette Nouvelle Doctrine qui t'a été travestie par
quelques-uns de tes compa-triotes sous une forme quelque
peu malicieuse.
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Sur cette terre dont le peuple est si doux et paisible, Je viens
comme le Christ était venu parmi vous pour combattre
l'hérésie et évangéliser le monde.
Quelque soit la race dont vous faites partie, enfants de la terre,
vous avez tous un même Père, c'est Dieu qui préside à vos
destinées. Pourquoi vous séparez-vous à cause de
divergences d'opinions religieuses, alors que tous, vous êtes
appelés à souffrir et faire votre Purgatoire en ce monde?
Tu as déjà mis pied dans ce chemin qui conduit tout humain
vers l'heureux séjour qu'est le Nirvana. Tâche de continuer
cette voie pour arriver à ton but. De Bons Esprits guideront tes
pas. Tous tes voeux seront exaucés. C'est assez pour toi. Au
revoir."
Chúa nhựt, 28-11-1926 (âl 24-10-Bính Dần)
Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế viết
Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma-Ha-Tát
giáo đạo Nam phương
Đấng Chủ tể toàn năng giáng thế tá danh CAO ÐÀI truyền
Chơn Lý tại Việt Nam
"L....Một đàn cơ riêng biệt ít khi được thiết lập cho ai, mặc dầu
lời thỉnh nguyện có quan hệ cách mấy đi nữa cũng không
đặng. Nhưng đối với con, Thầy được hiểu lòng nhân đức, tánh
từ thiện của con, nên Thầy cho con được thỏa nguyện. Ngoài
ý chí đạo đức của con, con còn có ý tìm hiểu Giáo lý mới mẻ
nầy, giáo lý mà một vài đồng bào của con đã giải thích xuyên
tạc dưới một hình thức tinh ranh. Nơi xứ nầy, dân tình rất
thuần hậu và ôn hòa, nên Thầy đến cũng như Chúa Cứu Thế
đã đến với chúng con để bài trừ Tà thuyết và truyền bá Chơn
đạo trên toàn cầu. Người sống trên thế gian nầy, dầu thuộc
giống dân nào, cũng chỉ có một Cha chung mà thôi., ấy là Trời
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đang chế ngự số mạng của các con. Tại sao các con lại chia
rẽ nhau vì sự bất đồng Ðạo lý, mà chính tất cả các con đều
phải chung chịu đau khổ để rửa tội của các con ở cõi thế gian
nầy?
Con để chơn vào con đường đưa đến cảnh an nhàn, hưởng
những chuỗi ngày hạnh phúc nơi cõi Niết Bàn. Con rán tiếp tục
đi trên con đường vạch sẵn ấy để theo đuổi đến mức cuối
cùng. Nhiều Ðấng Anh linh sẽ dìu bước cho con. Các lời cầu
nguyện của con sẽ được chuẩn nhận. Bấy nhiêu đây đủ rồi.
Từ giã con".

LÁ BÙA ĐỂ TRỪ DIỆT CHI PHÁI
Ông Hồ-Bảo Đạo nắm quyền Chưởng-Quản Hiệp Thiên Đài có
dâng sớ mật xin Đức Lý hủy bỏ Đạo Nghị-định thứ tám.
Đức Lý giải-thích là: "Không thể hủy được, vì cái gì của Ngài
và Hộ-Pháp ký là Thiên-điều, nó phải tồn-tại đến Thất ức niên.
Hơn nữa nó là lá bùa để trừ diệt chi-phái lồng vào nội bộ của
Đạo. Ngài nói Đạo Thiên-Chúa có một trăm mấy chục Chiphái, Đức Giáo-Hòang không biết làm sao mà thống nhất
được. Đạo Phật có hơn 300 Chi-phái cũng không một quyền
lực nào đem lại sự thống-nhứt được làm một mối. Nếu hủy bỏ
Đạo Nghị-định thứ tám, Đạo Cao-Đài bị Chi phái lồng vào HộiThánh rồi làm sao đuổi nó ra? Nên nó là lá bùa trừ sự chia rẻ.
Để họ tự-do lập phái rồi họ tự tiêu-tàn với thời-gian dài hay
ngắn".

LÀ NHỮNG KẺ CHẠY NON
Đức Hộ-Pháp nói: "Buổi ban sơ Đạo hèn hạ bị ép bức hiếp
đáp, đời kiếm thế ra trước luật hình nên mới có tấn tuồng Chi
phái nổi lên đủ thứ hết,mấy người biết Chi phái ấy là gì không?
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- Là những kẻ chạy non! Bần Đạo muốn nói những kẻ đó, đã
chạy, mình cầm lại sao đặng, chạy đi đâu thì chạy. Họ tạo ra
Chi phái, họ nói quả quyết Ông Trời ở đây không phải ông Trời
của họ. Họ nhứt định tạo ra một ông Trời riêng rồi sau đến
mình phải chịu đóng cửa đặng cho thiên hạ quên thị nhục
chưởi mắng, đóng cửa đặng đào tạo những em út có tâm hồn
nhẫn nại, ngày nay nghiệp Đạo ra thế nầy. Ngó lại 24 năm
mấy em làm xong chuyện đó, nghiệp Đạo giờ phút nầy đã cao
trọng rồi đa! Đã quá lằn mực thiên hạ khi rẻ, dường như đã
đến đài vinh quang. Đài vinh quang ấy tưởng lập ra vững chắc
rồi không còn sợ ai nữa, chẳng những không sợ mà thôi mà
có thể làm chủ của Đời và Đạo nữa."

LẠC
樂
F: Joie, plaisir.
Chữ Lạc là Vui: Sự vui vẻ hân hoan khoái chí, sự vui vẻ phải
có chừng mực, thì mới tránh khỏi các điều tai hại biến sanh.
Lạc là một trong thất tình của con người. Còn một âm nữa là
NHẠC. Nhạc cũng là một thú vui của những tâm hồn tao nhã.
Nhưng Đức Hộ-Pháp căn dặn: "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhưng đừng để nọc vui buồn thấm vào chân tánh".

LẠC CỰC SANH BI
樂極生悲
Đức Hộ-Pháp nói: câu: "Cực lạc sanh bi". Hễ sự vui thích đến
quá mức thì trở nên buồn thảm, điều ấy vẫn hiển nhiên. Ví như
Trụ Vương Ân Thọ, đắm mê nàng Đắc Kỷ, vui say tửu sắc,
đến nỗi mất nước, tiêu nhà hại mạng. Sự vui chơi của ông có
lắm điều tàn ác, nào là chế bào lạc hại quan trung thần, nào là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lập sái bồn, tửu trì, nhục lâm, sát hại cung nga thê nữ, vui cho
đến mất cả sự nghiệp Thành Thang, làm cho bá tánh điêu tàn,
sanh linh đồ thán. Ấy là sự vui chơi mà mắc tội với Thiên
đình".

LẠC DƯƠNG (Phật Học)
洛陽
Lạc Dương là Một trung tâm Phật giáo quan trọng của Trung
Quốc trong thế kỷ thứ 1-2. Lạc Dương nằm ở phía Bắc, là kinh
đô nhà Hán. Vua Hán Minh Ðế là người cho sứ giả qua Ấn Ðộ
thỉnh kinh Tứ thập nhị chương về và Kinh này được dịch tại
đây. Ðây là Kinh đầu tiên được dịch qua chữ Hán và Phật giáo
bắt đầu du nhập qua Trung Quốc tại đây.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LẠC HẬU
落 後
E: To be in the back.
F: Être en arrière.
Đức Hộ-Pháp nói: "vì Phật đã biết con đường đi trước kia, dầu
ai phàm, dầu ai lạc hậu cũng tới sau, họ chỉ biết một điều là chỉ
từ nẻo quanh co, vui vẻ chỉ cho Bạn đi cùng đường đạt lên
Phật vị. Họ không dám chê ai, chẳng phải đối với loài người
mà thôi mà đối với tất cả vạn loại, chúng sinh chỉ là anh em
còn lạc hậu đó vậy. Con vật mà ta thấy bị giết được là vì nó vô
cô không phương bảo vệ, ngày nay giết nó mà ăn thịt, biết đâu
sau nầy các Bạn lạc hậu ấy tiến hóa đến phẩm người trở lên,
rồi chúng ta sẽ gặp nó bên mình, khi ấy nó ngó ta mà cười và
hỏi: "Xưa kia Ðức Phật có ăn tôi một lần". Nghĩ tưởng chẳng gì
sỉ-hổ thẹn-thuồng bằng. Thế nên ta phải ăn chay. Chưa có ai
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nhẫn tâm giết người đặng ăn thịt, cũng không có ai đặng
quyền giết các Bạn lạc hậu ấy để ăn. Ta đến đây làm Bạn
cùng vạn vật chúng sanh, vạn vật giúp ta học cho thấu đáo
huyền vi cơ Ðạo, tạo chí linh nối nghiệp Ðức Chí Tôn. Thầy có
nói: Thầy dành sẵn gia nghiệp phẩm vị cho chúng ta, Thầy
không khi nào lấy lại, trừ ra kẻ nào từ bỏ"

LẠC HỨNG
樂興
Lạc hứng là trong lòng thấy phấn chấn, vui vẻ. (Lạc là Vui vẻ.
Hứng: Cảm thấy phấn chấn, hân hoan)
Bài Dâng Rượu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ.
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

LẠC LẦM
Kinh Sám Hối có câu:
"Người ở thế mấy ai khỏi lỗi,
"Biết lạc-lầm sám-hối tội căn."

LẠC LONG QUÂN (Sử)
Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, con của Kinh Dương
Vương. Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con
trai (tục truyền sinh trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Một hôm,
vua bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên,
thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau,
chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam
(có bản chép là về Nam Hải), phong cho con trưởng làm Hùng
Vương, nối ngôi vua.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Khi trời đất mới mở mang, có thứ do
khí hóa ra, đó là Bàn Cổ thị. Có khí hóa ra rồi sau có hình hóa,
không thứ gì ngoài hai khí Âm Dương cả. Kinh Dịch nói: "Trời
đất nung ủ, vạn vật thuần hóa, đực cái hợp tinh, vạn vật hóa
sinh". Cho nên có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha
con rồi sau mới có vua tôi. Nhưng Thánh hiền sinh ra, tất có
khác thường, đó là do mệnh trời. Nuốt trứng chim huyền điểu
mà sinh ra nhà Thương, giẫm vết chân người khổng lồ mà dấy
nhà Chu, đều là ghi sự thực như thế. Con cháu Thần Nông thị
là Đế Minh lấy con gái Vụ Tiên mà sinh Kinh Dương Vương,
tức là thủy tổ của Bách Việt. Vương lấy con gái Thần Long
sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai mà
có phúc lành sinh trăm con trai. Đó chẳng phải là cái đã gây
nên cơ nghiệp của nước Việt ta hay sao? Xét sách Thông
Giám Ngoại kỷ nói: Đế Lai là con Đế Nghi; cứ theo sự ghi chép
ấy thì Kinh Dương Vương là em ruột Đế Nghi, thế mà kết hôn
với nhau, có lẽ vì đời ấy còn hoang sơ, lễ nhạc chưa đặt mà
như thế chăng?

LẠC QUYÊN
樂 捐
E: The voluntary cotisation.
F: La cotisation volontaire.
Lạc: Vui. Quyên: vận động nhiều người đóng góp tiền bạc hay
của cải để làm việc từ thiện. Lạc quyên là tổ chức vận động
để mọi người vui vẻ đóng góp tiền bạc hay của cải, tùy khả
năng, để dùng vào việc từ thiện hay công ích (đóng góp tùy
lòng hảo tâm).
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Ty Giáo Huấn nên lập một cuốn sổ lạc quyên dưới
quyền Thượng Chánh Phối Sư để nhờ nơi lòng từ
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

▐ Q.2 VẦN L

26

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

thiện của nhơn sanh trợ giúp cho các trẻ em mồ côi ăn
học.

LẠC THÚ
樂趣
F: Plaisir.
Lạc thú: 樂 趣 Cái thú vui vẻ.
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng-xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất".

LẠC THƯ
洛來 書
E: The book of the Lạc river.
F: La livre du fleuve Lạc.
Lạc Thư lấy theo
hình tượng của
con Rùa, nên số
của nó: trên là 9,
dưới là 1, bên trái
là số 3, bên phải là
số 7, số 2 và 4 ở
trên vai, số 6 và 8
ở dưới chân.
Lạc Thư là thời
vua Võ trị thuỷ có
thần qui phụ văn ở
trên lưng có đến
số 9 (từ 1 đến 9).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vua Võ toại lòng nhân thế mà đặt ra Cửu trù.
Thật là hai Kinh này, tức là Hà Đồ để nói cái chính, Lạc Thư
để nói cái biến. Sự cần yếu trong trời đất chỉ một Âm, một
Dương làm đôi một, biến hoá đến vô cùng "Nhất Âm nhất
Dương chi vị Đạo".
Trên đã nói Hà-Đồ tức là cái nguyên nhân của Phục Hi Bát
Quái sau này có ghi rằng: "Trời 1 biến thành nước mà đất số 6
biến thành nó. Đất 2 hoá thành Hoả mà trời số 7 hoá thành
nó." Trời đất và Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ở đây tức là chỉ
tượng cái nguyên hình của vòm trời hiện tại mà trái đất ta ở và
Ngũ hành vật chất vậy. Có thể nói Dịch của Phục-Hi tóm thâu
tất cả cái nguyên hình và căn bản của những vật hữu và vô tri.
Tuy Phục-Hi Bát Quái có một quan điểm rất đúng với cõi thứ
hai này là Quẻ Càn ở cung Ngọ cũng như theo Thiên văn thì
gọi là cõi kiến tạo liên lạc với thời kỳ sương mù lửa. Dịch của
Phục-Hi còn hình tượng cõi kiến tạo các cơ thể và Ngũ quan
nữa vậy.
Nếu lấy hình Hà Đồ theo hình vòng tròn thì ta thấy đường đi
của các số liên tiếp nhau giống như bộ máy trong người. Nếu
lấy sự phân biệt Lưỡng nghi, Tứ Tượng thì đều thấy cái vi
Dương bắt đầu từ trong phát ra ngoài và dần dần lớn lên. Đó
là sự tượng trưng cái nguyên hình của sự vận chuyển của
muôn vật hữu hình sau này và trước khi sanh ra thành Ngũ
quan của con người và vật như ngày nay thì những nguyên
hình của nó đã sinh ra theo những cõi vô hình ở trong Tiên
Thiên đã sinh ra trước vậy.
Trong những Tôn giáo Công truyền cũng như trong Triết học
Tâm truyền những hình thể chất là lửa, Nước và Khí tượng
trưng nguyên nhân của các quan năng vật chất của chúng ta
và có sự liên quan trực tiếp với các quan năng một cách bí
mật thiêng liêng. Phàm những ngũ quan cho biết là kiến tạo
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thứ hai. Như vậy muốn hiểu rõ Hậu Thiên Bát-Quái, tất nhiên
phải hiểu rõ-ràng Tiên Thiên Bát Quái.

LAI (Giáo Sư Thượng Lai Thanh)
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Lai
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo

LAI SINH
來生
E: Future life.
F: La vie future.
Lai: Tới, đến. Sinh: kiếp sống. Lai sinh là kiếp sau.

LẠI VIỆN
吏 院
E: The institute of interior.
F: Institut de l’intérieur.
Lại viện có nhiệm vụ bổ nhiệm, thuyên chuyển các Chức sắc.
Tất cả mọi giấy tờ, hồ sơ, thư tín và Hành chánh Đạo từ trungương gởi đi địa phương đều do Lại-viện chuyển đi cũng như
từ địa phương gởi về Tòa-Thánh đều do Lại Viện tiếp nhận và
chuyển đến các cơ quan liên hệ.
Ngọc Chánh Phối-sư nắm quyền tạp tụng, cầm quyền Chủ
Trưởng Chức Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:
*Hòa Viện (Affaires intérieures et extéreures) lo về nội, ngoại
giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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*Lại Viện (Service du personnel) lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ
Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành
Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
*Lễ Viện (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến, quan,
hôn, tang, tế.

LẠI VĂN HÀNH (1878-1939) (Tên)
Hương Cả Chợ-lớn. Là một trong
số 28 người ký tên vào TỜ KHAI
ĐẠO và có tên trong 247 vị nữa.
Ông nhập môn vào Đạo Cao-Đài
ngày 29-8-Bính Dần tại Đàn Tân
Kim, lúc ấy ông đang làm Hương
Cả. Ông có vợ là bà Trần thị Chốt
(1885-1968). Năm 1930, ông có
hiến một mẫu đất tại ấp xóm Cống
(Bến Lức) để xây dựng nên Thánh
Thất Long Phú. Sau cùng, rồi ông
cũng rời Toà Thánh Tây Ninh hiệp
vào Chi phái Bến Tre (nay thuộc
ban Chỉnh Đạo). Ông Lại Văn Hành qui vị vào năm 1939, an
táng tại Thánh Thất Long Phú.

LAM-TÌ-NI (Phật Học)
藍 (嵐) 毗 尼
Lam-Tì-Ni ( S, P: lumbinī) Một trong bốn Thánh tích Đạo Phật,
nơi sinh của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu-Ni. Lam-tì-ni ở
gần kinh đô Ca-tì-la-vệ, thuộc tiểu quốc dòng họ Thích-ca,
ngày nay thuộc nước Nepāl. Các Thánh tích khác là Lộc uyển
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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(s: mṛgadāva) ở Tiên uyển (s: ṛṣipatana) bây giờ được đổi tên
là Sār-nāth, nơi Phật bắt đầu giáo hóa, Giác Thành
(bodhgayā), nơi Phật đắc đạo, và Câu-thi-na (kuṣinagara), nơi
Phật nhập Niết-bàn.
Tại Lam-tì-ni còn một trụ đá của vua A-dục, được dựng lên lúc
ông đi hành hương năm 249 trước Công nguyên. Trên trụ đá
này được ghi "20 năm sau ngày lên ngôi, Thiên Ái Thiện Kiến
vương (devānapiya piyadasi, tức vua A-dục) đã đến đây và tỏ
bày lòng tôn kính, vì Phật, con người minh triết dòng họ Thíchca đã được sinh nơi đây. Nhà vua cho xây một trụ đá để nhớ
rằng bậc giác ngộ đã được sinh tại đây. Làng Lam-tì-ni được
miễn đóng thuế và phần triều cống nông lâm sản được giảm
xuống còn một phần tám" (từ một phần tư).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LAM THỂ HÒA (Bát Tiên)
Là Nguơn linh của ông Lâm Quang Bính (1873-1931) Phối Sư
Thái Bính Thanh.
Lam Thể Hòa là
ông Tiên bị đày
đọa làm khách
trần. Tính tình
thuần hậu nhất
trong Bát Tiên.
Ông thích mặc áo
rộng màu xanh,
buộc dây lưng đen
thật to, một chân đi
đất, một chân đi
giày. Mùa hạ mặc áo lót bông, mùa đông nằm trên tuyết.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thường ngày, ông cầm cặp sanh dài 3 thước ta, vừa đi, vừa
nhịp ca ngoài chợ mà kiếm tiền bố thí cho người nghèo.
Đạp ca Lam Thể Hòa
Thế giới năng kỷ hà?
Hồng nhân nhất Xuân Thu
Lưu quang nhất trịch thoa
Cổ nhân hổn hển khứ bất phản
Kim nhân phân lai cánh đa
Triệu kỵ loan phụng cáo bích lạc
Mộ kiến tang điền sinh bạch ba
Trường cảnh minh huy tại không tế
Kim ngân cung khuyết cao ta nga
Dịch ca:
Nhịp chân ca Thái Hòa
Thế giới được bao lâu?
Nhan sắc như xuân cội
Thời hạn tựa thoi đưa
Người xưa không trở lại
Người mới đến quá thừa
Sáng cưỡi loan trời thẵm
Chiều dâng thành sóng xa
Không trung lâu đài sáng
Cung điện cao nguy nga
Về sau, trong lúc uống rượu với Lý Thiết Quả nơi Hào Lương,
bỗng trên mây có xe hạc, tiếng tiêu thanh thoát đưa hai ông
bay bổng, trở về Tiên vị, tay ông cầm Giỏ Hoa Lam.
Lam Thể Hoà giáng Cơ:
"Hỉ chư Đạo-hữu, Đạo gặp kỳ Phổ-độ, khá biết cải thế thì. Đạo
khả trọng, đức năng trau.
Đời dời đổi, Đạo chờ người.
Khách tục nương thuyền độ,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Non Tiên tiếng khánh đưa,
Gắng nhọc thế lọc-lừa,
Tìm đường ngay thẳng-rẳng.
Nguồn rửa bợn nhiều đường cay đắng,
Bước nâu sồng dặm lắm gay go.
Liệu sao khỏi trễ con đò,
Mới thoát vòng khổ hải.
Gắng sức vì sanh mạng,
Lao tâm chớ sợ bởi căn xưa.
Đường quanh co, bước khá ngừa;
Nẻo hiểm trở, chơn nên lánh.
Hậu tái ngộ. Thăng
THI
Từng vào non Thánh lại Đền vàng,
Mãn quả sớm nhờ sắc ngọc ban.
Lần hạc tu tâm thìn nét Đạo,
Biển trần độ chúng vững con thoàn.
Cuộc cờ chung hứng nơi rừng thắm,
Bầu rượu riêng vui với cội tàng.
Gặp lúc dìu đời qua bến tục,
Để công phải nhọc đến phàm gian.
Hậu thân là Phối Sư THÁI BÍNH THANH, tên thật Lâm
Quang Bính, người Rạch Giá, là nguơn linh của Lam Thể Hòa.
Hai vị giống nhau ở tánh tình thuần hậu, ý tứ từ hòa, thương
người nghèo. Ông được phong Giáo Sư phái Thái ngay từ
buổi đầu. Ông chưa rõ tự sự bạch rằng: "Thưa Thầy, Lam Thể
Hòa mặc áo xanh, sao Thầy ban cho phái Thái (áo vàng).
Đức Chí Tôn chuyển cơ viết:
- "Đó là bí pháp, con biết sao được".
Vai trò của ông Bính trong việc xây dựng Toà Thánh cũng rất
quan trọng:
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Thầy dạy: "Hộ Pháp, Thượng phẩm, nội trưa nầy phải cắm
một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Điện phò
loan cho Lão vẽ ( khuôn viên Toà Thánh). Bính Thanh phải có
mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Điện hết, nghe à!"
Nhất là việc thiết kế Quả Càn Khôn có Thiên Nhãn để thờ.
Thầy dạy ngày 12-8 Bính Dần (17-9-1926):
Bính – "Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu
nghĩa gì không?... Cười... Một trái như trái đất tròn quay, hiểu
không? Bề kính tâm ba thước ba tấc, nghe con, lớn quá, mà
phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy!…"

LÀM CHỦ TINH THẦN THIÊN HẠ
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 9-11-Mậu Tý (dl: 9-12-1048)
"Hitler đảo lộn tòan nhơn loại nhờ năng lực của ngọn gươm,
mũi súng. Cộng-sản làm đảo lộn tinh thần nhơn loại với lý
thuyết cộng sản của nó; người đào tạo lý thuyết ấy là Karl
Marx. Chỉ có một người mà thôi. Cái năng lực tinh thần của
một người còn có thể làm cho nhơn loại an tòan hạnh phúc
hay tự diệt lấy mình đặng, huống hồ chi Thánh Thể Chí Tôn tự
Ngài đến chọn không tận độ thiên hạ đặng?...Bần Đạo quyết
đoán phải đặng, hoặc lâu hay mau, hoặc chầy hoặc kíp,Thánh
Thể của Ngài tức là Hội Thánh sẽ làm chủ tinh thần thiên
hạ".
Nếu Stalin biết địa điểm của mình thì không cần chiến đấu với
Marshall, với Truman. Cầm chắc, nếu Hitler biết đặc điểm, địa
vị chơn linh của mình thật đứng nơi nào, chưa hề nghịch với
Churchill, Reynaud đến đỗi có trận giặc thế giới chiến tranh
thứ nhì.
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LÀM CHÚA VỀ PHẦN HỒN
Đức Hộ-Pháp nói: "Làm Chúa về phần hồn duy có đức ChíTôn mà thôi. Ngày giờ này Bần-Đạo đứng tại nơi đây xin thú
thật với con cái của Ngài; người thay thế phần xác cho Ngài là
Hội-Thánh. Hội Thánh là phần xác Đức Chí-Tôn tại thế này đó
vậy."

LÀM CHO THAU NỌ NÊN VÀNG
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Làm cho thau nọ nên vàng,
Chì kia lộn bạc lại mang tiếng đời.
Càng xa càng lánh đạo Trời,
Đem thân vùi lấp vào nơi bụi trần.

LÀM ĐÀN BÀ THAY CÁC SẮC DÂN ĐẶNG CHUYỂN
THẾ
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Có các Đấng cao siêu đến Nguơn Tứ Chuyển này đặng tạo
hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế đặng chuyển thế, dầu
Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế gian này, làm đàn bà
đặng thay các sắc dân ấy để chuyển thế, chơn thật nơi cõi
Hư-Linh kia không phân biệt Nam Nữ, Đức Chí-Tôn nói: Nam
không được lấn quyền hành hơn Nữ, Nam Nữ đều con của
Đức Chí Tôn hết, nói như thế ta biết không có gì lạ."
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LÀM LÀNH
Thi văn dạy Đạo rằng:
Làm lành cho trọn Phật Trời thương,
Hai chữ hơn thua chớ liệu lường.
Mầng thiệt là khi nương cảnh tịnh,
Khen khen giận ghét kẻ đời thường.

LÀM LÀNH LÁNH DỮ
Đức Quyền Giáo-Tông dạy: "Có người thuở nay không làm
điều chi bất nhơn thất đức, cứ một lòng ăn thật ở ngay; như
vậy có đủ gọi là "làm lành lánh dữ" không? - Không đâu!
Người ấy chỉ có biết lánh dữ mà thôi, nghĩa là chỉ có biết giữ
mực công-bình của nhân-loại vậy thôi; chớ chưa có chi gọi là
làm lành. Muốn trọn hai chữ "làm lành" phải cứu nhơn độ thế.
Kinh Phật dạy Cứu nhơn độ thế mà không giải rành là sao,
thành ra nhiều vị tu-hành không để ý đến, chỉ biết có một phép
Từ-bi thanh tịnh là gốc.
Sao gọi là cứu nhơn độ thế? -Cứu nhơn độ thế là cứu cấp
những người đang hồi khốn cùng, hoạn-nạn; ai đói mình cho
ăn, ai khát mình cho uống, ai đau mình giúp thuốc, ai thác
mình thí hòm, ai lạc nẻo mình chỉ đường, ai buồn rầu mình an
ủi, ai kiện thưa tranh chấp mình kiếm chước giải hòa; bắc cầu
bồi lộ cho hành khách tiện bề qua lại; in thí kinh-điển, thiên-thơ
cho mọi người coi theo hầu cải tà qui chánh.…Vậy mới gọi là
cứu nhơn độ thế, song chẳng nên bất cập mà cũng đừng cho
thái-quá. Bất cập là khi nào mình giúp cho người không trọn,
có trước không sau, làm cho người sau rồi cũng phải khốn
cùng, hoạn-nạn như trước vậy. Thái-quá là đụng ai giúp nấy,
không xét coi kẻ ấy đáng giúp hay chăng? Vì ở đời lắm người
giả dối, quanh năm chỉ ỷ lại người nhơn-thiện mà no cơm ấm
áo; giúp-đỡ cho những kẻ ấy là giúp cho họ dễ bề làm biếng,
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tiện thế ở không, tức là chưởng ác cho họ vậy. Vả lại cứu
nhơn độ thế, phải tùy duyên tùy sức mới đặng: giàu cứu độ
theo phận giàu, nghèo cứu độ theo phận nghèo. Theo lời giải
trước kia; Cứu nhơn độ thế có nhiều cách: có của thí của,
không của thí công, của công ví đặng thiệt lòng, cân lại cũng
đồng âm chất".

LÀM LỄ ĐĂNG ĐIỆN CHO ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
1- Đức Lý từ chức không làm Giáo-Tông:
Đức Hộ-Pháp kể lại: "Giờ phút này Bần Đạo đứng tại Tòa
giảng đây tưởng tượng nhớ đến tâm tình ấy thắm thiết biết
bao nhiêu! Nồng-nàn mà nói không có một điều gì sơ-sót, chỉ
đủ mọi hành tàng, rành-rẽ chi tiết hết. Bần Đạo vừa biết rồi
Đức Lý liền từ chức không làm Giáo-Tông của Đạo trọn ba
năm vậy! Khi Bần Đạo ở Thủ Đức về: Đức Lý một đàng Ngài
biểu theo Ngài chỉnh đốn Hội Thánh lại. Một đàng Đức Chí
Tôn nói: Đừng nghe Lý Thái Bạch đa nghe Phạm-Công-Tắc!
Một đàng kéo, một đàng trì làm cho Bần Đạo không biết
đường đi chút nào! Thất thơ, thất thưởng mất linh hồn, muốn
nửa tỉnh nửa say. Ngài đến 11 giờ, Ngài viết đến bốn giờ
sáng, chỉ rành rẽ thế nào, nhất là Ngài biểu Bần-Đạo hiệp
cùng Ngài cho có quyền Chí-Tôn hữu hình tại thế này. Hiền
Hữu muốn cho Đạo Cao-Đài còn hay nghe lời Đức Chí-Tôn để
cho Đạo phải mất?
2- Đức Lý Giáo-Tông cầm quyền:
Bần Đạo cứ nghĩ nghị, đó rồi Đức Chí-Tôn đến, thật sự Ông
Già hơi buồn thật! Ngài nói: "Tắc! Con sửa-soạn đặng làm lễ
Đăng Điện cho Đức Lý Giáo-Tông nghe!" Rồi đó Ổng ở, Ổng
nghe Đức Lý Giáo Tông cầm quyền. Đức Lý, Ngài biểu Thiênphong Chức-sắc cả Cửu Trùng-Đài, Hiệp-Thiên-Đài lập Cửu
Trùng Thiên để Ngài đăng Điện, khi Ngài đăng Điện rồi. Ngài
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cầm cây viết, Ngài viết bài Diễn văn đăng Điện cho tới tận thế
sẽ không có vị Giáo-Tông nào làm một bài Diễn-văn hay như
vậy." (Đức Hộ-Pháp thuyết 17-8 Nhâm-Thìn)

LÀM GIÀU
Kinh Sám Hối có câu:
"Lo danh vọng hao mòn thân-thể,
"Ham làm giàu của để bằng non."

LÀM NÔ LỆ
Ở đời, làm nô lệ là chịu mọi sự sai khiến của ngưởi bỏ tiền ra
thuê mướn. Trong cửa Đạo người Tín đồ cũng làm tôi mọi,
làm nô lệ cho Đức Chí-Tôn tức là một sự dâng công đổi vị.
Đức Chí-Tôn đổi lại cho ngôi Thần- Thánh -Tiên -Phật tùy theo
công quả của mỗi người: Phụng sự cho Vạn linh là phụng sự
cho Chí-Linh, cũng là phụng sự cho Đức Chí-Tôn đó vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo xin thú thật rằng không có cái nạn
làm nô lệ nào một cách vô lối như Bần-Đạo đã làm. Hỏi ra
không phải phận-sự của Bần-Đạo mà Bần Đạo phải làm, nhiều
khi ngồi buồn muốn phế hủy, ngặt dòm lại thấy con cái của
Đức Chí Tôn không người dìu dắt, muốn phế bỏ mà không
phế bỏ được. Mặt đời là kiếp sanh tức nhiên phần xác còn
chịu nhọc nhằn không lẽ phần hồn mà phế bỏ."
"Mấy em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra
bao nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trước Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"
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LÀM NGƯỜI
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người nhơn nghĩa giữ tròn
"Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa."

LÀM PHẢI LÀM LÀNH
Kinh Sám Hối có câu:
"Thấy ai làm phải làm lành,
"Xiểm-gièm cho đặng khoe danh của mình."

LÀM PHƯỚC
Kinh Sám Hối có câu:
"Người làm phước có khi mắc nạn,
"Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang."

LÀM PHƯỚC LÀM DOAN
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

LÀM TÔI
Làm tôi, tức là làm tôi tớ, nghĩa là phụng sự cho vạn linh ấy là
phụng sự cho Chí linh đó vậy. Người Tín hữu Cao Đài theo
Thánh ý Thầy dạy là "làm nô lệ" cho Chí-Tôn mà thôi
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thường, phải trả mắc cho người, người ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ước với loài
người, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trước đã. Nếu các
Người thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các người chịu không? Nếu
các người chịu làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức Tôi
muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
người. Mấy người đoạt được nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hư
Linh Tôi cũng không chối cải.".Làm tôi, làm tớ cũng đồng
nghĩa: tôi tớ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm tớ thật-thà trung-tín,
"Với chủ nhà trọn kính trọn ngay."

LÀM TUẦN CỬU
Nghi thức của Đạo Cao-Đài là làm Tuần Cửu cho người chết.
Có nghĩa là người chết ngày thứ nhứt kể là 1, tính đến ngày
thứ chín thì thân nhân đem bài vị đến Thánh Thất để tụng kinh
cầu nguyện cho hồn người được siêu thoát. Mỗi lần tụng như
vậy gọi là "Tụng Cửu" cũng là hồn lên được một từng Trời.
Qua 9 lần như vậy thì gọi là "Hiệp Cửu" hay "Chung Cửu" tức
là hồn đã qua 9 từng trời rồi.
"Từ Nhứt-cửu tới Cửu-cửu, kỳ nào cũng phải cúng Thầy trước
(cúng Tiểu đàn) có dâng Tam-Bửu và Thượng sớ, song không
có lễ-nhạc. Khi cúng Thầy rồi, thỉnh linh-vị đến trước Điện-tiền,
tụng bài kinh Khai-cửu, rồi tiếp tụng Kinh Nhứt hoặc Nhị-cửu
(tụng như vậy cho đủ ba hiệp). Đến khi dứt thì niệm câu chú
của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy.
Mỗi Tuần cửu phải quì tụng DI-LẶC CHƠN-KINH nơi trước
Bửu-Điện. Hễ dứt hiệp thì niệm mỗi vị Phật và lạy một lạy. Sau
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rốt hết niệm câu chú của Thầy (3 lần) và lạy 12 lạy. Tụng
nhiều chừng nào tốt chừng nấy, song mỗi hiệp tụng từ ba
người đến 6 người cho ăn rập nhau".

LẠM QUYỀN
濫權
E: To abuse one’s power.
F: Abuser de son pouvoir.
Lạm: Lấn vào, làm quá giới hạn. Quyền: quyền hành. Lạm
quyền là dùng quyền hành một cách quá đáng, vượt ra ngoài
giới hạn (Sử dụng quyền lực vượt quá giới hạn).

LANG-SA
E: The French.
F: Le France.
Tiếng Pháp gọi là "Le France" tức nhiên là chỉ nước Pháp bấy
giờ đang đô hộ nước ta. Tiền nhân dịch là "Lang-Sa"
Thầy dạy:"Trong Đạo duy có một điều làm cho Chánh phủ
không vừa lòng, là mỗi nước muốn cho phân cách nhau mà
Đạo thì hiệp, thì các con cũng nên làm ơn nói với người Lang
sa rằng: Nhờ Đạo mà các sắc dân được yêu nhau, mến nhau,
phải lấy sự yêu mến mà buộc tình người thì quyền hành kia
mới bền vững."
Đức Cao-Đài dạy: 16-8 Bính-Dần (Thứ Tư 22-9-1.926)
"Các con xin Chánh-phủ Lang-sa đặng Khai Đạo, thì cực
chẳng bằng Thầy đã ép lòng mà chịu vậy cho tùng nơi Thiêncơ. Thầy rất đau lòng mà phải chịu vậy chớ biết sao!"
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LÀNG LONG THÀNH
Đức Chí Tôn giáng dạy tại Chùa Gò Kén, ngày 20-01-Đinh
Mão (dl: 21-2-1927) như sau: "Các con nghe! Nơi nào Thầy
ngự thì nơi ấy là Thánh Địa. Thầy đã ban sắc cho Thần Hoàng
Long Thành thăng lên chức Văn Xương vào trấn nhậm làng
Hiệp Ninh dạy dỗ dân vô đạo, Thầy ban đặng quyền thưởng
phạt, đặng răn làng ấy cho đến ngày chúng nó biết ăn năn cải
hóa. Vậy thì Làng Long Thành, các con khá an lòng. Còn Tòa
Thánh thì muốn để cho có nhơn lực hiệp cùng Thiên ý là hạnh
của Thầy, các con nên xem gương mà bắt chước. Từ Thầy
đến lập Đạo cho đến giờ, Thầy chưa hề một mình chuyên
quyền bao giờ. Các con lựa chọn nơi nào mà Hội Thánh vừa
lòng thì là đẹp lòng Thầy. Các con phải chung hiệp nhau mà lo
cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây Ninh nầy mà
thôi. Các con đã hiểu Thánh ý Thầy, phải cần kiệm mỗi sự chi
về phương tiện mà thôi.
THƠ! Thầy giao cho con góp tư bổn trong một tháng cho rồi,
dặn các em con rằng: "Danh thể Đạo nơi Tòa Thánh, nghe à!"
Sau Thái Bạch sẽ dạy con kiểu vở.’
Đây, Tòa Thánh Tây Ninh, còn được gọi là Đền Thánh, hay Tổ
Đình, là Tòa Thánh Trung-Ương của Đạo Cao Đài, hiện nay
tọa lạc tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây
Ninh, cách Thị Xã Tây Ninh khoảng 5 km về hướng Đông
Nam, thuộc Miền Nam nước Việt Nam. Đây là một ngôi Đền
đồ sộ, nguy nga, đặc sắc, là nơi thờ phượng Đấng Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Giáo chủ Tam Giáo và Ngũ
Chi Đại Đạo, cùng các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

42

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

LÃNG PHÍ
浪費
E: To dissipate.
F: Dissiper.
Lãng: Buông thả, phóng túng. Phí: tiêu dùng, xài phí. Lãng phí
là tiêu xài một cách quá mức về những việc không cần thiết
(Hao phí vô ích).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Như sự lãng phí se sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là
một việc tổn đức vậy.

LÃNG TỬ
浪 子
E: Vagabond.
F: Vagabond.
Lãng: Buông thả, phóng túng. Tử: người.
Lãng tử là người sống lang bạt, rày đây mai đó, không ở chỗ
nào nhứt định. Người du-đảng vô nghề nghiệp.
Lãng tử đồng nghĩa: Lãng nhân, Lãng sĩ.
Câu 13 trong bài U-Minh-Chung:
"Lãng tử cô nhi tảo hồi hương lý".

LÁNH DỮ LÀM LÀNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lời Thầy dạy Thánh-ngôn ghi chữ,
Biểu chúng ta lánh dữ làm lành.
Phải lo khử ám tựu minh,
Cải tà qui chánh lập thành chơn tu.

LÀNH DỮ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lành dữ nơi mình chiêu phước họa,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.

LÀNH NHƯ TÒNG, DỮ TỢ HOA TƯƠI
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
"May đặng làm người chớ dể-duôi.
"Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
"Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi."

LÀNH SIÊU DỮ ĐỌA
Lành siêu dữ đọa: Làm điều thiện thì sẽ được siêu thăng.
Làm điều ác thì sẽ bị đọa trầm luân.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hóa-công xem xét đền bồi,
"Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn."

LÃNH ĐẠO
领道
Đức Thượng Phẩm nói: "Đời là một sân khấu hí trường, mọi
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sự đều phải thay đổi, chớ nên lấy đó làm mục phiêu chính để
noi theo, vì đã nói rằng: một sân-khấu hí-trường thì trong đó
đủ đào kép và ông bầu, dầu hay dầu dở thì bổn phận họ phải
làm cho rồi để cho kẻ khác lên thay thế, đặc-sắc hơn và hayho hơn. Hiện các Em đã thấy biết bao nhiêu màn đời thay đổi
liên tiếp mà những màn ấy cũng chẳng làm cho dân Việt-Nam
được hưởng cảnh thái-bình. Càng thay đổi càng làm cho dân
chúng Việt-Nam thêm hoang-mang, hồi-hộp và cảnh tươngtàn, tương-sát của Việt-Nam cũng chưa thấy giảm bớt chút
nào mà lại càng tăng thêm cực độ. Các Em biết tại sao vậy
không? Nói nghe thử!...
- Trúng! Nhưng còn thiếu một chút là dân Việt Nam chưa được
mãn nguyện cho sự lãnh-đạo của những bậc giả thương dân
chúng đó vậy."

LÃNH HỘI
领會
E: To understand.
F: Comprendre.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Hội: hiểu biết. Lãnh
hội là hiểu biết rõ (lý hội mà hiểu biết được).

LÃNH KIM SA
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Cung Lập-khuyết tìm duyên định ngự,
"Lãnh Kim-sa đặng dự Như-Lai.
"Minh-Vương Khổng-Tước cao bay,
"Đem chơn-thần đến tận đài Huệ-Hương."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÃNH MỆNH
領 命
E: To get an order.
F: Recevoir un ordre.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Mệnh: Mạng: lịnh của
cấp trên. Lãnh mệnh hay Lãnh mạng là nhận lãnh mệnh lệnh
của cấp trên truyền xuống (nhận lãnh sứ mệnh).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão mang nặng tình nghĩa cùng một bạn thiêng liêng vì
đời lãnh mạng, tạo Đạo cứu chúng sanh.

LÃNH THỔ
Lãnh thổ 领 土: Đất đai thuộc quyền thống trị của một nước,
theo luật quốc tế, nước khác không được xâm phạm đến.
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Nối theo có nhiều anh
hùng liệt nữ như Hưng Đạo Vương, Nữ Trưng Vương…đuổi
quân Minh ra khỏi biên thuỳ, tự ta lấy lại chủ quyền lãnh thổ."

LÃNH TỤ
领袖
E: Leader.
F: Leader.
Lãnh: Nhận lấy, quản lý, hiểu rõ, cổ áo. Tụ: cái tay áo. Lãnh
tụ, nghĩa đen là cổ áo và tay áo, ý nói người cầm đầu hướng
dẫn quần chúng (người cầm đầu).
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LÃU THÔNG
Lãu thông: thông suốt mọi vật
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Cơ huyền linh vô phương thấu đáo
Phật Như Lai còn bảo nan phân
Mựa tin lời Lão tố trần
Lão chưa dám chắc mọi phần lãu thông.

LAO CÔNG HẠN MÃ
勞 工 汗 馬
E: The merit of the battle field.
F: Le mérite au champ de bataille.
Lao: Cực khổ, khó nhọc. Công: công khó nhọc. Hạn: còn đọc
là Hãn: mồ hôi. Mã: ngựa. Hạn mã: ngựa đổ mồ hôi, ý nói
đánh giặc nơi chiến trường. Lao công hạn mã là công lao
đánh giặc nơi chiến trường người đã đóng góp nhiều công sức
với…).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Hớn Bái Công) Nào tật đố hiền tài, hữu thỉ vô chung,
nghe lời sàm tấu, giết người lao công hạn mã.

LAO LUNG
牢籠
E: The jail.
F: La prison.
Lao: Nhà tù. Lung: cái chuồng để nhốt gà. Lao lung là cái

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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chuồng và cái lồng để nhốt súc vật. Nghĩa bóng chỉ sự giam
cầm tù tội, sự mất tự do.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
"Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung.

LAO LÝ
牢 理
E: To imprison.
F: Emprisonner.
Lao: Nhà tù. Lý: lo buồn. Lao lý là bị giam cầm và lo buồn (tù
tội, giam cầm).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mấy lần lao lý, mấy lúc văng mày, nuôi nấng các con
hầu lập nên nền Đạo.

LAO TÂM TIÊU TỨ
E: To tire oneself the heart and thought.
F: Se fatiguer le cœur et la pensée.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Khi Ðức Thích Ca mở Ðạo Phật thì nhơn sanh buổi ấy còn
Thánh Ðức nhiều; cá nhơn đều ngán sự khổ não truân chuyên
ở thế nên Thiên Ðình phú cho Ngài lấy tôn chỉ tiêu cực diệt Tứ
Khổ (Sanh, Lão, Bịnh, Tử) mà độ chúng. Ngài cũng bị lắm điều
truân chuyên khổ não, lao thân tiêu tứ với đời, mà chừng
thành Ðạo cũng bị quỉ phá một hồi dữ dội, rồi mới thành Ðạo".
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LAO TRẦN
Thầy dạy: Thứ hai, 6-12-1926 (âl 2-11-Bính Dần)
"Than ôi! Ðiều vui sướng lao trần chẳng ai buộc mà nhiều kẻ
tìm tới, mối đạo đức trau thân là phương châm thoát tục mà
lắm kẻ trốn lánh, bài bác mối Ðạo Trời, khua môi uốn lưỡi, mà
tưởng cho mình hơn đặng các phẩm nhơn sanh, chớ chẳng
dè là một hình phạt rất nặng nề đã chực chúng nó nơi chốn A
Tỳ".

LÃO ĐAM (Lão Tử)
Lão Đam 老聃 là tên thụy của Đức Lão Tử.
Theo Sử ký Tư Mã Thiên, Lão Tử là người nước Sở 楚, huyện
Khổ 苦, làng Lệ 厲, xóm Khúc nhân 曲 仁, ở tỉnh Hồ Nam bây
giờ. Ngài họ Lý 李, tên là Nhĩ 耳, tự là Bá Dương 伯 陽, thụy là
Đam 聃. Ngài làm quan giữ Tàng thất (Kho sách) ở Kinh đô
Lạc Dương của nhà Châu.
Về gia thế thì sử sách không có nói đến, nhưng theo truyền
thuyết thì nói rằng Mẹ của Lão Tử mang thai Ngài đến 80 tuổi
mới sinh, Ngài ra do hông bên trái, dưới cội cây Lý. Khi Ngài
được sinh ra thì râu tóc dài và bạc trắng, mới gọi Ngài là Lão
Tử. Lão Tử chỉ cây Lý mà bảo rằng đó là họ của Ngài.
Khi đến Kinh Đô nhà Châu, gặp Lão Tử hỏi lễ, lúc về Khổng
Tử bảo với các đệ tử rằng: Chim ta biết nó bay như thế nào,
cá ta biết nó lội làm sao, thú ta biết nó chạy cách nào. Thú
chạy, thì ta có thể lưới bắt nó, cá lội, thì ta có dây câu ví nó,
chim bay, thì ta có bẫy gài nó. Chí như con Rồng, thì ta không
biết nó theo mây theo gió mà bay liệng như thế nào. Nay ta
thấy Lão Tử như con Rồng! "Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do Long
da!" 吾今見老子其猶龍耶.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ở tại Lạc Dương phía đông nhà Châu một thời gian lâu, sau
thấy nhà Châu suy, nên Lão Tử cỡi trâu đi về hướng Tây, khi
đi đến cửa ải Hàm Cốc, quan lệnh là Doãn Hỷ 尹喜. Biết Lão
Tử là một Thánh nhân nên quan Doãn tôn Ngài là Thầy để xin
theo học Đạo.
Lão Tử ở lại Hàm Cốc dạy Đạo cho Doãn Hỷ và soạn ra bộ
sách nói về Đạo Đức, sách phân làm hai thiên, gồm có trên
5000 chữ. Sau này, quyển sách đó được gọi là "Đạo Đức
Kinh". Rồi từ đó, Lão Tử cỡi trâu đi về hướng Tây mất dạng,
người ta không biết Ngài đi về đâu. Đức Lão Tử được vua
Đường Cao Tông nhìn là thủy tổ, nên truy phong cho Ngài
"Huyền Nguyên Hoàng Đế".
Lão Tử là chơn linh của Đức Thái Thượng Đạo Quân hóa sinh
ra, là giáo chủ của Đạo Tiên.
Đức Hộ-Pháp dạy: "Đức Lý Lão-Đam (Lão-Tử hay là Thái
Thượng Lão Quân) vì lòng nhơn phổ hóa thế gian, tìm đặng
chơn lý tinh thần vi chủ, trừ khử phương vị vật lụy hình, định
tự chủ kỳ tâm là diệu pháp, lại lấy phước an nhàn làm cơ thoát
tục. Ây đời là cảnh sầu thảm khó khăn mà Ngài đến bày phép
chơi hay cho giải trí, chẳng khác nào Ngài thấy người đương
ngậm đắng trêu cay, Ngài cho nếm mùi ngon vị ngọt. Ngài nhờ
quyền hành vật dục trong trường công danh, phú quí của Lục
quốc phân tranh, tạo ác đã vô ngằn, nó thức minh "bổn thiện"
của Ngài, nên hoài ái dân sinh, mới truyền phương thoát khổ"
(Ðức Hộ Pháp: trích Khuê bài Thiêng liêng vị)
Kinh Giải Oan có câu:
"Cứ noi bóng CHÍ-LINH soi bước,
"Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
"Liên-đài may nở thêm hoa,
"LÃO-ĐAM cũng biết, THÍCH-GIÀ cũng quen."
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LÃO GIÁO
老教
E: Taoism.
F: Taoisme.
Lão-giáo thì cho vạn-vật đều gốc ở Đạo, Đời là một cuộc phùvân, hơi đâu mà để trí lo-nghĩ, người ta chỉ nên cùng với Đạo
mà vui chơi cùng Tạo hóa, không cần chi đến Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí; không thiết gì đến pháp luật, chế độ, miễn là được
thảnh-thơi vô-vi thì thôi.
Lão giáo, từ hai quyển "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử và "Nam
Hoa Kinh" của Trang Tử làm cơ sở cho triết lý "Vô vi", đến thời
nhà Tống các nhà Nho đem lý thuyết Vô vi của Lão Trang phối
hợp với Dịch Lý của Nho mà tạo thành một phong trào "Huyền
học" hay "Lý học". Phong trào nầy có công lớn trong việc phát
triển học thuyết Lão Trang đến chỗ phồn thịnh nhứt vào đời
Ngụy, Tấn, Lục Triều... Lão giáo hướng con người về với Đạo
là thuận lẽ thiên nhiên vô vi tự tại. Vì vậy, thuyết Vô vi của phái
Đạo Gia đã ảnh hưởng không nhỏ về Vũ trụ quan và Nhân
sinh quan qua con người Việt Nam ta từ ngày xưa cho đến
bây giờ.

LÃO QUÂN
老君
E: Lao Tze.
F: Lao Tseu.
Lão Quân 老 君 tức Thái Thượng Đạo Tổ.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Như-Ý Lão-Quân tiếp khách,
"Hội Thánh-minh giao sách Trường-xuân."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÃO TÔ
(Xem Tô Đông Pha. Vần T.)
Lão Tô tức là Ông Tô Ðông Pha (1037-1101), một nhà Nho
nổi tiếng vào thời nhà Tống bên Tàu.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Phong Thần đừng tưởng chuyện mờ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô?
Mượn thế đặng toan phương giác thế,
Cũng như nương viết của chàng Hồ.

LÃO THÀNH
老 成
E: The experienced man.
F: L’homme expérimenté.
Lão: Già, ông già. Thành: nên, trọn vẹn. Lão thành là người
già từng trải có nhiều kinh nghiệm (thành thạo lịch duyệt).

LÃO TRANG
老 莊
E: Lao Tze and Tchang-Tze.
F: Lao Tseu et Tchang-Tseu
Lão Trang 老莊: Lão-Tử và Trang-Tử.
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LÃO TỬ (Tiên Đạo)
老 子
E: Lao Tze.
F: Lao Tseu.
Theo Phật học: Lão Tử (C: lǎozǐ;
tk. 6 (?) trước Công nguyên, cũng
được gọi là Lão Ðam. Một trong
hai vị hiền triết nổi danh nhất của
Ðạo giáo song song với Trang Tử.
Sử ký viết rằng: Lão Tử người
nước Sở, huyện Khổ, làng Lệ,
xóm Khúc Nhân (Hồ Nam bây
giờ). Ông họ Lý, tên Nhĩ, tự Ðam.
Trong tất cả những tác phẩm triết
học người ta đều gọi ông là Lão
Tử hoặc Lão Ðam.
Theo nguồn tài liệu trên thì Lão Ðam giữ kho sách của nhà
Châu và trong thời gian này ông có dịp gặp Khổng Tử. Cuộc
gặp gỡ này thường được nhắc lại nhưng không thể xem là
một sự kiện lịch sử. Thấy nước Châu suy, ông bỏ ra đi. Ðến
cửa quan phía Tây, vị quan coi cửa là Doãn Hỉ biết ông sắp ẩn
tích bèn cầu xin chỉ dạy. Thế là ông viết một quyển sách với
khoảng 5.000 chữ nói về Ðạo và Đức, sau được gọi là ÐẠO
ĐỨC KINH và sau đó ông đi mất tích.
Theo truyền thống thì Lão Tử là tác giả của Ðạo Đức Kinh,
nhưng các nhà nghiên cứu sau này đều nhất trí rằng, quyển
sách này không thể ra đời trước thế kỷ thứ 4, 3 trước Công
nguyên và vì vậy không phải là tác phẩm từ tay Lão Tử.
Theo Tư Mã Thiên, tác giả của Sử ký, thì Lão Tử trau giồi đạo
đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ dấu mình, ẩn danh. Quan
niệm này được nêu rõ trong cuộc gặp gỡ giữa ông và Khổng
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Tử (bản dịch của Nguyễn Duy Cần) "Khổng Tử đến Châu, hỏi
Lễ. Lão Tử nói: Lời nói của ông là lời nói của những kẻ xương
tàn cốt rụi. Vả, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời
thì tay vòn nón lá mà đi chân. Ta nghe rằng, kẻ buôn giỏi khéo
giữ của quí như không có gì, người quân tử đức thạnh, dung
mạo dường như kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí và đa dục
của ông, sắc thái và dâm chi ấy không ích gì cho thân ông cả.
Tôi sở dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi. Khổng Tử về bảo
đệ tử: Chim, ta biết nó bay thế nào; cá, ta biết nó lội làm sao;
thú ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt nó; cá
lội thì ta có dây câu ví nó; chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí
như con Rồng, thì ta không biết nó theo mây theo gió mà bay
lượn như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con Rồng! "
Các Lão gia sau này đã tôn thờ Lão Tử, gọi ông là Thái
Thượng Lão Quân, Ðạo Ðức Thiên Tôn. Ông được xem là
người sáng lập Ðạo giáo. Nhiều huyền thoại về ông cũng
được lưu lại. Việc mất tích của ông được các Lão gia giảng
rằng, ông sang Ấn Ðộ gặp Đức Phật và thâu nhận Phật làm đệ
tử. Thuyết này được các Lão gia nêu ra trong những cuộc
tranh luận với các vị Tăng nhà Phật sau này". (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Theo truyền thuyết: Mãi đến đời nhà Thương bên Tàu, Đức
Lý Lão-Tử, Ngài mới đầu thai xuống trần. Việc đầu thai của
Ngài cũng rất kỳ diệu: Ðời vua Bàn Canh nhà Thương (1401
trước Tây lịch), có một nàng con gái gọi là Ngọc Nữ 玉女, mới
vừa 8 tuổi (theo sách Ðông Du Bát Tiên), con của một gia đình
đạo đức, ra chơi sau vườn, thấy cây Lý 李 có một trái to chín
đỏ, cô liền hái ăn. Ăn xong, nàng cảm thấy mỏi mệt và có thai.
Người cha thấy sự lạ, bèn toán quẻ Âm Dương, biết là có một
vị Ðại Tiên giáng sanh, nên không phiền hà gì cả và nuôi con
gái rất kỹ. Nhưng nàng chịu mang thai như vậy cho đến già.
Ðến năm nàng được 80 tuổi, trở thành bà già, tức là nàng đã
mang thai ngót 72 năm, lúc đó là đời vua Võ Ðinh (1324 trước
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Tây lịch) nhà Thương, nàng Ngọc Nữ thấy trăng tỏ, bèn đi dạo
sau vườn. Khi đi ngang qua cây Lý khi xưa thì đứa con từ
trong bụng theo nách mẹ ra ngoài. Bà Ngọc Nữ kinh hãi, coi
thấy nách mình liền lại như thường, không đau đớn chi cả.
Ðứa con ra đời, nhưng đã phải ở trong bụng mẹ 72 năm, nên
đầu tóc bạc trắng, do đó mới gọi là Lão Tử (con già). Lúc đó là
giờ Sửu, ngày Rằm tháng 2 năm Canh Thìn, đời vua Võ Ðinh.
Lão Tử chỉ cây Lý bảo rằng đó là họ của Ngài, lại xưng hiệu là
Lão Ðam, tự là Bá Ðương, lại mỗi tai có 3 lỗ ở bên trong nên
còn gọi là Lý Nhĩ. Cội Lý, nơi giáng sanh của Lão Tử, ở tại
xóm Khúc Nhơn, làng Lại, huyện Khổ, nước Sở. Ngài có
miệng rộng, răng thưa, thiên đình cao, râu tốt, mắt vắn, tai dài,
sóng mũi cao như chẻ hai, trên trán có chỉ như 3 chữ Tam
Thiên.
Đức LÃO TỬ dưới mắt Cao-Đài-Giáo:
"Thánh ngôn Thầy dạy
"Người gọi Lão Tử là Tiên
Tổ giáo, thì Lão Tử cũng
sanh ra đời nhà Châu".
Lão Tử tức là Ðức Thái
Thượng Ðạo Tổ giáng trần
thời nhà Châu bên Tàu, gọi
là Lão Tử. Ðức Khổng Tử
giáng sanh năm 551 trước
Chúa giáng sinh, có đến hỏi
Ðức Lão Tử về Lễ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức LãoTử thấy loài người không
biết điểm tinh thần mình,
không biết chơn-tướng tinhthần mình để nơi nào định vị
cho có giá trị. Ngài sanh tại Trung-hoa, tâm-lý nhơn-sanh
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không biết phẩm-giá tinh-thần của con người là gì, đến đỗi tâm
lý loài người buổi ấy sa-đoạ, không biết phẩm-vị mình nơi nào,
không biết tôn-trọng phẩm-vị đó nên đọa xuống thú-chất vật
loại, nếu không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơn loại, cho biết
phẩm-vị tối cao của họ, đừng làm con vật nữa. Nếu không
phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài lập Giáo
dường ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á Đông này thôi, mà
cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ triết-lý đạo đức cao siêu của
Ngài, người ta theo chẳng biết bao nhiêu. Các Ngài xét định về
mặt tinh-thần, lấy cả tinh thần siêu thoát của các Ngài Lão tử
cỡi Thanh ngưu coi có phải tinh-thần luật pháp của Tiên-giáo
chỉ do Bác ái, Công bình mà lập đặng chăng? Phương-pháp
tạo ra có hình tướng ấy cốt yếu nâng-đỡ tinh thần nhơn-loại
đến mục-đích cao-thượng là Bác-ái, Công-bình vậy"
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Ðức Lão Tử khai Ðạo Tiên thì dùng huyền diệu pháp làm tôn
chỉ cao thượng, vì đương buổi ấy thì nhơn sanh ưa huyền diệu
phép tắc. Ngài cũng bị nhơn sanh cho là Lão già mê hoặc
chúng. Ðệ tử của Ngài cũng lần lần xa Ngài cho đến đổi khi
Ngài đi qua Hàm Cốc Quan vô Nha môn của Doãn Hỉ đặng độ
ông nầy là chơn linh Ngươn Thỉ thì Từ Giáp là học trò hầu cận
Ngài vì mê sắc mà sa ngã rồi cũng xa Ngài. Mà Ðạo Tiên cũng
thành tựu và cũng truyền bá tứ phương vậy".

LẠT LẼO
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Đủ hiểu tâm phàm lòng lạt lẽo,
Dư xem bước tục chí cao sâu.
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LẠT-MA (Phật Học)
Lạt-Ma 喇 嘛 (T: lama [bla-ma]; S: guru). Theo Phật giáo Tây
Tạng, Lạt-Ma là hiện thân của giáo pháp. Danh từ Lạt-Ma
cũng gần giống như guru, Ðạo sư của Ấn Ðộ, nhưng tại đây,
Lạt-Ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cương
thừa, Lạt-Ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo pháp mà
còn là người thực hành các nghi lễ. Vị này thường là người
lãnh đạo các đạo trường và được xem thuộc về các dòng tái
sinh Chu-cô (t: tulku). Những vị Lạt-Ma uyên thâm, danh tiếng
thường được mang danh hiệu Rinpoche (quí báu phi thường).
Ngày nay, danh từ Lạt-Ma hay được dùng để gọi các vị Cao
tăng Tây Tạng, không kể trình độ chứng đạo của các vị đó.
Vì Lạt-Ma đóng một vai trò quan trọng như thế nên có khi nền
Phật giáo này cũng được gọi là Lạt-Ma-Giáo. Người ta cũng
không nên xem Lạt-Ma như Tăng sĩ bình thường, vì Lạt Ma
đươc xem là hiện thân của Phật trong lúc Tăng sĩ chỉ là người
tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim cương thừa,
muốn theo học, hành giả phải được sự Quán đỉnh của một hay
nhiều vị Lạt-Ma. Trong các giáo pháp cao tột như Ðại thủ ấn
(s: mahāmudrā) hay Ðại cứu kính (t: dzogchen) thì ngay từ
đầu, mọi phép Thiền quán đã phải tập trung lên một vị Lạt-Ma
dù cho vị đó không hiện diện. Một khi vị đó có mặt, thì thái độ
của học trò lại càng tuân thủ theo nguyên tắc, nhất là sự vâng
lời tuyệt đối. Vai trò gạch nối giữa Phật và tín đồ của Lạt-Ma
cho phép các vị này không những hướng dẫn học trò mà còn
giáo hóa Phật pháp cho quần chúng, cũng như giúp Phật tử
trừ tà hay cầu an cầu siêu. Các Lạt-Ma có những thuật riêng
để thực hiện nhiệm vụ đó, mà người ta hay nhắc đến nhất là
những điệu múa đặc biệt và tụng niệm Tử thư.
Thời gian tu học của các vị Lạt-Ma rất gian nan. Trước hết các
vị học tập Kinh điển giáo pháp và thực hành Thiền định. Sau
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khi sống viễn ly (nhập thất) ít nhất ba năm mới được mang
danh Lạt-Ma và giảng dạy.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LÀU LÀU
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.

LẠY
• Lạy là gì?
• Giải-thích Cách Lạy.
• Cách lạy qua ba thời kỳ.
• Giải thích ý nghĩa cách lạy bắt Ấn Tý.
• Tham khảo tài liệu của Đức Quyền Giáo-Tông dạy từ
buổi đầu.
_________________________________

Lạy là cúi mình xuống tỏ vẻ tôn kính, là một hình thức Lễ bái.
Bất cứ một Tôn-giáo nào: dù là Đạo thờ cúng Ông bà cũng
vậy, dân-tộc Á-Đông này coi sự Lễ bái là đứng hàng đầu trong
các nghi thức. Ngoài ra sự lễ bái ha28g ngày là một hình thức
để ph1t triển đạo tâm và lòng tín ngưỡng Phật Trời.
- Lễ bái để tỏ lòng trân trọng, ngưỡng mộ, sùng thượng với
bậc đáng kính, tức là để phát khởi Đạo tâm. Có câu "Lễ bái
thường hành tâm Đạo khởi".
Nay, buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí-Tôn giáng dạy những
nghi-thức về việc bái lạy ấy.
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Thầy dạy: Ngày 25-2-1926 (âl 13-1-Bính Dần)
"Khi bái lễ, hai tay con chấp lại, song phải để tay trái ấn Tý, tay
mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái chụp lên trên.
"Lạy là gì? 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, tức là Ðạo.
Lạy kẻ sống 2 lạy là tại sao? - Là nguồn cội của nhơn sanh
lưỡng hiệp Âm Dương mà ra. Ấy là Ðạo.
Vong phàm lạy 4 lạy là tại sao? - Là vì hai lạy của phần người,
còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.
Lạy Thần, lạy Thánh 3 lạy là tại sao?- Là lạy Ðấng vào hàng
thứ ba của Trời và cũng chỉ rằng lạy Tinh- Khí- Thần hiệp
nhứt. Ấy là Ðạo.
Lạy Tiên, lạy Phật 9 lạy là tại sao? - Là tại chín Ðấng Cửu
Thiên Khai Hóa.
Còn lạy Thầy 12 lạy là tại sao?
- Các con không hiểu đâu: Thập nhị Khai Thiên là Thầy, chúa
cả Càn khôn Thế giới, nắm trọn Thập nhị Thời Thần vào tay.
Số 12 là số riêng của Thầy."
A- Giải-thích Cách Lạy:
Ðức Chí Tôn dạy năm cách lạy:
1-Lạy người sống: 2 lạy đứng, tức là một lạy Dương, một lạy
Âm. Lạy đứng là đứng lên rồi lạy xuống, rồi đứng lên và lạy
xuống, hai lần là hai lạy.
2-Lạy vong phàm: Vong phàm là người chết mà không có
Đạo. Lạy vong phàm 4 lạy gồm hai lạy quì và hai lạy đứng. Hai
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lạy quì là một lạy kỉnh Thiên, một lạy kỉnh Ðịa. Hai lạy đứng là
về phần người: một lạy Dương, một lạy Âm.
3-Lạy Thần, lạy Thánh: 3 lạy quì (không có gật)
4-Lạy Tiên, lạy Phật: 9 lạy. Cách lạy: Quì lạy ba lạy, mỗi lạy
gật đầu ba gật, tổng cộng chín gật thế cho chín lạy. Mỗi gật
niệm danh hiệu của vị Tiên hay vị Phật đó.
5-Lạy Ðức Chí Tôn: 12 lạy quì. Cách lạy: Quì lạy ba lạy, mỗi
lạy bốn gật, tổng cộng là mười hai gật thế cho mười hai lạy,
mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy.
Trong năm cách lạy nầy, hai bàn tay đều bắt Ấn Tý.
Ấn Tý là ấn đặc biệt của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
B- Cách lạy qua ba thời kỳ:
*Nhứt Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Thái Thượng Ðạo Tổ giáng thế mở
Ðạo Tiên, dạy chắp hai tay kiết nhị, như bông sen búp, hai bàn
tay chấp nắm lại, Khi lạy thì xoè ra, hai tay úp xuống đất, cúi
đầu xuống ba lạy kêu là khể thủ.
*Nhị Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Phật Thích Ca giáng sanh mở Ðạo
Phật, thì dạy chắp tay hiệp chưởng hoa khai: hai bàn tay xòe
thẳng ra rồi úp lại, khi lạy xuống, hai bàn tay mở ra để ngửa,
như cái hoa nở. Khi lạy thì ngửa hai bàn tay để xuống đất mà
cúi đầu xuống, kêu là hòa nam.
Khi Đức Khổng Tử giáng sanh mở Đạo Thánh, cách lạy là
cung tay đến mày mà lạy kêu là phủ phục.
*Tam Kỳ Phổ Ðộ: Ðức Chí Tôn mở Ðạo Cao Ðài dạy chắp hai
tay bắt Ấn Tý. Hiệp đủ Phật- Tiên -Thánh là thời kỳ kết quả độ
đủ chín mươi hai ức nguyên nhân về nơi nguyên vị. Có
câu:"Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục nhứt" chắp tay như hoa sen đã thành
trái cây, có cái hột bên trong, tức là kết quả, khi lạy xuống thì
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

60

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

hai bàn tay xòe ra và úp xuống, hai ngón cái gác tréo nhau,
tượng trưng việc gieo hột giống xuống đất.
Nay Đấng Chí Tôn giáng cơ tiếp điển mở Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ. Như vậy, Tam Kỳ Phổ Ðộ là thời kỳ chót trong một
chu trình: Trổ hoa, kế đến hoa còn búp, sau hết là hoa tàn rồi
kết thành trái và lấy hột gieo xuống đất để sau đó cây mọc lên
và tạo một chu trình kế tiếp tiến hóa hơn.
C- Giải thích ý nghĩa cách lạy bắt Ấn Tý:
Khi lạy, đưa tay đã bắt Ấn Tý (Ấn kiết-quả) lên trán, rồi đưa
xuống ngực mới xá. Khi lạy xòe bàn hai tay ra mà úp xuống
đất, ngón tay cái của bàn tay mặt đặt lên ngón cái của bàn tay
trái. Tức là Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, tức nhiên là 4, cộng
với 8 ngón còn lại là 12 (4+8 =12) Tượng cho Thập Nhị Địa
chi.
Hai bàn tay có cả thảy 10 ngón tức là thập Thiên can.
Thập Thiên can phối hợp với Thập Nhị Địa chi thành ra một
cặp Âm Dương làm nên vũ-trụ Càn khôn thế giới này.
Kinh Phật-Mẫu có dạy:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn Tượng,
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn."
Mười Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quí, hiệp với 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn,
Tỵ, Ngọ, Mùi,Thân, Dậu,Tuất,Hợi mới biến hóa ra
Lời trong Thánh Ngôn II /62 rằng:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn thế giới thì Khí Hư vô sanh ra có một Thầy và ngôi của
Thầy là Thái Cực.
Thầy phân Thái cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng nghi phân ra Tứ
Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, bát Quái biến hoá vô cùng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mới lập ra Càn Khôn Thế giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà
sinh ra vạn vật là: vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi
là chúng sanh".
Buổi Tam-kỳ Phổ-Độ, trước khi lạy phải bắt Ấn Tý, gọi là Ấn
Kiết quả, nghĩa là thời-kỳ này đã thành trái. Tu thì thành, dữ thì
đọa. Thưởng phạt phân minh.

Nơi người: Mỗi bàn tay có 5 ngón:
- Ngón cái gọi là mẫu chỉ (ngón mẹ của các ngón)
- Ngón trỏ gọi là thực chỉ (chỉ đúng sự thực)
- Ngón giữa gọi là trung chỉ (ngón ở chính giữa)
- Ngón áp út là vô danh chỉ (ngón tay không tên)
- Ngón út gọi là tiểu chỉ (ngón tay nhỏ nhứt)
Bàn tay trái thuộc Dương, bàn tay hữu thuộc Âm.
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Đây là Ấn của Chí-Tôn. Khởi đầu
dùng ngón cái của bàn tay trái ấn
lên góc ngón Vô danh của bàn tay
này, xong nắm lại, đó gọi là Ấn Tý
(bấm vào cung Tý) như một trái cây
đã thành hạt. Đoạn bàn tay phải đỡ
bàn tay trái ôm tròn lại và đầu ngón
cái của bàn tay phải bấm vào cung
Dần của bàn tay trái, như hình một
trái cây đầy đặn.
Nay qua hội Nhơn Sanh Ư Dần, tức
là qua Tam-Kỳ Phổ-Độ- Kiết quả - là
nguơn hội mà Chí-Tôn đến mở một
nền Đại-Đạo, độ hết cả quần linh về
cõi Niết-bàn, chẳng để cho một điểm
chơn-linh nào ở nơi Đông-Độ.
Khi ngón tay cái của bàn tay trái ấn vào cung Tý, còn lại bốn
ngón của bàn tay trái này là Tứ Dương, ngón tay cái của bàn
tay mặt bấm vào tay tả ở cung Dần, bốn ngón bao ngoài là Tứ
Âm, hiệp chung nhau lại là Bát Quái tức là tám ngón tay biểu
thị cho Bát-phẩm Chơn hồn.
- Tức nhiên bốn ngón thuộc Âm là: Vật chất hồn, Thảo mộchồn, Thú cầm-hồn, Nhơn hồn.
- Bốn ngón thuộc Dương là chỉ về Thần-hồn, Thánh hồn, Tiênhồn, Phật hồn.
Ấy là buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí Tôn độ hết nhơn vật
quần linh tận qui nguyên vị. Cộng chung hai lần 4 ngón tay
trên lại tức là Tứ Tượng biến Bát-Quái. Bát Quái biến hóa vô
cùng mới thành ra Càn khôn thế giái.
Tay trái (Dương) mà có ngón tay cái ở trong; đồng thời tay trái
lại có ngón tay cái của bàn mặt là Âm chỉ vào, đó là trong Âm
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có Dương, trong Dương có Âm. Âm Dương luôn hòa quyện
nhau không bao giờ xa lìa. Một Âm một Dương gọi là Đạo
"nhứt Âm nhứt Dương chi vị Đạo". Âm Dương hiệp nhứt mới
phát khởi Càn Khôn.
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 góc ngón tay vô danh. Khi mở Trời
rồi mới có hữu danh vạn vật chi mẫu. Muôn vật có hình chất
đều thọ nơi mẫu mới hóa sanh.
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 ngửa mới cúi đầu. Cách lạy mầu nhiệm, nghĩa
lý sâu xa, chưa đến kỳ Tịnh Thất nên không dám giải diệu
mầu, e lậu Thiên cơ chẳng dễ". (Lời dạy của Đức Quyền GiáoTông)
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thủy, Tôn-chỉ lấy Tam Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đưa nhân-loại đến Đại Đồng.
Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:
- Thiên khai ư Tý, trời khai vào hội Tý
- Địa tịch ư Sửu, đất thành hình ở hội Sửu
- Nhơn sanh ư Dần, có nhơn-loại vào hội Dần.
Nay là buổi "Nhơn sanh ư Dần" nên đây là phần hành của Đức
Di-Lạc. Do vậy mà hình ảnh của Ngài ngự ở mặt tiền Đền
Thánh, cỡi cọp để làm biểu tượng là năm Dần
*Thiên khai ư Tý: Vì trước khi trời đất chưa khai thì chỉ là một
khí không không mờ mịt. Sau khi định hội Tý mới mở trời, nên
chữ Tý đặt ở ngón Vô danh (ngón tay không tên, gần bên
ngón út, nên gọi là áp út). Có câu "Vô danh Thiên địa chi thủy"
無名天地之始 (không tên là trước khi có trời đất)
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*Địa tịch ư sửu: là khi mở trời rồi, đất mới được thành hình,
do khí nhẹ bay lên làm trời, khí nặng lắng xuống thành đất. Cơ
biến hóa này do Mẫu (mẹ) tượng trưng ngón tay cái trên bàn
tay gọi là Mẫu chỉ. Vạn-vật hữu hình trong trời đất này đều do
Mẹ tạo thành, có câu "Hữu danh vạn-vật chi mẫu"
有名萬物之母. Đạo Cao-Đài xác nhận trong vũ-trụ bao la đều
do Phật Mẫu điều hành, Phật-Mẫu nắm cơ hữu tướng. Chí
Tôn nắm phần vô tướng.
*Nhơn sanh ư Dần: Tức là nay qua Hội Dần là thời kỳ của
nhơn-loại, là người. Bây giờ đủ cả "Cha- Mẹ- Con" Tam Tài
thống hiệp. Người đứng vào ngôi cùng với trời đất tức là
Thiên- Địa- Nhân. Đạo-pháp đã đúng hội Tam-Kỳ kiết quả.
Cao-Đài xuất thế là hiệp với Thiên thơ đã định:
"Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
"Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên".
Do vậy mà Ấn Tý của thời kỳ thứ ba Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ
là thời kỳ Thiên Địa hoằng khai.
Đã qua ba thời kỳ mở Đạo:
- Nhứt kỳ Phổ-độ là tượng bông sen búp, nên hai bàn tay đưa
thẳng ra đặt úp vào nhau.
- Nhị Kỳ Phổ-độ là tượng cái bông tàn đi, để chuyển tiếp
thành trái, hai bàn tay nắm lại với nhau.
- Tam kỳ Phổ-Độ này thật sự đã thành hình, kết quả, có nghĩa
là tu thì thành: Hiền thăng, dữ đọa. Nhưng khi đạt kết quả rồi
không phép hưởng riêng một mình, mà phải gieo trồng lại, tiếp
tục cho nhơn sanh hưởng nhờ, luân-lưu cho khắp cả Đại Đồng
thế giới cùng chung hưởng mới gọi là Phổ-Độ. Xem thế là chỉ
hai bàn tay mà nắm cả Càn Khôn vũ trụ. Kinh nói là"Ốc trần
hoàn ư song thủ chi nội"
Đức Quyền Giáo-Tông chỉ-dẫn thêm:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

65

Lạy Thầy ba lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm: Nam Mô Cao Đài
Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Lạy Phật, lạy Tiên, lạy Thánh 3 lạy, mỗi lạy 3 gật. Mỗi bài kinh
đều có chỉ câu niệm rồi, không cần nhắc lại (Xem câu niệm
cuối mỗi bài Kinh)
Còn xá bàn Hộ Pháp là tại Tòa Thánh và các Thánh Thất. Các
nhà tư như có tuần tự, có vọng bàn Hộ Pháp mới xá. Còn nơi
nào không có bàn Hộ Pháp thì không buộc phải xá. Có nhiều
khi nhà tư, hoặc Lễ,Vía hiến các Đấng cũng xá,là sái phép
Từ Đầu Sư đổ lên có qui vị, hoặc tuần tự, thì lạy 3 lạy, mỗi lạy
3 gật, niệm danh hiệu và tước phẩm của vị ấy.(2)
Từ Chánh Phối Sư đổ xuống Lễ Sanh thì lạy 3 lạy, không có
gật.
Từ Chánh Trị Sự đổ xuống Tín đồ, lạy 4 lạy, là vì có thêm 2 lạy
kỉnh Thiên và kỉnh Địa, nên mới có sự phân biệt là:
Hai lạy đầu phải quì để chỉ rõ rằng: kỉnh Thiên Địa;
Hai lạy sau thì đứng để chỉ nghĩa lạy vong phàm cho phân
biệt. Còn lạy người sống thì 2 lạy.
Nên nhớ: lấy dấu Phật, Pháp, Tăng duy chỉ có làm Lễ
Đức Chí Tôn mà thôi. Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật thì không
có lấy dấu chi hết.
(1) Khi nào có Nam Nữ sắp hàng hai bên thì mới xá Đàn, còn
ngoài ra thì không xá Đàn.
Phụ luc: Phần giảng dạy của Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Châu
tri số 61 đề ngày 18 tháng 8 năm Mậu Dần (Dl 10-10-1938).
(2) Như lạy Đức Quyền Giáo Tông, thì niệm Nam Mô Đức
Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
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Lạy Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh, thì niệm Nam Mô Đức Bà
Đầu Sư Lâm Hương Thanh.
D-Tham khảo tài liệu của Đức Quyền Giáo-Tông dạy từ
buổi đầu
1/. Cách lạy thường cúng Tứ thời:
"Trước khi phải đánh ba tiếng chuông rồi, thì sửa soạn khăn
áo, đèn nhang cho đủ. Như có nhiều vị cúng Đấng Từ Bi, thì
phải vào Điện Thờ mà sắp bài ban, đứng ngay hàng hai bên.
Nghe ba tiếng chuông lần thứ nhì, thì hai bên chắp tay kiết
quả, đưa chí trán mình, xá xuống chí gối (1) rồi hai bên đều
khởi chơn phía trong điện mà bước vào chỗ quì, mỗi hàng ba
vị. Rồi ngước lên Điện, mới đưa tay kiết quả đến trán mình, xá
đến gối ba xá, phổ Thiên áp Địa gọi là Tam Tài, mới khởi chơn
trái bước tới một chút, quì chơn mặt xuống trước, chơn trái quì
theo cho ngay thẳng cái mình, mắt thì ngó ngay Thiên Nhãn:
- Đưa tay kiết quả lên trán chính giữa mà lấy dấu, niệm: Nam
Mô Phật
- Đưa qua bên tả gần lỗ tai niệm: Nam Mô Pháp
- Đưa qua bên hữu gần lỗ tai niệm: Nam Mô Tăng
Xong rồi mới để tay kiết quả nơi ngực mình, chỗ trái tim, chớ
rời ra.
- 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 Tiên Trưởng kiêm
Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
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- 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 ba lạy (Mỗi lạy 4 gật là 12 lạy)
Khi lạy rồi, khi ngước dậy thì đưa tay kiết quả lên trán rồi mới
chắp xuống ngực. Khi mãn lễ cúng đứng dậy, cũng đứng chơn
trái trước, cũng xá ba xá như trước, mới day ra bàn Hộ Pháp
xá một xá, rút từ hàng đi thứ tự mà ra.
2/-Khi lạy hai tay xòe ra đặt úp xuống, hai ngón tay cái gác
tréo nhau thành hình chữ thập, tạo thành con số 4. Ngón cái
của bàn tay mặt đặt trên ngón cái của bàn tay trái tức là Âm
trên Dương, có nghĩa là Âm bao Dương, vì Dương thì tán Âm
thì tụ nên Âm phải giữ Dương, đó là ý nghĩa của Lưỡng Nghi
sanh Tứ Tượng.
Tóm lại: trong cách lạy buổi Tam-Kỳ Phổ Độ này là gồm đủ
các con số chỉ về Lý Dịch rất cao siêu, mầu nhiệm: hiệp đủ Âm
Dương, Tam Tài, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ hành. Kinh dạy
rằng: "Hỗn độn Tôn sư. Càn Khôn chủ tể. Qui thế giới ư nhứt
khí chi trung. Ốc trần huờn ư song thủ chi nội".

LĂNG LOÀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Người làm phước có khi mắc nạn,
"Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang."
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LĂNG MẠ DANH THỂ CHÍ TÔN
Theo Húân lịnh 638 của Đức Hộ-Pháp ngày 4-6-Đinh Hợi
(1947) nói rằng: "Dầu tòan Hội Thánh hay là một phần tử của
Hội Thánh tức là một Chức sắc Thiên phong nào cũng
vậy,phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh Thể của
Người chẳng phải là dễ. Vì vậy mà Chí-Tôn phải đem lương
sanh ấy vào bậc Thiên phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh,
Tiên, Phật mới đáng làm hình thể của Người. nếu để phàm
phong thì quả nhiên nhân lọai đã lăng mạ danh thể của
Người. ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ. Mà Thiên
phong chánh vị còn giữ phàm tánh thì lại lăng mạ danh thể
của Người hơn thập bội".

LĂNG XĂNG XẠO XỰ
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất."

LÂM Quẻ 19. Quẻ Địa Trạch Lâm
Quẻ 19. Quẻ Địa Trạch Lâm 地 澤 臨
Tượng: Cơ quan Hiệp-Thiên Đài
Quẻ này là quẻ Địa Trạch Lâm. Đoài hạ là nội Đoài, Khôn
thượng là ngoại Khôn. Khôn vi Địa, Đoài vi Trạch, nên tên quẻ
đặt là Địa Trạch Lâm. Biệt số 82
Chữ Lâm 臨 có nghĩa là trên soi xuống. Nếu lấy theo tượng
quẻ thì trên trầm có đất, tức là có bờ đất chung quanh nên có
cái nghĩa đất soi xuống nước.
Về thứ tự quẻ, sau quẻ Cổ tiếp lấy quẻ Lâm là cớ vì sao?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cổ nghĩa là việc, hễ đã có công việc thì sau mới làm đến lớn
được, thế nên sau quẻ Cổ tiếp đến quẻ Lâm là vậy. Lâm nghĩa
là lớn "Lâm giả đại dã" 臨 者 大 也
Về thể quẻ, lúc đầu là quẻ Khôn, vì đem lại hai nét Dương
thay vào hào Sơ và hào Nhị, thế là Dương cương tiệm trưởng,
mà tới ngày thịnh lớn nên đặt tên là Lâm Lại trên Đoài trạch có
Khôn địa, tượng là bờ đất bức cận với nước, cũng gọi là Lâm
nghĩa là bức gần.
Nhìn chung thì Khôn tượng đất, Đoài tượng đầm (ao, hồ) tức
nhiên trong ao, hồ có nước,có nghĩa là đất soi xuống nước.
Khi đất ở trên hồ, là đất và nước gần nhau, nhờ đất mới giữ
được nước nên cũng ngụ ý là tới gần.
Đối với các vật không gì gần gũi bằng đất với nước, thường ví
biên cương bờ cõi là "đất nước" (nghĩa bóng nói là quốc gia
lãnh thổ).
Buổi này, văn minh khoa học cũng cho biết sự ghi chép của
Nam-Tào Bắc-đẩu đều ghi chép hành vi cử chỉ của người
không khác máy Camara ghi nhận. Về đạo pháp là cơ quan
bảo thủ chơn truyền, chính là Hiệp Thiên Đài.
Vậy thì:
Quẻ Lâm là tượng cho Hiệp-Thiên-Đài:
Nay, Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí-Tôn mở cơ tận độ
tức là Đại Ân xá lần ba, đứng về hữu hình thì có hai Đài thay
trời lo cứu thế và chuyển thế tức nhiên là Trời người đồng trị:
Người trị xác, Trời trị hồn.
Cửu Trùng Đài thì lo về giáo hoá nhơn sanh, dưới quyền
hành của Giáo Tông Chưởng quản.
Hiệp Thiên Đài thì lo bảo hộ luật pháp chơn truyền dưới
quyền hành của Hộ Pháp Chưởng quản.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

70

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Khi nào hai ông chủ của hai cơ quan này hiệp một là quyền
Chí-Tôn tại thế.
Nay Đạo Cao-Đài thành hình là có đèn Trời soi xét lập đủ cơ
quan Lập pháp và Hành pháp.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có 3 Đài:
Là hình thể Đạo tại thế:
1- Bát Quái Đài: Thể hiện Linh Hồn, thuộc Thần.
2 - Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần, thuộc Khí.
3 - Cửu Trùng Đài: Thể hiện xác thân, thuộc Tinh.
I- Bát Quái Đài:
Bát-Quái-Đài là ngôi thờ phượng Đức Thượng Đế tá danh:
Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma Ha-Tát và các Đấng GiáoChủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngũ Chi
Đại-Đạo là Nhơn-Đạo, Thần Đạo Thánh-Đạo, Tiên-Đạo, PhậtĐạo.
Bát-Quái-Đài dưới quyền Đức Chí-Tôn, Ngài là Chúa của chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật cùng vạn-linh, chính ông chủ BátQuái-Đài là Đức Chí-Tôn.
Ngày nay Đấng Thượng-Đế đã đến với nhân loại, xác định rõ
ràng:
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của
Thầy là Thái Cực.
Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ
Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng
mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà
sanh ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi
là chúng sanh."
2- Hiệp Thiên Đài
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hiệp-Thiên-Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông
công cùng Đức Thượng-Đế và các Đấng Thiêng liêng bằng
Cơ Bút do chức sắc Hiệp-Thiên-Đài phò loan để tiếp các
Thánh ngôn và Luật Pháp Đại-Đạo của các Đấng Thiêng Liêng
giảng dạy.
Hiệp-Thiên-Đài dưới quyền Hộ-pháp làm chủ. - Hiệp-ThiênĐài là quyền Hộ-pháp làm chủ.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong
theo phẩm trật sau đây:
-Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời
cùng Luật Đạo.
-Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
-Thượng-Sanh lo về phần Đời của Đạo.
-12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dưới quyền
hành sự của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh.
Vậy thời Lâm là nói sự to lớn của Hiệp-Thiên Đài tức là CƠ
SANH BIẾN VẠN LINH đó vậy.

LÂM CHUNG
臨 終
F: Agoniser, Agonie
Lâm: tới, sắp sửa. Chung: dứt, hết, chết. Lâm chung là sắp
chết, đồng nghĩa: Hấp hối (Đến lúc hết, hấp hối).
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trước khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Mẹ ơi! Một lời nói sai với
Ngự-Mã cũng bị đọa, huống chi sửa cải chơn truyền tội trọng
dường nào! Sự lỗi lầm của con nay việc đem Em về tước
quyền Thiên-Quân nên gánh lấy tội-lỗi. Tưởng lúc lâm chung
đày đọa xác thân vậy thôi. Nào dè, linh hồn chịu án ThiênCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Điều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã đầy lòng Từ-bi Bác-ái vị tha
đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt là Đức Ngài không nói đưa
Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức Thượng-Phẩm và Lục Nương
dìu độ."

LÂM NÀN (LÂM NẠN)
Kinh Sám Hối có câu:
"Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ,
"Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa."

LÂM NÀN TAI ÁCH
Thầy dạy: Năm Bính Dần (1926)
"Các con ôi! Các con sầu một, Thầy đây lại thương mười.
Thương thương ghét ghét, các con đặng biết, trong khi các
con lâm nàn tai ách, các con vì Đạo mà phải buộc ràng tay
chân trong quan lại."

LÂM NGUY
F: Être en danger.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lâm nguy miệng vái làm lành,
"Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong."

LÂM QUANG BÍNH (Tên)
Ông là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÂM THỊ (Lâm Ngọc Thanh)
(Xem Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh. Vần L.)
Thông thường ngày xưa khi gọi người nữ phái thường gọi chữ
Họ (như Lâm) và kèm theo chữ Thị (chỉ đàn bà con gái) chứ ít
khi gọi tên tộc. Như trường hợp này Đức Chí-Tôn gọi Lâm Thị
hoặc Lâm Thị Ái-nữ để tỏ tình thương yêu của vị cha già với
con gái. Chính Bà là Lâm Ngọc Thanh, một nghiệp chủ ở Vũng
Liêm vừa giàu sản nghiệp và cũng vừa giàu lòng đạo đức. Bà
đã để ra một số tiền lớn mua đất làm Đền Thánh 140 mẫu,
đồng thời những gì cần thiết cho Đạo nghiệp Bà sẵn sàng
cung ứng, như việc xây chùa Từ lâm (Gò Kén ) vào thời Hòa
Thượng Như Nhãn, cho đến lúc mượn nơi này để làm Lễ Khai
Đạo, Bà cũng hỉ hiến tiền bạc để đúc tượng, làm Đông lang,
Tây lang… Đây là những Bài Thánh Giáo Thầy dạy riêng:
Ngày 1-10-1926 (âl 25-8-Bính Dần).
THẦY: Các con, Lâm thị con ôi! Thầy chẳng có phương chi để
vào lòng con sự thương yêu con và cũng không thế nào làm
cho con hiểu rõ quyền Chí Tôn của Thầy đặng.
Con trông cậy nơi Thầy, phú thác thân con cho Thầy. Nầy con
ôi, nếu mắt phàm thấy rõ thì con sẽ kinh khủng quyền hành
Thầy thế nào. Ngay giữa điện kìa, trên đầu các con, chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật chầu chực kìa, họ đều cúi đầu lặng lẽ đặng
nghe Thầy nói với con. Kìa, Quan Âm Bồ Tát đang châu mày
đổ lụy mà cầu nguyện cho con, cầm sẵn tờ hịch chiếu cầu rỗi
cho mẹ con, con thấy đâu các Đấng ấy, vì vậy nên Thầy không
chấp. Con nên thật lòng trông cậy nơi Thầy. Con ôi! Bao nhiêu
của thế gian con đã đổ đặng cầu siêu rỗi cho mẹ con mà
chẳng đặng, duy nhờ từ ngày con biết thờ phượng Thầy mà
mẹ con đã vào Bạch Thiên Cung Án, con đâu thấy điều ấy cho
đặng, tự nơi con, bởi công con mà Cửu Huyền Thất Tổ con
đặng rỗi. Con phải hiểu biết, vì hiếu của con mà Thầy càng
thêm luyến ái. Thầy khuyên con một điều là phải bỏ phận vinh
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hoa mà cam nâu sồng khổ hạnh. Ngày vinh hiển thiệt của con
chẳng phải nơi chốn hồng trần vô vị nầy. Con thương Thầy,
con tưởng lấy con, lo độ rỗi cho Thầy lập thành Nữ phái.
Thầy trông cậy nơi con, cũng như con trông cậy nơi Thầy. Cha
con hiệp đồng thì đủ quyền thế mà cải số Nam Tào chánh
thức, con hiểu à! Con an tâm. Thầy đủ quyền hành đặng làm
cho con đắc thành chánh quả đặng độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ
con, con tưởng chắc vậy chăng? Thầy đã nói nó vào Bạch
Thiên Cung Án, mà còn tội lỗi gì con. Con có chức, Thầy sẽ
ban, ráng đợi con nghe. Con cứ đi phổ độ, chừng nào Nữ phái
đặng đúng 200 người thì Thầy ban Tịch và phong sắc con
nghe.
Có Thánh kinh đó, con phải đọc Thánh kinh cho thường cho
chị con nghe, mỗi tuần phải đọc riêng cho chị con ba lần như
vậy. Nghe và tuân theo. Thầy ban ơn cho các con.

LÂM THỊ ÁI-NỮ
Lâm Thị đây là theo cách gọi ngày xưa: gọi người phái Nữ thì
gọi Họ (Lâm) trước kế đến là Thị (người ấy, chính là, chỉ phái
nữ) như Đường-Thị là người đàn bà họ Đường, Ca-Thị là
người đàn bà họ Ca. Ái-Nữ là con gái yêu, cưng. Đây là tiếng
gọi thân thương của Đấng Đại-Từ-Phụ đối với bà Lâm Ngọc
Thanh. Trước, Bà được phong chức Nữ Chánh Phối Sư,
Thánh danh Hương-Thanh. Năm 1937, Bà qui liễu, được truy
phong là Nữ Ðầu Sư. Tượng của Bà đặt nơi mặt tiền ĐềnThánh, trước Lôi Âm Cổ Ðài, ngang tượng Ðức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung. Bà là người có đại công đối với nền ĐạiĐạo này, ngay buổi khởi đầu mối Đạo cho đến khi kết thúc
cuộc đời Bà.
Chùa Giác Hải: ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
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Thầy dạy: "Lâm thị Ái Nữ, nếu Thầy phải đổ tội cho ai thì
Thầy phải nói vì con Phổ Độ trễ, con nêu ra sự ngăn cản ấy,
con hiểu tại sao chăng? Tại lời dèm pha của phái phụ nữ mà
ra nỗi ấy! Các con phải gắng sức, Thầy hằng ở bên các con,
chẳng hề bỏ các con buổi nào, thì tưởng chưa ai phá Đạo
đặng."

LẦM LẠC
(Lầm là còn mê muội, không phân biệt chơn giả. Lạc là sai
đường lối ban đầu) Kẻ lầm lạc về việc đời còn nguy khốn, nếu
như tu mà bị lầm lạc e mất cả chơn linh. Thế nên người tu
phải nhận định cho rõ biết đâu là chánh mà theo, đường tà thì
tránh. Phải đạo chánh, Giáo chủ cũng như giáo pháp phải
chánh
Thầy dạy ngày 21-8-Bính Dần (Thứ hai: 27-9-1926):
"Các con, Thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe
một Thầy thì khỏi lầm lạc. Con Trung cứ lo khai Đạo, món
binh khí tà quái vì đó mà tiêu diệt. Nước Nam có một chủ mà
thôi là Thầy. Từ trước vì nhiều Đạo trong nước mà chẳng một
Đạo nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân nên nước phải yếu,
dân phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chưa biết
làm chủ. Thầy vì thất lẽ công bình thiêng liêng ấy mới giáng
trần lập Đạo tại Nam phương, tức là thay mặt Càn Khôn Thế
giới mà qui chánh truyền nhơn loại. Trong mối Đạo Thầy đã
lập thì hằng nói tiên tri rằng : Ngày kia có một nước đương
trong vòng nô lệ, vì Ta mà làm chủ nhơn loại, các con hiểu à!
Đừng nghe, vì nếu chẳng vậy, ngôi Giáo Tông chẳng ai dám
ngồi. Tất cả sáu ngôi kia, hễ các con đến dựa thì quỉ giết chết,
nghe à! Lập Nhơn phẩm làm Thiên phẩm chẳng dễ chi mà
không dùng huyền diệu."
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LÂN
驎
E: The unicorn.
F: La licorne.
Lân là một giống thú linh trong hàng Tứ Linh (Long, Lân, Qui,
Phụng).
Lân là con cái, còn con đực gọi là Kỳ, gọi chung là Kỳ Lân. Kỳ
Lân thuộc loài nai, hình dáng giống như con hưu, mình vằn,
đuôi giống như đuôi trâu, vú giống như vú ngựa, có một sừng
trên đầu, tánh rất hiền lành, không ăn thịt con vật khác, chỉ ăn
cỏ, nên gọi nó là Nhân thú (con thú có lòng nhân từ).
Mỗi khi nơi nào có Kỳ Lân xuất hiện thì có Thánh nhân ra đời
cứu giúp dân chúng. Do đó, Kỳ Lân báo hiệu điềm lành, sắp
có thái bình thịnh vượng.
Câu chuyện về Lân: Trước khi bà Nhan Thị sanh ra Đức
Khổng Tử, Bà nằm mộng thấy một con Kỳ Lân đến trước mặt
bà nhả ra một tờ ngọc thư có đề chữ: "Thủy Tinh chi tử, kế suy
Châu vi Tố Vương" nghĩa là Con của Thủy Tinh, nối nhà Châu
suy làm vua không ngôi.
Năm Đức Khổng Tử 71 tuổi, người nước Lỗ đi săn, bắt được
một con Kỳ Lân nhỏ và què chân trái. Đức Khổng Tử hay
được, đến xem thì Ngài biết rằng Ngài sắp trở về cõi thiêng
liêng. Hai năm sau, Đức Khổng Tử mất, thọ 73 tuổi.
Theo phong tục cổ truyền của người Tàu và Việt Nam, trong
những ngày Tết, thường rước Lân và Rồng đến múa, bởi vì
người ta tin tưởng rằng, con Lân, con Rồng sẽ đem lại điềm
lành và điều may mắn cho gia đình.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Xem mai trông gặp trổ hai lần,
Như Ðức Khổng xưa muốn thấy Lân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hờn gió, giận mưa hoài trí tính,
Thâu niên chẳng đoái chút tinh thần.
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nước Lỗ biến hình lân.

LÂN BANG NAM QUỐC
鄰邦南國
E: The neighbouring countries of Việt Nam.
F: Les pays voisins de Việt Nam.
Lân: gần, chỗ láng giềng. Bang: một nước. Nam quốc: nước
Nam, tức là nước Việt Nam. Lân bang Nam quốc là những
nước láng giềng của Việt Nam. Đó là: Miên, Lào, Trung quốc.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Bần đạo xin nghiêng
mình chào các nước lân bang đã có tình thân hữu cho các vị
lãnh sự sứ thần đến tham dự cuộc lễ nầy.

LÂN MẪN
憐愍
Lân mẫn 憐愍 là thương xót và lo lắng giúp đỡ.
Thường chúng sanh hay cầu xin Đức Phật Quan Thế Âm
thương xót ân cần lo lắng và cứu vớt cho dân chúng đang bị
đày đọa khổ sở nơi cõi trần này.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
"Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc."
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LẤN LƯỚT HỒ ĐỒ
Kinh Sám Hối có câu:
"Phải cho biết kỉnh vì trên trước,
"Đừng buông lời lấn lướt hồ-đồ."

LẨN BẨN
Lẩn bẩn: quấn quít.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lẩn bẩn cứ theo toan cám dỗ,
Làm cho nên nỗi Ðạo xa Thầy.

LẨN QUẨN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Trăm năm lẩn quẩn đường nhơn nghĩa,
Một kiếp đeo đai mối nợ tình.

LẤP NGÕ TÀI HIỀN
E: To hide the talented man.
F: Cacher les hommes de talent.
Lấp: Bít lại, che khuất. Ngõ: nẻo, đường. Tài: có tài. Hiền:
người vừa có tài năng vừa có đạo đức.
Lấp ngõ tài hiền là bít đường chận lối, không cho người hiền
tài có đường tiến thân để đem tài năng ra giúp đời giúp đạo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Hãy có dạ kỉnh già thương khó,
"Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LẬP CÔNG BỒI ĐỨC
立功培德
"Ấy vậy cơ quan Phước Thiện Phạm Môn là trường thi công
quả của Đức Chí Tôn đã đến lập sẵn nơi làng nào, ấp nào
cũng có một cơ sở Phước Thiện cho toàn Đạo hữu ở thôn quê
đến đó để thi thố lập công bồi đức hầu đoạt thủ phẩm vị
Thiêng Liêng của Chí Tôn đã dành sẵn cho con cái của Ngài."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Vì xác thịt còn chưa thoát tục,
Nên tạm đành một lúc trần gian.
Rày thời kíp phải liệu toan,
Lập Công bồi đức cứu an linh hồn.

LẬP CÔNG CHUỘC TỘI
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện huyền diệu cao sâu,
Lập công chuộc tội mới hầu khỏi oan.
Phước Thiện cứu kẻ ngỗ ngang,
Độ Chi Phái nghịch dễ dàng cảnh tu.

LẬP CÔNG TRỪ QUẢ
Đức Thượng Phẩm dạy: "Qua thời-kỳ thứ nhì (của Thể Pháp
Thiên đạo) là đem ĐỨC TIN đã thụ được đặng tập luyện tâm
tánh và khởi lập công trừ quả đặng tự giải khổ cho mình và
giúp phương cứu khổ cho toàn nhân loại. Ấy là phương tập
luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy."
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LẬP ĐẠO KHÓ, TRỊ ĐẠO KHÓ HƠN
Lời Thầy: "Thầy thường nói với các con: Lập một nước thì dễ
mà trị một nước thì khó. Về mặt tinh thần, lập một nền Đạo lại
khó mà trị một nền Đạo lại khó nữa. Vì phải hàng phục nhơn
tâm thành hay bại là do nơi đó."

LẬP ĐỨC
立德
E: The establishment of the virtue.
F: L’établissement de la vertu.
Lập đức 立德 là làm những việc có công đức. Đây là một
trong Tam lập: Lập đức, Lập công, Lập ngôn
Lập đức là gì? Là dùng sự Thương-yêu để cứu độ chúngsanh mà Đức Chí-Tôn đã có nói "Sự Thương yêu là chìa khóa
mở cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó. Các Đẳng chơn-hồn tái
kiếp đang chơi-vơi trong "Tứ diệu đề khổ". Muốn thoát khổ họ
phải thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo ThậpNhị Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng
khổ. Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ
khổ đã, muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thương
yêu. Cho nên bậc thứ nhất của Thập Dhị Đẳng cấp Thiêng
liêng là Minh-đức đó vậy. Có Thương yêu mới thọ khổ được,
ta thương Cha Mẹ ta, ta mới chịu khổ mà bảo dưỡng Cha Mẹ
lúc tuổi già, ta thương con ta, ta mới lo tảo lo tần nuôi nó khôn
lớn, ta thương những người cô thế tật nguyền ta mới tầm
phương giúp-đỡ họ, mà tầm phương giúp họ là thọ khổ đó
vậy.
Thọ khổ rồi mới thắng khổ, thọ khổ không phải một ngày, một
bữa, mà phải thọ khổ cho đến nơi đến chốn, nghĩa là nuôi Cha
Mẹ cho đến tuổi già, lo cho con từ khi còn bé cho đến lúc nó tự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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lo cho nó được. Hai điều đó còn dễ, đến lo cho thiên hạ hết
khổ mới khó, vì khi lo người này, hết người này đến người
khác và cứ như vậy trọn kiếp sanh mới gọi là thắng khổ, có
thắng khổ mới về được với Đức Chí-Tôn bằng con đường
Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng liêng."
Phải thấy rõ: ĐỨC là chìa khóa mở đại nghịêp thiêng liêng,
hữu hình hay vô-vi cũng vậy.
Lấy Đức làm nền tảng THƯƠNG-YÊU. Cái kho Thương-yêu
có tài đức mới mong-mỏi đặng. Kho vô tận ấy hiển-nhiên trước
mặt, thì kẻ nào đi trái con đường ấy chẳng hề lập nghiệp cho
vững được.
Chí-Tôn nhủ rằng: "Các con muốn đọat cái đại nghiệp Thiêng
liêng của các con duy tu lập Đức.
Yêu ái Đức thân sinh, hai tiếng đó hầu qui tụ cả đại nghiệp của
mình, từ thuở, bao lần triết-lý các Tôn-giáo đều dạy TU và
ĐỨC thì ngôi-vị đã sẵn, không hề kẻ làm tội ác kia tranh giành
đặng. Ấy đó, Bần-Đạo xin nhắn-nhủ tòan Đạo trụ cả khối tinhthần cứ mài-miệt Đức-tin cho vững, thỏang có thất-bại BầnĐạo lãnh cả tội-tình cho.! Tin thì nghiệm xem ra thế nào, tin
quả-quyết như Bần-Đạo đã tin, chúng ta đồng tiến nữa, bao
nhiêu năng lực cá nhân góp tăng trăm ngàn nhiệt độ tổng số
lại thì không có lực-lượng nào ngăn cản được.
"CHÍ-TÔN hứa với chúng ta đủ điều, thì không hề thất hứa bao
giờ, duy tại chúng ta còn khiếm Đức-tin nên sự đọat thành hyvọng của chúng ta còn chậm trễ đến ngày nay, mau hay chậm
cũng tại chúng ta: muốn tin hay không tin mà thôi. Vậy BầnĐạo xin khuyên tòan Đạo cố gắng trụ Đức-tin thêm nữa. Cần
phải TU LẬP ĐỨC làm căn-bản, thì ắt hẳn đọat nguyện hiểnnhiên. Cái sự nghiệp của Trời và Người muốn làm chủ nó mà
hưởng, thì chỉ có TU và LẬP ĐỨC" (Ðức Hộ Pháp 14-7-ĐinhHợi 1947)
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Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."

LẬP GIÁO
立教
Đức Hộ-Pháp khi thuyết về Phật Thích Ca, Ngài nói: "Nếu
không phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài lập
giáo dường ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á-Đông này
thôi, mà cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ triết-lý đạo-đức cao siêu
của Ngài, người ta theo chẳng biết bao nhiêu."

LẬP HỌ
Tân Luật- Chương III: Về việc lập Họ:
- Ðiều Thứ Mười Sáu: "Nơi nào có đông tín đồ được chừng
500 người sắp lên, thì được lập riêng một Họ đặt riêng một
Thánh Thất, có một Chức Sắc làm đầu cai trị.
- Ðiều Thứ Mười Bảy: Sự lập Họ phải có phép Ðức Giáo
Tông và phải do nơi quyền người.
- Ðiều Thứ Mười Tám: Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh
của Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải do nơi người,
chẳng đặng tự chuyên mà trái Ðạo.
- Ðiều Thứ Mười Chín: Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn
đạo phải tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe dạy. Trừ
ra ai có việc được chế.
- Ðiều Thứ Hai Mươi: Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày
phải làm Tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Mỗi
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Thời phải cúng đúng 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối và 12
giờ khuya. Ðổ một hồi chuông trước khi hành lễ. Trong mấy
Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh tùy ý.

LẬP HỒNG THỆ VÀO PHẠM MÔN & CÂN THẦN
Bấy giờ, nhân sự nghe theo Đức Hộ-Pháp vào Phạm môn
ngày càng đông nên cần phải mở Lương điền ra các Tỉnh khác
nữa. Ngày 03-01 năm Nhâm Thân (Thứ Hai:8-2-1932) Tất cả
người Phạm Môn lập Hồng thệ "Đào Viên Pháp" quì trước
Thiên bàn Đức Chí-Tôn mà thề rằng:
"Tôi, (Họ, Tên, Tuổi) thề rằng từ nay coi Phạm Môn như ruột
thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi liều
mình với anh em tôi. Nếu ngày sau tôi thất nguyện, quyền
Thiêng liêng sẽ hành pháp Tận đoạ Tam đồ bất năng thoát tục
và Thầy tôi không nhìn nhận tôi nữa".
Thoạt đầu, nhóm thực dân Pháp nghi rằng Đức Hộ Pháp sẽ
lập ra Chi Phái Cao-Đài mới, để đối kháng với ba ông Quyền
Đầu Sư: Trang, Tương và Thơ đúng như ý đồ của Pháp hoạch
định, do đó chúng mới để yên cho Minh Thiện Đàn phát triển.
Đến khi thấy thành lập Phạm Môn, ban qui điều. Phân nhiệm
tổ chức; phát triển hậu cần. Bấy giờ thực dân Pháp sinh lo
ngại nên quyết dẹp Phạm Môn. Chúng xúi giục những thân
nhân của nhóm người theo Phạm Môn kiện Đức Hộ-Pháp ra
Toà về tội: dụ dỗ con em họ bỏ quên tộc họ của mình mà tôn
thờ họ Phạm, phá hoại phong hoá Việt-Nam, xúc phạm Tông
đường của họ.
Đức Hộ-Pháp ra Toà trả lời về Phạm Môn:
Trước Toà, Đức Hộ-Pháp giải thích rằng:
Câu 1: Chữ Phạm có nhiều nghĩa trong lối viết chữ Nho, mà
chữ Phạm 梵 đây là Phật, gồm có lâm 林 trên và phàm 凡
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dưới. Tóm lại: Phạm Môn là cửa Phật, chứ không phải là tộc
họ Phạm của Ngài (là Phạm Công Tắc).
Câu 2: Khi vào Phạm Môn có buộc mỗi người phải làm Tờ
hiến thân, có cha mẹ, vợ chồng đồng ý ký tên mới nhận, thì
không có lý do gì ai dụ dỗ ai được.
Câu 3: Điều thứ nhì trong "Thập điều giới răn" của Phạm Môn
có qui định rõ "Phải trọn hiếu với Tông đường, phụ mẫu. Trọn
nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha mẹ, thì không thể bảo rằng
phá hoại luân lý, xúc phạm Tông đường được.
Toà không buộc tội về những lý do trên, lại xoay qua vấn đề
"Lập Hội đoàn" không xin phép. Đức Hộ-Pháp chống án lên
Toà Thượng Thẩm Sài gòn. Toà Thượng Thẩm Sài gòn xử
chung quyết "Y án Toà Sơ Thẩm". Đức Ngài liền chống án lên
Tối Cao pháp viện ở Thủ đô Paris (Pháp). Đức Ngài uỷ quyền
cho Ngài Bảo-Cô-Quân là Luật-sư Dương văn-Giáo thay mặt
Đức Ngài lo việc chống án. Kết quả: Tối cao pháp viện phán
quyết: Trắng án! Bấy giờ, Đức Ngài vẫn lo hoạt động Phạm
Môn: một mặt bổ nhiệm 21 vị Phạm môn đi 21 Tỉnh (Thuở ấy
miền Nam Việt-Nam chỉ có 21 Tỉnh mà thôi). Một mặt Ngài trở
về Tây Ninh lập Phạm Nghiệp.
Lập Hồng thệ: Trước khi lập hồng thệ phải được Cân Thần
trước. Xin nói rõ cách lập hồng thệ là dùng rượu đỏ (vin rouge)
đổ vào một ly lớn, mỗi người nhúng ngón tay giữa của bàn tay
mặt vào rượu mà nói rằng: "Đây là huyết thệ của tôi" rồi uống
mỗi người một hớp. Cha mẹ, vợ con của người chánh danh
cũng phải uống mỗi người một hớp. Người chánh danh Phạm
Môn được Hồng thệ quì trước Thiên Bàn nguyện như trên.
Đức Hộ Pháp nói đáng lẻ mỗi người phải cắt tay mình lấy máu
đựng chung, rồi mỗi người uống một hớp, nhưng mấy em làm
người Đạo, mỗi người đều giữ trường trai, không thể làm như
vậy được, nên phải dùng rượu chát đỏ để thay thế.
Cân Thần: Đức Hộ Pháp nói : Cân Thần có 12 điều kiện:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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4- Là Lực
8- Là Tình
12- Là Số

Ngài chỉ xài 4 điều kiện đầu là: Hạnh, Đức, Trí, Lực.
Cũng như Hạnh được 5 điểm, Đức được 4 điểm, Trí được 6
điểm, Lực được 7 điểm; cộng 6 + 4 + 6 + 7 = 22 điểm chia lại
cho 4 thì được 5,5 điểm. Người đủ trung bình là 5 điểm thì
được đậu. Ai dưới trung bình thì lập công đức thêm, sẽ thâu
nhận sau. Trước khi lập hồng thệ phải được Cân Thần trước,
nếu đậu mới được thọ "Đào Viên Pháp" tức là làm lễ hồng thệ.
Lập hồng thệ thì mới là người chánh thức của Phạm Môn.
Đức Lý Giáo Tông có giáng cơ tại Thảo Xá Hiền Cung cho bài
Thánh Giáo như vầy:
Gặp cảnh khó tùy cơ xoay chuyển
Lập minh từ trước diễn thi văn.
Tả biên có tạo Dịch Đình,
Hữu biên tạo Phong Vân Kinh Thơ Viện
Sau sẽ tạo Thảo Đường Bửu Điện,
Có Thích Ca Bạch Mã hiện thân
Lão khuyên vậy khá lo lần.

LẬP KẾ ĐỒ MƯU
立計徒謀
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
"Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
"Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
"Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu."
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LẬP KHỔ HÌNH
立苦刑
Thầy dạy: ngày 11-11-1926 (âl 7-10-Bính Dần)
"Than ôi! Thầy đã là Ðấng lập khổ hình, chiếu theo phép công
bình của Tạo hóa, nhưng thấy nhơn sanh càng ngày càng
bước vào con đường hắc ám, để đem số phận buộc vào đó,
thì Thầy cũng bắt đau lòng, nhưng chẳng lẽ bỏ phép công vì
sanh chúng".

LẬP LUẬN
立 論:
E: To discuss.
F: Raisonner.
Lập: Tạo ra, dựng nên, đứng thẳng. Luận: bàn luận. Lập luận
là sắp đặt ý tứ và lý lẽ lập thành lời nghị luận để người nghe
nhận thấy vấn đề đưa ra là hợp lý.

LẬP LUẬT
立律
"Như Tân-Luật ngày nọ thì Lý Giáo-Tông hội cùng chư Thánh
mà lập thành, chớ Thầy chưa hề biết đến, chỉ ngày nào đã
dâng lên cho Thầy thì nó thành Thiên-luật mà thôi.
Hễ Thiên luật thì phải vô tư, tỉ như Thiên điều, dầu cho chính
mình Thầy là Chí-Tôn cũng chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà khi lập
Pháp-Chánh-Truyền, Thầy không lập Hiệp-Thiên-Đài một lượt
với Cửu-Trùng Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài ra
ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập Luật

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của họ cũng
phải dưới quyền luật lệ như mọi người vậy"
Thứ bảy, 18-12-1926 (âl 14-11-Bính Dần)
THÁI BẠCH: "Thượng Trung Nhựt, hiền hữu nghe dạy: Phải
viết thơ cho các Thánh nói rằng: Buổi lập Luật phải ngưng sự
phổ độ lại đôi chút. Lo cho xong Tân Luật thì mới truyền bá
Chơn đạo rõ lý hơn. Vậy ngày Đại lễ Thánh giáo Giáng sinh,
phải có mặt tại đây cho đủ và nạp Luật cho kịp ngày ấy. Làm
lễ xong, qua ngày kế thì chư Thánh mặc Đại phục, vào Đại
điện bái, rồi Hiền hữu biểu sắp ghế vòng theo Đại điện. Hiền
hữu và Ngọc Lịch Nguyệt lên tọa bửu vị, rồi theo chức phận
chư Thánh mà ngồi vòng hai bên như lúc Hiền hữu còn tại
Thượng Nghị Viện, đặng cãi luật đó vậy. Hiền hữu chưởng
quản làm chủ Hội, mỗi vị Thánh đều đặng quyền cãi lẽ, nghe
à! Phải giữ phép, kẻ trước người sau, tùy phiên nhau cho có lễ
: phái Thái trước, phái Thượng giữa, phái Ngọc chót. Phải viết
thơ cho Tương và Trang nạp Luật cho kịp một lượt với Thơ,
nghe à!. (ĐS. II. 104).

LẬP NỀN ĐẠO KHÓ, TRỊ ĐẠO LẠI KHÓ NỮA
Thầy dạy: "Các con, Thầy thường nói với các con: Lập một
nước thì dễ mà trị một nước thì khó. Về mặt tinh thần, lập một
nền Đạo lại khó mà trị một nền Đạo lại khó nữa. Vì phải
hàng phục nhơn tâm thành hay bại là do nơi đó.

LẬP PHÁP
立法
E: To legislate.
F: L’égiférer.
Ngày 15-7-Bính Dần (Chúa nhựt: 22-8-1926)
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Thầy dạy: "Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp Tam
Kỳ Phổ Ðộ, Quỉ Vương đã khởi phá khuấy chơn đạo, đến
danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà
thôi. Lại còn hiểu rõ rằng Ta đến với huyền diệu nầy, mượn cơ
mầu nhiệm, hiệp Tam thập lục Ðộng đổi gọi Tam thập lục
Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà
lập nên Tả đạo. Ngươi đâu hiểu rõ làm ra lẽ Trời Phật vốn con
buôn. Tội tình ấy lớn là thế nào? Ngươi hiểu chăng? Tam đồ
tội khổ bất năng thoát tục là tội ngươi. Phải ăn năn sám hối,
sau Ta sẽ trọng dụng, độ rỗi nhơn sanh, lấy công chuộc tội.
Nghe à!"

LẬP PHÁP CHÁNH TRUYỀN
立法正傳
1-Lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài (Nam)
Ngay sau Ðại Lễ Khai Ðạo ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-111926) tại Thánh Thất tạm đặt tại Từ Lâm Tự Gò Kén, Tây
Ninh, Ðức Chí Tôn liền lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài
Nam phái ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926). Cửu-TrùngÐài là cơ quan rất quan trọng của Ðạo Cao Ðài vì Cửu-TrùngÐài tượng trưng thể xác của Ðạo. Nếu không có thể xác là
hình ảnh của Cửu Trùng-Ðài thì không làm được việc chi nơi
cõi trần hữu hình nầy, tức là không thi hành được Bí-pháp đó
vậy
2- Lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài (Nữ)
Tiếp theo, qua Tết Ðinh Mão, ngày Vía Ðức Chí Tôn mùng 9
tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927) Ðức Lý Thái Bạch Nhứt
Trấn Oai Nghiêm giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng
Ðài Nữ phái.
3 -Lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày 12 tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927), Ðức Chí Tôn
giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài.
Thế là trọn vẹn, tạo thành Hiến Pháp tổ chức điều hành toàn
bộ Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
Pháp Chánh Truyền là văn bản tổng quát tổ chức nền Ðạo
Cao Ðài. Ðó là Hiến Pháp của Ðạo, cho nên Ðức Lý Thái
Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, ra lịnh cho Ðức Hộ Pháp Phạm công Tắc chú giải tỉ
mỉ từng chi tiết để cho Chức sắc trong hai Ðài, Hiệp Thiên và
Cửu Trùng dễ thi hành, có Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ hiệu
đính, gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải, tạo thành Hiến
Pháp bất di bất dịch của Ðạo Cao Ðài.
Ðức Lý Giáo Tông nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ 06, ngày 0310-Canh Ngọ (1930) trích ra sau đây:
NGHỊ ÐỊNH: "Hai vị Thiên phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải
điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh
Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn."

LẬP THÁNH LỊNH
立聖令
Tờ xin cho Giáo-Hữu Chia làm Khâm-Trấn Tần Nhơn, LễSanh Mau làm Quyền-Khâm-Châu-Đạo Tần Nhơn, Lễ-Sanh
Inh làm Đầu-Tộc Thái Bình và Lễ-Sanh Mau làm Đầu-Tộc-Đạo
Tần-Nhơn Thánh-Địa.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Thì cũng cho mang râu đội mũ hát chém chằng thử coi hayho gì chăng cho biết. Y-phê và tư cho Quyền Ngọc Chánh
Phối-Sư lập Thánh-Lịnh." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
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LẬP THÂN HÀNH ĐẠO DƯƠNG DANH Ư PHỤ MẪU
立身行道揚名於父母
Nghĩa là đem thân ra làm việc đạo-đức nhân nghĩa chính là
làm cho hiển danh ông bà Tổ phụ mình vậy.
Xưa, chữ "hành Đạo" thường đóng khung trong cái tư tưởng
"Đạo nhân-luân" mà thôi. Nhưng nay, trong nguơn hội Cao-Đài
có thêm một vấn-đề này rất nên trọng đại, tức nhiên thêm
phần Thiên Đạo nữa, thì mới gọi là "lập thân".
Tại sao gọi là lập thân? - Trên mặt chữ: lập 立 là đứng (tức
nhiên trái với nằm) thân 身 là cái thân-thể hữu hình này đây.
Bởi khi con người mới lọt lòng mẹ thì cái đầu quay xuống gọi
là sanh thuận, trái lại là sanh nghịch. Phải là thuận như vậy
mới hợp cái lẽ của đất trời, vì con người tiến-hóa trong định
luật của bát hồn, có các nghĩa như sau:
1-Trước nhứt, đầu là quẻ CÀN ☰ thì phải cúi xuống để hợp
với đất là KHÔN ☷ tức nhiên là Âm Dương hợp đức. Dù tạo
thành quẻ kép là Thiên-Địa BĨ (tức là thời tối tăm, yếu đuối mọi
việc phải nhờ đến tay mẹ săn-sóc),
2-Hình ảnh này thuận với định luật của Bát hồn: đứa bé mới
sanh giống như một cái cây đầu cắm xuống đất. Kế đó, bé đặt
nằm ngang là tiến lên một mức nữa ấy hình ảnh của con vật
có đầu và mình ngang nhau. Sau hết, khi đã đứng thẳng người
lên và muốn vượt lên những điều thường thức để làm một
người lớn, tức là lúc "thành nhơn" rồi vậy. Thời kỳ này phải
phấn-đấu lắm mới được.
Bấy giờ, trên mặt là hình ảnh quẻ KHÔN ☷ (khôn là đất). Bởi
phần trên mặt có: hai tai, hai mắt, hai mũi (hình của quẻ Khôn
như trên; Khôn vi địa).Tiếp theo là cái một cái miệng và hai
khiếu âm nữa ở hạ bộ; mỗi cái đều có một, đó là quẻ CÀN ☰
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bấy giờ là quẻ đảo ngược lại với quẻ trên; tức là quẻ ĐịaThiên THÁI (chỉ thời kỳ hanh thông)
Thời kỳ "lập thân" chính là đây. Con người phải học hỏi để
tiến-hóa về phương-diện trí-thức và cả tri-thức nữa:
- Học để có tài-năng ứng xử với đời tức là tu Nhơn-đạo.
- Học để tạo cho mình đạt được cái hiểu biết về vũ trụ, siêuhình là tu Thiên-đạo hầu hưởng cơ Ân Xá của Chí-Tôn.
Nay là cơ Ân-xá của Chí-Tôn, Đức Hộ-Pháp có cho biết rõ:
"Buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí Tôn Ngài đến đề
hai chữ "Ân-Xá" thì chúng ta đoán hiểu rằng "Ngài đã đến rồi"
và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có
nhiều phương-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt điạcầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của nhân-loại
bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem LongHoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ "Ân-Xá".Trong bao nhiêu đó,
chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của Ngài thế
nào.Bần Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phương giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời buổi
nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng như vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam nữ
cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ.Bần-Đạo dám nói
giờ phút này mấy người không có thể không nhỏng-nhẻo với
Đức Chí-Tôn được, Ngài sẵn-sàng để hai chữ Ân-Xá thì mấy
người xin cái gì Ổng cũng cho".
Vì sao vậy? -Bởi Đức Hộ-Pháp cho biết rằng không có một gia
đình nào mà không có người thân của mình ở chốn Phong Đô,
hằng giờ, hằng phút chờ cho cháu con "lập đức giúp huờn
ngôi xưa".
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LẬP THỆ
立 誓
E: To take one oath of faithfulness.
F: Faire son serment de fidélite.
Lập Thệ tức là lập lời thề của người Tín hữu Cao-Đài trước
khi được nhận làm Môn-Đệ của Đấng Chí-Tôn (Ông Thầy
Trời). Tức nhiên vào cửa Đạo phải có lời tuyên hứa nguyện
trung thành với Đạo pháp, gọi là lời Minh thệ. Câu Minh Thệ
như sau:
Họ gì? Tên gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài
Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ,
gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa
lục" (36 chữ). Chỉ với 36 chữ này cũng đủ quyền-năng cho
người tu hành đến cảnh thăng tiến trong con đường tâm linh
rạng-rỡ.
Đức Phật Mẫu: Báo Ân Từ,15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949)
"Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Người đã tìm phương giải
kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi các con có tùng
pháp y lời Minh Thệ của các con chăng?
Lấy thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã đúng Thiên điều.
Mụ lấy làm xốn xang áo não khi rước mấy đứa qui hồi với tràn
trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt, chớ không đoạt quả chút
nào hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho nao-nư
lòng Mụ.
Các con Nữ phái, Nếu Mụ than rằng, cái họa tương tàn chủng
tộc của các con là do bởi lỗi tu của các con là sự thật. Đại Từ
Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì vì cái khổ của
các con mà đổ lụy bấy nhiêu.
Các con là nguồn sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết
thì lẽ dĩ nhiên các con phải thất đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ
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Phụ của các con, chớ Người chưa hề lỗi hẹn. Điều ấy Mụ làm
chứng chắc. Cứu vãn tình thế nước nhà nguy hiểm của các
con là do nơi tay của các con. Xin nhớ mà cố gắng chuộc tội".

LẬP TRIỀU TRỊ DÂN
立朝治民
Lập triều trị dân là xây dựng triều nghi để cai trị toàn thể Càn
Khôn Thế Giới và tất cả chúng sanh. Bởi nơi Cung Ngọc Hư,
các Đấng Thiêng Liêng họp triều đình để nắm quyền điều
khiển Càn Khôn Thế Giới.
Kinh Nhập Hội có câu:
"Trên Bạch Ngọc Chí-Tôn cao ngự,
"Giữa Tây phương nắm gữ Thiên điều.
"Dưới Ngọc-Hư kể bao nhiêu,
"Thiêng liêng các Đấng lập triều trị dân."

LẬP TRƯỜNG
立塲
E: The standpoint.
F: Le point de vue.
Lập trường 立塲: chỗ đứng; địa vị để đứng chân.
Đức Hộ-Pháp nói: "Tưởng khi dầu cho nhà chánh trị đại tài
nào bôn-xu trên đường vật-chất mong-mỏi thiên hạ hòa-bình
thì tỷ chẳng khác đem cung trăng thay mặt đất, chẳng qua lập
trường lừa dối lẫn nhau, mượn chước khéo đặng tranh quyền
giữ thế. Ngày nào cả nhơn-sanh biết rằng: cả con người
chẳng phải sanh ra để vụ tất lấy cái sống theo con vật gọi là
phúc-hạnh khéo-khôn. Trái lại phải coi mạng sanh là báu
trọng, biết kính nể nhau, biết thương yêu nhau, biết binh vực
nhau."
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LẬP QUỐC
立國
(Lập là đứng, là xây dựng, làm nên, Quốc là nước). Lập quốc
là xây dựng đất nước, làm cho đất nước được phú cường.
Trong việc lập quốc phải kể cả Đạo lẫn Đời, tức nhiên là xây
dựng vật chất lẫn tinh thần thì mới toàn vẹn. Sau thời dựng
nước thì phải tới vai trò giữ nước nữa.
*Trong một Đàn cơ Đức Cao Thượng Phẩm giáng, ngày 2212-Kỷ Sửu (dl: 08-02-1950), nói chuyện với Ngài Bảo Sanh
Quân Lê Văn Hoạch, về nhiệm vụ của Bảo Sanh Quân trong
Hàn Lâm Viện, như sau đây:
"Bảo Sanh Quân là một phần trọng yếu với danh từ của Đức
Chí Tôn đặt để. Vậy Hiền Hữu khá trọn tâm làm thế nào cho
được sự hạnh phúc cho dân, thì các Đấng sẽ sẵn sàng ám trợ
mỗi việc đều thành công. Vai tuồng của Hiền Hữu còn dài,
nhơn sanh còn đương mong mỏi thì phải để một chí hướng
cao siêu, tầm phương hay làm cho đời thoát khổ và bảo tồn sự
sống của nhơn loại. Ấy là sở định trách nhiệm của Hiền Hữu
đó. Một điều cần lưu ý là lấy đạo đức thắng hung bạo, dùng
nghĩa nhân qui phục lòng dân, ấy là phương lập quốc trường
cửu đó."
*Ông Tạ Thu Thâu khi nhập xác tại thành Tarascon (Pháp
Quốc) năm 1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam có lời: "Ta nói
cho các chiến sĩ rõ biết: Nếu vị nào có óc lập quốc thì phải về
Tòa Thánh Tây Ninh mà hành sự, sau nầy mới được thành
công. Còn đi nơi nào khác hơn chỉ làm cho chết, hay là đến
chết mà thôi chớ không khi nào thành công được".
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LẬP VỊ
立位
E: To establish the situation.
F: Établir la situation.
(Lập 立: đứng, có vị thế trong xã hội. Vị 位: ngôi thứ). Lập vị là
phải tự tạo cho chính mình một chỗ đứng; hoặc trong xã hội,
hoặc trong cửa Đạo hay ngoài Đời. Chính đây sẽ là nghề rồi
dẫn tới nghiệp, nó sẽ có tầm ảnh hưởng trong đời.
Đức Lý dạy: "Lão mừng cho đó! Chư Hiền Hữu khá biết rằng:
lập vị với công nghiệp vẫn dễ, tạo phẩm với tâm đức vốn
khó, vì công nghiệp là thể, tâm đức là hình, cõi Thiên xa cảnh
tục. Lão ước sao cho chư Hiền Hữu nương nơi chức trách cho
đủ tài hay phòng lập cao Thiên tước. Lão nói thật rằng, chỉ do
tâm đức mới mong cho Lão chấm phong thưởng.
Đức Hộ-Pháp cũng nói: "Con đường thiêng liêng lập vị của
Đạo cũng do nơi Bí Pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị
đắc Đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào chăng?"
Này là lời của Đức Thượng Phẩm rằng: Lại có câu: "Lửa thử
vàng, gian nan thử Đạo" là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu
thoảng như đi trên con đường lập vị thiêng liêng được sung
sướng hoặc dễ dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí,
hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình
thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Như
thế, các em nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng
không? Hẳn là không phân biệt rồi! Vậy các em nên hiểu điều
đó để lướt qua mọi trở ngại thử thách đặng kíp sớm cho các
em đoạt được sở hành phi phàm đó vậy. Các em khá lưu
tâm."
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LẬP VỊ VỚI CÔNG NGHIỆP VẪN DỄ
Đức Lý giáng dạy: "Lão mừng cho đó! Chư hiền hữu khá biết
rằng: lập vị với công nghiệp vẫn dễ, tạo phẩm với tâm đức
vốn khó, vì công nghiệp là thể, tâm đức là hình, cõi Thiên xa
cảnh tục. Lão ước sao cho chư Hiền hữu nương nơi chức
trách cho đủ tài hay phòng lập cao Thiên tước. Lão nói thật
rằng, chỉ do tâm đức mới mong cho Lão chấm phong thưởng."

LẬP VỊ THẦN-THÁNH-TIÊN-PHẬT
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 5-6-Kỷ Sửu (1949):
"Đức Chí Tôn đến cậy nhơn sanh làm Thánh Thể của Ngài,
Ngài phải bồi thường, phải trả mắc cho người, người ta mới
phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký Hòa-ước với loài
người, nhứt là với dân tộc Việt-Nam nầy trước đã. Nếu các
Người thay thế cho Tôi phụng sự con cái Tôi, Tôi có phận sự
lập vị Thần, Thánh, Tiên, Phật cho các người chịu không?
Nếu các người chịu làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức
Tôi muốn, cho vừa sở ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả mắc cho mấy
người. Mấy người đoạt được nơi thế nầy thế nào, nơi cõi Hư
Linh Tôi cũng không chối cải."

LẦU THƯỢNG-UYỂN
Huỳnh Hoa Tiên Nương giáng đêm 28-7 Mậu Tuất (11-9-1958)
có câu:
Cao khiết đề danh lầu Thượng Uyển,
Tinh anh thọ sắc Đấng Hồng Quân.
Cảm tình ngưỡng vọng không e-lệ,
Đáp tạ xin lưu tạm mấy vần.
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LẦU BÁT QUÁI
Lầu Bát Quái hay Bát Quái Lâu 八卦樓 là một cái lầu hình Bát
Quái nơi cõi Thiêng liêng. Đến tầng Trời này Chơn hồn phải đi
ngang qua cửa lầu Bát Quái nơi cõi Thiêng Liêng, nhờ vậy các
Đấng Thiêng Liêng mới dùng lửa Tam Muội để đốt tiêu hết các
oan gia nghiệp chướng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Cửa lầu Bát Quái chun ngang,
"Hỏa Tinh Tam Muội thiêu tàn oan gia."

LẦU YÊN
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh cao là biết ngon dưa muối,
Hơn ngự lầu Yên ngó đảnh Tần.

LẤY CỦA LẤN NHÂN, MƯỢN QUYỀN XUA ĐỨC
Thầy dạy: "Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
được. Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng,
biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bã, đội
nguyệt mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá,
bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn
nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng; có đâu lấy của lấn
nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà
mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ
chánh giáo. Thầy hỏi: Ai chứng cho?"
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LẤY TÁNH ĐỨC PHẠM CÔNG-TẮC MÀ LẬP GIÁO
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày CHÍ-TÔN tình-cờ đến, vì ham thi-văn
nên ban sơ DIÊU-TRÌ-CUNG đến dụ bằng thi văn tuyệt bút
làm cho mê-mẩn tinh-thần. Hại thay! nếu chẳng phải là nhà thisĩ ắt chưa bị bắt một cách dễ-dàng như thế, vì ham văn
chương thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban đầu làm
bạn thân yêu, sau xưng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chưa tín-ngưỡng, bởi lẽ
nòi-giống nước Nam còn tín-ngưỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngưỡng gì hết.
Bần Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần-Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-Từ
Đại-Bi thì tội tình biết chừng nào mà kể.
- Thưa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay chúa JÉSUS con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất
tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ nhưng tưởng
cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời: - TẮC! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM
CÔNG-TẮC mà lập giáo con mới nghĩ làm sao?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nước VIỆT-NAM này một
nền QUỐC-ĐẠO! Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình như phiêuphiêu lên giữa không trung mơ-màng như giấc mộng. Được
nghe nói cái điều mà mình thèm ước, nên Bần-Đạo không từ
chối đặng. Ôi! QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nưóc, vậy nòi
giống tín-ngưỡng lập Quốc Đạo; Bần-Đạo theo tới cùng coi lập
nó ra thế nào, hình tướng nào cho biết; vì đó mà lần mò theo
đuổi đến ngày nay, thấy hiện-hữu cái hình trạng là ĐẠO CAOĐÀI rồi lại đoán xét coi nó biến thành QUỐC-ĐẠO VIỆT-NAM
ra sao? Ngài có một bài thi dám chắc không ai thấu-đáo nỗi;
người coi cái gốc thì không thấy ngọn, người coi cái ngọn thì
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không thấy gốc, tứ văn thiệt-thà hay ho cho tới các đảng-phái
quốc sự ngày nay cũng là lợi-dụng.
Từ đây nòi giống chẳng chia ba: tức nhiên không chia ba
ĐẠO, chớ không phải ba kỳ à!
Thầy hiệp các con lại một nhà: Thầy nắm chủ-quyền hiệp
TAM GIÁO, nếu nói riêng nòi giống hiệp Nam-Trung-Bắc thì
vô-vị lắm!
Nam Bắc cùng rồi ra ngoại-quốc: tức nhiên nền chơn giáo
QUỐC ĐẠO, không phải của ta thôi, mà lại của toàn nhơn loại,
là truyền giáo Nam Bắc thành tướng rồi ra ngoại-quốc, tức là
Tôn-giáo toàn-cầu vậy.
Chủ quyền chơn đạo một mình TA: Tam-giáo Ngài vi chủ
năm châu hiệp tín-ngưỡng lại, qui nhứt mà thôi. Nắm cả tínngưỡng của loài người, chính Chí-Tôn là Chúa-Tể Càn Khôn
Thế-Giới, làm CHÚA nền chánh-giáo tại nước VIỆT NAM, vichủ tinh-thần loài người tức đủ quyền-năng lập QUỐC-ĐẠO.
Ngài đến đem đại-nghiệp cho quốc dân này, hình thể lựa chọn
ai?- Chọn tạo đoan vạn-vật tức là PHẬT-MẪU.
Tinh thần của CHÍ-TÔN, hình thể của PHẬT-MẪU; trí não của
CHA, hình hài của MẸ; cả thảy đều thấy: Hễ vô đại điện ĐỨC
ĐẠI-TỪ-PHỤ nào chức này, chức kia, mão cao áo rộng; còn
vô ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU đều trắng hết, không ai hơn ai cả.
Nếu hiểu biết, thấy bí-pháp CHÍ-TÔN cao kỳ quá lẽ. CHÍ-TÔN
nói rằng: "QUỐC-ĐẠO này Ngài qui-tụ tinh-thần đạo đức, tríthức toàn nhơn-loại cho đặc biệt: có cao, có thấp, có hàng
ngũ, có phẩm giá; còn về phần xác thịt của người đời, mạng
sống trước mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy sống đồng sống,
chết đồng chết đặng đem QUỐC-ĐẠO làm mô-giới cả ĐạiĐồng đặng tạo tương-lai loài người cho có địa-vị oai quyền,
cao-thượng. Nếu thoảng hiểu đặng thì Thánh-thể cũng vậy,
Hội-Thánh, chư chức sắc Thiên-phong nam, nữ hay toàn thể
tín-đồ cũng vậy, lãnh thiên-mạng đảm-nhiệm trách-vụ thiêngCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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liêng CHÍ-TÔN phú-thác lập giáo tức-nhiên phải có phẩm-giá,
trật-tự, đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài; khi cởi áo này ra
khỏi đại điện rồi, hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai,
không ai thua ai, không khinh, không trọng, đầy-đủ tình yêu-ái
trong lòng MẸ đem ra mà thôi; nam nữ cũng thế. Ngày nào
nhơn-loại cả thế-gian ở mặt địa-cầu này hiểu được lý lẽ chí
hướng cao-thượng ấy là ngày ĐẠO CAO-ĐÀI sẽ ra thiệt
tướng".

LẤY XÂU ĂN ĐẦU
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng đừng bài bạc lận nhau,
"Rủ ren rù quến, lấy xâu ăn đầu."

LẪY LỪNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa,
"Hơi tanh hôi thường bữa lẫy-lừng."

LẼ BÁO ỨNG
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Lẽ báo ứng cao thâm huyền-diệu,
"Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình.
"Đạo-Quân đức hóa háo sinh,
"Rộng quyền máy nhiệm an-linh cứu đời."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÊ BÁ TRANG (1879-1936) (Tên)
(Xem Quyền Ngọc Đầu-sư Ngọc Trang Thanh)
Lê Bá Trang: Phối sư Ngọc Trang
Thanh, thọ phong ngày 03-7-Bính
Dần (dl: Thứ ba, 10-08-1926). Sau
khi tạm ngưng việc Phổ độ, thì vào
ngày 12-10-Bính Dần (dl: 16-111926), Đức Chí Tôn phong: Phối
Sư Ngọc Trang Thanh là Ngọc
Chánh Phối Sư, cùng với hai vị
nữa là:
- Phối Sư Thái Thơ Thanh là Thái
Chánh Phối Sư
là Thượng Chánh Phối Sư

- Phối Sư Thượng Tương Thanh

Ông là Đốc Phủ-Sứ Chợ-lớn. Ông là một trong 28 vị tiền khai,
ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO. Ông Lê Bá Trang thọ phong Quyền
Đầu sư phái Ngọc. Thánh danh: Ngọc Trang Thanh vào ngày
mùng 03 tháng 07 Bính-Dần. Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ
tiết lộ cho biết: Ngài Lê Bá Trang là chơn linh Quan Vân
Trường thời Tam Quốc tái kiếp. Người phản Đạo là hai Ông
Tương và Trang. Cả hai tách rời Toà Thánh năm Giáp-Tuất
(dl: 05-03-1934)
Khi ông Trang qui ngày 30-05 Bính-Tý (dl: 17-7-1936) ông
Tương mất đi người cộng sự đắc lực, nên tuyên-bố rằng: "Chi
phái lập thành do Cơ Bút bình thường dẫn dắt, nay Chi phái
đã hết phận sự thì Cơ Bút bình thường không còn hiệu lực.
Chương trình hiệp nhứt gốc Đạo về Tổ Đình Tây Ninh phải
lo…".
Khi đưa xác Ông Trang về Thánh Địa do Chi phái nài xin. Ông
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Tương thừa dịp đưa đám táng ông Trang, ông mặc áo mão
Giáo-Tông tự phong, bị Đức Hộ Pháp ra lịnh: "Nếu Ông Tương
muốn Liên-đài ông Trang vào Nội-ô để an táng phải mặc đồ
thường phục, bằng không thì chẳng được vào Toà Thánh
hành Lễ Đức Chí Tôn".
Tội phản loạn của ông Trang bị Đức Hộ-Pháp đánh Ma Xử vào
Liên đài ba cái mà linh hồn ông bị đoạ vào Lạc-Hồn-Trì nằm
mê suốt ba tháng trường do Thánh giáo Đức Quyền Giáo
Tông giáng dạy. Sau ba tháng tỉnh hồn rồi trốn chạy nhập vào
xác một người, rồi chạy vào Hộ Pháp-Đường để cầu xin Đức
Hộ-Pháp xá tội. Nhưng khi gặp Phật, hồn ông Trang nói không
nên lời chỉ ú-ớ, Đức Ngài đánh cho một tát tay chạy mất dạng.
Đức Quyền Giáo-Tông yêu cầu: "Nhờ Hộ Pháp gặp bắt giữ
giùm chờ Ngài đến độ dẫn kẻo tội nghiệp".
Còn Ông Tương tuy còn tại thế nhưng Thánh giáo của Đức
Quyền Giáo-Tông nói:"Rồi đây Nguyễn Ngọc Tương cũng phải
chịu hình phạt như thế. Vì ông Tương là chánh phạm dụ dỗ
một số người bỏ Chánh Đạo chạy theo để lập Chi-phái mà
Bát-Đạo Nghị Định của Đức Lý ghép vào Tả Đạo Bàn-Môn".
Tại sao dám nói hai vị Chức sắc này là phản Đạo?
Đây chỉ lập lại lời nói của Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh. Ông LêThế Vĩnh gởi Chức-sắc và bổn Đạo nói về ông Lê-Bá Trang
vào năm Đạo thứ tám (Đệ Bát niên) tại Toà-Thánh Tây Ninh:
29-8-Quí Dậu (le 10 Novembre 1933). Nguyên văn như:
Kính gởi cùng Chư Chức sắc Thiên-phong Nam Nữ và Chư
Đạo-Hữu Nam Nữ lưỡng phái,
Kính cùng chư Hiền huynh và chư Hiền Tỷ.
Ngày 12 Septembre 1933, Đạo-hữu Lê Bá-Trang là Cựu
Quyền Đầu-Sư Cửu-Trùng Đài bị ngưng quyền.
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Ngày 26 Juillet 1933, có ra Châu-tri số 146 nói là can dự đến
Tệ Đệ và toàn nền Chánh-trị Đạo.
Tệ Đệ chỉ buồn cười cũng bỏ qua cho Người biết xét mình mà
ăn-năn tự hối, dè đâu ngày 20 Septembre 1933, Người lại ra
thêm một tờ Châu-tri số 147 cố ý nhục mạ Đức Quyền GiáoTông và nhiều vị Chức-sắc đương hành Đạo.
Tệ Đệ vẫn điềm nhiên xem coi trong trí lực thường tình của
Người sau này được nảy nở được nhiều chi đặc biệt nữa.
Thật vậy cách vài hôm sau, quả có kẻ phụ sự của Người đến
Giáo-Tông-đường giựt máy đánh chữ và vu vạ, rồi thì càng
ngày càng lộng, nào là nhóm ngày nhóm đêm, nào là xúi giục
kiện thưa, nào là hăm doạ bỏ tù Đạo hữu, nào là kỳ cho một
tháng nữa là đuổi hết cả Quyền Giáo Tông và Hộ-Pháp ra
khỏi Thánh-Địa, nào là hiêu hiêu tự đắc khoe rằng: Chấp ba
ngựa cũng thắng… Đầu-sư gì mà luật Đạo không thông, trách
nhiệm không biết, thậm chí kinh Cúng Tứ Thời cũng không
thuộc, Tu-hành gì mà còn giả dối, còn mưu-mô, còn quyền
quyền thế thế. Than ôi! Nếu Tệ Đệ không có phận-sự đặc biệt
trong Hội-Thánh, thì Tệ Đệ đã thối bước lâu rồi, để cho họ tự
quyền diệt Đạo. Cả bằng cớ Tệ Đệ đều nắm sẵn nơi tay đặng
đợi ngày giải kẻ phạm ra Toà Tam giáo, sẽ cho toàn Đạo biết
rõ rằng: "Hai Đạo-Hữu Lê-Bá-Trang và Nguyễn Ngọc
Tương là người phản Đạo".
Tệ Đệ xin chư Đạo-Hữu cứ giữ phận-sự tu-hành, đừng lầm
nghe mà sau này ăn-năn rất muộn. Tệ Đệ vì phận-sự quyết xin
Đức Hộ-Pháp giữ nghiêm pháp luật và từ đây ngày nào còn
Đức Hộ-Pháp và Tệ Đệ thì bọn Tà Thần đừng mong gì đến
cửa Đạo mà dụng Tà quyền để áp bức và hăm doạ đạohữu…"
Ông Trang qui liễu tại Bến Tre ngày 30-5-Bính Tý (dl 17-71936), liên đài xin được đưa về Tòa Thánh Tây Ninh ngày 217-1936, nhập bửu tháp ở phẩm Ngọc Ðầu Sư.
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Ðàn cơ tại Phạm Nghiệp ngày 11-6-Bính Tý (dl: 28-7-1936),
Phò loan: Ðức Hộ Pháp và Cao Tiếp Ðạo. Ðức Quyền Giáo
Tông giáng cơ nói về chơn linh của ông Lê Bá Trang bị đọa
nơi Lạc-Hồn-Trì, ghi lại như sau:
Thượng Trung Nhựt: "Chào mấy em. Thượng Phẩm nói với
Qua mấy em đợi. Ôi! Qua nghĩ lại bắt tức mình, mấy em nghĩ
lại mà coi, một kiếp sanh đâu mấy lát, cái giả cuộc trần hoàn
tuy xem nháy mắt mà ảnh hưởng nó sâu sắc biết là bao, nào
là danh, nào là vị, nào là tước, nào là quyền, nào là vinh, nào
là trọng, rốt sự rồi cũng không còn mảy mún giá trị chút gì nơi
cõi Hư linh Hằng sống, bất quá như còn vui dự đặng một tiệc
ngọt ngon của khách phong trần say sưa một lát mà đòi phen
chịu thảm cả đời. Qua đến viếng TRANG nơi Lạc Hồn Trì, nó
nằm mê sảng sốt, đau lòng hết sức, như lời Thất Nương và
Bát Nương làm chứng, thì dầu cho Qua có đến gần nó lúc nầy
cũng không bổ ích chút nào cả, phải đợi cho nó từ từ định tỉnh,
may ra có tay Thất Nương giải mộng thì thỉnh thoảng định tỉnh
tinh thần. Nếu Qua cượng cầu thì chẳng khác nào hầu chuyện
với người điên, chọc thêm loạn tánh.
TÁM, Em nên phò loan đặng Qua truyền tin TRANG cho Em
hiểu. Khi nãy, Qua thấy Em có khách nhiều thì phải, thôi Qua
đi." Thăng.
(Ghi Chú: Trang: Ông Lê Bá Trang. Ðức Quyền Giáo Tông gọi
Ðức Hộ Pháp là Em TÁM vì Ðức Hộ Pháp thứ tám)
Ðàn cơ tại Hộ Pháp Ðường ngày 17-10-Bính Tý (dl: 30-111936), phò loan: Ðức Hộ Pháp và Cao Tiếp Ðạo.
Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ nói về chơn linh của ông
Trang và ông Tương:
"Thượng Trung Nhựt: TRANG khóc quá bây ơi! Vừa hiểu hiểu
chớ còn khi tỉnh khi say, nhưng Qua theo bên mình ủng hộ,
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không sao phòng ngại. Em TÁM làm ơn nói với con Hai cho nó
biết, kẻo lo rầu tội nghiệp.
Hộ Pháp bạch: - Biết nó nghe không?
- Em cứ nói giùm. Cha chả! Va oán Em đánh va hôm nọ lắm.
Qua an ủi mà hễ tỉnh thì cằn-rằn hoài. Em nên viết cho va một
cái thơ an ủi, cậy Qua đưa giùm, đặng Qua thừa dịp thức tánh
va một chút. Em làm ơn giùm.
- Ôi! Thây kệ, đừng giận làm gì nữa. Nếu Em thấy va lúc nầy
thế nào Em cũng tội nghiệp. Em làm phước làm giùm cái tháp
cho va, hễ tỉnh thì hỏi có bao nhiêu đó hơn hết.
Ôi! TƯƠNG là cục nợ báo đời của TRANG, do căn kiếp phải
vậy, dầu khi chết cũng còn theo báo hại.
- Em biết TƯƠNG là ai chăng?
- Ðứa nào nói trúng, Qua thưởng một củ mì.
Nguyên căn của ông Lê Bá Trang:
Ông Lê Bá Trang được Đức Chí Tôn phong vào hàng phẩm
Chánh Phối Sư phái Ngọc; Thánh danh Ngọc Trang Thanh.
Sau đó vì nghe lời ông Nguyễn Ngọc Tương (Chánh Phối Sư
phái Thượng- Thượng Tương Thanh) tách rời Tòa Thánh TâyNinh để lập Chi phái. Sau ngày đó, Bà Bát Nương giáng cơ
cho một bài thi nhắc lại kiếp căn đồng thời cũng để nhắc nhở
ông:.
Sút lưỡi Thanh Long mới sợ câu
Hỏi ai có biết buổi không đầu?
Đã từng kết tóc chê ngôi Chúa
Nhướn mắt phun râu trợn lũ Tào
Sáu tướng lụy mình vì đảnh Hớn
Lữ Mông bặt tích tại Xuân Thu
Lầm mưu ví để sau nên họa,
Đừng đến Bát Nương để khẩn cầu
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Qua bài thi trên hiểu rằng: Ông Lê Bá Trang là người được
Đức Quan Thánh Đế Quân chiết chơn linh. Đức Quan Thánh
Đế Quân giáng cơ gọi ông Lê Bá Trang là Linh Tử.

LÊ HOÁT
蔾藿
Lê hoát là hai thứ rau mà chốn thôn quê nhà nông thường
dùng. Vấn đề chọn lựa thức ăn đã bàn cãi rất nhiều. Đạo học
nói: dùng lê hoát thích hợp vệ sinh. Khoa học nói ăn thịt bổ
nhiều. Nhờ bàn qua, cãi lại, chúng ta hiểu rõ rằng: Ăn uống cốt
để nuôi mạng sống, cho nên ngạn ngữ nói: "Ăn để sống". Vậy,
chúng ta nên chọn những thức ăn uống nào dễ tiêu hóa và có
đủ khí chất bồi bổ tạng phủ, thanh nhuận khí huyết là được.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu viết rằng:
Miếng cao lâu phong lưu nhưng lượm,
Mùi lê hoát thanh đạm mà ngon.

LÉNINE & LÉNINE (1870-1924) (Giáng Cơ)
Vladimir Lénine là một chánh khách Nga, sanh năm 1870.
Qua năm 1917 ông cầm đầu cuộc Cách mạng lật đổ chế độ
Quân chủ ở Nga, sáng lập Liên Bang Sô-Viết năm 1922, Ông
là một trong các lý-thuyết-gia của Chủ-nghĩa Kark-Max tức là
Chủ Nghĩa Cộng-Sản. Ông mất năm 1924.
Đàn Cơ tại Giáo-Tông Đường, Toà Thánh Tây Ninh, ngày 2502-1934 (Âm lịch: 12 Giêng Giáp Tuất) có chơn linh Lénine
giáng nói chuyện với Đức Quyền Giáo-Tông.
Hầu Đàn: Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt, Ngài
Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, vài Chức sắc Đại Thiên phong.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bài giáng Cơ viết bằng "Pháp văn" dịch Việt văn:
Phò-loan: Đức Hộ-Pháp và Ngài Tiếp Thế
LÉNINE (Giáng Cơ)
Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt hỏi:
Phải thật vị Lãnh tụ của nước Nga không?
- Phải! Xin chào chư Tôn thân mến. Thế thì con đường được
vạch sẵn. Cần phải đoàn kết các lực lượng rời rạc. Nhiều
Đấng Thiêng liêng cao trọng đã đến giúp Quí Ngài. Tôi có
chuẩn bị được ở Âu-châu một Đại Công đồng nhơn loại gọi là
"Chủ nghĩa Cộng-Sản", nhưng tinh túy xuất phát từ Phật giáo,
nhờ đó Quí Ngài sẽ tìm được sau này tất cả yếu tố cần thiết
cho hành vi cứu vớt thế giới của Quí Ngài. Ôi! Còn nhiều thế
lực chống đối, nhưng hành vi nói trên sẽ không ngăn chặn
được trào lưu tâm linh vĩ đại lôi cuốn nó.
Ngài Tiếp Đạo hỏi: phải chăng nền Giáo lý mới?
- Phải! Tôn giáo mới sẽ được nghinh tiếp tuyệt diệu. Tôi đặt
lòng kính trọng của Tổ Quốc tôi dưới chân Quí Ngài.
Đức Quyền Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt hỏi: Nước Pháp
sẽ liên kết cùng chúng tôi chăng?
-Pháp Quốc sẽ qui phục một quyền năng vô địch. Thăng
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LÊ PHỦ TỪ

LÊ QUÝ ĐÔN (1726-1784)
Ông tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, quê làng Diên Hà,
trấn Sơn Nam Hạ. Ông làm quan đời Hậu Lê, lần lượt giữ
nhiều chức vụ quan trọng. Tác phẩm rất nhiều, riêng khảo về
đạo Nho có: Quần thư khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục,
Âm chất văn chú, Vân đài loại ngữ, Xuân thu lược luận, Dịch
kinh phu thuyết, Thư kinh diễn nghĩa …
Trong tác phẩm Kiến văn tiểu lục, quyển IX: Thiền dật, Lê Quý
Đôn đã bày tỏ lòng tôn kính Tam giáo bình đẳng và khuyến
cáo một số nhà nho thiển cận như sau: "Đạo giáo của họ Phật,
họ Lão thanh tĩnh hư vô, cao siêu tịch diệt, không hệ lụy đến
sự vật, đấy cũng là đạo giáo của bậc cao minh dùng để tu
dưỡng bản thân; đến những lời bàn luận sâu rộng về đạo đức,
về hình thần, không điều gì là không có ý nghĩa mầu nhiệm.
Nhà Nho chúng ta, cứ giữ thành kiến kia khác, thường thường
bác bẻ, như thế có nên không?"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÊ THÁNH TÔNG (Vua Triều Lê)
Người chinh phụ trong đêm quạnh hiu dỗ con bằng cách chỉ
cho con bóng mình, bảo đấy là cha. Ai có ngờ đâu hành động
vô tư, trinh bạch ấy rồi sẽ khiến nàng hàm oan, đến đỗi phải
quyên sinh, và nỗi khuất tất chỉ được cởi bỏ sau cái chết đau
xót của nàng. Câu chuyện thương tâm ấy của người thiếu phụ
Nam Xương chép trong Truyền Kỳ Mạn Lục Về sau, người ta
thương Vũ-thị trinh tiết mà phải thác oan, lập miếu ở bên sông
để thờ.
Đời Lê, vua Thánh-Tông ngự du qua sông Hoàng-giang có đề
miếu Vũ-thị một bài thơ THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG
Nghi-ngút đầu ghềnh tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ,
Làn nước chi cho lụy đến nàng.
Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt,
Giải oan chi mượn đến đàn tràng.
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.

LÊ THẾ VĨNH (1903- ?)
(Xem Tiếp Thế Hiệp-Thiên-Đài)
Năm Ất Sửu (1925) Ðức Chí Tôn tá danh AĂÂ thu phục ông
Nguyễn Trung Hậu (Bảo Pháp) và ông Lê Thế Vĩnh (Tiếp
Thế). Bữa nọ ông Kiên và ông Vĩnh làm việc nhà báo vào năm
Ất Sửu 1925, Đức AĂÂ cho hai ông một bài thi dưới đây:
Một viết với thân giữa diễn đàn,
Bằng xua trước giặc vạn binh lang.
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Nước nhà ví biết thân là trọng,
Dạy dỗ sao cho đặng mở mang.
(12-11-1925)
Ông sanh năm Quí Mão (1903) tại Sài Gòn là Em ruột (Bào
đệ) của Ngài Lê Thiện Phước (Bảo Thế Hiệp Thiên Ðài). Thân
phụ là Cụ Đốc học Lê Văn Dương. Thân mẫu là Bà Trần Thị
Chọn, Bà thọ Thiên phong Nữ Giáo Hữu Thánh danh HươngChọn ngày 14 tháng Giêng Đinh-Mão (dl:15-2-1927). Ngày qui
không có, vì Ngài Tiếp Thế bị đối phương bắt đang trên đường
hành Đạo năm 1945 rồi mất tích luôn, nên không biết ngày qui
thiên là ngày nào! Ngài từ Sài gòn lên Đà Lạt bỗng nhiên bị
mất tích. Hiền nội là Bà Nguyễn Thị Thơm, đắc phong Lễ
Sanh. Thánh danh Hương Thơm. Trước năm Bính Dần
(1926), Ngài là ký giả nổi tiếng tại Sài Gòn. Năm Ất Sửu
(1925) Ngài nghe nhóm Xây bàn thỉnh Tiên về cho thi hay,
Ngài tò mò muốn biết nên ngày 12-11-1925, Ngài cùng với ông
Phạm Minh Kiên, đến nhà ông Cư để quan sát. Ngài được
Đức Thượng Đế giáng Cơ cho thi. Sau đó nhập môn vào Đạo
thọ phong phẩm Tiếp Thế Hiệp Thiên-Đài.

LÊ THIỆN PHƯỚC (1895-1975) (Tên)
(Xem thêm Bảo-Thế Lê Thiện Phước. Vần B.)
Ông Lê Thiện Phước.sanh năm Ất-Mùi (dl: 04-06-1895) tại Sài
gòn. Qui lúc 6giờ 30 sáng 17-3 Ất-Mão (dl: 28-04-1975) ngay
vào lúc đất nước thay đổi (ngày 30-4-1975). Thọ 81 tuổi. Em là
Ngài Lê Thế Vĩnh (Tiếp thế Hiệp Thiên Ðài). Xuất thân nơi gia
đình mô phạm. Thân phụ là Lê văn Dương. Thân mẫu là Trần
thị Chọn. Có bằng Thành Chung trường bổn quốc
Chasseloup-Laubat Sài gòn năm 1912. Cấp bằng trường Luật
Đông Dương năm 1915. Đậu ngạch Thơ Ký Thượng Thơ
(Dinh Hiệp Lý Sài gòn. Năm 1927 ra giúp xã hội, đắc cử Hộ
Trưởng Quận Tân Định và Hòa Hưng (Đô Thành Sài-gòn).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

111

Huyện danh dự năm 1944. Ngày kia, khi nghe có Cơ Bút tại
nhà Ông Nguyễn Ngọc Thơ ở Tân Định, tức Thái Đầu Sư liền
đến xem cho biết. Đức Chí Tôn giáng Cơ cho thi. Sau đắc
phong Bảo Thế Hiệp Thiên Đài. Ngài là một vị Thời quân giúp
cho Đạo rất là đắc lực. (Xem 12 Thời quân cùng Soạn giả)
Ông là người ký tên Tờ khai Đạo trong số 247 vị đồng thời
cũng đứng tên trong số 28 vị tiền khai Đại-Đạo nữa.
Cuối tháng 6 Âm-lịch năm Bính Dần, Thầy thâu ông Lê-ThiệnPhước làm Môn đệ. Mỗi người hầu đàn được phép biên tên họ
mình để lên bàn thờ rồi chờ Ơn Trên giáng Cơ định phận.Ông
Lê-Thiện-Phước được Đức Chí-Tôn ban cho bài Thi:
Cang nhu tình thế lắm đua tranh,
Danh lợi là bia kẻ giựt giành.
Mượn thú điền viên vui tuế nguyệt,
Phồn hoa âu cũng bỏ cho đành.
Đức Chí-Tôn dạy ông Lê Thiện-Phước ăn chay mỗi tháng 10
ngày và thượng Thánh Tượng thờ Thầy. Tuân lịnh dạy, ông
Phước mời Ngài Lê Văn Trung, Ngài Cao Quỳnh Cư và Ngài
Phạm Công Tắc đến nhà chứng thị cho ông Lê-Thiện-Phước
nhập môn cầu Đạo. Lập Đàn xong, Đức Chí-Tôn giáng dạy:
Vạn thế vô tri tiếp sắc Thiên,
Khả quang chi hậu kiến nhi tiền.
Hậu lai hữu phúc Tam-Kỳ Hôi,
Chỉ tín tâm thành đắc vị Tiên.

LÊ THỨ
黎庶
(Lê là đen, thứ là nhiều, đông). Lê thứ chỉ dân đen, dân
chúng. Đồng nghĩa với lê dân.
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Hãy nghe Thần Hoàng Mỹ Lộc vâng lịnh Đức Chí-Tôn truyền
cho nhơn sanh rằng: "Từ thuở TA vưng chiếu chỉ đến trấn
nhậm nơi đây, Ta một tấm lòng lo cho lê thứ đặng an cư lạc
nghiệp, thạnh vượng mùa màng; mỗi mỗi đều hằng lo lắng cho
chúng sanh nơi phần trách nhiệm. Nay có lịnh Ngọc Hoàng
chiếu chỉ cho phép Ta giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là
quí trọng cho lê thứ hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định
hơn mấy chục ngàn năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu
mãn nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có
một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy,
thế nào mà cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn
sám hối, lo việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì
lụy khẩn cầu coi Trời đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên
Ngọc Ðế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam
Kỳ Phổ Ðộ đặng có cứu vớt chúng sanh, đương linh đinh nơi
biển khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống, không
theo thì chắc thế nào cũng chơi vơi mé biển.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Vương hầu lê thứ, ai là chí,
Chí quyết làm cho thế khác thường.
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
"Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc."

LÊ VĂN DUYỆT
Cái đêm mà ba ông ngậm ngùi và xúc động hơn hết là đêm
10-11-1925, Ðức Tả Quân LÊ VĂN DUYỆT nhập bàn cho bài
thi như sau:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc địa trách ai nhượng nghiệp nhà.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.
Xa thơ biến gảy rời vương thất,
Nam đảnh hầu thay sáng quốc gia.
Ách nước nạn dân gần muốn mãn,
Hết hồi áp chế tới khi hòa.
Cách mấy hôm sau, Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn
cho tiếp bài thi thứ nhì:
Khi hòa tùy có chí đồng thinh,
Vận nước nên hư cũng bởi mình.
Tôi giặc lắm người xô võ trụ,
Lòng trung mấy kẻ xót sanh linh.
Ðường dài chớ nệ ngàn công gắng,
Bước nhọc đừng nao một dạ thình.
Ðồ sộ giang san xưa phủi sạch,
Trông vào tua vẹn nỗi đinh ninh.
Ông Cao Hoài Sang bạch với Ðức Ngài: "Trong tình thế hiện
tại, các nhóm Cần Vương đất Việt có nên họp nhau đứng dậy
làm cách mạng để thoát ách nô lệ chăng?"
Ðức Ngài trả lời bằng bài thi:
Mạnh yếu đôi đàng đã hiển nhiên,
Ðôi mươi năm nữa nước nhà yên.
Dằn lòng ẩn nhẫn xem thời thế,
Ðừng vội gây nên cuộc đảo huyền.

LÊ VĂN GIẢNG (Tên)
Thơ ký kế toán hãng Ippolito, Sai-gòn.
Ông là một trong số 28 người ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO và có
tên trong 247 vị nữa.
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Ông Lê văn Giảng thọ phong Giáo Hữu phái Thượng. Thánh
danh Thượng Giảng Thanh
THẦY cho ông Lê Văn Giảng:
Trần tục là nơi chỗ biển buồn,
Nghe nơi Ðại Ðạo rán nghe luôn.
Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó,
Ách nạn chi chi cũng chảy tuôn.

LÊ VĂN LỊCH (Tên)
(Xem thêm: Ngọc Đầu sư Ngọc Lịch Nguyêt. Vần NG.)
Thầy Tu tại làng Long-an, Chợ-lớn.
Lịch là Ngài Ðầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch).
Môn đệ Minh đường: Những vị tu theo pháp môn của Ngài Lê
Văn Tiểng tại Vĩnh Nguyên Tự (Ngài Lê Văn Tiểng, pháp danh
là Lê Ðạo Long, được Ðức Di-Minh-Tử Ngô Ðạo Chánh truyền
đạo. Ngài Lê Văn Lịch là con trai của Ngài Lê Văn Tiểng).
Những vị nầy vâng lời Ðức Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn,
nhập môn tùng giáo Ðức Chí Tôn. Ðức Chí Tôn gọi những vị
tu nơi Vĩnh Nguyên Tự là Minh Ðường.
Ngày 13-03-Bính Dần (dl: 22-04-1926) Ngài được Đức Chí
Tôn phong làm Đầu Sư phái Ngọc Thánh danh Ngọc Lịch
Nguyệt (Cửu-Trùng Đài). Đạo hiệu là Thạch Ẩn Tử, sanh ngày
mùng 01 tháng 09 năm Canh-Dần (dl: 14-10-1890) tại làng
Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn. Thân sinh của Ngài
là Cụ Lê văn Tiểng, tu theo Đạo Minh Sư đến bực Thái Lão
Sư, hiệu Lê Đạo Long, là người sáng lập ngôi chùa Vĩnh
Nguyên Tự ở Cần Giuộc. Cụ Tiểng tu đắc đạo, sau khi qui liễu,
đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Cụ có lời di chúc:
"Lập Vĩnh Nguyên Tự để sau nầy có Thập nhị Khai Thiên đến
mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Thân mẫu là Bà Trần thị Đắc,
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hiền nội của Ngài là Bà Trần thị Khá (con gái của Ngài Trần
văn Thụ - Ngọc Chưởng Pháp). Ngài có người con gái là Cô
Lê Ngọc Trang, Đạo hiệu Bạch Tuyết. Ngài Lịch cũng được
Đức Chí Tôn giao cho trách nhiệm lo TỜ KHAI ĐẠO cùng Ngài
Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung)
Trong quyển "Tiểu Sử Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung
Nhựt" do Hội Thánh ấn hành năm Quí Sửu (1973), nơi trang
61, bài Thánh Ngôn nói về Ngài Ðầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt,
như sau:
Vĩnh Nguyên Tự: 21-8-1926 (âl 14-7-Bính Dần)
"Lịch! Mời cả chư môn đệ Minh Ðường của Thầy ra nghe dạy.
Cười.... Các con đừng tưởng quấy rằng: vì chia phái mà riêng
đạo. Thầy rán cắt nghĩa cho các con nghe: Nguyên từ buổi bế
đạo, tuy Chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ
truyền. Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà
đắc đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc Hư Cung
bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy
cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay, bên Á Ðông
nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một
mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi.
"Mạng đổi chớ luật lệ chưa hề đổi. Vì vậy Thầy buộc các con
tùng Cựu Luật đặng qui phục Tam Giáo làm một. Các con nghĩ
sự tu hành khổ hạnh dường nào. Ðời mạt kiếp nầy dữ nhiều
lành ít. Nếu Thầy không chuyển pháp lại thì chưa ai tu đặng
trọn đạo, nên Thầy lựa Ngọc Ðầu Sư trong hạng thiếu niên
mới có đủ công phổ độ. Trong phần nhiều các con chưa vừa
lòng cho Lịch ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong sự
truyền đạo. Thầy cũng nhìn như vậy, song vì tiền kiếp Lịch và
nhơn đức Tiểng, nên Thầy mới phú thác cái trách nhiệm tối đại
ấy cho nó.
Các con đều có Chức sắc chẳng lớn thì nhỏ, đều thọ Thiên
phong nơi Thầy. Cứ giữ phẩm vị các con, nhưng Thầy có một
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điều yếu thiết là cầu các con lập nhiều công quả nơi trường
Thầy sáng tạo cho khỏi phế hủy nửa chừng. Các con khá gìn
luật lệ cho tới ngày Thầy lập thành Tân Luật. Thành cùng
chẳng thành cũng do nơi Thầy. Ðương lúc đầu Thầy khai đạo
thì luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng nhác. Các con đừng
phế phận. Thầy ban ơn cho các con. Thăng."

LÊ VĂN THOẠI (Tên)
LÊ VĂN THOẠI (Hữu Phan Quân) là nguơn linh của Nhan Hồi.
(Xem Hữu Phan Quân. Vần H.)

LÊ VĂN TIỂNG (1843-1913) (Tên)
Lê Văn Tiểng lập ra Vĩnh Nguyên Tự làm nơi tu hành. Ngài tu
theo đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư, đạo hiệu là Lê Đạo
Long. Khi Ngài qui Tiên, Đức Chí Tôn cho biết Ngài đắc quả
Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Ngài giáng cơ dạy các môn đệ
của Ngài chuyển nhập qua Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Con ruột của Ngài là ông Lê Văn Lịch, được Đức Chí Tôn
phong là Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
Học trò của Ngài là ông Trần Văn Thụ, đạo hiệu Trần Đạo
Minh, được Đức Chí Tôn phong là Ngọc Chưởng Pháp.

LÊ VĂN TRUNG (1875-1934) (Tên)
梨文忠
Khai đàn cho M. Trung ngày 31-01-1926
THẦY
Một Trời một Ðất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
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Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.
Ông Lê-văn-Trung Cựu Thượng-Nghị-Viên thọ Ngũ Đẳng Bửutinh (Chợ-lớn). Ông là người đứng vào số 2 trong số 28 người
ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư:
29-9-1926)
(Xem thêm:

1- Thượng Đầu Sư Thượng Trung Nhựt &
2- Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung)

Ngài Lê Văn Trung sanh năm Bính Tý (1876) tại làng PhướcLâm tổng Phước Điền Trung (Chợ Lớn). Thuở Ngài được 3
tuổi thì thân phụ là ông Lê Văn Thanh (1845-1878) đau bịnh từ
trần, thân mẫu là bà Văn Thị Xuân (1849-1912) lúc đó mới 30
tuổi, cư tang thờ chồng, thủ phận ở vậy nuôi con cho đến ngày
khôn lớn. Ngài Lê Văn Trung lớn lên có hình dáng đẹp đẽ, cân
đối, tánh tình hòa nhã nhưng rất cương quyết, phụng sự mẫu
thân rất có hiếu, cư xử tốt đẹp với bà con anh em, Ngài rất ái
mộ Nho học. Ngài thi vào học tại trường Lycée Chasseloup
Laubat - SàiGòn và tốt nghiệp trường nầy vào năm 1894, lúc
đó Ngài được 19 tuổi. (Tuổi tây là 18 tuổi).
Cũng trong năm nầy, ngày 14-7-1894, Ngài Lê Văn Trung
được thâu nhận vào làm Thơ Ký tại Dinh Thống Đốc Nam Kỳ.
Ngài làm việc Thơ Ký cho đến năm 1906, tổng cộng được 12
năm. Sau đó, Ngài xin thôi việc và được chấp thuận ngày 6-31906. Ngài Lê Văn Trung ra ứng cử và được dân chúng bầu
vào Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ (Conseil Colonial de
Cochinchine) đại diện cho các tỉnh: Sài Gòn, Gia Định, Chợ
Lớn, Gò Công, Tây Ninh, được liên tiếp 2 khóa, tổng cộng 8
năm. (Hội Đồng Quản Hạt Nam Kỳ có 10 Hội Viên người Pháp
và 6 Hội Viên người Việt. Hội-Viên người Việt do đại diện các
Hương chức Nam Kỳ bầu lên). Lúc làm Hội Viên Hội Đồng
Quản Hạt, mỗi khi nhóm họp nơi Soái Phủ Nam Kỳ, Ngài Lê
Văn Trung thẳng thắng bàn cãi những sự ích nước lợi dân.
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Ngài rất lưu tâm đến việc mở mang các trường dạy học và
công việc thương mãi. Trong những sự bàn cãi, đôi khi làm trái
ý quan trên, nhưng Ngài vẫn thẳng thắng vì nhiệm vụ đại biểu
của dân, chẳng đoái đến phận mình bị thiệt thòi, cho nên xa
gần, quan dân đều ngợi khen Ngài là người khẳng khái cương
trực. Điển hình là vụ Lục Hạng điền, Chánh phủ Pháp phân 6
hạng ruộng để đánh thuế. Ông Outrey, quyền Thống Đốc Nam
Kỳ dự thảo luật thuế về Lục Hạng điền, trình ra cho Hội Đồng
Quản Hạt thừa nhận để đem ra áp dụng thi hành. Ngài Lê Văn
Trung cùng với ông Diệp Văn Cương, Hội Đồng Quản Hạt Bến
Tre đứng ra làm đầu 6 vị Hội Đồng Quản Hạt người Việt, đồng
phản kháng dự thảo luật nói trên, nhưng khi biểu quyết, số
thăm của Hội Đồng người Việt chỉ có 6, còn người Pháp thì
10, nên bị thua thăm và như thế thì dự luật được thông qua
với đa số 10/6. Dù thua thăm, nhưng 6 ông cương quyết
chống lại luật thuế Lục Hạng điền, nên tất cả 6 ông đều gởi
đơn từ chức để phản đối. Dưới thời Pháp thuộc mà 6 ông làm
được một việc như thế phải kể là một hành động táo bạo và
rất can đảm. Từ chức xong, 6 ông đều ứng cử trở lại, năm ông
được tái đắc cử, chỉ có ông Hội Đồng Hoài là bị thất cử, do
ông Bùi Quang Chiêu theo phe ông Outrey phá. Nhờ vụ Lục
Hạng điền mà tiếng tăm và uy tín của Ngài Lê Văn Trung lên
rất cao, khiến cho người Pháp rất chú ý Ngài, chẳng dám xem
thường.
Năm 1911, Ngài Lê Văn Trung đề xuất một việc làm rất mới
mẻ tại Sài Gòn, nơi đang chịu sự thống trị nặng nề của Pháp,
là việc xây dựng một Nữ Học Đường để giáo dục con gái, thực
hiện Nam Nữ bình quyền. Chánh phủ Pháp ngoài mặt không
dám phản đối, nhưng không ủng hộ việc mở mang dân trí nầy.
Ngài Lê Văn Trung vận động với bà Tổng Đốc Đỗ Hữu
Phương và một số trí thức ủng hộ, quyên góp tiền bạc, xây
dựng được một ngôi trường Nữ-học đầu tiên tại Sài Gòn, gọi
là Collège des Jeunes filles (có tên là Trướng Áo Tím) về sau
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đặt tên là Trường Nữ Trung Học Gia Long. Hiện nay, trường
nầy vẫn còn tấm bia kỹ niệm ghi tên hai vị sáng lập là bà Tổng
Đốc Đỗ Hữu Phương và Hội Đồng Quản Hạt Lê Văn Trung.
Ngày 18-5-1912, Ngài Lê Văn Trung được Chánh phủ Pháp
thưởng cho Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng (Chevalier de la
Légion d' Honneur). Mấy năm đó, Ngài có mở cửa hàng Hạnh
Hoa Thôn, giúp đỡ người Việt Nam bổn xứ có nề nếp hưởng
nhờ bề thạnh lợi, sanh ý ngày càng phấn chấn, dần dần nên
cuộc đại thương, không nhượng ngoại quốc.
Ngày 10-12-1914, Ngài Lê Văn Trung được Pháp cử lên làm
Nghị viên Hội Đồng Soái Phủ Đông Dương (Conseil du
Gouvernement de l'Indochine), thường gọi là Hội Đồng
Thượng Nghị Viện Đông Dương. Nhà cầm quyền Pháp mở hội
Thượng Nghị Viện tại Bắc Kỳ, Ngài đi với Nguyên Soái
Gourbeil ra bàn việc nước. Quan Thống Soái Bắc Kỳ, Trung
Kỳ, với quan Đại Thần An Nam là ông Hoàng Cao Khải, ông
Trương Như Cường, đều ngợi khen Ngài là người có khoa
ngôn ngữ và rất lễ nghĩa. Em của Ngài Lê Văn Trung là Lê
Văn Diêu, thuở trước làm Giáo Thọ chữ Pháp, sau được ban
chức Huyện Hàm, tánh tình hiếu thuận, nối theo đường hướng
của Ngài, mà gầy dựng được cuộc buôn bán phát đạt. Phu
nhân của Ngài Lê Văn Trung là bà Đãi thị Huệ, cũng người
tỉnh Chợ Lớn, hiền đức, trọng nghĩa, siêng năng buôn bán, lại
khéo bề nội trợ tề gia, giúp thêm tiếng tốt cho Ngài. (Sau nầy,
bà Đãi Thị Huệ nhập môn vào Đạo Cao Đài, được Đức Chí
Tôn phong chức Nữ Giáo Sư, Thánh danh Hương Huệ, trong
kỳ Phong Thánh Nữ phái kỳ I ngày 14-1-Đinh Mão, dl 15-21927, tại Chùa Gò Kén.
Thi rằng:
Ra tài Quản Hạt bấy thu chầy,
Quan chuộng dân yêu hội hiệp vầy.
Lòng dạ thẳng ngay, gương vặc vặc,
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Tiếng tăm khen ngợi, tiết hây hây.
Thương trường mở cuộc buồm xuôi gió,
Thượng Viện gặp thời chí lướt mây.
Nhờ đức thung huyên vun quén sẵn,
Lộc Trời ơn nước, phước gồm may.
(Viết theo tài liệu trong quyển Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập của
ông Nguyễn Liên Phong soạn, Sài Gòn, năm 1915)
Kể từ năm 1920 trở đi, công việc kinh doanh của Ngài Trung
gặp khó khăn, đến cuối năm 1924 thì bế tắc hoàn toàn, bị lỗ lã.
Ngài đau buồn, sanh ra hút thuốc phiện và sau đó, thị lực của
đôi mắt yếu đi rất nhiều, chỉ thấy mọi vật lờ mờ.
- Đức Thượng-Đế thâu-phục Ông Cựu Thượng Nghị-viện
Lê Văn Trung
Một hôm, có ông Hội đồng thành-phố Nguyễn Hữu Đắc, người
bà con với Ngài, tu theo Minh Lý, gặp ông Lê-văn Trung
đương đi dạo mát, ông Đắc bèn rủ ông Trung lên Chợ Lớn
hầu đàn. Ông Đắc hướng dẫn ông Trung đến hầu đàn nầy. nơi
Chợ Gạo.Vào khoảng tháng tư nhuần năm Ất-Sửu (Juin
1.925) trong Chợ Gạo (Chợ-lớn) thường đêm có thiết đàn
thỉnh Tiên. Nguyên mấy tháng trước đây, tại nhà ông Nguyễn
Bá Vạn ở ngã ba Bà Kế thuộc Chợ Gạo, Chợ Lớn, nay là Bến
Phú Lâm, Quận 6 Chợ Lớn, có lập một đàn thỉnh Tiên rất linh
hiển, thường cho thuốc trị bịnh rất hay. Biết chỗ rồi, từ đây mỗi
lần bên Chợ Gạo có cầu Cơ thì ông Trung đều đến. Đức Lý
Thái Bạch giáng khuyên Ngài Lê Văn Trung nên tỉnh giấc
mộng trần mà lo việc tu hành. Ngài Lê Văn Trung tỉnh ngộ, bắt
đầu ăn chay, bỏ hút thuốc phiện và lần lần đôi mắt của Ngài
hết lòa, sáng trở lại. Sau khi đàn Chợ Gạo độ được Ngài Lê
Văn Trung rồi thì chư Tiên dạy bế, làm cho nhiều người hầu
đàn ngạc nhiên, không rõ cớ chi. Mãi đến ngày mùng 5 tháng
chạp năm Ất-Sửu, ở Sài Gòn Đức Thượng-Đế giáng cơ dạy
hai ông Cư, Tắc đem Cơ vô nhà ông Trung ở tại Chợ Lớn
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(Quai Testard) cho Ngài dạy việc. Hai ông này lấy làm bợ-ngợ
vì thuở nay chưa hề quen biết ông TRUNG, nhưng lịnh trên đã
dạy dưới phải tuân theo. Hỏi thăm tìm đến nhà ông Trung, ông
CƯ thuật rõ đầu đuôi thì ông Trung lòng rất hoan nghinh, lật
đật sắm sửa thiết Đàn. Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo và
khuyên việc tu hành. Ngài đã phân rằng: Ngài đã sai Lý-Bạch
dìu dắt ông Trung nơi đàn Chợ-gạo đã lâu rồi.
Đức Hộ-Pháp kể lại: "Một buổi nọ chúng tôi phò-loan học hỏi
như thường ngày. Đức Chí-Tôn kêu chúng tôi và Đức Cao
Thượng Phẩm phải đi vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà của Đức
Quyền Giáo-Tông của chúng ta bây giờ là Ông Lê-Văn Trung.
Buổi nọ, Ông Lê-Văn-Trung đang làm Thượng Nghị Viện. Hội
Đồng Thượng-Nghị-Viện chẳng khác bây giờ là một vị Tổng
Thống đời Pháp-thuộc. Chức Nghị Viện lớn lắm! Ông là người
Nam làm đến bực đó thôi; mà nghe ra Ông là người quá sức
đời, Tôi với Đức Cao Thượng-Phẩm không hạp chút nào!
Nhứt định không làm điều đó được, nghe danh quá đời, chơi
bời phóng túng không thể tả hết; buổi chúng tôi ôm Cơ đến
nhà Ngài đặng Đức Chí-Tôn độ Ngài. Khi vô tới nhà, thú thật
với Ngài rằng: "Chúng tôi được lịnh của Đức Chí-Tôn dạy Đạo,
Anh tính sao Anh tính!" Ngộ quá chừng quá đỗi. Ông biết
Đấng đó hơn chúng tôi biết: lo sắp đặt bàn ghế, sửa-soạn buổi
phò loan; rồi thì chúng tôi tiếp rước Ông, độ Ông, bắt Ông
Nhập-môn đủ hết; chúng tôi không hiểu Ông có tin nơi Đức
Chí-Tôn hay không? Có khi tưởng Ông không tin nơi Đức Chí
Tôn nữa chớ!".Ngài Lê Văn Trung là một trong 12 môn đệ đầu
tiên của Đức Chí Tôn, đã có đại công khai mở, xây dựng và
truyền bá Đạo Cao Đài. Khi ở ngoài đời, Ngài là một nhân vật
chánh trị nổi tiếng binh vực quyền lợi cho dân chúng, làm đến
chức Nghị Viên Hội Đồng Thượng Nghị Viện Đông Dương
Ngày 18-5-1912, Ngài Lê Văn Trung được Chánh phủ Pháp
thưởng cho Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng (Chevalier de la
Légion d'Honneur). Mấy năm đó, Ngài có mở cửa hàng Hạnh
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Hoa Thôn, giúp đỡ người Việt Nam bổn xứ có nề nếp hưởng
nhờ bề thạnh lợi, sanh ý ngày càng phấn tấn, dần dần nên
cuộc đại thương, không nhượng ngoại quốc. Để ghi nhớ công
nghiệp lớn lao của Ngài, ngôi trường Trung Học do Hội Thánh
lập ra ở gần Cửa số 7 ngoại ô được đặt tên là Trường Trung
Học Lê Văn Trung.
*(Le 11 Janvier 1926) là ngày ông Lê Văn Trung đến nhà Cao
Quỳnh Cư hầu Ðức Chí Tôn để nhập môn cầu Ðạo ở Sài Gòn.
Thầy giáng dạy:
Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lương tâm mình biết hỏi chi xa.
Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,
Hư thiệt rồi đây cũng biết mà.
***
Đã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Đạo Cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.
(12-2-1926)
Đức Lý Thái Bạch giáng cho Thi:
Có công phải biết gắng nên công,
Tu tánh đã xong tới luyện lòng.
Kinh sách đầy đầu chưa thoát tục,
Đơn tâm khó định lấy chi mong.
(27-1-1926)
* Cũng trong ngày nầy (27-1-1926), có Thất Nương Diêu-TrìCung giáng cơ. Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
- Có duyên luyện đạo cùng chăng, xin Em mách giùm.
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- Đã gặp Đạo ắt có duyên phần. Ráng tu luyện, siêng thì
thành, biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình. Phải sớm tính, một
ngày qua là một ngày chết. Đừng dụ dự. Em xin kiếu.
*Trong một Đàn cơ khác, nhân có Bát Nương Diêu Trì Cung
giáng đàn, Đức Quyền Giáo Tông hỏi thăm Bát Nương về linh
hồn của thân phụ và thân mẫu của Ngài có được siêu thăng
cùng chăng? Giờ đây đang ở đâu?
Bát Nương giáng cơ đáp: Em chỉ nói bằng thơ, nếu Anh giảng
trúng thì nói nữa, trật thì lui.
Đức Quyền Giáo Tông năn nỉ: Nếu Qua nói trật thì nhờ Em
thương tình mà chỉ dẫn để cho Qua học thêm với.
"Bạch Y Quan nay sanh Cực Lạc.
"Bá phụ cùng Bá mẫu đặng an!"
Như vậy là thân phụ và thân mẫu của Qua trước ở cõi Bạch Y
Quan, nay đã sang ở nơi cõi Cực Lạc?
- Đúng đó, ấy là nhờ công tu luyện của Anh nên Bá phụ và Bá
mẫu được siêu thăng nơi Cực Lạc.
Đêm 30-12-Ất Sửu (dl: 12-2-1926) quan phủ Ngô văn Chiêu đi
với hai Ngài Cư, Tắc đến nhà mỗi vị đặng mừng xuân. Đến
nhà ai thì cặp cơ Cư -Tắc phò loan, trước hết là nhà ông phán
Võ Văn Sang, sau cùng là Ngài Lê Văn Trung. Mỗi người đều
được một bài Tứ tuyệt, đây là bài của Ngài Cao Quỳnh Cư:
Sắp út thương hơn cũng thế thường
Cái yêu cái dạy ấy là thương
Thương không nghiêm trị là thương dối
Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.
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LỄ
禮
Chữ Lễ, trước tiên dùng với ý nghĩa là các hình thức cúng tế,
cầu Thần linh ban phước và cúng tế Tổ Tiên. Sau đó, chữ Lễ
được dùng rộng ra bao gồm những phép tắc phù hạp với
phong tục và tập quán của dân chúng trong việc quan, hôn,
tang, tế. Sau nữa, chữ Lễ có nghĩa thật rộng, gồm cả quyền
bính của vua và cách tiết chế các hành vi của dân chúng cho
thích hợp lẽ tự nhiên của Trời Đất.
Lễ chi ư chánh quốc giả, do hành chi ư khinh trọng giã,
thằng mạc chi ư khúc trực giã, qui củ chi ư phương viên
dã. Lễ đối với việc sửa nước trị dân, chẳng khác nào như cây
cân để đối với vật nặng vật nhẹ, cũng như sợi dây để đối với
vật thẳng vật cong, cũng như cái quy cái củ để đối với vật tròn
vật vuông vậy. Nếu con người từ ấu chí trưởng mà biết trọng
lễ nghĩa khiêm cung, thì khỏi chịu dưới luật hình trừng trị, mà
đời sẽ trở nên thái-bình an-cư lạc-nghiệp. Sánh với đời
Nghiêu-Thuấn, Võ-Thang, Văn-Võ, Châu-Công, Khổng-Tử,
Mạnh-Tử, Nghiêu-Thuấn không lập luật hình, Võ-Thang không
tạo khám đường ngục thất, đời vô-vi nhi trị thiên-hạ thái-bình
là nhờ dân-tộc thời kỳ ấy biết giữ LỄ.
Thánh-Giáo của Ðức TÔN-SƠN dạy:
Lễ nơi mình là khuôn viên trọng thể,
Lễ nơi nước là phép trị an,
Lễ nơi toàn cầu là đại-đồng thế-giới.
Nếu không có lễ thì chẳng làm việc gì mà nên đặng.
THI CHỮ LỄ
LỄ là trật-tự của Thần-Tiên,
LỄ dạy nhơn-sanh giữ tánh hiền.
LỄ đối toàn cầu điều yếu trọng,
LỄ qui Tam-Giáo thuận cơ Thiên.
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LỄ DĨ HÒA NHI QUÍ
禮以和而貴
Trong Kinh Lễ có câu: "Lễ dĩ hòa vi quí". Nghĩa là Lễ nghi
phải lấy chữ hòa làm quí, vì ngoài mặt có hòa nhã, thì trong
tâm mới có thành kỉnh, lễ nghi mới ra vẻ trang nghiêm long
trọng. Nếu hành lễ mà không hòa, thì dầu lễ nghi to lớn Thánh
Thần cũng không chứng hưởng. Thầy Mạnh-Tử nói: Thiên thời
bất như địa lợi, địa lợi bất như nhơn hòa. Nghĩa là: Thời Trời
chẳng bằng đất lợi, đất lợi cũng không bằng người hòa. Người
có hòa mới cảm tình liên-lạc kết dây đoàn thể với nhau, tương
thân tương ái đồng tâm hiệp lực cùng nhau thì mới thật hành
mọi điều kết-quả. Ðời Tam-Quốc ông Lưu Tiên Chúa, duy lấy
hai chữ "nhơn hòa" mà thắng cả thiên thời địa lợi, làm cho Tào
Mạnh-Ðức lắm trận kinh hồn, Ngô Tôn-Quyền nhiều phen mất
vía. Xem như thế đủ biết chữ hòa mạnh-mẽ là dường nào.
Nhớ lại tích xưa ba vị anh hùng LƯU, QUANG, TRƯƠNG hiệp
đồng nhứt tâm, vụ tất có một chữ hòa mà lập nên giang san
Hớn-Thất. SÀI- TRIỆU- TRỊNH cũng dùng chữ hòa mà dựng
nên cơ nghiệp Tống-Triều. Quốc-dân Việt-Nam trên 25 triệu
đồng bào, chung cả tín-đồ Ðạo Cao-Ðài, nếu biết hiệp lực
đồng tâm, thương yêu liên-lạc thuận-hòa cùng nhau mới có
thể phục hồi an-ninh trật-tự, chấn hưng nền luân-lý, (mối cangthường) trở nên tận-thiện tận-mỹ.

LỄ ĐỘ
禮度
Lễ độ 禮 度 là hành vi, cử chỉ theo đúng khuôn phép để tỏ
lòng cung kính đối với mọi người.
Lòng Sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu:
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"Lễ độ khiêm cung, phục hồi Thượng nguơn Thánh
đức, Nghiêu Thuấn lương dân"
禮 度 謙 恭, 復 回 上 元 聖 德, 堯 舜 良 民

LỄ ĐẠO TRIỀU
Lễ Ðạo Triều là Lễ Kỷ niệm ngày Khai Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ
Ðộ hằng năm vào ngày 15 tháng 10 âm lịch.
Hộ Pháp Ðường, 18-10-Ất Hợi (dl: 13-11-1935):
Đức Lý nói: "Lão chào Hộ Pháp, chư Chức sắc Hiệp Thiên,
Cửu Trùng và Hội Thánh Ngoại Giáo.
Ðợi Lão biểu Cao Thượng Phẩm nâng loan. (buông cơ) Lão
đến tư đường của Hộ Pháp nên cho miễn lễ, đứng hết.
Hộ Pháp, hèn lâu Lão không đến chuyện vãn cùng nhau đặng,
một là vì không Cơ Bút, hai là vì Thiên thơ biến chuyển, Lão
có đến cũng chẳng ích gì. Nay vì Lễ Ðạo Triều, nên đến chúc
mừng chư Hiền Hữu. Lão để lời cám ơn Hộ Pháp đã chịu lắm
phen nhọc nhằn khổ não làm cho Ðạo ngày nay đặng ra thiệt
tướng. Lão chỉn thẹn có một điều là Lão chưa giúp hay vào đó.
Lão đa tạ, đa tạ!
Hộ Pháp bạch:..- Cười.... Lão chẳng nói rõ, Hiền Hữu cũng
thấy hiển nhiên rằng từ thử, thảng Lão có muốn nên cho Ðạo
đi nữa thì cũng không thi thố chi đặng với một Hội Thánh hữu
hư vô thiệt, như vậy có phải? May thay! Thiên thơ do một mặt
chẳng chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có
phương cầm quyền trị thế.
(Hộ Pháp bạch: Thiên thơ đã đổi, Đệ tử xin giao quyền hành
của Quyền Giáo Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm
Thiên thơ vững chặt).
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- Cười.... Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại, hai là
hành pháp thì dễ, hành hình thì khó, không có nửa quyền trị
thế của Lão nơi tay Hộ Pháp, có thế nào điều hành Hội Thánh
cho đặng. Ấy vậy, cứ để y. Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
Tuông pha khổ hải độ nhơn duyên.
Gay chèo thoát khổ đầy linh cảm,
Rạch nước trừ oan đủ diệu huyền.
Thổi thẳng cánh buồm thì Lão thủ,
Nâng an lòng bản cậy Thần, Tiên.
Phong ba mấy độ đà qua khỏi,
Ném thử Giáng Ma đóng Cửu tuyền.

LỄ ĐƯA CHƯ THÁNH TRIỀU THIÊN
Theo thói quen của người Việt Nam nói riêng và người Á Châu
nói chung, cho rằng ngày 23 tháng chạp là "Lễ đưa Ông Táo
về Trời". Nhưng ngày nay Đức Chí-Tôn mở nền Tân Tôn giáo
Cao Đài thì xác định ngày này là "Lễ đưa chư Thần Thánh
Tiên Phật triều Thiên" tinh thần từ trước vẫn vậy.
Ðền Thánh, đêm 24 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948):
Đức Hộ-Pháp nói: "Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành tâm
cầu nguyện Chí Tôn cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Chơn
truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo Càn Khôn Thế Giái, Ngài nắm
Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi trong tay, để định Pháp
Chánh Càn Khôn Vũ trụ. Trong thời buổi định Pháp Chánh ấn
định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 1, họp tại
Ngọc Hư Cung đặng định luật giới hạn vi diệu cho trái địa cầu,
chạy theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí Tân niên là
12 giờ đêm 30, khởi điểm 1 giờ sáng ngày 1 tháng Giêng năm
sau. Luật Thiên Ðiều trị thế, trị nơi địa cầu nầy là hình luật
thiêng liêng là ngày giờ nầy nơi Ngọc Hư Cung kiểm soát định
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tội phước đó vậy. Càn Khôn Vũ Trụ, đều có Ðại Hội lập Luật,
trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa cầu nào chưa
được êm đềm, luật Thiên Ðiều thay đổi khác mỗi năm, chiếu
theo tấn hóa và tâm lý của nhơn sanh. Nơi Ngọc Hư Cung
định Pháp Chánh cũng như trong Càn Khôn Vũ Trụ là: 12
tháng một niên, 12 niên một giáp, 120 năm một thế kỷ (tất cả
đều cho rằng 100 năm là một thế kỷ, như vậy không đúng),
1.200 năm là một giáp, 12.000 năm là một nguơn, 36.000 năm
là một chuyển. Mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội
Giác Tiên là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe
nói, vì 1.200 năm có một vị Giáo Chủ giáng thế chỉnh Ðạo, bảo
thủ tinh thần đạo đức của loài người. Cứ độ 1.200 năm có xuất
hiện một nền Tôn Giáo để hóa chuyển thay đời, tính lại địa cầu
chúng ta từ buổi phôi thai, có vạn linh nơi mặt thế đến nay
được ba chuyển. Nay qua Hạ Nguơn Tam Chuyển, khởi đầu
Thượng Nguơn Tứ Chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng
1 Tết của chúng ta vậy. Tới mức giữa không gian thì nhơn loại
tới hồi khổ não đủ điều, người ta nói là tận thế, cái thuyết ấy
không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là
một Giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn minh Tôn Giáo chớ
không phải tận thế. Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh cửu, chỉ thay
đổi hình thể, vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi. Chúng
ta đã ngó thấy qua chừng một trăm năm trước, văn minh con
người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. Cơ tấn bộ
tinh thần vật chất dữ dội nhất là trong vòng 50 năm sau. Theo
đó mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa, nhơn loại sẽ ra
sao?
Phật Giáo nói: Qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ tới sắc
dân Thần Thông Nhơn, qua khỏi dân Thần Thông, thì có sắc
dân Chí Linh, lúc đó người là Thần, Thánh, Tiên, Phật tại thế.
Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.
Mỗi sắc dân vi chủ một nguơn niên, kể hai sắc dân nữa chưa
xuất hiện, ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ thay đổi khác
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hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi, trên con đường tận
thiện mỹ, vật xinh, người đẹp, vật bỏ ngu đến khôn, người
khôn đến Chí Linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần, Thánh,
Tiên, Phật xuống ở cõi trần nầy. Lời Chí Tôn tiên tri và quyết
định hẳn hòi:
"Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
"Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần".
Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, Càn Khôn tấn triển thế
nào? Bần Ðạo ước mong Càn Khôn Vũ Trụ phát triển cách
nào trong mỗi Nguơn niên Thánh Thể của Ðức Chí Tôn tăng
tiến theo luật định Thiên Ðiều, phải đi theo y khuôn luật của
con đường Chí Tôn định, tấn triển tới trong năm khai Nguơn
nầy vậy. Bần Ðạo ước mơ sự tăng tiến của Chí Tôn được gia
bội, gấp đôi ba bây giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy, Bần Ðạo
để cả tín nhiệm nơi tâm lý của toàn cả con cái của Chí Tôn.
Tưởng cả thảy đều mơ ước, mà làm đặng chăng là nhờ huyền
năng vô tận của Ðại Từ Phụ mà thoát đặng.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trọn tâm đức chắc chắn nơi Ðức
Chí Tôn thì Chí Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng. Chúng ta
quyết định xin mà làm nên cho toàn cả con cái của Người, thì
Người cho, chắc hẳn vậy."
Đây là Sớ chung niên như sau:
"Ngưỡng nguyện: Các Đấng Thiêng Liêng từ bi minh tấu Đức
CHÍ TÔN bố hóa hồng ân, chuyển họa vi phước, tập kiết
nghinh tường, xây 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 thạnh hành phổ độ Nhơn sanh, nhập
vi Môn đệ, vĩnh sùng Chánh Giáo, vạn loại hòa bình, an cư lạc
nghiệp, thống nhứt Tam Kỳ, lập thành Minh Đức, Tân Dân,
cộng hưởng Nghiêu thiên Thuấn nhựt" Chư đệ tử đồng thành
tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu. Dĩ văn.
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Viết thành Hán văn:
仰 願: 各 等 天 靈 慈 悲 明 奏 德 至 尊 布 化 洪 恩, 轉 禍 為 福,
襲 吉 迎 祥, 運 轉 世 界 戰 爭 早 得 和 平, 度 盡 眾 生, 解 脫 災
難 刀 兵 痛 苦, 復 興 國 道 進 化 盛 行, 普 度 人 生, 入 為 門 弟,
永 崇 正 教, 萬 類 和 平, 安 居 樂 業, 統 一 三 期, 立 成 明 德, 新
民, 共 享 堯 天 舜 日. 諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜, 謹 疏 上 奏, 以 文

LỄ GIẢ THIÊN CHI TỰ
Kinh Lễ của Nho-giáo viết rằng: "Lễ giả, Thiên chi tự" Nghĩa
là: Lễ là cái trật tự của Trời. Do đó, Nho giáo rất chú trọng về
Lễ và dùng Lễ vào 4 mục đích sau đây:
1- Dùng Lễ để hàm dưỡng tánh tình:
Dùng Lễ để tạo thành một không khí đạo đức trang nghiêm,
dần dần biến thành một tập-quán tốt, khiến người ta làm điều
phải một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ. Vào nơi đền
chùa, thấy khung cảnh cúng bái trang nghiêm, tự nhiên sanh
lòng tôn kính.Vào chỗ đám tang, thấy cái không khí ảm đạm
thê lương, tự nhiên sanh lòng bi ai. Vậy nhờ Lễ mà con người
được khơi dậy những tình cảm tốt đẹp cao thượng.
2- Dùng Lễ để giữ tình cảm thích hợp đạo Trung dung:
Dùng Lễ để giữ tình cảm của mình không cho thái quá mà
cũng không cho bất cập, theo đúng đạo Trung Dung. Nhờ vậy,
thể xác và tinh thần của con người được quân bình, hành
động lúc nào cũng được sáng suốt và chừng mực.
3- Dùng Lễ để định rõ lẽ phải trái:
Tình thân sơ và trật tự trên dưới phân minh. Nhờ Lễ mà ta
phân biệt được kẻ thân người sơ, kẻ nhỏ người lớn, vì Lễ qui
định sự đối xử khác nhau rõ rệt. Do đó không còn chỗ hiềm
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nghi, định rõ lẽ phải trái. Nhờ Lễ mà định được Chính danh, có
Chánh danh mới định phận cho thích hợp. Do đó có tôn ti trật
tự, phép tắc luân lý từ gia đình đến xã hội, tạo nên một xã hội
trật tự thái bình.
4- Dùng Lễ để tiết chế lòng dục:
Dục vọng của con người thì không cùng và lúc nào nó cũng
đòi hỏi phải làm cho nó thỏa mãn. Nếu không dùng Lễ để chế
giảm, tất dục vọng sẽ làm con người hư hỏng. Dùng Lễ để chế
giảm mà còn hướng dẫn dục vọng vào chỗ cao thượng nữa.
Lễ và Pháp luật đều có mục đích ngăn chận sự hư hỏng và tội
lỗi của con người. Nhưng Lễ có ưu điểm là nó có thể ngăn cản
những việc lầm lỗi chưa xảy ra, còn dùng pháp luật là để trừng
trị những việc tội lỗi đã xảy ra rồi. Do đó, Thánh nhân trọng Lễ
hơn trọng hình phạt. Pháp luật tuy phải đặt ra, nhưng dùng sự
giáo hóa về Lễ mà ngăn chận trước sự phạm tội mới là ưu
việt.
Tóm lại: chữ Lễ trong nghĩa rộng có bao hàm tính chất pháp
luật. Nhưng Lễ chú trọng về mặt giáo hóa và ngăn ngừa sự hư
hỏng, phạm tội; còn Luật pháp thì chú trọng trừng phạt những
hư hỏng và phạm tội đã xảy ra.
Lễ thì dạy người ta nên làm điều gì, không nên làm điều gì và
tại sao như thế. Còn Luật pháp thì cấm không cho làm việc
nầy, việc nọ, hễ vi phạm thì bị trừng phạt.
Người làm trái Lễ thì bị chê cười, có tính cách trừng phạt về
mặt tinh thần, người làm trái pháp luật thì bị trừng phạt về thể
xác.
Thánh giáo:
Lễ là hạnh nết của Thần Tiên,
Phải giữ lễ nghi thật vững bền.
Trước mắt phàm tuy trông chẳng thấy,
Chín từng lồng lộng Đấng bề trên.
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LỄ BÁI
E: The cult.
F: Le culte.
(Xem bái lễ)
Chung qui sự lễ bái là để phát khởi Đạo tâm. Có câu "Lễ bái
thường hành tâm Đạo khởi".

LỄ GIÁO
禮教
E: Educated.
F: Éduqué.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Giáo: dạy, có giáo dục. Lễ giáo là có giáo dục về
lễ nghĩa.

LỄ HẠ NGUƠN
Hạ nguơn là nguơn cuối cùng trong ba nguơn của một năm:
Thượng nguơn từ tháng giêng, 2,3, 4; Trung nguơn từ tháng
5,6,7,8; Hạ nguơn từ tháng 9,10,11,12. Lễ Hạ nguơn trong
cửa Đại-Đạo chính là ngày khai Đạo rằm tháng 10 năm Bính
Dần (dl:19-11-1926). Ngày qui thiên của Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung cũng vào Hạ nguơn: ngày 13-10-Giáp Tuất
(dl:19-11-1934). Tức nhiên Đức Ngài hành Đạo đúng 8 năm
tròn không dư không thiếu một ngày. Ngoài nguơn niên như
nói trên, còn những nguơn lớn hơn nữa của Thế, Vận, Hội.
Đức Quyền Giáo Tông giáng Cơ nói: "Mừng các em: Mỗi năm
đến kỳ Lễ Hạ Nguơn, kỷ niệm Khai Đạo, thì các em không
quên ngày Thánh đán của Anh và mỗi em đều để tâm lo lắng,
nhứt là Hộ Pháp cư xử trọn nghĩa đệ huynh, đến như thi hài
của anh đối về phần Đạo thì cũng chẳng trọng hệ chi, nhưng
đó là một phần trong Thánh Thể của Chí Tôn, các em lo cho
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anh được châu toàn, anh có lời cảm ơn trước là Hộ Pháp, sau
là tất cả các em. Một điều anh ước mong sao hành trình của
mỗi em làm thế nào cho đoàn hậu tấn để tâm kính mến lo cho
các em, cũng như các em lo cho anh từ thử. Còn cơ Đạo của
Chí Tôn, bước qua năm 26 sẽ phát triển lên cao thượng một
cách phi thường, làm cho dân tộc Việt-Nam đều ngạc nhiên và
chủ tâm hưởng ứng. Nền Đạo cao lên bao nhiêu thì danh thể
của các em tăng tiến lên; trọng yếu và trách nhậm phải thế
nào? Các em cần lo trau giồi cho đáng giá, để làm gương mẫu
hướng dẫn quần chúng noi bước theo con đường đạo đức và
lập quốc buổi tương lai đã đến đây. Trong phương diện hành
đạo, có ba điều nên chú ý như sau nầy, các em khá nhớ: - Một
là Quyền. - Hai là Luật, - Ba là Pháp, đều của Đức Chí Tôn
vậy:
-Quyền là giáo hóa,dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của
Đạo -Luật là thương yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn
năn. -Pháp là giữ công bình chánh trực.
Nếu có kẻ không nghe lời giáo hóa, cố tâm phạm luật, thì
người cầm quyền cai trị lấy Thánh đức mà định hình phạt là
cốt yếu cạo gọt cho nên hình người, chớ không phải kẻ cầm
quyền mà để phạm vào tội ác bất nhơn, bởi Đạo quyền là
Thánh trị, chớ không phải Phàm trị, các em nên nhớ. Còn Cơ
đời sẽ biến chuyển cho đến ngày liễu kết cuộc chiến tranh hầu
có lập lại đời Thánh đức. Đạo và Đời, Quốc và Cộng.

LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ KIM MẪU
Do Kỹ-niệm Vọng Thiên Cầu Ðạo ngày 27-10-Ất Sửu.Thể theo
Thánh-lệnh của Ðức Phật Mẫu lễ Hội-Yến Diêu Trì-Kim-Mẫu:
Đức Hộ-pháp thuyết: "Hôm nay là ngày kỹ-niệm Bí Pháp: Bí
Pháp Hội Yến Diêu Trì, Ðức Chí Tôn đã lập trong nền Chơn
Giáo của Ngài. Bần Ðạo thừa dịp nên thuyết minh cho toàn cả
con cái Ðức Chí Tôn hiểu rõ cái huyền vi bí mật ấy, bởi có ảnh
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hưởng với cơ quan đạt Ðạo chúng ta tại mặt thế gian nầy.
Hơn nữa Bần Ðạo có phương tiện tỏ ra một đức tin dị thường
của một Ðấng yêu ái, một Ðấng tạo Càn Khôn Võ Trụ, Ðấng tự
hữu hằng hữu, Ðấng quyền năng vô tận vô biên, cốt để cho
con cái của Ngài thấu đáo cái thâm tình của Ngài đối với ta và
ta đối với Ngài dường nào.
Ðạt đặng đức tin phi thường ấy, năm Ất-Sửu tức nhiên năm
1925 Ðức Chí Tôn đến với chúng ta, nhưng Ngài đến với một
tình Bạn mà thôi, đến với một danh hiệu, giờ phút này Bần
Ðạo không dám nói, Ngài đến cũng làm Bạn Thượng Phẩm và
Hộ Pháp. Tháng 6 năm ấy Ngài dùng Cơ Bút huyền diệu của
Ngài, Ngài dạy Vọng Thiên Cầu Ðạo (điều mà chúng ta không
thể tưởng tượng đây là một cử chỉ) ai cũng lấy làm lạ, nhiều
người muốn tầm Ðạo phải để một dấu hỏi, hỏi tại sao buổi ấy
Thượng Phẩm và Hộ Pháp có một đức tin vững vàng nghe
theo lời Ngài vọng Thiên Bàn Cầu Ðạo. Ðiều mà chúng ta
không thể tưởng tượng, đây là một cử chỉ chung chớ không
phải cá nhân Thượng Phẩm hay Hộ Pháp, mà lời giáo huấn
của Ngài cốt yếu để cho toàn thể nhân loại nơi mặt địa cầu
này nhứt hơn hết là nòi giống Việt Nam chúng ta.
Bần Ðạo nói đây: Còn có Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu
là người bạn Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo buổi ban sơ thấu
hiểu điều ấy, Ngài đến với một tình cảm đáo để, một đức tin
vững vàng làm sao đâu? Không thể sợ đặng, không còn biết
vị-kỷ nhục-nhã chi hết: giữa khoảng đường nơi Châu Thành
Sài-Gòn thiên hạ tấp nập, mà Ðức Chí Tôn buộc phải quì
ngoài đường dựa bên lề ấy, quì đặng cầu nguyện xin Ðạo cho
chúng sanh, tội nghiệp thay! Ngài thử thách cho đến nước,
thảng như mình quì đó mà thiên hạ không hiểu mình quì làm
gì thì cũng ít mắc cở chút mà cũng có thể quì, còn làm mà
người biết thì nhột nhạt khó chịu lắm, nhưng sợ Ðức Chí Tôn
phải rán mà làm.
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Ngoài ra có ông Bạn ai cũng đều biết là nhà thi sĩ danh tiếng,
Bần Ðạo dám chắc nội trong Nam Bộ chúng ta đây chưa có ai
bằng, nổi danh thi sĩ đứng đầu hết thảy là người ấy, không biết
chứng cớ gì mà người mê thi phú của Ðức Chí Tôn quá chừng
quá đỗi, đến nước người thuộc lòng thi phú của Ðức Chí Tôn,
rồi người họa lại với Ðức Chí Tôn, người làm như mê man
vậy. Bần Ðạo thì nhột-nhạt duy có sợ mà vâng mạng lịnh thi
hành quyền giáo hóa của Ðức Chí-Tôn, còn người thi sĩ Bồng
Dinh họa theo đó mà ngâm, thiên hạ thấy tấn tuồng dị hợm tụ
lại đông lắm. Trước để một cái bàn Vọng Thiên Cầu Ðạo ngay
chính giữa coi dị hợm lắm, Bần Ðạo mới gát hai tay lên cho đỡ
mắc cở vừa gát lên thì cái bàn quây gõ nói chuyện. Các Ðấng
Thiêng Liêng đến không biết bao nhiêu, đến các vị Giáo Chủ
cũng xuống giảng dạy chúng ta và làm nhiều kiểu lạ lắm; cũng
lúc nầy Ðức Chí Tôn đã giáo hóa khá lâu các Ðấng Thiêngliêng cũng đến cùng Thượng Phẩm và Hộ Pháp, tuy mới mà
đủ đầu óc có một đức tin vững vàng, đức tin ấy có thể nói
rằng: Tuy buổi ban sơ mà dường như khối óc đã thâm hiểu
nhiều rồi, nên Ðức Chí Tôn mới ra lịnh biểu làm một cái tiệc.
Ngài dạy sắp đặt cái tiệc ấy để đãi Ðấng vô hình, đãi 10 người:
Ðức Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương. Phần hữu hình có ba
người: Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp. Sắp tiệc ấy
do tay Bà Nữ Chánh-Phối-Sư Hương-Hiếu vâng mạng lịnh tạo
thành một tiệc, trên bàn thờ Phật-Mẫu, ở dưới sắp 9 cái ghế
cũng như có người ngồi vậy. Chén, đũa, muỗng, dĩa, bất kỳ
cái gì cũng giống như đãi người hữu hình vậy; duy có ba
người xác thịt là Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp. Bần
Ðạo mới hỏi tiệc này là tiệc gì? Ngài nói là Hội Yến Diêu Trì.
Bần Ðạo nghe nói vậy thì hay vậy, chớ không biết giá trị Hội
Yến là gì cả. Nghĩ chắc cũng có ảnh hưởng gì cần yếu đến
tương lai của Ðạo mà vâng lịnh thôi, chớ không hiểu nghĩa lý
cho cùng cạn gì hết.
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Ba người sống đồng ngồi ăn, còn Bà Nữ Chánh Phối Sư
Hương Hiếu gắp đồ ăn để vào chén cho 9 vị và trên bàn thờ
cho Ðức Phật Mẫu cũng như người sống kia vậy.
Bần Ðạo còn nhớ một chuyện lạ lùng, lúc đó lấy làm kỳ quái
không hiểu gì hết, giờ biết Ðạo mới hiểu Ðức Chí Tôn buổi nọ
lấy một tên riêng đối với Bần Ðạo. Bây giờ Bần Ðạo không
dám nói lại, Ngài đến làm Bạn cùng Thượng Phẩm và Hộ
Pháp.
Chừng Hội-Yến Diêu-Trì rồi, các Ðấng Thiêng-liêng và các vị
Giáo Chủ ra từ giã (thăng) kế Ðức Chí-Tôn đến nhập cơ.
Thượng Phẩm và Bần Ðạo tọc mạch hỏi:
- Khi nãy Diêu-Trì-Cung đến có Ngài đến ở đó không?
Ðức Chí Tôn trả lời:
- Có chớ, Ta ở đây từ khi ban sơ đến giờ.
- Ngài có thấy Diêu Trì Cung đến không?
- Có chớ, chính mình ta tiếp đãi!
Cao Thượng Phẩm hỏi: - Diêu Trì Cung ngó thấy Ngài không?
- Không ngó thấy.
Cao Thượng Phẩm hỏi: - Sao vậy?
Ngài trả lời: - Ngài dùng phép ẩn thân.
Bần Ðạo tọc mạch hỏi tiếp:
- Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Trì có thể đạt Ðạo
chăng?
- Ðạt đặng chớ.
Cao Thượng Phẩm hỏi: - Phải làm sao?
Ngài nói: - Phải tu, bằng không tu thì chẳng đạt đặng.
Bần Ðạo hỏi: - Tu chừng bao lâu mới đạt đặng?
Cái đó Ngài làm thinh.
Bần Ðạo hỏi: - Một năm? Năm năm? Một ngàn năm? Mười
ngàn năm? Một trăm ngàn năm?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài cũng làm thinh, rồi thôi không hơi sức nào hỏi nữa, không
biết chừng nào mới đạt đặng, nghe vậy hay vậy. Các vị Nữ
phái rán nhớ, Diêu Trì Cung, Bần Ðạo có giải nghĩa Hội Yến
Diêu Trì là gì rồi đó.
Toàn Thánh Thể Ðức Chí Tôn là con cái của Ngài rán để ý cho
lắm: Từ khi Ðạo bị bế Ngọc Hư Cung bác luật, Cực Lạc Thế
Giới thì đóng cửa nên chúng sanh toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ
có tu mà thành thì rất ít, bởi phương pháp khó khăn lắm, muốn
đạt pháp thì không phải dễ. Cổ pháp định cho Chơn hồn về
nơi Diêu Trì Cung, hưởng được Hội Yến Bàn Ðào tức nhiên
hưởng được Hội Yến Diêu Trì, ăn được quả đào Tiên, uống
được Tiên tửu mới nhập vô cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống gọi
là nhập tịch. Ôi thôi! Từ thử đến giờ có ai đặng hưởng nếu có
đặng hưởng cũng một phần rất ít. Giờ phút này Ðức Chí Tôn
quyết định tận độ con cái của Ngài, thay vì Bí Pháp ấy độ con
cái của Ngài về nơi Kim Bàn Phật Mẫu đặng hưởng đặc ân
thiêng liêng của Ðức Chí Tôn. Ðức Chí Tôn buộc Phật Mẫu
phải đến tại thế gian nầy để Bí Pháp Hội Yến Diêu Trì tại cửa
Ðạo nầy cho con cái của Ngài giải thoát, ấy là một Bí Pháp
Thiêng-liêng duy có tay Ngài định pháp ấy mới đặng.
Hôm nay là ngày Phật Mẫu đem Bí Pháp đặng giải thoát
chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng. Ngài để tại mặt
thế này trong cửa Ðạo này mà thôi. Hôm nay là ngày lễ của
Ngài mà cũng là ngày trọng hệ trong cửa Ðạo, xin toàn cả con
cái của Ngài nhớ và để nơi tâm mình, bởi thế năm nào Bần
Ðạo cũng để ý đến lễ của Ngài hơn hết; từ tạo Thiên lập Ðịa
đến giờ chưa có ai hưởng được thời kỳ nầy. Ngài đến tại mặt
địa cầu 68 nầy đặng tận độ con cái của Ngài. Chúng ta phải
chiêm ngưỡng ơn vô biên vô tận của Ngài, chúng ta phải
chiêm nghiệm lễ nầy để làm mật niệm cám ơn Ðức Chí Tôn và
Phật Mẫu, ấy là Bí Pháp của chúng ta đó vậy.
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LỄ NGHI PHONG HÓA
禮 儀 風 化
E: Ceremony and manners.
F: Cérémonie et moeurs.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Nghi: cách thức bày ra. Phong: thói, nếp có từ lâu
đời. Hóa: thay đổi, giáo hóa. Lễ nghi là những nghi thức làm
lễ. Phong hóa là phong tục và giáo hóa.
Lễ nghi phong hóa là cách thức bày ra trong sự cúng tế cho
được trật tự, trang nghiêm, kính cẩn và các phong tục tạp
quán của một dân tộc.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Tuy vẫn đã biết, lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền thì
Thầy dạy hành lễ dường ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi
phong hóa nhà Nam ta buộc phải vậy.

LỄ NGHĨA
禮 義
E: The politeness.
F: La politesse.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Nghĩa: việc làm đúng theo lẽ phải và đạo lý. Lễ
nghĩa là những phép tắc phải theo để cho việc cư xử tỏ ra
được sự tôn kính và đúng theo lẽ phải.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Còn hỏi về lễ nghĩa giao thiệp về phần đời thì Ngài dạy
Giáo Hữu nam phái cũng phải chịu dưới quyền của
Giáo Sư nữ phái.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỄ NHẠC
禮樂
E: The rites and music.
F: Les rites et la musique.
• Lễ và Nhạc.
• Lễ Nhạc là phần trọng yếu của Khổng Giáo.
• Lời Thỉnh giáo.
• Chỉnh đốn thức lệ Cúng kiến.
• Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân nói về Lễ Nhạc.
• Đức Hộ-Pháp giảng "Nhạc là Lễ, Lễ là Nhạc".
• Lễ Nhạc luận.
• Thiểu học lý tích cơ nhạc.
a/- Lục-Luật.
b/- Về ngũ thanh.
c/- Về lục căn, lục lữ.
• Nguồn gốc Đạo học của Lễ Nhạc.
• Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc, tướng, để
cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc.
• Hai câu liễn về Lễ Nhạc.
• Những âm-thanh trong vũ-trụ tạo thành Tam-bửu của
Nhạc.
• Nguồn gốc Thần bí của Lễ Nhạc.
• Sự tương quan giữa Lễ và Nhạc.
• Nghi thức chỉnh đốn lòng người trước đã.
_________________________________

Lễ Nhạc là Lễ nghi và Âm nhạc (Lễ là cách bày tỏ sự tôn kính
bằng cử chỉ hay bằng sự cúng tế, cuộc lễ có nghi tiết. Nhạc:
âm nhạc).
Lễ và Nhạc trong Đạo Cao Đài được Đức Chí-Tôn xem rất
quan trọng, cho nên ngay từ khi mở Đạo, Đức Chí Tôn đã
nhiều lần giáng cơ dạy về Lễ và Nhạc. Lễ Nhạc còn có địa vị
trọng yếu trong phép trị nước và được đặt ngang hàng với
Hành chánh và Hình pháp. Lễ để chỉ đạo ý chí, Nhạc để điều
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hòa thanh âm, Hành chánh để thống nhứt hành động, Hình
pháp để ngăn ngừa tội ác. Lễ Nhạc, Hành chánh, Hình pháp
có mục đích cuối cùng là một, tức là thống nhứt lòng dân để
thực hiện nền thạnh trị".
Lễ và Nhạc do Đức Chí Tôn lập ra, trên nền tảng cái cũ là Cổ
lễ và Cổ nhạc của Nho giáo, để làm ra cái mới, khiến cho cũ
và mới hoàn toàn dung hợp nhau, làm cho Lễ Nhạc trong Đạo
Cao Đài có những nét độc đáo, sử dụng có hiệu quả nhứt, để
đưa nhơn loại trở về con đường đạo đức chơn chánh.
Thầy dạy: "Lễ Nhạc chẳng hoàn toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi lượm lặt sách xả rác hủ nho; mong bài bác đặng vinh mặt.
Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên điều hành luật, ai biết nguồn
cội, vội sửa mình; mới mong tránh khỏi lũ tà ma mà đi cho
cùng bước Ðạo. Uổng thay! Nền Ðạo chẳng phải hư, ngày nay
không phương tái lập. Thầy giao cho mấy đứa, vì Ðạo vì Ðời
khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt người đặng muôn một.
Thầy cho các con hay rằng: Ðại Lễ Tòa Thánh chẳng hoàn
toàn theo cách thức dạy trước đây thì khá biết rằng, có tà quái
chứng mà thôi nghe! "
1- LỄ NHẠC là phần trọng-yếu của Khổng-Giáo:
LỄ NHẠC quan hệ đến luân-lý, phong-tục và chính-trị mật-thiết
lắm, cho nên các Nho gia tìm cái căn nguyên ở trong đạo tựnhiên của trời đất: LỄ là trật tự của Trời Đất.NHẠC là cái điềuhòa của Trời Đất. Hai bên dung-hòa nhau thì mới hòan-toàn
được. Nếu có LỄ mà không có NHẠC thì nhân quần ở với
nhau thành ra phân biệt thái-quá, nhân tình bất thông; có
NHẠC mà không có LỄ thì thành lưu đãng, khinh nhờn.Vậy
nên có LỄ phải có NHẠC, để cái nọ chế cái kia thành điềuhòa. Vì một đường thì khiến tâm-tình ở trong, một đường thì
khiến sự hành-vi ở ngoài, cốt cho trong HOÀ ngoài THUẬN.
Cái cùng-cực của NHẠC là HÒA. Cái cùng-cực của LỄ là
THUẬN. Nếu trong lòng mà tính-tình điều-hòa và ở ngoài mà

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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hành-vi thuận hợp nghĩa-lý thì cái tà-tâm vọng niệm còn vào
thế nào được lòng người ta nữa.Vậy nên Thánh Nhân dạy
người cốt lấy LỄ-NHẠC làm trọng (Ðức Hộ Pháp)
2- Lời Thỉnh giáo:
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập bát niên)

TOÀ THÁNH TÂY NINH
_____________________________+

Kính Đại-Huynh Tiếp-Pháp Hiệp-Thiên-Đài.
Tệ-sĩ Tiếp Lễ Nhạc-Quân trân trọng giải đáp 3 câu hỏi của
Đại-Huynh sau đây.
- Dàn-Trống-Quan nghĩa là gì?
- Tại sao từ Phối sư trở xuống đưa linh-cữu có Dàn Bắc?
- Tại sao có khác nhau?
Xin giải đáp:
I-Dàn-Trống-Quan là môn Võ-Quốc-Thiên tối cổ của Việt
Nam.
1- Đời thì từ Đế vương trở xuống Tam-Công, Đạo thì từ ĐầuSư trở lên đến Giáo-Tông và Hộ Pháp được ngự hưởng bài
Trống Quan
2- Định nghĩa của Dàn-trống-Quan dùng trong nghi lễ đưa và
rước.vv
II- Từ Phối-Sư đổ xuống khi qui vị phải còn hành nghi lễ
chèo-hầu và chèo đưa.
Khi chèo đưa, những tổng-trạo và Dàn-đờn trên thuyền BátNhã thay cho Dàn-Nam, đó vậy. Dàn-Bắc là tiền phong hướng
đạo.
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III- Chỗ khác nhau là từ Đầu-Sư trở lên khi qui vị kỵ Long-Mã,
không chèo hầu, không chèo-đưa phải có dàn Nam thay cho
Tổng Trạo… Từ Phối-sư trở xuống còn chèo-đưa nên không
được dùng Dàn-Nam, để tránh sự gây rối thinh âm giữa Dànnam và Dàn đờn trên thuyền Bát-Nhã.
Thưa Đại huynh: Lời Lẽ Tệ sĩ biện minh trên đây là chính mình
Đức Hộ-Pháp khi xưa đã dạy Tệ-sĩ với khẩu lịnh. Bởi, từ ấy
đến nay tuân theo khẩu lịnh Đức Ngài mà thi hành chớ không
có Văn chỉ truyền ký.
Thành thật kính đệ Ngài ngự lãm.
Nay Kính, Toà-Thánh, ngày 20-09-63
TIẾP LỄ NHẠC QUÂN
(Ký tên đóng dấu)
3- Chỉnh đốn thức lệ Cúng kiến:
Đạo Sử của Bà Hương-Hiếu có ghi:
Chú Giải: Ngoài các thức-lệ chỉnh đàn hành-lễ phải cho y một
kiểu vở, phải định thêm lễ-nghi về Quan, Hôn, Tang,Tế, buộc
các nơi phải tùng theo một luật-lệ, pháp giải-oan, phép tắmthánh cũng vậy.Về NHẠC cũng phải chỉnh-đốn, nhứt là giọng
đọc kinh của đồng-nhi phải phân biệt ba giọng: Ai, Xuân và
Đảo Ngũ Cung. Hơi đọc kinh có ảnh-hưởng nhiều về sự HOÀBÌNH êm tịnh và phát thạnh của THÁNH-THẤT sở tại, cứ tụng
một hơi ai-oán thì không khác nào cầu sự khổ não cho
THÁNH-THẤT mình (Đạo sử II).
Thầy dạy:"LỄ NHẠC chẳng hoàn-toàn, nhiều đứa cậy tài học
giỏi lượm-lặt sách xả rác hủ Nho, mong bài bác đặng vinh mặt.
Thầy bây giờ chỉnh để phú Thiên-Điều hành luật, ai biết nguồn
cội vội sửa mình mới mong thoát khỏi tà ma, mà đi cho cùng
bước Đạo. Uổng thay! Nền Đạo chẳng phải hư, ngày nay
không phương tái lập, THẦY giao cho mấy đứa, vì Đạo vì đời
khá hiệp trí chung lo, họa may mới vớt người đặng muôn một.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Con được phép cho mấy anh coi Thánh giáo của THẦY. Thầy
cho các con hay rằng: Đại-Lễ TÒA-THÁNH chẳng hoàn toàn
theo cách thức dạy trước đây thì khá biết rằng: có tà-quái
chứng mà thôi nghe! (9-1 Canh Ngọ)
Bảo-Văn-Pháp Quân bạch: Được! nhưng còn sơ sót, món nào
liệu chẳng có ích, thì nên chế giảm, trừ ra NHẠC phải giữ cho
toàn, đi LỄ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại khái đó.
NHẠC còn chưa đủ thể cách, đờn để rước chư TIÊN THÁNH
không phải vậy là đủ, người Nhạc-công phải ăn mặc tinh-khiết.
Sắp đặt vào khởi NHẠC phải có thứ lớp phân minh, chớ chẳng
phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánh-ý đó. Phải
sắp đặt lại nghe à! Nơi Đàn nào mà khác hơn Thánh-giáo và
bày biện nhiều trái cách thì Đạo hữu không phép tham dự.
(TNHH 18-7-1928)
"Từ thử đến giờ, trên mặt địa cầu này có nước Tàu là Đức
KHỔNG PHU TỬ chỉnh-đốn hoàn bị nên LỄ NHẠC có phương
thế làm môi giới, làm khí cụ cho toàn vạn quốc đương buổi
này" (Ðức Hộ Pháp)
"NHẠC LỄ là phép nhà NAM, THẦY muốn giữ gìn sao cho trọn
vẹn, các con hiểu?" ( 21-8 Bính Dần Đức Chí Tôn)
"LỄ NHẠC là hai điều trọng hệ của ĐỨC CHÍ TÔN, khi Ngài
đến vẫn chú ý hai điều ấy. (Ðức Hộ Pháp)
Nhứt là Đức CAO THƯỢNG PHẨM sanh tiền buổi nọ, lấy con
Đờn mà làm bạn thiết, hết thảy ngôn ngữ thường tình đều
khinh rẻ. LỄ NHẠC sản xuất do nơi HUỲNH ĐẾ với CHÂU
CÔNG. Chính cái tác-dụng mãnh-liệt của NHẠC đó mà cổ
nhân đã giáo dục con người bằng cách chế ra "NHẠC". NHẠC
là cái vui của Thánh-Nhân mà khiến cho lòng dân trở nên tốt
lành; có thể cảm lòng người rất sâu và di phong dịch tục được,
cho nên Tiên-Vương mới đặt ra dạy NHẠC.
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"Từ hàng CHƯỞNG-PHÁP đổ lên mới đặng "NHẠC CÔNG
KHỞI NHẠC", còn từ Đầu Sư đổ xuống, lễ xướng "CHỨC
SẮC TỰU VỊ", lễ xướng "giai quì" thì nhạc khởi.
NHẠC SĨ là một chức phẩm của Bộ Nhạc trong nền ĐẠO
CAO-ĐÀI, NHẠC SĨ là phẩm cấp sau cùng về nhạc, đối phẩm
với CHÁNH-TRỊ SỰ bên CỬU TRÙNG-ĐÀI"
NHẠC là hưởng ứng của cả khối sanh quang của càn khôn
vạn-vật đồng thinh. Nơi Á-Đông có câu: Biều, thổ, cách, mộc,
thạch, kim, dữ ty, trước nãi Bát âm". Các vật vô năng mà nói
đặng, có trật-tự niêm luật hòa nhau là đoạt ĐẠO, hiệp lại với
tiếng Kinh mình đọc là âm thinh nghĩa là con người cùng vạnvật đồng thinh hiến lễ". Mấy Em phải biết cái tinh túy mà người
ta có thể đo lường NHẠC cao thấp mà hiểu được.
Mình biết tinh-túy của mình, trọng hay khinh là do nơi mình;
nếu mình biết trọng thì họ trọng, nếu mình khinh thì họ khinh".
(Ðức Hộ Pháp)
"Ta nói cho chúng sanh biết: gặp TAM-KỲ PHỔ ĐỘ này mà
không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.
Tại đây là một nơi ta khởi chế sự TẾ LỄ THỜ PHƯỢNG lại".
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)
- LỄ dĩ địa trần minh định nhơn gian tôn trật tự.
- NHẠC do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ điều hoà.
•禮以地塵明定人間尊秩序
•樂由天作宣通世介主調和
(Hai Câu liễn đặt trước cổng Bộ Nhạc trung ương ToàThánh)
Nói về LỄ NHẠC là đã minh định tôn chỉ và lập trường đến một
mức độ thật quan trọng vô cùng:
- LỄ xuất phát từ nơi cõi trần này để làm sáng tỏ đức độ của
con người phải biết tôn trọng sự trật tự, lớn nhỏ phân minh.
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- NHẠC do thiên nhiên tác động để truyền bá rộng rãi khắp
toàn cầu với mục đích duy nhất là sự điều hòa.
Ngày nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy NHO TÔNG
chuyển thế mà Đạo Nho lấy LỄ NHẠC làm trọng. LỄ NHẠC Là
HỒN Đạo phải được xem là yếu trọng vậy.
4- Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân nói về Lễ Nhạc:
Năm Đinh-Mão (1927) Ngài Cao Quỳnh Diêu thọ phong Tiếp
Lễ Nhạc Quân, có phận sự sắp đặt Lễ nghi và Âm Nhạc lo về
việc cúng tế trong Đạo. Đầu năm 1929, Ngài Tiếp Lễ NhạcQuân Cao Quỳnh Diêu vâng lịnh Hội-Thánh, đặt ra 3 Bài Dâng
Tam Bửu (Dâng Hoa, Dâng Rượu, Dâng Trà), có dâng lên Bát
Nương Diêu-Trì-Cung giáng cơ chỉnh văn lại, để thay thế 3 bài
Dâng Tam Bửu cũ đã dùng lúc mới mở Đạo. Đồng thời Ngài
cũng vâng lịnh Đức Hộ Pháp viết bài Tán tụng công đức DiêuTrì Kim-Mẫu. Năm này, trong lúc Ngài Cao Quỳnh-Diêu còn ở
phẩm Tiếp-Lễ Nhạc-Quân, Ngài viết quyển "NGHI TIẾT ĐẠI
ĐÀN & TIỂU ĐÀN" với mục đích chỉnh đốn Lễ Nhạc trong các
Đàn Cúng Vía Đức Chí-Tôn và các Đấng Thiêng liêng cho
đúng theo qui cách tốt đẹp, đạt được sự trang nghiêm để áp
dụng thống nhứt trong Đạo Cao-Đài, dâng lên Đức Hộ Pháp
duyệt xét rồi chuyển qua Hội Thánh. Hội-Thánh xem xét đồng
ý và Đức Quyền Giáo Tông ban hành, kể từ ngày 17-6 CanhNgọ (dl:12-7-1930) áp dụng thống nhứt cho tất cả các ThánhThất. Trong quyển "Nghi Tiết Đại Đàn & Tiểu Đàn" nầy, Ngài
Tiếp-Lễ Nhạc-Quân Cao Quỳnh Diêu hiệu là Mỹ Ngọc, có viết
Lời tựa như sau:
"LỄ là một việc rất trọng hệ, vì là cái hình thể của nền Đạo phô
bày ra trước mặt người. Chư Đạo-hữu cần phải để công xem
sóc nhắc nhở nhau mà gìn giữ tư cách trong mỗi khi hành Lễ
cho trang hoàng, hầu tỏ tấc lòng thành kỉnh của mình cùng
Đức Chí Tôn và chư Tiên Phật Thánh Thần, lại cũng là một
phương châm về đường Phổ-độ nữa. Mỗi khi chúng ta hành
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Lễ, thì người ngoại Đạo sẵn ý xem vào mà phân biệt Tà
Chánh một ít của nền Đạo trong đó, vì Đạo là việc nhiệm mầu
huyền bí rất sâu xa, người ngoài nào thấu đặng? Duy có chăm
nom cách cử chỉ của chúng ta trọng kỉnh các Đấng thế nào, thì
đủ cho người vẽ ảnh Đạo ra thế nấy mà thôi.
NHẠC cũng là một việc cần yếu, vì là phương làm cho đầm
ấm tao nhã cốt để dìu dẫn giúp cho thành Lễ ra vẻ long trọng,
vì đã che lấp các việc xao động trong cơn hành Lễ, trên thì
hiến cái vẻ tiêu tao phù trầm cho các Đấng, dưới là làm cho
chúng ta, vì nghe đặng cái giọng tao nhã, nhặt khoan, hoặc có
lúc vì tiếng nhạc trổi mà lòng ta vẫn hân hoan mà quên bẵng
cái mỏi mệt trong cơn hành Lễ hoặc có khoản vì cái thức phù
ba của giọng đờn mà làm cho ta yên tịnh, mới có thể thiền tâm
vọng cầu các Đấng cho thấu đáo. Có câu phương ngôn của
bậc hiền triết miền Âu châu rằng: "La musique adoucit les
moeurs" lại có nói: Nếu muốn biết sự tấn hóa của một sắc dân,
sau sẽ trở nên thế nào, thì duy có xem trong nét văn chương
và nghe giọng Nhạc của sắc dân ấy cũng đủ hiểu trước.
Huống chi Đấng Chí-Tôn ra công khó nhọc khai sáng cho ta
một nền Đại-Đạo như vầy, lại dìu dẫn ta từ bước, mà ta lại
chẳng để hết tâm chí chấn-chỉnh nghề Nhạc cho hoàn toàn
hầu gìn giữ đường tấn hóa cho nền Đạo sao?
Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 20-4-Kỷ Tỵ (1929)
Tiếp Lễ Nhạc Quân Mỹ Ngọc
____________
Ghi chú: Đầu năm Canh Ngọ (1930), Ngài Cao Quỳnh Diêu được
thăng phẩm Bảo Văn Pháp Quân chánh vị đặng chỉnh đốn Lễ Nhạc
cho hoàn toàn, cho tới ngày thành Đạo.

5- Đức Hộ-Pháp giảng "Nhạc là Lễ, Lễ là Nhạc"
"Qua thường nói với mấy em rằng: Nếu một nền Tôn giáo mà
không có LỄ, không có NHẠC thì cả cái mỹ pháp của nó, dầu
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Thể Pháp, Bí Pháp cũng vậy, chẳng hề khi nào đặng tốt đẹp
hoàn mỹ. Qua có giảng cho mấy em biết, vì cớ nào Nhạc là
Lễ, mấy em biết khuôn khổ của Nhạc do tinh thần xuất hiện,
Qua chỉ rõ một bằng chứng, dầu cho cả thảy mấy em trong
Nhạc-Sĩ cho tới chức lớn của Bộ Nhạc là Tiếp Lễ Nhạc Quân,
mấy em cầm một cây đờn mà đờn thì không có đứa nào giống
đứa nào hết, bởi cả tinh thần ra trong ngón đờn của mấy em,
đó là cá nhân của mấy em đó vậy. Ấy vậy, Nhạc nó sản xuất
trong tinh thần, mà tinh thần là gì? Tinh thần mới thiệt là Ðạo.
Tại sao Nhạc là Lễ? -LỄ ngoài đời mấy em ngó thấy một bằng
cớ hiển nhiên, là khi mấy em đờn hòa cùng nhau, tuy ngón
đờn của mấy em mỗi đứa đều khác, hay dở đặc biệt mỗi đứa
đều không giống nhau, nhưng mà cái nhịp trường canh mấy
Em phải theo nó mà thôi, nếu không tùng nó thì mấy Em
chẳng hề khi nào hòa NHẠC cùng kẻ khác được. Ấy vậy trong
khuôn khổ HÒA với nhau, ấy là LỄ. Vì cớ cho nên Qua giảng
tiếp cho mấy Em hiểu, LỄ NHẠC do âm thinh đó vậy. Ngộ
nghĩnh thay! Giờ phút nầy Qua cho mấy Em biết, chỉ có dân
tộc Việt-Nam về văn hóa Nho-Tông của chúng ta mới có đặng
một cái NHẠC là đều do nơi âm thinh và điều Qua đương nói
với mấy Em, cái kinh dinh của các sắc dân trên mặt địa cầu
nầy, cả các quốc dân xã hội đều nhận điều đó. Nước Trung
Hoa hay các sắc dân chịu ảnh hưởng cái văn minh tối cổ của
Nho-Tông chúng ta mới có NHẠC, âm thinh ấy là LỄ.
Bằng cớ hiển nhiên, chính Qua đọc một tờ nghị luận tại nơi
Liên-Hiệp-Quốc, họ luận rằng: Nếu cả thảy các dân tộc nơi
mặt địa cầu nầy mà đặng gìn giữ cho còn LỄ cũng như nước
Tàu đã được LỄ tối cổ của họ, cả những điều nghịch hẳn cùng
nhau, khởi hấn cùng nhau giữa hội nghị của Liên Hiệp Quốc
chẳng hề khi nào xảy ra, nếu có xảy ra là tại họ vô lễ cùng
nhau mà chớ.! Do nơi vô lễ ấy mà nhơn loại chịu thống khổ hai
phen Đại-chiến hoàn cầu. Mấy Em nghĩ, họ vô lễ cùng nhau
cho đến nước họ đập bàn ghế ra khỏi Hội-nghị của Quốc-tế là
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tại họ thiếu LỄ, mà LỄ là NHẠC. Qua lấy một bằng cớ rõ ràng,
người Pháp đã nói:"La Musique Adoucit les Moeurs". NHẠC
làm cho phong hóa luân lý tốt đẹp dịu dàng, mà không phải
một mình nước Pháp mà thôi, cả các liệt quốc Âu Châu đều
cũng nói.
Ấy vậy, giờ phút nầy Qua ký Thánh Lịnh cho mấy Em đi các
nơi, cốt yếu đặng mấy Em đem cái ngôn ngữ điều hòa, lấy một
ống tiêu mà Trương-Lương đã làm cho tan vỡ một đạo binh
hùng tráng của Hạng Võ, đánh tan nát cơ nghiệp của Sở, thâu
đạt cơ nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn duy có ống tiêu
Trương-Lương mà thôi.Giờ phút nầy Qua giao cho mấy Em
một sứ mạng làm sao cho thiên hạ nghe ống tiêu Thiêng Liêng
của mấy Em đặng tinh thần nòi giống mấy Em đứng dậy định
tương lai vinh-quang cho mình với cái giọng ngọt dịu của mấy
Em, làm cho thiên hạ thức tỉnh, diệt tiêu bớt hung hăng bạo
ngược, trái lại đem đến một con đường hòa hưỡn, cao quí, tốt
đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo đức tinh thần chiến thắng để cứu
vãn sanh mạng loài người. Bởi giờ phút nầy họ đang đi đến
con đường diệt vong mà chớ".
Mỗi Chức sắc và mỗi vị đều rõ biết, LỄ NHẠC là rất quan hệ
và trọng yếu cho đời và cho con người, cũng chẳng khác chi
món ăn và thức mặc vậy. Các Đấng Thánh nhân thời cổ tìm
cái căn nguyên cao xa và tôn quí của LỄ NHẠC ở trong đạo tự
nhiên của Trời Đất và cho rằng: LỄ là cái trật tự của Trời Đất,
NHẠC là cái điều hòa của Trời Đất.Võ trụ nhờ có LỄ NHẠC
mà tồn tại, vạn vật trong Trời Đất nhờ có LỄ NHẠC mới có trật
tự phân minh, thời tiết thuận lợi, Âm Dương luân chuyển, khí
tính điều hòa mà giúp cho cơ sanh hóa. Nói cách khác, LỄ
NHẠC của Trời Đất tức là cách sắp đặt của Đấng Tạo hóa,
làm cho vạn vật được có vị trí phân minh không sai đường,
không đổi hướng: hết Xuân qua Hạ, Thu mãn kế Đông về,
mưa nắng tùy theo mùa, gió sương tùy theo tiết, hết ngày tới
đêm, hết tối tới sáng, nhựt nguyệt tuần tự chuyển luân, phân
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phối Âm Dương điều hòa, ấm lạnh thế nào cho cỏ cây được
sởn sơ, mùa màng được kết quả.Cơ quan sanh hóa của
người và vật nhờ đó mà tồn tại và tiếp diễn mãi. Cái trật tự và
cái điều hòa làm cho vạn vật sanh tồn. Đó tức là LỄ NHẠC của
Trời Đất vậy.
Thánh nhơn mới nhơn đó chế ra LỄ NHẠC để làm căn bản
trong sự dạy người và trị thiên hạ, khiến người ta cư xử hành
động sao cho hợp Nhơn đạo, tức là hợp với Thiên lý.Vì lẽ đó,
đối với các bậc Đế Vương đời trước, LỄ và NHẠC có cái địa vị
rất là trọng yếu về đường chánh trị. "LỄ tiết dân tâm, NHẠC
hòa dân thạnh", là dùng Lễ để tiết chế lòng dân, dùng Nhạc để
hòa thanh âm của dân.Cái hay của LỄ là làm cho có sự cung
kính, giữ trật tự phân minh. Cái hay của NHẠC là tạo sự điều
hòa khiến cho tâm tánh tao nhã. Nhạc và LỄ phải dung hòa
với nhau thì mới được hoàn toàn, vì nếu có LỄ mà không có
NHẠC thì người ta đối xử với nhau phân biệt, mất tình thân ái;
còn có NHẠC mà không có LỄ thì thành ra thiếu trật tự, khinh
lờn nhau.Vậy có LỄ tức phải có NHẠC để kềm chế nhau cho
có điều hòa và phân biệt. Đức Khổng-Tử tin sự dùng Lễ Nhạc
có công hiệu rất lớn, nên Ngài nói rằng: "Quân tử minh ư Lễ
Nhạc, cử nhi thố chi nhi dĩ" có nghĩa là: người quân tử biết rõ
Lễ Nhạc, chỉ đem thi thố ra là đủ. Vì Lễ thì khiến sự hành vi
bên ngoài, Nhạc thì khiến tâm tình bên trong. Cái cực điểm
của Nhạc là hòa, cái cực điểm của Lễ là thuận. Nếu bên trong
mà tính tình điều hòa, bên ngoài sự hành vi thuận hợp nghĩa
lý, thì cái tà tâm vọng niệm thế nào còn chen vào được lòng
người ta nữa. Trái lại, nếu Lễ mà không kính, Nhạc mà không
hòa, thì dầu bề ngoài có giữ đủ các lề lối thì cũng không có ích
lợi cho sự tiến hóa của con người.
Lập nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ lúc ban sơ, Đức Chí-Tôn lấy
Lễ Nhạc làm gốc. Đức Chí Tôn chỉ dạy từ bước chơn đi LỄ
phải thế nào, cho tới hòa tấu những bản Nhạc nào mà thường
nhắc nhở Chức sắc nếu Cúng Đàn mà Lễ Nhạc không nghiêm
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thì chỉ để cho tà quái xung nhập, chứ các Đấng thiêng liêng
không chứng.Vậy các Chức sắc và nhơn viên trong Bộ Nhạc
cũng như Bộ Lễ, nên hết lòng sốt sắng với nhiệm vụ, gắng lo
trau giồi nghệ thuật cho tới chỗ tận thiện tận mỹ, để nâng cao
tinh thần của nền Đạo.Nơi một Đàn cúng mà Lễ Nhạc được
trang nghiêm thì Đàn cúng được bao trùm, có thể nói là một
bầu quang tuyến thiêng liêng huyền diệu, khiến cho chúng ta
tưởng tượng là có Đức Chí Tôn và các Đấng Tiên Phật giáng
đàn để chứng kiến lòng thành của chúng ta và ban ơn cho
chúng ta. Trái lại, nếu LỄ không nghiêm, NHẠC không hòa, thì
Đàn cúng dường như có cái tâm trạng hỗn loạn, nô đùa, khiến
người quì cúng có cái tâm trạng xao xuyến, bần thần, bất mãn.
Lập Đàn cúng như vậy, chúng ta chẳng những thất lễ mà còn
đắc tội với Đức Chí Tôn.
6- LỄ NHẠC LUẬN
LỄ: Trong việc lập đàn thiết Lễ, muốn tỏ lòng thành kính nên
phải thiết lễ lập đàn, lập Lễ tất phải có Nhạc.
Cái sở dụng của NHẠC, LỄ là thế nào?
Lập LỄ thì phải có người Lễ Sĩ, áo mão chỉnh tề, hết lòng
thành kính, hai tay nâng cúng vật lên ngang mày theo nhịpnhàng của Âm-nhạc, từ từ điện lễ đi lên, tỏ vẻ rất là tề chỉnh, đi
bộ trang nghiêm, ấy để khiến người bàng quan sanh lòng tôn
kính, cho nên tinh thần LỄ là tôn kính.
NHẠC: trống, chuông, đờn, kèn, ống tiêu và nhiều thứ âm
thanh khác nhau.Trống dẫn đầu khai NHẠC, trống có hai cái
âm dương khởi động văn vũ, sấm động thấu suốt cùng trời
đất.
Trống là sấm: Sấm CHẤN ở phương đông (là mặt nhựt) kế
đến là đờn nguyệt ở phương Tây, theo nhịp sống mà khải hòa
đông tây, âm dương hòa thuân).
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Kế đến đờn Nhị (đàn cò), gáo, chờ ba nhịp mà cùng hòa, tức
là Thủy Hỏa đồng Ký-tế, rồi đó các khí cụ khác đồng hòa theo
một loạt do trống điều khiển cho đúng nhạc lý thành thuận,
đồng thời dấy lên một lượt (tức đều đủ) rất là êm dịu, hòa
thuận buổi lễ chen lẫn tiếng lớn, tiếng nhỏ, giọng phù trầm
nghe như nhường nhịn lẫn nhau rất là hòa điệu, để cho mỗi
nhạc khí thung dung phô diễn sở năng của nó, cho nên tinh
thần nhạc là HÒA.
LỄ NHẠC: Nguyên ngày xưa tiền nhân đã quan sát vũ trụ
nhận thức được luật vũ trụ, nhận thức được luật trật-tự và điều
hòa của TRỜI, ĐẤT rồi theo đó mà chế ra LỄ NHẠC cho nên
nói rằng :
- LỄ giả thiên địa chi tự
- NHẠC giả thiên địa chi hòa.
Tiền Thánh đã dụng ý chế ra LỄ NHẠC rất là hay mà cái sức
mạnh tinh thần ấy có thể uyển-chuyển kích động lòng người
đến chỗ cao xa, lòng Tín-ngưỡng xúc động mà hoài bão đến
sự siêu thoát của tinh-thần. Cũng như sức mạnh của tinh thần
ấy LỄ NHẠC có thể cảm hóa được lòng người về đường đạo
đức. Kính là vâng thuận, có vâng thuận mới có hòa thuận.
Vậy LỄ NHẠC thường phải đi đôi với nhau mới có kết quả mỹ
mãn.
LỄ mà không có NHẠC hay có NHẠC mà không có LỄ thì buổi
lễ ấy mất tôn nghiêm hòa kính. Kính và hòa là nhơn tâm và thế
sự luôn luôn phải hòa mình với nhau cùng trời đất Càn khôn
vũ trụ. Nếu Kính mà không hòa phải ly tán, Hòa mà không kính
thì lòng người phải loạn: như hội họp nhiều người mà không
có điều lễ, biết kỉnh nhường để làm cho có trật tự trên dưới lớn
nhỏ. Người lớn mà khinh thường kẻ nhỏ, hành động nói năng
không lễ độ. Kẻ nhỏ mà hỗn ẩu, không kiêng nễ người lớn.
Trật tự không có thì chung qui phải giải tán.
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- HOÀ mà không KÍNH tức là loạn
- KÍNH mà không HÒA là phản nghịch
Than ôi! Gia đình ly tán, xã hội loạn lạc thì làm thế nào quần tụ
để giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống của con người. Xem đó
cũng đủ hiểu LỄ và NHẠC rất là tương quan mật thiết của
người trong việc hàm dưỡng tánh lành trong đời sống của con
người ở trên mặt thế này.Vậy có LỄ phải có NGHĨA mà có
NGHĨA cũng phải có LỄ là trật-tự và hòa bình để dâng hiến mà
hiệp cùng vũ trụ: Thiên- Địa- Nhơn nên vạn vật hóa Thuần.
7- THIỂU HỌC LÝ TÍCH CƠ NHẠC
Về cơ-nhạc xuất hiện cũng tại lý Âm Dương của trời đất mà
tác thành CƠ-NHẠC, vì kể từ hỗn độn sơ khai thì nhứt TháiCực sanh Lưỡng-Nghi, phân Tứ-Tượng rồi biến thành BátQuái mà tạo thành Càn-Khôn vũ-trụ, rồi có NGŨ-HÀNH hầu
hóa sanh nhơn-loại và vạn-vật. Nên vì đó mà các Đấng TiênVương, kể từ Đức Phục-Hy, Thần-Nông, Huỳnh-Đế, Đế
Nghiêu, Đế Thuấn, rồi tiếp nối vua Thang, vua Võ, chánh thức
mở mang là Châu-Công, Khổng-Tử. Đức Phục-Hy là bậc chí
Thánh, Tiền-Vương thông thiên văn, định địa-lý, tiếp xem Bát
Quái Hà Đồ mà rõ việc nhiệm mầu của Đấng Tạo-Hóa, đặng
thống danh chánh đạo về Bát âm, Ngũ thanh và Lục Luật cho
CƠ NHẠC cổ thời sơ khai. Về Bát-Âm là Cơ-Năng của Bát
Quái: CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN, TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI.
Ngũ thanh là cơ-năng của ngũ-hành là: KIM, MỘC, THỦY,
HỎA, THỔ.
a/- Lục-Luật là cơ năng của con số 12 của sanh quang khí,
bậc Tiên-Vương minh định Bát âm là: Bào, Thổ, Cách, Mộc,
Thạch, Kim, Ty, Trước. Thế nên các Đấng mới tạo ra ống
Luật, ống Lữ, Ngọc thạch, Tỳ bà và đờn cầm, đờn sắc, các
loại NHẠC này đều lượng theo thể thiên pháp địa, bốn mùa
tám tiết, ngũ hành lục hiệp, quân thần tá sứ chi nghĩa, văn võ
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đẳng cấp chi nhân, chúng sanh hiếu hòa trung tiết đễ. Ấy là
giữ phong hóa nhơn-luân cho chánh nghĩa, khai thông pháp
tam-tài vậy là: THIÊN -ĐỊA - NHƠN.
Còn hiện nay Văn Bát âm là: Tam, Tiêu, Tranh, Đản, Kiềm,
Tỳ, Cò, Độc.
Bát âm võ là: Bồng, trống, kèn, chiêng, tum, mỏ, đẩu, bạc. Vì
có trống sơ khai nên có câu chú: "Úm ma ni bát ri hồng"
Còn câu kinh Phật-Mẫu rõ hơn:
"Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh."
Nhớ hồi Đạo Cao-Đài sơ khai, Đức Chí-Tôn dạy bậc Thiênphong phải học NHẠC-LỄ thì Đức Hộ Pháp có ý thắc mắc
bạch với ĐỨC CHÍ TÔN: Đời đã chê Âm-thanh sắc tướng sao
ĐỨC CHÍ TÔN còn buộc Chức sắc học NHẠC-LỄ làm chi?
ĐỨC CHÍ TÔN dạy rằng: Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đôi câu
liễn, đặt hai bên tả, hữu:
" BÁT HỒN TƯ MẬT CA HUỲNH LÃO
" VẠN VẬT ĐỒNG THINH NIỆM CHÍ TÔN"
Từ đây về sau Đức Hộ-Pháp không còn thắc mắc nữa.
b/- Về NGŨ THANH:
Cung Thanh-Cung làm chủ cho bốn mùa: Trung ương, Mồ, Kỷ.
Thổ.
Cung Thanh-Thương làm chủ ba tháng về mùa thu Tây
phương: Canh, Tân, Kim.
Cung Thanh-Giốc làm chủ ba tháng về mùa xuân: Đôngphương, giáp, ất, mộc.
Cung Thanh-Chủy làm chủ ba tháng về mùa Hạ: Namphương, Bính, Đinh, Hỏa.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

154

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Cung Thanh-vũ làm chủ ba tháng về mùa Đông: Bắc-phương,
Nhâm, Quí, Thủy.
Trong mỗi cung có một Tiên-Hoàng làm chủ:
- GIỐC Long MỘC Tiên hiệu Hoàng Bá
- CHỦY Long HỎA Tiên hiệu Hoàng-Trọng.
- THƯƠNG Long KIM Tiên hiệu Hoàng-Thúc.
- VÕ Long THỔ Tiên hiệu Hoàng-Thiếu.
Đây là NGŨ-CUNG và NGŨ-HÀNH gắn liền với Thập-Thiêncan và Thập-Nhị địa chi.
Thập-nhị Địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,
Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Kinh Phật-Mẫu hằng ngày tụng đọc rằng:
"Thập thiên can bao hàm vạn-tượng,
"Tùng địa chi hóa trưởng càn-khôn."
Ấy là tạo hóa có 10 thiên can và 12 địa chi cùng tương liên với
Lục Luật và Lục Lữ mà lưu hành trong một năm được điềuhòa, nhơn-loại và vạn vật tồn sinh, tiến hóa theo luật thiên
nhiên của trời đất.
c/- Về Lục căn, Lục Lữ:
Nguyên vì ống Luật và ống Lữ có 6 bậc Âm và 6 bậc Dương:
- Lục Luật về dương là: Huỳnh chung, Thái thốc, Cổ tẩy, Nhuy
tân, Duy tắc, Vô dịch.
- Lục-Lữ về âm là: Đại lữ, Giáp chung, Trung lữ, Lâm chung,
Nam lữ, Ưng chung.
Thành số định là 12 vì trong một năm có 12 tháng, 6 tháng
thuộc Dương là lục Luật, 6 tháng Âm thuộc về lục Lữ để huân
bố các khí hậu trong càn khôn vũ trụ mà trưởng-dưỡng vạn
vật cho tiến-hóa lên.
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Buổi cổ thời Đức Hiên-Viên dạy ông Linh-Quản đến phía Tây
Chấn (đại hạ) sau núi Côn-Lôn lấy tre nơi hang Giải cốc, lấy
ba lóng chia làm hai ống.
Đức Ngài dạy phân bậc, dùi lỗ rồi dạy thổi hầu khải tấu cung
Huỳnh chung. Về sau các bậc Thánh Đế, kế tiếp chế ngự ra 6
ống, 12 ống và 36 ống, có ống dài, ống ngắn cắm vào trái bầu
để hòa với tiếng chim phụng trống, kêu là Hoàng, thuộc dương
Lục Luật, chim mái kêu là Phụng thuộc âm Lục Lữ, hầu sánh
tấu cung Huỳnh chung để cầu được sự an-lành, sanh sanh
hóa hóa và nhơn-tâm chẳng cho phóng-túng mà sai việc cang
thường, luân-lý, đạo đức, nghĩa nhân là bẳng căn Luật Lữ, làm
cho vạn pháp do theo điều hòa vạn loại trong càn khôn vũ trụ.
Trong Thánh giáo ĐỨC CHÍ TÔN dùng nhạc-lý mà dạy ĐẠO
rằng:
Trong tám tiếng phân tường giai cấp,
Vọng CUNG THƯƠNG cao thấp tùy nhau.
GIỐC CHỦY võ hiệp thanh-tao,
Lục-căn Lục Lữ phân sao cho đều.
Xét lại Cơ Nhạc có căn nguyên tông tích lịch sử từ thuở sơ
khai, càn khôn phân định, nguyên thủy khai hóa dục tấn nhơnloại giữ đạo đức nghĩa nhân ghi ân-thâm từ đời Tam Hoàng
Ngũ-Đế. Tuy có khoản thạnh suy nhưng không thất chánh,
đến đời Châu-Công, Khổng-Tử gia tâm chỉnh-đốn hoàn bị đủ
Ngũ-Kinh Tứ Truyện, đến đời Tần Thỉ-Hoàng "khanh sĩ phầnthơ" tức là đốt sách, chôn học trò nên KINH NHẠC bị mất chỉ
sót còn một thiên ghép vào kinh LỄ cũng có phần giảng-giải
các kinh truyện như trong bộ khai-tịch diễn nghĩa, thiên Nhạcký và tự-điển giải-nghĩa, thì NHẠC có lắm điều mật thiết sâu
xa, đối với nhân loại và cơ nhiệm mầu của tạo hóa.
Cũng vì thời-kỳ quá ư văn-minh cực điểm, đem nhiều điều dễ
theo cho nhơn loại khiến sai chơn truyền đạo nghĩa của Thánh
trước Hiền xưa. Để rồi chuyên chế, khinh khi, ganh ghét, hiếp
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lẫn, thù hằn, chiến tranh làm cho phong di tục diệt, kinh kệ
xem thường, nghĩa-nhân che lấp đạo đức, lễ-nghi âm nhạc lần
lần coi là loại tình thường lệ tục. Hôm nay ĐỨC CHÍ-TÔN
hoằng khai Đại-Đạo Tam kỳ Phổ-Độ là NHO TÔNG chuyển
thế, Phật giáo chấn hưng, như vậy BỘ NHẠC HỘI-THÁNH rất
cần, về tinh thần, hình thức, bản bài của nghệ thuật; nhạc khí,
nhạc lý, nhạc điệu phải được ra vẻ là thuần-túy, hầu đáp ứng
với nhơn sanh trong nền Đại-Đạo.
Nên nhớ lại lời phổ hóa của Đức Hộ-Pháp rằng: "THI THƠ, LỄ
NHẠC là căn-bản chơn truyền pháp NHO TÔNG, BỘ NHẠC là
của chính mình Đức Chí-Tôn đã lập với BỘ LỄ, dầu dở hay
Bần-Đạo không quyền luận biện, chỉ làm theo ý muốn của Đức
Chí-Tôn mà thôi". Và Ngài nói: "Dầu nước nào có văn minh
cực điểm tới đâu nữa, cũng không thể cải bỏ NHẠC được.
Nên có câu: "HƯNG Ư THƯ, TÁC Ư LỄ, THÀNH Ư NHẠC" ấy
là lời trong NHO GIÁO vậy".
Thiểu học lý tích cơ nhạc xin vắn tắt trên đây.
Bộ nhạc, ngày 6 tháng 7 năm Quí Sửu
Chưởng quản Bộ Nhạc Trung-ương (dl: 4-8-1976)
Phó Chưởng quản Bộ Nhạc Trung ương
Nhạc sư
TRẦN-VĂN-NIỆM
_____________
Phê kiến:
Nhạc Sư: VÕ THÀNH TƯƠI
Tóm lại: Dầu nước văn minh nào ở trên mặt địa cầu này cũng
không thể bãi bỏ NHẠC được". (Ðức Hộ Pháp)
Ấy vậy, mình phải biết NHẠC. Khi nào cầm cây đờn, năm
mười cây hòa lại có một giọng thì tức nhiên CHỮ HÒA do nơi
NHẠC mà sanh ra vậy". (Ðức Hộ Pháp)
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8- Nguồn gốc Đạo học của Lễ Nhạc:
LỄ NHẠC sản-xuất do nơi Huỳnh-Đế với Châu Công. Thế nên
Đạo Cao-Đài ngày nay Đức Chí-Tôn lập ba ban: Lễ, Nhạc,
Đồng-nhi cốt lấy chữ hòa làm gốc, cũng là pháp qui Tam-bửu
qua hình-thức:
- Lễ thuộc về TINH để thể hiện chữ tâm.
- Đồng-nhi đọc kinh hòa giọng là KHÍ.
- Nhạc là THẦN. Nói chung đây là hồn Đạo. Do vậy mà Thểpháp là tượng hình của Bí-pháp, phải chỉnh-đốn các thức lệ
cúng kính, không được chế cải.
9- Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc, tướng, để
cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc
Ngày nay, Đức Chí-Tôn mở Đạo dùng cả Âm, thinh, sắc,
tướng, để cảm hóa nhân-tâm không gì bằng Âm-nhạc. Lại nữa
linh-hồn của Đạo phải kể đến: Nhạc, Lễ và Đồng-nhi, tức là
hồn của thi thơ đó vậy. Lời tựa trong kinh Thi đã diễn-tả được
tinh-thần ấy: "Khi hoài-bão còn ở trong tâm của người là Chí,
phát ra lời là Thi. Tình động ở trong mà diễn ra bằng lời, lời
thấy chưa đủ thì ta ta-thán. Ta-thán thấy chưa đủ, thì ta ca
vịnh. Ca vịnh thấy chưa đủ, thì bất-giác tay ta múa, chơn ta
nhảy. Tình cũng phát-động ở trong mà diễn ra bằng âm thanh.
Âm-thanh thành bài gọi là âm-nhạc: Nước trị thì âm-nhạc yên
và vui, chánh-trị được điều-hòa. Nước loạn thì âm-nhạc oán
và nộ, chánh-trị bị ngang trái, Nước mất thì âm-nhạc buồn và
rầu, dân-tình khốn đốn. Bởi vậy, chính-đính còn hay mất, làm
động đến thiên địa, cảm đến quỉ thần, không gì bằng Kinh Thi".
Từ khi mới mở Đạo, Đức Hộ-Pháp đã chú-ý đào luyện cho bộ
Nhạc về môn Âm-nhạc cổ-truyền, Đức Ngài ban Thánh lịnh
cho Chức-sắc Bộ Nhạc để đi hành Đạo địa-phương và giải
thích về giá-trị cần-thiết của Nhạc.
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"Qua lấy một bằng cớ rõ-ràng, người Pháp đã nói: "La
Musique adoucit les Moeurs". Nhạc làm cho phong-hóa, luân
lý tốt đẹp dịu-dàng, mà không phải một mình nước Pháp mà
thôi, mà các liệt quốc Âu-Châu đều cũng nói.
Nhạc 樂 là cái gì đặt bên trên âm-thanh.
Thanh 聲 là một tiếng kêu nào bất cứ. Khi tiếng kêu đó có
văn-vẻ, tiết-điệu thì gọi là Âm 音. Khi âm đó đưa tới Đức gọi là
Nhạc."Thanh văn chi vị âm, đức âm chi vị nhạc" 聲 聞 之 謂 音
德 音 之 謂 樂.
Con vật mới biết thanh mà chưa biết âm (tạm nói theo thông
lệ). Người thường chỉ biết âm mà chưa biết nhạc. Chỉ có bậc
quân-tử mới biết được Nhạc tức là cái đức của âm-thanh. Cái
Đức đó là Hoà."Nhạc dữ thiên địa đồng hoà" 樂與天地同和 Cái
chính cốt của Nhạc là ở chỗ Hoà với thiên-điạ. Muốn cho "chí
đức" "chí Hoà" thì phải thấu triệt cả cái hoà hàng ngang cũng
như hoà hàng dọc. Chính là chữ thập 十 đó vậy.
10- Hai câu liễn về Lễ Nhạc:
Hai câu liễn về LỄ NHẠC đã minh định tôn chỉ và lập trường
của LỄ NHẠC quan trọng đến mức độ nào rồi.!
LỄ xuất phát từ nơi cõi trần này để làm sáng tỏ đức độ của
con người phải biết tôn trọng sự trật tự, lớn nhỏ phân minh.
NHẠC do thiên nhiên tác động để truyền bá rộng rải khắp toàn
cầu với mục đích duy nhất là sự điều hòa.
- LỄ dĩ Địa trần minh định nhơn gian tôn trật tự.
- NHẠC do Thiên tác tuyên thông thế giới chủ Điều Hoà.
•禮以地塵明定人間尊秩序
•樂由天作宣通世介主調和
Ngày nay Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài lấy NHO TÔNG
chuyển thế mà Đạo Nho lấy LỄ NHẠC làm trọng yếu.Thế nên
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ba ban LỄ, NHẠC, ĐỒNG NHI là bộ phận chủ yếu của NHẠC
Đại-Đạo ngày nay.
11- Những âm-thanh trong vũ-trụ tạo thành Tam-bửu của
Nhạc:
Cái vi-diệu của Nhạc là HÒA. Cái gốc hòa phát nguyên từ trời,
đất và người, gọi là Thiên, địa, nhân làm cái gốc của vạn-vật:
Trời sinh ra vạn-vật, Đất nuôi vạn-vật, Người làm thành vạnvật.Người cảm-thông cái nghĩa của đất trời mà lý hội:
* Trời sinh ra vạn-vật bằng hiếu đễ.
* Đất nuôi vạn-vật dưới hình-thức ăn uống.
* Người hoàn-thành bằng LỄ NHẠC.
Tuy nhiên làm sao thấy được nhạc? - Vì nó từ trong lòng vũtrụ, Từ trong lòng vạn-vật, Từ trong lòng mọi người. Nếu cả
tiếng côn-trùng không tấu lên làm sao nghe được âm-thanh
rộn rã. Tiếng gió không khua động cành lá làm sao nghe được
rì rào? Lòng người không cảm hoài, vui buồn ai-oán thì làm
sao có được khúc nhạc lòng. Tất cả hòa thành Nhạc của vũtrụ vạn vật. Nếu được tinh-ba chắc lọc hòa-đồng với vũ-trụ sẽ
thành Thiên thiều. Sự tinh-ba đó là điều-hòa nên mới sinh ra
Lễ tức là trật-tự, ngăn-nắp, khiêm-cung, hòa-ái.
LỄ NHẠC là hai điều trọng-hệ của Đức Chí-Tôn. Khi Ngài đến
vẫn chú-ý đến hai điều ấy. Thầy nhấn mạnh: "Nhạc Lễ là pháp
nhà Nam. Thầy muốn giữ-gìn sao cho được trọn vẹn, các con
hiểu?"
12- NGUỒN GỐC Thần bí của LỄ NHẠC:
Theo quan-niệm cổ-nhân dù ĐÔNG hay TÂY thì NHẠC cũng
có một nguồn gốc rất thần-bí. Người Ấn-Độ cho rằng NHẠC do
vị Nữ Thần Saraswati, con gái của thần sáng tạo vũ trụ
Brahmâ chế tạo ra, còn các raga (điệu nhạc) chánh thì do thần
Mahadev và vợ là Nữ-Thần Parviti sáng tạo. Người Ấn-Độ lại
còn tin rằng điệu raga megh là điệu nhạc thuộc hành thủy khi
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nào hát lên thì trời mưa nên trong những năm hạn hán, họ
thường thỉnh cầu các ca sĩ danh tiếng đàn hát lên điệu nhạc ấy
để cầu mưa. Đối với dân Trung Hoa thì NHẠC do các vị Thánh
vương chế tạo ra khi nghe tiếng chim phụng, chim loan, tiếng
sấm. Người đầu tiên làm việc ấy chính là vua Phục Hi, nghe
tiếng chim phụng kêu Ngài đã làm ống tiêu bằng trúc theo hình
chim phụng. Khi thổi lên, ống tiêu phát ra những âm thanh
giống như tiếng hót của chim phụng. Đến đời Hoàng Đế, nhà
vua đã chế ra một loại ống thổi gọi là kèn dốc mà khi âm thanh
phát ra thì tạo thành thanh "GIỐC" giống như tiếng hai con
chim phụng cùng kêu lên hay hai con rồng cùng ngâm lên.
Theo Đức KHỔNG TỬ thì NHẠC do âm sinh ra "Nhạc giả âm
chi sở do sinh dã". Mà ÂM có năm bậc: CUNG, THƯƠNG,
GIỐC, CHỦY, VŨ. Vả lại NHẠC có một nghĩa rất rộng gồm cả
đàn, hát, văn thơ, chuông trống.
13- SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA LỄ VÀ NHẠC
Như vậy chủ đích của NHẠC cũng tương tự như chủ đích của
LỄ là vừa tiết-chế tánh-tình mà cũng vừa hàm-dưỡng nó,
nghĩa là vừa bắt buộc tính-tình phải tuân theo qui-luật vừa bồi
dưỡng để nhân-tính càng ngày càng phát triển hầu tiến đến
chỗ chí-thiện. Trong thiên NHẠC-KÝ (sách Lễ ký) chép rằng:
"Người ta sinh ra vốn tĩnh, đó là tính Trời, cảm với vật ở ngoài
mà động là cái muốn của tính. Vật đến thì cái biết của mình
biết, nhiên-hậu cái ưa, cái ghét mới hình ra. Cái ưa cái ghét
mà không được tiết-chế ở trong, cái biết của mình bị ngoại vật
dẫn dụ, cứ thế mà không nghĩ lại thì thiên-lý tiêu-diệt vậy."
Xem thế, ngoại vật có thể làm mất cái thiên-tính của người ta
đi, bởi vì: Cái thường tình của hạng người trung-nhân hễ có
thừa thì xa-xỉ, không đủ thì bỏn xẻn, không ngăn cấm thì dâm
đảng, không theo tiết độ thì sai lầm, buông thả lòng dục thì hưhỏng. Cho nên ăn uống phải có hạn-lượng, y phục phải có tiết
chế, cửa nhà phải có pháp độ, súc tụ phải có số thường, xe cộ
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và đồ dùng phải có hạn-chế, đó là đề phòng cái nguồn loạn
vậy", vì lẽ đó nên mới "theo thường tình của người ta mà đặt
ra LỄ để ngăn giữ người ta khỏi làm bậy". Như vậy thì "LỄ tiết
chế cái tình, cấm sự loạn sinh ra cũng như bờ đê giữ nước
khỏi tràn và nếu nói rằng đê cũ không dùng chi mà phá nó đi
thì sẽ bị nước tràn ngập, nói LỄ cũ không dùng đi mà bỏ nó đi
thì ắt có rối loạn."
Nếu LỄ đã đủ cái chủ-đích như thế nào thì NHẠC cũng được
cổ-nhân đặt ra với chủ-đích như thế ấy hay nói khác đi LỄNHẠC được các Thánh-Nhân tạo ra là để chế ngự-tình người
mà nếu bỏ đi thì lấy gì đè-nén dục-vọng xấu-xa nữa. Sách LỄKÝ viết rằng:"Ngoại vật khiến người cảm-xúc không cùng, vậy
thì cái ưa cái ghét của người mà không được tiết chế thì khi
vật đến người bị cảm mà hóa theo giống như điều mình ưa
muốn. Người mà hóa theo giống như vật mình ưa muốn thì
thiên-lý Trời phú cho sẽ bị tiêu diệt và có thể thực hành tất-cả
những cái dục-vọng xấu xa. Đã như thế ắt có cái tâm bội
nghịch, trá ngụy, có những hành vi dâm dật, tác loạn. Vì đó
mới sinh ra những việc kẻ mạnh hiếp người yếu, số đông tànbạo với số ít, kẻ có trí thì lừa dối người ngu, kẻ can đảm làm
khổ kẻ nhát gan rồi kẻ đau ốm không được nuôi dưỡng, người
già, con trẻ, kẻ cô độc không được an thân, ấy là cái đường đi
tới đại-loạn vậy. Vì thế mà Tiên-Vương chế ra LỄ NHẠC để
tiết chế cái tình của người: "Dây rơm, mũ mấn, khóc lóc là để
điều chỉnh lễ tang, chiêng trống, đồ dùng, ca vũ là để định cái
giới-hạn cho sự biểu-lộ cái tình trong những lúc vui-vẻ; lễ cưới,
lễ quan (lễ đội mũ), lễ cài trâm là để phân biệt con trai, con gái,
tiệc liên hoan, giỗ chạp là để làm cho sự giao tiếp giữa các
hạng người được thích đáng, đứng đắn.
14- NGHI THỨC CHỈNH ĐỐN LÒNG NGƯỜI TRƯỚC ĐÃ
LỄ là những phép tắc qui củ được đặt ra hay là tập quán của
xã hội. Nghĩa rộng Lễ còn là quyền chính của nhà vua cùng
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cách tiết chế của nhân dân và cả những việc thích-hợp với cái
lẽ công chính-đính của đạo-lý và lẽ thích-nghi của sự-lý.
LỄ còn là cái thực của Nghĩa. Lễ tự đối với từng người là
những qui củ đặt ra buộc thân-xác phải theo để tới mục-đích
chính-đính và bền-bĩ của mình. Lễ còn là những cái tự khắc
phục chính thân mình để khỏi ra ngoài tập-quán của cái Lễ thi
hành, để hàm-dưỡng cái tính-tình của đồng-loại, giữ mực
trung mà xử-kỷ tiếp-vật, tức là tự xử với mình và tiếp người
vậy. Thế nên, Thánh-nhân mới đặt ra Lễ để ngăn giữ cái tình
cảm của người ta cho có chừng mực, không nên có lúc tháiquá, lại có khi bất-cập. Khổng-Tử nói rằng: "Cung nhi vô lễ tắc
lao, thận nhi vô lễ tắc tứ, dũng nhi vô lễ tắc loạn, trực nhi vô lễ
tắc giảo." Nghĩa là: Cung kính không có Lễ thì nhọc, cẩn thận
không có lễ thì khiếp sợ, Dũng mà không có lễ thì loạn. Tính
thẳng mà không Lễ thì ngang-ngạnh, nên kẻ vũ-dũng mà
không có Lễ ắt là kẻ vũ-phu mà làm loạn. Trong cuộc mạnh
lớn mà không có Lễ thì ắt lắm điều càn bậy nên người Quântử coi cuộc mạnh mẽ to lớn mà không phải Lễ thì không bước
chân vào vậy.
Phu-Tử lại nói rằng: "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật
ngôn, phi lễ vật động.".Tức nhiên: không phải Lễ chớ trông,
không phải Lễ chớ nghe, không phải Lễ chớ nói, không phải
Lễ chớ động. Như ở đây nói rõ là: Không phải Lễ chớ bước
vào. Người Quân-tử trong lúc thời mình đang mạnh-mẽ lớnlao như vậy, tài đức lớn lao thì tới đâu hay thi-hành gì ai mà
chẳng phục, chẳng hanh-thông? Những nơi không phải Lễ thì
không bước chân vào. Trong cuộc Đời, người Quân-tử xử kỷ,
tiếp-vật như vậy tỏ rõ là có một nghị-lực tự-chủ mạnh-mẽ to
lớn biết là dường nào! Có thể ngăn-cản ép mình theo ý muốn
của mình mà không bao giờ phóng đãng theo vật-dục. Như
những kẻ vũ-phu có cái lực năng cử đỉnh, sức đánh muôn
người, ra trận thì bách chiến bách thắng mà tâm mình vẫn
chưa được chính. Như Nã-phá-Luân cứng mạnh thế mà cũng
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thành mềm-yếu bên cạnh nàng Joséphine. Trụ-vương sức
địch muôn người mà cái trí chỉ xiêu về với nàng Đắc-Kỷ. Thử
hỏi lỗi ấy do ai? Do nàng Joséphine chăng? Do nàng Đắc-Kỷ
chăng? Ngẫm cũng buồn cười: Người ta đẹp, người ta quyến
rũ với sắc nước hương trời ấy thì mặc người ta, can chi tới
mình, mà đắm, mà lụy rồi đổ cho tại "Đàn bà"! Chỉ có thắng
mình không được mà tự làm lụy cho mình, mà làm cho "Ngửa
nghiệng chín bệ, gập-ghình ba châu" là tại các Ông chứ sao lại
đổ là tại Đàn bà đẹp? Cái vũ-dũng của những đấng nhân-quân
đó cũng chỉ là những sức mạnh đè-ép được người mà chưa
có thể tự đè ép được mình, cho nên mới bị cái nạn vong-quốc.
Cái sức mạnh to lớn không chính-đính có thể mất được mà cái
trí óc của đứa thất-phu khó lòng cướp nỗi. Cho nên cái trí của
đấng Quân-tử to-lớn mạnh-mẽ lắm thay, không cần trị người
mà tự trị mình được thì ắt người phải trị được. Ôi! những lời
răn của Thánh nhân cao xa lắm thay! Khổng-tử nói rằng: "Tam
quân khả đoạt Suý dã, xất-phu bất khả đoạt trí dã" Luận-ngữ:
Tử-hãn IV. Nghĩa là có thể bắt được Tướng suý trong đám ba
quân, mà không thể cướp được cái trí của đứa thất-phu. Ở đời
chẳng gì mạnh mà to bằng cái Trí, chẳng gì giàu-có hơn cái
Trí. Người biết luyện cái Trí có thể tự khắc kỷ, đó là bậc Đại
tướng đại-tài mạnh mẽ như Trời-đất, giàu có hơn bốn bể.
Đạo Cao-Đài chỉ một câu là đủ: "Ngũ nguyện Thánh Thất an
ninh" tức nhiên chính mình phải tự an cái tâm của mình làm
Chủ cái tánh của mình.

LỄ NHẠC CỦA TRỜI ĐẤT
Đức Thượng Sanh ban Huấn dụ: "Các Đấng Thánh nhân thời
cổ tìm cái căn nguyên cao xa và tôn quí của LỄ NHẠC ở trong
đạo tự nhiên của Trời Đất và cho rằng: LỄ là cái trật tự của
Trời Đất, NHẠC là cái điều hòa của Trời Đất. Võ trụ nhờ có LỄ
NHẠC mà tồn tại, vạn vật trong Trời Đất nhờ có LỄ NHẠC mới
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có trật tự phân minh, thời tiết thuận lợi, Âm Dương luân
chuyển, khí tính điều hòa mà giúp cho cơ sanh hóa.
Nói cách khác, LỄ NHẠC của Trời Đất tức là cách sắp đặt
của Đấng Tạo hóa, làm cho vạn vật được có vị trí phân minh
không sai đường, không đổi hướng: hết Xuân qua Hạ, Thu
mãn kế Đông về, mưa nắng tùy theo mùa, gió sương tùy theo
tiết, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng, nhựt nguyệt tuần tự
chuyển luân, phân phối Âm Dương điều hòa, ấm lạnh thế nào
cho cỏ cây được sởn sơ, mùa màng được kết quả.
Cơ quan sanh hóa của người và vật nhờ đó mà tồn tại và tiếp
diễn mãi. Cái trật tự và cái điều hòa làm cho vạn vật sanh tồn.
Đó tức là LỄ NHẠC của Trời Đất vậy."

LỄ NHẠC ĐƯỜNG
Ông Cao Quỳnh Diêu nói: 01-8-Nhâm Thìn (dl 19-9-1952)
"Trong khi ra ngoài tương tiếp với nhơn quần xã hội, đáng mặt
một học sinh nơi Lễ Nhạc Đường của Đại Đạo, vì Lễ Nhạc là
hai quan điểm đặc sắc của Nho Tông để đoạt phép điều hòa
nâng cao hồn nước. Chư vị phải để ý cẩn thận về đó cho lắm
mới khỏi hổ lòng với lời Thánh giáo của các Đấng thiêng liêng
đã dạy câu: Nho tông chuyển thế nơi cửa Đại Đạo".

LỄ NHẠC VIỆN
Điều thứ 3: Tiếp Lễ Nhạc Quân được phép giữ tài chánh của
Lễ Nhạc Viện và cầm sổ sách thâu xuất cho phân minh mọi
khoản. Sổ nầy mỗi cuối tháng phải có Phụ Thống Lễ Viện
Hành Chánh và Lễ Viện Phước Thiện chấp thuận và ký tên
mới đủ lẽ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỄ KHAI ĐẠO
Đến ngày 14 tháng 10 Bính Dần, nhằm ngày 18-11-1926, Ðức
Chí Tôn dạy thiết Ðại Lễ Khai Ðạo chánh thức tại Từ-Lâm-Tự
tỉnh Tây-Ninh, đồng thời Ðức Chí-Tôn lập Pháp Chánh-Truyền
phong vị cho Chức-Sắc Hiệp-Thiên Ðài, Cửu Trùng-Ðài và
Ðức Chí-Tôn dạy nhóm Hội Thánh lập Luật, vậy sau ba tháng
Ðại-Hội, Ðạo đã có Pháp, có Luật thì nghiễm nhiên Ðạo thành
một nền Tôn Giáo danh gọi là Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ.

LỄ PHÁP
"Theo Lễ pháp thì Lễ sĩ phải thấu hiểu rằng: Lễ đã dạy kỹ,
bước bằng chữ Tâm 心 tức là giữ trọn tấm lòng thành, đi đứng
có mực thước, tùy theo nhạc chầu 7 lá phách mới bước vào
một bước, ấy là trạng thái bước LỄ đi đứng có vẻ tề chỉnh, còn
hiến dâng Tam bửu: Bông, Rượu, Trà, tức là tạm dùng ba món
để thể hình: Tinh- Khí- Thần, nghĩa là chúng ta hiến lễ cho
Đấng Chí-Tôn với tấm lòng chí thành thường chứa ba tôn chỉ
của Tam giáo là: Bác ái, Công bình và Điều hòa, tương tự như
nơi cơ bí truyền có thể hình Tam giác đóng khuôn bao quanh
lương tâm (huệ nhãn). Tóm tắt cả ý nghĩa là trong mỗi cuộc Lễ
hiến cho Đức Chí-Tôn hoặc các Đấng thiêng-liêng hay là các
bậc Tiền Hiền đã quá vãng, cả hành vi của mấy em Lễ sĩ và
Nhạc sĩ biểu diễn vốn để tượng trưng cái phép cư xử theo LỄ
cho nhơn loại dõi chước. Nếu muốn yên vui với nhau nơi cõi
tạm nầy, nhơn loại cần phải cộng sự với nhau bằng tấm lòng
thành thật, tâm hằng giữ vững ba món báu là: 1-Yêu đương
với nhau. 2- Đoan chánh với nhau. 3- Hòa nhã với nhau; hầu
được tránh khỏi mọi nỗi sai lầm với nhau trong bước đường
đời. Ấy là đúng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn, vì Chí Tôn đã
có dạy chúng ta nhiều lần với câu Thánh giáo nầy: "Chẳng cần
chi hơn là Thầy thấy các con để tâm hòa nhã với nhau. Đó
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mới thật là Lễ long trọng các con hiến cho Thầy". Mà đó cũng
là ba tôn chỉ của Nho- Thích - Đạo".

LỄ PHÉP
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
Người phải thương nhau như con một cha. Cả hoàn cầu là đại
chánh chung cả nhơn loại, không hại lẫn nhau, lấy lễ phép mà
giao thiệp cùng nhau, lấy công bình mà đối đãi cùng nhau. Lo
cho Ðạo hữu trong nền Ðạo có cơ sở làm ăn, biết làm lành là
quí.
Que l'humanité soit une, une comme race, une comme
religion, une comme penseé (nhân loại chỉ có Một: một nòi
giống, một tôn giáo, một tư tưởng)
Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giái (Ere nouvelle) của Ðại Từ
Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Ðạo.
Thầy dạy: "Thầy khuyên kẻ cầu Đạo hầu đàn ngày mai. Bữa
nay, Thầy phạt chẳng cho ai xin chi hết đặng cho biết lễ phép
chút đỉnh."

LỄ SANH (Phẩm)
禮生
Đức Thượng Đế giáng tại Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh) Thứ
bảy: 20-11-1926 (âl: 16-10-Bính Dần) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nam phái, lần lượt các phẩm, là:
Pháp Chánh Truyền: "LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn
trong chư Môn đệ mà hành lễ". - Chú Giải: "Thầy đã nói Lễ
Sanh thì phải lựa chọn người có hạnh hơn hết trong chư Môn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðệ của Thầy, ắt buộc phải hạnh nết hoàn toàn, huống chi phải
vào bực Lễ Sanh mới mong bước qua hàng Chức Sắc, thì Lễ
Sanh tất phải là người xứng đáng, có đủ tư cách, học thức mà
làm một vị Chức Sắc Thiên Phong ngày sau. Tuy vẫn đã biết,
lúc Thầy lập Pháp Chánh Truyền, thì Thầy dạy hành lễ dường
ấy mặc dầu, là bởi lễ nghi phong hóa nhà Nam ta buộc phải
vậy, chớ Lễ Sanh mà đối chức "Anh" ( Frère) của Thánh Giáo,
thì phận sự cao trọng của Chức Sắc ấy là dường nào! Sau đây
buộc Lễ Sanh phải có cấp bằng nơi trường Ðạo, mới mong dự
cử vào địa vị ấy. Vậy thì Lễ Sanh là người thay mặt cho Giáo
Hữu, khi Giáo Hữu vắng mặt, mà hành lễ cúng tế Thầy, song
phải tùng quyền Giáo Hữu mà hành sự (1).
Pháp Chánh Truyền: "Chúng nó đặng đi khai đàn cho mỗi Tín
Ðồ". - Chú Giải: Lễ Sanh phải đi thăm viếng các nhà Ðạo
Hữu, thượng tượng khai đàn; dạy cho biết lễ nghi cúng tế
Thầy, thay quyền cho Giáo Hữu. Như ngày kia Ðạo đã xuất
dương ra ngoại quốc thì sẽ có nhiều dân tộc chẳng có thể thờ
phượng như Nam, phận sự của Lễ Sanh đây mới ra sao?
Tưởng chẳng chi khác hơn là đổi ra phần thăm viếng Tín Ðồ,
an ủi, dạy dỗ chăm nom dìu dắt trong đường Ðạo cũng như
đường Ðời, thay quyền cho Giáo Hữu.
Pháp Chánh Truyền: "Thầy dặn các con rằng: Lễ Sanh là
người Thầy yêu mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó". - Chú
Giải: Thấy lòng bác ái của Thầy bắt động lòng, vì Thầy đã biết
rằng Lễ Sanh phải chịu tùng phục dưới quyền người sai khiến,
nên phải có hạnh đức, mới biết an phận mình, mà chịu phần
lòn cúi, quật hạ đặng. Thầy lại để lời dặn rằng: "Lễ Sanh là
người yêu mến của Thầy", ấy là Thánh ý muốn không cho kẻ
bề trên lấy quyền hiếp em dưới.
Pháp Chánh Truyền: "Như đặng hàng Lễ Sanh mới mong
bước qua được hàng Chức Sắc". - Chú Giải: Câu nầy trên đã
giải rõ, nên chẳng cần lập lại, nhưng phải nhắc rằng Lễ Sanh,
hoặc đặng đắc cử hay là có khoa mục mới đạt vị.
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Pháp Chánh Truyền: Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng mới
qua khỏi ngã ấy mà thôi, "nghe à!" -Chú Giải: Phải có cấp
bằng Lễ Sanh mới vào hàng Giáo Hữu đặng, kỳ dư Thầy
giáng cơ phong thưởng riêng, mới qua đặng Pháp Chánh
Truyền, Thầy quyết định với tiếng "nghe à!" xin khá để ý (2).
Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau
công cử.
LỄ SANH (Elève Prêtre) Thánh Giáo của Ðức CHÍ TÔN nói
rằng: "Lễ Sanh là đứa có hạnh trong con cái của Thầy lựa
chọn, để hiến lễ trọng cho Thầy". Lễ Sanh là người có hạnh
kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ, đứng vào
hàng Thiên Thần. Nhờ ơn Ðức LÝ GIÁO TÔNG định cho, theo
Ðạo Nghị Ðịnh thứ ba, điều thứ hai cho Lễ Sanh được cầm
quyền Hành Chánh một Tộc Ðạo. Số Lễ Sanh không có giới
định, bao nhiêu cũng được. Phải vào hàng Lễ Sanh mới mong
nhập vào Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN được.
Phẩm Lễ Sanh chưa được vào hàng Chức sắc, chỉ là người có
hạnh đức dùng vào việc Lễ nghi. Ngày xưa dùng phẩm Lễ
sanh này là người dâng Lễ (nay đổi ra là Lễ Sĩ). Tôn chỉ của
Đại Đạo Tam Kỳ là Phổ Độ, thế nên quyền Chí Tôn hữu hình
tại thế là khi nào Giáo Tông hiệp cùng Hộ-Pháp làm một. Từ
khi Đức Lý Giáo Tông hiệp với Đức Hộ-Pháp mới lập thêm
Bàn Trị sự gọi là Hội Thánh Em, do vậy mà phẩm Lễ Sanh mới
được nâng lên hàng Chức sắc, có trách nhiệm thuyên bổ, đảm
trách vụ đặc sứ, sau này Cai quản Tộc Đạo nên còn là ĐầuTộc Đạo.
Số Lễ Sanh thì hằng hà, bao nhiêu cũng đặng, cũng chia ra 3
Phái: Thái, Thượng, Ngọc. Thảng như có một vị Giáo Hữu
Phái Thái qui liễu, tất cả Lễ Sanh xúm nhau công cử một vị
Phái Thái đặng thay thế, mà chỉ chọn một người của Phái Thái
thôi, còn hai Phái kia còn chờ đợi.
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Đức Lý dạy: "Những vị Lễ Sanh tân phong, ta cũng nên rộng
ân phong thưởng, nhưng mà ra lịnh cho ba vị Quyền Chánh
Phối Sư xem xét lại hồ sở kỹ lưỡng đặng bôi xóa những vị mới
phạm tội, còn những vị không phổ tế, không giáo đạo thì nên
đình đãi lại. Khi chỉnh đốn xong, cầu Lão đến định phái".
"Hộ Pháp, hiền hữu nghe Lão: Hiền hữu nhớ rằng Chí Tôn chỉ
có lập Hội Thánh chớ không có lập Thế đạo. Hiền hữu nhớ
rằng Lễ Sanh là tín đồ để hành lễ mà thôi. Bởi chúng ta muốn
nền Đạo đủ Thiên đạo và Thế đạo, nên Lão xin cùng Hiền
hữu, buổi nọ lập nên Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự,
rồi lại đem phẩm Lễ Sanh vào hàng Chức sắc làm đầu nhơn
sanh trong Quyền Vạn Linh đã lập.
Hiền hữu có nghĩ vì tại sao Lão phải dâng quyền Giáo Tông
cho Hiền hữu, đặng có trọn quyền Chí Tôn hữu hình tại thế
chăng?
Hộ Pháp: Xin Ngài dạy rõ.
- Cười!... Thì cũng do lòng từ bi vô tận của Đại Từ Phụ lo cho
con cái của Người, chỉ sợ cái oai của Lão, vì còn cầm quyền
thiêng liêng mối Đạo quá chấp nê, tánh không dung thứ tội
tình con cái của Người nên phú giao cho Hiền hữu, là bạn
đồng sanh biết đau đớn, biết khổ cực với mảnh thi phàm mà
rộng dung cho họ.
Cười!... Quyền Chí Tôn trong tay Hiền hữu thì cứ tự dụng
đặng định vị cho Thánh thể của Người, Lão chẳng nên can
thiệp vào đó. Nầy hiền hữu, Lão nói thử: Hiền hữu nghĩ coi có
lẽ nào Lão cầm cơ thăng vị cho những người như: Kiên, Chẩn,
Thạch, Dược.
Cười... Hiền hữu tự mình định liệu lấy. Nếu cần, phò loan nơi
Giáo Tông Đường, Lão sẽ đến bàn luận".
_______________________
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Chú thích (1) Luật cầu phong áp dụng từ hàng Lễ Sanh,
những người dự sổ cầu phong phải là Chánh Trị Sự có 5 năm
công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm. Một đôi khi có lịnh ân
xá cho những Phó Trị Sự hoặc Thông Sự lâu năm được đem
tên vào sổ cầu phong. Ðạo hữu có công nghiệp phi thường
cũng được dự sổ cầu phong. Và Chức Sắc Ban Thế Ðạo từ
phẩm Hiền Tài được cầu ân phong vào phẩm Giáo Hữu đổ
lên. Ngoài ra mọi người đều phải đi qua mặt luật Chánh Trị Sự
5 năm cả.
(2) Quyền CHÍ TÔN ân tứ cho các Chi Phái gia nhập về Hội
Thánh và do theo công nghiệp phi thường của họ.
Cho nên theo Thể Pháp, phẩm vị tại thế nầy đối với phẩm vị
Thiêng Liêng trong Cửu Phẩm Thần Tiên.
(1) Nhiều khi chư Hiền Hữu lạm dụng danh Lễ Sanh mà cho
kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện của vị Thiên phong. Vậy Lão
đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ Sĩ.

LỄ SĨ
禮士
E: Student priest.
F: Elève prêtre.
Lễ Sĩ (Elève Prêtre) thường gọi là học trò Lễ.
Vào buổi đầu khai Đạo thì Lễ Sanh là người giữ phận sự điện
lễ. Ðiện lễ là hai tay cung lên, bưng phẩm vật đem từ ngoại
nghi vào nội nghi, bước đi theo hình chữ Tâm 心 trao cho
Chức sắc quì tại Nội nghi hiến lễ lên Ðức Chí Tôn. Lễ sanh, ở
đây không phải là phẩm vị Chức sắc, mà là người xướng lễ và
điện lễ, nên sau nầy, Đức Lý Thái Bạch đổi lại gọi các vị ấy là
Lễ sĩ cho phân biệt. Ngài nói: "Nhiều khi chư Hiền Hữu lạm
dụng danh Lễ Sanh mà cho kẻ hiến lễ làm cho mất thể diện
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của vị Thiên phong. Vậy Lão đặt tên cho kẻ hiến lễ ấy là Lễ
Sĩ".
Lễ Sĩ: do nơi Sắc Lịnh số 51 đề ngày 9 tháng 11 năm Bính Tý
(22 12 1936) năm thứ 10 (*), Lễ Sĩ trọn hiến thân và có cấp
bằng của Hội Thánh, cứ đủ 5 năm công nghiệp thì đặng thăng
thưởng Lễ Sanh, khỏi phải đem ra quyền Vạn Linh công nhận.
Đức Cao-Đài dạy: 16-6-Bính Dần (Dimanche 25 Juillet 1926)
"Mấy đứa Lễ Sanh cốt để sắp đặt sự nghiêm trang trong đàn
cầu Thầy, chớ chẳng phải duy để đi Lễ mà thôi, mỗi Đại Đàn
phải đủ mặt; chúng nó phải ăn mặc trang hoàng: hai đứa
trước, hai đứa sau xem sắp đặt sự thanh tịnh. Thầy dặn các
con như đàn nội chẳng nghiêm Thầy không giáng, ba con nhớ
nghe!". Nay phân biệt:
- Lễ sĩ là người hiến lễ, học trò lễ.
- Lễ Sanh là phẩm vị Chức sắc dưới Giáo Hữu.
Thầy dạy buổi đầu: "Lịch, hiểu à! Khi hành Đại lễ cho Thầy rồi
thì Lễ sanh (1) xướng: "Thiên phong quán tẩy". Cả thảy đều ra
rửa mặt mày cho tinh sạch. Chừng xướng: "Chỉnh túc y quan"
thì cả thảy phải thay Thiên phục.
Lễ sanh xướng: "Lập vị" thì đứng theo hàng ngũ cũ như trước.
Hành lễ y như tại chùa Vĩnh Nguyên Tự nghe Lịch".
Văn phòng
Nội Chánh

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Ngũ Thập lục niên)

____

Tòa Thánh - Tây Ninh

Số 21/SL

_________________________

SẮC LỊNH
Nghĩ vì Tân Kinh là Kinh tận độ đã ra, nên cần nhứt là phải có
Lễ Sĩ và Giáo Nhi dạy mấy em Đồng nhi cho thành thuộc, phải
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độ rỗi phần hồn của toàn con cái Chí-Tôn khắp cả các nơi mà
bước Đạo đã dụng huyền linh che chở.
Nghĩ vì Hội-Thánh mong mỏi mở rộng con đường ThánhĐức
cho đoàn hậu tấn bước vào con đường Thánh Thể của ChíTôn đặng lập vị:
Nghĩ vì trẻ em Đồng nhi từ 11 năm mở Đạo đến nay đã trưởng
thành nên buộc Hội-Thánh định phần phong thưởng công
nghiệp. Nên:
SẮC LỊNH
Từ đây mở khoa mục mỗi năm cho Lễ Sĩ và Giáo-nhi thi cử. –
LỄ SĨ thì thi theo mặt Kinh Luật của Đạo về Quan, hôn, Tang,
Tế, nhứt là về Lễ Nhạc. Buộc Lễ Sĩ phải cần cho hay một món
đờn trong mấy thứ Âm nhạc: Tam, Tiêu, Tranh, Kìm, tỳ, Cò,
Độc…
- GIÁO NHI thì phải thuộc làu Tân Kinh và cũng phải thuộc một
món Âm Nhạc như Lễ Sĩ.
Những Đồng Nhi nam nữ có giấy chứng Tòa-Thánh, lớn trên
20 tuổi mới đặng thi LỄ SĨ và GIÁO NHI, phải biết viết với đọc
chữ Quốc ngữ..
Mỗi năm mở khoa mục, đầu tháng 10 tại Tòa Thánh.
Hội-Thánh chia ra hai thứ Lễ sĩ và Giáo Nhi:
- Thứ nhứt thì những hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi trọn hiến thân
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 nơi nào.
LỄ SĨ 05 năm công nghiệp thì thăng vị Lễ Sanh khỏi cầu
phong lại nữa. Hạng Lễ Sĩ và Giáo-nhi này trên quyền Chánh
Trị-sự và dưới quyền Lễ Sanh nhưng về mặt Lễ nhạc: Quan,
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Hôn, Tang, Tế mà thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay
là Luật pháp của Tòa Đạo.
- Thứ nhì là hạng Lễ sĩ và Giáo Nhi còn ở lại gia đình, nhứt là
Giáo nhi có chồng con theo Thế, thì không đặng vào nơi
Thánh Thất nào mà hành chánh hết, duy hành Đạo nơi xóm
làng của mình mà thôi, lại buộc mỗi năm phải dạy ít nữa 12
trên 36 đứa Đồng nhi. Lễ sĩ thì dạy Nam, Giáo nhi thì dạy nữ,
chứ không đặng dạy lộn xộn nam nữ chung nhau.
Cấm nhặc Lễ Sĩ không đặng phép dạy Đồng nhi Nữ.
nếu mỗi năm có mặt phái Chức sắc, Chức Việc sở tại nói rằng
dạy thiếu và không đi hành Đạo thì bị ngưng chức liền, Hội
Thánh không cần minh tra lại nữa.
Hạng này tùng quyền Chánh Trị Sự và ngang quyền Phó-Trịsự và Thông Sự về mặt Lễ Nhạc: Quan, Hôn, Tang, Tế mà
thôi, chứ không đặng dự vào Chánh trị hay là Pháp Luật của
Tòa Đạo. Đủ năm năm công nghiệp đổ lên mới đặng cầu
phong vào hàng Lễ Sanh, nhưng do nơi tổ yêu cầu Chức sắc,
Chức việc sở tại mới đặng.
LỄ SĨ 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 và cây Phất chủ thêu trên.
GIÁO NHI mặc như lễ Sanh nữ phái, nhưng không đặng giắt
bông sen trên đầu tóc, còn Tiểu phục cũng vậy nhưng trước
ngực có choàng một tấm choàng đen.. Kiểu này phải do nơi
tiệm Linh Đức.
Kỳ dư mấy vị Lễ sĩ và Giáo Nhi đương thời hành đạo trong
Hội-Thánh, vì có giấy tờ Hội-Thánh công nhận chánh thể rồi:
Hội Thánh nhứt định cấm nhặc không ai được xưng danh hiệu
Lễ sĩ và Giáo Nhi mà không có khoa mục và cấp bằng của Tòa
Thánh ban cho đủ lẽ.
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Khai Pháp, Tiếp Thế, Tiếp Đạo Hiệp-Thiên-Đài.
Quyền: Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư và Chủ trưởng
Hội-Thánh ngoại giáo, mỗi vị tùy phận sự thi hành Sắc lịnh
này.
Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 9 tháng 11-Bính Tý.
(Le 26 Décembre 1936)
HỘ-PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Ký tên: PHẠM CÔNG TẮC
Vâng lịnh ban hành
Tòa Thánh ngày 12 tháng 11 năm Bính Tý
(Le 26-12-1936)
Q.Thái Chánh Phối Sư
(Thái Tu Thanh)
Q.Ngọc Chánh Phối Sư
(Ngọc Trọng Thanh)

Q.Thượng Chánh Phối Sư
(Thượng Tình Thanh)
Nữ Chánh Phối Sư
(Hương Thanh)

LỄ NGHI
Kinh Sám Hối có câu:
"Con người có trí khôn-ngoan,
"Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi."

LỄ TẤN PHONG
Huấn từ của Đức Thượng-Sanh đọc tại Đền Thánh ngày 18
tháng 11 Mậu Thân (1968) nhơn cuộc Lễ Tấn Phong Đức Bà
lên phẩm Nữ-Đầu-Sư chánh vị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hôm nay là ngày Lễ Tấn Phong Bà Nữ Đầu Sư Nguyễn
Hương Hiếu, thọ Thiên ân Đầu Sư Chánh vị Nữ phái do Thánh
giáo của Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm tại Cung Đạo đêm 20
tháng 10 Mậu Thân (dl 9-12-1968). Lễ lập thệ đã cử hành
xong. Từ đây Chức sắc Nữ phái Cửu-Trùng-Đài đã có vị Đầu
Sư cầm quyền điều khiển dìu dắt trên đườngThánh đức".

LỄ THƯỢNG NGUƠN
Ngưỡng vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân, háo
sanh đại đức, tùy nguơn vận hội ân xá chư linh hữu công hành
Đạo, tế độ nhơn sanh. Cập Tiền vãng Thất tổ, Hậu vãng Cửu
Huyền do tử tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu, hiếu
nghĩa vi tiên. Chư chiến sĩ trung thành dõng cảm, vị quốc vong
thân, dĩ chí toàn thể lê dân thống khổ chiến tranh đồng thời tử
nạn. Nguyện cầu các đẳng vong hồn tảo đắc siêu thăng Tịnh
độ. Chư Đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu.
Dĩ văn.
仰 望: 無 中 慈 父 發 下 洪 恩, 好 生 大 德, 隨 元 運 會 恩 赦 諸
靈, 有 功 行 道, 濟 度 人 生.及 前 往 七 祖, 後 往 九 玄 由 子 孫
立 身 行 道, 以 顯 父 母, 孝 義 為 先.
諸 戰 士 忠 誠 勇 敢 為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 痛 苦 戰 爭
同 時 死 難. 願 求 各 等 亡 魂 早 得 超 升 淨 度. 諸 弟 子 同 誠
心 叩 拜, 謹 疏 上 奏. 以 文.

LỄ TRIỀU CHÍ LINH
禮朝至靈
Lễ triều Chí Linh 禮朝至靈 là Chầu lễ Đấng Chí Linh.Vào
chầu lạy Đức Chí Tôn nơi Bạch Ngọc Kinh.
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Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Tiên phong Phật cốt mỹ miều,
"Vào Kinh Bạch Ngọc lễ triều Chí Linh."

LỄ TRUNG NGUƠN
Ngưỡng vọng: VÔ TRUNG TỪ PHỤ phát hạ hồng ân háo
sanh Đại Đức, tùy nguơn vận hội Ân xá Chư Thánh hữu công
hành Đạo, tế độ Nhơn sanh, cập tiền vãng Thất tổ, hậu vãng
Cửu Huyền do tử tôn lập thân hành Đạo, dĩ hiển phụ mẫu,
hiếu nghĩa vi tiên. Chư Chiến sĩ trung thành dõng cảm vị quốc
vong thân, dĩ chí toàn thể Lê dân thống khổ chiến tranh đồng
thời tử nạn. Nguyện cầu các Đẳng vong hồn tảo đắc siêu
thăng tịnh độ. Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ
thượng tấu".
仰 望: 無 中 慈 父 發 下 洪 恩 好 生 大 德, 隨 元 運 會 恩 赦 諸
聖 有 功 行 道, 濟 度 人 生, 及 前 往 七 祖, 後 往 九 玄 由 子 孫
立 身 行 道 以 顯 父 母, 孝 義 為 先.
諸 戰 士 忠 誠 勇 敢 為 國 忘 身, 以 至 全 體 黎 民 痛 苦 戰 爭
同 時 死 難. 願 求 各 等 亡 魂 早 得 超 升 淨 度.諸 弟 子 同 誠
心 叩 拜, 謹 疏 上 奏 以 文

LỄ VẬT
禮物
E: The offering thing.
F: L’offrande.
Lễ: -Cách bày tỏ kính ý bằng cử chỉ hay bằng cúng tế, -cuộc lễ
có nghi tiết. Vật: phẩm vật. Lễ vật là các phẩm vật dâng cúng.
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Trong Đạo Cao Đài, lễ vật dâng cúng Đức Chí Tôn, Đức Phật
Mẫu và các Đấng thiêng liêng là Hoa, Rượu, Trà. Ba món nầy
tượng trưng Tam bửu của con người là: Tinh, Khí, Thần. Tinh
là thể xác, Khí là chơn thần, Thần là chơn linh.
Ở ngoài đời, lễ vật là những phẩm vật có giá trị lớn đem biếu
người trên để xin ra mắt hay cầu cạnh một điều gì.

LỄ VIỆN
禮院
E: Institute of rites.
F: Institut des rites.
LỄ VIỆN là một trong chín Viện (Cửu viện) lo sắp đặt, tổ chức
tất cả các cuộc tế lễ ở Đền-Thánh và Thánh Thất. Lễ Viện còn
có nhiệm vụ đảm trách mọi cuộc lễ của Hội-Thánh, nghĩa là
các vấn đề Quan, Hôn, Tang, Tế.
Ngọc Chánh Phối-sư nắm quyền tạp tụng, cầm quyền Chủ
Trưởng Chức Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:
*Hòa Viện (Affaires intérieures et extéreures) lo về nội, ngoại
giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.
*Lại Viện (Service du personnel) lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ
Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành
Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
*Lễ Viện (Service des Rites) lo về nghi tiết, cúng kiến, Quan,
Hôn, Tang, Tế.
Đôi liễn nơi Văn phòng Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài:
Đôi liễn nầy đặt trước Văn phòng Lễ Viện Cửu Trùng Đài. Lễ
Viện là một Viện trong Cửu Viện, có nhiệm vụ coi về nghi lễ
của đạo.
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- LỄ giáo pháp điều bác ái đại đồng hòa thiện tâm năng độ chúng.
- VIỆN tùng Thiên đạo từ bi vạn loại hiệp nhứt trí hộ nhơn sanh.
•禮敎法倏博愛大同和善心能度眾
•院從天道慈悲萬類合一智護人生
Giải thích:
Câu 1: Lễ nghi, giáo dục, pháp luật, bác ái, đại đồng, cùng với
tấm lòng lành, có khả năng cứu độ nhơn sanh (Lễ giáo: lễ nghi
và giáo dục. Pháp điều: những điều khoản pháp luật. Bác ái:
lòng thuơng yêu bao la, thương khắp chúng sanh. Đại đồng:
không phân biệt giai cấp, chủng tộc, quốc gia, mọi người đều
sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc như nhau. Hòa: cùng ăn
nhịp với. Thiện tâm: lòng lành. Năng: có khả năng làm được.
Độ chúng: cứu giúp nhơn sanh)
Câu 2: Lễ viện tùng theo đạo Trời, lòng từ bi thương yêu vạn
loại, hợp với sự hiểu biết thống nhứt, che chở giúp đỡ nhơn
sanh.(Viện: cơ quan lớn. Tùng: theo. Thiên đạo: Đạo Trời, Đạo
Cao Đài. Từ bi: lòng thương yêu chúng sanh và muốn giúp
chúng sanh thoát khổ. Vạn loại: muôn loài vật. Hiệp: Hợp, hòa
hợp. Nhứt trí: sự hiểu biết thống nhứt, tức là đồng một ý kiến.
Hộ: che chở giúp đỡ.)
Lễ Viện là một trong
Cửu Viện, có nhiệm
vụ hướng dẫn thực
hành các nghi thức
cúng tế, việc thờ
phượng theo đúng
luật đạo, thống nhất
từ trung ương xuống
địa phương
(Lễ: -Cách bày tỏ
kính ý bằng cử chỉ
hay bằng cúng tế, cuộc lễ có nghi tiết. Viện: tòa sở lớn.)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

179

Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài phụ trách nghi lễ tại Tòa Thánh và các
Thánh Thất, tổ chức các kỳ lễ trong Đạo.
Đứng đầu Lễ Viện Cửu-Trùng-Đài là một Thượng Thống,
phẩm Ngọc Phối Sư, có các Phụ Thống, Quản Văn phòng và
Thư ký giúp việc. Lễ Viện chịu hệ thống trực tiếp của Ngọc
Chánh Phối Sư.
Ngoài ra còn có Lễ Viện Phước Thiện phụ trách nghi lễ nơi
Báo Ân Từ và các Điện Thờ Phật Mẫu.

LỆ ÁI ÂN
淚愛恩
Lệ ái ân nói cho đúng là Ái-ân lệ 愛恩淚 là chỉ giọt nước mắt
khi tưởng nhớ đến lúc vợ chồng yêu thương nhau. (Lệ: nước
mắt; Ái-ân là thứ tình cảm thân thiết của vợ chồng). Giờ đây
phải sa nước mắt là chỉ lúc xa vắng hoặc cao độ hơn là cảnh
biệt ly.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Dâng mảnh tâm gọi là của lễ,
"Chén ly tình là lệ ái ân."

LỆ CHÂU
淚珠
Lệ châu 淚珠 là nước mắt như giọt châu dầm dề rơi xuống.
Giọt châu hay châu sa đều chỉ giọt nước mắt rơi xuống long
lanh như hạt ngọc. Truyện Kiều có câu:
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
Do tích như sau: Nguyên thời xưa có loài giao long hóa thành
người, gọi là giao nhân 蛟人 sống trên thế gian lấy vợ, lấy
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chồng và buôn bán với loài người. Nhưng đến cuối năm lại
phải về thủy phủ để chầu vua. Lúc từ biệt gia đình, họ khóc rất
thảm thiết, mà khóc bao nhiêu thì nước mắt hóa thành những
hạt châu bấy nhiêu. Nên có câu: "Sái giao nhân chi châu lệ"
洒蛟人之珠淚 nghĩa là người giao nhân khóc, nước mắt sa
xuống thành hạt châu.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Cha ở đâu, mẹ nơi đâu?
"Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu."

LỆ SA
Lệ 淚 là nước mắt. Lệ sa là rơi nước mắt.
Người ta thường rơi nước mắt, cảm động, khóc, vì: Nơi ven
trời xa xôi gợi đến mối tình thương yêu sâu đậm khi họ bị mất
mát. Lòng cảm thấy nhớ thương nên nước mắt tuôn rơi dầm
dề. Đó là hiện tượng của mối từ tâm, tiếng gọi thiêng liêng nơi
lòng.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu
"Ven Trời gởi chút tình thâm,
"Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa."

LỆ THUỘC
隸屬
E: Dependent.
F: Dépendant.
Lệ: phụ thuộc. Thuộc: phụ thuộc. Lệ thuộc là phụ thuộc hoàn
toàn, mất quyền tự chủ, chịu sự sai khiến của người khác (phụ
thuộc không tự chủ.).
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mặc dầu xứ ấy chỉ biết chịu ở dưới quyền lệ thuộc từ
ngày tạo lập đến giờ.

LỊCH ĐẠI TIÊN VƯƠNG (Lịch Đại Tiên Vong)
歷代先王
Câu 19 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Lịch đại tiên vong
đồng đăng giác ngạn."

LỊCH SỰ
歷 事
E: Gentleman, polite.
F: Politesse.
Lịch: Trải qua, từng trải. Sự: việc. Lịch sự, nghĩa đen là trải
qua nhiều việc, từng trải việc đời; nghĩa thường dùng là: cách
giao thiệp tốt đẹp làm vừa lòng mọi người; đẹp và sang trọng
(trải việc đời, việc gì cũng biết).

LỊCH SỬ
歷史
Đức Hộ-pháp nói: "Nhiều người đã nói đến, đã giảng lịch-sử
Đạo, nhưng không đúng lịch-sử chút nào hết. Sự thật như thế
này: Trong năm Ất-Sửu, các Thầy, các Ông, từ hàng Thẩm
phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên hạ đã làm
đảo-lộn trong giới trí-thức đương thời là "Con người có thể
thông-công cùng các Đấng thiêng liêng vô hình được" nhứt là
thuyết này đã làm cho cả Âu Châu sôi nổi, nhiều sách vở đã
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tung ra cả hoàn-cầu do các Hội Thần linh-học và Thông-thiênhọc đã khảo-cứu một cách rõ-rệt. "Loài người có thể sống với
cảnh thiêng liêng kia như chúng ta đang sống đây vậy." Cái
triết-lý ấy làm cho nhiều người, nhứt là người học thức muốn
tìm tàng thấu đáo".

LIÊM Sỉ
廉恥
E: Honest man.
F: Homme intègre.
Liêm: trong sạch, ngay thẳng. Sỉ: biết hổ thẹn. Liêm sỉ là liêm
khiết và biết hổ thẹn khi làm việc quấy (Liêm khiết biết điều sỉ
nhục).
Tân Luật: Thế Luật, Điều 3:
Phải giữ Tam cang Ngũ thường là nguồn cội của Nhơn
đạo. Nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ; Nữ thì
tùng phụ, tùng phu, tùng tử và công dung....

LIÊN ĐÀI
蓮臺
E: The throne of lotus.
F: Le trône de lotus.
(Liên: sen; Đài là cái đài). Liên đài 蓮 臺 là Đài sen hay tòa
sen, thường chỉ ngôi vị Phật. Ở đây, Hoa Sen tượng cho chiếc
xe Thiêng liêng (Liên Thần) đưa các Chơn linh đắc Đạo vào
Tây Phương Cực Lạc.
Phật giáo dùng Hoa Sen làm biểu tượng cho chân lý hiện thực
trong cuộc đời đầy ưu phiền và tục lụy. Hoa Sen biểu trưng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho con đường nhập thế của Phật giáo, như câu thành ngữ:
"Cư trần bất nhiễm trần" 居塵不染塵 là sống ở trần gian nhưng
không nhiễm trần, như "hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn" hay câu "Phật pháp bất ly thế gian" 佛法不離 世間
nghĩa là Pháp của Phật không rời khỏi thế gian. Do vậy, Hoa
Sen thường được Phật giáo biểu tượng là Tòa sen, cũng là
ngôi vị Phật. "Liên đài may nở thêm hoa". Cũng như người tu
thì được "Liên đài đỡ gót đến gần Tây phương".
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Ao Thất-Bửu gội mình sạch tục,
"Ngôi liên-đài quả phúc Dà-Lam.
"Vạn-Linh trổi tiếng mầng thầm,
"Thiên-thơ Phật tạo độ phàm giải căn."

LIỄN ĐỐI
E: Two parallel sentences.
F: Deux phrases paralèles.
Liễn đối thường là hai câu và đối nhau về chữ, về ý. Tuy chỉ
hai câu mà gói ghém được tinh thần của người múôn bày tỏ
đối với người đã mất: Đây nói riêng về Liễn thờ người quá
vãng.
• Nếu Con thờ Cha thì dùng:
Bốn chữ " Hỗ sơn vân ám", do câu trong Kinh Thi "Trắc
bỉ hỗ hề chiêm vọng phụ hề" (Trèo lên núi Hỗ chừ,
ngóng trông cha chừ) để thờ cha.
Hai câu liễn viết trên tượng để thờ cha:
行 成 大 道 知 何 報,
孝 敬 丹 心 豈 敢 忘.
• Hạnh thành Đại Đạo tri hà báo,
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• Hiếu kính đan tâm khởi cảm vong.
Nghĩa là
Nết thành Đạo lớn, bao giờ báo!
Hiếu kỉnh lòng son há dám quên.
• Con thờ mẹ: người ta thường viết tượng để thờ như:
Hai chữ 萱 室 "Huyên thất".
Hoặc: Bốn chữ 北 堂 雲 暗 "Bắc Đường Vân Ám".
Hoặc: Bốn chữ 屺 嶺 雲 迷 "Dĩ lĩnh vân mê", do câu
trong Kinh Thi: Trắc bỉ Dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề 陟 彼
屺 兮, 瞻 望 母 兮" (Trèo lên núi Dĩ chừ, nhìn ngóng mẹ
chừ) để thờ mẹ.
Còn hai câu liễn thờ mẹ thông thường người ta có viết:
陰 境 母 遊 何 日 會,
陽關子望幾時逢
• Âm cảnh mẫu du hà nhựt hội,
• Dương quan tử vọng kỷ thời phùng.
Nghĩa là
Âm cảnh mẹ về bao thuở gặp,
Dương trần con ngóng lúc nào gần.
Ngoài ra, hai câu liễn sau có thể viết thờ chung cho cha lẫn
mẹ:
德 懷 萱 室 生 成 道,
福 念 椿 堂 鞠 育 恩.
• Đức hoài Huyên thất sanh thành đạo,
• Phước niệm Xuân đường cúc dục ân.
Nghĩa là
Đức tưởng đến mẹ, sanh thành đạo,
Phước nhớ tới cha, cúc dục ân.
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• Vợ thờ chồng thông thường người ta có thể viết tang
như sau:
Hai chữ "良 人 Lương Nhân".
Hoặc: Bốn chữ "音 容 如 在 Âm dung như tại" (Âm
thanh và hình dạng vẫn còn đó).
Hai câu liễn vợ thờ chồng thì viết:
夫 沒 陰 宮 千 載 淚,
妻 存 陽 世 一 心 愁.
• Phu một Âm cung thiên tải lệ,
• Thê tồn Dương thế nhất tâm sầu.
Nghĩa là
Chồng thác Âm cung ngàn thu lệ,
Vợ còn Dương thế nhứt tâm sầu.
• Chồng thờ vợ: thì người ta có thể viết:
Hai chữ "拙 荊 Chuyết Kinh".
Hoặc: Bốn chữ 音 容 如 在 "Âm dung như tại".
Cặp liễn chồng thờ vợ:
結 髮 百 年 何 忍 斷,
席 床 共 寢 現 分 離.
• Kết phát bách niên hà nhẫn đoạn,
• Tịch sàng cộng tẩm hiện phân ly.
Nghĩa là
Kết tóc trăm năm sao đành dứt?
Chiếu giường cùng ngủ hiện phân ly.
Sau các Tuần cửu, Tiểu, Đại tường xong, Tượng tang và tấm
Phủ nghi sẽ được đốt cùng một lượt với tang phục khi làm lễ
mãn tang. Từ đó, người thân trong gia đình mới dẹp Bàn thờ
tang để thỉnh vong linh người quá cố lên một bàn thờ riêng
hoặc thờ chung cha mẹ một bàn thờ để cúng giỗ.
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LIÊN ĐỚI (LIÊN ĐÁI)
連帯
E: Solidary.
F: Solidaire.
Liên: Liền nhau, liên tiếp. Đới: Đái: đeo mang, dắt theo. Liên
đới (Liên đái) là dính liền và ảnh hưởng lên nhau (buộc liền lại
với nhau).
Ý nói: Cùng gánh, cùng chịu chung một trách nhiệm.

LIÊN HIỆP
連恊
"Trước đã nói:
- Hiệp Thiên Ðài là Chơn thần,
- Cửu Trùng Ðài là Xác thịt,
- Bát Quái Ðài là Linh hồn.
Hồn đặng tương hiệp cùng xác phải nhờ chơn thần, chơn thần
lại là bán hữu hình, tiếp vô vi mà hiệp cùng hình thể, cũng như
Ðạo tiếp Thánh Ðức của các Ðấng Thiêng Liêng mà rưới chan
cho nhơn loại. (Hay) Nhơn loại đặng liên hiệp cùng Trời thể
nào, thì Cửu Trùng Ðài phải liên hiệp cùng Bát Quái Ðài thể
ấy. Bát Quái Ðài là hồn của Ðạo mà Thầy đã nắm chặt phần
hồn thì xác phải nương theo hồn, mới mong giữ bền sanh
hoạt. Hồn Ðạo Thầy đã nắm chặt rồi; thì Ðạo chẳng hề khi nào
còn chịu dưới tay phàm nữa. Ấy vậy Thầy nói không chịu giao
Thánh Giáo cho tay phàm là tại vậy."
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LIÊN HOA
蓮花
Đức Hộ-Pháp giải về Tứ Diệu-Đề khổ có nói: "Chính Phật
cũng phải nhờ triết lý ấy mà nhiều phen đã tự an ủi mình làm
một Phật vị, bởi chính mình Ngài muốn tạo một lớp Liên Hoa
của Ngài, Ngài phải đầu kiếp làm Thảo Mộc lên Thú Cầm tới
Nhơn Loại rồi đến Phật vị, thì tức nhiên trọn cái vòng siêu
thoát của Ngài, Ngài đã biết nhơn loại, biết kiếp sống của con
người đau khổ như thế nào, thật có sống với đời mới biết cái
khổ của đời, những tay thầy thuốc giỏi hay biết được bịnh con
người một cách đúng đắn mực thước thì chính mình ông phải
có bịnh đó, ổng tự thí nghiệm bào chữa chứng bịnh của ổng
rồi ổng mới đoạt được lịch thi của ổng không thế tưởng tượng.
Đức Phật Thích Ca cũng thế, Ngài cũng sống Ngài đã chịu
trong cái Luật quả kiếp ấy luân chuyển từ vật hình dĩ chí cho
tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài nó phải chơn thật không thể
tưởng tượng được, thể bỏ nó ra không có cái triết lý nào giải
nghĩa kiếp sanh con người cho nó mực thước hết".

LIÊN HÒA
連和
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

LIÊN HÒA TÔNG PHÁI (Chi Phái)
Liên Hòa Tông Phái, đứng đầu là hai Ông Nguyễn Phan Long
và Trần Văn Quế, ở Thánh Thất Cầu Kho Sài Gòn. Ngài Tiếp
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Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm
1948 như trên. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron cho
Tòa Thánh Tây Ninh là cái gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra
các nhánh, sanh Chi phái. Theo ông Quế Liên Hòa Tổng Hội,
với chư quí Ngài: Long, Quế.

LIÊN NGÂM
連吟
Liên ngâm là một lối thơ mà cứ mỗi người làm hai câu liên
tiếp, nối nhau cho đến hết bài. Cái khó của thơ liên ngâm là
tuy mỗi người chỉ có hai câu nhưng ý tứ phải liền lạc nhau.
Tháng 08-Ất Sửu (Tháng 09-1925) Lục Nương giáng làm thi:
Lục Nương làm hai câu đầu, còn sáu câu nhượng cho ba ông:
Lục Nương:
Cao Quỳnh Cư:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Trót đã đa mang cái nợ đời,
Gánh đời nặng lắm khách đời ơi!
Oằn vai Thần đạo non sông vác,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi.
Thương hải tang điền xem lắm lúc,
Công danh phú quý nhắm trò chơi.
Ở đời mới hẳn rằng đời khó,
Khó một đôi năm dễ khó đời.

*Bài thứ hai cũng một lối liên ngâm như trên:
Lục Nương:
Cao Quỳnh Cư:
Phạm Công Tắc:
Cao Hoài Sang:

Ở thế sao chê tiếng thế buồn,
Buồn vui hai lẽ lấy chi đong.
Cân đai tuế nguyệt trêu hồn bướm,
Tên tuổi phong ba lắm bụi hồng.
Chiếc bách dập dồn dòng Bích Thủy,
Phồn hoa mờ mệt giấc Huỳnh Lương.
Bờ dương chừ đặng phong trần rảnh,
Quảy gánh thơ đàn dạo bốn phương.
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Hai bài thơ trên cũng là một hình thức lấy Âm Dương hòa
hiệp. Thế nên Đạo luôn nhất quán.

LIỆT NỮ
烈女
Liệt nữ là chỉ những người phụ nữ có khí tiết khẳng khái, anh
hùng, can đảm dám làm những việc lớn.
Gương liệt nữ: chính những người phụ nữ có khí tiết khẳng
khái, có thể dùng làm gương cho người đời sau noi theo: Sách
Ấu học có kể lại hai trang liệt nữ như sau: "Hàn Cửu Anh
khủng tặc uế, nhi tự đầu ư uế; Trần Trọng thê khủng vẫn đức,
nhi ninh vẫn ư nhai, thử nữ chi liệt giả" 韓玖英恐賊 穢,
而自投於穢; 陳仲妻恐隕德, 而寧隕於崖,此女之烈者 Nàng Hàn
Cửu Anh sợ cướp làm nhơ mà tự gieo vào chỗ nhơ; vợ anh
Trần Trọng sợ chết mất đức hạnh thà chết ở hố, đấy là những
trang liệt nữ.
Bộ Đường thư có chép rằng con gái ông Hàn Trọng Thành là
nàng Cửu Anh, sợ cướp bắt làm nhục, bèn tự gieo mình vào
trong chỗ nhơ, bọn cướp thấy vậy bèn bỏ đi, không bức hiếp
nàng.
Vợ anh Trần Trọng là em gái Trương Thúc Minh, cùng hai
người chị dâu gặp cướp, sợ phải chịu nhục với bọn cướp, bèn
bảo nhau rằng: Người đàn bà lấy thân người trong sạch làm
cao cả,đâu được để thân bị ô nhục, bèn nhảy xuống hố mà
chết.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Chở che khỏi kiếp phong trần,
"Gìn gương liệt nữ hồng quần để soi."
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LIỆT THÁNH
列聖
E: The Saints.
F: Les Saints.
Liệt: Số nhiều. Thánh: vị Thánh. Liệt Thánh là chư Thánh, các
vị Thánh.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.

LIỆT SĨ
烈士
Thành Thái giáng cơ ngày 11-08-Ất Mùi (1955):
Tách bước đồ lưu nhớ hận nhà,
Buồn cho thân thế trở về già.
Mong nhờ liệt sĩ toan trau sửa,
Đấp điếm non sông gấm vóc ta.

LIỆT VỊ
列位
E: Ladies and gentlemen.
F: Mes dames et messieurs.
Liệt: Số nhiều. Vị: chỗ đứng, chỉ người. Liệt vị là chư vị, quí vị,
quí ông quí bà.
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LIỀU MÌNH TỰ VẬN
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

LIỄU ĐÀO YẾU ỚT
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Phần phụ nữ liễu đào yếu ớt,
Phải chung vai gánh vác Đạo Thầy.
Nghĩ vì Đạo mở ra đây,
Ấy là bửu phiệt độ rày nhơn sanh.

LIỄU ĐẠO
了道
E: To die.
F: Mourir.
(Liễu là xong; Đạo là con đường, là tôn giáo dẫn người đến
chỗ giải thoát kiếp luân hồi sanh tử, là cơ quan giải khổ cho
chúng sanh). Liễu Đạo là thi hành xong trách nhiệm đối với
Đạo
Đức Hộ-Pháp nói: "Ôi! Biết bao nhiêu khổ não, truân chuyên
thương Em, mà điều chẳng qua liễu Đạo của Chị, cái chết của
Chị trong đầu óc Em biết sao mà nói, tưởng tượng quả quyết
rằng vì Chị bị cường quyền khảo quá thế!"
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LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN TÔN TẪN
Ngày 25-1-Ất Hợi (dl 28-2-1935).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN TÔN TẪN
Thiên Thai văng vẳng tiếng tri âm,
Đạp máy Âm Dương đến cõi phàm.
Lược sách binh thư dâng bửu bối,
Bao trùm hậu khí giúp nhà Nam.
***
Địa hoàn biến chuyển đổi dư đồ,
Diệt tận văn minh của Đạo Tô.
Phân đảnh Á Âu chia Bắc Hải,
Lập triều Anh Mỹ đóng Tây Đô.
Hoàng quyền nghiêng ngửa chia dân quốc,
Đế Pháp chơi vơi thống bạch cờ.
Thành bại một trường lưu huyết trận,
Thừa nguy Việt mới định Xa thơ.

LIỄU - OANH
柳-鶯
Bài hoạ của Ông Cao-Quỳnh-Cư qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương Thị Lễ có câu:
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?
Mộ người quốc-sắc Đấng thiên-tài,
Nhìn văn độ phẩm hàng khuê-các.
Xót Bạn tri-âm cõi dạ-đài.
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LIỄU YẾU
E: The weak willows.
F: Le saule faible.
Liễu: Cây liễu cành mềm, lá dài tha thướt, dùng để ví con gái.
Yếu: mềm yếu. Liễu yếu là cây liễu mềm yếu, chỉ người phụ
nữ yếu ớt như cây liễu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Liễu yếu đem đường dìu liễu yếu.

LIỆU BIỆN
Thầy dạy: Thơ! Con làm ơn lo Thánh Địa lập Tòa Thánh, con
thấy sự khó trước mắt đó, thấy chưa con? Song may một điều
là Chánh phủ tin cậy được hai vợ chồng con. Vậy con phải liệu
biện đặng để phổ thông Đạo con nghe".

LINH BÚT
靈筆
Đức Hộ-Pháp nói: "Một ông Cha thương yêu vô tận, hạnhphúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ Đạo. Đấng đã cầm
quyền cả Càn Khôn Vũ Trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái
chết của Càn Khôn Vũ Trụ đến chung ở chúng ta, cái hạnh
phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi
Ngài đến cầm cây Linh bút đặng mở chơn-truyền của Ngài,
những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có thể tưởng
tượng đặng và không có thể tin đặng."
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LINH CẢM
靈感
E: To have a presentiment of.
F: Pressentir.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Cảm: Cảm động nhận thấy.
Linh cảm là cảm thấy trước một việc gì.
Người tu giữ được trường chay, cúng kiếng thường, chí tâm
làm công quả, tin tưởng mạnh mẽ Đức Chí Tôn và Đức Phật
Mẫu, thì luôn luôn được chư Thần chư Thánh hộ trì, báo trước
cho biết những việc nguy hiểm xảy ra bằng linh cảm.

LINH CHỨNG
靈證
Bài hoạ của Ông Cao-Quỳnh-Cư qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương thị Lễ có câu:
Ngàn dặm hoa trôi sầu cụm trước,
Một mồ cỏ loáng ủ nhành mai.
Cửu-tuyền hồn Quế xin linh chứng,
Rằng liễu khóc oanh có mấy ai?

LINH DỊỆU
靈妙
E: Miraculous.
F: Miraculeux.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Diệu: khéo léo, huyền diệu.
Linh diệu là thiêng liêng huyền diệu.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy sanh ra mỗi chủng tộc đều có đặc biệt một phần
linh diệu riêng.

LINH DƯỢC
靈藥
E: Marvelous drug.
F: Drogue merveileuse.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Dược: thuốc. Linh dược là
thuốc trị bịnh rất hay, như thuốc Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Linh dược đầy bầu là cội ái.

LINH ĐÀI
靈臺
Linh Đài là tâm linh của con người. Tâm không phải là một
khối thịt vô tri vô giác. Bởi người là Tâm của trời đất muôn vật.
Tâm là chủ của trời đất muôn vật. Tâm tức trời, nói Tâm là nói
cả trời đất muôn vật rồi. Có câu "Nhân giả thiên địa vạn vật chi
tâm dã. Tâm giả thiên địa vạn vật chi chủ dã. Tâm tức thiên,
ngôn tâm tắc thiên địa vạn vật giai cử chi hĩ" 人者天
地萬物之心也.心者天地萬物之主也.心即天.言心則天地萬
物皆舉之矣 (Dương-Minh).
Tâm của con người vô cùng linh thiêng, làm căn bản cho cuộc
đời, Tâm cai quản hết thảy. Kinh Phật Mẫu để lời rằng: Kỳ khai
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ là tạo một linh-đài qui Tín ngưỡng
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của toàn nhơn-loại, đủ quyền năng tiêu-diệt Tà pháp đặng
đem nhơn-loại đến ĐẠI-ĐỒNG.
Ấy là do Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài,
"Diệt hình tà-pháp cường khai Đại-Đồng."

LINH ĐINH
經贏
Linh đinh là một mình cô độc, là lênh đênh, trôi nổi giữa dòng,
không bám víu vào đâu được, hoặc nay đây mai đó.
Thầy dạy cho biết: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn
mà phải tiêu tan, mười phần chỉ còn lại một mà thôi. Than ôi!
Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định như vậy, thế nào mà cải
cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc
tu hành, đồng với nhau, cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi
Trời có đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và
chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ Độ
đặng cứu vớt chúng sanh đương linh đinh nơi bể khổ. Nếu
gặp Thuyền Bát Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế
nào cũng chơi vơi mé biển."
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Đòi phen lúc biến khi dời,
"Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh."

LINH HIỂN
靈顯
Linh hiển 靈 顯: Hay hiển linh là linh thiêng mà hiển hiện ra.
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Ớ (Tên họ kẻ qui vị) thành tâm cầu nguyện,
"Nguyện Chí Tôn linh hiển độ sanh."

LINH HỒN
靈魂
E: The soul.
F: L’âme.
Kinh Sám Hối rằng:
"Giữ cho trong sạch linh hồn,
"Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai."

LINH KHÍ
靈氣
Xét về hình thể địa-lý huyền-bí thì Việt-Nam có con sông dài
vào bậc nhất thế-giới tất sẽ tạo nên linh-khí thiêng liêng. Linhkhí ấy tạo nên "long mạch Cửu-Long" và dãy Thất sơn nơi
Châu-đốc đó vậy. Miền Nam là nơi đất mới khai-khẩn nên
những quả báo chưa gây nhiều, lại có luồng nước nóng và
nước lạnh từ các miền đại-dương hòa-hợp để tạo nên một khí
hậu điều-hòa. Tóm lại, Việt-Nam có đủ điều-kiện: Thiên, Địa,
Nhân tức là Tam tài để đứng ra chủ-trương một mối Đại-Đạo.
Tam-tài ứng với lý Tam-ngôi. Tam ngôi ba điểm đều vẹn thì
làm chủ thiên-hạ là lẽ thường chớ có gì đâu khác lạ!

LINH MIÊU
靈猫
Trong mình mỗi người đều có điển. Kẻ mới thác điển quang
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trong thân chưa thiệt dứt, nếu có một con mèo nhảy ngang
qua, điển trong xác ấy tiếp với điển con mèo rồi thây ma
chuyển động, đi đứng như hồi sống, chừng hai đường điển tan
ra thì hết. Các loài thú chỉ có con mèo là nhiều điển hơn hết,
nhứt là mèo mun tuyền sắc, có kẻ gọi là linh miêu.

LINH PHAN
靈幡
Linh phan 靈幡 tức là Phướn linh. Ấy là cây phướn linh
thiêng, cây phướn dìu dẫn Chơn linh về lại cõi Thiêng Liêng.
Ơn Tạo hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên nhân.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
"Cõi Xích-Thiên vội mở ải-quan.
"Thiên-Quân diêu động linh-phan,
"Cả miền Thánh-vức nhộn-nhàng tiếp nghinh."

LINH QUANG
靈光
(Linh 靈: chơn linh huyền diệu. Quang 光: ánh sáng). Linh
quang 靈 光 là điểm Linh quang, tức là Chơn linh mầu nhiệm
của Thượng đế ban cho mỗi người, mỗi sinh vật, nhưng nhiều
ít khác nhau tùy theo sự tiến hóa của Chơn linh đó, nhờ nó mà
người khôn hơn vạn vật. Điểm Linh quang nhẹ nhàng, trong
sạch, nhưng bởi oan khiên, nghiệp quả, làm cho Chơn Thần bị
trọng trược trì níu, sai khiến Chơn linh, tỉ như vòng Kim-cô trói
buộc chặt Chơn linh vậy. Khi hồn về đến Hạo Nhiên Thiên,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chơn linh được các Đấng dở cái Kim cô, tức như cởi sự trói
buộc để Linh quang được nhẹ nhàng siêu thoát.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang."

LINH SÀNG
靈床
E: The table of the death.
F: La table de mort.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Sàng: cái giường. Tọa: chỗ
ngồi. Linh sàng là cái bàn đặt trước quan tài của người chết,
trên đó có bài vị, nhang đèn, bông trái, trà rượu để linh hồn
người chết ngự nơi đó mà chứng lễ cho con cháu.
Linh tọa là chỗ ngồi của linh hồn, đồng nghĩa Linh sàng.

LINH SỐ 12
靈數
Linh số là con số linh thiêng, mầu nhiệm. Trong lãnh vực Tôn
giáo, thì con số 12 được coi là linh số. Trong Đại-Đạo thì tầm
quan trọng của con số 12:
- Trong Thánh giáo dạy về Lễ bái, Đức Chí Tôn đã nói về con
số 12 như sau: "Lạy Thầy 12 lạy là tại làm sao? - Các con
không biết đâu "Thập nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa cả Càn
Khôn thế giới, nắm trọn Thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng
của Thầy" (Thánh giáo ngày 25-02-1926)
- Câu chú của Thầy gồm 12 chữ: "Nam-mô Cao Đài Tiên
Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát". Ấy là gồm có 6 Âm 6 Dương, tức
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nhiên bằng hai lần con số của câu niệm "Nam-Mô A-Di-ĐàPhật". Chứng tỏ lần này Thầy đến độ cả nhân loại trên toàn
thế giới: độ cả hồn lẫn xác, độ cả Nam và Nữ, độ tử và độ
sanh, là như vậy.
- Trong Thánh giáo dạy về phổ độ Đức Chí Tôn đã dạy mỗi
môn đệ phải độ được 12 người: "Chư môn đệ đã lập Minh thệ
rồi ngày sau tùy âm chất mỗi đứa mà thăng, hay tội lỗi mà
giáng, song mỗi đứa phải độ cho đặng ít nữa là 12 người"
(Thánh giáo ngày 27-08-1926 / 20 tháng 07 Bính dần / Thánh
Ngôn Hiệp Tuyển / Q1 / Tr. 39).
-Tỉnh Tây Ninh thuộc con số 12. Đặc biệt nhất là từ trước
đến giờ trải qua các triều đại Tổng Thống, các Tỉnh đều đổi tên
hoặc cắt đất phân phối cho đều, hoặc sát nhập mà tên đổi
khác đi, ví như Rạch giá ngày xưa, giờ đổi là Kiên giang…Còn
Tây Ninh nếu tính từ thời Pháp thuộc thì đứng vào số 12. Qua
các câu có chữ đầu của Tỉnh như:
Gia-định,
Trà vinh.
Tân- an,
Biên hòa,
Vĩnh long,

Châu đốc,
Sa đéc,
Sóc trăng,
Mỹ tho,
Gò công,

Hà tiên,
Bến tre,
Thủ Dầu một,
Bà rịa,
Cần thơ,

Rạch giá,
Long xuyên,
TÂY NINH,
Chợ lớn,
Bạc liêu.

- Trong Phương pháp Luyện tập thân thể Đức Hộ Pháp đã dạy
tập 12 thế vận động, mỗi thế làm 12 lần, cũng như luyện thở
có chỉ huy chỉ 12 hơi mà thôi. Đức Ngài đã dạy rằng: "Nên nhớ
con số 12 là con số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Trong đó 12
con Giáp linh-diệu cũng là Thập Nhị Thời Thần" (12 bài luyện
tập thân thể). Bởi vì: "Thầy nắm trọn Thập nhị Thời Thần vào
tay, rồi mới khai thiên lập địa" (Diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc
tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14-02- Mậu Thìn (dl: 05-031928). Theo kinh nghiệm những người đã ứng dụng theo
Phương pháp luyện tập nầy, thì chỉ cần làm đúng con số 12 thì
không bao giờ gặp sự phản ứng nào bất lợi cả.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Trong buổi đầu khai Đạo, Đức Chí Tôn đã thâu nhận 12
người làm Môn đệ đầu tiên, để truyền bá mối đạo.
- Về sau Đức Chí Tôn đã tấn phong 12 vị Thời quân Hiệp
Thiên Đài làm Tướng soái của Thầy để làm đồng tử (cầu cơ
chấp bút). Bên cạnh đó còn có 12 Bảo Quân để làm thành Hàn
Lâm Viện sau này. Những con số ấy tương ứng với 12 giờ cho
ban ngày và 12 giờ cho ban đêm. Như vậy chính là tính cách
Âm Dương của nền Đại-Đạo.
- Khi khai Thánh Giáo: Chúa Jésus cũng đã chọn 12 thánh
Tông Đồ, tức là Môn đệ để truyền đạo.
- Ngày nay chúng ta còn nhận thấy con số 12 còn hiện diện
trong cả các lãnh vực khoa học tự nhiên, khoa hoc nhân văn
và cả trong khoa học thực nghiệm nữa:
- 12 giờ là nửa vòng của quả đất quay trên trục của nó tạo ra
ngày đêm, sáng tối, âm dương.
- 12 tháng là một vòng quay của quả đất theo quỹ đạo của nó
quanh mặt trời, tạo ra bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
- 12 địa chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân,
Dậu, Tuất, Hợi. Người xưa cho rằng: "Thiên khai ư Tý, Địa tịch
ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần". Nên về mặt huyền vi nó kết hợp
với 10 Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,
Nhâm, Quý, biểu tượng cho cơ sanh hóa:
"Thập Thiên can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa chi hóa trưởng Càn Khôn".
(Phật Mẫu Chơn Kinh)
- Về mặt ứng dụng con số 12, Đông phương đã dùng 12 Địa
chi kết hợp với 10 Thiên can để làm cơ sở cho các khoa nhân
văn sau đây:
*Chế ra lịch (âm lịch) để tính giờ, ngày, tháng, năm…và tiên
lượng sự biến chuyển thời tiết khí hậu trong năm, như ngày
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nào đó là tiết Đại hàn (lạnh nhiều), Đại thử (nắng gay gắt),
Tiểu tuyết (tuyết rơi ít), Đại tuyết (tuyết rơi nhiều) v.v…
*Âm lịch còn kết hợp với Dịch lý làm cơ sở cho các khoa: Dự
đoán học (bói toán), Thái ất, Độn giáp, Tử vi đẩu số (chiêm
tinh Đông phương).
- Phương Tây cũng chia Hoàng đạo làm 12 cung, và gọi các
chòm sao ở mỗi cung bằng các tên:
- Aries (Bạch dương).
- Libra (Thiên bình).
- Taurus (Kim ngưu).
- Scorpius (Thiên hát).
- Gemini (Song tử).
- Sagitarius (Nhân mã).

- Cancer (Cự giải).
- Capricornus (Ma kết).
- Leo (Sư tử).
- Aquarius (Bảo bình).
- Virgo (Thất nữ).
- Pices (Song ngư).

- 12 Cung còn có mặt trên địa bàn của khoa Tử vi Đông
phương (Trung hoa cổ). Còn hiện diện trong 12 cung của khoa
Chiêm tinh Tây phương (Hy lạp cổ), tiên đoán vận mạng con
người, sinh gặp cung nào thì vận mạng sẽ ra sao, khá chính
xác.
- Trong cơ thể con người có 12 đường kinh lạc, xuất phát từ
12 tạng phủ, phân bố khắp cơ thể, lại có nhịp độ sinh học thịnh
suy tương ứng với 12 giờ phương Đông như Phế (phổi) thịnh
vào giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng), Vị (dạ dày) thịnh vào giờ Thìn
(7 đến 9 giờ sáng) v.v…
- Theo khoa giải phẫu sinh lý học hiện đại, thì con người có 12
đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, phân bố cùng khắp cơ thể,
chi phối sự linh thông sáng suốt của con người.
- Trong hóa học hữu cơ hiện đại, con số 12 có mặt trong phân
tử hình thành hợp chất sống, đó là phân tử hữu cơ vòng của
đường Glucose có công thức C6 O6 H12.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Trong sự cấu tạo vật chất, khoa vật lý học hiện đại đã tìm ra
12 thành phần cấu tạo cơ bản của vật chất trong đó có 6
lepton, 6 quart (Theo The Tao of Physic).
Như vậy đối chiếu giữa huyền linh và khoa học về tầm quan
trọng của con số 12, cho ta một nhận định rằng "Thượng Đế
có mặt ở khắp mọi nơi và chi phối mọi hiện tượng" từ sự cấu
tạo nên hạt tiềm nguyên tử cho đến vòng quay của địa cầu.

LINH TÁNH
靈 性
E: The divine character.
F: Le caractère divin.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Tánh: cái bản chất của mỗi
người. Linh tánh là cái tánh thiêng liêng của mỗi người do
Trời phú cho.
Cái linh tánh nầy giúp cho con người biết trước được những gì
sắp nguy hiểm đến tánh mạng để mà tìm cách tránh đi, bảo vệ
mạng sống.
Con người nơi cõi trần, ai ai cũng đều có linh tánh như nhau,
nhưng cái linh tánh đó thường bị vật dục và những ô trược nơi
cõi trần che lấp đi, khiến nó không thể phát lộ ra được. Phật
giáo gọi cái linh tánh ấy là Phật tánh.
Nếu con người biết chế ngự dục vọng thấp kém, ẩm thực tinh
khiết, tạo một cuộc sống trong sạch, tư tưởng thanh cao, thì
cái linh tánh ấy sẽ hiển lộ sáng tỏ. Lúc đó, con người giao tiếp
được với Trời, và chúng ta gọi là đắc đạo đó vậy.
Giới Tâm Kinh:
"Phú cho người tánh rất linh thông."
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LINH TÂM
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðấng thứ nhứt, là Trời. Ban cho ta
một điểm linh tâm; chúng ta nhờ nương theo nó mà khôn
ngoan hơn vạn vật, hầu thay thế cho Trời, mà trau giồi cơ hữu
hình của đời, cho ra tận thiện tận mỹ; chung qui rồi thì cả sự
hay khéo của cá nhân, lại hiệp cộng vào khối trí thức tinh thần
của toàn nhơn loại, đặng lưu lại làm chương trình học vấn của
hậu tấn, lập nên phương thế cho kẻ trước dắt người sau,
người sau nương kẻ trước; lẽ Trời định vậy".

LINH THIÊNG
Ngày 15-12-Quí Mão (dl: 29-01-1964), Hội Thánh tổ chức Lễ
Khánh Thành Quả Càn Khôn mới, Ngài Hiến Pháp có đọc một
bài thuyết Đạo, nhắc lại sự tích Quả Càn Khôn, xin trích một
đoạn:
"Thể theo Thánh ý của Ðức Chí Tôn, chư Chức sắc hiệp sức
kiến tạo Quả Càn Khôn đầu tiên đặt lên một trụ cốt nơi Bát
Quái Đài để cho toàn Đạo sùng bái và chiêm ngưỡng. Sau lại
vì rủi ro, Quả Càn khôn ấy phát hỏa, cháy tiêu hết, duy có
Thiên Nhãn thì còn lại y nguyên. Vì sự linh thiêng ấy mà toàn
đạo càng thêm tin tưởng và đến khi tu tạo lại Quả Càn Khôn
khác, tất cả đều quyết định đặt Thiên Nhãn cũ ấy lên Quả Càn
Khôn mới. Ðến nay, Quả Càn Khôn sau cũng vì thời gian mà
hư hoại. Hội Thánh quyết định kiến tạo một Quả Càn Khôn
khác thay thế. Hội Thánh cũng đồng thanh biểu quyết dành lại
Thiên Nhãn cũ đặt lên Quả Càn Khôn mới ngày nay. Ðó là do
lòng tín ngưỡng cao cả của toàn Đạo, không ai có quyền phủ
nhận."
Thi văn dạy Đạo rằng:
Linh thiêng cùng chẳng tại lòng mình,
Thương trẻ có công gắng đến xin.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dặn chừng mô nghe tiếng hạc,
Thì đưa tay vói níu khuôn linh.

LINH THÔNG
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Đấng Tạo-Hóa hóa sanh muôn vật,
"Phú cho người tánh rất linh thông.
"Đặt ra có họ, có dòng,
"Vua, thầy, cha, mẹ, vợ, chồng, cháu, con."

LINH TIÊU ĐIỆN
靈霄殿
E: The court of God.
F: Le cour de Dieu.
Linh Tiêu Điện 靈霄殿 là một Điện ở trong Cung Ngọc Hư nơi
cõi Thiêng Liêng. Đây là nơi nơi Thiên Đình của Đức Chí Tôn
đế họp chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Linh Tiêu 靈霄 Tức Linh Tiêu Điện, một ngôi điện trong Ngọc
Hư Cung, Đức Chí-Tôn dạy: "Nơi Linh-Tiêu-điện là chỗ Tiên
nhóm hội, có Ngọc-Vệ Kim-nương, gia lê quả táo, toàn là Tiên
dược nhẹ-nhàng cũng như đơn kim để Hồ huỳnh-tương
trường sanh chi tửu, là rượu trường sanh dùng đặng sống
không chết. Kế đó là Trung-phương Thế-giái cũng là nơi Cung
điện của Thần Tiên, Nhơn-Tiên, Quỉ-Tiên, các bậc Quần Tiên.
Đức Lý Giáo-Tông dạy: 09-03-Kỷ Tỵ (Le 18 Avril 1929)
"Hộ Pháp! Hiền Hữu nói cùng chư Chức Sắc Cửu Trùng Ðài
rằng: Lão có gặp Thượng Phẩm trước Linh-Tiêu-Ðiện, nhưng
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Người mắc lo kiến diện, nên chưa nói chi đặng với Lão hết,
vậy đợi vài ba tuần nữa Lão sẽ phán định".
Đức Hộ Pháp tả hình ảnh Đức Chí Tôn trong quyển Thiêng
Liêng Hằng Sống, nơi Linh-Tiêu-Điện
"Khi Bần Đạo vô trong Từ Phụ, muốn biết Ổng là ai? Ông nầy
có phải Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà Ổng có phải là một
người không? Làm sao cho tôi được biết Ổng với. Tôi vừa
tưởng thì xa lắm thấy cái gì bao phủ như tấm màn che vậy, vô
gặp rồi biết Ổng ở trỏng, có cái màn che, ý muốn cái màn nầy
vạch ra đặng thấy Ổng. Vừa muốn thì cái màn ấy vạch ra,
dường như có từng có nấc xa lắm không thề gì tả đặng; kế đó
thấy Ổng bước ra mặc áo trắng, bịt khăn trắng, giống như bộ
tiểu phục của Giáo Hữu mặc, cũng có một hai miếng vải lòng
thòng sau lưng, râu bạc trắng coi đẹp lắm, thấy thương làm
sao đâu! Trong bụng nói Ổng ngồi tại Linh Tiêu Điện, mình
thấy Ổng mặc đồ khác, không lẽ hai người, chắc không phải
vậy. Vừa nói rồi thì thấy Ổng bước ra đứng ngay chánh giữa
ngó ngay Bần Đạo, dường như thể biểu con coi đây. Ngó ngay
lên Ổng, thấy Đạo hào quang chiếu diệu ra, tay cầm cây gậy
coi đẹp lắm. Cây gậy của Ổng quảy cái bầu, bên mình Ổng
mang một cái bị, mặc bộ đồ Ngọc Hoàng Thượng Đế, nắm
ngang cây gậy trên tay thành cây đòn cân, Ổng kéo cái bầu ra
thành cái giá cân, Ổng kéo cái bị ra thành cái trái cân. Ba món
ấy hiệp lại thành cây cân Thiêng Liêng mà chính mình đã thấy
Ổng tại nơi Linh Tiêu Điện. Không có ai xa lạ nữa, cũng Đại
Từ Phụ nhưng Thiên biến vạn hóa của Ổng mà tạo ra Càn
Khôn vũ trụ vậy".
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu::
Kim vì Vận hội Thượng nguơn Ngọc Hư Cung Linh
Tiêu Điện đại khai ân xá các Đẳng linh hồn.
今為運會上元玉虛宮靈霄殿大開恩赦各等靈
魂
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
"Học triều-nghi vào ở Linh-Tiêu."

LINH VỊ
E: The table of the death.
F: La tablette du mort.
Khánh Thánh Báo Quốc Từ:16-8-Ất Mùi (dl 1-10-1955) Ðức
Phạm Hộ Pháp có nói: "Nơi Ðền thờ nầy, các Ngài đã thấy
linh vị của mấy vị Cựu hoàng và Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể, xin
các Ngài đừng tưởng lầm rằng: Ðạo Cao Ðài đã xu hướng
theo thuyết bảo hoàng, mà kỳ thật các Ðấng ấy chỉ liệt vào
hạng trung quân ái quốc của Việt-Nam mà thôi, vì công nghiệp
của họ là tranh đấu giải ách lệ thuộc cũng như các chiến sĩ
cách mạng khác kia vậy."

LINH XA
靈 車
E: The hearse.
F: La corbillard.
Linh: Thiêng liêng, huyền diệu. Xa: chiếc xe. Linh xa là chiếc
xe chở linh cữu đem đi chôn.
Tiếng thông thường người đời gọi linh xa là xe tang. Trong
Đạo Cao Đài, linh xa là Thuyền Bát Nhã.

LỊNH BÀI
令牌
Lịnh bài 令牌 là Thẻ ra lệnh, cái thẻ bài của cấp trên cấp cho
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để truyền hiệu lệnh, được lịnh bài thì chim hạc đưa chơn linh
lên. Lịnh bài này ví như Chim hạc, dùng đưa linh hồn đi.
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
"Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh."

LỊNH MẪU HẬU
"Mẫu Hậu là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
Ngài đến mở Tôn Giáo định Ðạo cho chúng ta".
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
"Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài."

LỊNH NGỰ BAN
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
"Chén trường-sanh có lịnh ngự ban.
"Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
"Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh."

LÒ HÓA CÔNG
Lò Hóa công Hay Lò Tạo hóa, do chữ trong bài phú của Giả
Nghị có câu: "Thiên địa vi lô hề, Tạo hóa vi công" 天地為 爐兮,
造化為工 nghĩa là Trời đất làm cái lò, mà Đấng Tạo hóa làm
thợ để đúc nặn ra muôn vật. Chỉ Đấng Tạo Hóa, hay Đức Chí
Tôn- Ngọc Hoàng Thượng đế. Nhân sanh gọi Đại Từ Phụ.
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Người Môn đệ phải lần dò theo đường Thánh đức thì sẽ được
sống vĩnh hằng nơi cõi Thiêng Liêng mầu nhiệm của Đấng
Hóa công.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Trên đường Thánh đức lần dò,
"Trường sanh mầu nhiệm nơi lò Hóa công."

LOÀI ONG TAY ÁO
Kinh Sám Hối có câu:
"Phải chừa thói loài ong tay áo,
"Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà."

LOAN PHỤNG HÒA MINH
E: A pair of phoenix in union.
F: Un couple des phénix chantant a lumisson; époux unis.
Loan phụng: Loài chim phượng luôn luôn sống từng cặp, con
mái gọi là loan, con trống gọi là phụng. Loan phụng là chỉ đôi
vợ chồng khắn khít. Trong đám cưới thường chúc: "Loan
phụng hòa minh, sắt cầm hảo hiệp"nghĩa là hai con chim loan
phụng hòa tiếng hót, hai cây đàn cầm và sắt hòa hợp nhau tốt
đẹp.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng phận có câu:
Nào là lúc ngửa nghiêng đêm quạnh,
Nào là khi thức tỉnh đêm khuya.
Chừ sao loan phụng chia lìa,
Con trông vợ nhớ, mắt kề ngó song.
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LOẠN HÀNG THẤT THỨ
Đức Hộ-Pháp nói: "Giữa buổi toàn cầu đương xôn-xao chen
lấn trong bước tấn-bộ văn-minh, loạn hàng thất thứ, tùy theo
tài lực của mỗi nước trong vạn quốc có văn-hóa, có dã man,
có tài hay, có tục dở, phẩm giá vốn không đồng, nếu lấy giá-trị
hữu-hình của nước đặng định phân thì ắt khó mong làm cho
cả nhơn-sanh hiệp chủng".

LOẠN LY
亂離
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện Trời bày ra đây,
Đặng mà cứu khổ loạn ly buổi nầy.
Nhựt Đức lại với Tàu Tây,
Gây trường huyết chiến tại đây bây giờ.

LOẠN LUÂN
亂 倫
E: Incestuous.
F: Incestueux.
Loạn: Làm rối trật tự, làm giặc. Luân: luân lý, trật tự đạo đức.
Loạn luân là làm rối loạn trật tự đạo đức gia đình (tính giao
trái với luân-lý).
Loạn luân thường được dùng với nghĩa hẹp là người trong
cùng một gia tộc mà gian dâm với nhau.
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LOẠN NGÔN
亂 言
E: Incoherent talk.
F: Propos incohérents.
Loạn: Làm rối trật tự, làm giặc. Ngôn: lời nói. Loạn ngôn là lời
nói bừa bãi bậy bạ.

LOẠN PHÁP
Thầy dạy: "Trung! Thầy nói rõ chẳng phải Thầy để lời trách cứ
chi con, lòng con thế nào Thầy thấy rõ, biết bao phen Thầy
nghe con kêu réo than thở cùng Thầy, biết bao phen Thầy thấy
con khổ cực vì Thầy, song con chẳng đủ đức trông cậy Thầy,
con hiểu vì cớ nào mà nền Ðạo loạn pháp chăng?
-Không con, vì tại con chưa biết phận làm Anh, nên mới ra đến
đỗi ấy. Thầy hỏi sao con không chiêm nghiệm Thánh đức của
Thái Bạch? Sao con không xét nét cho cùng lý lời vàng tiếng
ngọc của một vị Giáo Tông Thiêng Liêng mà noi gương theo
đó. Nhiều khi Thầy thấy con vì nhẹ tánh mà nghe lắm lời thị
phi làm đau đớn nhiều đứa vô tội cùng Thầy. Sự lầm lạc của
các con lắm thường tình, Thầy không hề bắt tội, nhưng mà sự
mê muội Thầy thấy rất đau lòng. Thầy hằng than thở với con
rằng: Cả nhơn sanh còn nhiều ngu muội sở cậy con nâng đỡ,
dắt dìu mà con lại hờn trách, chớ chẳng dạ thương yêu thì con
có khác chi Chiêu hồi buổi trước? Thầy lại thấy con đôi phen
giận lẩy phòng toan trao gánh Ðạo cho người; Thầy hỏi vậy
chớ con còn nhớ lời Thầy dặn con buổi trước chăng?
Không! Thầy hỏi con còn nhớ lời Thầy dặn riêng con buổi
trước chăng? Phải, con há, chớ chi Thầy liệu trao nền Ðạo cho
ai thì Thầy chẳng hề nói với con lời ấy; Thầy đã mượn con mà
con trao phận sự lại cho kẻ khác, vậy con có đắc tội cùng
Thầy chăng hử?
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Thầy chưa hề bắt tội con, song chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
đã hiểu rõ rằng: Thầy trao nơi tay con một quyền hành thưởng
phạt, cũng như Thầy trao cho TẮC một cây cân công bình
thiêng liêng nơi cõi tục nầy; mà cả hai: một đứa bạc nhược,
một đứa bơ thờ. Thầy tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu
rằng: Các Ðấng ấy bất bình lắm đó vậy. Các con đã mang
mạng lịnh Thầy, thì làm thế nào Thầy không hổ thẹn; Thầy dặn
các con một điều phải hằng nhớ rằng các con thay mặt cho
Thầy tức là Thầy. Ngày nào Thầy lấy phận sự lại thì là mới hết
Thầy nữa. Cái xác thịt các con cũng nên kể rằng: Chẳng phải
của các con nữa. Thầy đã nói trước rằng: Cái xe Thầy đẩy đi
đến đâu thì hồng ân của Thầy rưới khắp đến đó. Thầy chỉ cậy
các con kêu rước những kẻ hữu duyên đến chung hưởng
cùng các con thôi. Khốn cho những đứa ngu muội không lo mà
tiếp rước các con, mà cũng khốn cho các con, nếu các con
tham lam giành phần hơn của kẻ khác, con gắng hiểu Trung
nghe!".

LONG (1)
• LONG 龍 Rồng, mạch nước. Chỉ về Vua chúa. Td: Long
Vương, Long Hoa Đại hội, Long phụng.
• LONG 隆 Thịnh, tốt, lớn. Td: Long hưng, Long trọng.

LONG (2) (Phật Học)
龍
(Xem thêm chữ Rồng thuộc vần R)
Long ( S: nāg) Loài Rồng, một loại thú linh, mùa Xuân cất cánh
bay cao, mùa Đông ngủ trong lòng đất. Rồng mang lại mưa và
bảo vệ bầu trời. Rồng hay Ðại Long, hay được dùng để biểu
tượng Đức Phật hay một Bồ Tát hạ sinh. Loài Thủy Long được
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xem là Vua của sông nước, biển cả. Trong Phật giáo Tây
Tạng, người ta tin rằng Thủy Long cất giữ các bộ Kinh ở thủy
cung và trao lại cho người một khi Nhân duyên đầy đủ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LONG CUNG
龍宮
E: Palace of Genius of the ocean.
F: Palais du Génie de l'océan.
Long cung là cung điện của Vua Rồng ở dưới đáy biển. theo
huyền thoại thì có Tứ Hải Long Vương cai trị 4 biển lớn (Long:
Rồng, mạch nước, chỉ vua. Cung: cung điện).

LONG ĐONG
E: Unstable, hard.
F: Instable, pénible.
Tiếng Nôm: long đong là lưu lạc vất vả, cuộc sống không ổn
định, rày đây mai đó, khổ sở.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người nhơn nghĩa trả xong,
"Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn."

LONG ĐẤU
龍鬬
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.
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LONG ĐẦU XÀ VỸ
龍頭蛇尾
E: Head of dragon and tail of snake.
F: Tête de dragon et queue de serpent.
Long đầu xà vỹ là đầu rồng đuôi rắn, ý nói: trước thịnh sau
suy (Long: Rồng, Đầu: cái đầu. Xà: con rắn. Vỹ: cái đuôi).

LONG HOA ĐẠI HỘI (Hội Long Hoa)
龍 花 大 會
E: The Universal (General) Judgement.
F: Le Jugement Universel (Général).
(Long: Rồng, chỉ vua. Hoa: bông). Long Hoa là một cái cây có
hình giống như con rồng đơm hoa rực rỡ. Đức Phật Di Lạc sẽ
đắc Đạo dưới cội cây Long Hoa nầy, cũng như Đức Phật
Thích Ca đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề ngày xưa vậy. Đức Phật
Di-Lạc sẽ làm Giáo chủ một Đại hội thi tuyển chung kết để
chọn người hiền đức dưới cội cây Long Hoa, nên Đại hội nầy
gọi là Long Hoa Đại Hội.
Về Thể pháp, nơi mặt tiền Đền Thánh - Tòa Thánh Tây Ninh,
nơi bao lơn mặt tiền Tòa Thánh có 4 cây cột chống đỡ, phân
làm 2 cặp. Mỗi cặp có một cây đắp hình Rồng (Long) một cây
đắp hình bông Sen (Hoa) quấn quanh cột, nên mỗi đôi cột như
vậy là tượng trưng hai chữ LONG HOA. Còn trên nóc HiệpThiên-Đài, giữa hai lầu chuông, trống là tượng Đức Phật DiLạc ngự tòa sen cỡi trên mình cọp, biểu tượng cho thời "Nhơn
sanh ư Dần" cũng là Đạo khai nhằm ngày 15 tháng 10 Bính
Dần (1926)
Từ trước tới nay, Đức Chí Tôn đã mở ra ba thời kỳ Phổ Độ
nhơn sanh, tiếp theo đó sẽ có mở Hội Long-Hoa:
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- Sơ Hội Long-Hoa mở vào thời Nhứt Kỳ Phổ Độ.
- Nhì Hội Long-Hoa mở vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ
- Nay Tam Hội Long Hoa sẽ mở Tam Kỳ Phổ Độ.
Đức Chí Tôn mở Hội Long-Hoa để chọn người tài đức.
Bài Kệ U-Minh-Chung có câu:
1- Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội Nhiên Đăng
Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
2. Nhì Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội Di-Đà Cổ
Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
3- Tam Hội Long Hoa Bạch Vương Đại Hội Di Lạc Cổ
Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.
Đề thi cho Hội Long Hoa là:
Bác ái là đề thi tiến hóa,
Nghĩa Nhân ấy ấy định phép duy tân.
Đại Hội Long Hoa là hội thi chung kết sau một giai đoạn tiến
hóa dài của nhơn loại, chuẩn bị đời Thánh đức.
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki. (là cơ)
Hoặc:
Công nghiệp dồi dào, âm chất đủ,
Long Hoa đợi Hội hưởng Thiên ân.
Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy rất quan trọng, vì là kỳ thi chung
kết, chấm dứt Đệ Tam Chuyển, bước qua Đệ Tứ Chuyển, mà
khởi đầu của Đệ Tứ Chuyển là Thượng Nguơn Thánh Đức.
Cho nên Đại Hội Long Hoa kỳ Ba nầy toàn thế giới có một
cuộc biến động dữ dội, gọi là "Thưởng phạt đến cùng Thánh
Đức thôi". Thế giới chung chịu cảnh Thiên tai, động đất, hạn
hán, cháy rừng, sóng thần…lớp thì loài người tự khủng bố
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nhau ở các nước Iraq, Palestine…bên cạnh đó còn một nguy
cơ Dịch bịnh, đó là Dịch cúm toàn cầu A.H1N1 đã gây bịnh
cho hàng triệu người, khắp cả thế giới. Từ đó mới hoảng hốt
lên vì nạn biến đổi khí hậu, rồi kinh tế lũng đoạn, dân thất
nghiệp, đói kém..Thật là chí nguy, các Đấng báo trước:
Nhân loại mười phần hao tám, chín,
Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày.
Số người bị loại chiếm đến 9 phần 10 nhơn loại, chỉ chừa lại
có 1 phần 10 là số người được chọn để lập đời Thánh Đức.
Cuộc biến đổi vĩ đại nầy được các Tôn giáo tiên tri là đến ngày
Tận thế. Đạo Cao-Đài xuất hiện từ đó.
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ Vương sắp đến, Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rắp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo.Các con hiểu à!" (23-11 Bính Dần –
1926).
Vậy nay: "Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải
tiêu tan, mười phần chỉ còn lại một mà thôi.Than ôi! Buồn thôi!
Nghĩ vì Thiên cơ đã định như vậy, thế nào mà cải cho đặng,
duy có mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc tu hành,
đồng với nhau, cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời có
đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và chư
Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng
cứu vớt chúng sanh đương linh đinh nơi bể khổ. Nếu gặp
thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo thì chắc thế nào
cũng chơi vơi mé biển."
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Đợt khảo thí chung kết nầy là kỳ Phán xét cuối cùng, xảy ra vô
cùng dữ dội, vì người thi đậu mới được tồn tại, còn người thi
rớt phải bị tiêu diệt, để tuyển chọn người đủ bác ái và công
bình, thiết lập một xã hội Đại Đồng của thời Thượng Nguơn
Thánh Đức. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy cũng là Đại Hội điểm
Đạo lần ba của Địa cầu 68, là cuộc điểm Đạo vĩ đại và quan
trọng mà tất cả chư Phật, Tiên, Thánh, Thần và những người
tiến hóa đủ tiêu chuẩn đạo đức đều phải tham dự. Sau cuộc
biến động dữ dội gọi là Tận Thế đó, địa cầu 68 trở lại yên tĩnh,
thời tiết trở lại điều hòa tốt đẹp, trược khí tiêu tan, nhơn loại
còn lại là những Tân Dân hiền lương đạo đức, với hình dung
tốt đẹp, mạnh khỏe, sống lâu, tạo lập một xã hội Đại Đồng,
cùng sống hòa bình với nhau trong tình bác ái và sự công
bình. Chư Thánh Tiên Phật sẽ giáng trần tiếp tục hướng dẫn
nhơn sanh tu hành tiến hóa cao thêm nữa.
Thánh ngôn dạy rằng:
Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật, Thánh, Tiên xuống ở trần.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo về Đại Hội Long Hoa, đêm 14-01-Kỷ
Sửu (1949) tại Đền Thánh:
"Long Hoa Hội là gì? - Long Hoa Hội là một ngày, một buổi
khảo lựa của toàn thể các chơn hồn dầu quỉ vị hay Thần vị
cũng vậy, định khoa mục của mình đặng lập vị thiêng liêng.
Chúng ta hiểu rằng, mỗi Chuyển tức nhiên là mỗi khoa mục.
Hễ cuối một Chuyển, tức nhiên Hạ Nguơn, là ngày định vị của
các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng: Ngày Xét
Đoán cuối cùng (Jugement Général) mà kỳ thật là ngày định vị
cho các chư Phật đó vậy. Có một điều trọng hệ đương buổi
nầy là buổi náo nhiệt. Tại sao? Tại mãn Hạ Nguơn Tam
Chuyển, Thiên thơ đã định Long Hoa Hội. Thánh giáo Đức Chí
Tôn nói: Các con phải chung cùng nhau, tức nhiên lập Long
Hoa Hội, định vị cho các chơn linh trong kỳ Hạ Nguơn Tam
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Chuyển nầy, định vị cho họ đặng mở Thượng Nguơn Tứ
Chuyển cho các chơn linh. Ngài mở Hội Long Hoa ấy, tức
nhiên là Ngài định chấm đậu rớt cho các chơn linh vậy. Vì cớ
cho nên chúng ta ngó thấy có huyền vi bí mật nơi mặt thế nầy:
Đức Chí Tôn đến mở Đạo ngày nay, chúng ta có thấy oan gia
nghiệt chướng phải trả liền buổi nầy, không cho thiếu, trả mãn
mới thôi."
TÓM LẠI:
1. Đại Hội Long Hoa là một cuộc thi để tuyển chọn người đủ
đạo đức trong thời kỳ cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển để bước
qua Thượng Nguơn Tứ Chuyển, tạo lập đời Thượng Nguơn
Thánh Đức với một xã hội Đại Đồng.
2. Những người bị loại khỏi Đại Hội Long Hoa là những người
thiếu đạo đức, không đủ Bác ái và Công bình. Họ phải bị chậm
trễ một kỳ tiến hóa, chờ đợi để học lại các bài học và nhập vào
một giai đoạn tiến hóa sau.
3. Tỷ lệ tuyển chọn trong Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy là 1
phần 10 mà thôi. Nhân loại hao hớt nhiều
4. Đại Hội Long Hoa Kỳ Ba nầy sẽ mở ra tại Tòa Thánh Tây
Ninh và Đức Di-Lạc Vương làm Chủ Đại Hội.
Đức Chí Tôn giải thích Long Hoa Hội: Long Hoa Hội thường
các con ao ước cho biết ngày khai mạc và khai mạc tại đâu?
Có chi mà mong mỏi việc mơ hồ thế các con?
- Long Hoa Hội đã khai mạc và đang khai mạc, nhưng hội ấy
thoạt thấy tại trần, thoạt thấy chốn Tiên. Các con sẽ theo trình
độ Đạo tâm mà hiểu lấy nghĩa là chốn hồng trần sử dựng, vớt
bực hiền lương, đưa người thiện sĩ, phong cương sửa trị, lập
hội thái bình, hòa bình thế giới, qui nhứt vạn vật, lập đời
Thượng Nguơn cho cả thảy âu ca lạc nghiệp, nhà không đóng
cửa, đường chẳng lượm của rơi.
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- Trên cảnh Tiên thì chừng ấy ai có căn Tiên, Tiên rước, ai có
căn Phật, Phật đưa. Tóm lại, ngày Long Hoa là ngày cực vui
mà cũng cực buồn. Ấy là ngày sửa đổi địa đồ thế gian, hòa
hiệp vạn quốc lại một nhà, cộng hưởng an nhàn cực lạc, hết
cơn giết chóc, đến đời thái bình như đời Nghiêu Thuấn. Vui
thay cho kẻ biết làm lành, mà cũng thảm thay cho kẻ hung tàn
tặc tử, vì luật Trời chí công chí chánh, không dung cho kẻ
hung đồ, sẽ đem họ ra xử một cách ghê gớm, tùy theo căn
nghiệp của họ đã tạo. Ngày ấy gọi là ngày "Phán đoán Đại
đồng thế gian".
Đức Hộ-Pháp nói: "Nay là cơ Ân-xá của Chí-Tôn, Ngài có cho
biết rõ: buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ, Đức Chí Tôn Ngài
đến đề hai chữ "ÂN-XÁ" thì chúng ta đoán hiểu rằng "Ngài đã
đến rồi" và Ngài biết con cái của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã
có nhiều phương-pháp giải khổ của Ngài đến giao nơi mặt điạcầu này. Từ thử đến giờ cái thống khổ tâm-hồn của nhân-loại
bao nhiêu thì Ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem LongHoa-Hội cốt để bảo thủ hai chữ "Ân-Xá". Trong bao nhiêu đó,
chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của Ngài thế
nào. Bần-Đạo nói thật, thời buổi này chúng-ta không tìm
phương giải thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ thì không thời buổi
nào có năng lực độ rỗi Cửu-Huyền Thất-Tổ của mình cho
đặng, không có buổi nào đặng hạnh-phúc làm đặng như vậy.
Bởi thế cho nên toàn thể con cái của Đức Chí-Tôn nam nữ
cũng vậy, có tấm lòng hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
nguyện siêu-thoát cho Cửu-Huyền Thất-Tổ..Bần-Đạo dám nói
giờ phút này mấy người không có thể không nhỏng-nhẻo với
Đức Chí Tôn được, Ngài sẵn-sàng để hai chữ "Ân-Xá" thì mấy
người xin cái gì Ổng cũng cho".
Biểu tượng về Long Hoa tại Tòa Thánh:
Phía dưới bao lơn trước Tòa Thánh có 4 cây cột, mỗi bên 2
cây đứng kế nhau, một cây quấn rồng đỏ, một cây quấn bông
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sen. Hai cây cột đứng kế nhau ấy tượng trưng 2 chữ LONG
HOA.Long là rồng, Hoa là cái bông). Sự tượng trưng như vậy
là có ý nói rằng: Đại Hội Long Hoa kỳ nầy sẽ mở ra tại Tòa
Thánh Tây Ninh và Đức Di Lạc Vương Phật ngự trên nóc Phi
Tưởng Đài sẽ làm Giáo chủ.

LONG HOA THỊ
龍花市
E: Long-Hoa market.
F: Le marché Long Hoa.
Long Hoa Thị là chợ có tên Long Hoa. Đây là một cái chợ của
Đạo Cao Đài do Đức Hộ Pháp lập ra, ở phía Nam và cách Tòa
Thánh chừng 2 cây số.
Vào năm Nhâm Thìn (1952), Đức Hộ Pháp nhận thấy số Tín
đồ Cao Đài từ khắp các Tỉnh đổ dồn về vùng Thánh Địa lập
nghiệp càng ngày càng đông, do tình hình giặc giã ở khắp các
nơi, dân chúng làm ăn sanh sống không được, sanh mạng
luôn luôn bị đe dọa, nên về vùng Thánh Địa Tây Ninh cư ngụ
thì được Đạo bảo vệ và đời sống được yên ổn. Trước đây, Hội
Thánh có lập một cái chợ Long Hoa nhỏ (sau nầy gọi là chợ
Long Hoa cũ) vì số Tín đồ về đây cư ngụ còn ít. Nay Đức Hộ
Pháp cho xây dựng một cái chợ Long Hoa mới, bề thế qui mô
trên khu đất 47 mẫu, để dời chợ cũ về đó. Đức Ngài tự đi chọn
cuộc đất và tự vẽ kiểu chợ, rồi giao Ban Kiến Trúc xây cất
dưới sự đôn đốc của Ngài. Chợ Long Hoa có nhà lồng hình
chữ thập trên một lô đất hình vuông, chung quanh có 8 cửa,
hướng ra 8 con đường, với ý nghĩa là: Thái Cực sanh Lưỡng
Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái.
Từ trên phi cơ nhìn xuống khu chợ Long Hoa, quan khách thấy
giống như hình một Bát Quái Đồ.
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Công cuộc mà Đức Hộ Pháp chọn đất và kiểu vở xây cất, bày
trí chợ Long Hoa, được Thừa Sử Phan Hữu Phước ghi lại như
sau: "Khởi đào móng nền chợ mới ngày 12-11-Nhâm Thìn (dl:
28-12-1952). Cũng trong dịp nầy, Đức Hộ Pháp dẫn khách đến
xem địa cuộc Long Hoa Thị, lúc 7 giờ sáng. Cùng đi với Ngài
có:
- Bác vật Lưu Văn Lang.
- Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa.
- Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng.
- Chơn Nhơn Trịnh Phong Cương.
- Thừa Sử Phan Hữu Phước.
- Tổng Giám Ban Kiến Trúc Võ Văn Khuê.
- Trưởng Tộc Phạm Môn Phạm Văn Út.
- Ban Nhiếp Ảnh.
Ngài nói: Bần Đạo định dời chợ cũ lại chỗ nầy để cất Long
Hoa Thị, nhờ Bác Vật xem địa cuộc sanh khí như thế nào? Bác vật Lang đáp: Ngài định chỗ thật tốt, có thể Ngài biết
trước nên mới định chỗ đúng ngay mạch nước Bát Long Dẫn
Thủy, lại có Tứ Hổ Phục Triều, địa cuộc nầy có nhiều sanh khí,
sau nầy Long Hoa Thị sung túc, trở nên kỳ quan (Merveille) ở
đất Thánh. Nếu giữa lồng chợ được lấy nước fontaine thì đủ
sức xài, vì mạch nước lớn và tốt.
Đức Hộ Pháp nói: Nếu là Bát Long Dẫn Thủy thì mở thêm 8
con lộ Bát Quái, còn ở trong nhà lồng thì xây một bồn nước
thật cao, lấy nước giếng giữa chợ cho các tiệm phố đủ sức
xài. Nhà lồng cất 4 cánh, có hai từng lầu: Từng dưới cho bán
thực phẩm, từng trên bán đồ mỹ trang, hàng lụa, vải bô, các
món chơi tiêu khiển. Trên bồn nước giữa chợ, cất nhà nóc
bằng để cho Thánh Vệ ở luân phiên gìn giữ chu vi chợ và ăn ở
luôn trên đó. Còn 4 phía chợ, đúc cột làm hàng rào sắt bông
thật đẹp, để trống 4 bên vào thấy thong dong mát mẻ, mỗi
phía rào có cổng, 4 mặt y nhau, nhưng mỗi cổng để theo
hướng như: Đông môn, Tây môn, Nam môn, Bắc môn. Đừng
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cho mấy cái quán cốc ủm thủm che lấp vẻ đẹp của chợ. Còn
mấy cái xép theo góc Bát Quái, cho Ban Kiến Trúc cất, cũng
đúc cột lên mấy từng lầu như phố vậy, để làm nhà hàng hay
bán các loại máy móc, Radio; nhưng từng dưới chừa chừng
hai thước vuông cho Trạm Y Tế, Trạm Cứu Thương, ai bịnh
hoạn sẵn có thuốc. Đức Ngài nói công cuộc từng câu chuyện
xong, Đức Ngài trở lại cầm thước dây đo ngang 40 mét từ mặt
phố bên phải qua trái, khoảng trống con lộ 40 mét có hai lề,
bên trong sát mặt phố có hai con lộ nhỏ, xe hơi chạy được dài
trên lộ. Biểu Trưởng Tộc Phạm môn và Chơn Nhơn Chưởng
quản Phước Thiện lo xây cất 20 cái Bar, cất trọn trên, đừng vi
phạm choán lộ chật hẹp. Bar cất hai từng, 4 mét một cái, xa xa
để chừa đường ra mặt phố, nếu cất choán mặt phố, người ta
rầy mà coi không đẹp, cho bán đồ bazar hoặc các thứ vật
chơi, hoặc bông hoa trái cây Đà Lạt. Mỗi Bar đều có 4 mặt
kiếng xinh đẹp, cấm nấu nướng, chỉ đến giờ mở cửa bán,
cũng như các Bar giữa lộ ở Đô Thành, giống như Đại lộ
Charner Sài Gòn.
Trong 20 cái Bar dành cho người nghèo không phương sanh
sống, hoặc đám nội trợ của Chức sắc nghèo, nên tìm phương
giúp đỡ cho nó có phương sanh sống. Khi bớt khổ phải dời đi,
giao lại Hội Thánh, cho người khác, cứ kế tiếp nhau, không ai
có quyền làm chủ vĩnh viễn (cho ở không). Cấm nhặt những
người có phần đất cất nhà ở mà còn tham, xin cất Bar: một là
Chức sắc, hai là quân đội đã có đường sanh sống, lại còn
chen vào ăn bám, Hội Thánh biết kẻ nghèo cho ở, chớ không
thâu nạp đơn xin (bị lợi dụng). Còn nền Nhà Hình, Bần đạo
định cất tại đầu lề lộ, hai bên cất y một kiểu, có hai từng, bên
Xuân Dung thì làm nghề ảnh, đặc biệt không riêng cho Bần
Đạo, dành lại số huê lợi đặng cho đám Cô nhi có phương sanh
sống, và mấy con nhiếp ảnh nên cố gắng truyền nghề cho
chúng nó thành tài về nghệ thuật, phim ảnh chiếu bóng. Trong
Nhà Hình, từng dưới chưng triển lãm các kiểu hình cổ kim
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hoặc hình các cuộc Lễ Kỷ niệm, mấy con chỉ làm tùy thuộc vào
hình ảnh, Bần Đạo giữ lại phim kỷ niệm, mỗi khi Bần Đạo cần
dùng thì có sẵn, còn từng trên thì để làm nghề. Sau nầy, ngoại
quốc vô xem, trước Báo Quốc Từ, thì họ phải vào đây lấy ảnh,
mấy con đủ làm giàu đặng nuôi đám Cô nhi. Còn bên kia giao
cho mấy đứa thủ trinh, công nghiệp của chúng nó mà Bần Đạo
chưa ban cho đặc ân, vậy để cho chúng nó làm Nhà Hàng
Cơm Chay. Bần Đạo làm là ăn mót trên lề lộ mà có nghĩa giúp
cho đám Cô nhi và những người nghèo khổ, mà cũng làm cho
Long Hoa Thị ngày kia sung túc. Long Hoa Thị sung túc rồi thì
nó là chén cơm bát nước của Hội Thánh, của Chức sắc, của
nhơn sanh chung hưởng đặc ân. Vậy nên cố gắng tạo cho
thành hình. Sau đó, Đức Ngài liền đặt viên gạch đầu tiên làm
kiểu mẫu, và trao cho Trần Phong Lưu (thợ ảnh) 50.000 đồng
để mua sắm máy móc dụng cụ, nếu thiếu cho Ngài hay để
giúp thêm. Còn phần Trưởng Tộc Phạm Môn, Bần Đạo đưa
cho 200.000 đồng để lo mua gạch và xi măng xây cất, giao
cho Tá Lý Lành phải lo chu đáo, xây cất cho đẹp, mỗi ngày
Bần Đạo đến chỉ cho làm. Đức Ngài dạy Trần Phong Lưu đắp
hai câu liễn trước Nhà Hình Xuân Dung cho mỗi người thấy
tức cười:
"DUNG nghi ví muốn còn XUÂN mãi,
"Đừng để rụng răng mới chụp hình".
Đức Ngài nói chơi cho vui, chớ không phải liễn. Hễ cất xong,
Bần Đạo nói Hội Thánh bổ ra một Chức sắc cai quản, gìn giữ
và tính việc làm của Ban Nhiếp Ảnh, nếu có huê lợi thì tu tạo
thêm Nhà Hình và un đúc đám Cô nhi. Số bạc Bần Đạo giao
cho mấy con đây là số bạc của Đạo chúc thọ Bần Đạo. Bần
Đạo không xài, để tạo Nhà Hình nuôi đám Cô nhi". Nhắc lại,
ngày 5-6-Tân Mão (dl: 8-7-1951) Đức Hộ-Pháp đến Khánh
Thành Chợ Long Hoa cũ (còn Chợ Long Hoa hiện nay rất bề
thế lớn lao là Chợ Long Hoa mới). Trong buổi lễ Khánh Thành,
Đức Ngài ban Phép Lành và Trấn Thần Chợ Long Hoa, Đức
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Ngài có nói rằng: "Cái cơ Chuyển thế đã đến ngày hiệp nhứt
Đạo giáo khiến cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn lo quay về
một mối, sống dưới lá cờ Nhân Nghĩa của Đạo Cao Đài, ngoài
thì được sự bảo vệ của Quân đội, trong thì được sự dìu dắt
của Hội-Thánh, càng ngày nhơn sanh qui tụ càng đông, vì thế
nguồn sanh sống càng bị bóp nghẹt, nên Bần Đạo cho lập gấp
cái chợ nầy để tạo lại một nguồn sanh sống dễ dàng cho nhơn
sanh. Ngày giờ nầy, tuy là nhìn thấy cái chợ thô sơ, nhưng rồi
đây nó sẽ bành trướng rộng rãi hơn, long trọng hơn, mà chắc
chắn con cái Đức Chí Tôn không bao giờ ngờ như thế, nhưng
Bần Đạo dám quả quyết nó phải có và nhứt định có, vì cái chợ
Chuyển thế và huyền diệu thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã
định vậy". (Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, Q.4 trang 41)
Lời thỉnh giáo của một Đạo hữu hỏi Đức Hộ Pháp:
- Kính bạch Sư Phụ, con xin thỉnh giáo về cái chợ Long Hoa,
Sư Phụ gọi là cái chợ Chuyển thế, con muốn biết cái chợ Long
Hoa sau nầy nó sẽ biến chuyển ra sao?
Đức Ngài đáp: - Thầy nói đến đó Thầy không nói nữa là ý
Thầy muốn để cho nhơn sanh, con cái của Đức Chí Tôn tìm
mà hiểu biết, rồi tùy theo ý muốn của nhơn sanh muốn cái gì
thì nó sẽ biến ra cái nấy. Nhơn sanh còn tồn tại hay chăng,
hay là đi đến chỗ diệt vong thì cũng do nơi ý nhơn sanh, chớ
chính nó là cái Bát Quái Đồ Thiên của Thầy tạo lập; nếu không
rồi Bát Quái, Đạo đâu đặng thành, mà không đặng thành thì cơ
tận diệt của nhơn sanh không bao giờ tránh đặng. Vì cái
chánh và cái tà, với sự sanh tồn và cơ tận diệt, nó cũng đồng
ở trong tâm của nhơn sanh cả, rồi nó biến chuyển ra, thì cái
Long Hoa Thị biến chuyển, muốn chánh thì nó chánh, muốn tà
thì nó tà, muốn tiêu diệt thì nó cũng đi đến tiêu diệt, muốn
sanh tồn thì nó cũng đem lại sự sanh tồn. Bốn sự muốn ấy là
do nhơn sanh muốn tạo thế nó, còn sự biến chuyển là do cái
Long Hoa Thị biến chuyển. Các con lưu ý nhìn cái Long Hoa
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Thị biến chuyển ra sao thì các con biết trước những việc đó là
gì. Thôi, việc Thiên cơ Thầy không nói nữa, các con tìm hiểu."
Chợ Long Hoa do Đạo lập nên, đáng lý phải bán toàn đồ ăn
chay, nhưng trong giai đoạn đầu, Hội Thánh cho phép bán
thêm đồ mặn ngoài 10 ngày chay trong tháng, chờ khi nào chợ
Trường Lưu hoàn thành, lúc đó chợ Long Hoa chỉ bán toàn đồ
chay, còn đồ ăn mặn thì dời xuống bán nơi chợ Trường Lưu.
Đức Hộ Pháp nói rõ như sau: "Còn nơi Long Hoa Thị thì tuyệt
đồ mặn, phải bán toàn đồ chay. Bây giờ lửa chiến tranh vẫn
còn, nên nhơn sanh chen nhau sống không sự thương mãi.
Tại Long Hoa, ngày kia Đạo ra thiệt tướng, Quyền Vạn Linh có
quyền chấn chỉnh lại, vì cái chợ Long Hoa ở trong vùng Thánh
Địa mà còn bán đồ mặn thì trái lẽ Đạo. Ngày nào, người ở
Thánh Địa biết nhận đây là Thánh Địa của Đức Chí Tôn lập thì
tự xét mình, trau giồi cho nên Thánh thì làm sao Long Hoa Thị
mà bán đồ mặn ? Rồi các chợ chung quanh Tòa Thánh hay Trí
Huệ Cung thuộc trong vòng Thánh Địa, thì ngày kia phải bán
toàn đồ chay, chẳng phải một chợ Long Hoa mà thôi, khi lập
xong chợ Thiên Vương rồi, Hội Thánh sẽ chấn chỉnh Long Hoa
Thị trước."
Ngày 16-7-Quí Tỵ (dl 24-8-1953), trong cuộc Lễ Khánh Thành
Văn Phòng Ban Quản Trị Long Hoa Thị, Đức Hộ Pháp để lời
phủ dụ rằng:
"Hôm nay, sau chỉ có hai năm, Qua còn nhớ lại, khi Qua ra
khỏi Nhà Tịnh Trí Huệ Cung, về nơi đây, Qua ban Phép Lành
nơi chợ Long Hoa là ngày 2-5-Tân Mão khởi sự làm chợ Long
Hoa thì tháng 7 năm Tân Mão cho tới tháng 7 nầy, thật ra chỉ
có 2 năm mà thôi. Mấy Em coi cái đức tin của con người, nếu
mà nhơn loại trụ cả đức tin lại làm một khối thì không có gì
mấy Em làm không đặng. Qua vẫn biết cả cái sự nghiệp kinh
dinh do tinh thần hoạt bát của mấy Em, làm cho Qua được
hưởng hạnh phúc trước mắt, cái đền ơn rất trọng hậu của mấy
Em đối với Qua đó vậy. Thử nghĩ, mấy Em ban thưởng cho
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Qua có hơn điều ấy chăng? - Không, Qua chỉ ước một điều là
mỗi nhà của mấy Em đều đủ sống hạnh phúc nuôi sắp nhỏ,
nuôi cho ăn học, làm thế nào cho cả gia đình của mấy Em
được vinh hiển, sang trọng, Qua sở vọng hơn hết là điều đó.
Chợ Ngã Năm, mấy Em đừng tưởng có phép tắc huyền bí,
Qua chỉ thấy chợ Ngã Năm rất sung túc, mà lại ủm thủm chật
chội, Qua chỉ biết rằng: Cái tinh thần của mấy Em đi cao, tiến
triển mạnh, hơn nữa, mấy Em do vị tổ chức của mấy Em mà
thôi, đủ thấy chợ Ngã Năm thế nào? đủ địa thế phương tiện
hoạt động vĩ đại hơn nữa. Vì cớ cho nên Qua lấy khu rừng 47
mẫu, từ thử chưa có chợ nào có đặng 47 mẫu, mấy Em ngó
thấy chừng vài năm nữa, nơi đây sẽ chật hết. Qua đã ngó thấy
chen chúc với nhau rồi đó. Qua liệu phương làm sao mở mang
rộng ra nữa cho mấy Em. Nếu Qua nói một điều trọng yếu của
Qua hơn hết, trong năm tới đây, mấy Em giúp Ban Quản Trị,
cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn nơi chợ Long Hoa, giúp thuế
cho Hội-Thánh làm thành tựu cái chợ thiệt, mấy Em sẽ ngó
thấy một cái hoạt động vĩ đại mà mấy Em làm thành chợ Long
Hoa thiệt. Thiệt thọ rồi, cái sự sống của mấy Em, Qua dám
bảo kê rằng: nó sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu nữa mà
chớ! Mà hễ cái sống của mấy Em mạnh mẽ chừng nào thì
tương lai của đoàn hậu tấn Qua giao phó sẽ được bảo đảm
chừng nấy. Qua mơ ước sao mọi nhà Tông đường, mấy Em
trẻ thơ sinh sau kia là con cái của mấy Em đào tạo nên, đặng
một ngày kia nối cho chúng Qua tiếp tục làm Thánh Thể của
Đức Chí Tôn, thừa chí đem hết năng lực tâm tình của nó,
đặng cứu khổ thiên hạ. Ấy là điều mơ ước của Qua. Điều Qua
mong ước là mấy Em giúp nó đặng định tương lai cho Đạo.
Mấy Em nhớ rằng cái vinh quang Tổ Phụ của mấy Em đó vậy."
Lời phê v/v cho đất phố tại Long-Hoa-Thị.
Lời căn-dặn: "Mỗi gia-đình ghi đặng một căn phố, nếu gia-đình
nào nhiều con cái mà đứng ra choán cho nhiều thì cả các
phần đất của gia-đình tham-lam ấy sẽ bị lấy lại hết, những
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người có phần đất gia-cư lập nghiệp rồi không được hưởng
một phần bên phố nữa". [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
Bát quái của Long Hoa thị:
Chuyển dịch theo chiều Dương (ngược chiều kim đồng hồ)
của Bát Quái Cao Đài. Thế nên:
-Cửa 1 chánh Bắc thuộc quẻ
Ly.
-Cửa 2 Tây-Bắc thuộc quẻ
Khôn.
-Cửa 3 chánh Tây- Đoài.
-Cửa 4 Tây Nam thuộc quẻ
Càn.
-Cửa 5 chánh Nam thuộc
Khảm.
-Cửa 6 Đông Nam thuộc Cấn.
-Cửa 7 chánh Đông thuộc Chấn.
-Cửa 8 Đông Bắc thuộc Tốn, rất phù hợp với hướng địa lý và
cùng phương vị với Tòa Thánh.

LONG HƯNG
隆興
E: Prosperous.
F: Prospère.
(Long: Thịnh, tốt, lớn. Hưng: thịnh vượng). Long hưng là nổi
lên thịnh đạt, thịnh vượng.
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LONG MÃ PHỤ HÀ ĐỒ
龍馬負河圖
(Long: Rồng, Mã: ngựa. Long Mã là thú vật linh: mình ngựa,
đầu rồng, trên mình có vảy rồng, cao 8 thước 5 tấc (thước
Tàu), xương cổ dài, mình không thấm nước. Phụ: mang, chở.
Hà: tên sông Hoàng Hà. Đồ: bức vẽ. Hà Đồ là bức vẽ có gốc
từ sông Hoàng Hà bên Tàu). Long Mã phụ Hà Đồ là con Long
Mã có mang trên lưng một bức đồ xuất hiện ở sông Hoàng Hà.
Truyền thuyết về sự xuất hiện của Long Mã rằng: Vào thời
thượng cổ bên Tàu, đời vua Phục Hy (2852- 2737 trước TL)
(thời Tam Hoàng Ngũ Đế) trên sông Hoàng Hà, thình lình một
trận giông lớn nổi lên, nước sông dâng cao, có nổi lên một con
quái vật đầu Rồng mình Ngựa, đứng trên mặt nước, trên lưng
có nhiều điểm đen trắng xếp theo một trật tự đặc biệt và có
mang một cây Bửu kiếm. Dân chúng thấy chuyện lạ, vội cấp
báo cho vua Phục-Hy biết. Nhà vua liền đến nơi, đứng trên bờ
sông quan sát. Vua Phục Hy là vị Thánh Đế nên biết con quái
vật ấy là con Long Mã, một loại thú linh hiếm có, ít khi xuất
hiện. Ngài phán rằng: "Nếu phải nhà ngươi đem báu vật đến
dâng cho Ta thì hãy lại đây, đến trước mặt Ta" Long Mã như
biết nghe tiếng người, từ từ tiến vào bờ, đến trước mặt vua
Phục Hy thì quì xuống mà dâng Ấn kiếm và Bát Quái Hà Đồ
cho Ngài làm vua trị thế. Ngài lấy Bát Quái Hà-Đồ mà phân
định phương hướng, toán định xong mà lập nên đạo dạy dân,
là Đạo phát khai tại cõi Đông trước hết, lần lần truyền qua Tây.
Vua Phục Hy thấy trên lưng Long Mã có một bức đồ gồm 55
điểm, nhà vua ghi nhớ vị trí các điểm rồi gỡ lấy bửu kiếm.
Xong, Long Mã liền trở ra khơi và biến mất. Mực nước sông
Hoàng Hà sụt xuống như cũ. Vua Phục Hy vẽ lại những điểm
trên lưng Long Mã, tạo thành một bức đồ, đặt tên là HÀ ĐỒ.
Nhà vua quan sát các chấm nầy, kết hợp với sự quan sát các
hiện tượng thiên nhiên trong Trời Đất, nghĩ ra cách tượng
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trưng Âm Dương, Ngài vẽ ra được Bát Quái Đồ, gọi là Tiên
Thiên Bát Quái. (Xem chi tiết nơi chữ: Bát Quái, vần B).
Trên
nóc
Tòa
Thánh Tây Ninh,
chỗ Nghinh Phong
Đài, Đức Hộ Pháp
cho làm một bán
cầu tượng trưng
Địa cầu 68 của
nhơn loại, trên có
có đắp hình Long
Mã phụ Hà đồ,
Long mã, mình
hướng theo chiều Tòa Thánh, bộ điệu đang chạy từ hướng
Đông sang hướng Tây, nhưng đầu Long Mã ngoáy nhìn lại
hướng Đông. Long Mã là vật linh đem tin truyền Đạo. Với ý
nghĩa là Long Mã tượng trưng Âm Dương (Rồng tượng trưng
Dương vì rồng bay trên Trời, ngựa tượng trưng Âm, vì ngựa
chạy trên mặt Đất), Âm Dương phối hiệp là ĐẠO, nên Long Mã
tượng trưng Đạo. Long Mã chạy từ Đông sang Tây, ý nói "Đạo
xuất ư Đông" và truyền qua hướng Tây. Nhưng đầu Long Mã
ngó ngoáy lại phương Đông, nghĩa là Đạo sẽ xuất hiện ở
hướng Đông, vì đây là gốc của Đạo. Chứng tỏ lời Thánh nhân
là "Thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ" tức là việc của trời
đất khi qua giáp một vòng thì trở lại vị trí ban đầu. Ngày giờ
này quay trở lại phương Đông để lập đời Thánh Đức.
Đạo Cao Đài mở ra tại nước Việt-Nam là nước mà Âu Châu
gọi là "Hòn Ngọc Viễn Đông", rồi Đạo Cao Đài sẽ truyền qua
hướng Tây để cứu độ các sắc dân ở đó. Đây là nguồn Đạo
khởi từ Việt-Nam đến toàn Thế giới, vì Đức Chí Tôn đã chọn
Việt-Nam là Thánh địa và "chi chi cũng tại Tây-Ninh mà thôi".
Ngoài ra: Long là Rồng cũng tượng trưng không gian, vì Rồng
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vùng vẫy tiến thẳng lên không trung, Mã là ngựa, tượng trưng
thời gian vì ngựa chạy trên mặt đất, lúc mau lúc chậm, cho
nên Long Mã tượng trưng không gian và thời gian, tức là
tượng trưng Càn Khôn Vũ Trụ, luôn luôn xoay chuyển không
bao giờ ngừng nghỉ.
Ðời Thượng cổ chưa có văn tự thì lấy gút để nhớ việc. Ðến
đời vua Phục Hi có Long Mã Phụ Đồ, vua Phục Hi vạch Bát
Quái Ðồ chế ra văn tự. Qua đời Huỳnh Ðế có ông Thương Hiệt
trí tuệ thông minh: trên thì biết xem tượng sao, dưới thì xét soi
dấu chim, chế làm văn tự. Khi văn tự thành rồi thì Trời mưa
luôn ba ngày, quỷ ban đêm khóc. Từ đó văn tự mở mang trong
thiên hạ, người đều tấn hóa. Quỉ khóc bởi sợ có chữ ghi chép
chơn lý đạo đức, người người đều theo chơn đạo bỏ tà thuyết
thì quỉ đạo phải bị tận diệt. Khi Ðức Khổng Tử làm kinh Xuân
Thu sách Hiếu Kinh rồi thì quì lạy về ngôi Bắc Ðẩu tỏ bày ý
nghĩa của mình làm kinh sách. Trời liền mưa ròng ba ngày có
móng đỏ từ trời sa xuống hóa ra sắc vàng trên có chữ "Xuất
sách cố tự". Đức Hộ-Pháp giải:
"Long Mã tượng trưng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên lưng
nó có Bộ Bát Quái ĐỒ THƠ và cây Bửu kiếm, nên có câu
"Long Mã phụ Hà đồ". Ý nghĩa: Đạo xuất từ Đông, đem từ
Đông sang Tây cứu vớt chúng sanh, đem Vạn linh trở về nơi
sanh hóa, tránh cơ tự diệt, nên hình Long Mã chạy về Tây mà
đầu ngó ngoéo về Đông". Như vậy cái lý Trung Hoà là nguồn
gốc của: Bình đẳng, Công bằng, Bác ái, Tự do, Dân chủ.
Những vấn đề này Đức Chí-Tôn đã chuẩn bị cho nhân loại,
không thiếu. Kinh Nho-Giáo có câu:
"Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh:"
Giải nghĩa :
Văn tự linh hơn sấm lôi,
Linh hơn linh điểu mở thông Ðạo người.
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Vua Phục Hy sanh về đời Thái cổ, xứ Trung Hoa. Thời đại ấy,
Thần linh học phát triển đến tột độ cao siêu. Ngài là một vì
Minh Quân Thánh trí, tài cao, đức rộng, tinh thần minh mẫn,
hàm dưỡng được trọn vẹn trí huệ của Trời ban cho. Huệ Nhãn
của Ngài xem suốt cõi vô hình.
Khi dạo trên bờ sông Hà (Huỳnh Hà) Ngài trông thấy con thú
mình ngựa đầu rồng, mang danh là Long Mã, trên lưng có
năm mươi lăm chấm. Vua Phục Hy do đó mà chế ra bản đồ
"Tiên Thiên Bát Quái" người đời thường gọi là Phục Hy Bát
Quái.
Long Mã là gì? Theo sách Nho, Long Mã bề cao 8 thước,
năm tấc (thước Tàu), xương cổ dài, chân ngựa đầu rồng, trên
mình có vảy như rồng. Kinh Dịch chép rằng: Long Mã là vật
linh kết hợp bởi 8 cái tinh túy của Thái Dương Hệ biến hiện
dưới tầm mắt của vua Phục Hy là một vị chí Thánh, xem được
các vật trong cõi vô hình, thấy rõ Linh vật của Trời Đất, mang
chở những tinh anh của Thái Dương Hệ.
Rồng là một Linh vật trong số Tứ Linh: Long, Lân, Qui, Phụng,
có đủ nơi mình tinh túy của Vũ Trụ. Uốn lượn theo chiều đứng,
tượng cho không gian. Ngựa là vật chở người và đồ vật đi
mau lẹ, ngựa chạy theo đường ngang tượng thời gian. Hai
đường này họp nhau thành hình chữ Thập
Tóm lại: Long Mã tượng trưng Âm Dương tương hiệp, tức
thời gian trôi qua mau và mang theo những tinh túy của Trời
Đất để chan rưới sự sống cho khắp cả muôn loài vạn vật.
Sớm mai ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Hợi (dl 27-011947) Đức Hộ-pháp Trấn Thần Đền Thánh, khi Ngài trấn Thần
đến con Long Mã, Ngài giải thích rằng:
"Long Mã tượng trưng Đạo là cơ sanh hóa vạn vật, trên lưng
nó có bộ Bát Quái Đồ Thơ và cây bửu kiếm, nên có câu "Long
Mã phụ Hà đồ" Ý nghĩa Đạo xuất từ Đông, đem từ Đông sang
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Tây cứu vớt chúng sanh, đem vạn linh trở về nơi sanh hóa,
tránh cơ tự diệt, nên hình Long-Mã chạy về Tây mà đầu ngó
ngoéo về Đông. (Sau nầy Đức Ngài sẽ giải thêm hay là nhờ
các bậc uyên thâm đạo đức giải rõ).
Long Mã phụ Hà đồ là gì?
Xưa nay, từ Đông chí Tây, các nhà hiền triết đều lấy con Rồng
tượng cho cái gì quí báu và thiêng liêng, cái tinh tuý linh động
của vũ trụ. Nhưng con vật này có tượng mình ngựa đầu rồng
tức là kết hợp hai lý: ngựa chạy nhanh trên đường xa (tượng
thời gian), rồng bay vút trên cao (tượng không gian) trên lưng
mang chở bản Hà-Đồ, tức là kết quả cái nến văn minh tinh
thần của nhân loại. Long mã phụ Hà đồ là nói lên một nền văn
minh này đã có từ ngàn xưa, khoảng 6.000 năm trước, năm vị
Tiền Thánh đã khởi từ Trung hoa. Người Trung hoa rất tự hào
về cái di sản quí báu này. Nhưng ngày nay Đạo Cao-Đài đang
sử dụng một cách cụ thể và hết sức linh động trong đạo pháp
hằng ngày, dường như không một nơi nào mà không có mặt
cái lý Thái cực, Âm Dương chẵn lẻ, Tam tài, Tứ tượng, Bát
qúai, Ngũ hành. Thậm chí hình ảnh "Long mã phụ Hà đồ" này
được nằm ngay trên nóc Nghinh phong Đài của Đền Thánh
Toà Thánh Tây ninh.
Vó ngựa thật linh động đang sảy dài từ Đông sang Tây, nhưng
đầu lại ngó ngoáy về Đông. Để nói lên cái chu kỳ văn minh tột
đỉnh ấy đang có mặt tại phương Đông mà điểm đến là Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ trên đất nước Việt Nam và Tỉnh Tây ninh này
hân hạnh đón nhận, mà cũng là điểm dừng chân trong cái lý
"Thiên Địa tuần hoàn châu nhi phục thỉ".(Trời đất vận hành khi
mãn chu kỳ thì trở lại điểm ban đầu)
Trước tiên đã có năm vị Thánh nhân làm ra Kinh Dịch chứng
tỏ rằng Đông phương này đã làm chuẩn cho cái văn minh tinh
thần phát khởi.
Nay Việt Nam hân hạnh có dãy đất là hình ảnh con rồng đang
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phóng mình vươn tới. Phát nguyên từ con sông Hoàng Hà dài
nhứt và dãy Hy mã lạp sơn nhiều tú khí. Tất nhiên Việt Nam là
dãy đất địa linh sẽ sản xuất nhiều nhân kiệt. Người Trung hoa
biết được nên đã ếm để triệt nhân tài. Thế mà cũng vẫn có
những bậc siêu phàm.
Đây là giai thoại văn học nói về việc ứng đối của Cụ Mạc Đĩnh
Chi đời Trần vào năm (1314-1329) thời vua Minh Tôn, Cụ đi
sứ sang nhà Nguyên bên Tàu. Sứ Tàu có vẻ tự phụ, tự cao.
Sau khi bàn về văn hoá giữa hai nước, sứ Tàu nói: Trung hoa
là một nước đã có một nền văn hoá, văn minh ngay từ khi vua
Phục-Hy nhìn con Long-Mã xuất hiện trên sông Hoàng-Hà mà
vạch ra Tiên Thiên Bát Quái (Hà đồ) để khai minh nguyên lý
của trời đất trong lúc sơ sanh. Tám quẻ Tiên Thiên diễn tả sự
phát sinh của vũ trụ vạn hữu.
Đến lúc con Thần Qui xuất hiện trong sông Lạc Thuỷ, Vua ĐạiVõ nhân đó mà bài liệt Cửu trù. Sau vua Văn-Vương hệ thống
lại thành Hậu-Thiên Bát-Quái, tám quẻ Hậu Thiên (Lạc Thư)
hình dung những hiện tượng xảy ra trên trái đất. Từ đó nền
văn hoá Trung-hoa đã có một nền triết học Dịch-lý bao hàm tất
cả các nguyên lý về vũ trụ và nhân sinh, cả đến ba nền Đạo
lớn nhất là Phật, Lão, Nho cũng hình thành từ đấy. Đó là lòng
thành của người Trung Hoa nên mới cảm cách như thế, còn
quí quốc có gì?
Cụ Trạng Mạc-Đĩnh-Chi liền trả lời: Trung hoa là một nước
lớn, dĩ nhiên có cả trời đất núi sông cao rộng, nhân vật đông
nhiều, còn Việt-Nam chúng tôi là một nước nhỏ nhưng không
thiếu phần địa linh, nhân kiệt, danh lam thắng tích, tú thú kỳ
sơn.
Tiếp đó sứ Tàu ra câu đối:
- Lạc thuỷ Thần Qui linh ứng triệu, Thiên số Cửu, địa số Cửu,
Cửu Cửu bát thập nhất số, số số hỗn thành tam Đại Đạo, đạo
hợp Trung hoa nhất thành hữu cảm.
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洛水神龜靈應兆。天數九。地數九。九九八十一數。數數混成
三大道。道合中花一誠有感。
(Nghĩa là: Sông Lạc Thuỷ con Thần Qui dâng điềm linh ứng,
trời có chín số, đất có chín số, 9 lần 9 là 81 số. Số này hỗn
hợp số khác, tạo thành ba nền Đạo lớn. Đạo hợp với Trung
hoa nhất thành hữu cảm)
Cụ Mạc Đĩnh Chi đối lại:
- Trường sơn Linh Phượng lưỡng trình tường, thư thanh Lục,
hùng thanh Lục, Lục Lục tam thập lục thanh, thanh thanh minh
triệt Cửu Trùng Thiên. Thiên tứ Việt Nam vạn giáo qui nguyên.
長山靈鳳兩呈祥。雎聲六。雄聲六。六六三十六聲。聲聲鳴徹
九重天。天賜越南萬教歸源。
(Nghĩa là: Núi Trường sơn đôi Linh Phượng bày tỏ điềm lành,
con trống kêu sáu tiếng, con mái kêu sáu tiếng, 6 lần 6 là 36
tiếng, tiếng nọ hoà tấu tiếng kia thấu suốt chín từng trời cao.
Trời cho nước Việt Nam vạn giáo qui nguyên).
Thật vậy, châu Á là nơi phát tích ra một triết lý cao siêu, mà
siêu khoa học nữa.Bởi ngày nay nhân loại đều lấy theo những
nguyên lý này mà tạo ra một nền văn minh hoá học tuyệt vời,
chính là thai nghén ra nguyên tử học đó vậy.
Khi sứ Tàu hãnh diện đất nước này cha ông đã sáng tạo ra
một phương thức toán học cao siêu, mầu nhiệm, nhưng tinh
thần của nước mạnh bao giờ cũng muốn chinh phục các nước
nhược tiểu, nhỏ nhen, vì thế mà Việt Nam cũng rơi vào tay liệt
cường làm bá chủ. Thuở ấy dân Việt chúng ta cũng là một
giống dân Bách Việt nằm dọc theo bờ Dương Tử, bên cạnh
Động Đình Hồ, lần lần tiến xuống miền Nam lấy tên là ViệtNam 越 南 Việc ỷ mạnh hiếp yếu không phải là điều mong
muốn của ông Cha Trời. Thế là ngày nay đã giáp một vòng trời
đất rồi tất cả đều không có lòng nhân như Đức Chí-Tôn muốn.
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Nay Việt Nam là một nước nhỏ nhưng được sự tôi luyện vào
"lò luyện thép" có lẽ cũng đủ cho số kiếp cùng nghiệp quả trả
vay rồi qua ngàn năm nô lệ Tàu, 81 năm nô lệ Tây, nên Đức
Thượng Đế mới ban cho một mối Đạo như vầy. Thầy tiên tri:
"Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
"Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ"
Luận về sự ứng đối qua các con số, thì thấy rằng:
" Số 9 là cơ huyền-diệu nhiệm mầu. Huyền diệu hơn hết là số
đó. Nó là cơ chuyển biến đến mực độ tận thiện tận mỹ, toàn
năng, toàn tri.
Là 1+8 tức là cơ vận-hành trong trạng thái tĩnh được lý Tháicực thúc đẩy thêm cho nên năng-tri sáng suốt
Nó cũng là 3+6. 3 và 6 là hai lý nhiệm-mầu và đều ở trong
trạng-thái động.
Nó cũng có nghĩa là 3x3 hay 3 bình-phương là cấp bực tam
ngôi biến-hóa, vận-hành suốt thông trời đất. Đến số 9 là đến
chỗ tột cùng vận-động để hiệp về cơ qui nhứt. Phép toán học
thử đến 9 rồi trở về 0 là vậy. Cùng cực cái động tức trở về
trạng-thái tịnh nguyên-thủy.
Lời đối đáp của Cụ Mạc Đĩnh Chi đúng theo Thánh ý như việc
làm của Đức Chí-Tôn ngày nay đã sắp sẵn: Nếu nhìn vào bản
đồ thì Việt Nam có dãy Trường sơn như cái xương sống của
đất nước, mà Tây-ninh có núi Bà Đen là trái núi sau cùng đối
với dãy Trương sơn ấy. Chim phượng thì có đôi gọi là Phượng
Hoàng: (Phượng là chim trống, Hoàng là chim mái).Cũng nói
lên hai lý Âm Dương của trời, cũng chỉ hai Đấng quyền năng
Tao hoá vậy. Nếu nói rằng Càn vi Thiên, Khôn vi Địa, nghĩa là
Trời Dương đất Âm đây là nói về khí (thuộc Thiên). Nhưng khi
nói về đất thì Cương Nhu: thì đất là cương (dương) nước là
nhu (là Âm). Ở người thì Nhân nghĩa làm Đạo trọng.
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Dịch,hựu viết: "Càn hào dụng Cửu,Khôn hào dụng Lục"
(hào Càn dùng số 9, hào Khôn dùng số 6)
Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân mà trong
Kinh Dịch gọi là "Tham Thiên lưỡng địa" vì trong năm con số
sanh của Ngũ hành 1,2,3,4,5:
- Số trời có ba số (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số (2,4) cộng hai số này lại thành 6
Số 9 là số Thái Dương; số 6 là số Thái Âm. Tham Thiên
Lưỡng địa còn có thể giải thích là mỗi quẻ trong Bát Quái có
ba hào, vì thế số 3 là số quan trọng trong Kinh Dịch:
- Lấy số 3 mà nhân 3 thì thành 9 (3x3=9) gọi là Tham Thiên,
số Trời, số Thái Dương.
- Lấy số 3 nhân cho 2 thành ra số 6 (3x2=6) gọi là Lưỡng địa,
vì số 2 là số chẵn, số đất. Số 6 là số Thái Âm.
Hào quẻ Càn dùng số 9, hào quẻ Khôn dùng số 6.
6 đây là nói qui tắc hạn số để vận chuyển Pháp luân.
Dùng số 9 của quẻ Càn mà nhân cho 4 thì được 36.
Áp dụng con số này làm chiều cao 36m của hai Đài Lôi Âm
Cổ và Bạch Ngọc Chung (hai bên Hiệp Thiên đài) của Đền
Thánh-Tòa Thánh Tây Ninh.
Dùng số 6 trong quẻ Khôn nhân cho 4 thì được 24. Áp dụng
con số này làm chiều cao cho Nghinh Phong Đài Đền Thánh
có chiều cao 24 m
Rồi lấy số 36 và số 24 nhân lên 4 lần:
(36x4= 216) + (24x4=144) = 360.
Số thăng giảm đều số 6. Hiệp lại thành 360 (vòng tròn 360o),
đó là hoàn thành độ số vận chuyển pháp luân. Phép tu tánh
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mạng (trung đạo) dùng phương pháp này để tịnh dưỡng vận
chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng theo qui tắc mà vận
hành (Xem bí quyết chân tu trung đạo)
Đức Chí-Tôn đến là ngôi Dương, còn Phật Mẫu là ngôi Âm.
Xưa Đạo Phật chỉ niệm sáu chữ gọi là "Lục tự Di-Đà" tức
nhiên chỉ độ phần Dương mà thôi. Còn cơ tận độ chúng sanh
này qui nguyên vị nên câu chú của Thầy có 12 chữ tức là 6
Dương, 6 Âm là thế. Sáu nhân cho 6 thành ra 36. Số 3 là chỉ
quẻ Càn ☰ vi Thiên có 3 nét liền. Số 6 là chỉ vào quẻ Khôn
☷ vi Địa thành hình bằng 6 nét đứt. (Khi 3+6=9) Chính đây là
nói đến hai quẻ Càn Khôn chủ của Bát quái đó vậy. Hình ảnh
này sẽ thấy ngay trước mặt tiền Đền Thánh có hai lầu Chuông
và trống gọi là Bạch Ngọc Chung đài cao 36m và Lôi Âm Cổ
đài cũng cao 36m. Nơi đây Tứ thời Nhựt tụng luôn có tiếng
chuông trống vang rền để thức tỉnh nhân tâm, hầu cho chúng
sanh giác ngộ biết hướng về Thiêng liêng, đồng thời cũng thấu
suốt đến Phong đô mà giục thức chơn hồn qua "Chín từng trời
đất thông truyền chứng tri". Quả như ý muốn của Đức Chí Tôn
trong tinh thần qui Tam hiệp Ngũ.
Long Mã trong nghi thức Tôn giáo:
Trong nghi thức tiếp rước của Đạo Cao Đài có nghi thức MÚA
LONG MÃ. Đây là một nét văn hóa nổi bật, độc nhất vô nhị, vì
không nơi nào có. Trước đây, người ta chỉ biết múa lân, múa
rồng, múa sư tử, ngày nay Đạo Cao Đài có nghi thức múa
Long Mã rất đẹp và oai nghiêm để tiếp rước Hội Thánh, hoặc
các Chức sắc Đại Thiên phong lãnh đạo Hội Thánh cũng như
các vị lãnh đạo quốc gia và Tôn giáo. Điệu múa Long Mã
không giống múa Lân, điệu múa có lúc rất hùng dũng, có lúc
rất uyển chuyển, tập luyện rất công phu. Hình Long Mã đẹp và
lạ mắt, làm nguyên hình, chỉ có 4 chân được thay bằng 4 chân
của hai người múa mà lớp vải quần vẽ giống như vảy chân
của Long Mã.
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Hình Long Mã còn được bông bằng các thứ cành cây hoa
kiểng, trên một sườn xe hơi bốn bánh, trên lưng có làm chỗ để
chở Liên đài của chư Chức sắc phẩm cấp cao từ hàng Tiên vị
trở lên khi qui Thiên, di chuyển đến các nơi tế lễ và đến Bửu
tháp, gọi là Liên đài kỵ Long Mã. Thế nên, Long Mã là một
trong những nét đặc trưng của Đạo Cao Đài. Ngoài điệu múa
Long Mã, Đạo Cao Đài còn sáng chế ra điệu múa của Tứ Linh,
gồm: múa Rồng, múa Ngọc Kỳ Lân, múa Qui, múa Phụng. Các
điệu múa nầy được biểu diễn trong các kỳ Đại Lễ của Đạo,
khiến cho khách thập phương đến tham quan rất thích thú và
tán thưởng.

LONG MÃ QUÌ
Đền Thánh là hình trạng Bạch Ngọc Kinh tại thế, kiến trúc theo
Thiên Đình thể hiện cổ kim tổng hợp, đúc kết tinh hoa hai nền
văn minh Âu Á về khoa học lẫn Đạo học. Từ xa nhìn vào nhận
diện nó là con Tu vật: một con LONG MÃ QUÌ đem nguồn
sống vĩnh sanh cho loài người, bởi bên trong nó là Pháp giới
gồm có:
- Bát Quái Đài thể hiện Bạch Ngọc Kinh,
- Cửu Trùng Đài thể hiện Cửu Thiên Khai Hóa,
- Hiệp Thiên Đài là hình trạng Cung Hiệp Thiên Hành Hóa trên
Diêu Trì Cung một cảnh giới.
Muốn vào Bát Quái Đài, trước phải vào Hiệp Thiên Đài là cửa
Trời – Người hiệp nhứt, rồi qua Cửu Trùng Đài phải chịu sự
khảo duợt của Cửu phẩm Thần Tiên, chịu nỗi rồi mới vào Bát
Quái Đài được, bằng chẳng phải thối bước. Đền Thánh tuy uynghi như thế nhưng vẫn còn tạm. Sau đây phải xây cất Tổ
Đình theo Thánh Giáo của Đức Chí Tôn mà nền móng Bát
Quái Đài đã xây xong vào năm Canh-Ngọ (1930) tại trụ phướn
(mặt trước của Đền).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LONG MẠCH
龍脈
Long mạch là mạch nước ngầm ở dưới đất có ảnh hưởng
đến linh khí của vùng đất đó. Các thầy địa lý gọi khí thế của
núi sông là Long mạch.

LONG NỮ
龍女
Bà Nữ Đầu Sư Chơn linh Long Nữ.
Long Nữ là ai?
Đức Chí-Tôn nói với Bà Nữ Đầu sư Lâm Hương Thanh. Do
bài trường thiên của Đức Phật Bà cho biết về Chơn Linh Bà
Nữ Đầu-Sư Lâm Hương Thanh là Long-Nữ hầu Phật Bà Quan
Âm Bồ-Tát. Lúc Bà Long-Nữ tình nguyện lãnh lịnh nơi Ngọc
Hư-Cung xuống thế độ Nữ-phái. Bà Long-Nữ hứa với Phật Bà
nên Thầy nhứt định dành phần công-quả lại cho Bà Nữ ĐầuSư Lâm Hương-Thanh.
Đức Hộ-Pháp nói: "Ngày nay là Lễ của Đức Phật Thích Ca và
là ngày Lễ của Chị chúng ta, chúng ta nên để tâm cầu nguyện
Chơn linh của Ngài và của Bà, tức nhiên là Long Nữ, cả thảy
chúng ta đều biết cái bí mật ấy. Thật ra, là người đòi của Phật
Quan Âm Bồ Tát đó vậy. Bần Đạo hiểu về cái thuyết bí mật
của Đức Quan Âm Bồ Tát lãnh trách nhiệm trọng yếu, vâng
lịnh Đức Di Lạc Vương Phật, Chưởng quản điều khiển Bát
Nhã Thuyền. Vì cớ cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát không thể
giáng trần được, chính mình Long Nữ là người hầu của Bà,
tình nguyện giáng trần đặng hiệp với các Chơn linh, các Cung
các Điện và Hộ Pháp, đặng mở nền Chánh giáo của Đức Chí
Tôn, hầu tận độ vạn linh đoạt cơ giải thoát. Nguơn linh của
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Long-Nữ đã theo hầu Đức Quan Âm Bồ-Tát mấy kiếp, đã đến
trần thì căn Phật của Người vẫn thế... Chị Nữ Đầu Sư vẫn
thương yêu Đức Phật Thích Ca lắm. Tuy vân, Đức Chí-Tôn
đến kêu Người phải về cùng Thầy mà sự thật tâm Đạo của Chị
từ bé tới lớn chỉ theo chơn Đức Phật Thích-Ca mà thôi, nếu
xét đoán ra đã biết Đạo thì sự ấy không chi lạ.

LONG PHỤNG
龍鳳
E: Dragon and phoenix.
F: Dragon et phénix.
Long phụng là con rồng và con phụng. Chỉ đôi uyên ương,
hay là đôi trai gái sánh duyên vợ chồng.(Long: Rồng,. Phụng:
con chim phụng hay chim phượng).
Việt nam ta có câu chúc tụng cho vợ chồng mới cưới: Long
Phụng hòa minh, Sắt cầm hảo hiệp.Trong các đám hỏi hay
đám cưới Việt Nam, luôn luôn có một đôi đèn sáp lớn, trên đó
một cây có chạm hình con Rồng và một cây chạm hình con
Phụng, gọi là đôi đèn Long Phụng. Long là rồng tượng trưng
chú rể nên cây đèn nầy phải đặt bên phái nam, tức là đặt bên
trái của bàn thờ; chim phụng tượng trưng cô dâu nên cây đèn
nầy đặt phải đặt bên phái nữ, tức là đặt bên mặt của bàn thờ.
Đôi đèn Long Phụng đốt lên đặt trên bàn thờ Cửu Huyền Thất
Tổ để cho dâu rể làm lễ và cầu nguyện Cửu Huyền Thất Tổ
chứng minh và phò hộ đôi vợ chồng mới cưới được bền duyên
tơ tóc. Long Phụng tượng trưng đôi vợ chồng, được lấy từ
điển tích chàng Tiêu Sử và nàng Lộng Ngọc của nước Tần
thời Xuân Thu bên Tàu.
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LONG TRỌNG
隆重
E: Solemn.
F: Solennel.
Long trọng là to lớn, trang nghiêm, tổ chức nghi lễ đầy đủ
nghi thức. (Long: Thịnh, tốt, lớn. Trọng: nặng).

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

LONG TUYỀN KIẾM
龍泉劍
Đức Hộ-Pháp thu hồi ếm Long Tuyền kiếm
1-Lịch sử
Long-Tuyền
Kiếm: "Theo sách Thông
Chí, lúc nhà Tấn chưa diệt
được nước Ngô, có quan
Thiếu Phó Trương Hoa biết
xem Thiên văn, thường thấy
giữa sao Đẩu và sao Ngưu
có luồng khí màu đỏ tía. Các
đạo gia đều nói đó là điềm
báo nước Ngô đang buổi
cường thịnh, chưa đánh
được. Riêng Trương Hoa thì cho lời nói ấy không đúng, nhưng
vẫn để ý dò xét. Đến khi nước Tấn đánh lấy nước Ngô rồi, ông
thấy luồng khí ấy lại có vẻ mạnh và sáng hơn trước. Trương
Hoa đem việc nầy hỏi Lôi Hoán - một ông quan rất giỏi về
Thiên văn thuật số- Lôi Hoán cùng Trương Hoa lên lầu cao
quan sát một hồi lâu. Lôi Hoán nói: Chỉ giữa hai sao Đẩu và
Ngưu mới có luồng khí lạ đó, ấy là cái tinh của bảo kiếm ở
Phong Thành xông lên. Trương Hoa nói: Quả vậy, nay tôi
muốn nhờ anh ra làm quan lệnh ở đất ấy rồi ra công tìm Kiếm
báu. Lôi Hoán nhận lời. Trương Hoa vận động cho Lôi Hoán
đến Phong Thành làm quan lệnh, ban đêm quan sát thấy
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luồng khí sáng đó phát ra từ nền nhà ngục, nên cho đào
xuống, tìm thấy một cái hòm bằng đá màu nâu, nằm sâu dưới
lòng đất hơn bốn trượng. Mở ra, khí sáng lóe lên, bên trong có
hai thanh bảo kiếm: một thanh khắc chữ Long Tuyền, một
thanh khắc chữ Thái A nơi cán kiếm. Đêm ấy, luồng khí sáng
không còn hiện ra ở giữa sao Đẩu và sao Ngưu nữa. Cặp
kiếm này có tên Long Tuyền và Thái A gọi là cặp Âm Dương
Kiếm, Long Tuyền là cây gươm trống và Thái A là cây gươm
mái. Lôi Hoán giữ cây Long Tuyền Kiếm, luôn luôn đeo bên
mình, còn cây Thái A Kiếm thì Lôi Hoán dâng lên vua Tấn.
Nay, thời buổi Cao Đài: đã đến lúc oan nghiệt của Việt-Nam
vừa mãn, Thiên Đình đã định cho Đức Hộ Pháp, Ngài có
nhiệm vụ thu hồi Long Tuyền Kiếm để sau nầy Việt Nam có
được Thánh chúa và tướng tài xuất thế..
Đêm 28 tháng 02 năm Kỷ-Tỵ (1929) Bát Nương giáng Cơ bảo:
đã đến thời kỳ Đức Ngài đi thu hồi Long Tuyền Kiếm và theo
sự chỉ dẫn của Bát Nương. Khởi hành từ Khổ Hiền Trang (lúc
Đức Ngài xuống làng Phú Mỹ Tỉnh Mỹ-Tho truyền Đạo, tạo
được nơi đây một Thánh Thất lấy tên là Khổ Hiền Trang).
Tham dự vào tổ chức này có ông Hiền Nhơn Lê Văn Trung và
ông Đinh Công Trứ (Giám Đốc Trường Qui Thiện) có mặt
trong phái đoàn do Đức Hộ-Pháp hướng dẫn: đi ghe vào Láng
Cát ở làng Phú Mỹ (tỉnh Mỹ-Tho) để lấy phép ếm Long Tuyền
Kiếm. Sau, ông Hiền Nhơn Lê Văn Trung, có thuật rõ lại trong
Bài Phủ Dụ, đọc trong dịp Lễ An Vị Phật Mẫu tại Đền Thờ Phật
Mẫu nơi Trí Giác Cung (Địa Linh Động) ngày 19-12-Bính Ngọ
(dl 29-1-1967). Trích một đoạn trong bài Phủ Dụ:
… "Ngày 28-3-1930, Đức Ngài đến có hai vị nữ phái (vì lâu
nên không nhớ tên) và bốn vị nam phái là ông Tri, Chiêu, Lư,
với Lễ Sanh Thái Chia Thanh, sau là Giáo Sư Tần Nhơn. Đức
Ngài đến lần nầy là để đi tìm Long Tuyền Kiếm. Đoàn người đi
thuyền theo kinh chợ Thầy Yến về hướng Đông Bắc độ 5.000
thước, gặp một láng cát, rời thuyền lên bờ đi bộ, băng qua
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cánh đồng sình lầy, năng lác, khoảng 700 thước gặp một gò
đất độ 700 thước vuông, chạy dài theo chiều Đông Tây. Từ
mực nước ở đầu gò hướng Đông, đo vào 70 thước, chọn
đúng trung tâm, đào xuống 1m3 tấc, gặp một phiến đá lớn,
khiên phiến đá ấy lên, đào thêm xuống 3 tấc gặp một khối đá
khác, trên mặt khối đá ấy có một hình nhơn bằng đồng đen,
cao 1 tấc 8, một lưỡi dao gãy cán đè lên 6 con cờ Tướng bằng
ngà gồm: 1 con tướng, 2 con sĩ, 2 con xe, 1 con chốt và 6
đồng tiền kẽm để 6 góc, ứng vào 6 cung: Chấn, Cấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài, còn hai cung CÀN và KHẢM để trống. Khiên khối
đá ấy lên, ở dưới có cái hộp bọc chì dài 9 tấc, rộng 3 tấc, cao
1 tấc 8, Đức Ngài cho biết bên trong hộp ấy có thanh Long
Tuyền Kiếm và đạo linh phù. Vừa lấy hộp đựng Long Tuyền
Kiếm khỏi lòng đất thì một mạch nước trắng xóa phun lên, Đức
Ngài hành phép giải khai long mạch và chỉ dạy tín hữu đào
một con rạch dẫn nước từ long mạch ra sông, để được châu
lưu khắp giang san Việt. (Đặc san–HTKDngày 7-4.CT(11-51970) 22-6.CT(24-7-1970)
Trên đường đi tìm Long tuyền Kiếm Đức Ngài chấp bút
được Đức Lỗ Ban giáng Cơ chỉ dẫn: hãy đến Thảo Đường
(Thảo Đường nầy là chỗ do Đức Phật Mẫu chỉ dạy khẩn một lô
đất hoang 60 mẫu và khai một con kinh vào năm 1928, theo
bài thi của Đức Phật Mẫu dạy:
Thảo Đường phước địa ngộ tòng hoa,
Lục ức dư niên võ trụ hòa.
Cộng hưởng phàm gian an lạc nghiệp,
Thế đăng Bồng đảo định âu ca.
Khi đến con kinh mà ông Đinh Công Trứ với bổn đạo khai
thác, có tạo một ngôi nhà tạm bằng cây lá thờ Đức Chí Tôn.
Đức Lỗ Ban dạy: bước về phía Tây Nam 280 bước thì lấy
được cái ếm. Lấy xong, Đức Ngài giải nghĩa liền rằng: Long
Tuyền kiếm nầy là do đời Tàu cai trị Việt Nam ếm để sát hại
nhơn tài, dầu có Trạng ra đời cũng bị vớt đứt (là yểu mạng).
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Đức Lỗ Ban cho Bần Đạo biết có hai vị Thần ở giữ đây, chỉ
dành riêng cho kẻ mạng Trời đến lấy món ếm nầy mà thôi.
Nguyên nhân người Tàu ếm Long Tuyền Kiếm:
Đêm 18 tháng 10 năm Mậu-Thìn (1928) Bát Nương Diêu-TrìCung giáng Cơ tiết lộ: là vào năm 1789 sau khi Quang Trung
Hoàng Đế đại thắng quân Thanh, triều đình Thanh bên Tàu bí
mật sai một vị địa lý sang Việt Nam, dùng Long Tuyền Kiếm
ếm long mạch, ếm vào huyệt kết phát nhân tài của Việt-Nam,
để khi Việt-Nam có sản xuất nhân tài thì kiếm báu nầy giết
chết lúc còn trẻ tuổi, khiến Thánh chúa và dũng tướng Việt
Nam không xuất hiện được. Đến năm 1917, triều đình Thanh
sai thêm một vị địa lý khác len lỏi qua Việt Nam kiểm soát lại
nơi ếm Long Tuyền Kiếm, rồi dùng linh phù ếm thêm để bảo
vệ Long Tuyền Kiếm, tức là sau trận giặc Âu Châu bùng nổ,
Tàu có sai một người Triều Châu độ 65 tuổi qua ếm một lần
nữa.
(Chuyện trên đây ở địa phương nầy, hàng lão thành nhiều
người hiểu biết). Một tài liệu khác tựa đề: Một Kỷ niệm thiêng
liêng cứu quốc do ông Hà Văn Biện, Cai Quản Ban Tổng Trạo
Trung Ương, sao y nguyên văn, ngày 20-9-Nhâm Tý (dl: 2610-1972), xin chép ra sau đây, để độc giả có thêm tài liệu khảo
xét.
"Đêm 18-10-Mậu Thìn (1928), Đức Hộ Pháp chấp bút, Bát
Nương về mách rằng: Nơi làng Phú Mỹ có Long Tuyền Kiếm,
phải đến đó lấy cho được thì sau nầy dân Việt Nam được phát
triển và đất đó sẽ thành Thánh địa. Qua đến ngày 29-2-Kỷ Tỵ
(1929) [ngày nầy còn tồn nghi?], Đức Hộ Pháp mới khởi sự đi
lấy Long Tuyền Kiếm do Cơ Bút chỉ ở giữa đồng, nơi hiện giờ
là Sở Thảo Đường, có dạng hình núi, núp ở mé bên kia sông,
hướng mặt Trời mọc, cánh Đông Bắc, trước Thánh Thất Khổ
Hiền Trang.Thánh Thất ở Tây Nam, phải đi theo rạch chợ
Thầy Yến vô Láng Cát tràm sập độ chừng 5 cây số mới đến.
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Khi đến địa điểm, đậu ghe lên bờ, đi bộ chừng 700 thước, thấy
nước nơi rạch ao hồ phèn trong vắt, còn đồng thì toàn là năng,
lác. Xa hơn nữa là đưng, bàng, đất đen như mực, cả đồng
ruộng mà không thấy lúa và trồng cây chi cả. Dân bản xứ sống
về nghề đương: bàng, tranh, còn dài theo rạch thì lò gốm sản
xuất chén, dĩa..Khi tìm thấy khoảnh đất màu vàng nơi gò, bề
ngang độ chừng 70 thước, chiều dài từ Bắc chí Nam chừng 50
thước. Đoạn Đức Ngài chấp bút, có Đấng vô hình nhập vào
xưng là Lỗ Ban, chỉ chỗ đào ngay chót núi sâu xuống chừng 3
tấc tây thì đụng đá, vì núi sắp nổi lên chưa khỏi mặt đất. Sư Lỗ
Ban cho biết đây là phép ếm của Trạng Tàu khi xưa vì Trạng
Tàu biết chỗ nầy là núi vàng có linh huyệt, sợ sau nầy núi nổi
lên thành hình thì nước Việt Nam có Trạng ra đời sẽ phục
nghiệp. Khi có vua rồi, Việt Nam sẽ cường thịnh, làm bá chủ
mà Tàu phải bị lệ thuộc, nên Tàu quyết định đưa người lén
sang ếm Long Tuyền Kiếm, vì phép ếm nầy lạ lắm, nếu có
nhơn tài hay Trạng ra đời, đều bị lưỡi kiếm nầy vớt chết hết.
Đức Lỗ Ban còn cho biết, nơi đây có một vị Thần vâng sứ
mạng Ngọc Đế ở đây gìn giữ vật báu, không cho ai biết mà lấy
được, chỉ dành riêng cho Trạng Trời lấy vật báu nầy mà thôi.
Đức Hộ Pháp nói: Ngày kỷ niệm giống Lạc Hồng được hưởng
Đạo Trời khai, sẽ gỡ ách nhơn loại và sẽ cởi ách nô lệ. Dòng
dõi tổ phụ sẽ phục nghiệp, có thể dân tộc xuất hiện nhiều nhân
tài, phá tan xiềng xích, chẳng còn lệ thuộc với sắc dân nào.
Nếu chậm trễ là do dân tộc Việt Nam không tôn thờ chủ nghĩa
của Đức Chí Tôn, không đủ yêu mến nhau, cứ tranh giành
phúc lộc mãi và vì tổ phụ vay nợ máu Chúa Trịnh, chúa
Nguyễn, còn dính dòng máu ấy nên dân tộc phải trả, nên chưa
hưởng sớm. Vì tội Chúa mà tôi mang, cha làm mà con phải
trả, ai có mang dòng máu ấy thì phải trả mới mong vãn hồi độc
lập.
Đức Ngài dạy đào một con kinh từ ngọn tràm sập (chỗ đậu
ghe) đào băng ngang chót lưỡi Long Tuyền Kiếm cho bứt, ấy
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là phép để trừ tuyệt cái ếm sát nhân tài. (Sau khi cả anh em
Minh Thiện Đàn cố đào ngày đêm cho xong con kinh ấy. Gần
ngoài vàm, phần đất tư chủ họ nằm ngang đường cản trở, mà
anh em cố đào cho xong). Đúng 1 giờ chiều cùng ngày đó về
dùng cơm tại nhà ông Lê Văn Trung và về đến Khổ Hiền Trang
là 4 giờ.."Một tài liệu khác kể lại khá chi tiết phép ếm của
người Tàu bằng Long Tuyền Kiếm như sau:
Ông Chơn Nhơn Phạm Duy Hoai, hồi làm việc chung với
Ngài Hiền Nhơn Lê Văn Trung, được Ngài Trung thuật lại cho
nghe những việc liên quan đến Long Tuyền Kiếm. Nay Ông
Chơn Nhơn Hoai (Ông Tám Hoai) kể lại: "Thuở nhỏ, lúc ông
Trung còn ôm cặp đi học, ông đi bằng xuồng đến trường học ở
chợ Phú Mỹ, ông có biết một đám xác đem chôn nơi Láng Cát.
Sau đó, lúc ở quán bên đường, ông có nghe một ông lão
chuyên môn làm mướn trong vùng, ai mướn chi, ông cũng làm
để kiếm sống, ở làng Phú Mỹ, mọi người đều biết ông. Ông lão
cằn nhằn lông bông là bữa hổm có đi chôn một bà, phải đào
huyệt tới bốn lần mới chôn được. Nghe vậy, một người Tàu,
đã có mặt tại Phú Mỹ và quanh quẩn nơi đây cả tháng rồi, ông
Tàu nói là đi tìm bà con nhưng chưa gặp. Người Tàu nầy từ
bàn kế bên bước qua hỏi ông lão là đám xác chôn ở đâu? Ông
lão đáp là chôn ở Láng Cát. Người Tàu hỏi vì sao lại đào tới
bốn huyệt vậy? - Ông lão đáp: Bởi vì đào xuống gặp đá, đá
cứng quá, mới bỏ chỗ đó, qua đào chỗ khác, cứ thế mà đào
đến cái thứ tư là ra bìa gần kinh thì mới đào xuống được để
chôn, nhưng chôn cũng không sâu vì đá, hơn nữa trời cũng
quá khuya, phải về. Người Tàu liền mướn ông lão chèo ghe
đưa ông ta đến chỗ đó để ông coi, giá là 2 cắc. Ông lão kể câu
chuyện tại quán. Sau khi người Tàu đó đi xem xong thì trở về.
Người Tàu ấy lại hẹn với ông lão là ngày mai nhờ ông lão
chèo đưa đi một chuyến nữa. Ông Lão nói rằng: không hiểu
ông Tàu đi lên bờ vào trong Láng Cát kiếm cái gì không biết,
chỉ thấy ổng cầm trên tay một cái bọc gói kín và bưng một hủ
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cải bắc thảo.Thế rồi thời gian trôi qua, ông lão làm mướn cũng
không còn và người Tàu cũng vắng đi từ dạo đó. Cho đến một
hôm, gần 14 hay 15 năm sau, sau khi Đạo Cao Đài khai mở,
Đức Hộ Pháp được quyền thiêng liêng chỉ bảo đến ngay tại
Láng Cát làng Phú Mỹ lấy phép ếm là Long Tuyền Kiếm của
người Tàu.
Lúc bấy giờ, một sự trùng hợp như có sắp xếp, khiến ký ức
của ông Trung chợt nhớ lại tất cả. Nếu không có Đức Hộ Pháp
xuất hiện đi lấy Long Tuyền Kiếm thì câu chuyện của thời quá
khứ đã nằm yên trong dĩ vãng. Cho nên, lần lượt tất cả những
gì ông Trung ghi nhớ được lúc thiếu thời, giờ đây thuật lại cho
Đức Hộ Pháp nghe. Tiếp đến là đoàn người được Đức Hộ
Pháp chỉ định, không quên mang theo những vật dụng cần
thiết cho công cuộc đào bới, lên đường vào buổi sáng sớm
hôm đó. Xuồng đến Láng Cát, dừng lại cặm sào. Đức Hộ Pháp
bảo đặt một cái bàn ở một nơi cao nhứt, đoạn Ngài ngồi vào
bàn, định thần chấp bút. Lỗ Ban Sư giáng, tường thuật lại gốc
tích từ giai đoạn và chỉ cách tháo gỡ.
Đức Ngài hỏi: Họ ếm nơi nào, nhờ Lỗ Ban Sư chỉ giùm.
Lỗ Ban đáp: Lấy bàn nầy làm trung tâm, đi về hướng mặt Trời
lặn 30 bước, đào xuống sẽ gặp. Đức Hộ Pháp chọn một người
cao, bước dài và một người thấp, bước ngắn hơn, cùng bước
một lượt, đúng 30 bước thì dừng lại. Ngài mới lấy trung bình,
rồi sắp người bày đứng hàng ngang, mỗi người một cái cuốc,
đồng đào xuống. Cả một hàng cuốc, cuốc mỗi lúc một sâu
thành đường rảnh, thế mà vẫn không thấy chi cả. Đã mệt mà
chưa phát hiện được gì, nên tinh thần họ có vẻ hồ nghi. Trong
lúc mọi người đang chống cuốc nghỉ xả hơi, đột nhiên có một
vị nói: còn bụi cỏ chác trước mặt nầy để làm gì! Vừa nói thì vị
nọ vừa cuốc bụi cỏ lật ngang, thấy có dấu lạ, vị nọ moi lên thì
thấy đó là một cái dao lớn dài gãy cán, đầy sét và một hủ bịt
kín. Trút hủ ra thì có: một cái hột gà đen thui, 6 con cờ tướng
bằng ngà, mấy đồng tiền kẽm đời Minh Mạng. Mọi người
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mừng rỡ thỉnh Đức Hộ Pháp đến xem. Đức Ngài biểu ông
Trung đem đi rửa. Ông Trung nói là sau khi rửa sạch liền đem
dâng cho Đức Hộ Pháp, ông quên xem là con cờ gì và lại ông
không dám hỏi....Tại cái gò đất vàng, Đức Ngài nói: đây là một
cái núi chưa nổi. Sau nầy, nếu núi nổi lên thì tại đây có một
thứ đá rất đẹp, nằm từng lớp, cứ lấy lên mà bán rất nhiều tiền
vì nơi khác không có.
Tại Báo Ân Từ Tòa Thánh, Ông Tám Hoai cùng các vị Phạm
Môn có nghe Đức Phạm Hộ Pháp thuật lại về cây Long Tuyền
Kiếm ếm tại Láng Cát Phú Mỹ như sau: Ở sâu dưới đất 300
thước, có một long mạch (mạch nước ngầm) chạy từ núi Bà
Đen, qua nội ô Tòa Thánh, xuống tới làng Phú Mỹ, trổ lên tại
Láng Cát ở Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho. Cho nên Láng Cát là một linh
huyệt và vùng Phú Mỹ sẽ sản xuất nhiều nhơn tài cho nước
Việt Nam. Các nhà chiêm tinh và phong thủy Tàu biết được
điều đó, nên sai người đem Long Tuyền Kiếm sang ếm ngay
linh huyệt ấy, để khi có nhơn tài xuất hiện thì kiếm đó giết chết
lúc còn trẻ, để nước Việt Nam không người tài giỏi chống lại
người Tàu. Nhưng nghiệp quả của nước Việt Nam đã hết, Bát
Nương Diêu-Trì-Cung giáng cơ nói với Đức Hộ Pháp đi lấy cái
ếm Long Tuyền Kiếm. Sau khi lấy xong, Đức Ngài dạy ông
Trung đào một con kinh nhỏ băng ngang linh huyệt cho nước
trong long mạch tràn lên, châu lưu khắp sông ngòi, phá tuyệt
cái ếm của Tàu. Hôm nay, nhân hay tin Thiếu Tá Tòng, con
trưởng của ông Trung tử trận, Đức Phạm Hộ Pháp nói: Bần
Đạo biểu đào con kinh băng qua linh huyệt mà làm không
xong sao vậy? -Ông Trung bước đến gần Đức Hộ Pháp nói
nho nhỏ gì đó, Đức Ngài mới nói tiếp: Nhạc Vân bao giờ cũng
chết yểu."
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LONG VÂN
龍雲
E: Dragon in the clouds.
F: Dragon dans les nuages.
(Long: Rồng, Vân: mây). Long-Vân hay Hội Long-Vân 龍雲會
tức nhiên là Hội rồng mây. Đây là một thành ngữ xuất xứ ở
Kinh Dịch "Vân tùng long, phong tùng hổ 雲從龍, 風從虎 là
Mây theo rồng, gió theo cọp. Ý chỉ thời may vận đỏ đển là lúc
tôi Hiền gặp chúa Thánh, như Rồng gặp được mây.
Hội Long Vân có hai nghĩa:
1- Hội Long Vân là hội thi tuyển người tài giỏi ra giúp dân giúp
nước. Kinh Vào Học có câu:
"May duyên gặp hội long vân,
"Thuyền thơ ngọn gió Các Đằng xuôi đưa."
Kinh Dịch cũng nói: "Vân tòng long, phong tòng hổ, Thánh
nhân tác nhi vạn vật đổ", nghĩa là Mây theo rồng, gió theo cọp,
bậc Thánh nhân dấy lên mà vạn vật được thấy.
Long vân cũng có ý nghĩa là nói người bề tôi tài giỏi gặp được
vua hiền đức, thành ra tôi hiền chúa Thánh mặc sức vẫy vùng
đem hết tài năng an bang tế thế, như rồng gặp mây.
Long vân cũng có nghĩa là cơ hội may mắn cho người tài giỏi
lập công danh sự nghiệp.
2- Hội Long vân là hội dự bị trước khi tới Hội Long Hoa. Có thể
nói rằng: Hội Long Vân là hội thi bán kết và Hội Long Hoa là
hội thi chung kết. Vì là Hội thi bán kết nên sự đào thãi rất dữ
dội để lựa những phần tử có trình độ đạo đức cao, đưa vào dự
kỳ chung kết. Hiện nay trên thế giới, khối Quỉ Vương đang
hoành hành dữ dội, khiến nhơn loại phải chịu nhiều tai họa
như: chiến tranh giết hại lẫn nhau, nghèo đói, cướp bóc.... Đó
là cơ khảo thí Tiền Long Hoa, để lọc lừa sàng sảy, loại bỏ một
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số người có nghiệp ác quá nặng. Đó cũng gọi là Hội Long Vân,
hội thi bán kết.
Qua Hội Long Vân, nhơn loại còn lại mang nghiệp quả nhẹ
hơn, nên có điều kiện tu tiến để sau cùng dự tuyển Hội Long
Hoa. Những điều nầy, sấm giảng trong dân gian Việt Nam đã
có tiên tri trước hàng trăm năm nay rồi:
Mười phần mất bảy còn ba,
Mất hai còn một mới ra thái bình.
Vậy thì, mất 7 còn 3 là thời kỳ đầu, tức Hội Long Vân.
Mất 2 còn 1 là thời kỳ sau, tức Hội Long Hoa.
Hoặc là:
Nhơn vật mười phần hao tám chín,
Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày.

LONG VỊ
龍位
Long vị là tấm
linh vị có chạm
hình rồng quấn
xung
quanh,
được sơn son
thếp vàng để
tăng phần cao
quí và đẹp đẽ.
(Long: Rồng, Vị:
chỗ đứng, bài vị).
Các Long vị nầy
đặt trên bàn thờ Đức Chí Tôn, dưới Thiên Nhãn nơi Tòa
Thánh hay Thánh Thất.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nơi Thánh Thất, có 8 Long vị đặt dưới Thiên Nhãn, tất cả long
vị đều viết bằng Hán tự:
• Hàng trên có 3 Long vị của 3 Đấng Giáo chủ Tam giáo:
- Tây Phương Giáo Chủ
- Thái Thượng Đạo Tổ
- Khổng Thánh Tiên Sư

西方敎主
太上道祖
孔聖先師

• Hàng kế, dưới, là 3 Long vị của Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Quan Âm Như Lai
- Thái Bạch Kim Tinh
- Quan Thánh Đế Quân

觀音如來
太白金星
關聖帝君

• Hàng giữa kế dưới là long vị của Giáo chủ Thánh đạo:
- Da-Tô Giáo Chủ

耶蘇敎主

• Hàng giữa dưới nữa là long vị của Giáo chủ Thần đạo:
- Khương Thượng Tử Nha

姜尚子牙

• Hàng sau cùng là Long vị của Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ 教 宗 大 道 三 期 普 渡 mà về sau Hội Thánh mới ra
lịnh thêm vào cho đủ Ngũ Chi Đại Đạo nơi hàng giữa từ trên
xuống dưới.
Các Long vị thường được làm bằng loại gỗ tốt đặc biệt, như
mít nài, giáng hương,... được thợ của Hội Thánh làm theo một
kiểu giống nhau và trước khi đặt lên bàn thờ thì được một
Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài trấn thần các Long vị.
Đối với các Chức sắc Thiên phong qui vị, các Linh vị của Chức
sắc cũng được gọi là Long vị, cho ra vẻ tôn kính.
Đạo Luật Mậu Dần: Phương Pháp thực hành: Khi đặng truy
phong rồi, con cháu hoặc anh em phải đem Long vị về Tòa
Thánh với một vài vị Chức sắc sở tại đưa lên. Khi về đến Tòa
Thánh có Đức Hộ Pháp ban quyền và làm lễ long trọng. Sau
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

256

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

khi hành lễ, đưa Long vị trở về địa phương. Hội Thánh đưa
đến cửa ngõ Tòa Thánh, rồi phái vài vị Chức sắc đưa đi tùy
theo phẩm tước, đến tận Thánh Thất sở tại. Đầu Tỉnh, Đầu
Họ, Đầu Quận Đạo phải thiết lễ và dựng mộ bia cho long
trọng.

LÒNG BÁC ÁI
"Trên mặt địa cầu nầy, nhơn loại phần nhiều cũng bởi cái lòng
vị kỷ mà gây ra lắm điều bạo ngược. Kẻ tham trộm là bởi quí
trọng của mình mà không quí trọng của thiên hạ, vì vậy nên
tính lấy của người đặng bổ thêm của mình. Yếu sức thì gạt
lường trộm cắp, mạnh thế lại ép đè cướp giựt, có khi còn hại
đến mạng người. Ăn thịt một con sanh vật là lấy huyết nhục nó
để bồi bổ cho huyết nhục mình tức là quí trọng sanh mạng
mình mà không quí trọng sanh mạng nó vậy.
Như hai đàng chiến đấu, bên nào cũng đem hết sức lực để
tiêu diệt bên kia, thì đàng nào cũng quí trọng mạng mình mà
không quí trọng sanh mạng bên nghịch.
Cái lòng vị kỷ gia hại cho nhơn quần xã hội là thế.
Nay muốn tảo trừ cái điều hại ấy, cần nhứt phải làm thế nào
cho thiên hạ ai ai cũng có cái lòng bác ái.
Bác ái là gì? (Bác là rộng, ái là thương). Lòng bác ái tức là
lòng thương rộng ra. Ta chẳng những thương ông bà, cha mẹ,
vợ con cùng là thân tộc họ hàng, mà ta còn phải thương rộng
ra cho đến cả nhơn loại chẳng luận nước nào. Ta chẳng
những thương cả nhơn loại, mà ta còn phải thương rộng ra
cho tới cả loài sanh vật khác nữa.
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LÒNG TẦN DẠ SỞ
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Rồi những kẻ lòng Tần dạ Sở,
Mới thừa cơ tráo-trở thị phi.
Khua môi uốn lưỡi thiếu chi,
Kẻ quanh đường tắt, người đi ngõ thầm.

LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY
Thường nói "lòng dạ con người" là những cái suy tư, nghĩ
ngợi, nói chung là sự hiểu biết của mỗi người. Lòng tham
không đáy ở đây là nói về sức tham nếu chứa vào cái túi là cái
túi không có phần đáy, cho nên sự muốn bao nhiêu cũng
không vừa. Câu chuyện ngụ ngôn "Ăn khế trả vàng" chứng
minh điều ấy. Nhà cậu bé có cây khế ngọt, quạ đến ăn, bảo
may túi ba gang mà đựng. Xong leo lên lưng quạ chở đi lấy
vàng, nhưng cậu ta may túi đến sáu gang, tức nhiên vì lớn quá
chở nặng không bay nỗi, khi bay ngang qua biển, đành rớt trên
biển.
Thầy than: "Hại thay! Ít người hiểu riêng rằng có Thiên lực trợ
thế, nên ngày nay cõi dinh hoàn đặng tấn hóa nguy nga, văn
minh đồ sộ; hiềm một nỗi nữa là tánh phàm lòng tham không
đáy, nên đường đời sanh trăm mối tơ vò, ách nạn không xiết
kể."

LÒNG TRẦN
E: The vulgar heart.
F: Le cœur vulgaire.
Lòng: lòng dạ. Trần: bụi, chỉ cõi trần. Tục: tầm thường thấp
kém, chỉ cõi trần. Lòng trần, đồng nghĩa Lòng tục, là lòng dạ
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còn có tính cách phàm tục, tức là lòng dạ còn ham mê mùi
trần tục.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
- Lòng trần dầu muốn phong ba dứt.
- Trau gương hạnh đức pha lòng tục.

LÒNG LANG ĐỘC
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng lang độc vui cười hớn-hở,
"Chốn Diêm-Đình phạt quở trừng răn."

LÒNG MỘ ĐẠO
Đức Hộ-Pháp nói: "Một nền Tôn-giáo nào đến nước Việt-Nam
ta đều được kết-qủa mỹ mãn. Lòng mộ đạo của Tổ phụ ta
trước kia lấy lương-thiện làm căn-bản, lấy NHÂN NGHĨA làm
môi-giới. Cái sự tôn-nghiêm của Tổ-phụ ta từ thử, hiển nhiên
chúng ta đã ngó thấy."

LÒNG THÀNH
Lòng thành do chữ Thành tâm 誠 心 mà ra, tức là lòng thì
thành, tâm thì thật. Tâm của con người có nhiều thứ khác
nhau, nhưng chỉ cần phân biệt hai loại: đó là:
-Tâm thật (chơn tâm) ấy là Phật tánh mà Thượng Đế ban cho
người ít nhiều gì cũng có. Cao Đài gọi là Thiên tánh
-Tâm giả (giả tâm), là tâm của con người sống bằng sự mưu
mô tính toán làm sao lợi cho chính mình. Vì thế nên nghiệp
chướng phát sanh và khổ đau dồn dập mãi không dứt.
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Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."

LÒNG THIỆN NIỆM
Đức Lý dạy: "Đường Đạo mỗi ngày một bước tới, lòng thiện
niệm của chúng sanh càng bữa càng dồi thêm. Lối Hạ nguơn
nầy, nếu Đấng Chí Tôn chẳng lấy đức háo sanh mà gieo lần
hạnh Đạo cho sanh linh thì mối Thiên tai chẳng chừa sót nhơn
loại nơi cõi trần u ám nầy.
Đại Đạo ngày nay, Luật đã hoàn toàn, đáng lẽ Lão xin phép
Đức Từ Bi chiếu theo đặng thâu nhập Môn đệ, cấm Cơ Bút
thâu nhận sanh linh, nhưng số người hữu căn chưa đủ, nên
phải đợi cho hiệp theo Thiên thơ, chừng đặng đủ số định cho
kẻ hữu phần thì ngày ấy chẳng còn lo chi việc phổ độ nữa.
Các Hiền hữu ráng lưu tâm chịu nhọc trong ít lâu nữa, rồi ngày
hiệp lịnh nghĩ cũng chẳng xa, ráng lần tới một lối gai chông
nữa thì tới cảnh an nhàn đình bước". [Ngày 28-2-1927 (âl 271-Đinh Mão)]

LỌNG
Thi văn dạy Đạo:
Mão đội không bằng lọng mát đầu,
Làm sao cho đặng lọng cao cao?
Che năm họ mát lòng thêm mát,
Muốn đặng mát thì học sách nào?
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LỖ BAN (Tên)
魯班
E: Ancestor of carpenters.
F: Ancêtre des charpentiers.
(Lỗ: nước Lỗ bên Tàu thời Xuân Thu. Ban: tên người). Lỗ Ban
là người nước Lỗ bên Tàu, tên là Ban, tự là Công Du, làm
nghề thợ mộc nổi tiếng là tài giỏi và khéo ở nước Lỗ và khắp
các nước chư hầu vào thời Xuân Thu. Lỗ Ban còn nổi tiếng về
bùa, chú, ếm đối, nên thường nói là Bùa Lỗ Ban. Về sau, Lỗ
Ban được tôn là Tổ Sư của nghề thợ mộc.
Sư Lỗ Ban có giáng bút chỉ Đức Hộ Pháp tìm ra chỗ ếm Long
Tuyền Kiếm ở làng Phú Mỹ (Mỹ tho) và chỉ cách cho Đức Hộ
Pháp lấy phép ếm và giải trừ phép ếm. Đức Ngài và các tín
hữu Minh-Thiện-đàn dừng lại trên một khoản đất vàng, gò cao
và rộng độ chừng 700 thước vuông. Đức Ngài lại chấp bút, Sư
Lỗ Ban giáng và chỉ đào ngang chót núi, sâu xuống chừng 3
tấc tây thì đụng đá. Lỗ Ban cho biết, đó là tháp của Trạng Tàu
táng thuở cai trị xứ ta. Trạng Tàu biết chỗ này là núi vàng, sợ
sau này núi nổi lên thành hình thì nước Việt Nam có trạng và
nhân tài sẽ phục nghiệp, nên họ quyết chiếm cứ và yếm Long
tuyền kiếm, công dụng của kiếm là vớt đứt hết nhân tài. Khi
thế chiến thứ nhứt chấm dứt (1919) chính phủ Tàu sai một
người Triều Châu giỏi về bói toán, sang Việt Nam yếm một lần
nữa ngay nơi cũ. Dân cư quanh vùng, nhất là các vị bô lão
thời đó đều biết và kể rõ như vậy. Sư Lỗ Ban lại cho biết, tại
đây có vị thần vàng lãnh mạng nơi Thượng Đế giữ gìn vật báu
không cho ai lấy, chỉ dành riêng cho Tướng Trời đến lấy mà
thôi. Việc đào lên cũng thật vất vả, đồng thì rộng mà mỗi người
chỉ có cây cuốc dàn hàng ngang mà đào. Tưởng chừng như
khó tìm thấy. Bỗng nhiên trực giác giúp suy luận thành công,
thông thường thì mồ mả ở vùng này đều có nấm ở trên nhưng
đặc biệt có một cái mả không có nấm. Vì thế mà Đức Ngài cho
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đào cái mả đó lên thì được một ống ghè trên có một lưỡi dao
cùn cắm thẳng xuống trong đó có một con cờ sừng màu trắng
và 6 đồng tiền kẽm đời Minh Mạng. Đào xuống sâu nữa gặp
một hộp bao chì dài 9 tấc, Đức Ngài cho biết trong đó có Long
tuyền kiếm, nhưng không cho ai xem và gói kín lại.
Thành ngữ: "Ban môn lộng phủ" có nghĩa là Múa búa trước
cửa Lỗ Ban, hay cũng nói múa rìu qua mắt thợ, là để chỉ người
không biết liệu tài sức của mình, dám khoe tài trước mặt bực
thầy, nên chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

LỖ BỘ
鹵簿
E: The insignia of the ancient arms for cortege.
F: Les insignes des armes anciennes pour cortèges.
Lỗ Bộ là một nhóm đồ binh khí thời xưa cắm vào giá để trần
thiết nơi cửa quan, hay ở các đền miếu, chùa đình, làm đồ
nghi trượng, tăng vẻ uy nghiêm và long trọng. Đồ Lỗ Bộ
thường gồm các món sau đây:
2 thanh mác trường, 2 ngọn cờ tiết mao,
2 dùi đồng,
2 phủ việt,
2 biển Tĩnh túc và Hồi tị.
Đồ Lỗ Bộ đôi khi cũng gồm có:
1 tay văn,
1 tay võ,
4 gươm trường, 2 phủ việt,
2 biển Tĩnh túc và Hồi tị.
Hoặc:
2 cờ tiết mao, 1 bán nguyệt
1 xà mâu,
2 long đao,
1 tứ nhĩ và 1 đinh ba.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

262

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Đồ Lỗ Bộ không thống nhứt nhau, thay đổi tùy theo địa
phương làng, xã hay đình miếu.
Trong Báo Ân Từ, hai bên Nội Nghi thờ Đức Phật Mẫu, có hai
dàn Lỗ Bộ (không phải Dàn Bát Bửu như ở Tòa Thánh), mỗi
dàn Lỗ Bộ có 8 món đặt giữa hai cây lọng.
Giải thích mấy món trong Dàn Lỗ Bộ:
Cờ tiết mao: là hai lá cờ tượng trưng chức sắc của vị Tôn
Thần. Tiết là cờ của vua trao cho làm tin, mao là cờ kết bằng
lông mao, biểu hiện ân điển của vua. Những xã thờ Thần có
sắc phong của các triều đại, trong đồ Lỗ Bộ, dùng 2 lá cờ tiết
mao để nêu lên uy đức của vị Thần ở xã mình.
Biển Tĩnh túc và Hồi tị: Tấm bản có viết 2 chữ Tĩnh túc 靜肅
hay 2 chữ Hồi tị 迴避. Tĩnh túc là yên lặng cung kính. Hồi tị là
tránh ra xa. Theo tục lệ thời xưa, khi ra quân, những người có
tang, hoặc tàn tật, đều phải tránh xa. Đám rước là biểu tượng
sự hành quân, nên có biển Hồi tị, để những người ấy tránh ra
xa.
Tay văn: nắm tay cầm bút. Tay võ: nắm tay nắm chặt.
Hai tay văn võ là ý nói vị Thần linh và các bộ hạ của Thần linh
đều có tài kiêm văn võ.
Các thứ khí giới khác là những binh khí đi hành quân.

LỘ
• LỘ 路 Đường đi.
Td: Lộ bất thập di, Lộ trình.
• LỘ 露 - Giọt sương, - lộ ra ngoài.
Td: Lộ điện, Lộ vĩ tàng đầu.
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LỘ BẤT THẬP DI
路不拾遺
(Lộ: Đường đi. Bất: không. Thập: nhặt, lượm. Di: sót, mất).
Lộ bất thập di là ngoài đường dầu có của rơi cũng không
người lượm. Câu nói đầy đủ là: "Gia vô bế hộ, lộ bất thập di"
nghĩa là nhà không đóng cửa, ngoài đường không người lượm
của rơi. Đây là câu nói mô tả đời thái bình thịnh vượng của
thời vua Nghiêu vua Thuấn. Ban đêm khi đi ngủ, nhà không
cần đóng cửa vì không có ăn trộm; của rơi ngoài đường không
ai thèm nhặt vì không cần thiết, thể hiện tánh tình không tham.

LỘ ĐIỆN
露電
(Lộ: - Giọt sương, - lộ ra ngoài. Điện: lằn điện chớp). Lộ điện
là giọt sương và lằn chớp, ý nói đời người qua mau như giọt
sương buổi sáng, như lằn sấm chớp lúc mưa giông.

LỘ THIÊN CƠ
(Lộ là hé mở ra cho mọi người cùng thấy, biết; Thiên cơ là
máy trời, tức là những huyền vi mầu nhiệm). Lộ thiên cơ là
những điều bí ẩn, nhiệm mầu của trời đất không được tiết lộ,
nhưng khi có một ai nói ra thì gọi là "lộ thiên cơ".
Trong suốt thời-gian đầu, Đấng Đại-Tiên AĂÂ đến với ba ông:
CƯ, TẮC, SANG bằng tình thân-thiết, dạy thi văn hoặc giảithích những điều gì khó-khăn mà các vị này cầu hỏi; tuy nhiên
các vị phải cam-kết với Ngài trong các điều-kiện mà Ngài
muốn: "Muốn cho Bần-Đạo đến thường, xin chư vị nạp mấy lời
yêu-cầu của Bần-Đạo sau đây:
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- Một là đừng kiếm biết Bần-Đạo là ai?
- Hai là đừng hỏi đến Quốc-sự,
- Ba là đừng hỏi đến Thiên-cơ."
Quí vị Xây bàn đều hứa giữ ba điều ấy. Cho đến khoảng tháng
9 năm Ất-Sửu, Đấng AĂÂ giáng nói với ba ông như vầy:
"Tôi nói lộ Thiên-cơ, trên Ngọc-Hư bắt tội, xin Tam vị Đạohữu cầu trên Ngọc-Hư-Cung tha tội Tôi, nếu không lo cầu
giùm thì tôi sẽ bị phạt". Các ngài: Thượng-Phẩm, Hộ Pháp,
Thượng-Sanh rất lo lắng. Ba Ông vọng bàn hương-án cầu
Diêu Trì Cung. Đức Thượng-Phẩm có làm một bài thi rồi đọc
trước bàn hương-án như vầy:
Vái-van xin quí Cửu-Thiên-Nương,
Tâu với Ngọc-Hư tỏ ngọn nguồn.
Vì nghĩa Ă. A mang trọng tội.
Nghĩ tình đồng Đạo để tình thương.
(Mồng 3-9 Ất-sửu 1925)
Đây thực ra là Đức Thượng Đế gợi chuyện để thử thách đức
tin của ba ông trong buổi sơ khai mà thôi.

LỘ TRÌNH
路程
E: The journey.
F: L’intinéraire.
Lộ: Đường đi. Trình: quãng đường đi. Lộ trình là quãng
đường đi qua.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Một dặm xa xuôi nhọc lộ trình.
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LỘC QUYỀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm lành đặng hưởng phước duyên,
"Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu."

LÔI ÂM
雷音
(Lôi: Sấm, Âm: tiếng vang). Lôi Âm 雷音 là Tức Lôi Âm Tự
雷音寺: Chùa Lôi Âm, chùa Sấm), là một ngôi chùa ở tại Cực
Lạc Thế Giới nơi cõi Thiêng Liêng.
Trong "Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống", Đức Hộ Pháp
có nói về Lôi-Âm-Tự như sau: "Đêm nay Bần Đạo rủ cả thảy
vô Lôi Âm Tự, cũng như Bần Đạo đã đến trình diện với Đức
Di-Đà. Bởi Đức Di-Đà đã giao quyền lại cho Đức Di Lặc, quyền
Chưởng quản Càn Khôn Vũ Trụ, Đức Di Lặc ngồi ngự nơi Kim
Tự Tháp, còn Đức Di Đà vào ngự nơi Lôi Âm Tự".
Nơi cõi Tây Phương Cực Lạc có vị Phật là Đức Tiếp Dẫn Đạo
Nhơn, tay cầm phướn Tiếp Dẫn, là một cây phướn linh thiêng
để đi khai mở con đường dẫn đến Lôi Âm Tự.
Khi một người đang Hấp hối thì nhờ lời Kinh tiếng kệ đồng thời
kêu tên họ của người đang hấp hối nhằm đánh thức sự mê
loạn tâm thần do đau đớn thân xác, nghiệp quả oan khiên tạo
nên. (Ớ...: Một từ đứng trước tên họ của người để kêu gọi. Ở
đây dùng để gọi người đang hấp hối) Ngoài ra, sự kêu tên họ
cũng để nhắc nhở cho người ở trong cận tử nghiệp có lòng
hướng về Chí Tôn và Đạo pháp.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."
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Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Động Phổ-Hiền Thần Tiên hội hiệp,
"Dở Kim-Cô đưa tiếp linh-quang.
"Im-lìm kìa cõi Niết-Bàn,
"Lôi-Âm trống thúc lên đàng thượng Thiên."

LÔI ÂM CỔ
雷音鼓
(Lôi 雷: sấm, đây
là trống sấm; Âm
音: tiếng) là Lôi
Âm cổ 雷 音鼓.
Sở dĩ gọi tiếng
trống Lôi Âm là
vì âm thanh của
tiếng trống kêu
lớn như sấm sét.
Tiếng trống Lôi
Âm thúc giục Chơn hồn lên đường vào các từng Trời.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Im lìm kìa cõi Niết Bàn,
"Lôi Âm trống thúc lên đàng Thượng Tiêu."

LÔI ÂM CỔ ĐÀI
雷音鼓臺
E: The tower of the drum of thunder.
F: Le tour du tambour de tonnerre.
(Lôi: Sấm, sấm sét. Âm: tiếng. Cổ: cái trống. Đài: cái đài cao.
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Lôi Âm là tiếng sấm. Lôi Âm Cổ là cái trống Lôi Âm, bởi vì cái
trống nầy rất lớn, phát ra tiếng trống lớn như tiếng sấm.)
Lôi Âm Cổ đài là cái đài cao trên đó đặt trống Lôi Âm.
Nơi mặt tiền Đền ThánhTòa Thánh Tây Ninh, thấy có
hai đài song song cao vút
như hai cái tháp: bên mặt
của Tòa Thánh tức là bên nữ
phái là Lôi Âm Cổ đài, bên
nam phái là Bạch Ngọc
Chung đài. Thuở xưa, khi
vua làm lễ tế Trời, thì đánh
trống Lôi Cổ. Trống nầy rất
lớn, có 8 mặt, khi đánh lên
tiếng trống vang rền truyền
đi rất xa giống như tiếng sấm
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Hai bên Hiệp Thiên Ðài, bên
mặt thì có Lôi Âm Cổ đài,
bên tả thì có Bạch Ngọc Chung đài.

LÔI ÂM CỔ KHỞI
雷音鼓起
"Lôi Âm Cổ khởi" là bắt đầu đánh trống Lôi Âm.(Lôi Âm Cổ:
cái trống Lôi Âm. Khởi: bắt đầu) Đây là một câu xướng của Lễ
sĩ trong nghi tiết cúng Đại đàn hay Tiểu đàn tại Thánh Thất.
Khi Lễ sĩ xướng câu nầy xong thì vị chấp sự bắt đầu đánh
trống Lôi Âm: Khởi đầu đánh trước 3 tiếng trống. Kế đó, ngâm
4 câu Kệ Trống, dứt mỗi câu thì đánh một tiếng trống lớn. (4

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

268

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

câu kệ thì đánh 4 dùi trống). Tiếp theo đánh 12 dùi trống nữa.
Sau đó đánh tiếp 3 hồi, mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 dùi, lúc
đầu đánh chậm, sau đánh liên dùi thúc cho mau, tổng số dùi
trống trong 3 hồi nầy là 432 dùi trống. Cuối cùng đánh chậm
rãi 3 dùi thì chấm dứt. Vậy, kể từ lúc khởi đánh trống cho đến
khi chấm dứt, tổng cộng số dùi trống là: 3 + 4 + 12 + 432 + 3 =
454
Kệ Trống Lôi Âm
Lôi Âm Thánh cổ triệt hư không,
Truyền tấu Càn Khôn thế giới thông.
Đạo pháp đương kim dương chánh giáo,
Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.
(Phần giải nghĩa bài Kệ nầy, xem chữ: Kệ trống, vần K)

LÔI ÂM TỰ
雷音寺
E: The Temple of Thunder.
F: Le Temple de Tonnerre.
Lôi Âm Tự là ngôi chùa Lôi Âm ở tại Kinh đô của Cực Lạc Thế
Giới, nơi cõi Thiêng liêng Hằng sống.(Lôi: tiếng Sấm, sấm sét.
Âm: tiếng. Tự: chùa).
Đức Hộ Pháp giải Con đường Thiêng Liêng hằng sống:
Bài 35. đêm 30 tháng 03 năm Kỷ-Sửu (dl: 27-04-1949)
"Bần-Đạo xin cả thảy đều để ý buổi thuyết-giảng hôm nay cho
lắm, vì nó có Bí-Pháp đoạt Đạo trong ấy, phải để tâm hạng
nhứt là nghe và nhớ, trụ cả đức-tin mình nơi Đức Chí-Tôn
đặng đoạt cơ giải-thoát. Chúng ta tu chỉ mong có bao nhiêu
đó, cần yếu tu là chắc đoạt được cơ quan giải-thoát mà thôi.
Đêm nay Bần-Đạo rủ cả thảy: Vô Lôi-Âm-Tự cũng như BầnSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đạo đã đến trình diện với Đức Di-Đà: Bởi Đức Di-Đà đã giao
quyền lại cho Đức Di-Lạc, giao quyền Chưởng-Quản CànKhôn Vũ Trụ, Đức Di-Lạc ngồi ngự nơi Kim-Tự-Tháp, còn Đức
Di-Đà trở vào ngự nơi Lôi-Âm-Tự. Khi đến đó chỉ học các triết
lý Phật-Giáo từ tạo thiên lập địa đến giờ. Cả triết lý ấy để tại
mặt thế-gian này, duy nhơn sanh không có tu nên không có
đoạt Pháp, không có điều gì bí ẩn cả. Phật-Giáo, cơ giải-thoát
cũng để tại mặt thế gian này, từ Thượng-Cổ đến giờ chỉ có
nền Phật Giáo tối cổ nhứt, một nền Tôn Giáo mẹ của các nền
Tôn-Giáo khác, vào đây Bần-Đạo được nghe thấy thuyết-pháp
của Đức Di-Đà nơi đó là nền Tôn-Giáo tối cổ của nhà Phật."
Kinh Tiểu Tường có câu:
"Vào Lôi Âm kiến A-Di,
"Bộ Công Di-Lạc Tam Kỳ độ sanh."

LÔI ÂM TỰ PHÁ CỔ
雷音寺破罟
Lôi Âm Tự phá cổ là chư Phật nơi chùa Lôi Âm (hay nói khác
hơn là Thiên điều) phá bỏ pháp luật tu hành cũ thuở trước, vì
pháp luật nầy đã lỗi thời, bị sửa cải nhiều nên nay đã bị qui
phàm, không hạp với trình độ tiến hóa của nhơn sanh nữa
(Lôi Âm Tự: chùa Lôi Âm ở kinh đô của Cực Lạc Thế Giới.
Phá: làm cho tiêu mất. Cổ: pháp luật, hình pháp)
Nay là thời Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí Tôn lập luật tu
mới, thích hợp trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Thánh Ngôn Thầy dạy: "Luật lệ tuy cũ chớ Đạo vẫn như nhiên,
do công đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhưng mà có một điều
là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều
mà thành ít.
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LÔI CÔNG - BỘ LÔI CÔNG
雷公-部雷公
E: The Genius of Thunder.
F: Les Génies de Tonnerre.
Lôi: Sấm, sấm sét. Công: ông. Bộ: cơ quan cao cấp chuyên
môn. Lôi Công là Thần làm ra sấm sét, cũng gọi là: Thiên Lôi,
Lôi Thần. Bộ Lôi Công hay Lôi Bộ là cơ quan chưởng quản
các vị Thiên Thần Sấm Sét. Chưởng quản Lôi Bộ là 5 vị Thiên
Thần gọi là Ngũ Lôi Thần, mà vị cầm đầu có phẩm tước là:
"Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn." Theo
truyện Phong Thần thì Đức Nguơn Thỉ Chưởng Giáo sắc
phong 5 vị sau đây làm Ngũ Lôi Thần:
- Thái Sư Văn Trọng, chức Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh
Phổ Hóa Thiên Tôn, đứng đầu Lôi Bộ.
- Kim Quang Thánh Mẫu, chức Thiểm Điện Thần, coi việc sấm
chớp.
- Thể Vân Tiên Cô, chức Hưng Vân Thần, coi việc kéo mây.
- Hạm Chi Tiên Cô, chức Trợ Phong Thần, coi việc làm gió.
- Kim Tô, chức Bố Võ Thần, coi việc làm mưa.
Dưới có 20 vị Thiên Thần phụ tá cho Ngũ Lôi Thần.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu
"Trừ quái khí roi Thần chớp nhoáng,
"Bộ Lôi Công giải tán trược quang."

LỖI ĐẠO
纇道
Ngày 01-01-1926 đến ngày 07-01-1926 (âl. tháng 11-Ất Sửu):
Ðức Chí Tôn khởi sự dạy Ðạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy:
CƯ! Thầy khen con đó, cử chỉ xử đời của con.
TẮC! Thầy dặn con đừng buồn rầu mà lo lỗi Ðạo để cho Thầy
định liệu, nghe và tuân theo (Jeudi 7 Janvier 1926)

LỖI LẦM CHỊU PHẠT
-Đức-Trọng có lầm lỗi gì mà Ngài có giáng Cơ xin lỗi và từ giã
Mẹ để đi đầu thai:
Phò-loan: Thượng-Sanh và một Chức sắc.
CAO-ĐỨC-TRỌNG
Từ giã đêm 01 rạng 02 tháng 03 năm Canh-Tý (1960)
Thưa Mẹ. Con cúi đầu lạy Mẹ, Qua mừng hai Em và Quí hữu.
Mời quí hữu xuất ngoại để có tỏ việc riêng.
Thưa Mẹ. Hôm nay con đến đây với thâm tình mẫu-tử, hầu tỏ
nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô hình khác cảnh, nhưng Ơn cúc
dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang, lòng bác ái của Mẹ vô
hạn. Bởi công đức lớn và tâm trung của Mẹ đối với Ngọc HưCung và các Đấng đều ghi. Hơn nữa đối với Thiên quân trọn
nghĩa chung thủy nên quyền Thiêng-liêng ân tứ cho con được
trở về thăm, tỏ nỗi tâm sự khổ đau bởi vì lòng thương vô hạn:
Mẹ hằng cầu khẩn vái van mà động lên lòng các Đấng. Khi
con còn tại thế, vì mang xác phàm không gìn tròn sứ mạng
nên có sự lỗi-lầm! Bên ngoài thế tục còn qua được, nhưng về
tâm sự nơi lòng người khó tránh lẽ công bình, luật Thiên-điều
nhặc nhiệm. Sự oan nghiệt tâm phàm của con rủi một chút mà
linh hồn con phạm Thiên Điều. May nhờ công tu-luyện và tâm
trung vì Đạo nên an-ủi đó chút! Khi lãnh lịnh Ngọc-Hư-Cung
xuống thế, có bổn phận phải giúp Ngự-Mã-Quân mà ngược lại
không tròn Nghĩa, vì nặng mang phàm tục lôi cuốn, quên hẳn
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Thiêng-liêng cao trọng…Ôi! Phàm tục! Vì mi mà làm Ta lầmlạc, chẳng hiểu đặng rằng Ngự-Mã là mạng lịnh của Khí Hư-vô
thay thân Chí-Tôn tạo đời cải dữ ra hiền.
Mẹ ơi! Một lời nói sai với Ngự-Mã cũng bị đọa, huống chi sửa
cải chơn truyền tội trọng dường nào! Sự lỗi lầm của con nay
việc đem Em về tước quyền Thiên-Quân nên gánh lấy tội-lỗi.
Tưởng lúc lâm chung đày đọa xác thân vậy thôi. Nào dè, linh
hồn chịu án Thiên-Điều! May nhờ ơn Đức Ngự-Mã đầy lòng
Từ-bi Bác-ái vị tha đến thức tỉnh và an-ủi con. Nhứt là Đức
Ngài không nói đưa Giáng-Ma-xử. Hai nữa nhờ Đức ThượngPhẩm và Lục-Nương dìu độ.
Đức Ngự-Mã, Ngài cầu xin với Ngọc-Hư cho khỏi bị tiêu diệt
linh hồn để tái kiếp đền lại những lỗi-lầm mà nợ tình của hàng
vạn linh-hồn cùng Thánh-Thể Chí-Tôn mà con đã gây ra. Rồi
đây không biết đến nơi nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu
chẳng may vương mang sự lỗi-lầm thì con chưa cỗi xác tục
đây, phải đợi mãn kiếp sanh mới và thọ lịnh hoặc tội đày hoặc
tái kiếp. Từ đây tình cốt nhục cũng như Mẫu-tử biết ngày nào
hội ngộ trùng phùng đền ơn tái tạo? Con quì lạy Mẹ an tâm.
Những di tích chi của Thiên quân, phải cố giữ đừng sửa đổi
mà phạm Thiên-Điều như Qua đã làm. Con cúi đầu lạy Mẹ và
chào hai Em!" Thăng.

LỖI THỆ
E: To perjure oneself.
F: Se parjurer.
(Lỗi: sai lầm, không làm đúng. Thệ: thề, lời thề). Lỗi thệ là
không giữ đúng lời thề, tức là thất thệ.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đối với các Chi phái do Đại Đạo lập thành mà phản
loạn chơn truyền, ngày nay đã lỗi thệ cùng Thầy, thì
xin Hội Thánh thể lòng đại từ đại bi của Chí Tôn, mở kỳ
ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ.

LỘN KIẾP
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
"May đặng làm người chớ dể-duôi.
"Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
"Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi."

LÔNG RÙA SỪNG THỎ
Lông rùa sừng thỏ Hán Việt: Qui mao thố giác ( J: kimōtokaku) Chỉ một niềm tin mù quáng, một quan niệm sai lầm
không thể có được. Ví dụ như cho rằng có một tự Ngã, các
Pháp trường tồn là những quan niệm điên đảo và lời bình chỉ
có thể là "Lông rùa sừng thỏ!"

LỘNG
LỘNG 弄 Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Td: Lộng ngôn, Lộng
ngõa, Lộng quyền.

LỘNG CHƯƠNG - LỘNG NGÕA
弄璋 - 弄瓦
E: Boy - Girl.
F: Garcon - Fille.
(Lộng: Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Chương: ngọc chương.
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Ngõa: miếng ngói) Lộng chương là chơi với ngọc chương, ý
nói sanh con trai. Lộng ngõa là chơi với tấm ngói, ý nói sanh
con gái.
Thơ Tư Can trong Kinh Thi nói vua mở tiệc lạc thành nhân dịp
xây xong cung điện. Thơ có đoạn chúc vua nhiều may mắn,
sanh nhiều con trai con gái khi ở cung điện nầy:
"Nãi sinh nam tử, tái tẩm chi sàng, tái ý chi thường, tái lộng chi
chương. Nãi sinh nữ tử, tái tẩm chi địa, tái ý chi tích, tái lộng
chi ngõa".
Nghĩa là: Rồi sanh con trai, cho nằm trên giường, cho mặc áo
đẹp, cho chơi ngọc chương. Rồi sinh con gái, cho nằm dưới
đất, cho mặc áo hở tay, cho chơi tấm ngói. Cả câu này ý nói
"Trọng nam khinh nữ" của cái tư tưởng phong kiến.

LỘNG GIẢ THÀNH CHƠN
弄假成眞
Lộng: Làm điều càn rỡ, chơi giỡn. Giả: không thực. Thành:
nên. Chơn: thật. Lộng giả thành chơn là làm chơi cái giả mà
thành ra thật.

LỘNG QUYỀN
弄權
E: To abuse power.
F: Abuser de son autorité.
Lộng quyền là làm vượt quá quyền hạn của mình, lấn sang
quyền hạn của người khác một cách càn dở, sai trái (Lộng:
Làm điều càn dở, quá quyền, chơi giỡn. Quyền: quyền hành).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Lý dạy: "Đạo chẳng trọn thành là do nơi người cầm quyền
hành chánh, không lấy nét vô tư, tại cũng do nơi Hiệp Thiên
Đài gìn giữ chăm nom kềm chế luật đạo để đến đỗi kẻ quấy
lộng quyền mà cả nền Đạo vào tay tà quái."

LỐT HEO TRÂU
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tai ương hoạn họa luống ưu sầu,
"Vì bởi hay bày chước hiểm sâu.
"Lập kế đồ mưu âm hại chúng,
"Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu."

LỜI CHÂU TIẾNG NGỌC
"Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi
xem nhơn-sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng huyền-diệu tiênthiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tô vẽ biết bao
lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường
không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng Chí-Tôn tiện
dùng quốc-âm cho dễ hiểu".

LỜI CHỈ TRÍCH
Do tờ tường-trình về số bổn-đạo nơi Mỹ-Tho, căn cứ ChâuThành nuôi cá tra, cá vồ làm cho đời dị-nghị.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tư cho Quyền Ngọc Chánh
Phối-Sư viết thư hỏi kín coi có quả vậy chăng? Thật là khổ cho
sự sanh-sống của người Đạo, nuôi cá kiếm sống cũng bị chỉtrích!" [ HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]
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LỜI CHÚA THÁNH DẠY KHUYÊN
Đêm kia, nhằm 24 Décembre 1925, mấy Ông cũng hiệp nhau
lại, cầu Đức AĂÂ về mà học Đạo, nhưng Ngài không đến.
Thất-Nương đến báo tin vui, vì: "Đêm nay là đêm kỹ niệm của
Thầy giáng sanh, trong hai ngàn năm trước, ngày khai Thánh
Giáo nơi Thái Tây, giờ nầy, Thầy đương hội chư Phật, Tiên,
Thánh, Thần dự lễ, mà không đến đặng cùng mấy Anh. Vậy
mấy Anh nên cầu nguyện cho cả bá tánh, trong đêm lành nầy,
rồi nghỉ. Bữa khác, Thầy sẽ đến dạy việc cần yếu". Nghe ThấtNương thì các Ngài nửa mừng, nửa sợ, mừng là mừng vì
đặng Chúa Thánh dạy khuyên, còn sợ là vì bấy lâu không
biết Đức Ngài là Thượng-Đế, là Ông TRỜI, mà e ra thất lễ
chăng! Qua đêm sau, các Ngài cũng lập hương-án, đủ Lễ nghi
mà cầu Đức Thầy đến. Đức AĂÂ giáng nhập Cơ mà chỉ dạy:
"Từ buổi Hồng-Mông, nhứt khí Hư-vô phân Lưỡng Nghi, sanh
Tứ Tượng, chia Bát-Quái, rồi mới biến hóa Nhựt, Nguyệt,
Tinh-tú và 72 Địa-cầu, mà tạo thành Càn Khôn Thế Giái". Ngài
lại giải rằng: Lúc khí Hư-vô sanh Lưỡng Nghi: Dương-khí
thăng lên, biến ra Ngài; Âm-khí hạ xuống, biến ra Kim-Mẫu
Nương Nương". Đấng Huyền Khung Cao Thượng-Đế đã tá
phàm nhiều lần rồi mà dìu Đạo nơi Á-Đông, lại giáng-sanh khai
Thánh Giáo miền Thái-Tây nữa. Nay rốt cuộc tuần huờn, thì
giờ đã cùng tận trong buổi Hạ-Nguơn nên Đức Ngài đến
hoằng khai Đại-Đạo, chuyển các Tôn-Giáo lại thành một mối
duy nhứt gọi là "Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt"
hầu dìu-dẫn nhân sanh, để mở cơ tận độ chúng sanh qui
nguyên vị".

LỜI ĐIỀU TRẦN
Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân Cao Quỳnh Diêu có viết LỜI ĐIỀU
TRẦN để dạy các học sinh học Nhạc Lễ nơi Lễ Nhạc Đường
vào năm Nhâm Thìn (1952) như sau đây:
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Yếu lý thuộc về Giáo khoa Lễ Nhạc hầu thành lập Chương
trình để un đúc tinh thần cho học sinh, tượng trưng phép điều
hòa nơi cửa Đại Đạo.
NHẠC: vốn là một Đạo pháp rất thâm u, đã có trước buổi Khai
Thiên, vẫn là một từ khí thông công với luồng điện thoại truyền
tấu khắp Càn Khôn chiêu tụ chơn hồn cả vạn vật. Khi thành
lập các địa giới, biến sanh đủ muôn loài, rồi thì vạn linh hấp
thụ lấy năm âm của thức nhạc mà tỏ vẻ Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Dục
riêng của mỗi loại. Nhưng do theo luật công bình thiêng liêng
thì buổi sơ sanh của vạn loại cả thảy đều tự khởi với cái giọng
đớt-đát thô-bĩ. Chừng tìm hiểu được cái lẽ nhiệm mầu của
Trời Đất, nhơn loại mới lần hồi trau luyện sửa đổi cho ra thanh
tao trong giọng nói, giúp thêm tinh vi cho khuôn lễ, tiến hóa
cho đến khi phù hạp tánh cách thiên nhiên với nhau mới có
cộng hưởng phép điều hòa, mà xây dựng nền phong hóa riêng
của mỗi quốc dân; hồn nước do nơi đó mà phân định cao
thấp. Ấy là Đạo pháp để gầy nên cơ hiệp chủng y theo triết lý
của Lễ Nhạc đã cạn giải.
Nguồn cội của phép điều hòa đã tìm được mà tin dùng văn từ
buổi cổ thời do nơi Đức Hiên Viên Huỳnh Đế. Khi Ngài ngự
chế ra Lễ Nhạc, Ngài để ý nghe thấy sự hỗn hợp của Bát hồn:
Bào, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim, Ty, Trúc, tuy là khác giống
nhau mà có thể tỏ ra vẻ hòa âm. Từ ấy, Ngài cứ bình tâm định
trí để tìm hiểu lẽ nhiệm mầu của luật thiên nhiên. Chừng rõ
thấu cơ mầu của Trời Đất, Ngài mới tùy nơi hình thể của thức
hồ cầm (tục gọi là đờn Tỳ Bà) có vẻ trạng thái Thiên triều: đôi
bên tả hữu có dây văn dây võ, trên có Tứ Thiên Vương, dưới
có Thập Điện Quân. Ngài nương theo kiểu mẫu ấy gầy nên
quốc vận, như Ngài đã thành lập một quốc gia.
Về nội dung: nơi triều đình có văn biền để bỉnh chánh, nơi
biên cương có võ bị để ngừa loàn, xây dựng nên một quốc thể
đủ vẻ nghiêm trang, thuần túy.
Về ngoại dung: Ngài đào tạo nên tổng, làng, hương đảng có
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đủ tánh tình ôn hậu để giáo hóa lê dân với tư cách điều hòa.
Toàn trong nước, cả quan dân đều cộng hưởng thái bình,
thành thử trong buổi nọ, nhờ nơi đó mà Kinh Lễ và Kinh Nhạc
xuất hiện, mà hễ hai bộ Kinh Lễ và Kinh Nhạc được ra mặt dìu
đời tức là Nho-Tông đã sáng lập. Tiếp theo là phép an dân của
Đức Hiên Viên Huỳnh Đế, về sau có vua Nghiêu vua Thuấn là
hai bậc Thánh Đế đều noi theo gương ấy mà làm cho cuộc thế
rất nên điều hòa, cả lê thứ thảy đều được an cư lạc nghiệp.
Từ ấy đến nay, thời gian đã trải qua trên bốn ngàn năm mà
nhơn vật trong thế kỷ 20 nầy vẫn còn để tâm hoài vọng cho
thời cơ điều hòa của phép Lễ Nhạc buổi nọ được tái vãng.
Như thế thì buổi hiện thời, trong hàng trí giả còn có ai là chẳng
biết rằng LỄ NHẠC vốn là hai quan điểm đặc sắc để khởi dẫn
bước đầu tiên cho nhơn loại, lần hồi gầy mối cảm tình nhau
mà đoạt được phép điều hòa, nhứt là trong buổi loạn lạc nầy,
cả nhơn loại toàn cầu đều chịu thống khổ nguy nan, còn có chi
hay để cải sửa cơ đời cho bằng phép ấy. Các Đấng thiêng
liêng hay gợi nhắc chúng ta nên dùng pháp mầu của NhoTông để chuyển thế là bởi đó. Luận giải dường ấy thì chúng ta
đủ rõ thấy rằng: nét hưng vong của một quốc vận, nhục vinh
của một chủng tộc, suy thạnh của một gia đình, nên hư của
một cá nhân, cuộc cờ đời biến đổi trở day đều do nơi đó cả
thảy. Hà tất chúng ta nơi cửa Đạo Trời, vẫn có nhiệm vụ thật
hành phép điều hòa trong cửa Đại Đạo để làm khuôn mẫu
trước hết cho nòi giống Việt Thường theo bước, hầu gây nên
Quốc Đạo theo mấy câu văn của Đức Chí Tôn đã dạy:
QUỐC ĐẠO kim triêu thành Đại Đạo,
NAM-PHONG thử nhựt biến Nhơn phong.
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn,
Văn hóa tương lai lập Đại Đồng.
Vậy thì hai quan điểm của Lễ Nhạc, chúng ta cần phải giồi trau
cho có vẻ thuần túy, để tượng trưng phép điều hòa thế nào
cho xứng đáng một gương trong để soi sáng vẻ Đạo hạnh cho
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toàn cả Việt dân dõi chước, làm cho vạn bang nhìn nhận thì
Quốc Đạo chúng ta tự gầy nên rồi Đại Đạo tùy đó mà hoằng
khai trong các nước. Muốn giải rõ hơn nữa thì thức Nhạc của
Hiền xưa đã gầy nên vốn để trạng thái vẻ thanh âm của phép
điều hòa cho nhơn loại làm gương soi mình, hầu giồi mài trong
lời lẽ cho có âm giọng thuần hòa thanh tao âm điệu. Vậy thì
trước nhứt mấy em Lễ-sĩ, Nhạc-sĩ cần phải sẵn có học biết
nhiều ít về văn chương, ngôn ngữ mới có đủ hầu sắp đặt theo
thứ tự khép và lâm giọng của Nhạc-pháp, ngôn từ mới âm
điệu, lời lẽ mới thanh tao, mà nói năng cho vừa lỗ tai người
trong khi giao tiếp với nhơn quần xã hội để tượng trưng phép
điều hòa y theo nguyên pháp của Đại Đạo.
Vì LỄ NHẠC là Đạo-pháp điều hòa của Đấng Hóa công đã gây
nên để un đúc tinh thần cho nhơn loại hầu khêu gợi gieo rắc
sự cảm hóa với nhau mà lập thành cơ hiệp chủng, cũng vì đó
quốc-dân Pháp thường nói: La musique adoucit les moeurs.
Nghĩa là: Âm nhạc để giúp đời được thuần phong mỹ tục.
Dường ấy thì những Chức-sắc có trọng trách dìu dẫn Nhạc sĩ
và Lễ sĩ, chúng vẫn là đoàn em sẽ có nhiệm vụ thể hình Lễ
Nhạc, chư vị cần phải do theo trình độ cao thấp của chúng mà
gây nên, cần nhứt là tùy phương châm mà tạo lập lấy chương
trình Nhạc Lễ cho có mục văn chương, trạch cử một vị Giáosư để dạy về văn từ, nhưng phải liệu lượng thế nào cho vừa
với trí não của đoàn em mà dẫn lối, chúng nó mới có đủ tinh
thần mẫn đạt mà tập rèn hầu lần hồi tiến bước vào nghệ thuật
cho có vẻ thanh cao.

LỜI KỆ SÁM
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thật-thà."
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LỜI THAN CỦA CHÚA
Đức Hộ-Pháp nói về Đức Chúa than rằng: "Buổi nọ Ngài nói
"Con chim có tổ, con chồn có hang mà con người nầy chỉ bởi
theo nghiệp đời mà Ngài không kiếm được chỗ để gối đầu".
Chúng ta thấy lời than của Ngài thì biết: đời chẳng ai nghèo
nàn hơn Ðức Chúa Jésus-Christ. Ngày nay hiển nhiên trước
mắt chúng ta thấy vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt
và linh hồn làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy
ai trả đặng, chỉ có Người đó cho, là Người đó trả, với một kiếp
sanh vinh diệu, sang trọng oai quyền."

LỜI THẾ SỰ
Thầy dạy: "Các con hơi nào nghe lời thế sự, một điều nào
cũng chưa quyết đoán cho cùng phải quấy:
- Khi Thích Ca truyền Đạo, dân Brahma cho là Bàng môn vì
khác Thánh giáo Phật đạo.
- Khi Lão Tử truyền Đạo thì đời cho là phép mê hoặc.
- Khi Chúa Jésus truyền Đạo thì nhà Israel gọi là cải Chánh
đạo, đến đỗi bắt giết.
Các con muốn vừa lòng Thiên hạ thì là giỏi hơn Thầy rồi. Thầy
khuyên đừng nao núng, các con ngó Thầy trước, các con coi
bước Thầy đi trước, các con cứ đi theo sau Thầy là đủ. Cười!"

LỜI TRĂN TRỐI
Lời trối là lời nói sau cùng của người khi sắp lìa đời:
*Đức Cao-Thượng Phẩm có lời trăn trối cuối cùng ngày 01-03Kỷ-Tỵ (1929) với Đức Hộ Pháp rằng:
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"Nay Qua về chầu Chí Tôn, em ở lại hiệp với Chức Sắc chung
lo nền Đạo của Thầy cho được vẹn toàn mọi sự, anh dầu
nhắm mắt cũng như còn".
*Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương cho thi trong lúc lâm chung
ngày 19-10-Kỷ Tỵ (1929)
Từ đây ra khỏi chốn nhơn gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.
Đức Chí Tôn cho bài thi an ủi Ngài khi gia đình bị cơn khảo
đảo:
Thấy con gia Đạo tợ tơ cuồng,
Chạnh đến lòng Thầy lệ ướm tuông.
Ngại nỗi mẹ già đau giả dượi,
Khật khờ con dại nói luông tuồng,
Khiến cho mai đảnh phai màu trắng.
Chớ để tùng lâm trổ sắc buồn:
Công quả đành rành công quả đủ,
Nay đem ba kiếp dập dồn luôn.

LỜI TRỐI
Những lời dặn dò sau cuối của người sắp từ trần.
Cũng còn gọi là "lời trăn trối". Lời này có một giá trị cao quí
đối với những người còn ở lại. Nói rõ ra là một "DI NGÔN" vậy
Đây là Di ngôn của Đức Cao Thượng Phẩm:
Đúng 11 giờ ngày 01-03-Kỷ Tỵ (1929) Đức Ngài cho mời Đức
Phạm Hộ Pháp, Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu
(tức bào huynh của Ngài), Bà Giáo sư Hương Hiếu (hiền nội
của Ngài), Giáo hữu Thiện Trí Thanh, Giáo hữu Thượng Kỳ
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Thanh, Lễ sanh Thượng Nguơn Thanh, Đức Ngài nhìn Đức
Phạm Hộ Pháp mà trối rằng:
- Nay Qua về chầu Đức Chí Tôn, Em ở lại hiệp với chư Chức
sắc chung lo nền Đạo của Thầy cho được vẹn toàn mọi sự
Kế day qua nói với người bạn đời của Ngài:
- Anh dầu có nhắm mắt thì sự mất cũng như sự còn.
Đức Ngài nói xong tuôn hai hàng nước mắt rồi xuất hồn êm ái,
nét mặt cũng như người đang ngủ. Có điều lạ thường là lời trối
của Ngài có hàng, có chấm cũng như lúc mạnh khỏe. Chư
chức sắc có mặt đều bùi ngùi cảm động. (Tiểu sử Đức
Thượng Phẩm)

LỜI TỰA
Lời nói đầu tiên được làm tựa cho quyển sách, hoặc của Tác
giả, Soạn giả hay của một người có uy tín, thẩm quyển viết lên
để nói ý nghĩa về quyển sách đó, chính là một sự giới thiệu với
đọc giả vậy. Đây là "Lời tựa" của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu
Ðức viết "Lời Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp"khi xuất bản
"Những bài Thuyết Ðạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng
ngọc của Ðức Hộ Pháp, một vị Giáo Chủ của Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ, một bậc vĩ nhân của thế hệ, nên một Ủy Ban sưu tầm
và biên tập thành lập có Ðức Thượng Sanh chấp thuận, để
xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn tống các bài Thuyết Ðạo
ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên
Ủy Ban đem ra ấn tống cho toàn Ðạo được thưởng thức lời
vàng tiếng ngọc nói trên.
Trong Ban Ðạo Sử của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đã có sẵn
một Thư Viện tàng trữ các loại Kinh Sách cổ kim và Ðông Tây
cho các nhà khảo cứu và toàn Ðạo có thêm tài liệu. Những
quyển "Lời Thuyết Ðạo" của Ðức Hộ Pháp cũng sẽ lưu trữ vào
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Thư Viện nầy để chư đọc giả đến xem. Ðức Hộ Pháp là một
trong các vị tiền bối khai sáng nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ,
đã thực hiện trước hết chủ thuyết Tam Lập: "Lập đức, lập
công, lập ngôn".
- Về lập đức, thì Ðức Ngài là người đầu tiên đã nghe theo
tiếng gọi thiêng liêng mà khai sáng mối Ðạo cho toàn sanh
chúng được chung hưởng hồng ân của Ðức Chí Tôn, Ngọc
Hoàng Thượng Ðế.
- Về lập công, thì Ðức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong
việc khai sáng. Từ cái không mà làm ra cái có, bắt gió nắn
hình tạo thành một đại nghiệp Ðạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài
không phải là một đại đức thì làm sao thành công được?
- Về lập ngôn, thì Ðức Ngài lưu lại lời vàng tiếng ngọc trong
các bài Thuyết Ðạo mà chúng ta đang thưởng thức và còn
nhiều lời giáo huấn cao siêu khác nữa mà chư quí đọc giả và
toàn Ðạo nên lưu ý.
Nhơn danh Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài kiêm Trưởng Ban Ðạo
Sử, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng đọc giả bốn phương
quyển sách quí giá nầy đáng được lưu niệm mãi mãi.
Trân trọng kính chào.
Hiến Pháp TRƯƠNG HỮU ÐỨC

LỜI TUYÊN BỐ
Đức Hộ-Pháp nhắc lại lời tuyên bố của Đức Quyền Giáo Tông
trong bài Ai-điếu rằng: "Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất
thành thật của Anh Cả chúng tôi như vầy: Ngày nào nhơn
sanh còn khốn khổ, thì chưa phải ngày anh tọa hưởng an
nhàn. Dầu anh đắc quả mà qui Tiên đặng sớm, anh cũng
nguyện tái kiếp để độ tận chúng sanh".
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LỢI
利
• Chiết tự chữ Lợi: Lợi là gì?
- Lợi là sự có ích của mùa thu hoạch, gồm bộ đao刂là con
dao, hoà 禾 là cây lúa. Chữ Lợi là chỉ về mùa gặt hái, như lúa
tới mùa thu-hoạch thì thợ đem liềm hái ra ruộng cắt đem về.
Mùa thu là mùa thu gặt nên có lợi. Nhờ đức tính hoá-dục được
xuyên suốt mới hanh thông tức là có lợi cho nhau, vạn-vật
theo nhau mà phát huy toàn diện, lại giữ được nguyên khí thái
hoà như lúc đầu trời đã phú cho. Như vậy mọi vật khởi đầu
bằng hành động đúng, đưa đến công dụng tốt. Lợi là sự hàihoà của phẩm-vật. Lợi chỉ về mùa thu. Với người "Lợi là sự
hài hoà của việc Nghĩa" (Lợi giả, nghĩa chi hoà dã).
Với trời đất Lợi ở chỗ ban thí ra cùng khắp mà không kể công,
tức là Trời không thấy làm, mà không một việc gì không làm
"Vô vi nhi vô bất vi".
*Về thời-tiết: Lợi thuộc về mùa Thu. Chữ Thu 秋 là mùa lúa 禾
(Hoà là lúa) chín nhờ ánh nắng mặt trời (chữ hoả 火 là lửa)
nung-nấu, chính là mùa thâu hoạch vậy. Bao nhiêu sanh vật
đến lúc ấy thảy đều thành thục, thâu đoạt được.
*Về người: lợi thuộc về đức Nghĩa 義
Nhân là khởi đầu, hiệp lại Nhân-Nghĩa là một đạo lý nghiêm
chính. Trong cái đạo-lý đó tất sẽ làm cho mọi người đều được
thoải-mái, sung-sướng, hài hoà. Có vậy mới đủ ý nghĩa về sự
Lợi. Nên rằng "Nghĩa chi Hoà dã": Nghĩa là lợi vậy.
*Với Thượng-Đế thì "Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hoá"
Tức nhiên Ngài không nói một lời mà làm nên cuộc đại hoá.
Trời có nói đâu mà bốn mùa luân chuyển, mặt trời, mặt trăng
vận-hành thông suốt, vậy có phải là ngẫu nhiên chăng?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trong 4 đức của Kiền, duy có Lợi đã hàm chứa một ý nghĩa
thâm sâu, mầu nhiệm. Xưa các bậc Tiên Nho phân Lợi và
Nghĩa ra làm hai, rằng:
- Quân-tử vụ ư Nghĩa. Tức nhiên người quân-tử chuộng điều
Nghĩa.
- Tiểu-nhân vụ ư Lợi là Tiểu-nhân chỉ biết lợi.
Ngày nay, văn ngôn Đức Khổng-Tử nhập chung một ý "Lợi giả
Nghĩa chi Hoà dã" 利者義之和也 nghĩa là Ngài muốn nói đến
một sự lợi ích lớn-lao trong sự nghiêm-chính, đạo-đức; lúc ấy
sẽ không còn phân biệt quân-tử hay Tiểu nhơn, duy chỉ ở cách
hành-sử cho phải Đạo mà thôi.
Thượng-Đế có nói đâu mà khiến cho loại nào theo loại nấy.
Vạn-vật bốn mùa vẫn thuận theo lý thường tồn của vũ-trụ,
xoay chuyển theo sự vận hành Xuân sanh, Hạ trưởng, Thu
thâu, Đông tàn. Trời tượng quẻ Càn có đủ bốn đức: Nguyên,
Hanh, Lợi, Trinh, mà Lợi là một trong bốn đức ấy. ở người là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
Kinh Vào Ăn Cơm đã thể hiện điều Lợi ấy:
"Từ-bi ngũ cốc đã ban,
"Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân.
"Công Thần-Nông hoá dân buổi trước,
"Dạy khôn-ngoan học chước canh điền."
• Lợi còn có nghĩa là sự chiếm đoạt cho riêng mình;
Pháp Chánh Truyền:
"LỢI Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng
cùng nhau, mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa
chịu đói".
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LỢI DANH
利名
Lợi: Có ích, sắc bén, tiện lợi, của cải đem đến. Danh: tiếng
tăm. Quyền: quyền hành. Lợi danh là lợi lộc và tiếng tăm. Lợi
quyền là lợi lộc và quyền hành.
Danh, lợi, quyền là ba thứ mà con người rất ham thích, muốn
thâu đoạt về cho mình càng nhiều càng tốt, dù phải làm những
điều trái đạo đức.
Cái lợi để thỏa mãn lòng tham, cái danh và cái quyền để thỏa
mãn lòng tự ái. Người lấy danh lợi quyền làm mục đích cho
cuộc sống thì người ấy không bao giờ theo đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh
cạnh cạnh, biết ngày nào rồi?
Thi văn dạy Đạo có câu:
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mượn và xin.

LỢI DANH ĐÃ ĐỌA BIẾT BAO NGƯỜI
Thi văn dạy Đạo:
Lợi danh đã đọa biết bao người,
Nhiều kẻ nay còn ý dể ngươi.
Hễ muốn lợi danh mang thất đức,
Thờ chung danh lợi hết gần Trời.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỢI - DANH - QUYỀN
利名權
E: The profit – the honor – the power.
F: Le profit – l’honneur – le pouvoir.
LỢI: 利 Có ích, sắc bén, tiện lợi, của cải đem đến. Td: Lợi
danh, Lợi khí, Lợi tha.
Lợi danh là lợi lộc và tiếng tăm. Lợi quyền là lợi lộc và quyền
hành.
Danh, lợi, quyền là ba thứ mà con người rất ham thích, muốn
thâu đoạt về cho mình càng nhiều càng tốt, dù phải làm những
điều trái đạo đức.
Cái lợi để thỏa mãn lòng tham, cái danh và cái quyền để thỏa
mãn lòng tự ái. Người lấy danh lợi quyền làm mục đích cho
cuộc sống thì người ấy không bao giờ theo đạo đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
- Lợi danh cao bởi mượn và xin.
- Đem thân vùi dập trong chốn lợi quyền, tranh tranh
cạnh cạnh, biết ngày nào rồi?

LỢI DỤNG
利 用
F: Exploiter.
Lợi dụng 利 用: thừa cơ mà mưu lợi.
Đức Hộ-Pháp thuyết rằng: "Đức Chí Tôn nói "chi chi cũng tại
Tòa Thánh Tây Ninh nầy mà thôi". Ngó lại thấy hiện tượng của
Đạo nghèo đến nước không phương thế làm chùa để mượn
Từ Lâm Tự của nhà Thiền, tức của Hòa Thượng Giác Hải làm
mới nửa chừng, họ muốn cho mượn đặng lợi dụng mình làm
cho xong. Xuất của ra làm, chừng mở Đạo vừa xong quyền
Đời quyền Đạo xúm lại đè nén muốn hạ nhục làm cho rẻ giá
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trị, đòi chùa lại, đuổi đi. Thật vậy, họ đuổi đi, phải đi cấp thời.
Mua được đất Long Thành ngó lại toàn rừng già thú dữ đầy
cọp beo đủ thứ. Như thế ấy mà nói chi chi cũng tại Tòa Thánh
Tây Ninh nầy mà thôi.".

LỢI KHÍ
利器
E: Good instrument.
F: Bon instrument.
Lợi khí là dụng cụ sắc bén, dụng cụ hữu ích công cụ hay đồ
dùng sắc bén).
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Trên không biết Trời, dưới không kỉnh Đất, lấy người
làm lợi khí đặng vụ tất công danh, quyền quyền thế
thế.

LỢI SANH
利生
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi:
"Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày,
"Nên người con nguyện ra tài lợi sanh."

LỜN OAI
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

289

Vì bởi tánh Thương yêu quá lẽ,
Dễ lờn oai nên tẻ nẻo đường.
Tung hoành kiềm thúc vô phương,
Thánh tâm đã mất theo phường tà ma.

LŨ HỔ LANG
(Lũ là bầy, là nhiều, hổ là cọp, lang là chó sói). Lũ hổ lang là
một bầy thú dữ, như hổ hoặc chó sói, loài thú này ăn thịt sống,
ăn cả thịt người nữa. Nghĩa bóng là những điều tinh ma quỉ
quái trong đời này không thiếu, cốt để thử thách người tu. Nếu
đủ đức tin thì thắng, còn nghi ngờ dụ dự thì ngã vậy.
Thầy dạy ngày 29-01-Bính Dần (dl: 13-03-1926)
"Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh
các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với
các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con,
song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng
nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.Ấy vậy, rán gìn
giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng
Thầy. Nghe và rán tuân theo".

LŨ TRUYỀN BỬU KINH DĨ GIÁC THẾ
屢傳寶經以覺世
(Lũ: Nhiều lần, luôn luôn. Truyền: trao lại. Bửu kinh: kinh quí
báu. Dĩ: để mà. Giác thế: giác ngộ người đời). Đây là một câu
kinh trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, có nghĩa là:
nhiều lần truyền bá kinh sách quí báu để giác ngộ người đời.
Đức Chí Tôn Thượng Đế, từ xưa tới nay, đã nhiều lần cho các
Đấng Tiên Phật giáng trần, thay mặt Đức Chí Tôn, mở đạo,
giảng dạy các giáo lý cao siêu, viết thành nhiều kinh sách quí
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báu, truyền bá trong nhơn loại khắp nơi, hầu thức tỉnh người
đời, trở lại con đường đạo đức, lo tu hành thoát vòng trần khổ.
Như thời Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn cho các Đấng giáng
trần mở Đạo như:
• Đức Phât Thích Ca mở đạo Phật ở Ấn Độ, giáo lý của Phật
chép lại thành Tam Tạng Kinh, truyền lại cho đời sau.
• Đức Lão Tử mở đạo Tiên, truyền lại Đạo Đức Kinh.
• Đức Khổng Tử phục hưng Nho giáo, san định Ngũ Kinh, viết
Kinh Xuân Thu, giáo hóa người đời phần Nhơn đạo.
• Đức Chúa Jésus mở đạo Thánh ở Do Thái, giáo lý của Ngài
ghi chép lại thành Thánh Kinh Tân Ước.
Thời nào cũng có các Đấng giáng trần mở Đạo, truyền bá kinh
sách, khuyên nhủ người đời giác ngộ tu hành.

LUÂN
• LUÂN 輪 Cái bánh xe, xoay vần. Td: Luân chuyển, Luân hồi.
• LUÂN 倫 Đạo thường, cái lẽ phải ở đời. Td: Luân thường.
• LUÂN 淪 Chìm mất, mất. Td: Luân lạc.

LUÂN CHUYỂN
輪轉
E: To turn round.
F: Tourner.
(Luân 輪: Cái bánh xe, xoay vần. Chuyển 轉: dời đổi). Luân
chuyển là dời đổi, xoay vòng nhau mãi như bánh xe quay giáp
vòng tròn nầy rồi trở lại vòng khác. Sự xoay chuyển của chúng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sanh trong vòng sáu cõi (lục đạo) như sanh tử, tử sanh tiếp
nối không ngừng. Chỉ khi nào biết TU đạt được giải thoát,
chứng ngộ Niết bàn mới ra khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
"Vì vậy, thế cuộc phải tuần huờn, bầu nhơn sự phải
luân chuyển vần xây, phiêu linh cho đến buổi nhơn
loại được vẹn toàn".

LUÂN HỒI (1)
輪迴
E: The wheel of reincarnation; Metempsychosis.
F: La roue de réincarnation; Métempsychose.
(Luân: Cái bánh xe, xoay vần. Hồi: quay trở lại). Luân hồi,
nghĩa đen là xoay tròn như cái bánh xe, quay đi rồi trở lại, mãi
mãi như thế không bao giờ ngừng dứt. Luân hồi là một định
thuyết đã có từ thời thái cổ của nước Ấn Độ, với đạo Bà LaMôn cho rằng linh hồn của một sinh vật, sau khi chết, linh hồn
trở lại đầu thai vào một sinh vật khác và cứ thế tiếp diễn.
Khi Đức Phật Thích Ca mở đạo Phật vào thời Nhị Kỳ Phổ Độ,
Đức Phật lấy thuyết Luân hồi làm giáo lý căn bản. Đức Phật
nói: Kiếp sống của con người sanh ra rồi chết, chết rồi lại đầu
thai trở lại, tức là sanh sanh tử tử cứ thế nối tiếp nhau, như cái
bánh xe quay tròn không bao giờ ngừng nghỉ.
Đạo Cao Đài quan niệm về Luân Hồi như thế nào?
Con người sống nơi cõi trần có Tam thể xác thân là:
- Xác thân phàm bằng vật chất: Giả thân.
- Xác thân thiêng liêng: Chơn thần hay Chơn thân.
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- Một điểm linh quang do Đức Chí Tôn ban cho gọi là Linh hồn
để điều khiển Chơn thần và thể xác.
Khi một con người nơi cõi trần chết đi, thể xác sẽ tan rã biến
trở lại thành đất, còn Chơn thần và Linh hồn thoát ra khỏi thể
xác, trở về cõi thiêng liêng, mang theo:
-Những điều học hỏi và kinh nghiệm trong kiếp sống.
-Những công đức và tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống.
Nơi cõi thiêng liêng, Chơn Thần và Linh hồn được đưa đến
trước Minh Cảnh Đài xem lại cuồn phim của cuộc đời mình, từ
lúc mới sanh cho đến lúc chết, các hành vi thiện ác cùng lời
nói đều hiện lên đủ cả, không sót một thứ gì, để nơi đây, cây
Cân Công bình thiêng liêng cân tội phước và định phận:
- Nếu công đức nhiều hơn tội lỗi thì sẽ được ban thưởng bằng
những phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật tương xứng.
- Nếu công đức ít mà tội lỗi nhiều thì bị luân hồi trở lại cõi trần
để trả quả và cũng để lập công chuộc tội.
Những công đức, tội lỗi và kinh nghiệm học hỏi được trong
kiếp sống tạo thành hột giống luân hồi rút vào trong Chơn thần
để làm cái Nhân, quyết định kiếp tái sinh có đời sống sang
hèn, hạnh phúc hay khổ đau, làm quan hay dân, gọi là hột "lưu
tánh nguyên tử", ấy là Quả. Từ Nhân đi đến Quả là sự thể hiện
của Nghiệp. Linh hồn và Chơn thần cứ mãi luân chuyển như
thế, lên lên xuống xuống, không bao giờ dứt. Đó là Luân hồi.
Muốn thoát khỏi Luân hồi thì phải làm sao?
- Phải đoạt cho đặng cơ bí mật siêu phàm nhập Thánh. Cơ bí
mật ấy, nếu không phải Thầy cho thì chưa ắt xin ai mà đặng.
Ấy vậy, Đạo là cơ bí mật làm cho kẻ phàm có thể đoạt đặng
phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy đến Qui Tam Giáo
Hiệp Ngũ Chi để cho chúng sanh hiểu cơ mầu nhiệm mà luyện
Tinh - Thần. Thầy đã đến rồi, thoảng muốn lập riêng ra một
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

293

Tôn giáo khác lại chẳng đặng sao? Lại Qui Tam Giáo và Hiệp
Ngũ Chi mà làm gì?
Nếu như kẻ ngoại giáo nói mình bắt chước đoạt cả Đạo của
người ta mà làm của mình thì mới nói sao?
Ai ai cũng hiểu rằng:
- Nhơn Đạo dạy tu luyện phần xác.
- Tiên Đạo phần trí thức tinh thần.
- Phật Đạo phần Thiêng liêng Hư vô tịch diệt.
Thế nên phải tu, tu để dứt Nhân xấu, tạo Nhân lành: Nếu
Nhân xấu thì Quả xấu tức là Luân hồi, Nhân lành thì hưởng
Quả lành tức là đạt được phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng
liêng, ấy là thoát khỏi Luân hồi.
Kinh Giải Oan có câu:
"Luật Nhân quả để răn Thánh đức
"Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu."
Thánh giáo Vendredi 12 Novembre 1926 - Ô Môn, (8-10-Bính
Dần)
- Cơ huyền diệu của kiếp luân hồi:
Thầy dạy rõ: "Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân
hồi con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu, thì
con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch
Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với
nhau. Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với
nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con
chẳng nên gọi oan nghiệt. Còn Đạo mới khai lập, tuy xuất hiện
chưa đầy một năm, chớ chư Tiên, chư Phật đã lập cùng cả
Năm Châu."
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LUÂN HỒI (2) (Phật Học)
輪迴
E: The wheel of reincarnation.
F: La roue de réincarnation.
Luân hồi 輪 迴: Luân là bánh xe xoay vần, Hồi là quay trọn
vòng này trở lại đến vòng khác, cứ thế quay mãi. Sự luân
chuyển của chúng sanh trong sáu cõi (Lục đạo 六 道) sanh tử,
tử sanh tiếp nối nhau không ngừng như cái bánh xe quay
không có khởi điểm. Chúng sanh bị nghiệp lực cuốn hút vào
vòng sống chết không bao giờ dừng nghỉ, chỉ khi nào đạt được
giải thoát hay chứng quả mới thôi.
Luân hồi: nguyên nghĩa Phạn ngữ là "Lang thang, trôi nổi"; có
khi được gọi là Vòng sinh tử, hoặc Sinh tử. Chỉ những đời
sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài Hữu
tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn. Nguyên nhân
trói buộc trong luân hồi là các pháp Bất thiện gồm có Ái, sân
và Si hay Vô minh. Nghiệp là động cơ tác động lên cơ chế của
sự tái sinh. Trong Ðại thừa, luân hồi được xem là thế giới của
hiện tượng và thể tính của nó chính là thể tính của Niết bàn.
Cội nguồn của luân hồi từ đâu? Hữu tình có từ bao giờ?..
Những câu hỏi này đã được nhiều người nêu lên nhưng Phật
tuyệt đối không trả lời những sự thắc mắc vô bổ này vì theo
Ngài, chúng chẳng giúp ích gì trên con đường tu tập. Niết-bàn,
sự giải thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện trong kiếp làm
người; trong tất cả con đường tái sinh khác chúng sinh không
thể đạt Bồ-đề vì không có đủ khả năng nhận thức được yếu tố
chính của luân hồi, đó là tham và vô minh."
Muốn thoát khỏi luân hồi phải làm sao?
Giáo lý Đạo Cao Đài dạy: "Phải đoạt cho đặng cơ bí mật siêu
phàm nhập Thánh. Cơ bí mật ấy, nếu không phải Thầy cho thì
chưa ắt xin ai mà đặng. Ấy vậy, Đạo là cơ bí mật làm cho kẻ
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phàm có thể đoạt đặng phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy
đến qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi để cho chúng sanh hiểu cơ
mầu nhiệm mà luyện tinh thần. Thầy đã đến rồi, thoảng muốn
lập riêng ra một Tôn giáo khác lại chẳng đặng sao? lại Qui
Tam Giáo và Hiệp Ngũ Chi mà làm gì? Nếu như kẻ ngoại giáo
nói mình bắt chước đoạt cả đạo của người ta mà làm của
mình thì mới nói sao? Ai ai cũng hiểu rằng:
- Nhơn đạo dạy tu luyện phần xác.
- Tiên đạo phần trí thức tinh thần.
- Phật đạo phần Thiêng liêng Hư vô tịch diệt.

LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP
輪迴轉劫
Pháp Chánh Truyền: "Luân hồi chuyển kiếp là cơ mầu nhiệm
để cho các chơn hồn đặng cứu chuộc và tấn hóa, nếu truất bỏ
cơ mầu nhiệm ấy đi, thì Ðạo nơi nào mà bền chặt? Nhơn loại
có Hóa nhân, Quỉ nhân và Nguyên nhân, ấy là có phân đẳng
cấp, nếu Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng mà làm cho
nhơn loại cả thảy đều thấy đặng cơ mầu nhiệm của Ðạo, đồng
đặng đắc kiếp, thì phẩm vị Thiêng Liêng cũng không còn trật
tự".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Không thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp,
Cảnh dương gian tội nghiệp xác thân.
Lòng Thầy đau xót muôn phần,
Muốn kêu con lại về lần nhà xưa.
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LUÂN LẠC
淪落
(Luân: Chìm mất, mất. Lạc: rơi rụng). Luân lạc là chìm đắm
rơi rụng. Luân lạc có nghĩa thường dùng là cuộc đời chìm nổi,
rày đây mai đó.

LUÂN LÝ
倫理
Đạo Cao-Đài với tinh thần Luân-lý thì dạy con người giữ Đạo
nhân luân, làm tròn bổn phận mình: đối với mình, đối với gia
đình, đối với xã-hội là gia-đình rộng lớn, đối với toàn cả thiênhạ là Đại-Đồng huynh-đệ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Đức Chí-Tôn mở Đạo đem lòng Thươngyêu vô tận của Ngài, Ngài đến chung sống cùng con cái của
Ngài. Theo luân-lý thường tình của ta, một ông Cha cực nhọc
đi đến tìm con, bao giờ lòng Thương-yêu vô tận âý cũng trên
hết mọi tâm tình. Chính mình không có kể đứa con nào nên,
đứa nào hư, đứa nào hèn, đứa nào sang, không kể gì cái đó
hết thảy. Vì cớ cho nên Đức Chí-Tôn mở Đạo, Ngài ôm cả con
cái của Ngài vào lòng, theo thể Bần-Đạo ngó thấy hiển-nhiên
rằng: Đức Chí Tôn không kể Nguyên nhân, Hóa-nhân, Quỉ
nhân gì hết".
Như lời tựa Thánh Ngôn Hiệp Tuyển đã ghi như sau: "Than ôi!
Lượn sóng văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa
nghiêng tới đó. Nếu Đạo Trời không sớm mở lần ba, nền
phong hóa mối cang thường, sau vì đó mà hư hoại. Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế vì đức háo sanh không nỡ ngồi xem nhơn
sanh sa vào nơi tội lỗi nên dụng huyền diệu Tiên Thiên giáng
cơ giáo Đạo".
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LUÂN LÝ-HỌC
倫理學
E: The moral philosophy.
F: La morale.
(Luân: Đạo thường, cái lẽ phải ở đời. Lý: lẽ, nguyên lý. Học:
môn học. Luân lý là nguyên lý về đạo đức của con người)
Luân lý học là môn học nghiên cứu nguyên lý về đạo đức và
sự phát triển đạo đức của con người.

LUÂN THƯỜNG
倫常
E: The constant and natural law.
F: La loi constante et naturelle.
(Luân: là cái vòng tròn xoay quanh, ý nói Đạo thường, cái lẽ
phải ở đời. Thường: hằng có, luôn luôn). Luân thường là
những phép tắc đạo đức trong việc cư xử ở đời được qui định
không thay đổi mà mọi người có bổn phận phải gìn giữ và tuân
theo. Chính đó là những phép tắc đối xử hợp với nhau trong
gia đình và ngoài xã hội. Nhất là với nền đạo lý ở Á-Đông có
những phép tắc rất nghiêm, nhờ vậy mà con người mới biết
sống thuận hòa cùng nhau trong nghĩa yêu thương. Ngày nay
Đức Chí-Tôn mở Đại Đạo cũng với mục đích xiển dương
những nét cao đẹp ấy, trong tinh thần Nhơn luân chi Đạo.
Luân thường gồm: Ngũ luân và Ngũ thường.
- Ngũ luân là năm cách cư xử theo lẽ phải là: Cách cư xử giữa
vua và bề tôi, giữa cha và con, giữa chồng và vợ, giữa anh và
em, giữa bè bạn với nhau. "Quân thần, Phụ tử, Phu thê,
Huynh đệ, Bằng hữu".
- Ngũ thường là năm đức tánh căn bản phải gìn giữ luôn luôn
là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
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Thầy nhắc nhở: ngày 30-11-Bính Dần (dl: 3-1-1927)
"Than ôi! Ðường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều người đến.
Trò đời lăng xăng, cõi thế biết bao người chìm đắm vào biển
khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh chung, mồi danh lợi,
giành giựt phân chia, mà chẳng kể đạo lý luân thường, khiến
cho mối Ðạo quí báu ngàn năm, đã thành nấc thang để dắt
người xuống hang sâu vực thẵm".
Hoặc có lời rằng: "Đứa ngu nghịch cha, phản bạn, làm rối loạn
luân thường"
Kinh Sám Hối có câu:
"Các thơ truyện huê tình xé hủy,
"Kẻo để đời làm lụy luân-thường."

LUẬN (1)
LUẬN 論 Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Td: Luận biện,
Luận ý.

LUẬN (2) (Phật Học)
論
Luận (S: śāstra) Luận giải về giáo pháp Đạo Phật, do các
Luận sư Ðại thừa trình bày. Phần lớn các Luận giải thích các
Kinh (s: sūtra). Về mặt tính chất, Luận khác Kinh ở chỗ rất có
tính lý luận đúng sai. Luận là một thành phần cơ bản trong
Tam Tạng của Phật giáo Trung Quốc".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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LUẬN BÁC
論博
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta lại còn để tâm nghiên-cứu
nguyên-do của hình vật tương phân bởi đâu mà sản-xuất thì
chúng ta lại thấy đặng bởi tư tưởng của Nho-giáo và Đạo-giáo
mà nảy sanh, chẳng phải do nơi miệng của Đức Khổng-Tử
hay là Đức Lão-Tử mà ra, mà lại do bởi những thuyết của các
môn-đồ của đôi nhà luận-bác".

LUẬN BÀN
論盤
Thi văn dạy Đạo:
Ác ai để mặc kẻ lo toan,
Miệng thế đừng nghe tiếng luận bàn.
Kẻ dại mình không dìu dắt dẩn,
Thượng Sanh phải độ đến nơi Đàn.

LUẬN BIỆN
論辯
E: To discuss.
F: Discuter.
(Luận: Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Biện: bàn cãi lẽ
phải trái). Luận biện là đưa ra nhiều lý lẽ để tranh cãi phải trái.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lời kệ sám di truyền khuyến thiện,
"Câu văn từ luận biện thật-thà."
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LUẬN Ý
論意
E: To reason.
F: Raisonner.
(Luận: Bàn về một vấn đề có phân tách lý lẽ. Ý: tư tưởng phát
hiện ra ngoài, ý kiến). Luận ý là bàn luận và góp ý kiến thêm
vào.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Như quyết định mà hai đàng
không thuận thì người phải dâng cho Hộ Pháp đến HiệpThiên-Đài cầu Thầy sửa lại, hay là Hộ Pháp luận ý đôi bên mà
lập lại."

LUẬN THUYẾT
論說
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo chẳng cần luận thuyết chi sự
phân-biệt xa cách nhau như trời với vực của vật-chất tinh thần
thì chư thính-giả cũng dư hiểu: Hễ vật chất hữu bổn nguyên,
hữu định thể, còn tinh-thần thì tự chủ, tự-do. Ấy vậy, vật-chất
có giới hạn, chớ tinh-thần vốn không giới-hạn".

LUẬT
律
Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo cho được
trật tự tốt đẹp. Td: Luật định, Luật lịnh, Luật Sự.
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LUẬT (Giáo Sư Thái Luật Thanh) (Danh)
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo Thọ phong
Giáo sư phái Thái. Ngày 22 tháng 7 Bính Dần. Thánh danh là
Thái Luật Thanh.

LUẬT ĐIỀU CỔ PHẬT
Lời Đức Chí-Tôn dạy:
Phải giữ Chơn linh đặng trọn lành,
Ngọc Hư toàn ngự Đấng tinh anh.
Luật điều Cổ Phật không chừa tội,
Hình phạt Chí-Tôn chẳng vị tình.

LUẬT ĐỊNH
律定
Thầy dạy: "Cơ sanh hóa Càn khôn không ngoài luật định
"Thành, trụ, hoại, không" là lập nên, tồn-tại, biến chuyển, hư
hao rồi tiêu mất. Sự nói mất chớ thật ra chẳng phải mất đâu,
nó chỉ biến chất thay hình đổi dạng mà thôi.
Tỷ như nước của con sông chảy ra biển cả, tuy là thấy cùng
một con sông, chứ nước của ngày hôm nay không phải là số
nước của ngày hôm qua, giờ này khác, giờ kế khác. Vạn-vật
chuyển biến, cả xác hài con mang đây cũng vậy, nó cũng
chuyển-biến từng giờ, từng phút. Tế-bào này tiêu-diệt để cho
tế-bào kia tăng trưởng, nó luân chuyển mãi ở các xác thân và
thay đổi khí chất luôn tùy theo hành-động của mình mà có
tăng hay có giảm. Tuy vậy mà số tăng luôn luôn nhiều hơn số
giảm là vì nó là cơ tấn hóa, nếu không có vậy thì là tiêu-diệt cả
Càn-khôn còn gì.! Luật tiến-hóa ấy là công-lệ hiển-nhiên của
Tạo-hóa. Phải tấn-hóa để các chơn-linh thấu-đáo những điều
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mầu nhiệm mà Tạo-hóa sắp đặt sẵn trước ở cả Càn-khôn vũtrụ.
Tất cả đều để trước nắt những bài học hay. Cái cảnh khổ
chính là những bài học tấn-hóa nhanh chóng nhất. Vì vậy,
những chơn-linh dám chịu khổ là những chơn-linh tấn hóa
mau hơn hết. Nhưng thật sự cũng chẳng phải là "khổ" đâu, ấy
cũng chỉ là bài học tắt cho những người muốn đi tắt.
Phép học âý tức là đi thẳng ngang đường kính của hình tròn
chớ không phải đi quanh-quẩn theo vòng chu-vi. Nhưng nếu
chỉ đi tắt thì chỉ biết phớt qua chớ không thật thấu hiểu. Vì vậy
mà dù cho những Chơn-linh cao trọng cũng phải giáng thế ở
các cõi địa-cầu để học hỏi từng phần vi-diệu mới mong đoạt lý
cao thâm. Bài học của họ nhanh chóng hơn những Chơn-linh
thường nên cũng mắc-mỏ hơn nhiều. Phải dùng tự lực để
chống đối những lực-lượng có sẵn của thiên-nhiên, có thoát đi
được thì mới tiến lên được. Nếu không thoát nỗi thì phải cuốn
xoay vòng theo lẽ dinh, hư, tiêu, trưởng. Đó, Luật luân-hồi quả
báo và phương tu đoạt Đạo là vậy. Chẳng phải chỉ có một quả
địa-cầu này có người ở mà thôi, mà đã có hằng-hà sa-số quả
địa-cầu có người ở, tuỳ theo những trình-độ tấn-hóa khác
nhau.
Cùng một không-gian, cùng một cấp bực thì trông thấy, hiểu
thấu nhau. Bậc cao hơn thì thấy được bậc thấp, còn bậc thấp
khó thấy bậc cao, ấy cũng lẽ thường."
Đức Lý dạy: "Hiền Hữu cũng nên giữ lời Thánh giáo của Ðức
Từ Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công
Ðồng thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt. Nhiều kẻ lại tư
lịnh, muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối
quanh co. Hại thay! mà cũng tiếc thay! Căn xưa quả trước
chẳng chịu lo đền bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẵm, sau
kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.
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LUẬT ĐỊNH THIÊN NHIÊN
律定天然
E: The natural law.
F: Le loi naturelle.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo cho
được trật tự tốt đẹp. Định: đặt ra. Thiên nhiên: tự nhiên sẵn có
trong Trời đất). Luật định thiên nhiên là các định luật của tự
nhiên, do Trời làm ra như thế chớ không phải do nơi người đặt
để ra.
Lời tựa Pháp Chánh Truyền: "Nếu cứ chiếu luật thi hành thì
toàn đạo được điều hòa êm ái và guồng máy Hành Chánh Đạo
cứ tiến hành theo luật định thiên nhiên, không bao giờ trở
ngại."

LUẬT HÌNH
律刑
E: The penal code.
F: La code pénale.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo cho
được trật tự tốt đẹp. Hình: trừng phạt người có tội). Luật hình
là luật pháp và các hình luật được qui định để làm hình phạt
cho người có tội.
Thầy dạy:"... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời
trước, nay lại còn phạm Thiên Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải
nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay,
huống là Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như
vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị
bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ
mình, biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa
vô tư" đừng ỷ là có "Ðại Từ Phụ" mà lờn oai, nghe các con!"
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Kinh Sám Hối có câu:
"Ăn gian xới bớt cho mình,
"Dầu qua dương pháp, luật hình Diêm Vương."

LUẬT HỘI THÁNH
說會 聖
Đức Hộ-Pháp nói: "Luật của Hội Thánh chỉ lập ra trong buổi
con cái Đức Chí-Tôn bị óc ngoại hình ngoài đời kia xâm phạm
tinh-thần và hình-chất của nó. Hội Thánh buộc phải lập Luật
chẳng khác nào như một phương pháp che-chở, như ta đã
ngó thấy một người kia đi tới miệng giếng họ muốn sa vào đó,
ta kêu trở lộn lại. Luật của Hội Thánh phải chuyển-luân theo
thời thế của xã-hội, nhứt là trong con cái của Ngài, chớ thật ra
không có giá-trị gì hết. Bởi hình không có!"

LUẬT LỆ CAO-ĐÀI
律例高臺
E: Law and rule of Cao Dai (God).
F: Loi et règle de Cao Dai (Dieu).
(Luật 律: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo
cho được trật tự tốt đẹp. Lệ 例: lấy cái trước làm mẫu cho cái
sau. Luật lệ là chỉ chung các luật pháp và các lề lối đã quen từ
trước đối với mọi người. Cao Đài 高臺: Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng-Đế tá danh Cao-Đài mở nền Tôn giáo mới,
danh gọi là Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ).
Luật lệ Cao Đài 律例 高臺 là các luật pháp và các lề lối của
Đức Chí Tôn đặt ra cho các Tín đồ của Đạo Cao Đài noi theo.
Luật lệ Cao Đài gồm có: Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Bát
Đạo Nghị Định, Đạo Luật, Thông Tri, Huấn lịnh, Huấn ngôn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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của Hội Thánh đặt định ra.
Điều đáng ghi nhớ là:
- Đạo Cao-Đài chỉ có Một (Tôn giáo)
- Ông Trời (Cao Đài) chỉ có Một (Giáo chủ)
- Tòa-Thánh Tây Ninh chỉ có Một (Địa điểm)
Với người Tín hữu Cao Đài khi Nhập môn cần phải gìn giữ các
luật lệ, ấy là Lời Minh Thệ khi Nhập môn vào Đạo Cao Đài, thề
trước bàn Ngũ Lôi là điều hệ trọng:
"Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi
dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn Luật lệ Cao Đài, như
sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục."

LUẬT LỊNH
律令
E: Law and order.
F: Loi et ordre.
(Luật 律: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo
cho được trật tự tốt đẹp. Lịnh 令: mệnh lệnh của cấp trên).
Luật lịnh là luật pháp và mệnh lệnh của Hội Thánh.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Hành Chánh là cơ quan để thi hành các luật lịnh của
Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đã có
Quyền Chí Tôn phê chuẩn.

LUẬT NHÂN QUẢ
律因果
(Nhân 因 là hạt giống, cái mầm, có năng lực tác động. Quả 果
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là trái, kết quả, sự hình thành). Luật Nhơn quả 律因果 là Luật
về nguyên nhân và kết quả. Mỗi hiện tượng đều có nguyên
nhân của nó. Hễ có nguyên nhân, tất nhiên sẽ có kết quả
tương thích với nguyên nhân ấy, đó là luật nhân nào quả nấy.
Luật nhân quả không bị hạn chế bởi thời gian, có khi nhanh,
cũng có khi chậm. Có nhiều loại nhân quả:
- Nhân quả hiện tại gọi là Hiện báo 現報: Nghiệp nhân trong
đời này đưa đến quả báo ở hiện kiếp.
- Nhân quả trong hai đời gọi là Sanh báo 生報: Đời trước tạo
nhân đời nay mới thọ quả. Đời này gây nhân đời sau nhận
quả.
- Nhân quả trong nhiều đời gọi là Hậu báo 後報: Từ rất nhiều
đời trước gây nhân, đời nay mới gặt quả, hoặc đời này tạo
nhân nhưng mãi nhiều đời sau mới thọ quả.
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn
(1952) rằng:
Đêm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả. Hai chữ nhân
quả là danh từ mà Tiên Nho đã đề: Chữ Nhân 因 theo nghĩa
chánh của nó là chỉnh lại hay dò lại. Nối luôn theo chữ quả 果
thì chữ nhân ấy đồng khuôn chữ đại. Quả là chắc chắn mạnh
mẽ, chúng ta thường hay dùng tiếng quả quyết lắm, dùng chữ
quả quyết hay là mạnh mẽ chẳng hạn. Chữ nhân quả dịch ra
nghĩa lý tiếng Phạn là tiếng Karma, thiệt tiếng Phạn có nghĩa
là làm cái chi phải trả cái nấy, phải bồi thường, ta có thể hiểu
nó là khuôn luật "vay trả" đó vậy.
Khuôn luật ấy huyền bí vô cùng, tại liên hệ với chữ Karma.
Quyền Chí Tôn tiếng Phạn đề "Boudha, Shama, Saya".Tức
nhiên câu niệm của chúng ta: Phật- Pháp- Tăng. Tiếng Karma
liên hệ với Pháp như thế ấy, có định luật thiêng liêng của nó, vì
không thể lấy trí khôn ngoan của chúng ta mà suy đoán luận
biện cho đặng. Chúng ta thấy cũng như cả toàn thể từ xưa
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đến giờ dầu cho bực Thánh nhân Hiền triết ta để con mắt quan
sát tiềm tàng thấy khuôn luật ấy nó vô hình mà nó quả quyết
làm sao, chắc chắn làm sao. Người ta kiếm tìm khuôn luật ấy
thì thấy rằng: Có một quyền năng vô đối là quyền năng của
Đức Chí Tôn, tức nhiên Đấng tự hữu kia để trong tay Đấng đó
mới có thể cầm quyền về khuôn luật đó mà thôi.
Bởi sự quan sát ta thấy luật nhơn quả ấy về cá nhân cũng thế,
gia đình cũng thế, xã hội cũng thế, mà nói chung toàn thể
nhân quần trên mặt địa cầu này cũng thế. Nhân quả ấy, người
ta đã tìm hiểu thấu đáo, hễ càng tìm tòi càng thấy kinh khủng
làm sao: Tỉ như một gia đình, trong một cơ quan tạo dựng gia
đình ấy, nó do nơi ác hành tạo dựng, thì gia đình ấy chẳng hề
tồn tại. Một xã hội nào, một quốc dân nào do nơi ác-hành mà
tạo nghiệp, thì xã hội đó, quốc dân đó không bao giờ bền
vững. Nếu chúng ta không nói quả quyết rằng nó sẽ bị tiêu diệt
mà chớ. Nhơn quần và cả nhơn loại giờ phút này chúng ta
thấy quả quyết làm sao không thể gì luận được.
Luận về nhơn quả cá nhân ta hay một đại nghiệp ta nói: Tỉ như
Tần Thủy Hoàng, muốn đem văn hiến của Ấn thay thế văn
hiến Nho dám đang tay khi Nho, đốt sách chôn học trò, tưởng
thi hành thủ đoạn ấy tiêu diệt nhà Nho được. Chúng ta thấy
nhà Nho vẫn còn, còn cơ nghiệp của Tần đã tiêu diệt. Bần Đạo
không nói cả cơ nghiệp của Tần mà thôi, mà cả cá nhân của
Tần Thủy Hoàng cũng vậy. Ngài Sở Bá Vương vô lấy Ly Sơn
rồi biết Tần Thủy Hoàng chôn nhiều vật báu, khi đào lên thì
của báu ấy đã tiêu hủy. Chúng ta tưởng coi có một đại cơ
nghiệp của nhà Hớn, Hớn Bái Công đã lấy tình đức lập
nghiệp, lấy nhơn nghĩa làm căn bản tới 800 năm, khi đến nạn
diệt tận rồi cũng còn Hớn Hiến Đế nối nghiệp, qua Hớn Chiêu
Liệt tức nhiên Lưu Bị biết khí số nhà Hớn đã mãn, muốn kiếm
phương kéo dài mảy mún, tức nhiên để lại cho Hậu Chúa một
đôi giáp quý vô cùng, Ngài nói với Hậu Chúa tức nhiên Á Đẩu
rằng: "Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiêu nhi bất vi", nghĩa
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là đừng vì ác nhỏ mà làm và cũng đừng vì thiện nhỏ mà không
làm. Về cá nhân hay xã hội đều đứng trong khuôn luật ấy cả.
Bây giờ nói về Tôn-giáo, thì Đức Phật Thích Ca cầm Bình Bát
Vu đi xin ăn đặng nuôi kẻ nghèo nàn đói khó nơi "Cấp cô độc
viên" mà cái Đạo của Ngài tới 2.500 năm vẫn còn bền vững.
Nó vẫn giàu có, cả văn minh Phật Giáo đã truyền bá toàn cõi Á
Đông này, nếu chúng ta thấy của cải vô biên vô tận của nó,
chúng ta không thể gì tính toán được (vô toán).
Thêm nữa Đấng chịu khổ nhục đi ăn xin từ bữa, chịu hèn hạ
ấy lại còn bị chúng bắt đóng đinh trên cây Thập Tự Giá "Lên
án là kẻ côn đồ" kẻ hung bạo, cướp bóc. Đấng ấy đã tạo Đạo
của Ngài. Giờ phút này nếu cả toàn mặt địa cầu này cũng
chưa có ai sang cả cho bằng. Nhơn quả của một người tạo
nghiệp hay nhơn quả của vị tạo Đạo; hai cái đó trọng yếu vô
cùng không thể gì luận được.
Nãy giờ nói của người ta, bây giờ mình phải nói tới của mình.
Đức Chí Tôn nói với môn đệ của Ngài, Ngài lấy kẻ nghèo khó,
hạng nhứt là Ngài đến với một quốc dân hèn hạ, quốc dân còn
bị lệ thuộc của người, làm tôi đòi thiên hạ, Ngài lấy phần tử ấy
làm Thánh Thể của Ngài mà tạo nền Chơn Giáo, Ngài lấy
quốc dân nô lệ trong giờ phút tạo nghiệp của Đạo.
Cả con cái của Ngài tạo dựng nên hình tướng của nó, không
cướp bóc của ai, không cầu lụy ai cho mình mà làm cái nhân
ấy quý báu làm sao, lại nữa người tượng trưng lấy nó, cơ thể
hữu hình là người chủ quyền lo tạo dựng nó, thân phải hèn hạ
truân chuyên, bị thiên hạ áp bức đè nén hiếp đến nỗi thân của
họ bị đồ lưu, tù tội, cái nhục nhã hèn hạ của họ, ngày nay đem
vô luật nhân quả thế nào? Thì toàn thể con cái của Đức Chí
Tôn luận lại thì hiểu".
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh Tòa-Thánh Tây
ninh, ngày 15 tháng 6 năm Mậu-Tý (dl: 21-07-1948)
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Hôm nay Bần Đạo giảng về Luật Nhân quả vay trả của nhân
loại trong thời kỳ Hạ nguơn hầu mãn bước sang thời kỳ
Thượng nguơn Thánh Đức. Các con rán ẩn nhẫn để Ông Trời
hát từ màn cho các con coi; các con trông cho đời mau tới, tới
chừng tới các con khóc mẹ khóc cha luôn. Bần Đạo nói thật
cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt không
còn một sanh mạng ở quả địa cầu này, không cần một tích tắc
đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi đặng lập đời
Thánh Đức mà thôi. Một ngày kia Trung-Cộng với Cambodge
(Căm bốt) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge nghe
lời xúi giục của người ta thành ra phải chết hết. Các con biết
sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo đánh
nhau. Đài-loan từ Hồng Kông tản cư qua Việt-Nam trước, bởi
vậy người hành ác mà mình theo họ, mình ôm eo ếch họ rồi
họ trật chân, sút tay, họ té chết thì mình cũng chết theo họ mà
thôi, thành ra người Miên (Campuchia) còn có bao nhiêu giống
bên Việt Nam đó thôi, các con rán thương giùm họ. Nói về
Trung Cộng là đứa con cưng của Đức Chí Tôn, nên Đức ChíTôn mới cho Khổng Tử, Lão Tử và Mạnh-Tử giáng trần dạy
Đạo, làm lành lánh dữ, nhưng hiện nay Trung-Cộng theo cái
thế sắc, thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết, tất cả mộng
làm bá chủ hoàn cầu đều phải tiêu diệt. Các con nhớ rằng: dữ
tận hiền thăng, mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn,
Xỉ cương tắc chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái
nạn chung, trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta
khi xưa cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những
nước yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. BầnĐạo lấy làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền
khiên mà Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn
nô lệ nữa. Vậy thời oan trái đã trả xong. Các con để tâm suy
nghĩ, ngó thấy dưới thế gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy
Hoàng và Thành Cát Tư Hãn? Có ai mưu sĩ cho bằng Tào
Tháo? Còn Đức Thích-Ca và Đức Chúa Jésus không có một
tấc thép trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ hoàn cầu
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mới là lạ chớ! Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi
"Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu" nghĩa là tuy lưới trời lồng
lộng mà chẳng lọt mảy lông mày, không bao giờ sai chạy. Bần
Đạo nói ra đây các con rán mà nhớ, các con đừng có mộng
làm giàu cho mắc công, các con bây giờ sống trên nắp thùng
nổ của bom nguyên-tử, dù muốn dù không các con phải chịu
ăn bom mà thôi, các con muốn trốn bom nguyên tử phải chun
trong đám đậu nành mà trốn chớ không trốn đâu cho khỏi hết.
Sau này nước Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết chay lạt, tu
hành; còn các nước khác chỉ còn sống lưa thưa mà thôi. Vì họ
hành ác chạy đua theo vũ trang giết người hàng loạt nên Đức
Chí-Tôn mới phạt họ. Năm ngàn năm trở lại đây biết bao nhiêu
Đấng xuống trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho người ta biết làm
lành lánh dữ, nhưng tánh nào tật ấy, dữ cũng vẫn dữ mà thôi.
Họ không có hiền bảo người ta hiền làm sao cho được? Trước
khi dạy người, ta phải hiền trước để làm gương mẫu: hiền lành
trước đi, thì người khác mới noi theo, nên Đức Chí-Tôn mới
mở Đạo, lấy Thương yêu làm gốc và công bình, bác ái. Ngày
nào cả nhân loại trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận Đức ChíTôn là Đấng Cha chung thì ngày ấy mới được Hòa bình vĩnh
cữu. Tóm lại, ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao Đài rán lo tu,
chay lạt, đi Cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp,
nhiều Kinh cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết
ăn năn hối cải mà làm lành lánh dữ bằng không phải trả giá rất
đắc".
"Đạo "Là cơ mầu nhiệm, mà cơ mầu nhiệm ấy phải làm ra thế
nào có hình thể như một con đường dẫn người ra khỏi chốn
trầm luân khổ hải, lại đặng phước siêu phàm nhập Thánh.
Ấy vậy: "Giết người không phải tuyệt sanh mạng của loài
người như đốn cây chẳng là giết chết cây, mà là làm cho nó
sanh chồi nẩy tược, kẻ làm ác nó tưởng giết là hết, không thể
như thế được, chúng ta sẽ còn thấy tấn tuồng nhơn quả.
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Nước Việt Nam ta đã từng chịu luật nhơn quả trả vay cựu trào
đã tàn sát Nguỵ Khôi. Mã Ngụy hiện còn di tích tại Trường Ðua
bây giờ, đã giết họ đặng đưa họ lên làm Chúa, 80 năm nô lệ
do đó mà ra. Kẻ tàn bạo ấy ngày nay nó tưởng giết Ðạo là hết,
nước Nam phải chăng đã thiếu Chúa cho nên tính giết người
mà tạo Chúa, đặng ngày sau họ sẽ quì lụy tôn sùng, nếu
không quả có vậy thì luật công bình thiêng liêng về đạo đức
cũng không hề có".
Kinh Giải oan có câu:
"Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
"Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
"Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
"Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương."

LUẬT NHƠN-QUẢ PHÁP ĐỊNH (Loi Karmique)
Nhơn là cái khởi điểm. Quả là sự thành tựu. Sự nhân quả ấy
luôn luôn đúng trong mọi thời gian lẫn không gian, thế nên gọi
là Luật, tức là Luật Nhân quả. Dầu trong thiên hạ có người tin
đến mức tuyệt đối, thì vẫn có nhân quả; hay chí đến có những
kẻ không tin trưởng điều gì cả, thì nhân quả vẫn xảy ra. Pháp
định là có trong luật pháp định vị rồi. Kinh có câu:
"Luật Nhân quả để răn Thánh đức,
"Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu."
"Nhơn" 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì "Quả" 果 của nó
trả lụng lại. Cái Luật Nhơn Quả của Phật Thích Ca nó trúng
trong chơn lý lạ thường, Đức Ngài cũng thế: Ngài cũng sống,
Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân chuyển từ vật
hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài nó phải chơn
thật không thể tưởng tượng được, hễ bỏ nó ra không có cái
triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con người cho nó mực thước
hết. Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là căn kiếp sống của ta
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Đại Từ Phụ đã làm chứng trong Bài Thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn phước ngàn lần không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần."
Nói như thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói rằng: "Quả kiếp
Nhơn quả của con người, luật ấy hiển nhiên vẫn có vẫn có
thiệt đó vậy".
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo về"LUẬT NHÂN QUẢ" như vầy:
"Hôm nay, Bần-Đạo giảng về "Luật nhân quả vay trả của nhân
lọai" trong thời-kỳ Hạ nguơn hầu mãn bước sang thời kỳ
Thượng-nguơn Thánh-Đức. Các con ráng ẩn-nhẫn để Ông
Trời hát từ màn cho các con coi; các con trông cho đời mau
tới, tới chừng tới các con khóc mẹ, khóc cha luôn. Bần-Đạo
nói thật cái quyền năng vô đối của Đức Chí-Tôn một nháy mắt
không còn một sanh mạng nơi quả địa cầu này, không cần một
tích-tắc đồng hồ, những nhân nào quả ấy trả cho rồi đặng lập
đời Thánh-đức mà thôi. Một ngày kia Trung-Cộng và Căm-bốt
(Cambodge) chết không còn một con đỏ, bởi vì Cambodge
nghe lời xúi giục của người ta thành ra phải chết hết. Các con
biết sau này sắc tộc, sắc tộc đánh nhau; Tôn giáo, Tôn giáo
đánh nhau. Đài-loan từ Hồng-Kông tản cư qua Việt-Nam
trước, bởi vậy người hành ác mà mình theo họ, mình ôm eo
ếch họ rồi họ trật chân, sút tay, họ té chết thì mình cũng chết
theo họ mà thôi, thành ra người Miên (Campuchia) còn có bao
nhiêu giống bên Việt-Nam đó thôi, các con ráng thương giùm
họ. Nói về Trung-Cộng là đứa con cưng của Đức Chí Tôn, nên
Đức Chí Tôn mới cho Lão-Tử, Khổng Tử và Mạnh-Tử giáng
trần dạy Đạo: làm lành lánh dữ, nhưng hiện nay Trung-Cộng
theo cái thế sắc thủ đắc nguyên tử, sức mạnh là trên hết, tất
cả mộng làm bá chủ hoàn cầu Các con nhớ rằng: dữ tận hiền
thăng, mạnh thua yếu được, nhu-nhược trường tồn "xỉ cương
tắc chiết" nhơn-lọai trả quả với nhau, các con chịu cái nạn
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chung, trả từ đời Hồng-bàng đến giờ. Tổ-phụ ta khi xưa cũng
ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước yếu hèn
nên phải chịu LỤÂT NHƠN QUẢ ngày nay. Bần Đạo lấy làm
mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổtiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô-lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong. Các con để tâm suy nghĩ; ngó
thấy ở dưới thế-gian này ai mạnh cho bằng Tần Thủy-Hòang,
Thành-Cát Tư Hãn? Có ai mưu sĩ cho bằng Tào-Tháo? Còn
Đức Thích-Ca, Đức Chúa Jésus-Christ không có một tấc thép
trong tay để bảo vệ lấy thân mà làm bá chủ hòan cầu mới là lạ
cho chớ! Hành ác trả ác, hành thiện trả lại thiện mà thôi,
"Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu" (tuy lưới Trời lồng lộng
mà chẳng lọt một mảy lông) không bao giờ sai chạy. Bần-Đạo
nói ra đây các con ráng mà nhớ: các con đừng có mộng làm
giàu cho mắc công; các con bây giờ sống trên nắp thùng nổ
của bom nguyên tử, dù muốn dù không các con phải chịu ăn
bom nguyên-tử mà thôi, các con muốn trốn bom nguyên-tử
phải chun trong đám đậu nành mà trốn chớ không trốn đâu
khỏi hết. Sau này nước Việt-Nam còn sống nhiều nhờ biết
chay lạt tu-hành, còn các nước khác chỉ còn sống lưa thưa mà
thôi vì họ hành ác chạy đua võ-trang giết người hàng lọat, nên
Đức Chí-Tôn mới phạt họ. Năm ngàn năm trở lại đây, biết bao
nhiêu Đấng xuống trần dạy Đạo, khuyên nhủ cho người ta biết
làm lành lánh dữ, nhưng tánh nào tật nấy, dữ cũng vẫn dữ mà
thôi. Họ không có hiền bảo người ta hiền làm sao cho được?
Trước khi dạy người, ta phải hiền trước để làm gương mẫu;
hiền lành trước đi thì người khác mới noi theo, nên Đức ChíTôn mở Đạo lấy THƯƠNG-YÊU làm gốc: CÔNG-BÌNH, BÁCÁI. Ngày nào cả nhân-lọai trên mặt địa cầu này biết nhìn nhận
Đức Chí-Tôn là Đấng Cha chung thời ngày ấy mới được Hoàbình vĩnh-cữu.Tóm lại ai hành ác mặc họ, Tín đồ Cao-Đài ráng
lo tu, chay lạt, đi cúng hằng ngày, phải nhiều thời, nhiều pháp,
nhiều kinh, cầu xin Đức Chí-Tôn giảm tội cho họ. Nếu họ biết
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ăn năn hối cải mà làm lành lánh dữ, bằng không phải trả giá
rất đắc." (Ðức Hộ Pháp thuyết 15-6-Mậu-Tý 1948)

LUẬT PHÁP
律法
"Luật-pháp của Đại-Đạo là Tân-luật và Pháp Chánh Truyền do
Đức Cao-Đài Thượng-Đế dùng Huyền diệu Cơ Bút giảng dạy
để làm qui-củ chuẩn-thằng cho Hội Thánh truyền giáo. Diệt trừ
mê-tín dị đoan, bất nạp bóng chàng, phù thủy, bổn Đạo dunghoà mọi tín-ngưỡng và tùy khả năng tiến-hoá của mỗi hạng
người và phong-tục của mỗi điạ phương mà phổ độ.".
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng cơ ngày 3-4
Qúi Dậu (1933) dạy về Luật Pháp:
"Phàm Luật pháp lập thành đều tùy sở dụng buộc kẻ chung
tâm hiệp trí tác thành một cơ sở vĩ đại, đông tây tương thân
tương ái, bởi thế Luật pháp vẫn nhiều mặt, đặc biệt cùng nhau
tùy theo phương dụng, chẳng phải dùng mặt Luật pháp mà
thay vào một cơ sở khác hành vi cho đặng. Cần thì mới lập
còn vô ích thì bỏ. Vậy các Luật pháp của Chí Tôn đã đào tạo
đều hữu ích cho cơ quan hành động cho chánh giáo của
Người. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng thì Đạo
thành, còn nghịch thì Đạo diệt. Cả thảy Hội Thánh không ai
đặng quyền ra khỏi ngoài Luật, chúng ta vâng theo mới đắc
thành quyền hành Hội Thánh, thoảng có một người nghịch thì
làm rối loạn chơn truyền. Kẻ nghịch cùng thế Đạo thì tội trục
ngoại xã hội hay diệt tàn cho khỏi lưu hại. Còn kẻ nghịch cùng
Đạo Pháp thì tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày
quyền Thiêng Liêng diệt thác."
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LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
律法眞傳
E: The law and the true doctrine.
F: La loi et la vraie doctrine.
Luật pháp chơn truyền là chỉ tất cả luật pháp và giáo lý của
một nền Tân Tôn giáo được truyền lại một cách chơn thật,
nguyên vẹn đúng y như buổi ban đầu. Luật pháp là những
điều khoản do cơ quan Lập pháp đặt ra để qui định các hoạt
động của mọi người trong Tôn giáo. (Luật: Pháp luật, phép tắc
đặt ra để mọi người tuân theo cho được trật tự tốt đẹp. Chơn:
thật. Truyền: trao lại. Chơn truyền là truyền lại một cách đúng
đắn và chơn thật, y như lúc đầu). Tuy nhiên buổi đầu có khác.
Thầy dạy: "Thầy có một điều yếu thiết là cầu các con lập nhiều
công quả nơi trường Thầy sáng tạo cho khỏi phế hủy nửa
chừng. Các con khá gìn luật lệ cho tới ngày Thầy lập thành
Tân Luật. Thành cùng chẳng thành cũng do nơi Thầy. Ðương
lúc đầu Thầy khai Đạo thì luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng
nhác. Các con đừng phế phận".
- Luật-pháp của Đạo Cao-Đài thì Bác-ái và Công-Bình.
Pháp Chánh Truyền: "Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập Luật
Pháp rất nghiêm đặng đủ quyền hành buộc cả Hội-Thánh,
nghĩa là thân thể Thiêng liêng hiệp làm một:
- LUẬT thì có Tân luật.
- PHÁP thì có Pháp Chánh Truyền.
- QUYỀN thì có Toà Tam giáo
Ấy là cái còi, cây gậy, hàng rào Thiêng liêng đặng lùa cả các
chuồng chiên của Thầy hiệp Một; mà hại thay, kẻ chăn chẳng
biết lóng tiếng còi, đoàn chiên không kiêng con gậy, rào thưa
rích thưa ran để đến đỗi bầy sói lũ hùm bắt Chiên của Thầy
phân thây xé thịt; cái hại ấy do tại nơi đâu?"
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Đức Hộ-Pháp nói: "Nghĩ vì cơ huyền vi mầu-nhiệm của Đạo có
Thiên điều cũng như cơ đời có luật-pháp chơn-truyền để chếngự những dục-vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng
có, nếu không có gì chế-ngự thì sự điều-hòa tốt đẹp của cơ
tạo-hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ! Nên khi mở Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay một Pháp Chánh
Truyền và Tân-luật để điều-hành guồng máy hành chánh-đạo
hầu bảo-thủ chơn-truyền và Công bình Thiên đạo, kèm theo
Pháp-luật còn có Thánh-ngôn và giáo-điều dạy bảo.
Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang có làm bài thi:
LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN
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 phước duyên.
CAO THƯỢNG SANH

LUẬT QUẢ KIẾP
律果劫
Đức Hộ-Pháp nói: "Chính Phật cũng phải nhờ triết lý ấy mà
nhiều phen đã tự an ủi mình làm một Phật vị, bởi chính mình
Ngài muốn tạo một lớp Liên Hoa của Ngài, Ngài phải đầu kiếp
làm Thảo Mộc lên Thú Cầm tới Nhơn Loại rồi đến Phật vị, thì
tức nhiên trọn cái vòng siêu thoát của Ngài, Ngài đã biết nhơn
loại, biết kiếp sống của con người đau khổ như thế nào, thật
có sống với đời mới biết cái khổ của đời, những tay thầy thuốc
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giỏi hay, biết được bịnh con người một cách đúng đắn mực
thước thì chính mình ông phải có bịnh đó, ổng tự thí nghiệm
bào chữa chứng bịnh của Ổng rồi ổng mới đoạt được lịch thi
của ổng không thế tưởng tượng. Đức Phật Thích Ca cũng thế,
Ngài cũng sống Ngài đã chịu trong cái Luật quả kiếp ấy luân
chuyển từ vật hình dĩ chí cho tới Phật vị, cái quả kiếp của Ngài
nó phải chơn thật không thể tưởng tượng được, thể bỏ nó ra
không có cái triết lý nào giải nghĩa kiếp sanh con người cho nó
mực thước hết."

LUẬT SỰ (Phẩm)
律事
E: Judicial agent.
F: Agent judiciaire.
(Luật: Pháp luật, phép tắc đặt ra để mọi người tuân theo cho
được trật tự tốt đẹp. Sự: công việc). Luật Sự, nghĩa đen là
người tập sự về pháp luật. Luật sự (Agent judiciaire) đối phẩm
với Chánh Trị sự.
Luật Sự là một phẩm Chức sắc thấp nhứt của Hiệp Thiên-Đài,
do Đức Hộ Pháp lập ra theo Sắc Lịnh số 34/SL ngày 23-5Bính Tý (dl: 11-7-1936). Phẩm nầy do khoa mục tuyển chọn.
Luật Sự đối phẩm với Đầu Phòng Văn hay Chánh Trị Sự bên
Cửu Trùng Đài. Nhiệm vụ, quyền hành, Đạo phục và thăng
thưởng của Luật Sự được qui định trong Hiến Pháp Chức sắc
Hiệp Thiên-Đài
Quyền hành và trách nhiệm: phẩm Luật Sự là phẩm chót của
Hiệp Thiên Ðài. Sau thời gian tập sự một năm, Luật Sự được
Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài nhìn nhận vào hàng Luật Sự chánh
vị. Luật Sự có bổn phận hành sự tại các Văn phòng của Hội
Thánh Hiệp Thiên Ðài ba chi Pháp- Ðạo - Thế.
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Mặc dầu quyền hành và trách nhiệm của mỗi cấp bậc qui định
như trên, tuy nhiên trong trường hợp thiếu Chức Sắc mà cấp
dưới có khả năng, thì có thể được bổ dụng lãnh phận sự cấp
trên với địa vị của mình đương có, tùy ý định của Chưởng
Quản Hiệp Thiên Ðài.
Ðạo phục của Luật Sự có hai bộ: Ðại và Tiểu phục:
a/- Ðại phục: Mặc áo tràng trắng, hai bên vai áo có dấu hiệu
Tam Giáo và Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có Cân công bình, đầu
đội Nhựt Nguyệt Mạo.
b/- Tiểu phục: Mặc trường y trắng có 6 nút, lưng mang dây nịt
trắng, đầu đội Khôi Nguyên Mạo, trước mão có thêu Thiên
Nhãn, có dấu hiệu Cổ Pháp, trên Cổ Pháp có cân công bình
và hai chữ LUẬT SỰ bằng quốc tự.
Việc cầu phong và thăng thưởng Phẩm Luật Sự:
Luật Sự sau khi đắc khoa mục phải tập sự một năm tại Bộ
Pháp Chánh hay các Văn phòng Thập Nhị Thời Quân. Sau
một năm tập sự không gián đoạn, được nhìn nhận vào hàng
Luật Sự chánh vị. Luật Sự muốn lên phẩm Sĩ Tải, phải có đầy
đủ 5 năm công nghiệp với chức vụ (kể luôn một năm tập sự)
và có sự minh tra đủ lẽ.
Cần lưu ý: Phân biệt LUẬT SỰ và LUẬT SƯ.
Luật Sự 律事 (Agent judiciaire) là nhân viên về pháp luật. Sự
là việc, Luật là pháp luật.
Luật Sư 律師 (Avocat, Licence en droit) là người đậu bằng Cử
Nhân Luật, làm Trạng sư tại Tòa án. Sư là thầy.
Lục Sự 錄事 (Greffier) là thơ ký tại Tòa án. Lục là biên chép.
Bát Nương giáng dạy riêng Luật Sự:
Văn phòng Hiệp Thiên Ðài, đêm 24-8-Mậu Tý (dl 26-9-1948)
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Bát Nương: "Cười! Đây tiện việc chỉ dạy thêm mấy em đủ đức
tin mà làm tròn phận sự thiêng liêng, nhứt là mấy em LUẬT
SỰ đương cầm quyền Pháp Chánh các địa phương, nên nhớ
rằng: Nghiệp của mấy em cầm cân công lý, chẳng vì phàm
chất mà làm cho thiêng liêng vô vi lem ố. Nếu chẳng vậy thì
không xứng phận mà sứ mạng Thiên điều dĩ định, rồi đắc tội
cùng danh thể Bạch Vân Am.
Đường đã vạch sẵn, chỉ nối bước từ từ theo khuôn linh để
kềm chế trược tánh của Chức sắc Hành Chánh vững vàng
thanh bạch, đó là giúp cho họ một phần lớn chớ không phải
nhẹ giá trị họ đâu mà ngại.
Nhơn danh Thánh thể Hiệp Thiên, các em cứ tùng theo Thánh
lịnh, nơi đâu chạy theo phàm trược mỗi người mà mất oai linh
Hội Thánh, các em nên trợ lực, nhưng các em đã thọ lịnh thì
cố lấy hết sự quan sát, kinh nghiệm, mà gần gũi cùng đời, để
dễ độ đời, đó là trường thi công quả. Nơi Diêu Trì Cung hằng
nghĩ đến phận sự của các em, nhứt là các em lớn.
Phật Mẫu rất vui mừng mà chứng lễ của cả nhà Hiệp Thiên
dâng hiến. Ơn ấy thì dành riêng cho đó mà thôi. Các em dầu
lớn quyền hay dầu nhỏ quyền, dầu lãnh vai tuồng nào cũng
nhớ cầm cân công lý nâng trước trán thì xong nhiệm vụ.
Cuộc cờ đời phải theo Thiên thơ dĩ định, không thể gấp mà
cũng khó duy trì cho đặng. Các em nên nhớ, các em là một
phần Thiên mạng đi rước các nguyên nhân đang vội đến cùng
Đức Chí Tôn, vậy phải ráng lập công buổi nầy. Đời thanh xuân
chẳng là bao, chần chờ sẽ uổng cơ hội đó. Điều gì thiên hạ ít
làm đặng mà mình đoạt đặng mới là tài. Cười...
À, ba em Thừa Sử đã làm anh, nên dìu bước đàn em nối bước
vẹn toàn, cột khối đoàn viên càng thêm nẩy nở thì quyền lực
Hiệp Thiên mới đủ sức chưởng pháp được, Thánh vị mới
vững chắc, Thiên điều mới thật hiện đó.
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Buổi Thượng Tôn Quản Thế ra mặt thì họ Hiệp Thiên phải cố
theo nhịp nhàng hướng theo qui định, để quyền Chí Tôn trừ tà
khử mị, kịp lẽ Thiên thơ."

LUẬT SỰ HIỆP THIÊN ĐÀI BÙI CUNG KỈNH
Đoạn sử này do anh ruột, người thứ hai là Bùi Tấn Tước (Phối
Sư Thượng Tước Thanh) viết, xin ghi lại như sau:
Cha ông là Bùi Đắc Vi tục danh là Nhiễu, tuổi Nhâm Thân,
thầy thuốc Bắc, ông nội có tu Minh Sư thọ chức Lão Sư, gốc
Tàu. Mẹ là bà Nguyễn Thị Bích, con của một vị chân tu theo
Minh Sư cũng thọ phẩm Lão Sư. Hai cụ ông và cụ bà vì nghĩa
nặng thâm giao tình đồng Đạo nên kết nghĩa thông gia.
Ông và bà thân sinh của ông Bùi Cung Kĩnh chung sống nhau
hạ sinh được 10 người con: 9 trai, 1 gái.
1- Bùi Tấn Tước sanh 1898 làm đến Phối Sư, mới qui vị.
2- Bùi Văn Tứ tự là Vân, sinh năm 1900, là Phối Sư Phái
Ngọc, mới qui vị. Ông là cha của Giám Đạo Bùi Quang Cao.
3- Bùi Văn Tác, tự là Ngôi, sanh năm 1901, là Phối Sư Phái
Thái, mới qui vị.
4- Bùi Văn Chiếu tự là Phổ, sanh năm 1904, là Giáo Sư
Thượng Chiếu Thanh.
5- Bùi Đắc Nhượn tự là Kiếu, sanh năm 1906, là Ngọc Đầu
Sư, mới qui vị.
6- Bùi Văn Khâm sanh năm 1908, chết lúc 23 tuổi năm 1930.
7- Bùi Đắc Hùng tự là Khiêm sanh năm 1910, là Hiền Tài bên
Thế Đạo.
8- Bùi Đắc Cấn tự là Nhượn, sanh năm 1911, là Thông Sự
hương Đạo An Hòa, quận Trảng Bàng Tây Ninh.
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9- Bùi Thị Nhường sanh năm 1914 làm Giáo Hữu Nữ Phái.
10- Bùi Cung Kỉnh sanh năm 1917, ngày 19-2-Đinh Tỵ nhập
môn tại Lộc Giang năm 1926, qui vị ngày 18-7-Giáp Thân
(1944) tại Thánh Thất Chợ Lớn, đem về chôn tại An Hòa. Ông
Kỉnh được truy phong vào hàng Truyền Trạng năm 1946. Ông
là nghĩa tế của Đức Phạm Hộ Pháp (chồng cô Ba Phạm Hồ
Cầm), ông có một người con tên là Bùi Quang Thuận.
Theo Giám Đạo Bùi Quang Cao thuật lại, Đức Hộ Pháp ở
Madagascar về có mua cho rể một cái áo pardessus rất tốt.
Nhưng về tới Sài gòn mới hay ông Kỉnh đã từ trần, nên Đức
Ngài buồn bã vô cùng.
Thi Điếu:
Hiền huynh Công Kỉnh hỡi anh ôi!
Sao cửa Hư Linh sớm phản hồi?
Đằng các bơ vơ thương bấy kẻ
Gian nan nghiêng ngửa thiếu tay người.
Thi thơ một buổi sương đeo cỏ
Sự nghiệp trăm năm đã phủ rồi
Trách bấy mạng tài ghen ghét hẳn
Dạ đài xin chứng tấc lòng thôi!
(Phối Sư Hương Ánh)
Số mạng Bùi Cung khiến hỡi ôi!
Thiên thơ Kim bản trước ghi rồi
Tiền căn đã định chầu Nam Hải
Nợ thế trả xong phải phản hồi.
Thương bấy nhơn sanh tình đoái tưởng
Buồn kia đành chịu một mình thôi
Ngậm ngùi đau đớn đâu nguôi dạ
Sự nghiệp từ đây thể nước trôi.
(Phối Sư Thượng Tước Thanh)
Sơ lược cơ cấu tổ chức của Bộ Pháp Chánh do Ngài Khai
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Pháp Trần Duy Nghĩa làm Chưởng Quản và do sự chỉ đạo
trực tiếp của Đức Hộ Pháp, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài.
Lúc đó, Ngài Khai Pháp hành sự như Đầu Phòng Văn của Hộ
Pháp và Chức Sắc tiểu cấp của Hiệp Thiên Đài là nhân viên.
Sự tổ chức có thể chia làm 4 phần:
1- Pháp chánh Miền Tây Nam Phần.
2- Pháp chánh Miền Đông Nam Phần.
3- Pháp chánh Kim Biên Tông Đạo.
4- Pháp chánh Trung Ương:
a/-.Pháp chánh Thánh Địa
b/-.Phòng Thẩm Vấn Bộ Pháp Chánh
c/-.Văn phòng Bộ Pháp Chánh.
- Pháp Chánh Miền Tây dưới sự điều khiển của Ngài Phan
Hữu Phước. Mỗi tỉnh có một Luật Sự gìn giữ luật pháp gồm
những tỉnh:Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà Mau, Rạch giá,
Long xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc.
- Pháp chánh Miền Đông dưới sự điều khiển của Ngài Thừa
Sử Nguyễn Văn Hội gồm những tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn, Tây
Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, Cap Saint Jeacques,
Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre, Gò Công.
- Pháp Chánh Kim-Biên Tông Đạo chia làm 2 phần: Miền Nam
từ thủ đô Nam Vang đổ xuống biên giới Miên-Việt do Thừa Sử
Hùynh Hữu Lợi điều khiển. Miền Bắc từ thủ đô Nam Vang đổ
lên biên giới Thái và Lào do Thừa Sử Nguyễn Huợt Hải điểu
khiển.
Tại Thánh Thất Kim-Biên cũng gọi là Hiệp Thiên Thánh Địa là
văn phòng chung của hai miền, có một vị Luật Sự phụ trách
công văn cho hai ông Thừa Sử.
- Tại Trung Ương Tòa Thánh, Ngài Khai Pháp chưởng quản
toàn Bộ Pháp Chánh tại Việt Nam và Cao Miên. Trung Tông
và Bắc Tông Đạo chưa có Pháp Chánh. Mãi đến năm 1949
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mới bổ được Pháp Chánh Lâm Đồng (Đà Lạt) mà thôi. Cách
10 năm sau mới có Pháp Chánh Miền Trung.
.Pháp Chánh Thánh Địa do Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ điều
khiển dưới quyền của 4 vị Luật Sự phụ trách.
Phòng Thẩm vấn được tổ chức sau khi giải tán Pháp Chánh
Miền Đông và Miền Tây. Vì một thời gian ổn định, tình hình
các vị Luật Sự đã đảm đương được vững vàng trách nhiệm
nên hai ông Hội và Phước được Đức Hộ Pháp cho trở về
Trung Ương lo củng cố cái gốc cho có qui củ. Ông Thừa Sử
Hội lãnh Đầu Phòng Thẩm Vấn Trung Ương, dưới có năm vị
Luật Sự phụ trách. Ông Thừa Sử Phan Hữu Phước làm Đầu
Phòng Văn Bộ Pháp Chánh, dưới quyền có bốn vị Luật Sự
phụ tá.
Ông Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ được đổi qua coi phòng Tứ
Bửu. Ngòai phận sự cầm quyền Pháp Chánh, Chức Sắc tiểu
cấp Hiệp Thiên Đài còn nắm quyền rất quan trọng trong các cơ
quan khác như Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn: chỉ huy khu
Thánh Vệ. Thừa Sử Nguyễn Văn Kiết: Thanh tra quân sự
quân đội Cao Đài tòan quốc. Ngòai ra, còn có Truyền Trạng
Võ Văn Nhơn phục vụ Mật Trận Liên Minh của tướng Trình
Minh Thế vào chiến khu kháng Pháp.

LUẬT TAM GIÁO
Đức Hộ-Pháp nói: "Hành tàng đã có trước mắt, luật Tam-Giáo
chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì Đời hay Đạo, mặt Luật
Thiêng-Liêng không sót một điều, chúng ta muốn coi cái BíPháp sửa trị ra sao, đi vô đó thì biết. "
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LUẬT TẤN HÓA TẠO ĐOAN
Đức Hộ-Pháp thuyết đêm 01 tháng 04 năm Quí Tỵ:
"Hôm nay Bần Đạo thuyết minh cái Bí Pháp, tức nhiên cái Bí
Pháp Tịnh Luyện và khuôn luật tấn hóa Tạo Đoan của con cái
Chí Tôn, đối với cơ huyền bí ấy Đức Chí Tôn đã đem đến cho
chúng ta đặng cho chúng ta đoạt cơ tấn hóa. Nhưng luật tấn
hoá ấy Bần Đạo đã có thuyết minh rồi, thì các con cái Chí Tôn
có thể hiểu từ trong vạn vật cho đến phẩm vị loài người là các
chơn linh phải tiến tới mãi tức nhiên luật tấn hóa ấy nó buộc
các linh hồn là từ vật chất đi cho đến địa vị loài người. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật ấy mặc dầu có trong tay vạn vật nhưng
chúng ta có thể lấy cái thuyết Kim Thạch kia là từ đá sỏi có thể
nó đi đến một viên ngọc vô giá, chúng ta ngó thấy cái phẩm vị
của nó trong vật chất từ từ tấn hóa là trọng yếu dường nào.
Bây giờ nói đến Kim: thứ vô giá kia nó sẽ đi đến bạch kim, cái
giá trị đổi đặng cùng không là đều do nơi luật tấn hóa cả. Giờ
đây nói đến Thảo mộc là cây, cỏ mà cỏ lan nó khác hơn cỏ
chạ, như cây dầu khác hơn cây vên vên, mà cây vên vên
không thể gì so sánh với cây Tùng được. Nói tới con người
trong hạng Tiểu Nhơn chưa hề khi nào đương đầu kịp với bậc
Trượng phu được. Cái tinh thần của kẻ Tiểu Nhơn không bằng
tinh thần của một vị siêu thoát. Nếu luận đến trong Tứ Hồn kia
thì một vị Thần chưa có thể gì so với một vị Phật được. Chúng
ta đã ngó thấy cái luật tấn hóa nó đứng trước cái khuôn khổ ấy
là nó từ từ nhi tiến mà thôi, không có phương nào làm cho nó
đứng lại một chỗ được.
Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái chết là một cái lớp,
cái chết ấy là chúng ta bước lên con đường tiến triển đó vậy.
Nếu một kiếp sống mà chưa trọn thì sẽ thấy và biết lý do cái
chết của anh ta như thế nào? Cái sống ấy không khác nào một
anh trò đứng giữa lớp kia để cho thiên hạ khảo duợt, cũng như
cái xác thân chúng ta hiện giờ đang bị khảo duợt trong khuôn
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khổ, đến lúc chết mới biết chúng ta đậu hay rớt, có đậu hay rớt
là trong buổi này. Ấy vậy luật tấn hóa không có một linh hồn
nào, không một chơn linh nào mà qua khỏi trong cơ quan
huyền bí đó."

LUẬT PHONG THƯỞNG
律封賞
Thượng-Thống Hòa-Viện xin cho Tuần Quân đúng 2 năm
được vào hàng Bảo-Thể chánh-vị.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Bảo-Thể theo mắt Bần-Đạo thấy là vo-vất, biếng nhác lắm,
Tuần-quân cũng vậy, Bần-Đạo buộc tăng hạn thêm 1 năm nữa
rồi Pháp-Chánh minh-tra lại, hạnh-kiểm lại nữa rồi sẽ định."
[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
LỜI-PHÊ (Tiếp): "Vì Tuần-Quân và Bảo-Thể nếu so sánh công
nghiệp Đạo thì con đường lập-thân hành-đạo của họ rất mau
và rất dễ hơn Bàn-Trị-Sự, vì cớ mà tánh-đức hạnh-kiểm họ rất
thiếu-kém nên cho họ lâu ngày nhập vào chánh Bảo-Thể, lâu
chừng nào hay chừng nấy đặng họ Tu Hạnh, Tu-Đức. [HỘPHÁP (Ấn-Ký)]

LUẬT THIÊN ĐÌNH
Đức Hộ-Pháp kể lại rằng: "Ðến ngày 14 tháng 11 năm Ðinh
Mão, Ðức Lý Giáo Tông mới giáng Cơ thì xem hình như Ngài
có đại nộ, mà chẳng hiểu Ngài giận việc chi, Ngài mới cho một
bài Thánh Giáo như vầy:
"Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư chúng sanh, hảo hội
hiệp. Thảm cho nhơn loại, khổ cho nhơn loại! Ðời quá dữ, tội
tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu
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nhơn sanh hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh cải cho qua nạn
nhơn loại, nhưng luật Thiên Ðình chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn
tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, đến buổi bịnh
chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm
lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu; chư Ðạo Hữu đâu rõ thấu, ngơ
ngơ ngáo ngáo như trẻ không hồn, thấy càng thảm thiết.
Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhen đã đặng
danh Thánh Ðịa là Nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội
cho Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà
Nội... Thảm! Thảm! Thảm!".

LUẬT THƯƠNG YÊU
Chơn luật hay vấn-đề đoạt Đạo là luật chơn-chánh và cần-yếu
nhất là sự Thương-yêu:
Chơn luật thể hiện ở hai điều kiện LUẬT và QUYỀN:
1-Luật Thương-yêu: Ngài định luật cho chúng ta là luật
Thương-yêu; không phải thương-yêu nhân-loại mà thôi, mà
phải thương-yêu toàn cả vạn-linh nữa.
2-Về Quyền: Ngài chỉ định là quyền Công Chánh.
Đó là nội dung của bản Hòa-ước kỳ ba với Đức Chí-Tôn mà
nhân loại phải thực thi đó vậy.
Từ thử, ta chưa thấy cái Hòa-ước nào đơn-sơ như thế ấy, mà
nó oai quyền làm sao! Bởi từ khi có loài người đến giờ LUẬT
THƯƠNG-YÊU không xa rời trong tâm tưởng của con người.
Hỏi cha mẹ trong gia-đình trị con cái bằng bộ luật nào, nếu
không phải luật Thương-yêu?
Nếu không nhờ luật Thương-yêu thì Đức Phật Thích-Ca không
lập giáo được, cho chí đến các tôn-giáo trên hoàn cầu cũng
vậy.
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Đạo Cao-Đài thành hình, thành tướng như ngày nay cũng do
luật thương-yêu mà ra.
Một khi đã thành hình trong luật thương yêu rồi thì không có
quyền năng nào tàn phá nó đặng.
Nó nên hình bởi sự Thương-yêu, trưởng thành trong sự
Thương-yêu, bởi hình chất của thương-yêu; hễ càng ngày
càng lớn lên, càng tráng-kiện, nó sẽ là Chúa cả thù hận và
quyền-năng thù hận không hề xâm lấn nó được.
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ tạo Thiên lập Địa đến giờ, Luật
Thương-Yêu dầu vạn-vật cũng thế, người cũng thế, Luật
Thương-Yêu muốn đủ cao trọng hơn nữa, cao sang hơn nữa,
thì luật định nơi Ngọc-Hư-Cung và Tây-Phương Cực-Lạc, tức
Cực-Lạc Thế-Giái. Nếu nói thiệt đủ tinh thần mặt Luật
Thương-Yêu ấy, trừ lại cơ-quan Tạo-Đoan, cả vạn-vật trong
Càn-Khôn Vũ-Trụ này là Cung Diêu-Trì tức nhiên là Cung Đức
Phật-Mẫu đó vậy."
"Ngày giờ nào không lấy Luật Thương Yêu của Đức Chí-Tôn
để trong tâm-não của họ thì họ chưa hề có can đảm làm phậnsự tôi-tớ của họ và Phụng-sự cho nhân-loại một cách đắc lực,
một cách vui-vẻ, một cách hữu hạnh, hữu phước; một cách
làm cho mình có thể hiệp chung lại với nhau đặng hưởng HòaBình yêu-ái của toàn nhân-loại nơi mặt điạ-cầu này".

LUẬT THƯƠNG YÊU TẠO VẬT
Diễn văn của Đức Hộ Pháp ngày 14-10 Đinh Sữu (1937):
"Sự thế còn dài, con người còn khổ, có khổ mới có hay, có dài
mới có thú. Cơ nghiệp của đời thâu thập các món thuế của
khách trần; phải nạp giọt đau thương, phải đóng sưu sầu
thảm. Nầy cảnh thương sơn, nọ nguồn lệ thủy, hễ càng ngắm
càng cao, càng nhìn càng rộng, dầu cho ta xuống hang sâu
hay chung vào vực thẵm, chân chẳng đụng trời, dưới không
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thấu đất, hầu mong xa lánh nợ đời, quyết lánh hồng trần, tính
lìa thế tục, không muốn gặp mặt của bạn khách trần, kỵ lắng
đọng lời ăn tiếng nói hầu mong diệt tận thất tình cho đặng đi
nữa, thì thoạt tiên ta sẽ thấy cả sắt đá, cỏ cây sẽ phát động
âm thinh, xúm nhắc luật thương yêu tạo vật".

LUẬT TƯƠNG ĐỐI
律相对
Luật tương đối hữu vi (nói về ba ngôi Hộ-Pháp)..
"Bần Ðạo tiềm tàng kiếm luật tương đối hữu vi đương nhiên
của toàn thiên hạ và cả chúng sanh trên mặt địa cầu nầy. Luật
tương đối ấy là gì? Có hai luật: Hữu tướng (Loi de ralativité
physique) và vô tướng (Loi de ralativité spirituelle) tương đối
khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ nầy. Do luật thiên nhiên ấy tạo
thành càn khôn, xã hội nhơn quần. Dầu cho xã hội, cá nhân
nào cũng phải chịu dưới luật tương đối ấy, dầu cả nhơn sanh
hay chúng ta cũng vậy, đều chịu ảnh hưởng của thất tình"
Hình ảnh thật hiện con Thất Ðầu
Xà mà ta thấy là hình ảnh của
người đó vậy, bảy mối tâm lý ấy
tạo nên hình tướng loài người, là
do bảy mối tình: Hễ có HỈ mới có
NỘ, có AI mới có LẠC, có ÁI mới
có Ố, duy có cái DỤC đứng chánh
quyền quyết định mà thôi, mà Dục
có thể dục cho Ố, cho NỘ, cho AI,
cho ÁI, cho LẠC được...Nó có lập
trường đặc sắc đủ quyền điều khiển. Ấy là hình tướng thiên
nhiên của tạo đoan, nên Chí Tôn nói có Âm ắt có Dương, có
nóng ắt có lạnh. Nếu có Âm mà thiếu Dương là mặt trời, thì 7
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địa cầu (Système planètaire) và cả nhơn loại trên mặt địa cầu
nầy chưa chắc gì mà còn sống. Nếu có mặt trời mà không có
mặt trăng, là không Âm, thì cả vạn vật và loài người không
còn, nghĩa là nếu không có Âm Dương thì không có Càn Khôn
Vũ Trụ.
Luật tương đối tạo đoan Càn Khôn Thế Giới dầu hữu tướng
hay vô hình cũng vậy, có nên ắt có hư, có đặng ắt có thất, có
thắng ắt có bại, có mạnh yếu tất nhiên có hiền dữ, lẽ tự nhiên
luật tương đối phải vậy, đời vẫn hung tàn bạo ngược vô Ðạo
đặng chi? Ðặng sản xuất luật tương đối tức nhiên là hữu Ðạo,
phải có luật tương đối đặng nó trở lại thiên lương nhơn đức.
Chí Tôn để cho loài người một địa điểm dữ tợn không biết
Trời, không biết Ðất, sắp đặt có hung ác, có hiền lành, thì cái
lành ấy Chí Tôn giao cho ai?"

LỤC
LỤC 六 Sáu, thứ sáu. Td: Lục căn, Lục lễ, Lục Tổ, Lục tự.

LỤC BÁT - SONG THẤT LỤC BÁT
六八-雙七六八
Đây là lối thơ biến thể, có hai loại: một là Lục bát, tức là thể
thơ có tính cách như Ca dao, cứ câu trên sáu chữ, tiếp theo
câu dưới 8 chữ mà tiếp tục, dài ngắn bao nhiêu cũng được.
Một loại nữa gọi là Song thất lục bát, cứ mỗi đoạn bốn câu; hai
câu trên mỗi câu 7 chữ (song thất) hai câu kế thì câu 6 chữ,
tiếp đến câu 8 chữ (lục bát)
1-Thể Lục bát: Cách gieo vần cho thể thơ này: câu trên có 6
chữ và câu dưới có 8 chữ. Thí dụ bài Kinh Tán Tụng Công
Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu:
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Kể từ hỗn-độn sơ khai,
Chí-Tôn hạ chỉ trước Đài Linh-Tiêu.
Lưỡng-nghi phân khí Hư-vô,
Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh.
Âm-Dương biến tạo chơn-thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu-vi.
Mớm cơm vú sữa cũng tay,
Dưỡng-sanh đùm bọc với tài chí công.
Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
Chắt-chiu hằng để trọn lòng chung thương.
Chí mong hòa-hảo âm dương,
Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.
Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn,
Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
Riêng thương Kim-Mẫu khóc thầm,
Biển trần thấy trẻ lạc-lầm bấy lâu….
Cách gieo vần cho loại Lục bát:
Câu cuối chữ 6 vần với chữ 6 trong câu 8. Ví như bài kinh trên
thì chữ khai vần với chữ 6 câu 8 là Đài, rồi chữ thứ 8 câu này
lại là vần cho chữ 6 câu sau, cứ thế tiếp tục.
Trong câu 8, hai chữ thứ 6 và thứ 8 phải là Bằng, nhưng một
chữ là Bằng thượng, một chữ là Bằng hạ. Lối thơ này như
điệu Ca dao, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, dễ ru lòng
người. thế nên lời Kinh dễ gây một xúc động trong lòng.
2- Song thất Lục bát: là thể thơ mỗi đoạn có 4 câu: hai câu
trên là song thất, tức là hai câu mà mỗi câu 7 chữ và hai câu
dưới là lục, bát: một câu 6 chữ và một câu 8 chữ. Thể Song
thất lục bát cũng được gọi là Lục bát gián thất (gián là ngăn
cách). Bài Phật Mẫu Chơn Kinh là một bài làm tiêu biểu cho lối
Song thất lục bát:
Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì.
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Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.
Càn Khôn sản-xuất hữu hình,
Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh.
Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
Lập tam-tài định kiếp hòa căn.
Chuyển-luân định phẩm cao thăng,
Hư-Vô Bát-Quái trị thần qui nguyên….
Cách gieo vần hai câu lục bát cũng giống như lục bát ở trên.
Lục bát và Song thất lục bát là hai thể thơ hoàn toàn thuần túy
Việt Nam, không do ảnh hưởng thi văn của văn hóa Trung
hoa. Thể thơ này nhẹ nhàng, du dương rất hợp với tinh thần
đầm ấm yêu thương của người Mẹ, thế nên hai bài Kinh dẫn
chứng như trên đều là Kinh dùng cúng Mẹ Diêu-Trì.
Trên thi đàn Việt Nam: Bà Đoàn Thị Điểm thường sử dụng thể
loại này diễn dịch thi phẩm "Chinh Phụ Ngâm" của Đặng Trần
Côn. Riêng trong cửa Đạo Bà giáng cơ viết Nữ Trung Tùng
Phận theo thể thơ Song thất lục bát, một thể thơ quen thuộc
của Bà. Giới văn học tặng cho Bà danh hiệu là Tổ thơ Nôm
cũng thật xứng đáng là bậc Nữ Tiên vậy.

LỤC CÁ NGUYỆT
六箇月
E: Semester.
F: Semestre.
(Lục: Sáu, thứ sáu. Cá: cái, từng cái một. Nguyệt: tháng). Lục
cá nguyệt là sáu tháng mỗi kỳ Ví như báo ra 6 tháng một kỳ.
Mỗi năm chia ra làm hai Lục cá nguyệt:
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Đệ nhứt Lục cá nguyệt (Đệ nhứt bán niên) là 6 tháng đầu năm
Đệ nhị Lục cá nguyệt (Đệ nhị bán niên) là 6 tháng cuối năm.
Nếu ba tháng một kỳ gọi là Tam cá nguyệt.

LỤC CĂN
六根
E: Six organs.
F: Six organes.
Đạo Cao-Đài cho biết Phật độ 6 ức nguyên nhân tức là phép
tu theo Phật là cho hiểu nguồn gốc KHỔ của con người là do
lục căn, bởi khi tiếp xúc với lục trần thì sinh ra lục dục. Nếu
nhờ biết tu thì biến tất cả thành ra Lục thức để đến chỗ cao
thượng hơn là đạt cho được lục thông để khỏi bị đoạ vào Lục
đạo luân hồi. Là chủ yếu ở số 6.
Lục căn (S: ṣaḍindriya) Sáu gốc rễ có sức nảy sanh. (lục là 6;
căn là rễ) chính là sáu giác quan của con người để nhận biết
sự vật, như:
1-Mắt (nhãn) 2- Tai (Nhĩ) 3- Mũi (Tỉ)
4-Lưỡi (Thiệt) 5- Thân,
6- Ý (khả năng suy nghĩ).
Ngài Ca Bảo Đạo cho sau khi lâm chung năm 1929 cho thi:
Từ đây ra khỏi chốn nhân gian,
Thủy tú sơn tinh thích chí nhàn.
Vì bởi lục căn lòng chẳng bợn,
Cho nên mới đặng nhập Tiên Bang.
Trong lục-căn: ý-thức đứng vào hàng thứ sáu, nó là thức vôhình, không thấy được, nhưng cũng nhờ có năm căn ngoài
(Ngũ hành) mà cái ý-thức này mới được tôn-quí.
Lục thức (thức là biết) Sáu điều hiểu biết của con người. Lục
thức có được là do Lục căn. Lục thức gồm:
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1/-Nhãn thức: sự biết do mắt nhìn thấy.
2/-Nhĩ thức: Sự biết do tai nghe.
3/-Tỷ thức: Sự biết do mũi ngửi.
4/-Thiệt thức: Sự biết do lưỡi nếm.
5/-Thân thức: Sự biết do da thịt cảm nhận.
6/-Ý thức: sự biết do tư tưởng.
Lục trần (Trần là bụi), chỉ cõi trần. Lục trần là sáu cảnh nơi cõi
trần diễn ra trước Lục căn, làm cho Lục căn sanh ra Lục thức.
Lục trần gồm
1/-Sắc: cảnh vật có màu sắc xinh đẹp.
2/-Thinh: âm thanh êm ái, lời nói ngọt ngào.
3/-Hương: mùi thơm của hoa, của món ăn.
4/-Vị: thức ăn ngon béo bổ.
5/-Xúc: trang sức lụa là, da thịt mát mẻ.
6/-Pháp: Tư tưởng mưu tính thực hiện cho thoả ý muốn.

LỤC CHUYỂN
六轉
Đây là nói về nghệ thuật chơi Thơ, viết theo lối Lục chuyển
(Lục là sáu. Chuyển là xoay qua rồi trở lại) tức là một bài thơ
Thất ngôn Bát cú (bảy chữ tám câu, cũng gọi là Thất ngôn
Đường luật) với một tay thơ điêu luyện có thể thay đổi vị trí
các chữ trong câu mà thành ra sáu bài thơ, khi đọc đều có ý
nghĩa cao sâu. Bài thơ sau làm tiêu biểu:
Ngày 12 Janvier 1941 Dực Tông Hoàng Đế (Tự Đức) giáng cơ
cho bài thi "Trông chồng" điệu lục chuyển (20 vận, đọc 6 cách,
lối đọc xuôi, đọc ngược, bỏ 2 chữ đầu, bỏ 2 chữ cuối, đọc xuôi
5 chữ, đọc ngược 5 chữ). Thật là tài tình, bài thi dầu đọc thế
nào cũng không gượng ép.
TRÔNG CHỒNG
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Gương tà nguyệt xế đã ngoài song,
Hắt-hẻo sao trong quá rất trông.
Thương bấy thiết tha lòng héo liễu,
Nhớ thôi vàng võ má phai hồng.
Vương sầu xiết kể chi ngôi Bắc,
Khổ tủi thêm buồn bã chạnh Đông.
Chàng hỡi biết ai chăng bội bực?
Loan hàng viết thảo tỏa tình chung.
CÁCH ĐỌC MỘT BÀI THƠ LỤC CHUYỂN:
Cách 1: một bài thơ khởi xướng như trên.
Cách 2: đọc ngược lại (từ dưới đọc lên)
Chung tình tỏa thảo viết hàng loan,
Bực bội chăng ai biết hỡi chàng?
Đông chạnh bã buồn thêm tủi khổ,
Bắc ngôi chi kể xiết sầu vương.
Hồng phai má võ-vàng thôi nhớ.
Liễu héo lòng tha thiết bấy thương.
Trông rất quá trong sao hắt hẻo,
Song ngoài đã xế nguyệt tà gương.
Cách 3: Bỏ 2 chữ đầu, điệu Ngũ ngôn (5 chữ- đọc xuôi)
Nguyệt xế đã ngoài song,
Sao trong quá rất trông.
Thiết tha lòng héo liễu,
Vàng võ má phai hồng.
Xiết kể chi ngôi Bắc,
Thêm buồn bã chạnh Đông.
Biết ai chăng bội bực?
Viết thảo tỏa tình chung.
Cách 4: Bỏ 2 chữ đầu, điệu Ngũ ngôn (5 chữ- đọc ngươc)
Chung tình tỏa thảo viết
Bực bội chăng ai biết?
Đông chạnh bã buồn thêm
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Bắc ngôi chi kể xiết.
Hồng phai má võ-vàng
Liễu héo lòng tha thiết
Trông rất quá trong sao?
Song ngoài đã xế nguyệt
Cách 5: Bỏ 2 chữ cuối, điệu Ngũ ngôn (5 chữ - đọc xuôi)
Gương tà nguyệt xế đã..
Hắt-hẻo sao trong quá…
Thương bấy thiết tha lòng,
Nhớ thôi vàng võ má.
Vương sầu xiết kể chi.
Khổ tủi thêm buồn bã.
Chàng hỡi biết ai chăng?
Loan hàng viết thảo tỏa.
Cách 6: Bỏ 2 chữ cuối, điệu ngũ ngôn (5 chữ- đọc ngược)
Tỏa thảo viết hàng loan,
Chăng ai biết hỡi chàng?
Bã buồn thêm tủi khổ,
Chi kể xiết sầu vương?
Má võ-vàng thôi nhớ.
Lòng tha thiết bấy thương.
Quá trông sao hắt hẻo,
Đã xế nguyệt tà gương.

LỤC DỤC
六欲
E: Six passions.
F: Six passions.
(Lục: sáu; Dục: ham muốn). Lục dục là sáu điều ham muốn.
Câu "Lục dục" thường đi đôi với "Thất tình". Tại sao vậy?
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–Bởi vì là con
người ai cũng có
thất tình như nhau
là Hỉ, Ái, Lạc,
DỤC, Ai, Ố, Nộ.
Nếu đặt thành
hàng ngang 7
điểm tượng cho 7 tình, thì chữ DỤC ở giữa nó sẽ điều động tất
cả 6 tình còn lại theo ý muốn của nó. Ví như: dục Hỉ, dục Ái,
dục Lạc; dục Ai, dục Ố, dục Nộ. Nhưng nếu một người tu, hay
là một tâm hồn biết cầu tiến thì biết đưa cái "dục"này hướng
thượng thì sẽ theo một đồ biểu này, chữ Nho là PHI 非 nghĩa
là không. Tức nhiên chia 6 tình dục ra hai phần: bên trái là
Dương là tốt, bên phải là âm là xấu. Ba Tình: Hỉ, Ái, Lạc là biết
Dục lên, còn ba tình: Ai, Ố, Nộ thì cho Dục xuống. Khi nào hai
bên cân bằng nhau, thì những điểm này khuất hết chỉ còn lại
không
thế nên Thánh nhân chế ra chữ Phi là không, quả là
tuyệt diệu vậy. Bởi vì người cao thượng thì không còn những
yêu ghét tầm thường nữa, mà "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhưng đừng để nọc vui, buồn thấm vào chân tánh" như lời dạy
của Đức Hộ-Pháp.
Sáu điều ham muốn này bởi Lục
trần khêu gợi Lục căn, Lục căn sanh
ra Lục thức,Lục thức sanh ra Lục
dục.Lục dục cũng là
1/-Sắc dục: ham muốn nhìn thấy
sắc đẹp
2/-Thinh dục: ham muốn nghe âm
thanh êm tai.
3/-Hương dục: ham muốn ngửi mùi
thơm dễ chịu
4/-Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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5/-Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.
6/-Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.
Con người có Lục căn nên mới có Lục thức. Lục thức bị Lục
trần cám dỗ mới sanh ra Lục dục. Bốn thứ ấy liên hệ mật thiết
nhau, tương tác nhau làm cho con người lẩn quẩn như bị
trong cơn lốc của cuộc đời.
"Thất tình Lục dục là mối loạn hằng ngày trong tâm trí, không
phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí đánh phá
ruồng trong núi cao rừng thẵm còn dễ trừ dẹp đặng, chớ mối
loạn nơi tâm khó mà diệt đặng yên, nhứt là Lục dục: Nhãn,
Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân và Ý dục, chúng nó phá hại hằng ngày.
-Nhãn thì ưa màu sắc tốt đẹp.
-Nhĩ thích nghe những giọng nói tao nhã thanh bai.
-Tỹ thì ưa mùi thơm hơi ngọt.
-Thiệt thì ưa nếm vật lạ món ngon.
-Thân: mến vợ đẹp hầu xinh, cả dục tình dâm loạn.
-Ý lại tư tưởng vất vơ quấy phá.
Nhứt là Ý là mối đại hại cho con người. Nó tư tưởng sự nầy
sang sự nọ. Chuyện nọ hết đến chuyện kia. Nó ra vô lẹ làng
không chi ngăn đón đặng, nên mới cho nó là đứa ăn trộm tài
nghề, xách món nầy, lấy vật nọ trước mắt muôn người mà
chẳng ai thấy.
Còn thân, cái thân thể muốn sự dâm dục quá độ, mới hao tán
nguơn Tinh, nguơn Khí, nguơn Thần.
Thiệt là lưỡi, miệng ham ăn món ngon vật lạ, đồ mỹ vị cao
lương, phạm tội sát sanh, bị sa đọa vào Lục đạo.
Tỹ là mũi ưa thơm tho mới khiến lòng ham muốn.
Nhĩ là tai, tai nghe điều phi lễ.
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Nhãn là mắt ngó thấy sắc đẹp thì lòng dục dấy lên.
Vậy thì, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân ham,
đều xúm làm cho thân xao động, sanh lòng quấy
Vả lại, Lục dục là sáu con quỉ, tức là sáu đứa côn đồ, nhưng
biết cách thâu phục chúng nó đặng thì sáu con quỉ ấy trở nên
Lục thông là đắc đạo.
Muốn thâu phục sáu con quỉ ấy thì phải làm chủ cái Tâm, tâm
cho thanh tịnh, định cái trí, trí phải tự nhiên. Lục dục được an,
Lục thần đầy đủ.
Hễ có Lục dục thì có Lục trần, mà hễ có Lục trần thì mới sanh
Lục tặc. Có Lục tặc thì hại Lục căn, Lục thức, Lục thần, nên sa
vào Lục đạo.
Ấy là kiếp con người không có Nguơn Thần chấp chánh, để
cho Thức Thần đương quyền, thì dầu có sống, sống một cách
vất vơ như bù nhìn trơ trơ để gió lay người đẩy".
Giới Tâm Kinh có câu:
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
"May đặng làm người há dễ duôi!"
Con số 6 ấy là nói phép tu theo Phật là cho hiểu nguồn gốc
khổ của con người là do lục căn, bởi khi tiếp xúc với lục trần
thì sinh ra lục dục. Nếu nhờ biết tu thì biến tất cả thành ra lục
thức để đến chỗ cao thượng hơn là đạt cho được Lục thông
để khỏi phải bị đoạ vào Lục đạo luân hồi.
Chính ra những con số LỤC này nó đã nằm ngay trong chân
tính của con người, nhưng khi đến trần là bị nhiễm trần, lâm
phàm rồi thì cái gì cũng phàm. TU chính là lau bụi trên mặt
gương, nào phải lau gỗ mà thành gương được. Thế nên chỉ có
người TU mới được viên mãn mà thôi. Cho nên Đạo-pháp nói
lý là "Phật độ được 6 ức nguyên nhân" là vậy:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỤC DỤC THẤT TÌNH
六欲七情
Lục dục 六 欲: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. Phật giáo còn
gọi là lục tặc 六 賊: tức là sáu tên giặc hằng ngày theo quấy
nhiễu những người tu. Đó là sáu giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân và ý. Sáu giác quan nầy tiếp xúc với ngoại cảnh gọi là
sáu trần cảnh (Lục trần) là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp
mà thâm nhập vào quấy phá thân tâm, sinh ra nhiễm ái, gây ra
sự tội lỗi và đau khổ.
Như mắt thấy sắc đẹp sinh ra mê đắm, rồi dục vọng dấy khởi,
sau đó tội lỗi do đây mà hình thành. Vì vậy, người tu hành phải
thường xuyên tu tập, gọi là thọ trì Sáu căn.
Thất tình 七 情: Bảy thứ tình-cảm khuấy rối tâm con người,
gồm có: Hỷ 喜 (mừng), Ái 愛 (yêu), Lạc 樂 (vui), Dục 欲
(Muốn), Ai 哀 (buồn), Ố 惡 (ghét), Nộ 怒 (giận)
Ngoài ra bên Phật còn kể thất tình theo bảy thứ tình cảm:
- Hỷ 喜, nộ 怒, ưu 憂, tư 思, bi 悲, khủng 恐, kinh 驚 (Mừng,
giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, hãi).
- Hỷ 喜, nộ 怒, ưu 憂, cụ 懼, ái 愛, tăng 憎, dục 欲 (Mừng, giận,
lo, sợ, yêu, ghét, muốn).
Nhưng tại sao nói Lục dục Thất Tình?
Vì Tình thì có 7
thứ, nhưng DỤC
ở chính giữa, nó
có thể: dục Hỉ,
dục Ái,
Dục Lạc, Dục Ai,
dục Ố, dục Nộ.
Xem thế thì mối
Dục rất là nguy
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hiểm. Nếu mình không tự kềm chế những sự ham muốn thái
quá thì sẽ nguy hiểm đến vô cùng. Do vậy mà Tôn giáo mới
dạy phải Chế ngự Thất tình, chứ không phải quá khắc khe mà
diệt Thất Tình. Hậu quả của người sống buông lung là:
- Tự tạo nên những sợi dây oan nghiệt do mình tạo ra buộc
chặt con người phải đền trả (tức là phải chịu luân hồi quả báo).
- Xác thân bị nhơ nhớp vì bởi thất tình lục dục lôi cuốn con
người vào vòng vật chất thấp hèn.
Đức Hộ -Pháp nói : "Ðêm nay là nhờ hiển Thánh anh linh của
Ðấng Cứu Thế, Ðấng đã để lòng ưu ái vô tận mong cứu vãn
tình thế nguy ngập, lấy cả tình ái ấy làm phương giải khổ cho
nhơn loại. Chúng ta để tâm Cầu nguyện cùng Ngài, để Ngài
mở con mắt Thiêng Liêng cho chúng sanh đặng nhìn thấy cái
Chơn tánh của kiếp sống họ nơi nào, đừng mê muội đừng ngu
dốt, lấy tinh thần sáng suốt bỏ cái lục dục thất tình đầy tội ác
nầy."
Kinh Giải Oan có câu:
"Dây oan xe chặt buộc mình,
"Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân."

LỤC ĐẠO (Phật Học)
六道
Lục Đạo (S: ṣaḍakula) Sáu đường tái sinh; chỉ các dạng đời
sống (gati) trong Luân hồi, trong Vòng sinh tử. Người ta phân
biệt ba "thiện đạo" và ba "ác đạo".
- Ba thiện đạo gồm có cõi Người 人(s: nāra) Thiên 天 (s: deva)
và A-Tu-La 阿 修 羅 (s: āsura).
- Ba ác đạo gồm Ngạ quỉ 餓 鬼 (s: preta) Ðịa ngục 地 獄 (s:
nāraka) và súc sinh 畜 生 (s: paśu).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sáu cõi này nằm trong Ba thế giới.
Ba thế giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới
gồm sáu cõi thiên thấp nhất, loài người... Sắc giới gồm 17 tầng
thiên giới và vô sắc giới gồm 4 tầng trời thiền định. Các thế
giới này không khác nhau về thể tính, chỉ khác về nghiệp.
Trong cả ba thế giới này thì thọ mệnh đều có hạn, tuy nhiên
chỉ có loài người trong ba thế giới đó mới được giải thoát, vì
thế Đạo Phật coi trọng thân người hơn thiên giới và gọi là
"thân người quí báu". Trong luân hồi, được sinh làm người,
được xem là hiếm hoi và là cơ hội quí báu để giác ngộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LỤC ĐỘ (Phật Học)
六度
Lục độ ( S: ṣāḍpāramitā) cũng được gọi là Lục ba-la-mật-đa
六 波 羅 蜜多.. Sáu hạnh Ba-la-mật-đa (độ) là:
1- Bố thí ba-la-mật-đa (s: dānapāramitā),
2- Giới b. (śīlapāramitā),
3. Nhẫn nhục b. (kṣāntipāramitā),
4. Tinh tiến b. (vīryapāramitā),
5. Thiền định B. (dhyānapāramitā)
6. Trí huệ b. (prajñāpāramitā).
Có khi người ta kể thêm bốn hạnh nữa, gọi chung là Thập độ,
đó là:
7. Thiện xảo Phương tiện b. (upāya-kauśalya-p.),
8. Nguyện b. (praṇidhāna-p.),
9. Lực b. (bala-p.)
10. Trí b. (jñāna-p.).
-Bố thí 布 施 bao gồm việc chia xẻ của cải vật chất và tinh
thần cho người khác. Muốn được như thế, cần có lòng từ bi hỉ
xả, sẵn sàng nhường cả phúc đức cho người khác.
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-Giới 戒 là thái độ sống đúng đắn, từng bước loại trừ mọi tham
ái, quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi, vì ích lợi của mọi
chúng sinh.
-Nhẫn nhục 忍辱 xuất phát từ tri kiến rằng, mọi phiền não trên
đời đều có nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông
cảm chúng.
-Tinh tiến 精 進 là lòng quyết tâm không gì lay chuyển.
-Thiền định 禪 定 chỉ phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ
được ngã chấp và cảm thụ được vui buồn của chúng sinh.
-Trí huệ 智 慧 là đạt được cấp giác ngộ vô thượng.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LỤC LONG
六 龍
A: Six dragons.
P: Six dragons.
Lục: Sáu, thứ sáu.
Long: rồng.là sáu con
rồng.
Quẻ Càn trong 64
quẻ của Kinh Dịch
gồm 6 hào dương
nên biểu thị bằng 6
vạch liền song song
nhau. Càn là Trời, có
tánh
cách
thuần
dương, mạnh mẽ, cương kiện, nên 6 vạch nầy Lục long được
ví 6 con rồng, hán văn gọi là Lục long.
Người xưa xem rồng là con vật linh thiêng, biến hóa luôn luôn,
ẩn hiện trong mây nên thuộc dương tính.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vương Bậc đời Tam Quốc chú giải Kinh Dịch, nơi quẻ Càn
(Kiền) viết như sau: "Thời thừa lục long dĩ ngự Thiên, Kiền đạo
biến hóa các chính tính mệnh." nghĩa là: luôn luôn cỡi sáu
rồng để ngự trị Trời, đạo Càn biến hóa, mỗi vật giữ ngay ngắn
mạng vận của bổn tánh.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Thời thừa lục long, du hành bất tức."

LỤC LONG PHÒ ẤN
六龍驸印
Lục: Sáu, thứ sáu. Long: rồng. Phò: Phù: giữ gìn. Ấn: cái ấn.
Lục long phò ấn, nghĩa đen là sáu rồng giữ cái ấn.
Chữ Long ở đây chỉ Long mạch tức là mạch nước ngầm dưới
đất. Lục long là sáu mạch nước ngầm, phò ấn là giữ cái ấn, ý
nói cùng giáp vào một chỗ với nhau. Lục long phò ấn là 6
mạch nước ngầm giáp nhau một chỗ.
Cuộc đất được chọn làm Thánh địa để xây cất Tòa Thánh của
Đạo Cao Đài được Đức Lý Giáo Tông giáng cơ cho biết cuộc
đất đó có Lục long phò ấn.
Ðức Lý giáng dạy như vầy: "Lão khen Thái Thơ Thanh, phải
đó đa! Tưởng chư Hiền Hữu không thấy nữa. Lão cắt nghĩa vì
sao cuộc đất ấy là Thánh Ðịa. Sâu hơn ba trăm thước như con
sông, giữa trung tim đất giáp lại trúng giữa sáu nguồn làm như
6 con Rồng đoanh nhau. Nguồn nước ấy trúng ngay đỉnh núi
gọi là Lục Long Phò Ấn. Ngay miếng đất đó đặng ba đầu; một
đầu ra Giếng Mạch Ao Hồ; hai đầu nữa bên cụm rừng bên kia.
Người Lang Sa chỉ đòi có hai mươi lăm ngàn đồng".
LỤC LONG PHÒ ẤN
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Toà Thánh là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ: phía trước có
hai lầu chuông và trống cao ngất. Một hệ thống kiến trúc kiểu
Pháp nằm giữa hai khu rừng Thiên nhiên xanh biếc.
Jeanine Anboyer trong quyển "Mỹ thuật Viễn Đông" nhận định
rằng: Người Việt-Nam đã biết chọn những cảnh thiên nhiên
đẹp nhất để xây dựng những công trình thờ cúng của họ (Les
arts de I' Extrême Orient. Pario 1948 trang 83). Đó là lối kiến
trúc cổ Việt-Nam theo lối kiến trúc cảnh vật hóa (Architecture
VayAagec). Một tu sĩ Nhật Bản cũng cho rằng Toà Thánh
được xây cất trên suối ngầm chảy qua 6 cửa gọi là "Lục long
phò ấn" hay "Lục long kết tụ". Vùng đất này rất phát triển về
Đạo pháp và nhân tài.
*Viễn cảnh: Toà Thánh Tây Ninh về phía Đông: cung Chấn ☳
gối lên giồng Sân Cu "đất lành chim đậu".
Mặt trước phía tây: Cung Đoài ☱ trông ra sông Vàm Cỏ Đông.
Phía tả: Nam, Thanh long nước sông Cẩm Giang - Bến Kéo
chảy cuộc quanh, đấy là linh giang hay là "Bảo giang thiên tử
xúât". Đó là điểm kết long mạch, sách lỗ Ban Kinh gọi là hàm
rồng. Phong thủy âm dương hội đủ.
*Cận Cảnh: hồ Động Đình (Bàu Cà-Na) nước chảy không
ngừng (pháp luân thường chuyển) vào rạch Ao Hồ, Tây Nam.
Hai bên trái phải Toà Thánh là hai cánh rừng Thiên nhiên xanh
biếc hài hòa cảnh trí. Phía Bắc: cung Ly ☲ suối Lâm Vồ. Phía
Đông Bắc: cung Tốn ☴ là Suối Đá. Phía Đông: cung Chấn ☳,
Suối Cái chảy về Nam: cung Khảm ☵ qua Đoạn Trần Kiều,
Suối Con lươn ra Giải khổ Kiều, bốn suối hợp sức tưới mát và
bao quanh vùng Thánh địa, hợp với sông Vàm Cỏ Đông, Cẩm
Giang mà kết tụ Lục Long Phò Ấn.
Biểu hiện Tay Long (dương), Tay Hổ (âm) không đối lập nhau
mà còn hòa hợp lẫn vào nhau nhiều lần viễn cảnh như cận
cảnh. Bên trái (Thanh Long), bên phải (Bạch Hổ) thế sông núi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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châu đầu vào nhau như hình móng ngựa (đại kích!). Địa thế
Lục Long phò Toà Thánh đó, không đâu tốt đẹp bằng.
Về Lục Long, trong kinh Dịch, Chu Công giải nghĩa 6 hào của
quẻ Thuần Càn

thành 6 Rồng như sau:

HÀO ĐẦU: Rồng còn ẩn náo chưa dùng được "Tiềm long vật
dụng" tức rồng còn dưới vực sâu chưa lên mây nên chưa biến
hóa. Ý nói người chưa gặp thời thì nên trau giồi hạnh đức,
luyện nên tài trí, ở ẩn không cầu danh, không ai biết mình thì
cũng chẳng buồn.

LỤC NGHỆ
Lục nghệ: Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số.

LỤC NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
六娘 遙 池 宮
E: Sixth Muse.
F: Sixième Muse.
Lục Nương cầm bửu pháp là Phướn
Tiêu diêu hay Phướn Truy hồn, tiếp đón
các chơn hồn lên từng Trời thứ sáu là
Kim Thiên, hướng dẫn đến cung Vạn
Pháp cho chơn hồn xem rõ cựu nghiệp
của mình, rồi chơn hồn lãnh Kim sa,
được chim Khổng Tước đưa lên Ðài
Huệ Hương xông thơm chơn thần, có
nhạc Thiên thiều trổi đưa chơn hồn đi
lên.
Trong một kiếp giáng trần ở nước Pháp.
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Lục Nương là Thánh Nữ Jeanne d'Arc (1412-1431), đã đánh
đuổi quân xâm lăng Anh quốc để cứu nước Pháp. Sau đó, Lục
Nương giáng trần ở Việt Nam, tên là HUỆ, nên khi giáng cơ
cho thi, thường có chữ HUỆ đứng đầu bài thi:
HUỆ ân chan khắp toàn nhơn loại,
Vào đường tu phỉ toại kiếp sanh.
Lánh nơi tranh đấu giựt giành,
Nghiệt oan khỏi vướng thân danh vẹn phần.
Lục Nương Diêu-Trì-Cung chính là Nữ Thánh Jeanne d' Are
người nước Pháp. Vào năm 1927, quí ông Tắc, Hậu, Đức hợp
nhau tại nhà ông Trần Duy Nghĩa ở đường Hamelin Sài gòn.
Ông Hậu thấy trên bàn có tượng bà Jeanne d'Arc. Ông
Nguyễn Trung Hậu táy-máy tay sờ mó. Ông vừa đụng vào
tượng liền bị giựt nẩy mình. Ông Phạm Công Tắc phò cơ,
Thánh Jeanne d' Are giáng đàn (Thánh Nữ Jeanne d' Are vốn
là người nước Pháp. Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này Vị Nữ
Thánh đã vào hàng Lục Nương Diêu Trì Cung, trong số Cửu vị
Nữ Phật theo hầu Đức Phật Mẫu).
Lời của Nữ Thánh Jeanne-d'Are rằng: La Religion résume en
un seul mot: HUMANITÉ. Si vous voulez arriver au but
poursuivi que ne faites - vous pour l' Humanité?" (Tôn giáo tóm
gọn trong một tiếng: "Nhân loại". Nếu các Anh muốn đi đến
mục đích mà các Anh đang theo dõi, sao các Anh không có ý
tưởng nhân loại)? Chính sự hiện diện thường xuyên của các
Đấng bên cạnh Thập Nhị Thời Quân mà các ông không dám
xem thường sứ mạng hoằng giáo phổ độ chúng sanh.
Nhắc lại từ ngày khởi khai Đại-Đạo:
Vào ngày 15 tháng 8 năm Ất Sửu (Le 1er Septembre 1925).
Ngày Rằm lập bàn hương án chưng những hoa thơm trầm
trọn ngày (nhà không tiếp khách nào hết, nhà ở đường
Bourdais 134 Sàigòn, nay là đường Calmette). Ba ông vọng
bàn cầu khẩn thắp hương thơm từ 10 giờ đêm tới giờ Tý, xông
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trầm hương, thành tâm cầu quí Cô lối năm phút thì có bốn cô
giáng cho một bài thơ dưới đây:
Im lìm cây cỏ vẫn in màu,
Mờ mệt vườn xuân điểm sắc thu.
Gió dậy xao trời mây cuốn ngọc,
Sương lồng ướt đất liễu đeo châu.
Ngựa vàng ruổi gió thoi đưa sáng,
Thỏ ngọc trau gương đậm vẻ làu.
Non nước đìu hiu xuân vắng chúa,
Nhìn quê cảnh úa giục cơn sầu.
Lục Nương Diêu-Trì-Cung
Chanh ranh vạn thế ở trong vòng,
Giành giựt lẫn nhau miếng đỉnh chung.
Khanh Tể sao bằng tên Ðạo Sĩ,
Hết đời ai giữ chức làm ông.
Lục Nương Diêu-Trì-Cung
LỤC NƯƠNG
Từ khi hiệp mặt buổi Trung Thu,
Cảm tình nhìn biết đứa em ngu.
Một chung háo nghĩa bằng vàng nén,
Phòng sau hội ngộ chỉ đường tu.
(23-12-1925)
Cha chả hèn lâu chẳng viếng thăm,
E chư huynh trưởng trách em thầm.
Tuy cách xa mặt lòng không cách,
Buồn dở thơ hòa đọc lại ngâm.
(23-12-1925)
Lục Nương Diêu Trì Cung (giáng cơ ngày 13-5-1955):
-Khi hội tại Ngọc Hư, Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
xin hồi tỉnh đặng trị oan khí Đức Triều, song chư Thần Thánh
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Tiên Phật định để dành hoàn thuốc độc dược ấy hầu sau làm
lửa hồng thiêu tan nước Pháp, mất cả thuộc địa và mảnh đất
tự do.
Bài Thài Hiến Lễ Lục-Nương Diêu-Trì-Cung:

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

Lục Nương Diêu Trì Cung có bửu pháp là Phướn Tiêu Diêu
(Phướn Truy Hồn) tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Kim
Thiên, là từng thứ 6 trong Cửu Trùng Thiên, đưa chơn hồn
vào Cung Vạn Pháp xem cho biết rõ cựu nghiệp của mình, vào
Cung Lập Khuyết xem ngôi vị cũ, vào Lãnh Kim Sa Đại Điện
bái kiến Phật, được chim Khổng Tước chở lên Đài Huệ
Hương, để mùi thơm của Đài nầy khử hết trược khí, đặng
chơn thần thơm tho đi lên cõi Niết Bàn.
Các Chơn linh dù tái sanh đi trong Lục đạo luân hồi, nếu sớm
thức tỉnh cũng tìm về với bổn thiện. Đường về Trời nhờ có
phướn Lục Nương dẫn đường không cho hồn lầm vào Bích
Du động là con đường dắt dẫn của Quỉ vương
Giải câu 1: Huệ ngào ngạt đưa hơi vò dịu.
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HUỆ là tên của Lục Nương Diêu Trì Cung trong có một kiếp
giáng trần ở Việt Nam. Huệ là bông huệ, một loại hoa rất
thơm.Trước kiếp nầy, Lục Nương có giáng sanh bên nước
Pháp ở Âu Châu, tên là Jeanne d'Arc, một Thánh Nữ của
nước Pháp rất được dân tộc Pháp sùng kính (Ngào ngạt: Mùi
rất thơm và tỏa rộng ra xung quanh.Vò dịu: Mùi thơm nhẹ dễ
chịu. Hoa huệ thơm ngào ngạt, tỏa ra xung quanh mùi thơm.
Câu 2: Đứng tài ba chẳng thiếu tư phong.
Đã là người có tài đặc sắc mà lại có dung mạo xinh đẹp và
thùy mị (Đứng: Đấng, người có ngôi vị cao sang. Tài ba: Tài
hoa, người có tài đặc sắc. Tư phong: Dáng dấp thùy mị đoan
trang và xinh đẹp).
Câu 3: Nương mây như thả cánh hồng.
Lướt trên mây nhẹ nhàng như cánh chim hồng bay. (Nương
mây: Đi trên mây. Cánh hồng: Cánh của con chim hồng, một
loại chim có tài bay cao và bay xa. Lông của chim hồng rất
nhẹ. Ý nói người có chí lớn, lúc nào cũng muốn vượt lên.
Người mà có chí lớn là tâm hồn biết hướng thiện và hướng
thượng. Phải nhận định cho rõ cõi trần là cõi tạm.Các lạc thú ở
cõi đời là miếng mồi để đưa con người vào cảnh đoạ.Phải TU!
Câu 4: Tiêu Diêu phất phướn cõi tòng đưa Tiên.
Lục Nương cầm phướn Tiêu Diêu phất lên để hướng dẫn
chơn hồn đắc đạo thành Tiên đi lên cõi TRỜI.
(Tiêu Diêu phất phướn: Lục-Nương cầm phướn: "Lục Nương
phất phướn Truy hồn.
"Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh" phất lên cho người
sau thấy mà đi theo. Đó là cây phướn dẫn đường. Cõi tòng:
Cõi có nhiều cây tòng, chỉ cõi thanh tịnh, cõi Tiên)
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LỤC PHỦ NGŨ TẠNG
Thánh giáo Đức Chí-Tôn dạy:18-01-1927 (Bính Dần):
"Thân thể con người là một khối Chơn linh hiệp thành. Chơn
linh ấy hằng sống, Ngũ tạng Lục phủ cũng là khối sanh vật
tạo nên. Phận sự của chúng nó hoặc hiểu biết hoặc không,
đều tùy lịnh Thầy phán đoán, vậy Thầy lấy hình chất xác phàm
để giảng dạy. Hình chất con người cũng như hình chất thú,
phải ăn uống mới sống được. Rượu vào tỳ vị, chạy khắp Ngũ
tạng, Lục phủ. Trái tim là chủ động của bộ máy sanh sống, mà
trái tim bị rượu thâm nhập, khiến cho nó rung động quá mức
thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận hành một cách
quá mau lẹ. Sanh khí nơi phổi không có đủ ngày giờ nhuận
huyết, rồi trược huyết thối nhập trong thân thể, truyền thông
những chất độc vào trong những sanh vật. Mỗi khối sanh vật
ăn rồi phải bịnh, càng ngày càng tăng thêm, rốt cuộc hết sanh
lực, cốt tủy lần lần phải chết, thân thể tự nhiên chết theo.
Nhiều kẻ bị tê liệt hết nửa thân mình cũng vì rượu".

LỤC THÂN QUYẾN THUỘC
六亲眷属
Câu 18 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Phụ mẫu sư trưởng
lục thân quyến thuộc."

LỤC THẬP THẤT ĐỊA CẦU
六十七地毬
Là địa cầu thứ 67, tức nhiên trái địa cầu mà nhân loại đang
sống là địa cầu 68.
Pháp Chánh Truyền: (Giáo-Tông) "Nó đặng phép thông công
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cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập
Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các
con".
Chú giải: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã
chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu
rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài Chưởng quản. Ðức Giáo
Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên,
Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện
Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?- Người phải đến Hiệp
Thiên Ðài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra
đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài nói về việc ấy:
"Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông thông công cùng
Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa
Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại". Ấy
vậy về phần Thiêng Liêng là phần Ðạo, thì Ngài chẳng có
quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát
Quái Ðài, thì cũng phải do nơi Hiệp Thiên Ðài cả. Hiệp Thiên
Ðài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông cùng chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật.
Pháp Chánh truyền: "Lại nữa, Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo
Tông đến thông công cùng Tam thập lục Thiên, Tam thiên Thế
giới, Lục thập Thất Ðịa cầu, Thập Ðiện Diêm Cung, mà cầu
siêu cho cả nhơn loại.

LỤC THÔNG
六通
E: Six supernatural powers.
F: Six pouvoirs surnaturels.
(Lục: Sáu, thứ sáu. Thông: sáng suốt biết rõ, đạt được). Lục
thông là sáu phép Thần thông của bực tu chứng quả A-La
Hán theo Phật giáo. Trong đạo Phật, nhà tu hành xuất gia đắc
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quả A-La-Hán được giải thoát, dứt phiền não, được sáu phép
Thần thông. Lục thông còn gọi là (S:ṣāḍabhijñāna) Thông,
thắng trí (s: abhijñā; p: abhiññā) là sáu thắng trí mà Phật Bồ
Tát hay A-La-Hán đạt được. Trong sáu thắng trí đó, người ta
phân ra hai loại: 1. Thế tục: đó là năm thắng trí đầu tiên, đạt
được do Tứ thiền định (s: dhyāna) mang lại; 2. Xuất thế: thần
thông thứ sáu, đạt được nhờ thâm nhập Quán (s: vipaśyanā).
Sáu thắng trí này đều được Tiểu thừa lẫn Ðại thừa công nhận.
Ðó là:
1. Thiên nhãn thông 天眼通 (s: divyacakṣur-abhijñā), thấy mọi
vật trong vũ trụ. Thiên nhãn thông sẽ nhìn thấy địa ngục, chư
thiên, là phép thông đạt của người đắc Thiên Nhãn. Đó cũng là
một trong Lục Thông. Muốn đắc phép này ngày xưa phải lên
non mà tu thiền định, nhưng buổi Tam Kỳ Phổ Độ "Thầy đã
bày bửu pháp" tức nhiên pháp Cúng Tứ Thời là hình thức
luyện Thiên Nhãn đó.
2-Thiên nhĩ thông 天耳通 (s: divyaśrotam-abhijñā), nghe
được tất cả mọi âm thanh; nghe mọi tiếng nói khắp nơi.
3. Túc mạng thông biết chuyện đời trước của mình và của
người, biết luôn cả đời nầy với đời sau.
4. Tha tâm thông 他心通 là đoán biết trong tâm của người
khác.(s: cetaḥpayyāya-abhijñā), là rõ được ý của kẻ khác; biết
được tất cả tư tưởng của người khác, đó là một lực thần thông
trong ngũ thông, lục thông. Những nhà tu hành đã diệt được
các mối dục, mối mê lầm thì đạt được phép Tha tâm thông.
5-Túc mệnh niệm 宿命念 (s: ūrvanivāsānusmṛti-abhijñā), biết
các tiền kiếp của chính mình, phép đi khắp nơi trong nháy mắt,
phép biến hóa chi tùy ý.
6. Lậu tận thông 漏盡通 (s: āśravakṣaya-abhijñā), phép trong
sạch hoàn toàn, nhà đạo dứt hết các sự trìu mến, chấp trước,
không còn chấp pháp, không còn chấp ngã, biết rõ mình đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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giải thoát, đoạn diệt ô-nhiễm, là thắng trí xuất thế. Đây là phép
cuối cùng trong lục thông. Năm phép trước là: Thiên Nhãn
thông, Thiên Nhĩ thông, Túc mạng thông, Tha tâm thông, Thần
túc thông. Những nhà tu học khi đắc năm phép này thì vẫn còn
trìu mến, còn bị luân chuyển trong Tam giới. Nhưng nếu đắc
quả thứ sáu tức Lậu tận thông hay Vô lậu thông thì là phép
thần thông dứt phiền não, dứt luân hồi và được nhập Niết bàn
thành La-Hán. Nếu chưa chứng quả A-La-Hán, nhà tu hành có
thể đắc Ngũ thông, tức là thiếu cái thứ sáu là Lậu tận thông.
Cho nên Ngũ thông được gọi là Hữu Lậu thông.

LỤC THỨC
六識
E: Six knowledges.
F: Six connairsances.
(Lục: sáu, thức: hiểu biết) là sáu điều hiểu biết của con người.
Lục thức có được là do Lục căn mà ra. Lục thức gồm:
- Nhãn thức: sự biết do mắt nhìn thấy
- Nhĩ thức: sự biết do tai nghe
- Tỷ thức: sự biết do mũi ngửi
- Thiệt thức: sự biết do lưỡi nếm
- Thân thức: sự biết do da thịt cảm nhận
- Ý thức: sự biết do tư tưởng
Như đã nói lục căn là sáu gốc rễ có sức nảy sanh. Lục căn
chính là sáu giác quan của con người để nhận biết sự vật:
1-Nhãn (Mắt) 2-Nhĩ (tai)
3-Tỷ (mũi)
4-Thiệt (lưỡi) 5-Thân (da thịt) 6-Ý (Tư tưởng).
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LỤC TỔ HUỆ NĂNG
六祖慧能
(Lục: Sáu, thứ sáu. Tổ: người đứng đầu. Lục Tổ: Tổ Sư thứ
sáu). Lục Tổ Huệ Năng là vị Tổ Sư đời thứ sáu của Phật giáo
Trung Hoa. Đồng thời với Huệ Năng có Thần Tú là vị Đại Sư
cùng học với Lục Tổ Huệ Năng. Cả hai vị đều là học trò của
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Sư đời thứ năm của Phật giáo Trung
hoa. Nhưng Đại Sư Thần Tú không được thọ truyền Y Bát.
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (601-174) truyền Y Bát cho Huệ Năng,
nối tiếp làm Lục Tổ của Phật giáo, phát huy Phật giáo ở miền
Nam nước Trung hoa. Còn Đại Sư Thần Tú thì đem Phật giáo
truyền bá lên phương Bắc Trung Hoa. Do đó, Phật giáo Trung
hoa chia làm hai: Nam Tông do Lục Tổ Huệ Năng lãnh đạo với
pháp môn Đốn Ngộ. Nam Tông mới là chánh tông. Riêng Bắc
Tông do Đại Sư Thần Tú lãnh đạo với pháp môn Tiệm Ngộ;
Bắc tông không phải là chánh tông, nên Phật giáo thất chơn
truyền kể từ thời Đại Sư Thần Tú.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phước Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926).
"Chư sơn nghe dạy: "Vốn từ LỤC TỔ thì Phật Giáo đã bị bế
lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp
bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật
buộc mối Ðạo Thiền. Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây
Phương Cực Lạc" và "Ngọc Hư Cung" mật chiếu đã truyền
siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu
trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng đồ không kiếm chơn lý
mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo... Ôi! Thương
thay! Công có công, mà thưởng chưa hề có thưởng; vì vậy mà
Ta rất đau lòng. Ta đến chẳng phải cứu một mình chư Tăng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật phải
đọa hồng trần, Ta đương lo cứu vớt. Chư Tăng, chư chúng
sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ Ðộ nầy là lần chót;
phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trông giả luật. Chư
sơn đắc đạo cùng chăng là do nơi mình hành đạo. Phép hành
đạo Phật Giáo dường như ra sái hết, tương tợ như gần biến
"Tả Ðạo Bàng Môn". Kỳ truyền đã thất, chư Sơn chưa hề biết
cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm theo luật Thần Tú, thì đương
mong mỏi về Tây Phương mà cửa Tây Phương vẫn cứ bị
đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta
đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây Ta cũng cho chư Tăng
dùng huyền diệu nầy mà học hỏi, ngày sau đừng đổ tội rằng vì
thất học mà chịu thất kỳ truyền. Chư Tăng từ đây chẳng đặng
nói Phật giả vô ngôn nữa".
1-Sơ lược về Lục Tổ Huệ-Năng (638-713):
"Ngài tên là Huệ Năng, thân phụ họ Lư, húy Hạnh Thao, thân
mẫu là Lý thị. Ngài sanh vào đời nhà Đường, niên hiệu Trinh
Quán thứ 12 nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8, giờ
Tý. Lúc sanh Ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không,
lại có mùi thơm xông lên khắp căn nhà. Trời vừa rạng sáng, có
hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ Ngài nói rằng:
Nhơn có đứa nhỏ sanh hồi đêm qua, nên chúng tôi đến đặt tên
dùm. Thế nên đặt trên là chữ HUỆ, dưới là chữ NĂNG.
Thân phụ Ngài hỏi: Sao gọi là Huệ Năng? -Một thầy tăng đáp:
Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh, Năng
nghĩa là làm được việc Phật. Nói rồi, hai vị tăng liền đi ra,
chẳng biết đến xứ nào. Khi lọt lòng mẹ, Ngài không bú sữa,
ban đêm có Thần nhân rưới nước cam lồ cho Ngài." (Trích
Pháp Bảo Đàn Kinh)
Sau đó, thân phụ của Ngài qua đời, Ngài ở với mẹ, lớn lên đi
bán củi kiếm tiền nuôi mẹ. Ngài không biết chữ, vì nhà nghèo,
không có tiền để đi học. Năm Ngài 24 tuổi, vẫn đi bán củi như
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thường lệ. Lúc ấy có một người mua củi, bảo Huệ Năng đem
đến tiệm. Khách thâu củi, Huệ Năng lãnh tiền rồi bước ra
ngoài cửa, thấy một người khách tụng kinh. Huệ Năng nghe
qua, tâm liền mở mang tỏ sáng, mới hỏi khách tụng kinh gì?
- Khách đáp: Kinh Kim Cang.
-Huệ Năng lại hỏi: Ở đâu đến mà trì tụng kinh ấy?
Khách rằng: Tôi ở chùa Đông Thiên, huyện Huỳnh Mai, xứ Kỳ
Châu lại đây. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ trì
giáo hóa tại đó. Môn nhơn của Ngài có trên một ngàn người.
Tôi đã đến chùa lễ bái, nghe giảng và lãnh kinh ấy. Đại Sư
thường khuyên các vị tăng, người tục, nếu ai trì tụng Kinh Kim
Cang thì liền thấy tánh và chắc thành Phật. Huệ Năng từ giã
mẹ đến gặp Ngũ Tổ vào làm lễ:
Ngũ Tổ hỏi: Ngươi từ phương nào, muốn cầu việc chi?
Huệ Năng đáp: Đệ tử dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam,
thiệt ở phương xa đến đây lạy Tổ Sư chỉ cầu thành Phật chớ
chẳng cầu chi khác.
Tổ Sư nói: người Lãnh Nam, lại là giống dã man, thế nào
thành Phật được.
Huệ Năng nói: Con người tuy có phân Nam Bắc, chớ Phật
tánh vốn không Nam Bắc. Cái thân dã man nầy đối với Hòa
Thượng, tuy chẳng giống nhau chớ tánh Phật nào có khác.
Trải bao thời gian hc Đạo, Thần Tú thì tài ba lỗi lạc, còn Huệ
Năng thì chữ nghĩa kém nhưng thông minh khác thường. Một
đêm ấy, vào canh ba, Thần Tú tự mình cầm đèn, biên bài kệ
nơi vách nhà cầu phía Nam, bày rõ chỗ thấy của tâm mình.
Kệ rằng:
Thân thị bồ đề thọ
Tâm như minh cảnh đài

身是菩提樹
心如明鏡臺

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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時時勤拂拭
勿使惹塵埃

Giải nghĩa:
Thân: thân mình. Thị: là. Thọ: Thụ: cây. Minh: sáng. Cảnh: còn
đọc là Kính: tấm gương soi mặt. Đài: cái giá đỡ. Thời thời:
luôn luôn. Phất: quét. Thức: lau chùi.Vật: chớ. Sử: khiến cho.
Nhạ: rước lấy. Trần: bụi, cõi trần. Ai: bụi bặm. Nhạ trần ai: dính
bụi trần.
C.1: Thân thị bồ đề thọ:
C.2: Tâm như minhcảnh đài:
C.3: Thời thời cần phất thức:
C.4: Vật sử nhạ trần ai:

Thân là cây bồ đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn luôn cần quét lau
Chớ để dính bụi trần

Bản chép khác: Câu 4 có bản khác chép là:
(Mạc khiển hữu trần ai. - Mạc sử nhá trần ai)
Hòa Thượng Thích Minh Trực trong bản dịch Pháp Bảo Đàn
Kinh, giải: "Đại ý bài kệ nầy chứng tỏ Sư Thần Tú khi ấy thân
căn chưa trong sạch, tâm thể chưa tỏ sáng, nên cầu cho thân
trong sạch như cây bồ đề, tâm tỏ sáng như đài gương, giờ giờ
còn công phu dẹp dục dứt tình, nên chưa giải thoát. Sư Thần
Tú thật là thông minh, nhưng bởi còn nặng về hữu hình, vật
chất, nên chưa thanh thoát; tức là theo Tiệm giáo.
Ngũ Tổ đã biết trước Sư Thần Tú chưa vào đặng cửa Đạo, vì
người chưa thấy tự tánh.
Huệ Năng nói: - Tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhơn
duyên về đời sau. Nầy, thượng nhơn, tôi ở đây giã gạo đã trên
8 tháng mà chưa từng ra trước nhà Tổ, mong thượng nhơn
dẫn tôi ra đến trước bài kệ ấy đặng lễ bái. Đồng tử dẫn ta đến
trước bài kệ ấy.
Huệ Năng ngâm bài kệ rằng:
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Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?

菩提本無樹
明鏡亦非臺
本來無一物
何處惹塵埃

Giải nghĩa:
Bổn: vốn là. Vô: không. Thọ: Thụ: cây.Minh cảnh: Minh kính:
cái gương sáng. Diệc: cũng.Phi: không phải, chẳng phải. Đài:
cái giá đỡ. Bổn lai: từ trước tới sau. Nhất vật: một vật. Hà xứ:
xứ nào, chỗ nào? Nhạ trần ai: dính bụi trần.
C.1: Bồ đề bổn vô thọ:
C.2: Minh cảnh diệc phi đài:
C.3: Bổn lai vô nhất vật:
C.4: Hà xứ nhạ trần

Bồ đề vốn không cây
Gương sáng cũng chẳng đài
Xưa nay không một vật
Chỗ nào dính bụi trần?

(Câu 4 có bản chép: Hà giả phất trần ai)
Hòa Thượng Thích Minh Trực trong bản dịch Pháp Bảo Đàn
Kinh giải rằng: "Đại ý bài kệ nầy nói: Bồ đề là tánh giác ngộ,
không hình, trống không, chẳng có chi gọi là thọ (cội cây).
Minh cảnh là tâm viên minh, thông triệt, phổ biến, cũng trống
không, có gì mà gọi là đài? Bổn lai tự tánh của ta tức là Bổn lai
Diệu giác Chơn tâm, từ vô thỉ vốn trong sạch, trống không,
không có một vật gì tìm được trong đó. Thế thì có chi gọi là
vướng bụi?
Bài kệ nầy chứng tỏ Huệ Năng khi ấy đã minh tâm kiến tánh,
thân căn thanh tịnh, nên các lời nói ra đều siêu phàm thoát tục,
vô ngã vô pháp, vô tướng vô hình. Ngài chẳng luận cái thân tứ
đại giả hiệp, chỉ nói ngay cái Bổn lai diện mục mà thôi".
Qua bốn câu kệ của Huệ Năng, nhận thấy Ngài phủi sạch hết
những gì của Thần Tú nêu ra.
Huệ Năng đã biết rõ cái tâm thanh tịnh, không sanh diệt nên
nói: Nó không một vật, không dính bụi bặm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

359

Ngũ Tổ nói:
- Người cầu Đạo vì pháp quên thân, phải như thế sao?
Rồi Ngũ Tổ hỏi: - Gạo trắng chưa?
Huệ Năng đáp: - Gạo trắng đã lâu, chỉ còn thiếu sàng. (Ý nói
đã thấy tánh, chỉ còn đợi truyền pháp).
Ngũ Tổ lấy cây gậy gõ lên cối 3 tiếng, rồi bỏ đi. Huệ Năng liền
hiểu ý Tổ Sư, đến canh ba vào thất. Ngũ Tổ lấy Y pháp đắp
cho Huệ Năng, chẳng cho ai thấy, rồi nói Kinh Kim Cang cho
nghe, đến câu: "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" (Không nên trụ
vào chỗ nào mà sanh ra tâm ấy, để cái tâm trống không,
chẳng trụ vào đâu cả).
Huệ Năng nghe nói rồi liền tỏ sáng, biết rằng cả thảy muôn
pháp chẳng lìa tánh mình, mới bạch với Tổ Sư rằng:
- Nào dè tánh mình vốn tự nhiên trong sạch,
- Nào dè tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp,
- Nào dè tánh mình vốn không lay động,
- Nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp.
Tổ Sư biết đã tỏ sáng bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng:
- Nếu chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích; bằng biết bổn
tâm và thấy bổn tánh mình, tức gọi trượng phu, là Phật, Thầy
cõi Trời và cõi người vậy.
Đến canh ba, Huệ Năng thọ pháp, chẳng có ai hay.
Tổ Sư truyền phép Đốn giáo và y bát cho, dạy rằng:
- Ngươi làm Tổ thứ sáu, hãy gìn giữ và nhớ lấy Đạo tâm của
mình (hộ niệm), phải quảng độ chúng hữu tình và lưu truyền
cái chánh pháp cho đời sau, đừng để đoạn tuyệt.
Hãy nghe bài kệ của ta đây:
Hữu tình lai hạ chủng,

有情來下種
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Nhơn địa quả huờn sanh,
Vô tình ký vô chủng
Vô tánh diệc vô sanh

因地果還生
無情既無種
無性亦無生

Giải nghĩa:
Hữu tình đến gieo giống
Nhờ đất quả lại sanh
Vô tình đã không giống
Không tánh cũng không sanh
LỜI GIẢI:
Đại ý bài kệ nầy, Ngũ Tổ dạy Ngài Huệ Năng về việc truyền
pháp: Hai câu trên bảo: Phàm những người hữu tình, nghĩa là
có tánh giác ngộ thì nên truyền Phật pháp cho họ, vì họ có sẵn
tánh giác ngộ, nghe pháp rồi ắt đặng chứng quả. Hai câu dưới
lại dặn: Còn những người vô tình, không có giống Phật tánh,
tức là chưa phát sanh tánh giác ngộ, thì chẳng nên truyền
Phật pháp, vì họ không có tánh giác ngộ ắt không sanh quả
Phật được.
2. Đại Sư Thần Tú (600-706)
Sư Thần Tú, trước khi qui y theo Phật giáo, là một bực thâm
Nho, thông hiểu các kinh sách của Tam giáo: Nho- Lão- Thích.
Chính cái kiến thức ban đầu nầy làm cho Thần Tú khác hẳn
với Huệ Năng là một ông tiều dốt, không biết chữ. Cái kiến
thức ban đầu ấy giúp cho sư Thần Tú đi vào đường Đạo rất
nhanh, mau vượt lên trên các tăng chúng, nhưng nó cũng gây
trở ngại cho Ngài Thần Tú là nó làm cho Ngài câu chấp về văn
tự, tư tưởng bị thu hẹp trong văn tự, nên không thể vượt trội
hơn Huệ Năng về sự khoáng đạt trong tư tưởng.
Thần Tú là đại đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Đông
Thiên huyện Huỳnh Mai. Ngài có tài văn học, thông hiểu các
kinh sách Phật giáo, nên được cử lên làm Giáo Thọ, thay mặt
Ngũ Tổ dạy tăng chúng trong chùa. Trong lúc Đại Sư Thần Tú
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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làm Giáo Thọ nơi chùa Đông Thiên thì Huệ Năng, một cư sĩ từ
phương Nam đi lên tìm Ngũ Tổ để xin học đạo, được Ngũ Tổ
cho xuống nhà bếp làm phận sự giã gạo cho chùa.
Đến thời kỳ Ngũ Tổ tuyển chọn người đủ trình độ đạo đức để
truyền thọ y bát nối ngôi Tổ Sư, Ngũ Tổ bảo các môn nhơn
làm kệ dâng lên, người nào đắc pháp kiến tánh thì Ngũ Tổ sẽ
truyền Y bát cho.
Thế là Phật giáo Trung Hoa phân làm hai tông phái: Bắc tông
và Nam tông.
Bắc tông do Đại Sư Thần Tú lãnh đạo, chuyên về pháp môn
Tiệm giáo, tức là dạy người tu tiến dần từ thấp lên cao, lần lần
nhờ công phu tu hành mà tỏ ngộ. Nên còn gọi là Tiệm ngộ.
(Tiệm là dần dần, từ từ). Lối Thiền của Bắc tông là phép hành
thiền, nắm chặt vào hình tướng.
Nam tông do Lục Tổ Huệ Năng lãnh đạo, sở trường về pháp
môn Đốn giáo, dạy người tu bỗng nhiên đại ngộ, nên cũng gọi
là Đốn ngộ (đốn là nhanh).
Đại Sư Thần Tú rất nổi tiếng ở phương Bắc, Võ Hậu tức Võ
Tắc Thiên nghe tiếng, vời Ngài đến Kinh đô, kính trọng Ngài là
bực thầy, cùng sánh vai đi lên Điện, rồi thân qùy xuống xin thọ
pháp qui y. Đến đời vua Đường Huyền Tông, vua cũng rất
kính trọng Đại Sư Thần Tú và xin qui y. Các quan đại thần
trong triều theo đó mà qui y Phật giáo rất đông. Đại Sư Thần
Tú viên tịch vào năm 706, tức là năm Thần Long thứ hai, mất
trước Huệ Năng 7 năm, được vua Đường ban cho thụy hiệu là
Đại Thông Thiền Sư. Một vị quan Đại phu thời ấy là Chang
Shuo (?) viết tiểu sử và tụng văn khắc vào bia kỷ niệm nơi
tháp của Đại Sư Thần Tú, trong đó có bài pháp kệ:
Lời dạy của chư Phật,
Trong tâm bổn lai đủ,
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Cầu tâm mà bỏ tánh,
Khác nào lạc mất cha.
(Theo sách Thiền Luận của Suzuki)
Đệ tử của Đại Sư Thần Tú không có người nào tài giỏi kế thừa
Đại Sư Thần Tú, nên Bắc tông suy tàn và dần dần không còn
ai nhắc tới nữa.

LỤC THƯ
六書
Lục thư tức là sáu lối ghép chữ. Các chữ Nho đều lập thành
theo sáu phương pháp gọi là Lục Thư. Trong Thuyết văn giải
tự có giảng đại khái như sau:
1-Tượng hình 象 形 là khi thấy vật gì vẽ vật ấy. Như thấy mặt
trời tròn có lăn tăn nhấp nháy ở trong bèn vẽ. Sau hình tròn
đổi ra vuông thành chữ nhựt 日 (là mặt trời)
2-Chỉ sự 指事 Chữ mà khi ta suy nghĩ đến các nét, ta thấy ngụ
một ý gì. Ví như muốn chỉ sự ở trên hay ở dưới thì người xưa
vẽ một cái gạch ngang làm mặt đất, rồi vẽ thêm một cây cọc
nữa. Cây cọc ở trên mặt đất thì chỉ sự ở trên, cây cọc dưới đất
thì chỉ sự ở dưới. Còn muốn chỉ sự trên hay dưới cho chắc
chắn hơn nữa, người xưa thêm một nét ngang nhỏ dính cây
cọc ở trên hay ở dưới mặt đất.
3-Hội ý 會意 Một chữ có nhiều phần, mỗi phần có một nghĩa,
nếu hợp các ý nghĩa ấy thì ra ý nghĩa của toàn chữ. Ví dụ: 古
cổ là xưa, cũ, ở trên là chữ thập 十 là mười, ở dưới là chữ
khẩu 口 là miệng; Mười miệng đã nói đến là cũ rồi.
4-Hài thanh 諧聲 (Hài là hợp, thanh là âm thanh) muốn đặt
một chữ mới như chữ Hồ là hồ nước, thì tìm một chữ đã có
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sẵn mà âm thanh nó giống hay từa-tựa âm hồ 胡, rồi thêm bộ
thủy là nước thành hồ 湖. Nếu vật ấy là lửa thì thêm bộ hỏa, là
đất thì thêm bộ thổ, là loài côn trùng thì thêm bộ trùng..Hồ là
hồ nước,tức nhiên phải dùng bộ thủy cộng với chữ hồ như
trên.
5-Chuyển chú 轉注 Nhân nghĩa đen của một chữ nào, mà
chuyển ra nghĩa đen khác một ít, hay chuyển ra nghĩa bóng
khác một ít mà không cần đặt chữ mới.
6-Giả tá 假借 Giả tá là mượn sai:
-Hoặc lầm với chữ khác: Trong Luận ngữ có chữ thuyết 說 là
nói, dùng lầm cho chữ duyệt 悅 là vui. Xưa kia có người viết
lộn, đến nay chưa ai dám chữa.
-Hoặc dùng chữ có sẵn mà đọc khác thanh âm: để dùng vào
nghĩa khác. Ví như Trường 長 là dài, có khi đọc Trưởng là lớn,
mà cũng viết cùng một chữ.
-Hoặc làm biếng mượn một chữ nào đó, giống âm thanh mà
không đặt chữ mới. Như chữ vạn 萬 là mười ngàn, trước
không có chữ, nhưng có chữ vạn là con bọ-cạp mà thôi.
Người ta không đặt chữ mới cho 10.000 mà cứ lấy chữ vạn là
con bọ cạp có vẽ hai càng với một cái đuôi nhọn để viết vạn là
10.000

LỤC TRẦN
六塵
E: Six objets of sense.
F: Six objets de sense.
(Trần là bụi), chỉ cõi trần. Lục trần là sáu cảnh nơi cõi trần
diễn ra trước Lục căn, làm cho Lục căn sanh ra Lục thức. Lục
trần gồm:
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- Sắc: hình thể, cảnh vật có màu sắc xinh đẹp.
- Thinh: âm thanh êm ái, lời nói ngọt ngào.
- Hương: mùi thơm của hoa, của món ăn, son phấn.
- Vị: thức ăn ngon béo bổ, mùi của thịt cá, thức ngon.
- Xúc: trang sức lụa là, da thịt mát mẻ, sự va chạm xác thể.
- Pháp: Tư tưởng mưu tính thực hiện cho thoả ý muốn.

LỤC TRAI
六齋
E: Six days vegetable diet.
F: Le régime vététarien de six jours.
Lục trai là người mới Nhập môn vào Đạo Cao Đài, Luật buộc
phải tập ăn chay 6 ngày trong một tháng, dần dần tăng lên 10
ngày rồi đến lúc phải ăn chay trường luôn.
TÂN LUẬT- Ðiều Thứ Mười Hai:
"Nhập môn rồi gọi là tín đồ. Trong hàng tín đồ có hai bực:
Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường,
song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng,
phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại
Ðạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Ðạo mà thôi; vào
phẩm hạ thừa.
Một bực đã giữ trường trai, giái sát và tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm thượng thừa".
Đây là điều bốn trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ tư: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trau giồi.
Thịt thì xương máu tanh hôi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Ðức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.

LỤC TUẦN
六旬
(Lục: sáu; Tuần: chu kỳ 10) có thể là 10 ngày, 10 tháng hay
mười năm. Ở đây Lục tuần là chu kỳ của 6 lần cái 10 năm tức
là 60 tuổi. Vậy gọi là đáo tuế, tức là hết một vòng lục thập hoa
giáp thì đáo lại ban đầu. Đây là tuổi Hạ thọ.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Nay lục tuần hầu đến, lẽ nên hư quyền biến cũng đã thừa; có
chi hay phòng mến phòng ưa; có chi trọng phòng yêu phòng
chuộng. Tệ Huynh hằng hỏi lấy mình, cái ngày của Ðại Từ Phụ
sai Hộ Pháp và Thượng Phẩm đem lịnh vào nhà mà dạy một
đứa tội tình nầy phải dâng trọn xác hồn cho Ngài làm lợi khí
mở chơn truyền, nên gọi là ngày hữu duyên hay là ngày trả
nợ? Nếu phải trả nợ thì Thầy lại nào đành giao một cái gia
nghiệp vĩ đại của nhơn sanh cho một kẻ tham gian ngược, còn
như gọi rằng duyên thì chắc đủ lực quyền cầm vững Ðạo".

LỤC XỨ (Phật Học)
六處
Lục xứ hoặc Lục nhập 六入 (S: ṣaḍāyatana; P: saḷāyatana)
"Sáu xứ" tức là sáu đối tượng của sáu giác quan (Lục căn): 1.
Sắc xứ: đối tượng của mắt, 2. Âm thanh, đối tượng của tai, 3.
Hương, đối tượng của mũi, 4. Vị, đối tượng của lưỡi, 5. Xúc,
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cảm xúc, đối tượng của thân, 6. Tâm Pháp (tâm pháp có thể là
một ý nghĩ, một khái niệm...), đối tượng của ý. Trong Mười hai
nhân duyên, sáu xứ chính là yếu tố thứ 5 – lục nhập – chúng
là đối tượng cảm nhận của người vừa sinh ra (Danh sắc),
chúng làm cho con người có Xúc (s: sparśa) với thế giới bên
ngoài.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LUNG LĂNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi vận thới lung-lăng chẳng kể,
"Lúc suy-vi bày lễ khẩn-cầu."

LUỐNG CÔNG
E: Vain effort.
F: Peine perdue.
Luống: uổng phí. Công: sự vất vả làm việc. Luống công là
uổng công, tốn công sức làm việc mà không thu hoạch được
gì.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu các con chẳng ra khỏi vòng trần tục thì các con
chẳng là luống công theo Thầy kể đã đầy năm.

LUY TIẾT
縲絏
Luy tiết 縲 絏 là Dây trói buộc tù phạm, trăn trói, giam cầm.
Ông Hoàn Phạm 範 桓 có nói: Xe hiên, mão miện thì để kính
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trọng người quân tử, còn như trăn trói thì để hành phạt kẻ tiểu
nhân "Hiên miện dĩ trọng quân tử, luy tiết dĩ phạt tiểu nhân"
軒冕以重君子, 縲洩以罰小人.(1) Hầu hết những quyển Kinh:
"Kinh Lễ" hay Kinh "Thiên Đạo và Thế Đạo" của Hội Thánh in
bằng chữ Quốc ngữ, từ trước đến nay đều viết "Ly tiết". Đây
có thể là trường hợp đọc âm của từ Hán chưa chuẩn. Thực ra,
phải viết là Luy tiết 縲絏 mới đúng (Phát âm theo Hán Việt Tự
Điển, Thiều Chửu và Hán Việt Từ Điển, Đào Duy Anh).
Kinh Cầu Siêu có câu:
"Giảm hình phạt bớt đường ly tiết, (1)
"Xá linh quang tiêu diệt tiền khiên."

LỤY
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mơ màng chưa khỏi lụy phồn hoa,
Chưa biết nên thân tính sắm nhà.

LỤY SA
E: Move to tear.
F: Les larmes tombent.
Lụy: nước mắt. Sa: rơi. Lụy sa là nước mắt rơi, khóc, chỉ sự
đau khổ.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị:
"Rót chung ly biệt đôi hàng lụy sa."
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LUYẾN ÁI
戀愛
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Các con, Trung, con biết Thầy thương yêu nhơn
loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều là do nơi
tiền khiên của chúng sanh đã vào trọn một thân mình nơi ô
trược, thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà
đặng trọn sạch. Nhơn loại đã thâm nhiểm vào tình luyến ái tà
mị trên 10 ngàn năm, thì thế nào gội Thánh Ðức trong một lúc
chẳng tới một năm cho trọn lành đặng".
Thánh Ngôn dạy rằng:
Ngồi vắng vẻ càng thêm luyến ái,
Muốn toan đem trẻ dại đến đường tu,
Cảm thương con cũng lắm công phu,
Thầy phải liệu vận trù chước thế.

LUYẾN TRẦN
戀塵
E: Still love the earth.
F: Être attaché au monde.
Luyến: thương mến khắn khít. Trần: cõi trần. Luyến trần là
thương mến quấn quít cõi trần, không muốn lìa bỏ cõi trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai luyến trần cam chịu khổ.
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LUYỆN
Luyện 鍊 :nấu chất kim thuộc để gạn bỏ những tạp chất ra. ở
đây là nói luyện đạo.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

LUYỆN ĐẠO
鍊道
E: The spiritual exercises.
F: Les exercises spirituelles.
Điều kiện tiên quyết muốn luyện Đạo phải Trương trai, thế nên
"Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện đạo" Đạo
Cao Đài còn có con đường tu thứ ba nữa là Luyện đạo trong
Tịnh Thất, dành cho bực Thượng thừa đã lập được đầy đủ
công quả nơi Cửu Trùng Đài hay trong Cơ quan Phước Thiện.
Đức Hộ-Pháp cũng đã dạy rằng: các con nên lưu ý là Đền
Thánh và các kiến trúc trong hay ngoài đều tiềm ẩn Dịch lý.
Các con đã thấy ba Tịnh Thất (dùng trong việc Luyện đạo):
- Trí Huệ Cung –Thiên Hỉ Động (dành cho Nữ phái).
- Vạn Pháp Cung –Nhơn Hòa Động (dành cho Nam phái)
- Trí Giác Cung- Địa linh động (dành cho cả Nam và Nữ)
Điểm đặc biệt của Đạo Cao Đài khác hẳn với Phật giáo là: các
tu sĩ Phật giáo sống nhờ vào sự cúng dường của nhơn sanh
và sự khất thực của các khất sĩ. Các tu sĩ của Đạo Cao Đài
chủ trương tự làm ra lương thực và của cải để tự nuôi sống
mình mà lo tu hành, đồng thời có dư ra để làm các công việc
từ thiện, cứu khổ nhơn sanh. Cơ Quan Phước Thiện đảm
nhận nhiệm vụ quan trọng nầy, nên được gọi là cơ quan bảo
tồn. Thế nên, những cơ sở Phước-Thiện như: Cô Nhi Viện,
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Dưỡng Lão Viện, Bảo Sanh Viện, Y Viện, Nghĩa thục... là
thuộc phần trách nhiệm của Cơ Quan Phước Thiện.
Trong ngày nầy: 27-1-1926, có Thất Nương Diêu-Trì Cung
giáng cơ. Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
- Có duyên luyện đạo cùng chăng, xin Em mách giùm.
- Đã gặp Đạo ắt có duyên phần. Ráng tu luyện, siêng thì
thành, biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình. Phải sớm tính, một
ngày qua là một ngày chết. Đừng dụ dự. Em xin kiếu.
Vì sao phải Trai giới? Thánh giáo Thầy dạy:
"Kẻ nào trai giái đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.
Chư Môn đệ phải trai giới." Tại sao?
- Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu Luật, song Luật ấy rất
nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.
Thầy cắt nghĩa: Mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác
thân: Một phàm gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là
Spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó
là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không
thấy đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh- Khí- Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm như
khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh Khí, không có Thần
thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
Còn có Thần không có Tinh Khí thì khó huờn đặng nhị xác
thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong khí
tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn thần buộc phải tinh
tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mới ra khỏi ngoài Càn
Khôn đặng.
Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh
khiết. Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng
thì làm sao giải tán cho đặng?
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Nếu rủi bị huờn thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn,
mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d’
électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu
diệt. Còn biết khôn thì ẩn nấp tại thế mà làm một bậc Nhơn
Tiên thì kiếp đoạ trần vẫn còn chưa mãn. Vì vậy Thầy buộc
các con phải trường trai mới đặng luyện đạo."
Thầy cũng cho biết:
"Cái Chơn Thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu
vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi
mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du
Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng phép đến trước mặt
Thầy."

LUYỆN ĐAN (ĐƠN)
鍊丹
Các đạo sĩ Lão giáo nắm được bí quyết ứng dụng lý thuyết Âm
Dương, Ngũ hành để tu luyện ngõ hầu biến cải con người từ
phàm phu chịu sự chi phối của luật sinh tử luân hồi trở thành
bậc chân nhân siêu sinh thoát tử. Họ tạo thành một trường
phái thanh tĩnh vô vi, chuyên luyện nội đan, tức là phái tu Tiên,
tu chân. Phái này chủ trương bên trong thân người đã sẵn có
những yếu tố thần minh và nếu biết khai phóng đúng phương
pháp, con người sẽ đạt được trường sinh bất tử. Để luyện
thuốc trường sinh bất tử, họ chỉ sử dụng những vị thuốc, dược
liệu tạo hóa đã dành cho mỗi người, ai ai cũng sẵn có trong
thân (nội dược).
Đối lập với họ là phái ngoại đan, chủ trương tìm kiếm các
dược liệu ở ngoài thân (ngoại dược) để luyện thuốc trường
sinh bất tử; như từng dùng các chất độc là chì (diên), thủy
ngân (hống), chu sa (thần sa)...
Chu, thần và đan (đơn) đều là màu đỏ thắm như son; sa là cát.
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Đạo Lão có môn phái Thần Tiên đan đỉnh dùng một thứ đá cát
quến thành cục (sa thạch), lấy tay bóp vụn ra thành bột được.
Đá cát này không mùi, vị lạt, có màu đỏ thắm như son, nên
được gọi tên là chu sa, thần sa, đan sa. (Cũng có sách cho
rằng thần sa là chu sa của Thần châu.) Đông y cho rằng chu
sa có nhiều sắc đỏ khác nhau, càng thẫm màu càng tốt. Để
thử, lấy tay bóp chu sa vụn thành bột, nếu màu đỏ không dính
tay (không ăn da), đó là loại hảo hạng. Chu sa (cinnabaris) là
hợp chất trong đó chứa 86,2% thủy ngân (Hg: hydragyum) và
13% lưu huỳnh (S: sulfur). Khi đun chu sa, khí độc SO2 bốc ra,
còn lại thủy ngân cũng là chất độc. Vì vậy, sách y cổ chỉ định
phải dùng chu sa sống (mài với nước, không được đun nấu);
những người lạm dụng chu sa có thể hóa ra si ngốc. (Lê Anh
Dũng, Tìm hiểu kinh cúng Tứ thời.(Huế:Nxb Thuận hoá, 1995,
tr. 82-83)

LUYỆN TẬP
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ thái-quá đừng lòng bất cập,
"Phép tu hành luyện tập nhiều ngày."

LUYỆN TỘI
Luyện tội là hành tội nhiều lần, đối với các tội hồn, sau khi
thác xuống còn phải chịu nhiều hình phạt vì nhiều tội lỗi.
Thất Nương nói: "Em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc
Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây Phương Cực Lạc qua,
Em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát
than thở rằng: Ngài là Phật nên khó gần gũi các hồn Nữ phái
mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ, nơi Âm quang,
Nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn Nam phái bội phần. Em lại
nghe Người ước rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám
đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư vong của Phong
đô thoát kiếp."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯ NGỌC
E: Perfume-brazier.
F: Bûle-parfum.
(Lư là dụng cụ đặt trên bàn thờ dùng để đốt trầm hay để đốt
nhang cắm vào; dùng đốt trầm thì gọi là Lư trầm, dùng đốt
nhang thì gọi là lư nhang hoặc Lư hương. Ngọc: Loài đá quí,
chỉ sự quí báu). Lư ngọc là cái lư bằng ngọc, nghĩa bóng là
chỉ cái Tâm quí báu của con người).Lư bắt nguồn từ chữ lô mà
ra, nghĩa là lò, là vật để cắm nhang đặt trên Thiên bàn gọi là
Lư ngọc.
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Mùi hương lư ngọc bay xa,
"Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng."

LỮ ĐỒNG TÂN (Bát Tiên)
Nguơn linh ông Cao-Hoài-Sang (1900 - 1971) Thượng-Sanh
Hiệp Thiên Đài.
Lữ Đồng Tân tên
là Nham, tên chữ
là Đồng Tân, thuộc
gia đình vọng tộc
đời Đường. Ông
mắt phụng, mày
tằm, tay dài, cổ
cao, mũi thẳng,
xương gò má nhô
lên, thích ăn mặc
như đạo sĩ, năm
20 tuổi lấy hiệu là Thuần Dương, thi đỗ Cử nhân..
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Khi đến Trường An, Lữ Đồng Tân gặp Chung Ly Quyền trong
một quán trọ. Chung Ly muốn độ ông tu Tiên nên bày việc nấu
nồi kê. Trong khi Lữ Đồng Tân ngủ mê nơi quán, thấy mình thi
đỗ Trạng Nguyên cập đệ, hai lần cưới con gái nhà quyền thế.
Có gia đình, con cháu đủ đầy, đều đỗ đạt vẻ vang, hạnh phúc
trong 40 năm. Sau bị nịnh thần vu oan, tịch thâu gia sản và
đày qua núi Lãnh Biểu, cực khổ vô cùng, ông ôm mặt khóc rồi
giựt mình thức giấc. Ông thấy Chung Ly Quyền còn nấu nồi kê
chưa chín nên phá lên cười và nói: "Huỳnh Lương do vi thục,
nhất mộng đáo Hoa Tư" (Nồi kê chưa chín, mộng đã đến nước
Hoa Tư). Rồi ông quay sang Chung Ly hỏi: Ông biết tôi nằm
mơ thấy gì không? Chung Ly đáp: Chiêm bao 40 năm, công
việc cả muôn mà không đầy giây lát. Việc được không đủ
mừng, việc mất không đủ lo, nhưng có ý thức đại giác, thế
gian nầy chỉ là giấc mộng lớn mà thôi. Lữ Đồng Tân nghe lời
nói phải, giác ngộ, bèn lạy Chung Ly Quyền và xin theo học
phép tu Tiên. Sau Lữ Đồng Tân đắc Đạo, tay cầm Thư Hùng
Kiếm...
Lữ Đồng Tân giáng Cơ: Chư Đạo-hữu, Đức Chí-Tôn dìu
bước, cả Tiên Phật dẫn đàng, há chẳng sớm lánh phồn hoa,
đặng dồi dào gương độ chúng. Huống chi, chư Đạo-hữu đã có
quả nơi mình, lại chẳng vì mạng lịnh Đức Từ-Bi, mà chịu ít lâu
khổ hạnh, hầu mong buổi đoạt phẩm-vị Thiêng-liêng sao? Ước
mong ngày hội ngộ, trông mong buổi tạc thù, rượu Thánh ra
non dòm thế, cờ Thần dựa đảnh luận đời. May thay! Vui thay!
Chư Đạo-hữu nên gắng sức! Thăng.
Riêng vui nguyệt chiếu sắc trong ao,
Đền ngọc từng khi để bước vào.
Rảnh hứng trăm hoa khoe Đảnh Ngự,
Nhàn vầy mấy Bạn dự Bàn-Đào.
Độ đời rảo gót non sông lướt,
Cứu thế dìu nhân đạo-đức trau.
Chờ buổi tuần huờn Thiên Địa trở,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nương gươm Thần huệ một vừng cao.
(Lữ-Đồng-Tân )
Nguơn linh còn vọng lại trong hiện kiếp: Lữ Đồng Tân vốn thổi
tiêu, tâm hồn thích tiêu dao với thiên nhiên cùng tiếng nhạc dìu
dặt. Ngài Thượng Sanh Cao-Hoài Sang đã mời nhiều đoàn
nghệ sĩ về Thánh Địa diễn các vở tuồng do Ngài biên soạn
được khán giả và đồng Đạo hoan nghênh nhiệt liệt.
Ngài Cao Hoài Sang, sinh ngày 11-9-1900 tại xã Thái Bình,
tỉnh Tây Ninh. Thân sinh là cụ Cao Hoài Ân, một vị Thẩm Phán
đầu tiên tại Miền Nam và thân mẫu là Bà Hồ Hương Lự (Nữ
Đầu Sư Hàm phong). Đức Ngài là con út trong gia đình có ba
anh em. Người anh cả là Ngài Cao Đức Trọng Tiếp Đạo Hiệp
Thiên Đài và chị là Giáo Sư Cao Hương Cường (Giám đốc Cô
nhi viện Tây Ninh). Sau khi thi đỗ bằng Thành chung, Đức
Ngài vào làm việc tại Sở Thương Chánh (tức Quan thuế Sài
gòn) cho đến chức Tham Tá Thương Chánh rồi hồi hưu. Trong
thời gian làm viên chức, Ngài còn là một Nhạc sĩ tài hoa của
trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon. Đức Thượng Sanh là một
trong những bậc tiền khai Đại-Đạo. Ngài góp công nhiều trong
nền Đạo Cao-Đài:
Ngày 30-10 Ất-Sửu (dl 15-12-1925)
Ông AĂÂ giáng dạy rằng:
"Ngày mùng 1 tháng 11 này (dl 16-12-1925) Tam vị phải
VỌNG THIÊN CẦU ĐẠO. Tắm gội cho tinh-khiết, ra quì giữa
Trời cầm 9 cây nhang mà vái rằng: "Ba Tôi là: Cao-Quỳnh-Cư,
Phạm-Công-Tắc, Cao Hoài-Sang.Vọng bái CAO-ĐÀI
THƯỢNG ĐẾ, ban ân đủ phúc lành cho ba tôi cải tà qui
chánh."
Sớm mai ngày mùng một, ông Cao-Quỳnh Cư đi mượn một
Đại Ngọc-Cơ của ông Tý ở ngang nhà (cũng ở đường
Bourdais, Sài-gòn). Nhớ lời Ông AĂÂ dạy, ba ông quì ngoài
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sân, sắp đặt có một cái bàn nhỏ, quì chống tay trên bàn, cầm
9 cây nhang mà vái: "Ba tôi là: Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công
Tắc, Cao Hoài-Sang. Vọng bái Cao-Đài Thượng Đế ban ân đủ
phúc lành cho Ba tôi cải tà qui chánh.". Ba ông cứ tịnh tâm
mặc niệm vái như lời Ông AĂÂ dạy, không nhớ tới cái vụ quì
ngoài đường có kẻ qua người lại dập-dìu, lớp thì xe cộ họ đi
chơi, đi coi hát về, họ dừng chân lại coi ba ông cúng vái ai mà
quì ngoài sân cỏ như vậy. Ai coi mặc ai, ba ông cứ quì đó cầukhẩn van vái cho tàn hết 9 cây nhang. Ngày Vọng Thiên Cầu
Đạo là sắp vô đề mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, các Đấng dìudắt ba ông lần lần, nghĩa là ba ông mới nhập trường Đạo."
Tại sao Đức Phật-Mẫu dạy phải cầm 9 cây nhang mà khấnvái? Bởi mỗi người là một tế-bào khởi thủy cho sự trường tồn
của nền Đại-Đạo. Nền Đạo trải qua nhiều lúc gian truân. Sau
khi Đức Hộ-Pháp tự lưu vong sang Miên quốc để tránh cảnh
nồi da xáo thịt, lúc ấy Hội-Thánh có mời Ngài về để lèo lái con
thuyền Đạo đang luân vơi. Ngài có làm bài thơ vào tháng 71970 hai câu đầu là:
Hội Thánh mời giao nắm Đạo quyền,
Mười ba năm một dạ trung kiên
Hẳn Đức Ngài biết mình chỉ giúp Đạo hơn 13 năm thôi? Đến
khi qui Thiên Ngài giáng Cơ và cho sửa hai câu đầu như trên,
còn toàn bộ giữ nguyên. Thế nên bài thơ ấy hàng năm làm:
Bài thài để dâng hiến lễ Ngài Thượng Sanh
Từ lúc đưa tay nắm Đạo quyền
Nguyện đem thi thố tấm trung kiên
Độ đời quyết lánh vòng danh lợi,
Trau chí tìm noi bậc Thánh hiền.
Từ ái làm nền an thổ võ,
Đức ân dụng phép tạo nhơn duyên,
Những mong huệ trạch trên nhuần gội,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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SỨ MẠNG LÀM XONG giữ trọn nguyền.
(Thượng Sanh Cao Hoài Sang)
Ngài Qui Thiên ngày 26 tháng 3 năm Tân-Hợi (1971) tại Sài
gòn, nhưng Hội-Thánh rước về Toà-Thánh làm lễ Thánh tang
cho Ngài. Một đám tang lớn nhất trong nước, kể cả đời lẫn
Đạo. Nhất là toàn Đạo để tang Ngài như một "rừng tang"
trắng.
Đức Hộ-Pháp có lời tiên tri qua bài Thi:
Cao-Đài khai Hội tại Tây trường
Cải cựu hoán tân chế Lệ Thương
Qui chánh cải tà hoàn miếu võ
Tòng chơn khử giả định phong cương
Hồng Môn thử nhựt tri thành bại,
Xích Bích kim triêu biện nhược cường.
Phụng tấn Long hồi huờn Nhứt thổ.
Lập cân hiển hiện buổi Huỳnh Lương.
Bài này là một trong số nhiều bài thơ của Đức Hộ Pháp. Ngoài
lời tiên tri về vấn đề thời cuộc qua các điển xưa tích cũ làm
dẫn chứng cho sự việc ngày nay, chúng tôi không đủ khả năng
bàn luận. Duy chỉ hai câu cuối là dùng lối chữ Hán chiết tự
cũng lý thú xin ghi để làm quà hiến cho chư độc giả:
Phụng là loài điểu, trong Dịch chỉ thời gian là tháng, năm Dậu.
Long là chỉ vì Vua: người đứng đầu một quốc gia, một lãnh
thổ. Huờn là hiệp lại. Nhứt 一 và Thổ 土 đặt lên nhau thành ra
chữ VƯƠNG 王. Câu cuối: Lập 立 là đứng, cân 巾 là khăn. Hai
chữ này đặt lên nhau sẽ thành chữ ĐẾ 帝. Như vậy cả hai chữ
mới tìm thấy đọc thành VƯƠNG ĐẾ nghĩa là có Vua Trời.
Hình ảnh người đứng trên Ngai mà đội khăn đây là Đức
Thượng Sanh khi mặc phẩm phục thì Ngài đội khăn, gọi là
"bao tải xanh" là hình ảnh Vua Đời đó vậy.
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LỮ KHÁCH
旅客
Ông Phạm-Công-Tắc hết lời khen lời châu ngọc về điệu thơ
Tiên của Thất Nương xong hoạ lại ngay:
Để thảm Xuân-đường như ác xế,
Gieo thương lữ-khách ngóng tin mai.
Hềm gì chưa rõ đầu đuôi thế,
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!

LỮ TỔ
Gia Định: le 23 Novembre 1940
LỮ Vọng ngồi câu kế đợi thời,
TỔ tiên uất-ức để an nơi.
ĐỀ huề ai gạt hư cơ hội,
THI thố bạo gan thí cuộc đời.
Cuộc đời lắm lúc trải gay go,
Luống chịu tầm phương dắt các trò.
Đạo đức góp nhen thành núi lớn,
Sau ngồi thong thả chẳng buồn lo
Buồn lo một nỗi lấm lương tâm,
Rửa sạch bụi trần đắc diệu thâm.
Chặt đứt dây oan tầm cảnh sáng,
Mê đồ chớ vọng sẽ đăng lâm

LỮ VỌNG
Những ngày đầu khai Đạo, Thầy giáng Cơ thâu môn đệ, mỗi
người được một bài tứ tuyệt như ông Trần Văn Hương ở Long
Thành đây. Thầy ngụ ý như tích xưa của Lữ Vọng chờ thời:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cười như Lữ Vọng lúc suy thời,
Chẳng lái chẳng chèo khó nỗi bơi.
Ðưa rước cho qua cơn khách đón,
Thân còn chẳng tiếc lựa là lời. ( Thâu)

LỪA ĐẢO
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Biết bao kẻ gọi là thương Đạo,
Cận bên mình lừa đảo phản tâm.
Chờ khi trở giáo hại thầm,
Ghét ganh hám vọng chớ lầm kẻ ngoa.

LỪA LỌC
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bề trong ngay thẳng tỏ bề ngoài,
Miệng chánh thì đời vốn trái tai.
Lừa lọc cho cùng rồi nhứt định,
Ðừng quen tính một chẳng dè hai.

LỬA LÒNG
Ông Quí-Cao giáng hoạ ngay thi của Bát Nương Diêu TrìCung có câu:
Một tiếng U-minh gióng cửa Không,
Phồn-hoa giục tỉnh giấc đương nồng.
Ngồi thuyền Bác-Nhã qua tình biển.
Mượn nước nhành dương rưới lửa lòng.
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LỬA TAM MUỘI
Thầy nhắc: "Ðạo tuy cao, song nên biết sức Quỉ cũng chẳng
hèn. Nếu không ngăn ngừa dằn lửa nóng trong tâm thì lửa
Tam Muội của Quỉ vương đốt cháy".

LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ ĐẠO
Ý nghĩa là người thợ bạc dùng lửa để thử vàng để xem tuổi
vàng cao thấp và có giả mạo chăng? Bao nhiêu phần trăm
thực, nên nói là "lửa thử vàng". Người hành đạo phải trả giá
cho hành tàng của mình bằng những sự gian nan, cực nhọc.
Vì người có nhiệt tâm mới dám đem hết sức ra mà phụng sự
cho đại nghiệp và làm hết sức mình thì vất vả, gian nan là vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Về Bí pháp của Đạo cũng như triết lý của
Đời: là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh cao.
Con đường Thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi Bí Pháp
ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị đắc đạo mà không nhờ
trong khuôn khổ nào chăng? Lại có câu: "Lửa thử vàng, gian
nan thử Đạo" là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu thoảng như đi
trên con đường lập vị thiêng liêng được sung sướng hoặc dễ
dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí, hoặc không có
chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình thể, thì nhơn loại
trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Như thế, các em
nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng không? Hẳn
là không phân biệt rồi.".
Ðức Quyền Giáo Tông đọc diễn văn tại Tòa Thánh, ngày
mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934) Ngài than:
"Ai toan bứng gốc phá chồi của nền Ðạo, thì để Thiêng Liêng
quyết đoán, mình cứ nắm giữ luật lệ của Thầy và Ðức Lý Giáo
Tông đã thành lập từ buổi ban sơ thì thành Ðạo, vì luật lệ của
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thể Thiên hành hóa là món binh khí
diệt Tà quyền.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðời có thạnh có suy,
Ðạo động tịnh chuyển xây,
Lửa thử vàng, gian nan thử Ðạo".
Thi văn dạy Đạo rằng:
Thiệt vàng gặp lửa tuổi càng cao,
Dầu gọi mình khờ cũng chẳng nao.
Theo Ðạo Cao Ðài ơn cứu độ,
Muôn năm hưởng phước trở về sau.

LƯỚI NGHIỆP DÂY OAN
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Mới bày đặt chia đường rẻ ngõ,
Ong lìa bầy kiến nọ bỏ hang.
Rần rần lưới nghiệp dây oan,
Xé lòng ân-ái lòng tan oán cừu.

LƯỚI TRỜI
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Heo trâu thân thể mạt hèn thay,
"Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây.
"Lộng lộng lưới Trời tuy sếu-sáo,
"Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày."

LƯỠI LIỀM
Ngày 10-10-Canh Dần (dl: 19-11-1954) Đức Quyền Giáo Tông
giáng Đàn nói chuyện với Ngài Cao Tiếp-Đạo về cơ Đạo, Đức
Ngài có cho Thi:
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Lưỡi liềm chi dễ sánh Kim câu
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu
Đông hải mênh mông còn phải cạn,
Tây Hồ chật hẹp độ bao sâu?

LƯƠNG
• LƯƠNG 糧 Lúa gạo và thức ăn, lương thực. Td: Lương điền,
Lương viện.
• LƯƠNG 良 Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Td: Lương sanh,
Lương tri.

LƯƠNG DÂN
良民
Lương dân 良民 là Người dân lương thiện, chỉ lo làm ăn
không hay gây rối loạn làm mất trật tự, người có đạo đức.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Nghiêu Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng
hưởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước":
堯舜良民, 安居樂業, 共享盛治太平, 清閒幸福

LƯƠNG ĐIỀN - CÔNG NGHỆ - THƯƠNG MÃI
糧田-工藝-商賣
E: Agriculture - Industry - Commerce.
F: Agriculture - Industrie - Commerce.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lương thực. Điền: ruộng. Công:
thợ. Nghệ: kỹ nghệ. Thương: buôn bán. Mãi: bán).
- Lương điền là cơ quan làm ruộng sản xuất lúa gạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Công nghệ là chỉ chung việc dùng thợ và máy móc sản xuất
hàng hóa tiêu dùng.
- Thương mãi là chỉ việc mua bán, trao đổi hàng hóa.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Cơ Quan Phước-Thiện là một bộ phận của đạo cần
phải khai mở nhiều sở lương điền, công nghệ, thương
mãi để tạo ra các thứ vật chất của cải hầu nuôi sống
cho công quả.
Trong Đạo, nhứt là trong Hội Thánh Phước Thiện còn
nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết, chẳng hạn
như việc lập thêm các sở lương điền công nghệ và
khếch trương kinh tế để cho các Đạo sở có nơi lập
công bồi đức và để thực hành chủ nghĩa cứu khổ phò
nguy vì đó là sứ mạng đặc biệt của cơ quan Phước
Thiện. Ngoài ra, còn nhiều Chức Sắc vì hoàn cảnh
riêng không làm tròn nhiệm vụ theo sự qui định của
Đạo mà phải bị đình đãi việc cầu thăng.

LƯƠNG HỮU KHÁNH (Tên)
(Tuổi trẻ tài cao: Thần đồng Việt Nam)
Lương Hữu Khánh là con của quan Bảng Nhãn Lương Đắc
Bằng, sanh vào thời Mạc tiếm ngôi nhà Lê (1528-1592), lọt
lòng mẹ thì cha mất, nhà nghèo mà mạnh ăn. Một buổi đi học
về sang một chuyến đò cùng năm, ba ông thầy chùa đi làm
đám về. Mấy thầy lấy xôi chuối ra ăn mời Khánh. Khánh nói
mấy thầy có bao nhiêu đó mà mời tôi, tôi ăn thì còn đâu mấy
Thầy ăn. - Không hề gì, trò em cứ làm một bài thơ cho chúng
tôi, chúng tôi để hết xôi chuối cho trò ăn. Khánh liền đọc:
Cùng qua một chuyến đò
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Hòm kinh sử, túi Kim Cang,
Người tớ cùng sang một chuyến thoàn.
Người lại rằng thiền người húng hính,
Tớ qua biển Thánh tớ nghinh ngang.
Sao người chẳng nhớ lời Hàn Dũ,
Đây tớ còn căm lửa Thủy Hoàng.
Người tớ phân nhau đâu tới đó,
Người trông thành Phật, tớ nên quan.
(Lương Hữu Khánh)
Ai nấy đều khen thơ hay mà ăn cũng giỏi vì Khánh đã ăn hết
xôi chuối của mấy ông thầy rồi.

LƯƠNG PHU NHÂN
(Gương người vợ tiết liệt)
Lương Phu Nhân hay Đào Nương là người có nhan sắc
khuynh thành, sanh trưởng tại làng Chuế Cần, Tổng Tử Mặc,
huyện Y Yên, tỉnh Nam Định (Việt Nam). Lúc vua Lê khởi
nghĩa ở Lam Sơn, Bà xin chồng bà là Đinh Tuấn để cho Bà ra
lập hàng nước ở thành Cổ Lộng, lợi dụng nhan sắc khuyến dụ
quan quân nhà Minh, phục rượu chúng say, bỏ chúng vào bao,
cột chặt cho chúng không thể thoát khỏi, rồi nửa đêm đón
quân của vua Lê vào lấy thành. Lê Thánh-Tôn sau phong cho
Bà: KIẾN QUỐC PHU NHƠN". Nay còn Đền thờ ở làng Chuế
Cần.

LƯƠNG HƯỚNG
Nghị định thứ tư của Đức Lý Giáo-Tông dạy:
Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền điều đình sự
Phổ Độ, tài liệu của Ðạo đều nơi người chủ, định lương
hướng cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯƠNG SANH
良生
E: Good man.
F: Bon homme.
(Lương 良: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Sanh 生: người sống, chỉ
nhơn sanh). Lương sanh là người đạo đức, cao thượng, tốt
lành. Đó là những chơn linh cao trọng lãnh lịnh Ngọc Hư Cung
giáng phàm để làm tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo, rồi
lập thành Hội Thánh thay thế hình thể của Đức Chí Tôn tại thế.
Đức Chí Tôn có nói: "Thầy dùng lương sanh để cứu vớt quần
sanh". Chúng ta thử nghĩ lại coi cửa Đạo Cao Đài chúng ta,
Đức Chí Tôn lấy triết lý nó là gì, thử coi chúng ta lập đức được
hay không, suy đoán coi? Ổng đến Ổng tuyển chọn lương
sanh làm Thánh Thể của Ổng, mà phụng sự cho nhơn loại
đương thống khổ, tưởng không nền chơn giáo nào tu tâm có
năng lực hơn phương pháp ấy."..
"Thầy dùng Lương sanh mà cứu vớt quần sanh".
Hội Thánh tức là đám Lương sanh của Thầy tom góp lại làm
một. Cả Lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền Thiêng liêng dạy
dỗ, trước un-đúc nơi lòng một khiếu Từ bi cho tâm-địa có mảy
mún tình ái-vật ưu sanh theo Thánh-đức háo sanh của Thầy,
dùng làm lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục. Những
Lương-sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau làm một, mà làm
ra một xác thân phàm của Thầy thì Thầy mới có hình thể trong
lúc Tam-Kỳ Phổ-Độ nầy, hầu tránh cho khỏi phải hạ trần như
mấy kỳ trước vậy. Thầy mới dùng Huyền-diệu Cơ Bút dạy-dỗ
mỗi người đặng tỏ ra rõ-ràng có quả nhiên Thầy trước mắt, để
Đức-tin vào lòng mỗi Lương sanh ấy rằng Thầy thật là Chí
Tôn, Chúa-Tể Càn-khôn thế giới".
Bà Đoàn thị Điểm rằng: Thiếp xin dâng một thiên văn:

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

386

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Trường Long Hoa nay đà mở hội,
Tuyển lương sanh nắm mối độ dân.
Tiếng chuông cảnh tịnh reo ngân,
Việt hồn tỉnh giấc thế trần Nam Kha.

LƯƠNG TÂM
良心
E: The conscience.
F: La conscience.
(Lương 良: tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Tâm 心 cái tâm của mỗi
người). Lương tâm là cái thiên tâm của con người, cũng gọi
là Thiên lương.
- Theo Triết lý học, Lương tâm là cái năng lực cá nhân tự giám
sát, tự đề ra cho mình những yêu cầu về đạo đức, đòi hỏi phải
hoàn thành những nhu cầu ấy và tự đánh giá về hành động.
- Tôn giáo định nghĩa: Lương tâm là cái tâm tốt đẹp sẵn có của
Trời ban cho để khuyên bảo con người phải ăn ở hiền lành,
hành động cho công bằng, hợp đạo lý.
Thường khi làm điều gì sái quấy thì bị lương tâm cắn rứt đó là
"Tòa án lương tâm" réo gọi sau giấc ngủ quên.
Mạnh Tử 孟子 bảo: có lương tâm thì người ta mới được điều
Nhân-nghĩa; trái lại chỉ vì đắm đuối vào đường vật chất do
Thất tình Lục dục xuôi khiến, nên Lương tâm con người mới
mờ tối đi, thành thử bị đánh mất. Muốn giữ cho được cái
Lương tâm thì phải tồn tâm, tức là giữ cho còn cái bản tâm hư
linh. Vậy nên: Quân tử sở dĩ khác người là chỉ có sự giữ cho
còn cái tâm mà thôi. "Quân tử sở dĩ dị ư nhân giả, dĩ kỳ tồn
tâm dã" 君子所以 異於人者, 以其存心也.
Giữ được cái tâm, còn phải nuôi dưỡng cho ngày càng sáng
suốt. Muốn vậy, con người phải quả dục 寡慾 là giảm lòng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ham muốn. Bởi khi nuôi cái tâm thì không gì hay hơn quả dục:
"Dưỡng tâm mạc thiện ư quả dục" 養心莫善於寡慾
Thứ Tư, 24-11-1926 (âl: 20-10-Bính Dần)
Đức Chí Tôn dạy: "Lương tâm của các con là một khiếu
Thiêng liêng của Thầy ban để sửa trị riêng các con trong
đường tội lỗi và ban thưởng trong việc nhơn đức; làm một việc
phải tức là do nơi ý Trời, phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên
Luật; phải quấy Thần Thánh chỉn chép biên, thưởng phạt duy
đợi ngày chung cuộc. Khá biết lấy!"
Thầy đã nói, nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho
một Chơn Linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy tưởng
chẳng cần nói, các con cũng hiểu rõ rằng: Đấng Chơn Linh ấy
vốn vô tư, mà đặng phép giao thông cùng cả chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung,
nhứt nhứt điều lành việc dữ đều ghi chép không sai, đặng
dâng vào Tòa Phán xét, bởi vậy nên một mảy không qua, dữ
lành đều có trả; lại nữa, các Chơn Linh ấy tánh Thánh nơi
mình, đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ
các con, thường nghe đời gọi "lộn Lương tâm" là đó. Như các
con nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã nói dối
với Lương tâm, tức là Chơn Linh"
Phải tự sửa mình cho ngay chính "Thắng người chưa phải
thắng, thắng ta mới thật thắng". Làm việc gì cũng cứ theo lẽ
phải, nghe tiếng gọi của Lương tâm, sau khỏi hối hận, Lương
tâm không có gì chỉ trích hành động của ta. Tự xét không có gì
tự hổ thẹn với Lương tâm thì ta được sung sướng biết chừng
nào, chính Lương Tâm là thầy hay, đưa đường chỉ lối cho ta
tìm cái lẽ sống vui.
Đức Chí Tôn giáng cơ ban thi cho Đức Quyền Giáo Tông:
Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lương tâm mình biết, hỏi chi xa.
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Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn đạo,
Hư thiệt rồi đây cũng biết mà.
(11-1-1926)

LƯƠNG TỂ
良宰
E: Good mandarine.
F: Bon mandarin.
(Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Tể: chức quan đứng đầu
trong triều. Tể tướng là chức quan đứng đầu triều đình, như
Thủ Tướng ngày nay). Lương tể là vị quan đứng đầu tài giỏi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Xuân Thu định vững ngôi lương tể.

LƯƠNG THẦN
E: The lucky day.
F: Le jour faste.
Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Thần: ngày). Lương thần là
một ngày tốt, Nhiều may mắn
Sớ Văn: "Kim vì sóc nhựt lương thần, chư Thiên phong"....

LƯƠNG THIỆN
良善
Kinh Sám Hối có câu:
"Người lương thiện ra vào thong-thả,
"Kẻ tội nhiều đày-đọa rất minh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯƠNG TRI - LƯƠNG NĂNG
良 知-良 能
E: Psychological conscience - Instinct.
F: Conscience psychologique - Instinct.
- Người không suy nghĩ mà biết là có lương tri, tức là sự hiểu
biết sẵn có do Trời phú cho. Nói là học ít biết nhiều
- Người không học mà giỏi là có lương năng. Vậy lương năng
là cái khiếu tự Trời phú cho để làm điều hay khéo (Lương là
Tốt, lành, hay, giỏi. Tri: sự hiểu biết. Năng: khả năng). Câu này
từ sách Nho nói rằng: "Nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ
lương năng dã; sở bất lự nhi tri giả, kỳ lương tri dã".
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo may duyên được Đức Chí Tôn
chọn làm Ngự-Mã-Quân của Ngài để thay Ngài lập nền Chánh
giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay thế tất cả Tôn Giáo
đã có từ trước. Vì lẽ các Tôn-Giáo ấy ngày nay không phù hợp
với lương-tri, lương-năng của loài người nữa. Hay nói một
cách khác là các nền Tôn-Giáo ấy ngày nay đã bị bế".
Lại nữa: "Do tại Bí-pháp không đúng lương tri lương năng của
loài người, lương-tri lương-năng của mỗi người đương thời
buổi này đã đạt đến mức cao thượng, trọng hệ là những triết-lý
đơn sơ buổi nọ của các nền Tôn giáo để tại mặt thế này, hồi
buổi Thượng cổ không cầm được quyền năng cùng tâm lý của
nhân loại trong khuôn-khổ đạo-đức tinh-thần nữa".
Đức Phật Quan Âm thì nhắc nhở nên Cúng kiếng thường, Bà
giáng Cơ ngày 8 tháng 5 năm 1933 (Quí Dậu):
QUANG minh chánh đại lập tâm thành,
ÂM chất khả tu Ðạo khả minh.
BỒ liễu nhứt thân sanh biến hóa,
TÁC thành kim thể đắc trường sanh.
Chào các em. Các em phải lo cúng kiếng thường.
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1- Một là tập cho Chơn thần được gần gũi các Ðấng Thiêng
Liêng cho đặng xán lạn.
2- Hai là cầu khẩn với Ðức Ðại Từ Bi tha thứ tội tình cho các
em và cả chúng sanh.
3- Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là
lẽ tự nhiên.
4- Bốn là tâm có cảm thì lòng Bác ái mới mở rộng, mà nhứt là
khiếu lương tri lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần
hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à.!
Còn việc Phổ Độ, các em chớ nên vội quá, mà cũng chẳng
nên biếng nhác quá! Các em mỗi đứa phải để lòng vào đó thì
mới có cảm động đến Ðức Ðại Từ Bi và có để lòng lo thì mới
thành. Dầu một việc nhỏ mọn ở thế gian nầy cũng phải vậy.
Huống chi Ðại Ðạo là việc cứu vớt cả chúng sanh đương chìm
đắm trong biển trầm luân kia. Các em rán noi theo lời Thiếp thì
có ngày được vinh diệu. Cái vinh hoa ấy, ở thế gian chẳng hề
có đặng."

LƯƠNG VẬT
糧物
E: Food.
F: Aliment.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lương thực. Vật: vật, những thứ
có hình dạng cụ thể). Lương vật là những vật dùng làm thức
ăn gọi là lương thực như: Lúa, đậu, khoai, trái cây, rau cải
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mọi lương vật đều có chất sanh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯƠNG VIỆN
糧院
E: The institute of supply.
F: Institut de l'intendance.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lương thực. Viện: tòa nhà lớn)
Lương Viện là một trong Cửu Viện Cửu-Trùng-Đài, có nhiệm
vụ quản lý và phân phối lương thực để nuôi các Chức sắc và
các nhơn viên công quả của các cơ quan trung-ương tại Tòa
Thánh- Tây Ninh. Đứng đầu Lương Viện là một vị Thượng
Thống, phẩm Phối Sư, có các vị Phụ Thống, Quản Văn phòng
và nhiều thư ký giúp việc.
Lương Viện chịu hệ thống trực tiếp của Thái Chánh Phối Sư.
Nữ Phái Cửu-Trùng-Đài cũng có tổ chức Cửu Viện nên cũng
có Lương Viện Nữ phái Cửu-Trùng-Đài.
Bên Cơ Quan Phước-Thiện cũng có tổ chức Cửu Viện, nên có
Lương Viện Nam phái và Nữ phái Phước Thiện.
Vậy thì: LƯƠNG VIỆN đảm trách vấn đề thực phẩm (tiếp thu,
phân phối, nấu nướng) cho tất cả Chức sắc, Chức việc, Tín đồ
hành sự ở các cơ quan Trung-ương của Hội-Thánh.
Thái Chánh Phối-sư lo về mặt Tài Chánh, gìn giữ sản nghiệp
của Ðạo, làm Chủ-tọa Hội Thánh. Dưới quyền Thái Chánh
Phối Sư có 3 Viện:
*Hộ Viện: Lo việc thâu xuất tài chánh, phân phát lương hướng,
phụ cấp cho Chức sắc (Trésorerie).
*Lương Viện: Bảo đảm sự sanh nhai, tìm phương nuôi sống
toàn Ðạo về mặt vật thực (Intendence).
*Công Viện: Lo việc tạo tác dinh thự, đường giao thông, gìn
giữ sản nghiệp của Ðạo (Travaux puplics).
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LƯƠNG VỤ
糧務
E: Affair of food.
F: Affaire de vivre.
(Lương: Lúa gạo và thức ăn, lương thực. Vụ: việc). Lương Vụ
là một trong Tứ Vụ của Thánh Thất, có nhiệm vụ lo về lương
thực để nuôi Chức sắc và các nhơn viên công quả phục vụ nơi
Thánh Thất sở tại, thuộc địa phương.
Ban Tứ Vụ gồm: Lễ Vụ, Hộ Vụ, Công Vụ, Lương Vụ

LƯƠNG VƯƠNG
梁王
(Lương: nước Lương, nhà Lương bên Tàu. Vương: vua).
Lương Vương là vua nước Lương, hiệu là Võ Đế, nên
thường gọi là Lương Võ Đế.
Lương Võ Đế ( 502- 549)
Theo Trung quốc sử lược, vua nhà Tề là Phế Đế Bảo Quyên
chơi bời vô độ, bỏ bê triều chánh, ngược đãi đại thần. Tôn thất
nhà Tề tên Tiêu Diễn đang làm Thứ Sử Ung Châu, hợp binh
với em của vua Tề là Bảo Dung, dấy lên ở Giang Lăng, chống
lại Phế Đế Bảo Quyên. Bảo Dung tự lập làm vua, hiệu là Hòa
Đế. Tiêu Diễn đánh lấy Quách Thành, phá Tầm Dương, vây
Kiến Nghiệp, Hòa Đế bị giết. Tiêu Diễn vào kinh đô, buộc vua
Tề nhường ngôi cho. Tiêu Diễn lên làm vua, đổi quốc hiệu là
Lương, xưng là Lương Võ Đế, năm 502.
Lương Võ Đế giết hại tôn thất nhà Tề. Tôn thất nhà Tề cầu
cứu nước Ngụy. Hai nước Lương và Ngụy đánh nhau, tướng
của Ngụy là Hầu Cảnh chạy sang đầu Lương Võ Đế, được
Lương Võ Đế trọng dụng, phong làm Hà Nam Vương. Lương

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Võ Đế có tài kiêm văn võ, nên đã làm nước Lương một thời
hùng mạnh. Nhưng nhà vua rất hâm mộ Đạo Phật và qui y
Phật pháp vào năm 517.
Năm 527, Lương Võ Đế vào chùa làm sư tu hành. Các quan
yêu cầu dữ lắm, vua mới trở lại ngôi. Năm 529, vua lại vào
chùa tu hành lần nữa. Năm 538, có sứ đưa về nước Xá-lợi
của Phật. Vua Lương Võ Đế dạy lập đền thờ. Trong dịp nầy,
vua bố thí cho dân chúng và ra lịnh ân xá các tội nhân bị cầm
ngục. Nhà vua lấy của kho cho xây dựng rất nhiều chùa chiền
ở khắp nơi trong nước, ủng hộ Tam bảo, được các tín đồ Phật
giáo tôn nhà vua là Phật Tâm Thiên Tử.
Năm 547, Lương Võ Đế lại vào chùa tu nữa. Lương Võ Đế có
người vợ tên là Hy Thị, tánh tình rất ác độc, ghen tương, hành
hạ các cung phi. Một hôm bà tức giận quá, đâm đầu xuống
giếng chết, bị đọa làm một con rắn mãng xà. Rắn ấy thường
vào cung tác quái, có báo mộng cho Lương Võ Đế biết, xin
vua làm phép giải cứu. Nhà vua thỉnh một vị Thánh tăng là
Thích Bảo Chí làm sám chủ, nhờ Ngài cùng chư tăng soạn ra
bộ kinh Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, rồi nhờ chư tăng trì tụng
kinh Sám Hối ấy mà cầu siêu cho Bà Hi Thị. Con mãng xà nhờ
nghe Kinh Sám Hối ấy mà được siêu thăng, thoát xác hiện
hình ra là Bà Hy Thị, mặc Thiên y, bái tạ vua và chư tăng, rồi
bay lên Trời. Phép sám hối đó, còn truyền tụng đến ngày nay,
gọi tắt là Lương Hoàng Sám.
Tên Hầu Cảnh, trước đây đầu Lương Võ Đế, được phong làm
Hà Nam Vương, thấy Lương Võ Đế mê theo việc tu hành, bỏ
bê triều chánh, thế lực suy yếu, nên cất binh làm phản, chiếm
Kiến Nghiệp, Đài thành, vây Lương Võ Đế trong cung, tuyệt
hết lương thực, khiến Lương Võ Đế phải bị chết đói. Năm đó
là 549. Lương Võ Đế làm vua 48 năm, từ năm 502 đến 549,
hưởng thọ 86 tuổi.Đạt Ma Tổ Sư của Phật giáo Ấn Độ, vâng
lịnh Tổ Sư đời trước, đi thuyền từ Ấn Độ qua nước Trung Hoa
để hoằng dương Phật pháp tại đây. Ngài đến Quảng Đông
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nước Trung hoa vào năm 520 dưới thời vua Lương Võ Đế.
Thứ Sử tại Quảng Châu là Tiêu Ngang nghinh tiếp Đạt Ma Tổ
Sư và làm biểu tâu cho Lương Võ Đế rõ. Nhà vua sai sứ
xuống thỉnh Đạt Ma Tổ Sư về Kim Lăng. Đạt Ma Tổ Sư vào yết
kiến Lương Võ Đế. Nhà vua hỏi Tổ Sư: - Từ ngày tức vị đến
nay, trẫm cất chùa, đúc tượng, chép kinh, độ tăng không biết
bao nhiêu mà kể, có công đức gì không? Đạt Ma Tổ Sư khảng
khái đáp:
- Đều không công đức.
- Sao không có công đức?
- Đó chỉ là nhân hữu lậu, chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi Trời,
Người, như bóng theo hình, tuy có nhưng không thực.
- Vậy công đức chơn thật là gì?
- Trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức.
Công đức ấy không phải lấy việc thế gian mà cầu được.
- Chân lý cùng tột của Đạo Thánh là gì?
- Trống rỗng, hồn nhiên, không gì là Thánh.
- Trước mặt trẫm là ai?
- Không biết.
Vua Lương Võ Đế nghe mấy câu trả lời của Đạt Ma Tổ Sư,
nhà vua không lãnh ngộ được chỗ huyền diệu của Phật pháp,
nên có ý không thích. Tổ Sư nhận thấy không độ được nhà
vua, nên lén bỏ nước Lương, đi qua nước Ngụy, ẩn vào chùa
Thiếu Lâm trong núi Tung sơn, ngồi tu Cửu niên diện bích,
chờ người đại căn có duyên phần.
Thánh Ngôn dạy rằng:
Đường tu ví bẳng không lo trước,
Đền điện Lương Vương phải cháy tiêu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯƠNG Y
良醫
E: Good doctor.
F: Bon médecin.
(Lương: Tốt, lành, hay, khéo, giỏi. Y: thầy thuốc chữa bịnh).
Lương y là thầy thuốc giỏi, chữa bịnh hay. Nếu thầy thuốc mà
làm hết chức năng của mình thì được ca tụng "Lương y như
từ mẫu"
Thầy dạy: "Ðạo hiện thời cũng chẳng khác chi người bịnh mà
lương y coi chưa ra chứng. Bề ngoài coi chẳng vẻ chi trầm
trọng, nhưng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cải thì xuất tại
trong mà loán ra ngoài. Thế mạnh như núi đè cây, như biển
tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi. Ấy là lúc bịnh xung
trong ngũ tạng lục phủ nhập đến cao hoan thì người bịnh dầu
số Trời cứu vãn cũng không qua khỏi đặng.

LƯỜNG CÂN TRÁO ĐẤU
Thành ngữ này chỉ một tâm hồn thiếu đạo đức, nên có sự gian
lận trong việc mua bán: cây cân để chỉ một sự công bình,
nhưng người làm thương mãi thường chế sửa ra cân già cân
non, cốt để kiếm nhiều lời. Đấu là một vật để đong lường thóc,
gạo, thế mà họ cũng tráo trở làm cho lệch lạc đi, cũng mục
đích qua mặt mọi người hầu có lợi cho riêng mình.
Một chuyện kể về Cây cân Thủy ngân:
Thủy ngân vốn là một loại hóa học, có tỷ trọng rất nặng, không
đứng yên một chỗ, nó xê dịch một cách trơn tru trong ống. Lợi
dụng tính chất này, đôi vợ chồng người thương buôn mới chế
ra cây cân đổ thủy ngân vào trong cán cân rỗng, muốn làm
cho nặng nhẹ tùy ý, tức nhiên là "mua già bán non". "một vốn
mười lời". Một thời gian sau nhờ mưu mẹo ấy mà họ trở nên
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giàu. Cùng lúc họ lại sanh một cặp con trai khôi ngô tuấn tú.
Vợ chồng người này rất mãn nguyện, nhưng biết hồi tâm, nên
bàn với nhau rằng: hãy đập bỏ nó đi hầu để đức cho con. Khi
đập cây cân ra thì thấy có một cục máu đỏ lòm. Không bao lâu
thì hai người con trai của nhà này lại bệnh rồi lăn ra chết. Sự
đau khổ đến cùng tột, gần như họ không còn sống nỗi. Lúc ấy
được Thần báo mộng cho biết rằng: vì sự làm giàu bất chánh
nên Trời mới sai hai con quỉ xuống làm con, để phá cho tiêu
tan của phi nghĩa ấy đi, nhưng vì biết hồi hướng, nên mới rút
hai con quỉ ấy về. Từ đó về sau họ biết tu hành và làm ăn
chơn thật.
Kinh Sám Hối có câu:
"Trong đời rất hiếm võ-phu,
"Lường cân tráo đấu, dối tu cúng chùa."

LƯỢNG THÁNH
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu-Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Còn sau nữa cũng nhờ lượng Thánh,
Độ thân này dưỡng tánh tu chơn.
May cho rửa bớt tội trần,
Nợ mang kiếp trước trả lần kiếp nay.

LƯỠNG
Lưỡng 兩 Hai. Nhưng hai loại này không thể phân tách ra
được. Lưỡng nghi, lưỡng quyền, Lưỡng long, Lưỡng thiệt...

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯỠNG LONG TRANH CHÂU
兩龍爭珠
(Lưỡng: Hai. Long: rồng. Tranh: tranh đấu. Châu: vật sáng
hình tròn như viên ngọc). Lưỡng long tranh châu là hai con
rồng tranh đấu với một hột minh châu huyền diệu. Hình ảnh
nầy rất đẹp và rất cân xứng, nên được các họa sĩ dùng để
trang trí trong các đền, miếu, chùa.
Điển tích: Trong truyện Phong Kiếm Xuân Thu, Kim Tử Lăng
và Vương Tiễn là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân ở
động Vân Quang nước Ảo Ly, vâng lịnh Ngọc Hư Cung giáng
trần làm tướng phò vua Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc (6
nước). Khi binh Tần kéo đến đánh thành Dịch Châu, thủ đô
của nước Yên, bị Liễu Nhứt Chơn Nhơn là Tôn Tẫn đang phò
tá nước Yên, đánh cho bại trận thảm não nặng nề. Hải Triều
Thánh Nhân tức giận, bay xuống tiếp cứu học trò, đánh với
Tôn Tẫn. Ngày kia, Hải Triều Thánh Nhơn ra binh đánh với
Tôn Tẫn, hai bên gặp nhau, Hải Triều múa gươm hai tay xông
tới, Tôn Tẫn cử gậy trầm hương rước đánh. Hải Triều dùng
gươm không thắng nổi Tôn Tẫn nên liền dùng phép, lấy ra một
hột minh châu liệng lên không trung. Tôn Tẫn thấy cả Trời hào
quang chiếu sáng, hột minh châu biến ra to lớn, bay nhấp
nháng nhằm đánh lên đầu Tôn Tẫn. Nguyên hột minh châu
nầy, Lão Tổ Hải Triều luyện hồi thuở Trời Đất mới phân, nên
nó rất huyền diệu, có đủ năm sắc hào quang, nếu ném ra giữa
biển đang có sóng to thì biển lặng, nên còn có tên là Định Hải
châu, còn nếu ném lên không rớt xuống đánh người nào thì
chẳng khác núi đè, dẫu người tục hay Tiên cũng đều tiêu tan
hồn phách. Tôn Tẫn thấy minh châu bay tới liền vụt một cây
gậy trầm hương lên không. Nguyên cây gậy trầm hương nầy
của Tôn Tẫn là con cù long biến thân. Gậy ném lên liền biến
thành con rồng, trương nanh múa vút đón đỡ hột minh châu.
Nhưng hột minh châu là vật tiên thiên rất huyền diệu nên rồng
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cự không lại. Tôn Tẫn liền ném thêm cây gậy trần hương thứ
hai, liền hóa thành rồng, cả hai rồng cùng kháng cự minh châu
thì mới đặng cầm đồng, làm cho minh châu không đánh xuống
được, cứ lơ lửng trên không trung, tạo thành một hình ảnh rất
đẹp, gọi là Lưỡng long tranh châu. Rốt cuộc Hải Triều phải
thâu hột minh châu và Tôn Tẫn thâu hai con rồng thành hai
gậy trầm hương trở lại.

LƯỠNG LONG TRIỀU NGUYỆT
兩龍朝月
(Lưỡng: Hai. Long: rồng. Triều: chầu. Nguyệt: mặt trăng).
Lưỡng long triều nguyệt là hai rồng chầu mặt trăng.
Đây cũng là một đề tài mà các họa sĩ trang trí rất ưa chuộng.
Nhưng dề tài Lưỡng long triều nguyệt có lẽ dựa vào đề tài
Lưỡng long tranh châu. Hai rồng ở tư thế tranh đấu thì phải
uốn khúc vẫy vùng, giương nanh múa vút; còn hai rồng chầu
nguyệt thì ở tư thế phục tùng, nằm thẳng mình. Ai thích sự
tranh đấu thì trang trí Lưỡng long tranh châu, ai thích sự hòa
hảo tốt đẹp thì trang trí Lưỡng long triều nguyệt.

LƯỠNG NGHI
兩儀
E: Two principles: Yin and Yang.
F: Deux principles: Yin et Yang.
(Lưỡng: hai. Nghi: ngôi). Lưỡng nghi là hai ngôi: Ngôi Âm và
Ngôi Dương. Ngôi Âm được gọi là Âm quang, Ngôi Dương là
Dương quang. Lưỡng Nghi do Thái Cực phân ra.
Lưỡng nghi: theo Chu Hy, nhân sinh vạn vật đều có một Thái
cực. Thái cực phân ra Lưỡng nghi là Âm Dương. Âm Dương

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là hai yếu tố tương phản nhau như nam và nữ, sáng và tối,
ngày và đêm… Nhờ sự tương phản mà Âm Dương đun đẩy

biến hóa vô cùng. Tuy bản chất đối nghịch nhau, trong cái này
lại có cái kia như trong Dương thịnh (Thái Dương) thì có chút
Âm (Thiếu âm) và ngược lại. Thật ra cả hai yếu tố Âm Dương
luôn luôn hòa lẫn nhau và đóng vai trò quan trọng trong sự
sinh thành của vạn vật. Âm trưởng thì Dương tiêu, Dương
trưởng thì Âm tiêu. Âm tăng lên đến chỗ cực thịnh thì Dương
sẽ phát sinh và Âm sẽ phải thoái đầu và ngược lại. Đó là luật
Lưỡng phân, Lưỡng hợp.
Lưỡng-Nghi là cơ Âm Dương phối hợp thì bất cứ vật chi chi
trong trời đất này cũng đều do Âm Dương sản xuất, mà cũng
gọi là lý Nhị nguyên đó vậy. Âm với Dương vốn là cơ động
tĩnh, mâu-thuẫn nhau, tương-khắc mà lại tương hòa. Hai cái lý
đối nghịch nhau để hỗ trợ lẫn nhau chớ không phải để tiêu diệt
nhau. Như: Trời có sáng tối, người có Nam Nữ, vật có cứng
mềm, đất có nắng mưa, vạn loại có trống mái, cho chí đến loài
cỏ cây, sắt đá cũng có cái lý của Âm Dương. Một cái cây mới
nẩy chồi thì ra hai lá đầu tiên ấy là hình tượng của Âm Dương
đó). Âm Dương vốn là cơ sản xuất, luôn luôn trong Dương có
Âm và trong Âm cũng có Dương. Nho-gia gọi "Vạn vật phụ âm
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nhi
bão
dương
trung
chí
dĩ
nhi
Hòa"
萬物負陰而保陽,中至以而和 là vậy.Tức là vạn vật ôm ấp Âm
Dương, đến mực trung dung thì gọi là hòa. Cơ hòa là cơ sanh
hóa. Nhìn trên đồ hình Âm Dương biến hoá thấy:
- Trong phần Dương lớn gọi là Thái Dương
phần Âm nhỏ gọi là Thiếu Âm
số 2
- Trong phần Âm lớn gọi là Thái Âm
Dương nhỏ gọi là Thiếu Dương
số 3

số 1, có
số 4, có phần

- Hai cái lý ấy gát chồng lên nhau gọi là Tứ Tượng.
- Tứ Tượng thành hình mới biến ra Bát-Quái là căn bản của
nhân-loại và vạn-vật.
Thánh ngôn Thầy dạy: "Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi,
Lưỡng Nghi phân Tứ Tượng. Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới thành ra Càn Khôn Thế giái".Bắt
đầu từ đây Vũ-trụ đã xuất hiện ngôi Thái Cực duy nhứt và
Đấng Chưởng-quản ấy được gọi là Ngọc Hoàng Thượng-Đế
mà ngày nay người Tín-hữu Cao-Đài hân-hạnh xưng tụng
Ngài là Đức Chí-Tôn, là Ngọc-Đế, là Đại Từ-Phụ
Đức Chí-Tôn phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi: Dương Quang và
Âm Quang. Ngài Chưởng quản Khí Dương Quang. Đức Chí
Tôn mới phân thân ra là Đức Phật Mẫu là ngôi thứ nhì để
Chưởng quản Khí Âm Quang. Vậy, nguồn gốc của Đức Phật
Mẫu là một hóa thân. Quan niệm của Thiên Chúa giáo cũng
không ngoài Lý Âm Dương về thủy Tổ là ông Adam và Bà Eva
Đức Hộ-Pháp cũng nói trong đêm Giáng sinh 01-12 năm GiápNgọ rằng: "Mỗi năm Bần-Đạo đã giảng về Đạo của Chúa
Jésus Christ nhiều rồi. Nhưng hôm nay Bần Đạo vẫn nhắc lại
Đạo của Đấng Cứu Thế. Trong Sấm Truyền của Thiên Chúa
Giáo có nói rằng: Tổ Tông của loài người là Bà Eve và Ông
Adam do nơi tay Đức Chí Tôn đào tạo ra, lại còn ban thưởng
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một đặc ân cho ở nơi vườn Địa Đàng. Nơi ấy Tiên Gia của
chúng ta gọi là Tiên Cảnh. Nhờ Đức Chí-Tôn ban cho một
điểm linh-quang nên con người khôn hơn loài vật hữu sinh
đồng chung sống với nhau, không biết chết là gì. Nhưng khi
Đức Chí Tôn cho ra ở nơi Địa-Đàng, không giữ lời dặn của
Đức Ngài, ăn trái Cấm nên bị Đức Chí Tôn phạt đuổi ra khỏi
Địa-Đàng. Vì lẽ mất nghĩa với Đức Chí-Tôn nên phải chịu khổ
não. Xét ra cho kỹ giờ phút này nhơn loại khổ não là bị điều
phạt của Đức Chí Tôn đuổi ra khỏi Địa Đàng ấy. Vì cớ nên
Ông cha ta trở nên phàm tục không còn vẻ Tiên phong Đạo
cốt nữa nên phải chịu Luật Luân-Hồi là vậy".
Bài Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Kể từ hỗn độn sơ khai,
"Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh Tiêu,
"Lưỡng Nghi phân Khí Hư vô,
"Diêu Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh."

LƯỠNG NGHI QUANG (ĐĂNG)
Đây là nói ý-nghĩa Hai cây đèn thờ trên Thiên bàn. Theo bản
đồ là số 10 và 12, là những cúng phẩm trên Thiên bàn. Hai
cây đèn gọi là Lưỡng Nghi Quang, tượng trưng cho Nhựt
Nguyệt, Âm Dương soi sáng khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, tức là
Thái Cực sanh Lưỡng Nghi. Hai cây đèn này cùng hiệp với
Thái-Cực-đăng ở trên sẽ đủ vào con số 3 là chỉ một sự tròn
đầy viên mãn. Tức là tạo nên một tam giác đều. Ý-nghĩa một
mà ba, mà ba cũng là một vậy. Bởi đây là thời-kỳ cùng cuối
của một chu-kỳ. Tất cả đều được an bày do quyền năng của
Đấng Chí-Tôn, đó là Mệnh. Người nhìn vào các con Số đã sắp
đặt để hiểu. Nên được gọi là Số mệnh.
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LƯỠNG PHÁI
兩派
(Lưỡng là hai, mà nhị cũng là hai, nhưng "Lưỡng"là hai yếu tố
này không thể phân đôi ra được, có nghĩa là có Nam thì có
Nữ, không bao giờ thiếu đi một yếu tố mà thành, phái là
nhóm). Lưỡng phái là hai phái: phái Nam và phái Nữ.
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay Đức Chí-Tôn đến mở Cơ
tận độ là độ cả Nam lẫn Nữ, độ tử và độ sanh, độ nhân loại
trên toàn thế giới. Thế nên bất cứ nơi nào có phái Nam thì có
phái Nữ, gọi là Lưỡng phái.
Thơ của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh có câu:
Lý Tiên Trưởng hoằng khai Chánh giáo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phương.
Dạy trong Lưỡng phái tỏ tường,
Tiền khiên vô thuỷ nguyên-nhơn những là.

LƯỠNG THIỆT
兩舌
E: Calumny.
F: Calomnie.
(Lưỡng: Hai. Thiệt: lưỡi). Lưỡng thiệt, nghĩa đen là hai lưỡi, ý
nghĩa là lời nói đâm thọc, tráo trở, gây chia rẽ và hiềm thù, nên
cũng được gọi là: Ly gián ngữ. Đây là một nghiệp ác trong
khẩu nghiệp.

LƯỠNG TOÀN
兩全
E: Both perfect.
F: Parfait sous les deux rapports.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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(Lưỡng: Hai. Toàn: hoàn toàn, tốt đẹp). Ý nói đẹp cả hai: vừa
vật chất vừa tinh thần; vừa đẹp người vừa đẹp nết, vừa tài văn
chương vừa biết võ nghệ. Tức nhiên một người gọi là tài ba
phải có đủ các yếu tố ấy.Lưỡng toàn là hai bên đều toàn vẹn.

LƯU
• LƯU 留 Giữ lại, để lại cho đời sau.Td: Lưu danh, Lưu truyền.
• LƯU 流 Chảy, trôi nổi. Td: Lưu lạc, Lưu sa

LƯU BỊ (HỚN CHIÊU LIỆT) ĐẾN VỚI CAO ĐÀI
Các vì vua Việt Nam đã biết Thiên Đạo của Chí Tôn, đóng góp
ít nhiều để tô điểm phần Thế Đạo cho ra thiệt tướng. Giờ đây
là một ông vua của Trung Hoa đã ngưỡng vọng Đạo Trời và
lấy Nho Tông làm gốc, lấy tiết nghĩa làm nền. Hai chữ NHƠN
NGHĨA treo cao trên Hiệp Thiên Đài đã thể hiện ở Trung Hoa
không phải thời hiện tại thôi, mà đã có ngàn năm về trước ở
đất Bắc.
Ngày 25-2-Giáp Tuất (dl: 08-4-1934) vua Lưu Bị tức Hớn
Chiêu Liệt, có giáng cơ cho một bài Thi:
Hớn Chiêu Liệt. Đại hỷ! Đa tạ! Đa tạ! Thậm tình! Thậm tình!
Ngã giáng đề thi: "Thảm thệ hữu Quan trường thất tuyết"
Đức Quyền Giáo Tông bạch: -Thưa Ngài ý Ngài nói: than
người bạn có thề nguyền là Quan Trường bị thất tuyết?
- Thị ngã:
Thần Hớn là do thuận nghĩa Tào?
Lưu danh chí khí vị thanh đao.
Thi ân lưu nghiệt Huê Dung Lộ.
Thủ bại đồ vương nạp phiến bào.
Hưng Ngụy sát vong Viên Thiệu Tướng,
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Nhục Ngô thất thủ Địa Linh Châu.
Vân lai thử nhựt là trung nghiã?
Hồi lụy thi phiêu bất hiệp đầu.
Xin dịch bài thơ Nho văn ra chữ Nôm như vầy:
Thần Hớn vì sao trọng nghĩa Tào?
Nêu tên chí khí cậy Long Đao.
Đền ơn để nghiệp đường Huê lộ,
Quên đích đồ vương trả mảnh bào.
Hưng Ngụy tướng tài Viên Thiệu thác,
Hờn Ngô thất trận mất Kinh Châu.
Hỏi rằng trung nghĩa sao nên nổi?
Khóc, nhớ thây phơi chẳng ráp đầu!
Quyền Giáo Tông bạch: - Bạch ngài "thi phiêu" là chi?
- Là thây phơi" (Thăng)
Trước tiên xin định nghĩa 2 chữ "Thất Tuyết" là gì?
-Thất là mất; Tuyết là chất nước bị đông đặc. Vậy Thất Tuyết
là chết ngoài sương tuyết, thây phơi vất vả không có hòm
rương. Vì sao Lưu Bị nói Quan Vân Trường thất tuyết, tức là
chết phơi thây ngoài sương tuyết một cách đau thương vất vả.
Từ cổ cận kim, ai ai cũng phục cái trung can nghĩa khí của
ông, nên cả Á Đông đều tạo đền thờ mà sùng bái. Theo sử nói
Ngài sanh năm Kiến An thứ 24 hưởng thọ 58 tuổi. Cổ nhân
còn lưu lại hai bài thi tả cuộc đời Ngài như vầy:
Đệ nhất anh hùng Quan Tướng Quân,
Cuối đời Đông Hán một kỳ nhân.
Cung đao đã rạng oai hùng võ,
Nghiên bút còn thêm nét nhã văn.
Trung trực gương lòng soi Nhựt Nguyệt,
Xuân Thu nghĩa khí sánh phong vân.
Chẳng riêng vì một thời Tam Quốc,
Muôn thuở sùng tôn bậc Thánh Thần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Trời tạo anh hùng đất Giải lương,
Người đua sùng bái Hán Vân Trường.
Vườn Đào một buổi anh cùng chú,
Hương khói nghìn thu Đế với Vương.
Nghĩa khí lòa mây hòa nắm sớm,
Trung can vằng vặc rọi đài gương.
Đến nay đền miếu đầy thiên hạ,
Chim mến cành xưa trải gió sương.
Quyền Thiêng Liêng rất công minh, chấm công chuyển thế của
Quan Công nặng hơn Lưu Bị nhiều. Còn tại thế: bên Tàu,
Nhựt, Thái Lan, Cao Ly, Miến Điện, Việt Nam … không có nơi
nào không có đền thờ Quan Công. Bên Thái Tây cũng lan tràn
khi người Tàu Âu nhập. Còn Lưu Bị được nhắc công Nhơn
Nghĩa chớ không ai thờ. Núi Ngọc Triều (Trung Quốc) nơi cửa
ngõ thờ ông có đôi liễn:
- Xích diện, bình xích tâm, kỵ xích Thố truy phong, trì khu thời
cô vong Xích đế.
- Thanh đăng quan Thanh Sử, trương Thanh Long yểm
nguyệt, ẩn vi xứ bất quí thanh thiên.
Nghĩa là: -Mặt đỏ như lòng son, cỡi ngựa Xích Thố truy phong
ruổi dong đâu đâu, lòng vẫn không bao giờ quên Xích Đế.
-Bên ngọn đèn xanh, xem bộ sử xanh, cầm cây Đại Đao rồng
xanh vành nguyệt, dầu ngồi ăn ở nơi vắng-vẻ nào cũng không
thấy điều gì thẹn với Trời xanh.

LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ (Tên)
(Chuyện Việt Nam nói lên tình bằng hữu cao quí)
Lưu Bình nhà giàu có, Dương Lễ thì nghèo, học chung một
lớp mà họ kết thân, đối đãi nhau mật thiết: cùng chung một
đèn, đọc một sách. Đến khoa thi hai anh em cùng thi, Dương
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Lễ đậu còn Lưu Bình rớt. Dương Lễ được bổ đi làm quan. Lưu
Bình về nhà ỷ có tiền không chăm nom học hành, cứ chơi bời
lêu lỏng thành ra thi khóa nào rớt khóa nấy.
Sau bị giặc giã, nhà sa sút thiếu trước hụt sau, Lưu Bình mới
tìm đến Dương Lễ để nhờ bạn cũ. Dương Lễ vẫn nhớ đến tình
cảm Lưu Bình, nay nghe Bạn tìm đến thì mừng lắm. Nhưng
nghĩ rằng bạn mình hay chơi bời phóng túng, ăn xài lớn nếu
mình đem về nuôi ở không, thì nuôi dưỡng tính lười biếng,
không lo học thì biết chừng nào nên thân. Dương Lễ đành giả
bộ quên nghĩa xưa tiếp đãi Lưu Bình một cách lãnh đạm. Cho
Lưu Bình ra ở nhà ngoài, ăn cơm hẩm, uống nước lả, Lưu
Bình tủi phận bỏ ra về. Đi dọc đường gặp người con gái trẻ
tuổi, đẹp đẽ hỏi thăm, nghe Lưu Bình thuật chuyện thì nàng
mắng nhiếc Dương Lễ thậm tệ rồi nói với Lưu Bình: "Chàng rủi
thi rớt mà người xưa chẳng giúp cho hết tình, lại bạc đãi chàng
làm vậy thì chàng cũng nên lo học, cho nên Thiếp thấy thương
tình mà sẵn lòng cứu giúp. Thiếp nguyện theo giúp đỡ, lo cho
chàng sôi kinh nấu sử cho danh thành công toại làm cho đứa
vô ân bạc nghĩa không còn khinh chàng nữa. Chừng đó như
chàng có thương thiếp thì Thiếp nguyện theo chàng nâng khăn
sửa trấp". Lưu Bình ưng chịu và bắt đầu lo ăn học. Thế là kỳ
thi năm sau Lưu Bình đã thi đậu.
Lúc vinh qui thì người đàn bà hiền đức bỏ đi mất. Lẽ tất nhiên
Lưu Bình lấy làm buồn và hối tiếc. Vừa khi đó Dương Lễ cho
người đem lễ vật đến mừng và mời Lưu Bình sang dinh chơi.
Lưu Bình trước không muốn đi, sau nghĩ lại cũng nên đến thử
coi Dương Lễ sẽ đối đãi như thế nào. Đến nơi Dương Lễ chào
hỏi xong phân ngôi chủ khách rồi thì cho mời phu nhân ra,
chừng đó Lưu Bình mới rõ người đàn bà đi theo nuôi mình ăn
học là nàng Châu Long vợ của bạn cho theo mình đặng
khuyên mình cố học cho thành danh.
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LƯU CHIẾU
留照
E: To conserve the copies.
F: Conserver les copies.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Chiếu: căn cứ vào đó để so
sánh). Lưu chiếu là giữ lại để đối chiếu.
Các thứ giấy tờ trong văn phòng, làm nhiều bổn để gởi đi các
cơ quan nhưng phải lưu lại hồ sơ một bổn để theo dõi, kiểm
tra công việc và đối chiếu về sau khi cần.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Phải lập cho đủ các hồ sơ đặng để lưu chiếu giấy tờ
của Đạo.

LƯU DANH
留名
E: To hand down a renown.
F: Laisser un renom.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Danh: tiếng tăm, tên tuổi, ảnh
hưởng đến tương lai). Lưu danh là để lại cái tiếng tốt cho đời
sau. Như:
- Lưu danh ư hậu thế: Để lại cái tiếng tốt cho đời sau.
- Lưu danh thiên cổ: Để lại cái tiếng tốt từ ngàn xưa.
- Lưu danh truyền nghiệp: Để lại cái tiếng tốt và trao lại sự
nghiệp cho đời sau.
Truyện kể lại sau khi Đền-Thánh hoàn thành, Tá Lý Lê Ngọc
Lời đọc xong sự bàn giao, Đức Hộ Pháp đáp lại, với vẻ cảm
động và vui mừng, rằng:
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"Những công trình kiến tạo nầy, nếu không phải có Thiên cơ
tiền định thì chưa mấy ai tạo đặng, bằng cớ là khi Đạo đặng
thạnh hành, nhơn sanh hằng triệu, Ông Chánh Phối Sư Thái
Thơ Thanh đảm đương khởi tạo, rốt cuộc cũng thất bại.
Sau, Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt hiệp cùng bà
Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh kiến tạo cũng không
thành. Sau nữa, Ông Tiếp Thế Lê thế Vĩnh cũng hăng hái
nông trang, lại cũng không kết quả. Sau bao lần bất thành,
Bần Đạo đứng ra hiệp cùng những Môn đệ trung thành còn sót
lại mà lần hồi tạo tác cho đến ngày nay được kết quả với một
kỳ công xứng đáng. Khi khởi công, trong tủ không có một
đồng, phải chăng Đức Chí Tôn đã thử thách tấm lòng son sắt
của chúng ta. Ấy vậy, tên tuổi của mấy em và mấy con trong
lúc kiến tạo nầy, sử Đạo sẽ lưu truyền nêu danh hậu thế."

LƯU ĐÀY
F: exiler, déporter.
Thường là kẻ ỷ có quyền thế làm tội làm tình cho người khác
bằng cách áp chế bắt đày người khác đến nơi xa xôi với mục
đích muốn giết chết. Đây là trường hợp của Đức Hộ-Pháp lần
đầu bị pháp bắt đày sang đảo Madagascar (Mã đảo) tận Phi
châu, trong 5 năm 2 tháng 3ngày chỉ vì tội Thương yêu. Sau
khi về cố quốc thì bị chính quyền Ngô đình Diệm dùng thủ
đọan hại Đạo tiếp, Ngài phải tự lưu đày sang nước Campuchia
để tỵ nạn chánh trị hầu tránh nạn đổ máu cho dân tộc
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo còn nhớ, khi Bần-Đạo bị lưu đày
đi trên chiếc tàu Combattant đi đến Đảo Ile de la Réunion, cả
thảy trên tàu người ta đều được thong-thả đi lại, còn Bần Đạo
bữa đó bị nhốt dưới tàu, Ngài hay tin Ngài gởi nhắn lời thăm
Bần-Đạo, một cảm tình năm 1944 ở trong tù vừa ra thì tiếp
được bức thơ của Đức Duy-Tân gởi thăm, nhờ đó mà các thơ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

409

từ qua lại cùng Đức Thành-Thái và Đức Duy-Tân, Bần Đạo nói
thật cả cái mơ vọng của hai Ngài là định vận-mạng nước nhà
chủng-tộc mà thôi. Vì cớ mà Bần-Đạo đã lưu một tình cảm với
Đức Duy-Tân lắm lắm..
Lần II: *3 giờ sáng ngày mùng 05-01-Bính Thân (dl: 16-21956) Đức Hộ Pháp cùng vài vị chức sắc tùy tùng sang Cam
Bốt, trước phút ly hương Đức Ngài ký gởi nỗi lòng:
Khuất mắt không nhìn nước rẽ hai,
Nên cam chịu khổ tự lưu đày.
Biên thùy binh cách còn đe dọa,
Quốc nội chủ quyền lắm đổi thay.
Trị loạn những nhờ người dị chủng,
An dân lại cậy kẻ tay ngoài.
Cơ đồ nếu muốn ngày vinh hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài.

LƯU HẠI
留 害
E: To stay the damage.
F: Laisser la dommage.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Hại: hao tổn, thiệt hại). Lưu
hại là để lại cái hại cho người

LƯU HỒNG
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Bình Dương lập trận sờ sờ,
Cả chư vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
Đánh nhau đổ nước nghiêng thành,
Lưu hồng một trận tan tành nhân gian.
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LƯU LUYẾN
留戀
E: To have affection for.
F: Avoir des attachements.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Luyến: thương mến không rời
ra được). Lưu luyến là giữ lại sự thương mến không làm cho
mất mát tình cảm lúc ban đầu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đường trần lưu luyến nhọc tranh đua.

LƯU LẠC
流落
E: To go at random.
F: Aller à l'aventure.
(Lưu: Chảy, trôi nổi. Lạc: rơi rụng). Lưu lạc là trôi nổi từ nơi
nầy đến nơi khác.

LƯU NIỆM
Ngài Bảo Thế Lê-Thiện-Phước có nói: "Tình giao hảo giữa
người thi ân và kẻ thọ ân bắt buộc như thế, cho nên, để lưu
niệm thành tích của nhiều Đấng Tiên Vương trong hiện kim
thời đại, Ðức Hộ Pháp xây cất ngôi Báo-Quốc-Từ nầy thành
hột kim cương chói rạng miền Nam Việt-Nam, lại đặt vị trí nơi
trung tâm Châu Thành Thánh Ðịa, thật là một may duyên hy
hữu."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LƯU NHIỆM
留任
E: To keep in office.
F: Garder en fonction.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Nhiệm: nhiệm vụ). Lưu
nhiệm là giữ lại để làm nhiệm vụ một thời gian nữa.
Đây là nói về trường hợp một Chức sắc được Hội Thánh cử
giữ một nhiệm vụ quan trọng, nhưng đã mãn nhiệm rồi, mà
chưa có người xứng đáng thay thế, cần phải lưu nhiệm vị
Chức sắc ấy một thời gian nữa.

LƯU OAN
留冤
E: To detain the animosity.
F: Laisser l'animosité.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Oan: thù giận, oan nghiệt).
Lưu oan là để lại cái mối oan nghiệt qua nhiều đời kế tiếp
Bài Phật-Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan,
"Vô địa ngục, vô quỉ quan,
"Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên."

LƯU PHƯƠNG BÁCH THẾ
留芳百世
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Phương: tiếng thơm, đức
hạnh. Bách thế: trăm đời. Thế: đời). Lưu phương bách thế là
để lại tiếng thơm trăm đời sau.
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LƯU SA TÂY ĐỘ PHÁP HÓA TƯỚNG TÔNG
流沙西度法化相宗
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo)
(Lưu: Chảy, nước chảy. Sa: Cát. Lưu sa: Dòng cát chảy, chỉ
vùng sa mạc ở phía Tây nước Tàu, nơi đó có gió thổi mạnh,
cuốn cát bay theo, tạo thành một dòng cát chảy như nước.
Tây: Hướng Tây. Ðộ: Cứu giúp) Lưu sa tây độ là qua vùng sa
mạc ở hướng Tây để cứu giúp người đời. Pháp: Giáo lý của
một tôn giáo. Hóa: Biến thành. Tướng: Có hình thể. Tông:
Thường đọc là Tôn, Tôn giáo) Pháp hóa tướng tông là cái
giáo lý biến thành hình thể của một nền Tôn giáo. Giáo lý ấy
được trình bày rõ ràng trong sách Ðạo Ðức Kinh của Ðức Lão
Tử. Kể từ khi Ðức Lão Tử truyền sách Ðạo Ðức Kinh cho Ông
Doãn Hỷ thì Tiên giáo mới bắt đầu có hình tướng. Từ đó về
sau cũng nhờ sách ấy, mà Ðạo Tiên được truyền bá rộng rãi
khắp nơi.
Vào thời nhà Châu, quan Doãn giữ ải Hàm Cốc, một cửa ải
quan trọng ở biên giới phía Tây nước Tàu, có tên là Doãn Hỷ,
một bữa kia thấy trên Trời có một đám mây màu tím toả hào
quang bay đến từ phía Ðông. Ông Doãn Hỷ toán quẻ đoán biết
có một vị Thánh nhơn đến và đi qua ải. Ông bèn sai lính quét
dọn cửa ải sạch sẽ, trang hoàng nghiêm chỉnh, rồi mặc triều
phục chờ đợi. Xảy thấy Ðức Lão Tử ngồi trên xe trắng có trâu
xanh kéo đi và người đánh xe là Từ Giáp, Doãn Hỷ biết đây là
Thánh nhơn, liền đi ra nghinh tiếp, người thành khẩn rước
Ðức Lão Tử vào ải xin học Ðạo. Ðức Lão Tử nhận thấy Doãn
Hỷ có lòng thành nên bằng lòng lưu lại ải dạy Doãn Hỷ học
Ðạo, xong truyền cho Doãn Hỷ một quyển Kinh báu do Ðức
Lão Tử viết ra gọi là Ðạo Ðức Kinh, dạy Doãn Hỷ tiếp tục tu
luyện theo đó thì ắt thành Tiên. Ông Doãn Hỷ tu luyện theo
Ðạo Ðức Kinh được 1000 ngày thì đắc đạo, được Ðức Lão Tử
cho phục chức cũ là Nguơn Thỉ Chưởng Giáo, cai trị 8 vạn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần Tiên nơi cõi thiêng liêng. Như vậy thấy rõ rằng, Ðạo Ðức
Kinh là quyển sách căn bản của đạo Tiên nhờ nó mà đạo Tiên
được truyền bá rộng rãi đến ngày nay.

LƯU TỒN VẠN ĐẠI
留存萬代
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Tồn: còn. Vạn đại: muôn đời.
Đại: đời). Lưu tồn vạn đại là lưu lại cho còn mãi muôn đời.

LƯU TRUYỀN
留傳
E: To hand down.
F: Transmettre.
(Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Truyền: trao lại). Lưu truyền
là lưu lại truyền cho đời sau. Truyền đi khắp nơi, tựa như dòng
nước chảy khắp chốn.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Giọt máu mủ lưu truyền tại thế,
"Con nhẫng mong truyền kế lửa hương."

LƯU TRỮ
留貯
E: To conserve.
F Conserver.
Lưu: Giữ lại, để lại cho đời sau. Trữ: cất chứa. Lưu trữ là giữ
lại và cất chứa.
Lưu trữ công văn: Cất chứa các văn kiện giấy tờ của Đạo để
làm tài liệu đối chiếu về sau.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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LƯU VONG
流亡
E: In exile.
F: En exil.
Lưu vong là chạy trốn tới vùng đất xa xôi, không còn nguy
hiểm nữa. Lưu vong thường có ý nghĩa là trốn ra ngoại quốc
để xin tỵ nạn.(Lưu: Chảy, trôi nổi. Vong: trốn chạy, mất).

LƯU XÚ VẠN NIÊN
留臭萬年
Lưu xú vạn niên là để lại tiếng xấu muôn n忘亡ăm. (Lưu: Giữ
lại, để lại cho đời sau. Xú: hôi thúi, tiếng xấu. Vạn niên: muôn
năm).

LY
LY 離 Chia lìa, lìa tan. Td: Ly bôi, Ly trần, Ly tán, ly trần…

LY Quẻ 30. Quẻ Bát Thuần Ly
Quẻ 30. Quẻ Bát Thuần Ly 八 純 離
Tượng: Thiên Nhãn Thầy
Quẻ này là quẻ Bát-Thuần LY. Ly hạ là nội Ly. Ly thượng cũng
là ngoại Ly. Trên dưới trong ngoài thảy đều là quẻ Ly, nên tên
quẻ đọc bằng Bát Thuần Ly.
Nhắc lại chữ Bát thuần, tức là trong toàn bộ 64 quẻ Dịch biến
hóa, chỉ có 8 quẻ được coi là Thuần, có nghĩa là chính quẻ ấy
đặt lên nó hai lần mà thôi, như là: Thuần Càn, thuần Khôn,
thuần Khảm, thuần Ly, thuần Chấn, thuần Tốn, thuần Đoài,
thuần Cấn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dịch nói "Ly vi mục" tức nhiên quẻ Ly tượng là CON MẮT, mà
đây lại là "Con Mắt Trời" thì không còn một hình ảnh nào tuyệt
vời hơn nữa.
Quẻ LY là tượng là sự văn-minh, sự sáng suốt.
Ở đây quẻ Thuần LY tức là hai nền văn-minh: một văn minh
vật chất, một văn minh tinh thần. Nền Đại-Đạo có phát huy và
bao gồm được như thế thì nhân loại mới hưởng điều hạnh
phúc thật sự. LY còn tượng là "CON MẮT"nên nói "Ly vi
Mục".Thế nên về phương diện Dịch lý Cao-Đài đã lấy biểu
tượng để thờ Đấng Thượng Đế bằng "Con Mắt Trời" rất là đầy
đủ ý-nghĩa.
Hơn nữa tại Đền Thánh Toà-Thánh Tây-Ninh mỗi một biểu
tượng là nói lên một ý-nghĩa cao siêu mầu nhiệm. Nơi Đền có
tất cả 5 hình thức của "Thiên Nhãn Thầy" là ý-nghĩa Ngũ hành.
Trời tượng số 3 là Tam Thiên. Ấy là lấy theo tinh thần làm
nồng cốt là:
Về thứ tự quẻ, sau quẻ Khảm tiếp lấy quẻ LY là nghĩa làm
sao?
Bởi Khảm nghĩa là hãm, mà đã hãm rồi tất phải có chốn
nương dựa. Cái chỗ dựa chắc-chắn nhất của người ta không
có gì tốt hơn là sự sáng, nên sau thời Khảm tiếp lấy quẻ LY là
vậy.
Nghĩa của quẻ LY ☲ là gì? - Ly có hai nghĩa:
- Theo về thể quẻ một nét Âm ở giữa nương dựa vào hai nét
Dương trên dưới. Thế nên nói rằng hãm hiểm ắt có chỗ đẹp
đẽ, lấy cái Dương ở trên dưới làm đẹp-đẽ cái Âm ở giữa, đó là
cái nghĩa "Phụ lệ" (bám vào nét đẹp). Do đó Ly là Lệ, là đẹp;
còn có một nghĩa khác nữa là lìa ra.
- Lại một nghĩa Ly là minh: vì chính giữa nét đứt đôi, tức giữa
trống không, tượng là trung hư, mà hư thì sáng.
LY tượng là mặt trời, là lửa, thảy là giống sáng-soi nên lấy
nghĩa Ly là minh 明.
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Trong 64 quẻ đặt theo thứ tự thì chia làm 2 Kinh:
- Thượng Kinh có 30 Quẻ, mà Càn Khôn ở đầu hết, Khảm Ly
là cuối của Thượng kinh tức nhiên là ở trung gian của toàn bộ
Kinh Dịch.
- Hạ kinh có 34 Quẻ mà Hàm, Hằng ở đầu Hạ Kinh: Ký tế, Vị
tế đặt cuối Hạ Kinh.
Nghĩ kỹ mới thấy chỗ ý-tứ thâm-diệu của Thánh nhân khi đặt
LY ở giữa 64 quẻ, nguyên do có thâm ý lắm, bởi vì hai quẻ
Khảm Ly là cái tâm của Trời đất
Nguyên về Dịch-lý chỉ có nhất Âm nhất Dương phối nhau mà
làm nên vạn-vật với muôn hình ngàn vẻ trong vũ trụ này. Càn
Khôn giao phối không có gì khác hơn là Thuỷ Hoả, mà Thuỷ
Hoả là trung tâm điểm của Càn Khôn, là cái dụng của Càn
Khôn. Thuỷ Hoả làm nên cuộc sanh tử của vạn-vật mà con
người đứng phẩm tối linh. Không có Thuỷ Hoả thì không có vật
gì được sanh tồn trong vũ-trụ này. Khi Càn Khôn giao phối
nhau thì:
- Khôn cướp được điểm chơn dương của Càn biến thành
Khảm.
- Càn đoạt được điểm chơn Âm của Khôn mà thành ra Ly.
Vì thế mà Khảm Ly trở thành trung tâm điểm của trời đất, theo
về phương-vị thời Khảm ở phương chính Bắc làm chủ giờ Tý,
Ly ở phương chính Nam, làm chủ giờ Ngọ.
Khảm Ly là cái tâm của trời đất hay là cái gốc của tạo hóa.
Quẻ Khảm có cái Dương của mặt trời ở giữa thu được ánh
sáng mà thành mặt trăng.
Quẻ Ly có cái Âm ở trong làm đẹp cõi đất bao hàm sự sáng
thành mặt Nhựt. Thế nên:
- Khảm là Thủy, cơ bản của nó là lạnh, hàn.
- Ly là hỏa, cái gốc của nó là nóng, nhiệt.
- Khảm là mặt trăng, là nguồn ánh sáng trong đêm.
- Ly là mặt trời là nguồn ánh sáng phát ra ban ngày.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái dụng của Thủy, Hỏa; Nhựt, Nguyệt là cái vận hành của
nóng lạnh, ngày đêm, đó là sự nhiệm-mầu của tạo-hóa. Muôn
sự vật từ đó mà đem lại nguồn sống cho muôn loài. Sao trên
trời là tượng của quẻ Ly.
Ly là hơi nước (Đoài) kết lại thành mưa tuyết, rồi tan ra nước
(Khảm). Khí nóng ở nội tâm quả đất làm rung động (Chấn).
Lớp vỏ quả đất có ngày do sự nứt nẻ mà phun ra ngoài thành
Hỏa Diệm-sơn. Nét chắp ở trên quẻ Chấn đổi thành nét liền
chỉ lửa đỏ ra ngoài hay ở giữa lớp vỏ trong ngoài đều có lửa.
Trong đồ Tiên Thiên Kiền ở phương Nam. Kiền là lửa ngọn có
màu xanh, trắng, vàng tùy theo nhiệt-độ cao thấp. Ly là lửa
than hồng màu đỏ. Lửa ngọn tắt còn lưu lại đống than hồng
nên Kiền thành Ly ở về phương Nam.
Khoa địa-dư-học, về động vật và Hỏa diệm sơn ở trên những
miền đất động.Trên địa cầu có hai dãy đất động dài. Theo ông
Milme 74% Hỏa Diệm-sơn ở về phía Nam quả đất và vị trí
không thay đổi đã mấy triệu năm.
Theo hình quẻ mà giải thì quẻ Ly ☲ có hai Dương ở trên và
dưới như trong quả đất khí nóng ẩn dưới một lớp vỏ dày. Khi
khí nóng ở trong tâm quả đất muốn bốc ra thì theo vật-lý-học ở
chỗ vỏ mỏng manh nhất không giữ được cái áp lực của chất
nóng ở trong phun ra thành nứt-nẻ, quả đất bị xẻ ra để cho
khối lửa nóng phun ra cho nên ta thấy những núi phun lửa tại
nước Nhật-bản thỉnh thoảng lại phun ra lửa vậy.
Theo hình quẻ mà nói thì hai hào Dương tức là hai khí nóng ở
trên và dưới, hào âm tức là vỏ quả đất bị nứt ra để khí nóng
thông nhau, ở dưới phun lên trên. Vì vậy quẻ Ly tượng là Hỏa
Diệm sơn rất đúng vậy.
Theo về nhân tâm thì:
- Khảm ☵ thì trung thực, tượng là chữ Thành,
- Ly ☲ trung hư là chữ Minh.
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Trung thực là trong lòng chắc đặc gọi là Thành. Trung hư là
trong lòng trống không, như người tu thì lòng (chí nhân vô kỷ,
thần nhân vô công, Thánh nhân vô danh) thì mới Minh. Đó là
chỗ diệu dụng của Khảm Ly. Vì chân lý là siêu-hình nên
Thánh-nhân mới mượn vạch quẻ là hữu hình, mà phát minh
cho ta hiểu. Càn Khôn ở đầu kinh, Khảm Ly ở giữa kinh là bao
hàm chân-lý như thế.
Bởi Khảm trước đây Tượng cho Tứ khổ là Sanh, Lão, Bịnh,
Tử. Con đường lẩn-quẩn ấy kể từ khi có nhân loại đến giờ vẫn
chưa có phương giải quyết được. Nay, chính Đức Chí-Tôn
đến đem ánh sáng của Đạo-mầu rải khắp năm châu làm nền
tảng là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Như vậy thì ánh sáng của Ly là áng sáng của mặt trời chiếu ra.
Người Đạo Cao-Đài nhìn ánh-sáng này qua lăng kính của bức
"Thánh Tượng Thiên-nhãn Thầy"
Nguyên-nhân nào Đạo Cao-Đài thờ "Thánh Tượng ThiênNhãn"?
Thời tiền khai Đạo-Đạo "Ông Ngô-văn Chiêu là Người được
Đức Chí-Tôn thâu nhận làm Đệ-tử đầu tiên. Tuy Ngài chịu làm
Đệ-tử của Tiên Ông chớ chưa lập bàn thờ để thờ Tiên Ông, vì
không biết phải thờ làm sao?
Một bữa kia Tiên Ông dạy Ngài phải tạo ra một cái dấu hiệu gì
riêng để thờ. Ngài bèn chọn chữ Thập, Tiên Ông nói chữ Thập
cũng được, song đó là dấu hiệu riêng của Công-giáo, một nền
Đạo đã có sẵn rồi. Phải suy nghĩ mà tầm cho ra, có Tiên Ông
giúp sức, Ngài xin huỡn lại để có ngày giờ suy ngẫm. Mãn
tuần Ngài tầm cũng chưa ra.
Một bữa sớm mai, lúc tám giờ, Ngài đương ngồi trên võng
phía sau Dinh Quận ở nơi Ngài đang làm việc là Phú-Quốc,
bỗng đâu Ngài thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây, lộ ra
một con mắt thiệt lớn, rất tinh thần, chói ngời như mặt trời,
Ngài lấy làm sợ hãi hết sức, lấy hai tay đậy mắt lại không dám

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhìn, nửa phút đồng-hồ Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con
mắt ấy mà lại càng chói hơn Ngài bèn chấp tay vái rằng:
"Bạch Tiên Ông đệ tử rõ biết cái huyền diệu của Tiên Ông rồi,
đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy đệ tử sợ lắm. Như phải Tiên
Ông bảo thờ Thiên Nhãn thì xin cho biến mất tức thì".

LY BIỆT
離別
Ly biệt 離 別 Sự xa cách, sự chia ly. Trước cảnh biệt ly đau
đớn, kẻ còn người mất, muốn tỏ chút tình thì rót chung rượu lễ
để kỉnh mời gọi là Chung ly biệt, là Chung rượu để tiễn biệt
làm của lễ dâng lên cho người quá cố.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Chung ly biệt con đưa tay rót,
"Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu."

LY BÔI
離杯
E: The parting cup.
F: La coupe de départ.
Ly bôi là chén rượu để uống tiễn nhau khi ly biệt.( Ly: Chia lìa,
lìa tan. Bôi: cái chén để uống rượu)

LY CUNG
離宮
E: To leave the royal palace.
F: Quitter le palais royal.
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(Ly: Chia lìa, lìa tan. Cung: cung điện của vua). Ly cung là rời
khỏi hoàng cung, tức là lìa khỏi cung ngự của Thái tử. Đây là
chỉ Tất-Đạt-Đa khi xuất gia tu hành, rời Hoàng cung, tìm
đường giải thoát cho chúng sanh, đi vào rừng núi yên tĩnh để
tầm Đạo tu hành. Thái tử Tất Đạt Đa dùng ngựa Kiền Trắc;
vào nửa đêm Ngài lìa khỏi hoàng cung, Ngài thành Phật, lập
nền Phật giáo.
Kinh Khi Về có câu:
"Căn Ta Ca đỡ bước đi,
"Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung."

LY GIA CẮT ÁI
E: To leave the house and to cut the familiar love.
F: Quitter la maison et couper l'amour familial.
Ly gia cắt ái là rời khỏi gia đình, cắt đứt tình thương yêu. (Ly:
Chia lìa, lìa tan. Gia: nhà. Cắt: chặt đứt. Ái: thương yêu).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vào nơi đạo đức rồi, dầu cho phải cắt ái ly gia, chia
tình xẻ nghĩa, máu thịt đọan ly, mà làm cho tròn trách
nhậm xứng đáng của mình…

LY HẬN
離恨
E: Separation and regret.
F: Séparation et regret.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Hận: oán giận vì thương tiếc). Ly hận là
biệt ly và thương tiếc. Xa cách một cách thống hận

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Cõi Thiên xin gởi chút tình,
"Rót chung ly hận gật mình đưa thương."

LY HƯƠNG
離鄉
E: To leave one's country.
F: Quitter son pays.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Hương: quê hương, là điểm xuất phát ban
đầu). Ly hương là xa lìa quê hương xứ sở thật của mình. Nơi
cõi thế gọi là nơi chôn nhao cắt rún. Còn ở đây là chỉ cảnh
Thiêng Liêng Hằng Sống, là quê xưa cảnh cũ trên Tiên giới.
Loài người nay phải đến trần gian này học hỏi để tiến hóa.
Thầy dạy ngày 20-4-Bính Dần (Thứ hai, 31-5-1926):
"Thánh tâm dầu phải chịu khổn trần đi nữa thì chất nó cũng
vẫn còn. Các con khác hơn kẻ phàm là duy tại bấy nhiêu đó
mà thôi. Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi nữa, lòng
hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi còn nhớ
hoài nơi Tiên cảnh. Nếu chẳng vậy, ai còn dám ưng thuận hạ
thế cứu đời? Con chỉ có tu mà đắc Đạo. Phải ngó đến hằng ức
thiên vạn kẻ nhơn sanh chưa đặng khỏi luân hồi, để lòng từ bi
độ rỗi, kẻo tội nghiệp".

LY KINH PHẢN ĐẠO
離經反道
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Kinh: đạo thường, những phép tắc qui
định cần phải gìn giữ và tuân theo. Phản: làm trái lại. Đạo: đạo
lý). Ly kinh phản đạo là lìa xa đạo thường, làm trái đạo lý.
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LY LOẠN
離亂
E: Separated by trouble.
F: Séparé par trouble.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Loạn: rối loạn, giặc giã). Ly loạn là chia
lìa vì loạn lạc xảy ra.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn trong luân lý chẳng hòa thì dân cư bất mục, nước
chẳng hòa thì sanh ly loạn.

LY TÁN
離散
E: To disperse.
F: Se disperser.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Tán: tan ra). Ly tán là lìa tan, chia lìa tan
vỡ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn gia đình chẳng hòa thì cha con mích nhau, chồng
vợ lìa tan, anh em ly tán.

LY TIẾT
嫠節
E: The chastity of a widow.
F: La chasteté d'une veuve.
(Ly: đàn bà góa chồng. Tiết: tiết tháo, lòng cứng cỏi không
chịu khuất). Ly tiết là tiết hạnh của người đàn bà góa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LY TÌNH
離情
E: The separation of love.
F: La séparation de l'amour.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Tình: tình yêu). Ly tình là sự chia ly tình
yêu giữa vợ chồng.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Dâng mảnh tâm gọi là của Lễ,
"Chén ly tình là lệ ái ân.
"Dầu chi cũng nghĩa chí thân,
"Khối tình còn có một lần đấy thôi."

LY TRẦN
離塵
E: To leave the world.
F: Quitter le monde.
(Ly: Chia lìa, lìa tan. Trần: cõi trần, cõi của nhơn loại đang
sống, cõi trần gian). Ly trần là lìa trần, lìa đời, ý nói chết, linh
hồn rời bỏ cõi trần để trở về cõi thiêng liêng.
Thánh ngôn của Cao-Đài để lại một tâm lý cao độ mà quyền
năng Thiêng liêng dùng để gây một niềm tin lớn với nhân sanh
lúc bấy giờ. Vào thuở sơ khai các vị tiền khai Đại Đạo còn Xây
bàn để thỉnh Tiên về họa thi văn làm thú vui: Buổi Xây bàn
đêm ấy là lần đầu tiên, có lẽ là có chư vong muốn nhập và
tranh nhau nói chuyện nên làm xáo trộn, cái bàn gõ khi chửngchàng, khi lựng-khựng, làm cho ba ông càng ngạc nhiên lại
thêm chán nản nhứt là ông Cao Quỳnh Cư nghi rằng có hồn
ma hay ngạ quỉ vô phá phách, liền đó ông đề nghị không tiếp
nhận các vong linh đó và đồng cùng hai ông ngưng việc Xây
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

424

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

bàn. Qua đêm sau, nhằm ngày 6 tháng 6-Ất Sửu (dl: 26-071925) ba ông lại tiếp tục Xây bàn nữa, vì tánh ba ông cũng
hiếu kỳ muốn hiểu rõ hiện tượng kỳ lạ này coi tại sao cái bàn
linh động nhanh nhẹ và viết thành chữ nhiều thứ tiếng và có ý
nghĩa nữa. Ðêm nay ba ông không gặp trở ngại nào mà lại tiếp
đặng một bài thi bát cú: Tự thuật:
THI
Ly trần tuổi đã quá năm mươi,
Mi mới vừa lên ước đặng mười.
Tổng mến lời khuyên bền mộ chép,
Tình thương căn dặn gắng tâm đời.
Bên màn đôi lúc trêu hồn phách,
Cõi thọ nhiều phen đặng thảnh thơi.
Xót nỗi vợ hiền còn lụm cụm,
Gặp nhau nhắn nhủ một đôi lời.
Ký tên: Cao Quỳnh Tuân (Thiên Ðình)
Cao Quỳnh Tuân chính là phụ thân của ông Cao Quỳnh Cư, ly
trần hơn 25 năm về trước. Ðọc tới câu thứ bảy ông Cao
Quỳnh Cư quá mủi lòng cảm động, lúc nầy hai ông Phạm
Công Tắc và Cao Hoài Sang cũng bùi ngùi; ông Cao Quỳnh
Cư vội thốt: Thưa Thầy, ngày mai con nấu một mâm cơm
cúng, con kính thỉnh Thầy về chứng lòng thảo của con. Vong
linh nhập bàn, liền chuyển cái bàn ngõ ý khứng lời mời của
con và kế đó vong xuất. Sau khi tiếp đặng bài thơ Ðường luật,
vừa cao sâu vừa thâm thúy vì quá hiển-hích đúng với lời của
một từ phụ nhắn nhủ lại cùng con, tinh thần trí não của ba ông
càng thêm bấn loạn, vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục văn
chương và ý nghĩa bài thơ. Đây là nhịp cầu nối liền Tiên tục và
mở đường xuất Thánh để dẫn tới ngày Khai Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LÝ Quẻ 10. Quẻ Thiên Trạch Lý
Quẻ 10. Quẻ Thiên Trạch Lý 天 澤 履
Tượng: Nghi thức Đại-Đạo
Quẻ này là quẻ Thiên Trạch Lý. Đoài dưới là Đoài nội, Kiền
trên là Kiền Thượng. Kiền là Thiên, Đoài là Trạch, nên tên quẻ
đặt là Thiên Trạch Lý. Biệt số: 12
Vì sao sau quẻ Tiểu-súc lại tiếp lấy quẻ Lý?
Súc nghĩa là chứa nhóm lại, hễ vật chứa lại nhiều tất có lớn
nhỏ, vật nào để nơi nào tuỳ theo vị trí mà sắp đặt có nơi chốn,
có ngăn nắp, trật tự mới chỉnh đốn được.
Trật tự tức là Lễ, cho nên khi đã Súc rồi, tất phải có Lễ. Vậy
nên sau quẻ Tiểu-Súc tiếp lấy quẻ Lý.
Dịch nói "Lý giả Lễ dã". Lý là sự lễ nghi, phép tắc. Nơi Á-Đông,
Đạo đã khai nhiều, tức là thời Dương sáng, chính đính, là lúc
nhân sanh biết hồi đầu hướng thiện, đầy đủ văn vẻ. Dương
chính ắt mạnh. Ở thời khởi thuỷ, nếu lòng người quá vội vàng
thì không tránh khỏi sự vô lễ.
Khi Đức Chí-Tôn đến lập Đạo mọi chi tiết đều chính do chính
Đức Ngài sắp đặt, nên chi chi cũng không ngoài lý Dịch siêu
mầu. Lúc mới mở Đạo Thầy cho Thất Nương đến trước nhất.
Vì sao?
"Thất Nương khêu đuốc Đạo đầu,
"Nhờ người gợi ánh nhiệm mầu huyền vi."
(Kinh tán tụng công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu)
Chính cái họ và tên của Bà cũng là một sự định đặt trước:
VƯƠNG THỊ LỄ. Tức nhiên Bà đến báo trước cho nhân loại
biết rằng: Thầy lập cho nước Việt-Nam một nền Vương
Đạo lấy Lễ làm đầu.
Trước, ba ông họp nhau Xây bàn cầu cơ thỉnh Tiên, ba người
là bạn thân với nhau. Lần đầu, Thất Nương Diêu Trì Cung
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giáng, xướng hoạ thi thơ với nhau thật là tương đắc. Thất
Nương kính ba ông, xin kết tình huynh muội:
- Ông Cao-Quỳnh-Cư là Đại Ca ▬
- Ông Phạm Công Tắc là Nhị Ca ▬
- Ông Cao Hoài Sang là Tam Ca ▬
Nam là Dương, tượng cho mỗi người bằng một vạch liền
thành ra quẻ Càn. Cô là Tứ muội, Nữ tượng bằng vạch đứt.
Nếu đặt xuyên qua quẻ Càn thành ra chữ Vương 王 là Vua.
Chính là họ của Thất Nương, tên là Thị Lễ. Như vậy Đức ChíTôn cho Tiên Nương Vương Thị Lễ đến để báo cho ba ông
biết rằng: Thầy đến ban cho Việt Nam một nền Vương Đạo lấy
LỄ làm đầu, chính Thầy dùng Nho Tông chuyển thế, để dựng
lại Phong hoá nhà Nam
Ba vị: Hộ-pháp, Thượng phẩm, Thượng Sanh họp lại thành
quẻ Càn ☰ vi Thiên, Càn là trời. Sự có mặt của Thất Nương
tượng quẻ Đoài ☱ bởi Bà tôn tặng ba Ngài là huynh trưởng
tất nhiên Bà là em gái út, là Tứ muội. Trên Càn dưới Đoài
chính là quẻ Thiên Trạch Lý
nghĩa thâm diệu như thế.

.Vậy: "Lý giả Lễ dã". Dịch ý

Tinh thần văn minh của nhân loại cũng phải khởi đương từ đây
để làm sống lại nền nhân bản của mỗi dân tộc như Thánh ý
của Đức Chí-Tôn là:
Quốc Đạo kim triêu thành Đại-Đạo.
Nam phong thử nhựt biến Nhơn phong.
Vẻ sáng là văn minh, càng văn minh càng được biểu hiệu
bằng sự cung kính, thì mới hợp lễ, chứ văn minh mà không Lễ
là thác loạn. Chính cái Lễ-nghi phép tắc để làm điều hoà trật
tự từ trong tâm hồn đến ngoài xã hội.
Đức Thánh Khổng-Phu-Tử theo đạo thường để đi đến văn
minh sáng lạng và giữ cho người ta khỏi lầm lỗi, Vì vậy khi đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bước vào con đường văn-minh rồi, Thánh nhân mới răn rằng:
Phải biết kính từ lúc ban đầu, Sự giáo dục phải giữ nguyên
phong cách "Tiên học Lễ, hậu học văn". Nếu làm một nhà giáo
dục mà lãng quên phương châm này chỉ là chuốc lấy sự đau
thương, dù Đời hay Đạo cũng vậy. Cái đức kính cẩn để học Lễ
cho nên phải hiểu rõ chữ "Vô bất kính" nghĩa là không một
điều gì mà không cung kính. Kính là bước đầu vào việc Lễ.
Muốn cho người kính mình, mình phải tự kính trọng mình
trước Quẻ LÝ tượng Nghi thức Đại-Đạo:
Việc Đạo-pháp phải được trân trọng hơn nữa: tức nhiên đối
với Đạo Cao-Đài thì mọi việc đều được sự giáng dạy của Đức
Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-liêng bằng Huyền diệu Cơ Bút
tức là thời Tiểu-súc vừa qua. Khi được chỉ vẽ rõ-ràng, người
Tín hữu chỉ có một điều là tuyệt tin theo lời dạy, cho nên phải
sắp đặt đâu đó chu toàn, đúng theo Nghi thức của Đại-Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ. Thế nên quẻ Lý chính là Nghi thức Đại-Đạo
Thầy dạy: "Phép của Trời có một, là thương khắp cả chúng
sanh, nên định cho phẩm-vị hữu-hình và thiêng-liêng có một,
nghĩa là phải tương-đắc cùng nhau, đặng định-quyết phép
công-bình, lành thăng dữ đọa".
Sự Lễ nghi trong nền Đại-Đạo không có điều gì sáng tỏ hơn là
nghi thức LỄ NHẠC, vì đây là hồn Đạo.Và:
"LỄ là một việc rất trọng hệ, vì là cái hình thể của nền Đạo phô
bày ra trước mặt người."

LÝ SÂU
E: Deep reason.
F: Raison profonde.
Lý sâu là lý lẽ trong các bài Kinh cũng như lẽ Đạo rất sâu xa,
mầu nhiệm, mà sự biết đến đâu thì xem như là bến bờ đến đó,
chứ thật ra là vô cùng tận không thể hiểu nỗi.
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Bài Khai Kinh là một trong những bài Kinh tụng đọc trong Tứ
thời nhựt tụng của Đạo Cao Đài có câu:
"Làm người rõ thấu lý sâu,
"Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thanh Kinh."

LÝ TÀI
E: To administer the finance’.
F: Gérer les finances.
LÝ TÀI (Kinh tế lý tài)

LÝ BẠCH - ĐỖ PHỦ
Đây là hai vị thi bá đời Đường là Đức Lý Thái Bạch và Đỗ-Phủ.
Lúc sinh thời hai vị thường xướng họa thi thơ với nhau rất là
tâm đắc, nay về cõi hư linh mà cái phong nhã trong chất thơ lại
có phần thiêng liêng hơn nữa.
Thời tiền khai Đại Đạo, các Đấng nơi Diêu Trì Cung đến bằng
thi văn làm nhịp cầu duyên, hầu tiếp theo những ngày sau là
mở đường xuất Thánh. Đức Cao Thượng-Phẩm chợt lóe lên
một niềm vui, bèn nói rằng: Xưa nay tôi vẫn phục tài thơ văn
Lý - Đỗ, tức nhiên là một đôi tri âm tri kỷ, cũng là một bậc thi
bá dưới đời Đường Minh-Hoàng, là Đức Lý Thái Bạch và ĐỗPhủ. Đức Thượng-Phẩm thử mời về.. Sau khi khấn vái cầu
nguyện Đức Ngài, thì Đức Lý Thái-Bạch liền giáng cho Thi:
LÝ BẠCH (Noel 1925)
Ðường trào hạ thế hưởng Tam quan,
Chẳng vị công khanh chỉ hưởng nhàn.
Ly rượu trăm thi đời vẫn nhắc,
Tánh Tiên muôn kiếp vốn chưa tàn.
Một bầu phong nguyệt say ngơ ngáo,
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Ðầy túi thơ văn đổ chứa chan.
Bồng Ðảo còn mơ khi bút múa,
Tả lòng thế sự vẽ giang san.
Đức Lý-Thái-Bạch
Khi còn sanh tiền thì hai nhà thơ thường xướng họa thi thơ đối
ẩm cùng nhau thật là tương đắc lắm. Đặc biệt là Đức Lý khi
uống rượu thì thơ văn lai láng, tuôn tràn như nước suối, bấy
giờ người ngoài tự ghi chép lấy, chứ Ngài không cần giữ. Thế
mà cũng mấy ngàn bài thơ nổi tiếng. Riêng nhà thơ Đỗ-Phủ,
Thi tài cũng tương đương với Đức Lý, nhưng ông đẽo gọt, nắn
nót rất kỹ từng câu, từng ý. Đức Thượng-Phẩm nhớ đến tình
thâm giao của hai Đấng tài hoa ấy mới cầu Đỗ-Phủ về họa thơ
của Đức Lý. Người giáng họa lại ngay:
ÐỒ MỤC TIÊN hiệu Đỗ Phủ giáng họa thơ Lý Bạch:
Chẳng kể công khanh bỏ ấn quan,
Bồng Lai vui Ðạo hưởng an nhàn.
Thi Thần vui hứng ngoài rừng trước,
Rượu Thánh buồn say dưới cội tàn.
Nồng hạ trời thương đưa gió quạt,
Nắng thu đất cảm đổ mưa chan.
Vân du thế giái vui mùi Ðạo,
Mơi viếng Kỳ san tối Cẩm san.
(Đỗ-Phủ)
Thế mới hay rằng Thánh nhân khi gọi là bằng hữu chi giao,
quả thật hai Đấng tài nhân này là tấm gương sáng.

LÝ ĐẠI TIÊN (THÁI BẠCH KIM TINH)
Danh Ngài là Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm trong nền
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nay Ngài kiêm Giáo Tông vô vi nữa.
Nhân sanh niệm danh Ngài là "Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng
Kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ"
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Đức Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung nói: "Từ hồi tạo thiên lập
địa tới ngày nay, trong mỗi thời kỳ khai Đạo không có thời-kỳ
nào mà chính mình Thầy là Chủ-tể Càn-khôn thế-giới xuống
mà lập ra, không có một Tôn-giáo nào đặng một vị Đại Tiên là
Đức Lý Thái-Bạch lãnh làm Giáo-Tông như ngày nay. TệHuynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm
các việc hữu-hình tại thế cho Ngài, rồi ở trong có Người ámtrợ. Tệ-Huynh xin chỉ rõ quyền-hành lớn-lao của Đức Lý ĐạiTiên Thái-Bạch Kim-Tinh cho mấy em rõ:
Giáo-Tông vô-vi Đức Lý Đại-Tiên Ngài giáng cơ ban cho
THI
Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch.
Hiện Kim-Tinh trọng trách Linh-Tiêu
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều.
Càn-khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân.
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần,
Cho đến Đường-triều mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đương trị thế.
Trường-Canh Trích-Tử đến thăm trần,
Động-Đình thơ rượu đong muôn đấu,
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần.
Vâng lịnh Ngọc-Hư nay xuống thế,
Tam-kỳ độ rỗi các nguyên-nhân.
Đức Lý, Ngài dạy rằng: "Hễ Đạo trọng tức nhiên chư Hiền-hữu
trọng, vậy thì chư Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn
người Đời. Từ đây LÃO hằng gìn-giữ cho chư Hiền Hữu hơn
nữa. Nếu thoảng ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh
là cố ý muốn giá-trị chư Hiền-Hữu thêm cao-trọng hơn nữa.
Vậy Lão xin đừng để dạ phiền-hà nghe!"
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Đức Hộ-Pháp có giải-nghĩa Thơ của Đức Lý Đại Tiên. Người
nói như sau: Trong Thánh-ngôn Hiệp tuyển có bốn câu thi của
Ngài rất ngộ-nghĩnh:
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn,
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn.
Thế trung kỵ tử hà tri tử?
Tử giả hà tồn chủ "Tịch Hương".
久死今朝得復還
幸逢天命到開元
世中忌死何知死
死者何存主藉香
Cửu tử kim triêu đắc phục huờn là cảnh trần Ta chết đã lâu
mà hôm nay TA được phục sanh lại trong Thánh Thể của Đức
Chí-Tôn.
Hạnh phùng Thiên-mạng đáo khai nguơn là còn hạnh phúc
đặng Thiên-mạng đến khai nguơn. Tại sao Ngài nói đến?
Bần-Đạo đã thuyết: Cuối Hạ-nguơn Tam chuyển khởi Thượng
nguơn Tứ chuyển, Ngài đến khai nguơn là có duyên cớ. Bần
Đạo dám chắc rằng Đấng nào khác hơn Ngài thì không thihành được. Ngài đến đặng mở Thượng Nguơn Tứ chuyển.
Thế trung kỵ tử hà tri tử? Thế-gian sợ chết mà không biết cái
chết là gì! Chính Ngài hỏi rồi nói:
Tử giả hà tồn chủ tịch Huơng: Tịch Hương là tịch của Nữphái. Nữ-phái là nguồn sống của nhơn-loại, nếu nói nó chết thì
Ngài đến làm chủ của Nữ-phái nghĩa gì? Cầm cái giống của
thế-gian này chi?
Bây giờ nói đến quyền-hành của Ngài:
Chính Ngài cầm bút viết bài thơ trên cũng được Đức Hộ-Pháp
thuyết giải rành:
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Ánh Thái-Cực biến sanh Thái-Bạch là buổi Thái-Cực vừa nổ
hiện ra ánh-sáng Thái-Cực chính là Ngài, duy Đức Chí Tôn
cầm pháp; xin cả thảy nhớ nghe! Khi Đức Chí Tôn cầm pháp
hiện ra hai lằn Hạo-Nhiên-Khí đụng lại với nhau nổ, tức nhiên
trái khối lửa đó tạo Càn-Khôn vũ-trụ, ánh-sáng Thái-Cực đó là
Ngài.
Hiện Kim-Tinh trọng-trách Linh-Tiêu là các cung đẩu trên
mặt địa-cầu này đều hưởng ánh-sáng ấy, mà chính ánh sáng
duy chủ và điều khiển là Ngài.
Quyền-năng vâng thuở Thiên-triều là quyền-năng vâng lịnh
của Thiên-điều.
Càn khôn thế-giới dắt-dìu Tinh-quân là các cung đẩu trong
càn khôn thế-giới này, có Ngài duy chủ hết thảy.
Giải bài thơ kế tiếp:
Tinh-quân thọ sắc thuở Phong-thần là Ngài đoạt ngôi vị
cùng quyền-hành của Ngài có sắc phong thiệt hiện hồi đời
Phong-Thần.
Cho đến Đường-triều mới biến thân là đến đời Đường Ngài
mới biến thân.
Thái-Bạch Kim-Tinh đương trị thế là vì nguyên-linh ấy cầm
quyền trị thế.
Trường-Canh Trích-Tử đến thăm trần.
Động-Đình thi rượu đong muôn đấu là nơi Động Đình, hỏi
đến Ngài thì thiên-hạ đều biết danh Ngài.
Bồng-Đảo câu Tiên nắm một cần là nơi Bồng-Đảo Ngài cầm
Thiên-Thai cho Khổng-Giáo.
Vâng lịnh Ngọc-Hư nay xuống thế là buổi Đại-Đạo Tam-Kỳ
khai mở đây, Ngài thọ lịnh Ngọc-Hư đến trị Đạo.
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Tam-kỳ độ-rỗi các nguyên-nhân là chín mươi hai ức nguyênnhân thì Tam-Kỳ này Ngài độ-rỗi."
Quyền-hành của Ngài như thế, chính THẦY cũng đến nhắcnhở: "CƯ, con phải nhớ lời Thầy dặn rằng: Phải sợ Thái Bạch
cho lắm, khi Thầy giao quyền thưởng phạt cho Người. Chỉ sợ
cho ba đứa con mà xin bớt tính nghiêm khắc; song Thần,
Thánh, Tiên, Phật kia mà Người còn chẳng vị, huống lựa là
các con."
Đức Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung Nhựt xác nhận: "Cái
năng-lực của Đạo hôm nay được như thế là nhờ Đức Lý ĐạiTiên cầm quyền Thiêng liêng vô đối, nhờ người Anh Cả của ta
là Đức Lý Giáo-Tông điều-khiển quyền-năng vô-hình của
Ngài."
*Đức Hộ-pháp nói về Đức Lý Giáo-Tông:
"Bần-Đạo quên nói cái Tiên-tri của Ngài rất ngộ nghĩnh, thời
buổi ấy Ngài đến dạy, biểu Bần Đạo nghe lời, nếu không nghe
lời, ngày kia cái tai hại ấy tiêu-diệt hay đạt Đạo thì Hiền-hữu
gánh trách-nhiệm ấy nặng-nề trước. Bần-Đạo buổi nọ không
hiểu gì cả, Bần-Đạo nói toàn Thánh-thể Đức Chí-Tôn cả triệu
con người, cớ sao một mình Bần-Đạo gánh vác? Nói tiên-tri ấy
là thời giờ Ngài giao quyền GIÁO-TÔNG này cho Bần-Đạo,
Chưởng-Quản luôn Cửu-Trùng-Đài, nếu không nghe thì BầnĐạo gánh hết. Nếu không nghe lời Ngài buổi nọ, thì gánh này
giao lại cho ai? Nếu giờ phút này có muốn bỏ chớ không thể
sống với Đạo. Bần-Đạo xin nói, thế-gian này cầm quyền cơquan Chánh-Trị-Đạo hay định-luật trước, dưới tám Đạo NghịĐịnh lập nên Chánh-trị của nước như Ngài, Bần Đạo chưa ngó
thấy. Đức Lý ra tám Đạo-nghị-định mà Ngài lập trọn vẹn hết,
chúng ta cũng nên tôn-sùng đáng kính, đáng sợ quá đỗi. Đấng
cứu Đạo như thế Bần-Đạo đáng khen, kính Người cho đến tận
thế. Nếu nền Đạo Cao Đài còn mãi mãi thì công-nghiệp của
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Đức Lý Giáo Tông còn tồn-tại trong tâm-trí nhơn sanh luôn
luôn" (18-8 Kỷ-Sửu)
Thơ của Đức Lý Giáo-Tông:
Thánh tâm một khối tượng nên hình,
Đã hiệp Vạn linh với Chí Linh.
Riêu phướn từ bi tiêu loạn lạc,
Soi gương bác ái lập hòa bình.
Chiêu an tả đạo, trừ tà khí,
Độ tận quần sanh, chiếu cứu tinh.
Mở mắt thiên lương dìu chủng tộc,
Nghĩa nhân âu đổi lấy nhơn tình.
(Lý Giáo Tông)

LÝ LÃO QUÂN
李老君
Lý Lão Quân tức Lão Tử. Theo sử ký Tư Mã Thiên, Lão Tử là
người nước Sở 楚, huyện Khổ 苦, làng Lệ 厲, xóm Khúc nhân
曲 仁, ở tỉnh Hồ Nam bây giờ. Ngài họ Lý 李, tên là Nhĩ 耳, tự
là Bá Dương 伯 陽, thụy là Đam 聃. Ngài làm quan giữ Tàng
thất (Kho sách) ở Kinh đô Lạc Dương của nhà Châu.
Về gia thế thì sử sách không có nói đến, nhưng theo truyền
thuyết thì nói rằng mẹ của Lão Tử mang thai Ngài có đến 80
năm mới sinh Ngài do hông bên trái dưới cội cây lý. Khi Ngài
được sinh ra thì râu tóc dài và bạc trắng, mới gọi Ngài là Lão
Tử. Lão Tử chỉ cây lý mà bảo rằng đó là họ của Ngài.
Khi đến Kinh Đô nhà Châu, gặp Lão Tử hỏi lễ, lúc về Khổng
Tử bảo với các đệ tử rằng: Chim ta biết nó bay như thế nào,
cá ta biết nó lội làm sao, thú ta biết nó chạy cách nào. Thú
chạy, thì ta có thể lưới bắt nó, cá lội, thì ta có dây câu ví nó,
chim bay, thì ta có bẫy gài nó. Chí như con rồng, thì ta không
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biết nó theo mây theo gió mà bay luyện như thế nào. Nay ta
thấy Lão Tử như con rồng! "Ngô kim kiến Lão Tử kỳ do long
da!" 吾 今 見 老 子 其 猶 龍 耶
Ở tại Lạc Dương phía đông nhà Châu một thời gian lâu, sau
thấy nhà Châu suy, nên Lão Tử cỡi trâu đi về hướng tây, khi đi
đến cửa ải Hàm Cốc, quan lệnh là Doãn Hỷ 尹 喜. Biết Lão Tử
là một Thánh nhân nên quan Doãn tôn Ngài làm Thầy để xin
theo học Đạo.
Lão Tử ở lại Hàm Cốc dạy Đạo cho Doãn Hỷ và soạn ra bộ
sách nói về Đạo Đức, sách phân làm hai thiên, gồm có trên
5000 chữ. Sau này, quyển sách đó được gọi là "Đao Đức
Kinh". Rồi từ đó, Lão Tử cỡi trâu đi về hướng Tây mất dạng,
người ta không biết Ngài đi về đâu. Đức Lão Tử được vua
Đường Cao Tông nhìn là thủy tổ, nên truy phong cho Ngài
"Huyền Nguyên Hoàng Đế". Lão Tử là chơn linh của Đức Thái
Thượng Đạo Quân hóa sinh ra, là giáo chủ của Đạo Tiên.
Kinh Khi Về có câu:
"Dẫy xe trâu Côn Lôn trổi bánh,
"Lý Lão Quân mong lánh phong trần."

LÝ THÁI BẠCH (Tên)
E: Li-Tai-Pei.
F: Li-Tai-Pei.
Đức Lý Thái Bạch giáng cơ ngày 23-7-1934 nói rằng:
"À! buổi nào Lão cũng vẫn vậy. Lão nói thật rằng chẳng chi
làm cho Lão nao núng vì Đạo phải tùng đời. Lão đã nặng
mang trách nhiệm thay thế cho trọn Ngọc Hư cầm Thiên Thơ
cho đến ngày Hộ Pháp qui vị đặng giao lại thì tất nhiên phận
sự đôi bên phản ngược. Ấy vậy Hiền Hữu và Hộ Pháp đã chán
hiểu rằng: Nhị vị Hiền Hữu chuyển Thế Đạo, vì tư vị mà tùy
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theo phàm tánh, nên Thể Pháp không y Thiên Điều, làm nền
Đạo chinh nghiêng rối loạn. Còn thoảng như Lão phải tùy
phàm tánh của kẻ phản Đạo lộng quyền mà day trở Thiên Cơ
thì Đạo ngày nay đã tan tành rồi. Lão tưởng Đạo chết đã lâu
rồi chớ? Lão nói thật dầu đối với nhị vị Hiền Hữu là người tín
dụng của Lão đi nữa mà sự hành động chẳng hiệp với Thiên
Thơ thì chính tay Lão trừ răn, chớ không để lòng tư vị."
Đức Lý giáng cơ ngày 3-41948 dạy rằng:
"Chẳng lẽ Lão làm chủ phần
xác của nhơn sanh mà ngồi
khoanh tay không tìm
phương cứu chữa. Địa vị
của Hiền Hữu như Lão thì
Hiền Hữu phải định thế nào?
Chẳng phải vì những kẻ lợi
dụng vô tâm đọa đày thiên
hạ mà lại đố kỵ chẳng dám
cứu đời?...
Ngày mai nầy chiến sĩ Pháp
Hồi đã mãn học, Hiền Hữu
làm ơn nói với họ rằng: "Lão
lấy làm cảm xúc tâm Đạo của họ; lại dặn thêm rằng: Tinh thần
hạ tiện dân tự tôn thế nào, hạ tiện vẫn là hạ tiện. Còn tinh thần
cao thượng dầu hạ mình thế nào thì cao thương vẫn là cao
thượng. Nói rằng Lão xin họ làm thế nào cho Đạo trở nên mãi
tinh khiết, ấy mới người nghĩa của Lão".
VÍA ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG
Ngưỡng nguyện: "Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai
Nghiêm đạt đắc trí dõng thiên tài, thảo hích nang thơ, thanh
danh quán thế, phụng thừa thiên mạng, bảo thủ Đại Đạo Chơn
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Truyền, phò trì chư Đệ tử đào luyện trí thức tinh thần, thật
hành Chánh giáo, phổ hóa Nhơn sanh hiệp hòa chủng tộc, giải
cứu chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh, cộng hưởng
thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước.
Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái, cẩn sớ thượng tấu. Dĩ
văn
Viết thành chữ Hán:
仰 願: 德 李 大 仙 長 一 鎮 威 嚴 達 得 智 勇 天 才, 草 檄 囊 書,
聲 名 貫 世, 奉 承 天 命, 保 守 大 道 真 傳, 扶 持 諸 弟 子 陶 煉
智 識 精 神, 實 行 正 教, 普 化 人 生, 協 和 種 族, 解 救 戰 爭 苦
難, 挽 回 秩 序 安 寧, 共 享 盛 治 太 平,
清閒幸福. 諸 弟 子 同 誠 心 叩 拜, 謹 疏 上 奏. 以 文
Chánh thị Đức LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG NHỨT TRẤN OAI
NGHIÊM Thánh Đán.正 是 德 李 大 仙 長 一 鎮 威 嚴 聖 誕
Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm 李大仙長 一鎮威嚴:
là một vị Tiên Trưởng thọ lịnh Đức Chí Tôn làm Nhứt Trấn Oai
Nghiêm cầm quyền Tiên Giáo trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, kiêm
Giáo Tông Đạo Cao Đài.
Đạt đắc trí dõng thiên tài, thảo hích (1) nang thơ, thanh danh
quán thế, phụng thừa thiên mạng. 達 得 智 勇 天 才 草 檄 囊 書
聲名貫世奉承天命
Đạt đắc trí dõng 達 得 智 勇: Đạt được sự thông minh hiểu biết
và có sức mạnh mẽ.
Thiên tài 天 才: Sinh ra đã có tài, vượt hẳn người thường.
Nghĩa rộng: Những người tài giỏi phi thường.
Thảo hịch 草 檄: Thảo là soạn thảo. Hịch, một thể văn dùng để
kêu gọi, để hỏi tội, hay phủ dụ. Ở đây có lẽ dùng để chỉ chung
văn thi của Lý Bạch.
Nang thơ: Hay nang thư 囊 書: Túi sách.
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Thanh danh 聲 名: Có tiếng tăm, có tên tuổi.
Quán thế 貫 世: Thấu suốt thế gian, trùm cả cõi đời.
Thiên mạng 天 命: Mạng lịnh của Trời.
Bảo thủ Đại Đạo Chơn Truyền, phò trì Chư Đệ tử đào luyện trí
thức tinh thần. 保 守 大 道 真 傳 扶 持 諸 弟 子 陶 煉 智 識 精
神
Đại Đạo Chơn truyền 大 道 真 傳: Chơn pháp của nền Đại Đạo
được truyền lại.
Phò trì: Còn được viết phù trì 扶 持, có nghĩa là giữ gìn và giúp
đỡ.
Đào luyện 陶 煉: Nung đúc rèn luyện.
Thật hành Chánh giáo, phổ hóa Nhơn sanh hiệp hòa chủng
tộc, giải cứu chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh. 實 行
正教普化人生協和種族解救戰爭苦難挽回秩序安寧
Chánh giáo 正 教: Một nền tôn giáo chơn chánh.
Phổ hóa 普 化: Giáo hóa rộng khắp.
Chủng tộc 種 族: Giống người.
Giải cứu 解 救: Cứu giúp để thoát khỏi.
Long vị thờ tại Đền Thánh viết:
Thái Bạch Kim Tinh 太 白 金 星.
Ngài giáng linh nơi nước Trung Hoa là Lý Thái Bạch vào năm
702 đời vua Trần Huyền Tông nhà Đường. Mẹ Ngài nằm
mộng thấy sao Trường canh hay sao Thái Bạch Kim Tinh sa
xuống mình Bà, nên đặt tên là Lý Thái Bạch, gọi tắt là Lý
Bạch.
Hồi được bảy tuổi, Lý Bạch chưa biết nói, nhưng khi bà mẹ
bồng lên lầu, bổng nhiên Ngài ngâm được bốn câu thơ mà ý
thực quái dị:
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Nguy lâu cao bách xích,
危樓高百尺
Thủ khả trích tinh thần.
手可摘星晨
Bất cảm cao thanh ngữ,
不敢高聲語
Khủng kinh thiên thượng nhân. 恐 驚 天 上 人
Nghĩa là:
Vòi vọi lầu trăm thước,
Vói tay hái được sao.
Chỉ e nói lớn tiếng,
Kinh động Tiên trên cao.
Lớn lên, Lý Bạch tướng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ,
thông minh dĩnh ngộ. Lúc thiếu thời Ngài có tài văn chương,
nổi tiếng là một thi gia, được người đương thời tặng danh hiệu
"Trích Tiên" là Ông Tiên bị đày (Thiên thượng trích Tiên nhân
天上謫仙人).
Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ 青蓮居士
Bản tính của Ngài không ham danh lợi, thích đi chơi khắp các
danh thắng ở bờ sông Trường giang, giao du với những ẩn sĩ
mà đời gọi là Trúc Khê lục dật.
Ngài được phong đến chức Hàn lâm học sĩ, nhưng vì không
ham danh lợi, quyền tước, nên Ngài không chăm lo việc nước,
mà chỉ uống ruợu ngâm thi mà thôi.
Vua Đường Huyền Tôn rất trọng Ngài, nhưng Ngài không như
phàm phu khác mà đem cái tài hoa của mình nịnh bợ bọn
vương hầu; trái lại, Ngài xin trở về hưởng nhàn. Có lần say
ruợu Ngài ngâm nga ý-chí của mình, coi đời như giấc mộng,
bon chen làm chi cho cực lòng.
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật tuý

處世若大夢
胡為勞其生
所以終日醉
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Đồi nhiên ngọa tiền doanh

頹然臥前楹

Giác lai miện đình tiền
覺來眄庭前
Nhất điểu hoa gian minh.
一鳥花間鳴
Tá vấn thử hà nhật?
借問此何日
Xuân phong ngữ lưu oanh. 春 風 語 流 鶯
Cảm chi dục thán tức
感之欲嘆息
Đối chi hoàn tự khuynh.
對之還自傾
Hạo ca đãi minh nguyệt
浩歌待明月
Khúc tận dĩ vong tình
曲盡已忘情
(Lý Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí)
Nghĩa là:
Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình.
Suốt ngày mượn chén khuây tình,
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba.
Tỉnh ra trông mé trước nhà,
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào.
Hỏi xem ngày ấy ngày nào,
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông.
Thở than cảm xúc nỗi lòng,
Chuốc thêm ít chén say cùng cảnh vui.
Hát ngao chờ bóng trăng soi,
Ca vừa dứt khúc, đã nguôi mối tình.
(Trần Trọng Kim dịch)

LÝ-THÁI TỔ (974-1028) (Phật Học)
李太祖
Vua Lý Thái-Tổ, họ Lý, tên Công-Uẩn, là người châu Cổ pháp
(nay thuộc huyện Đông ngạn) Tỉnh Bắc giang (sau này huyện
Đông ngạn thuộc về tỉnh Bắc Ninh).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vào khoảng giữa niên hiệu Ứng Thiên, Lý Công Uẩn mới bắt
đầu ra làm quan, thờ Vua Lê Trung Tông..Đến khi Vua Lê
Trung Tông bị Lê ngọa triều sát hại, các quan trong triều đình
đều chạy trốn mất dạng, chỉ có một mình Công Uẩn ôm lấy
thây Vua Trung Tông mà khóc lóc. Vua ngọa triều khen ngợi
Công-Uẩn có lòng trung đối với vua và cho Công Uẩn làm
chức "Tứ sương Phó chỉ huy sứ". Nguyên trước đó, tại châu
Cổ pháp có cây gòn bị sét đánh, trong có hiện ra hàng chữ
như sau "Hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành" 和 刀木落
十八子成
Sư Vạn Hạnh tự giải lý rằng "Hòa đao mộc" hiệp lại là chữ LÊ
梨 "thập bát tử" là chữ LÝ 李 Sư Vạn-Hạnh mới nói với Công
Uẩn "Ta xem câu Sấm lạ lùng kia, thì họ Lý đã đến hồi hưng
thịnh. Nay trong họ Lý không ai bằng Công Uẩn, Bởi thân vệ
(tức công Uẩn) là người có đức khoan hòa, hiền từ, nhân ái và
dung thứ, rất được lòng quan quân và dân chúng. Một con
người cầm giữ binh quyền và đứng đầu muôn dân trong lúc
này, nếu bỏ Thân vệ đi, thì còn có ai đảm đương nỗi đại sự?"
Công Uẩn sợ hãi lời nói trên của Sư Vạn Hạnh bị tiết lộ ra
ngoài, mới nhờ người anh đem Sư Vạn Hạnh dấu kín ở núi
Tiêu Sơn, nhưng cũng do đó mà công Uẩn sinh lòng tự tin. Từ
đây Công Uẩn bắt đầu chớm nẩy nở cái ý dòm ngó, rình rập
ngôi báu của nhà LÊ. Người đời bấy giờ cũng phụ họa theo
nữa.. Lê ngọa triều thường ăn quả Ngũ liêm (quả khế) nhân
được hột Lý ở trong quả ấy, mới cảm giác câu Sấm ngữ trên,
rồi âm thầm tìm người họ Lý để giết. Lý Công Uẩn ở bên cạnh
nhà Vua mà không hay biết chi hết. Kịp đến khi Lê ngọa triều
mất, tự quân (vua con nối ngôi) còn thơ dại, quan Chi hậu nội
thần là Đào Cam Mộc thăm dò biết được ý của Công Uẩn
muốn triều đình trao ngôi Vua cho mình, mới cùng với các bậc
khanh sĩ và bá quan trong triều âm mưu sách lập Công-Uẩn
lên ngôi Thiên Tử. Người người đều bằng lòng và phục tùng.
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Bấy giờ triều đình rước Công-Uẩn lên chánh Điện, tôn lập lên
ngôi Hoàng Đế tức là LÝ THÁI TỔ. Ông lên ngôi vua vào năm
Canh Tuất (1010) đặt niên hiệu Thuận Thiên.
Vua Lý Thái Tổ dời Kinh đô về thành Thăng Long. Ngài trị vì
được 18 năm. Sau đây là bài thơ
VỊNH LÝ THÁI TỔ
Thập bát tử thành" tuy hữu Sấm,
十八子成雖有讖
Hòa đao mộc lạc" khởi vô tâm
和刀木落豈無心
Nhược phi Vạn Hạnh khuy thành ngữ 若 非 萬 行 傾 誠 語
Thùy biện đương niên nhứt khốc thâm. 辨 當 年 一 哭 深
Tạm dịch:
LÝ nên nghiệp tuy đà có Sấm,
LÊ mất ngôi há phải vô tâm.?
Không nhờ Vạn Hạnh lời thành khẩn
Ai thấu đương niên kẻ khóc thầm?
Nhà LÝ thành công tuy có Sấm,
Vua LÊ thất cước há vô mưu.
Không nhờ vạn Hạnh câu thành ngữ
Ai biết đương niên kẻ khóc sầu
(Trích Ngự chế việt Sử tổng vịnh. Trang 82-84)
Lý Thái Tổ Một vị vua lừng danh của đất Việt, là người sáng
lập triều LÝ. Khi bước lên ngôi năm 1010. Dưới thời Lý Thái
Tổ, Đạo Phật hưng thịnh, khoảng trên 300 ngôi chùa được
xây. Ðời này là thời gian phát triển rực rỡ của Phật giáo, là
thời kỳ mà các nhà Vua coi trọng Đạo pháp, xây cất chùa
chiền. Trong thời gian này, các Kinh quan trọng như Kim
cương, Dược sư, Diệu Pháp Liên Hoa được in và phổ biến
rộng.
Ông tên là Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp. Cha mất trước
khi ông ra đời và ngay sau khi sinh ra ông thì người mẹ cũng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mất theo. Ông được một vị Tăng trong chùa nuôi lớn. Ðến 8, 9
tuổi, vị này gửi ông theo học với Thiền sư Vạn Hạnh.
Nhờ những điềm linh báo trước, Thiền sư Vạn Hạnh biết là
ông sẽ lên ngôi Vua thành lập nhà LÝ và vì vậy hết lòng phò
tá. Khi Lê Long Ðĩnh mất, ông được các vị quan trong triều tôn
lên làm Hoàng Đế. Ông thấy cố đô Hoa Lư chật hẹp bèn dời
đô về La Thành. Theo truyền thuyết, khi đến La Thành, ông
thấy một con Rồng vàng bay lên nên vì vậy đổi tên thành
Thăng Long Thành – Thủ đô Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lư thành
phủ Tràng An và Cổ Pháp thành phủ Thiên Ðức. (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

LÝ THÁI TÔNG
Vua Lý Thái Tông lên ngôi năm Mậu Thìn (1028) đặt niên hiệu
Thiên Thành. Năm Giáp Tuất (1034) Ngài cải nguyên là Thông
Thụy. Năm Kỷ Mão (1039) Ngài lại cải nguyên là Càn phù hữu
đạo.
LÝ THÁI TÔNG, tên thật là Phật Mã, lại còn một tên nữa là
Đức Chánh là con đầu lòng của Vua Lý Thái Tổ. Sau khi Lý
Thái Tổ lấy được nước và lên làm Vua, Lý Thái Tông được lập
làm Hoàng Thái Tử. Đến khi Lý Thái Tổ mất, ba vị Vương là
Đông chinh, Dực thánh và Võ Đức cùng đốc suất phủ binh vào
mai phục ở nới Cấm thành, âm mưu làm loạn.
Hoàng Thái Tử (tức Lý Thái Tông) từ cửa Tường phù vào nội
điện, đi tới điện Càn Nguyên mới biết có biến cố xảy đến. Thái
Tử liền sai đóng kín các cửa điện, rồi khiến các vệ sĩ gìn giữ
Cung điện và phòng bị đối phó với tình hình. Lúc bấy giờ, binh
Tam phủ (binh của ba vị Vương kể trên) tiến vào gấp rút, Thái
Tử mới sai Quan nội thị (chức quan hầu trong nội điện) là Lý
Nhân Nghĩa vá cung thần (vị đại thần trong các Cung điện) là
Lê Phụng Hiểu mở cửa Cấm thành ra nghinh chiến. Lê Phụng
Hiểu cầm gươm đưa lên và quát lớn, kể tội lỗi của ba vị
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Vương rồi hầm hầm xông thẳng tới giết Võ Đức, quân ba phủ
liền bị tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Dẹp yên được nội loạn rồi,
Hoàng Thái Tử lên ngôi Hoàng đế tức là Lý Thái Tông. Ngài ở
ngôi được 27 năm.
Thời ấy các động Trệ nguyên, Định nguyên, Lâm tây, Quảng
nguyên, Văn châu và Vật Dương thuộc châu Hoan và châu Ái,
động nào cũng có bọn người làm phản, Đế đều dẹp yên được
cả.. Đế lại sai tướng đánh nước Ai-lao, cả thắng rồi mới kéo
quân về. Nước Chiêm Thành tự ý bỏ lễ triều cống nước ta,
nhà Vua thân hành đem quân đi đánh, bắt được Chúa nước
ấy là Sa-đẩu và bắt sống bọn giặc hơn 5.000 người. Bọn
người ấy được định cư ở trấn Vĩnh Khang đến châu Đăng.
Lúc trước, khi vua Lý Thái Tổ mất mà chưa được an táng,
nhân dịp ngày Đản sinh của Đế (tức Lý Thái Tông). Đế sai
người lấy tre về làm núi Vạn tuế Nam sơn ở sân Rồng, rồi
khiến bọn hát chèo vào trong núi ấy tấu nhạc hát múa và cho
các quan trong triều đình ăn yên. Đến khi nhà Vua đi đánh
nước Chiêm Thành, lại bắt được bọn cung nữ hát khúc điệu
Tây thiên rất hay và đem họ về, rồi làm Cung riêng cho họ ở.
Thơ VINH LÝ THÁI TÔNG
Nội nạn Sam di lại Tướng tài,
Tứ chinh lũ sách viễn nhân lai
Tây Thiên khúc điệu dai thùy lạc
Vạn tuế Nam sơn bất tự ai.
Tạm dịch:
Tướng tài nhờ cậy dẹp Ba Vương,
Người lạ đưa về tự bốn phương.
Khúc hát cùng ai vui vẻ nhỉ?
Nam Sơn chẳng biết tự mình thương.
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LÝ THÁNH TÔNG (1023-1072) (Phật Học)
李聖宗
Lý Thánh Tông Vua thứ ba đời nhà Lý, nổi danh với tấm lòng
từ bi, yêu nước thương dân như con. Ông chính là người phát
hiện tài năng của Thiền sư Thảo Ðường và cũng được xem là
người cùng khai sáng Thiền phái Thảo Ðường, dòng Thiền thứ
ba sau hai hệ phái khác là Tì-ni-đa Lưu-chi và Vô Ngôn Thông.
Mẹ của ông là Mai Thị, một hôm mơ thấy mặt trăng rơi vào
bụng và biết rằng mình có mang. Ngày 25 tháng 2 năm Thuận
Thiên thứ 14 (1023), Hoàng hậu sinh ông tại cung Long Ðức.
Thuở nhỏ ông đã tỏ ra là một người thông minh đĩnh ngộ, văn
võ toàn tài. Vì cung Long Ðức được xây ở ngoại thành và đã
sống ở đây 27 năm trước khi lên ngôi, ông thấu hiểu nỗi khổ
của bần dân, cảnh đói rét, sự bất công ở các miền thôn dã.
Hai câu chuyện sau thường được nhắc:
- "Một lần ông tham dự một buổi xử kiện với Công chúa Ðộng
Tiên. Phạm nhân là một chàng trai trẻ, vì không hiểu biết luật
pháp nên lỡ vi phạm. Vua gọi quan Tòa lại, chỉ vào con gái của
mình nói: Ta yêu con ta cũng như các bậc cha mẹ yêu con cái
của họ. Trăm họ không hay biết nên tự phạm vào luật pháp, ta
rất thương xót. Từ nay, các tội bất kỳ nặng nhẹ cần răn dạy kỹ
lưỡng và nhất nhất đều phải khoan giảm.
- Lần khác, gặp ngày trời rất lạnh. Nghĩ đến dân, vua chạnh
lòng với tả hữu: Ta ở trong thâm cung, sưởi lò than, mặc áo
hồ cừu mà khí lạnh vẫn còn thế này huống hồ những kẻ bị
giam trong ngục thất, xiềng xích khổ đau, ngay gian chưa định,
bụng không cơm no, thân không áo ấm, một khi gặp cơn gió
lạnh thổi há chẳng bị chết rét ư? Ta rất đỗi thương xót.
Nói xong, vua sai tả hữu đem chăn chiên trong kho ban cho tù
nhân và mỗi ngày phát cho tù nhân hai bữa cơm. Và vua
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xuống chiếu miễn cho cả nước một nửa số thuế năm đó (trích
Quỳnh Cư).
Ngoài những trách nhiệm đối với dân, với nước, ông còn đặc
biệt chú tâm đến Đạo Phật, cho xây cất rất nhiều chùa chiền.
Ông mời Thiền sư Thảo Ðường vào cung để hỏi về Thiền và
Kinh luận và phong cho Thảo Ðường danh hiệu Quốc sư. Tư
tưởng thấm nhuần đạo lý của ông được ghi lại trong sử sách
như sau:
"Khác với các triều đại trước, Lý Thánh Tông đem Đạo vào
đời, mà cuộc đời ấy, theo nhà vua, phải lấy việc phụng sự dân
tộc, lấy sự đồng tâm nhất trí làm mục đích để tập trung vào
hành động thiết thật, cứu thế bằng đức tin. Vua đã tìm thấy
trong Phật học triết lý sinh thành dưỡng dục theo nghĩa dài lâu
nối tiếp, là phương tiện dạy cho dân hiểu mình là ai, lấy ý chí
tự cường để thắng số mệnh, phụng sự cho sự phồn vinh bền
vững của quốc gia. Cũng do vậy, dân chúng Ðại Việt tìm thấy
nguồn cảm hứng vừa sâu rộng vừa cao siêu của mình ở tình
yêu hiện thật và đại đồng Phật giáo, ở lòng từ bi bác ái cứu
khổ, cứu nạn, cứu vớt chúng sinh. Nhân dân đến với Đạo
không phải vì chán ngán cuộc đời mà vì muốn sống cuộc đời
cao cả là đời sống tâm linh. Những nhà tu hành đời Lý không
phải là những người chán đời đi ở ẩn mà là những người xuất
thế để nhập thế, những người có học vấn để giúp đời và giúp
người. Vì vậy, đời Lý người tu hành xuất hiện khắp nơi. Chùa
và đình thất mọc lên khắp nước. Kiến trúc chùa chiền thời ấy
rất giản dị, dịu mát ẩn dưới bóng đa linh thiêng và tôn kính.
(trích Quỳnh Cư).
Năm Nhâm Tí (1702), ông mất rất đột ngột, thọ 50 tuổi, trị vì
được 17 năm.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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LÝ THIẾT QUẢ (LÝ NGƯNG DƯƠNG)
Là nguơn linh của Ông Lê Văn Trung (1876 - 1934)
Phẩm: Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
Lý Thiết
Quả
người đất Giáp,
sinh đời nhà Tùy,
tên là Hồng Thủy,
tiểu tự Thiết Quả
(hay Quẩy). Người
khôi ngô, tu luyện
ở Nham Động.
Trước khi xuất
Chơn thần đi học
với Đức Lão Tử,
Thiết Quả dặn đệ
tử: giữ xác Ta ở đây, hồn Ta đi trong 7 ngày. Sau thời gian đó
Ta không về thì hủy xác. Mới 6 ngày, mẹ học trò bị chết, người
học trò vội hủy xác Thầy. Lý Thiết Quả xong việc trở về, không
thấy xác, nhập vào tử thi của một kẻ hành khất. Ngài biến bị
và gậy của kẻ ăn mày thành "Bầu Hồ lô và gậy sắt" làm Bửu
pháp của Ngài. Do đó, Lý Thiết Quả chân què, mặt và thân
hình xấu xí, tay cầm bầu rượu.
Đức Lý Ngưng Dương hay Lý Thiết Quả cho thi:
"Đại hỉ chư Đạo-hữu:
Trời đất riêng tay giữ một bầu,
Ngàn mây dặm gió gót chơn thâu.
Rừng tòng thong-thả nhàn ra dạo,
Đền Ngọc thung-dung rảnh đến chầu.
Thoát tục sớm dìu nên Bảy bạn,
Dẫn phàm nay rảo khắp Năm châu.
Thế trần mừng gặp Tam-Kỳ độ,
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Biển khổ thuyền đưa khách lánh sầu.
Lý-Ngưng-Dương
Hai vị nầy có điểm giống nhau là hay cứu người.
Ngài LÊ VĂN TRUNG quê ở Chợ Lớn, sinh ra trong một gia
đình Nho phong. Ông rất thông minh năm 17 tuổi đã được bổ
vào ngạch Thư ký Soái phủ Nam Kỳ. Năm 1906, ông đắc cử
Hội Đồng Quản Hạt. Năm 1911, ông đề xướng trường Nữ Học
Đường, được thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh. Ông Lê Văn Trung
được Đức Cao Thượng Phẩm độ vào cửa Đạo năm Ất Sửu
(Dl 6-10-1925).
Ông từ chức Nghị viên, phế đời hành Đạo:
Ngày 23-4-1925 đắc phong Đầu Sư, Thánh danh Thượng
Trung Nhựt.
Ngày 03-10-Canh Ngọ (1930) Đức Lý Giáo Tông ban cho Ngài
phẩm "Quyền Giáo Tông" hữu hình.
Đức Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung hành Đạo: Tính từ ngày
Khai Đạo là 15-10- Bính Dần (19-11-1926)
Lúc Ngài qui Tiên ngày 13-10-Giáp Tuất (19-11-1934) đúng 8
năm tròn, không thừa không thiếu 1 ngày. Điều ấy đúng vào
con số Bát Tiên mà Ngài là vị Tiên trưởng. Về lý Đạo thì Ngài
đã nắm trọn Bát Quái Cao Đài vào tay.Ấy là Đấng đã "thay
Trời tạo thế" trong nền Đại-Đạo.
Tượng Đức Quyền Giáo-Tông LÊ VĂN TRUNG đứng trên quả
đất đặt trước Bạch Ngọc Chung Đài (lầu chuông) của Đền
Thánh. Nguơn linh Ngài là Lý Ngưng Dương hay là Lý Thiết
Quả.
Hiện nay Tháp của Ngài đặt phía sau Bát Quái Đài Đền Thánh
- Toà Thánh Tây Ninh-.
Đức Hộ Pháp đề Thần Lý Ngưng Dương du Nam: (1949)
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Bầu linh gậy sắt quảy du Nam,
Nương bóng Từ Bi đến cõi phàm…
Bảy Bạn ai còn nơi cõi thế,
Đông du xin nhắc chuyện ông Lam.
Tượng, Đức Quyền Giáo Tông tay trái cầm gậy sắt, tay phải
cầm quyển Thiên Thơ (Bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) đúng
câu "Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng".
Cũng nên phân biệt những quyển sách có trên các bức Tượng
trong Đền Thánh như:
- Đức Khổng-Tử tay cầm quyển sách cuộn tròn ấy là Bộ
Xuân-Thu mà bình sinh Đức Ngài đã san định. Nay là buổi
Cao-Đài Đại-Đạo nên bộ Xuân Thu trở thành Cổ pháp của Đạo
Thánh, là một trong Cổ-pháp Tam giáo:
"Xuân-Thu, Phất chủ, Bát-vu,
"Hiệp qui Tam-giáo hữu cầu chí chơn".
(Kinh Phật-Mẫu)
- Đức Quan-Thánh tay cầm sách mở ra, cũng là bộ XuânThu, nhưng Đức Quan-Thánh là người học ở Bộ Xuân Thu,
lập chí từ đó "Chí tại Xuân Thu tâm tại Hớn".
Như vậy là có cả thảy ba bộ sách cũng vừa đủ cho người Cao
Đài suốt thông lý Đạo, là số ba tròn đầy rồi!
Như vậy Giáo Tông trong cửa Đạo có các Ngài:
- Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ
Độ là Giáo-Tông chánh vị, thuộc về Thần.
- Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, chỉ mới "Quyền" thuộc
về Khí.
- Ngài Ngô văn Chiêu thì Đức Chí-Tôn định ban phẩm GiáoTông, trong thời gian 10 ngày thì bị biếm. Nhưng Ngài cũng có
công "mời gọi" các bậc lương sanh, truyền lại phương thức
thờ Thiên Nhãn Thầy, thuộc Tinh.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

450

▐ Q.2 VẦN L

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Vậy Tinh - Khí - Thần đã đủ. Thế nên trong cửa Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ này không một ai có quyền xưng là Giáo-Tông nữa
cả.
Thánh ngôn Đức Lý có dạy ngày 19 - 3- 1928:
"Ðại hỉ, Ðại hỉ! Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm vị của
chư Hiền hữu. Tỷ như ngôi của Thượng Ðầu Sư, Ngọc Ðầu
Sư, Thái Ðầu Sư, Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh,
hay là Giáo Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng
cho ai, thì họ ngồi địa vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy
có hai Thái Bạch, hai Thượng Trung Nhựt, hai Ngọc Lịch
Nguyệt, hai Thái Nương Tinh, hai Hộ Pháp, hai Thượng
Phẩm, hai Thượng Sanh bao giờ, hiểu à!"

LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG
李大仙長
Nói cho đầy đủ phải là "Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" 李大仙長兼教宗大道三期 普度. Ngài
là một vị Tiên Trưởng thọ lịnh Đức Chí Tôn làm Nhứt Trấn Oai
Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cầm quyền
Tiên Giáo trong thời buổi này.
Ngài có tên là Thái Bạch Kim Tinh họ Lý, tên Bạch, tự là Thái
Bạch, hiệu là Thanh Liên cư sĩ, biệt hiệu là Trường Canh
"Trường Canh trích tử đến thăm trần", Ngài thường được
người đời gọi là Lý Trích Tiên (vị Tiên bị đày xuống trần gian
họ Lý). Tiên sinh ra đời vào năm 701 sau Tây lịch, quê quán ở
đất Xương minh, nay thuộc Tỉnh Tứ Xuyên. Ngài ra làm quan
từ năm 42 tuổi và mất vào năm 62 tuổi (762 sau Tây lịch).
Đức Lý giáng cho tại Khổ Hiền Trang bài thơ như vầy:
GIÁO truyền Đại Đạo khắp Đông Tây,
TÔNG chỉ Tây Ninh với cảnh nầy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN L▐

451

THÁI cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
BẠCH minh điều luật sửa tà tây.
Tà tây Nghị định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên Điều sửa quẩn quanh.
Luật lịnh Ngọc Hư đâu để sót,
Phàm nầy sửa thử, sửa sao ranh.?
Ngài giáng linh nơi nước Trung Hoa là Lý Thái Bạch vào năm
702 đời vua Trần Huyền Tông nhà Đường. Mẹ Ngài nằm
mộng thấy sao Trường Canh hay sao Thái Bạch Kim Tinh sa
xuống mình Bà, nên khi Bà hạ sinh thì đặt tên là Lý Thái Bạch,
gọi tắt là Lý Bạch. Khi lên bảy tuổi, Lý Bạch chưa biết nói,
nhưng khi bà mẹ bồng lên lầu, bỗng nhiên Ngài ngâm được
bốn câu thơ mà ý tứ thực tân kỳ:
Nguy lâu cao bách xích,
危樓高百尺
Thủ khả trích tinh thần.
手可摘星晨
Bất cảm cao thanh ngữ,
不敢高聲語
Khủng kinh thiên thượng nhân. 恐 驚 天 上 人
Dịch nghĩa (Soạn giả phụng dịch):
Vòi vọi lầu cao trăm thước cao
Sao trời hái thử nắm ngàn sao.
Chỉ e khua động Sao rơi rụng
Kinh động Thần Tiên mãi đỉnh cao!
Lớn lên, Lý Bạch tướng mạo khôi ngô, cốt cách thanh kỳ,
thông minh dĩnh ngộ. Lúc thiếu thời Ngài có tài văn chương,
nổi tiếng là một thi gia, được người đương thời tặng danh hiệu
là "Lý Trích Tiên" tức Ông Tiên bị đày, do câu "Thiên thượng
trích Tiên nhân" 天上謫仙人
Lý Bạch có tên hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ 青蓮居士. Bản tính
của Ngài không ham danh lợi mà chỉ thích ngao du, viếng
khắp các danh thắng ở bờ sông Trường giang, giao du với
những ẩn sĩ mà đời gọi là Trúc Khê lục dật.
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Ngài được phong đến chức Hàn Lâm Học Sĩ, nhưng vì không
ham danh lợi, quyền tước, nên Ngài không chăm lo việc nước,
mà chỉ uống ruợu ngâm thi mà thôi.
Vua Đường Huyền Tôn rất trọng Ngài, nhưng Ngài không như
hạng thường nhân khác mà lại xin trở về hưởng nhàn. Có lần
say ruợu Ngài ngâm ngợi tỏ ý-chí của mình, xem đời như giấc
mộng phù du, không phải là nơi Ngài ham thích:
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật tuý
Đồi nhiên ngọa tiền doanh

處世若大夢
胡為勞其生
所以終日醉
頹然臥前楹

Giác lai miện đình tiền
覺來眄庭前
Nhất điểu hoa gian minh.
一鳥花間鳴
Tá vấn thử hà nhật?
借問此何日
Xuân phong ngữ lưu oanh. 春 風 語 流 鶯
Cảm chi dục thán tức
感之欲嘆息
Đối chi hoàn tự khuynh.
對之還自傾
Hạo ca đãi minh nguyệt
浩歌待明月
Khúc tận dĩ vong tình
曲盡已忘情
(Lý Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí)
Soạn giả phụng dịch:
Có nghĩa gì đâu giấc mộng Huỳnh?
Xuyến xao chi nhọc kiếp phù sinh?
Rượu nồng một chén tình cao ngất
Nghiêng ngửa men đời toại buổi sinh
Tỉnh giấc nhìn ra hiên vắng tanh!
Véo von chim hót giọng hòa thinh
Thời gian ta biết ai hay biết?
Đông đến Oanh đề vui báo tin.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Than thở tình nồng tỏ khúc nôi?
Chuốc thêm mấy chén rượu ly bôi!
Nghêu ngao cùng ánh trăng mờ tỏ.
Gãy khúc thơ tình men ngất ngây.
(Trần Trọng Kim dịch)
Ở đời tựa giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao nhọc mình.
Suốt ngày mượn chén khuây tình,
Say rồi nghiêng ngửa bên mành hàng ba.
Tỉnh ra trông mé trước nhà,
Một con chim hót trong hoa ngọt ngào.
Hỏi xem ngày ấy ngày nào,
Chim oanh ríu rít đón chào gió đông.
Thở than cảm xúc nỗi lòng,
Chuốc thêm ít chén say cùng cảnh vui.
Hát ngao chờ bóng trăng soi,
Ca vừa dứt khúc, đã nguôi mối tình.
Thơ Thán Đạo ngâm của Nữ Đầu Sư Hương Thanh có câu:
Lý Tiên Trưởng hoằng khai Chánh giáo,
Lãnh phận hành bố Đạo Nam-phương.
Dạy trong Lưỡng phái tỏ tường,
Tiền khiên vô thuỷ nguyên-nhơn những là.
Lòng sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu này:
Tam-Kỳ Phổ Độ Tam Trấn Oai Nghiêm:
- Thường Cư Nam Hải Quan-Âm Như Lai,
- Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo-Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ.
- Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân"
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LÝ TRỌNG QUÍ (Tên)
Ông Lý Trọng Quý sanh năm 1872. Qua năm 1925, ông làm
Thông phán ở Sài-gòn nên thường được gọi là Ông Phán Quí.
Ông Huệ Lương tả về Ông Quý:
-"Cụ Lý Trọng Quý hay Hồ Vinh Quý… người cao ráo, dongdải, thông Tây học và rất thâm Nho học. Tánh tình Cụ rất ôn
hoà, nghiêm nghị ít nói."
Ông Lý Trọng Quý, pháp danh Từ Huệ, tu theo Chiếu Minh và
đã từng tháp tùng Ngài Ngô đi hành Đạo nhiều nơi. Đến
khoảng năm 1931-1932 Ông tách riêng, thờ Tam giáo (gọi là
Chiếu Minh Tam giáo, khác Tam giáo bên Phổ Độ) và lập ở
Xóm Chài (Cần thơ) một đàn Tiên. nơi đây có tiếp cơ được
quyển Kinh Tam nguơn Giác Thế (1931). Cơ sở Kinh tế lúc ấy
là lò tương Quảng Hoà Xương. Cũng có lúc ông sống trên một
chiếc ghe. Ông Lý Trọng Quý qui ngày 01-4-Ất Dậu (1945) và
được an táng tại Chiếu Minh Nghĩa địa (Chôn hàng nằm, trên
bia mộ ghi là Hồ Vinh Quý).
Ông là người đứng tên vào Tờ khai Đạo, trong 247 vị.

HẾT VẦN L

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Danh mục vần M
MA
• Madagascar
• Ma Ha Thủy
• Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Đa Tâm Kinh
• Ma Khảo
• Ma Kheo
• Ma Hồn Quỉ Xác

• Ma Lục Tặc
• Ma Nghiệt
• Ma Phương Số
• Ma Xeo Quỉ Bày
• Ma Vương
• Ma Xử (Giáng Ma Xử)

MÃ
• Mã Bì Tuyết Thể

• Mã Viện

MẠC
• Mạc Đỉnh Chi

• Mạc Trắc

MÁCH
• Mách Bảo
MAI
• Mai Một
• Mai Táng

• Mai Xuân

MÃI
• Mãi Mãi Đọa Đày, Bất Năng Thoát Tục
MÃN
• Mãn Kiếp - Mãn Phần

• Mãn Kỳ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Mãn Phần

Q.2 VẦN M▐

• Mãn Tang

MANG
• Mang Mến
MÃNG
• Mãng Bào
MẠNG
• Mạng Danh
• Mạng Căn
• Mạng Hữu Cao Đài Minh
Nguyệt Chiếu

• Mạng Lịnh
• Mạng Pháp
• Mạng Trời

MANH
• Manh Tâm
MẠNH
• Mạnh - Trọng - Quí
• Mạnh Đặng Yếu Thua Khôn
Còn Dại Mất

• Mạnh Tử

MẢNH
• Mảnh Nhung Bào
MÃNH
• Mãnh Lực Của Tà Quái
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MÃO
• Mão
• Mão Hiệp Chưởng

• Mão Bát Quái (Bát Quái
Mạo)
• Mão (của Bảo Sanh Quân)

MẠO
• Mạo Muội

• Mạo Xưng

MẠT
• Mạt Hèn
• Mạt Kiếp
• Mạt Lộ

• Mạt Pháp
• Mạt Thế
• Mạt Vận

MÀU
• Màu Trắng
MÁY
• Máy Càn Khôn
• Máy Huyền Vi
• Máy Linh Cơ Tạo
• Máy Nhiệm

• Máy Sâu Họa Kín
• Máy Tà Gian
• Máy Trời

MÀY
• Mày Râu

• Mày Trung Mặt Nịnh

MẢY
• Mảy Hào
• Mảy May

• Mảy Mún

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MẶC
• Mặc Khải (Mạc Khải)
• Mặc Nhiên
• Mặc Một Bộ Thiết Giáp

• Mặc Niệm
• Mặc Phò

MẮT
• Mắt - Tư Mắt (Nguyễn Phát Trước)
MẶT
• Mặt Dương
MẪN
• Mẫn Khổ
MẦNG
• Mầng (Mừng)
MẬT
• Mật Nghĩa
• Mật Niệm
• Mật Yếu

• Mật Chỉ
• Mật Chiếu
• Mật Chú
• Mật Ngữ
MÂU
• Mâu Ni

• Mâu Thuẫn

MẦU
• Mầu Nhiệm
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MẪU
• Mẫu Hậu

• Mẫu Thân

MÂY
• Mây Khỏa Đảnh Thần
MẸ
• Mẹ
MÈO
• Mèo Mả Gà Đồng
MÊ
• Mê Đồ
• Mê Hoặc
• Mê Hoặc Về Cơ Bút
• Mê Muội

• Mê Ngộ
• Mê Tân
• Mê Tín

MỀ
• Mề Đai (Bắc Ðẩu Bội Tinh)
MẾN
• Mến Vị Tham Quyền
MỄNH
• Mễnh (Mang)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MIỄN
• Miễn Lễ
MIỀN
• Miền Bồng Đảo

• Miền Thánh Vức

MIẾNG
• Miếng Đỉnh Chung
MIỆNG
• Miệng
MIỂNG
• Miểng Bát Miểng Chai
MIÊU
• Miêu Duệ
MIẾU
• Miếu Bà Trương

• Miếu Đường

MINH
• Minh
• Minh (Hòa Thượng Thiện
Minh)
• Minh Cảnh Đài
• Minh Chánh
• Minh Chơn Lý
• Minh Chơn Ðạo

• Minh Di Quẻ Địa Hoả Minh
Di
• Minh Đạo
• Minh Ðế
• Minh Đức (1)
• Minh Đức (2)
• Minh Đoán
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• Minh Ðường
• Minh Huệ
• Minh Quang
• Minh Lý
• Minh Mạng
• Minh Nguyệt Tiên Ông
• Minh Sư

• Minh Thệ
• Minh Thệ Chức Sắc
• Minh Thiện
• Minh Tra (Minh Xét)
• Minh Triết
• Minh Vương - Minh Vương
Khổng Tước

MÓC
• Móc Bươi Xúi Lời
MÒN
• Mòn Vốn Thâm Tiền
MÔ
• Mô Phạm
MỒ
• Mồ Côi
MỘ
• Mộ Bia
• Mộ Chí
• Mộ Đạo

• Mộ Khang
• Mộ Phần

MỘC
• Mộc Ân

• Mộc Dục

MÔI
• Môi Giới
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MỒI
• Mồi Phú Quí
MỔ
• Mổ Bụng
MỖI
• Mỗi Vị Tín Đồ Đều Có Cái Mão Của Giáo Tông Và Hộ Pháp
Đội Trước Trên Đầu
MÔN
• Môn Đệ - Môn Sinh
• Môn Đệ Của Tà Thần Tinh
Quái
• Môn Đệ Đầu Tiên Của Thầy
• Môn Đồ

• Môn Quan
• Môn Sanh
• Môn Phái
• Môn Thiền

MÔNG
• Mông Quẻ Sơn Thuỷ Mông
MỘNG
• Mộng Trần Gian
• Mộng Điệp
• Mộng Hồn

• Mộng Mỵ
• Mộng Nam Kha

MỘT
• Một Cha
• Một Câu Thất Đức Thiên
Niên Đọa
• Một Cội Sanh Ba Nhánh In
Nhau

• Một Dạ Thình
• Một Điểm Quang Minh Một
Điểm Linh
• Một Đồng Mỹ Kim (One
Dola)
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• Một Gốc Sanh Ra
• Một Mai
• Một Ngày Qua Là Một Ngày
Chết

• Một Phen Lầm Lỡ Lẽ Nào
Bỏ Nghiệp Muôn Năm
• Một Thiên Đạo Đồ

MƠ
• Mơ Màng

• Mơ Ước

MỚM
• Mớm Cơm Vú Sữa
MỜ
• Mờ Hồ
MỞ
• Mở Cơ Quan Tận Độ
Chúng Sanh

• Mở Huệ Quang Khiếu
• Mở Tù Phong Đô

MUA
• Mua Quan
MÚA
• Múa Bút Thần
MỤC
• Mục Đích
• Mục Đích Của Đạo Cao Đài

• Mục Kiền Liên

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MÙI
• Mùi (Giáo Sư Ngọc Mùi
Thanh)
• Mùi Đời

• Mùi Hương
• Mùi Trần

MUÔN
• Muôn Kiếp
• Muôn Sầu Ngàn Thảm

• Muôn Tuổi Thọ

MUỘN
• Muộn
MƯA
• Mưa Mai Nắng Xế
• Mưa Móc

• Mưa Nắng

MỨC
• Mức Trung Tim Của Đời Và Đạo
MỪNG
• Mừng Thay
MƯỜI
• Mười Điều Khuyến Tu Của
Đức Chí Tôn

• Mười Phần Còn Lại Có Một

MƯỢN
• Mượn Danh Đạo Tạo Danh
Mình

• Mượn Đạo
• Mượn Hình Chí Tôn
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MƯỜNG
• Mường Tượng
MƯU
• Mưu Bất Khả Chúng
• Mưu Chước
• Mưu Đồ
• Mưu Sinh

• Mưu Sự Tại Nhân, Thành
Sự Do Thiên
• Mưu Toan Bức Nghèo
• Mưu Trí

MỸ
• Mỹ Miều
• Mỹ Ngọc (Cao Quỳnh Diêu)

• Mỹ Tục
• Mỹ Vị



Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MADAGASCAR
Đây là một Hải Đảo của châu Phi, nơi mà Đức Hộ Pháp- Giáo
chủ Đạo Cao-Đài- cùng một số Chức sắc Thiên phong của
Đạo cùng bị quân Pháp bắt đưa đi đày nơi đây, sau năm năm
2 tháng 3 ngày.
1- Nguyên nhân: Pháp khủng bố Chức sắc và Tín đồ Đạo
Cao Đài, đóng cửa Tòa Thánh và các cơ Quan của Đạo. Đức
Hộ Pháp và năm vị Chức sắc bị Pháp lưu đày ở đảo
Madagascar. Từ ngày 04-06-Tân Tỵ - 04-08-Bính Tuất (dl: 2806-1941 – 30-08-1946).
Từ năm Canh Thìn (1940) chánh phủ Pháp càng tăng cường
vơ vét sức người và sức của ở Thuộc địa để cung ứng cho
chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã đưa tình hình kinh tế của
nước Việt Nam đến mức bần cùng, hơn 70.000 thanh niên của
xứ Nam kỳ thuộc Pháp đã bị bắt đi lính theo lệnh tổng động
viên để đưa sang Pháp phục vụ chiến tranh!
Năm Tân Tỵ (1941) nhà cầm quyền Pháp muốn tiêu diệt Đạo
Cao Đài, nên đã gây ra nhiều hình thức khủng bố Tín đồ và
Chức sắc.
- Ngày 04-06-Tân Tỵ (dl: Thứ Bảy, 28-06-1941), lính Mật Thám
vào Tòa Thánh bắt Đức Hộ Pháp.
- Ngày 17-06-Tân Tỵ (dl: Thứ Sáu, 11-07-1941), lính Mật
Thám lại vào Tòa Thánh bắt thêm ba vị Chức sắc nữa:
• Phối Sư Ngọc Trọng Thanh (Nguyễn Văn Trọng
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư.
• Giáo sư Thái Gấm Thanh (Thái Văn Gấm) Quản lý
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Công viện.
• Sỉ Tải Đỗ Quang Hiển (Hiệp Thiên Đài).
Đồng thời, tại Sài Gòn chúng đến bắt Ngài Khai Pháp Trần
Duy Nghĩa (Hiệp Thiên Đài) và ở Miên Quốc chúng đến Thánh
thất Kim Biên tại Thủ Đô Nam Vang bắt Giáo Sư Thái Phấn
Thanh (Trần Văn Phấn).
- Ngày 04-06 nhuần-Tân Tỵ (dl: Chúa nhựt, 27-07-1941)
chánh quyền Pháp đưa Đức Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc kể trên
xuống chiếc tàu Compiège đày sang Đảo Madagascar ở Phi
Châu.
- Sau đó, Chánh quyền Pháp ra lệnh đóng cửa Tòa Thánh
cùng các cơ quan của Đạo tại Trung ương, giải tán tất cả bổn
Đạo ở vùng Thánh địa Tây Ninh ai về quê nấy rồi đưa Quân
đội chiếm đóng Tòa Thánh và vùng Nội Ô Thánh Địa để làm
trại đóng quân. Trại binh Pháp có tên là Compagnie de Camp
n.3 viết tắt: C.C.3 chà đạp lên sự tín ngưỡng của hàng triệu tín
đồ.
- Đầu năm Quí Mùi (Tháng 02-1943), Giáo Sư Đại Biểu
Thượng-Vinh-Thanh hiệp cùng Giáo Sư Thượng Minh Thanh
thành lập cơ chuyển thế tại hãng tàu Nitinan, Sài Gòn, hợp tác
với Nhật Bổn để chống Pháp và đòi hỏi Pháp phải trả tự do
cho Đức Hộ Pháp.
- Ngày 09-03-1945 Quân Đội Cao Đài chiếm lại Nội-Ô Thánh
Địa khi Pháp đã bị quân Nhật lật đổ trên toàn cõi Đông Dương.
- Tháng 08-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
- 23-09-1945 được sự giúp đỡ của Anh, Thực Dân pháp mở
đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai.
- Năm Bính Tuất (1946) Pháp giành lại quyền hành ở Miền
Nam.
- Ngày 25-07-Bính Tuất (dl: Thứ Tư, 21-08-1946) Đức Hộ
Pháp cùng ba vị Chức sắc: Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa,
Ngài Phối Sư Ngọc Trọng Thanh và Giáo Sư Thái Phấn Thanh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cùng với 13 lính Pháp-hồi được chính phủ Pháp đưa về Việt
Nam trên chiếc tàu buôn Ile de France, cặp bến ở Vũng Tàu.
Đức Hộ Pháp được Chánh Phủ Pháp đem phi cơ rước về Sài
Gòn và đưa đến tạm ngụ nơi nhà của ông Sĩ Tải Nguyễn Văn
Hợi (Giám Đốc Đạo Đức Học Đường từ năm 1935-1941) gần
chợ Thái Bình, Sài Gòn. Tới nơi lúc 17 giờ ngày 26-07-Bính
Tuất [dl: Thứ năm, 22-08-1946] (còn 2 vị kia là Giáo Sư Thái
Gấm Thanh và Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển đã chết trên đảo, Sỉ Tải
Hiển đắc Thánh Phi Châu)
- Ngày 04-08-Bính Tuất (dl: Thứ Sáu, 30-08-1946) chánh phủ
Pháp làm lễ đưa Đức Hộ Pháp cùng ba vị Chức sắc trên từ
Sài Gòn về Tòa Thánh. Hội Thánh và rất đông đảo tín đồ tổ
chức lễ nghinh tiếp vô cùng trọng thể và cảm động đến rơi lệ.
Sau 5 năm 2 tháng bị đồ lưu nơi Hải ngoại (tính từ ngày Đức
Hộ Pháp bị đưa xuống tàu Compiège đày sang Hải đảo
Madagascar đến ngày Đức Hộ Pháp trở về Tòa Thánh:
- Âm lịch: từ 04-06-nhuần Tân-Tỵ đến 04-08-Bính-Tuất là đúng
5 năm 2 tháng (dl: từ 27-07-1941 đến 30-08-1946 là 5 năm 1
tháng 3 ngày)
Nếu tính từ ngày Đức Hộ Pháp bị bắt tại Tòa Thánh:
- Âm lịch: từ 04-06-Tân Tỵ đến 04-08-Bính Tuất là đúng 5 năm
3 tháng vì phải cộng thêm tháng 6 nhuần (dl: Từ 28-06-1941
đến 30-08-1946 là 5 năm 2 tháng 3 ngày)
Khi trở về Tòa Thánh, Đức Hộ Pháp gặp rất nhiều việc khó
khăn của Đạo:
- Tòa Thánh còn dang-dở ngổn-ngang vì việc xây dựng bị
ngưng trệ hơn 5 năm cùng sự phá hoại của quân đội pháp lúc
chiếm đóng.
- Hội Thánh và các cơ quan Đạo rã rời sau nhiều cuộc đàn áp
và khủng bố của bạo quyền và chiến tranh.
- Về sự hiện diện của Quân Đội Cao Đài do Đức Lý Giáo Tông
và Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt chỉ đạo thành
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lập, Đức Hộ Pháp chỉ thị phải thực thi chủ trương Bảo-Sanh
Nhơn-Nghĩa Đại-Đồng, phải là một Quân đội nghĩa hiệp và
gương mẫu, bảo tồn nền Đạo của Đức Chí Tôn và Tín đồ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi Qua bị đồ lưu nơi Hải ngoại đến lúc về,
cả cơ nghiệp làm trước kia đều bị tiêu phá hết, duy còn Tòa
Thánh, Báo Ân Từ, Khách Đình cũ, Hộ Pháp Đường, Giáo
Tông Đường còn sót lại, còn bao nhiêu tiêu thảy hết" [Đức Hộ
Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 30-02-Quí Tỵ (dl: 13-041953)]
Đức Ngài không có thì giờ để nghỉ-ngơi, liền bắt tay ngay vào
việc huy động công quả, công thợ trước đây gấp rút hoàn
thành Đền Thánh, đồng thời Đức Ngài đã quan tâm cho tái
thiết Đạo Đức Học Đường với sự đóng góp nhiệt thành của
toàn Đạo về công, về của hầu kịp thời cho khóa 1946-1947.
2- Madagascar hòn đảo lạ lùng:
(Văn hóa và đời sống. Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh.
62.Xô viết Nghệ tĩnh. Q1. Số xuất bản: 142/64 – 20KHXB 91,
trang 54,55,56 và 57)
"Đứng hàng thứ tư trên thế giới về diện tích sau Groenland,
Tân Guinée và Bornéo. Đảo Madagascar có nhiều nét mới lạ.
Mọi người thường nói đùa rằng đảo Madagascar đã tạo lạc
nhầm đại dương. Nằm giữa Ấn độ Dương, ngoài khơi Châu
Phi hay Ấn Độ, cả văn hóa và ngôn ngữ của đảo lại bắt nguồn
từ các bờ biển Mã lai và Indonésia ở Thái Bình Dương.
Dài 1600km, rộng trung bình 600 km, có diện tích tương
đương nước Pháp, từ xưa đảo vẫn như vừa khiêu khích vừa
hấp dẫn với vẻ khó hiểu của mình. Ngày nay, sự cách biệt đã
giảm phần nào vì chỉ độ chục giờ bay là có thể đến Paris
Từ ngoài nhìn vào, sau cuộc nổi dậy năm 1947 ta những
tưởng giữa Madagascar và Pháp đã có hố sâu ngăn cách.
Nhưng không, truyền thống 60 năm chung vai chung sức vẫn
thắng thế và hiện nay tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ giao lưu với
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nước ngoài, đồng thời là ngôn ngữ văn hóa. Cả hai dân tộc
này đã cùng biến đảo từ chế độ thuộc địa thành một nước độc
lập thật êm thắm, thật nhanh chóng và thành công, một việc
hiếm có trên thế giới. Khối Phi châu cũng như khối Á-Châu đã
đôi phen toan lôi kéo Madagascar vào cuộc chiến tranh lạnh,
nhưng vô ích. Tổng Thống đảo là Philibert Tsiranana đã tuyên
bố:
- Chúng tôi không phải là người Châu Phi, chúng tôi không
phải là người Châu Á. Chúng tôi là một cái gì khác biệt.
Đúng như thế, xưa nay đảo vẫn nuôi nhiều tính cách khác biệt,
một cõi hoang vu với những loại chim chóc, thú bốn chân,
bướm hoa, thảo mộc không nơi nào có. Chẳng hạn, chỉ riêng
ở vùng biển quanh Madagascar, loại cá của thời nguyên thủy,
mà gần đây thôi, người ta vẫn ngỡ là tuyệt chủng 60 triệu năm
nay rồi. Hoặc chỉ ở Madagascar mới có chim Epiornis, loại
chim khổng lồ không cánh, cao bằng con ngựa, nặng hơn đà
điểu gấp 6 lần, đẻ trứng to bằng quả bóng cà-na. Chim mới
tuyệt chủng gần đây. Chỉ cách Châu Phi có 400 km về phía
Tây mà động vật thực vật trên đảo gần như hoàn toàn khác.
Bờ biển Phi Châu nhung-nhúc những rắn độc, Madagascar lại
không có, không có cả thú to như sư tử, beo, linh dương, voi.
Trong cuộc chạy đua thuộc-địa-hóa, nét đặc thù của thế kỷ
XIX, hai nước Anh và Pháp tranh nhau quyền cai trị đảo. Đến
năm 1890, theo thỏa thuận, Anh sẽ giữ ZanZibar còn Pháp giữ
Madagascar. Năm 1895, Pháp chiếm đảo, đưa một nữ vương
bù nhìn lên cai trị đảo trong hai năm,sau đó tướng Gallieni hạ
bệ quân chủ
Madagascar có đủ mọi tài nguyên, chỉ trừ dầu hỏa. Đất đai dễ
trồng trọt lại phì nhiêu, khoáng sản phong phú : Madagascar
đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu Graphite. Ngoài mica, vật
liệu rất cần cho ngành điện tử, đảo còn có các chất quý để sản
xuất năng lượng nguyên tử như Beryllium, thorium, tantale,
niobum và uranium. Rồi nickel, quặng sắt, than. Đảo xuất khẩu
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các nông sản như cà phê, gạo, sắn, thuốc lá, raphia (loại dừa)
bố đay, hương liệu và 80% lượng vani của thế giới.
Tuy nhiên ta phải kể đến các nhân tố kìm hãm sự phát triển
của đảo, mà nổi bật là sự thương yêu quá trớn của cư dân
dành cho bò Zebu, giống bò Ấn Độ có sừng rộng lớn và một
cục u trên gáy chứa nhiều mỡ. Số lượng Zébu ở đây khoảng 8
triệu con, đàn bò khổng lồ này không cung cấp thịt, không cho
sữa. Trước kia người ta chỉ dùng chúng để tế lễ. Ngày nay,
dân Madagascar dựa vào số lượng đàn bò để đánh giá chủ
nhân của chúng trên bậc thang xã hội và mọi người cùng thi
nhau nuôi chúng với một tinh thần không vụ lợi, rất ư là.. nghệ
sĩ.
Một nhân tố cản trở sự tiến triển của đảo nữa là việc tôn sùng
những tập tục do ông bà để lại. Chẳng hạn dân đảo không
dám thay đổi cách canh tác nông nghiệp đã lỗi thời, không
dám theo phương pháp tân tiến vì sợ ông bà giận. Ở đây, việc
một người thân qua đời không phải là điều bất hạnh gì lớn lao
cho lắm. Người thân ấy vẫn được xem là thành viên của gia
đình, có điều đã dọn đi nơi khác ở và thỉnh thoảng ta có bổn
phận viếng thăm. Đôi ba năm một lần, gia đình tổ chức buổi lễ
lớn mời bạn bè tham dự, sau đó cả đoàn kéo nhau đến khu
nghĩa trang riêng của gia đình, lôi xác của những người thân
nào được yêu mến nhất, khiêng đi dạo một vòng, thay quần áo
mới rồi đặt vào chỗ cũ. Không khí rất vui tươi, thân mật, quanh
bàn nhậu tiếng nhạc vang vang
Vào ngày 26-06-1960 Madagascar đã hoàn toàn độc lập sau
một vòng đàm phán thật êm xuôi với Pháp, êm xuôi và thông
suốt đến nỗi nhiều người dân không nhớ ngày độc lập là ngày
nào. Cho đến nay, đảo vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Pháp và
vẫn nhận viện trợ. Theo Tổng Thống Tsiranana, nếu ngày nào
đó phải ngưng việc viện trợ thì sẽ ngưng một cách dần dà và
hợp lý. Ông không muốn bước vào vết xe đổ của nước Congo
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– Léopoldville, ông muốn thấy một vụ "truyền máu" hơn là đổ
máu.
- Lính Pháp hồi: còn gọi là chiến sĩ Pháp hồi. Tức là những
Tín đồ Cao Đài vâng lịnh Hội Thánh tùng chinh làm lính công
binh giúp Pháp khi nước Pháp bị quân Đức xâm lăng, để đáp
ân nhà cầm quyền Pháp cho Tôn giáo Cao Đài được tự do
truyền bá trên cõi Đông Dương (có một số được đưa qua đảo
Madagascar).
Trích dẫn: "Phối Sư cố vấn truyền ngôn lại chiến sĩ Pháp hồi
khi đặng lịnh Đức Chưởng Đạo đi dự chiến nước Pháp thì tình
nguyện hi sinh cùng Ngài, nên Ngài hứa trước nếu còn sống
trở về thì đặng ân tứ vào phẩm Lễ sanh, còn chết thì về Thánh
Tử Đạo, Bần Đạo phải tuân lịnh ấy thi hành. Còn về các chiến
sĩ Cách mạng nơi Việt Nam, Bần Đạo chưa hề đặng lịnh chi
hết nên không quyết định đặng.
Phối sư nên nói cho Trí (Vệ úy Nguyễn Hùng Trí, Thánh Vệ)
biết rằng: không phải vì nó kháng chiến với Pháp mà Pháp
đem Bần Đạo trả về, nên nói rõ cho cả thảy mấy đứa quân sĩ
hiểu sự thật điều lầm của chúng" (Lời phê của Đức Hộ Pháp.
Trang 50)
"Tư cho Bộ Pháp Chánh minh tra coi tại ai và do nơi đâu mà
mấy vị chiến sĩ Pháp hồi mới nhập môn theo Đạo ở Pháp với
Đại Tá Kiết mà thôi (Nguyễn Văn Kiết, giáo viên Đạo Đức Học
Đường buổi đầu tiên), chớ không phải là người tình nguyện vì
Đạo mà đặng cầu thăng vào phẩm Lễ Sanh, phẩm ấy vốn là
một đặc ân ban cho người Đạo vì Đạo tình nguyện hi sinh chớ
không phải để cho toàn những lính Pháp hồi" (Lời phê của
Đức Hộ Pháp trang 95)
Nhớ lại Đức Quyền Giáo Tông lập sở Lương Điền Công Nghệ
thì Pháp bắt giam hai ngày. Đức Hộ Pháp trình Tờ Phúc, sơ
giải bài Thiên Chúa độc quyền làm Phước Thiện thì Pháp phá
Đạo đến đỗi đày Ngài đi Madagascar.
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Tiêu Diêu Đạo Sĩ hay Bradaya La Hán giáng cơ lối 1941-1946
tại Madagascar, Ngài nói với Đức Hộ Pháp:
- Hiền hữu như một gái lấy hai chồng; nếu ở gần thì bị dụ dỗ,
cũng nên xách gói mà ra đi, đợi hai anh hùng tranh đấu, ai
đoạt đặng phao cầu, chừng ấy mới định duyên tơ tóc. Bởi vậy
Chí Tôn dắt chư Hiền Hữu đi đây cũng như dục gái trốn mau.
(Hai chồng ý nói Pháp và Nhựt)
Địa lý Madagascar:
Với diện tích 587.000 km²,
Madagascar là hải đảo lớn
thứ tư trên thế giới và là
quốc gia lớn thứ 46. Phía
đông đảo quốc này là dải
duyên hải hẹp, phủ bởi rừng
nhiệt đới xen kẽ những ao
đầm, kênh rạch kéo dài 460
km. Vượt triền dốc cao vào
trong nội địa là vùng cao
nguyên ở cao độ từ 750 đến
1350 m. Cao nguyên này bị
cắt xẻ bởi những thung lũng
sâu, thường đắp thành
ruộng bậc thang trồng lúa,
trong khi đồi trọc bị soi mòn
đáng kể vì đất đai bị sa mạc
hóa. Vùng đất này giàu chất
sắt và nhôm tạo nên sắc đất
màu đỏ tiêu biểu của đất
Laterit. Vì lẽ đó Madagascar
còn mệnh danh là "Đảo Đỏ".
Hai đỉnh Maromokotro (2.876m) và Tsiafajavona (2.643m)
thuộc rặng núi Ankaratra nổi lên phía nam thủ đô Antananarivo
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là hai ngọn núi cao nhất Madagascar. Vì nằm ở cao độ đáng
kể, vùng núi này thỉnh thoảng có tuyết rơi. Lui về phía Nam
nữa là rặng Andringitra với mấy đỉnh núi hơn 2.400 m. Theo
triền dốc thoai thoải sang phía Tây đảo là những cánh rừng
thưa chủ yếu mọc cây thay lá (deciduous) và cỏ cao còn gọi là
hệ sinh thái Savanna. Vùng nam và tây-nam vì nhiệt độ cao
cùng vũ lượng thấp nên đất là sa mạc lác đác mọc cây bao
báp. Ven biển phía tây thì có nhiều vũng kín gió nhưng vì nạn
đất lở soi mòn trong nội địa nên vịnh biển thường bị đất cát bồi
lấp. Madagascar có hai mùa chính: mùa mưa từ tháng 11 đến
tháng 4 và mùa khô từ tháng 5 đến tháng 10. Bị chi phối bởi
gió mậu dịch đông-nam, đảo quốc này đôi khi bị bão.

MA HA THỦY
摩訶水
E:The Holy water.
F: L’eau bénite.
1-Ý nghĩa của Ma Ha Thủy:
Ma Ha thủy, nghĩa đen là nước của con sông lớn linh thiêng ở
Ấn Độ, đó là sông Gange, tức là Hằng hà. Đây là con sông mà
Đức Phật Thích Ca xuống tắm, tẩy trần và đạt Đạo (Ma Ha: do
tiếng Phạn phiên âm: lớn, đại. Thủy: nước). Nơi Tây Ninh
Thánh Địa thì sông Cẩm giang tương lai cũng sẽ là huyền diệu
như sông Gange vậy.
Trong Đạo Cao Đài, Ma Ha thủy là nước đã được làm phép,
dùng trong hai Bí pháp: Tắm Thánh và Giải oan. Sách "Bí
Truyền Chơn Pháp" các Ngài dẫn giải về Ma Ha thủy và cách
luyện Ma Ha thủy để dùng trong Phép Tắm Thánh và Giải
Oan. Nguyên văn như sau: "Khi Đức Phật Tổ từ ngôi báu, tầm
Đạo, thì Người gặp phải manh sư truyền giáo, cố lấy phương
ép xác đặng đạt huyền diệu thiêng liêng. Người tập tuyệt thực,
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ngồi tại hòn núi chịu khổ hạnh 6 năm, thân hình yếu ớt, sức
lực hao mòn, đến đỗi ngày cùng tận của Ngài duy có ăn một
hạt cơm mà thôi (theo lời kinh nói). Buổi ấy cái thảm tượng
sắp chết của Ngài hầu đến, thoạt nhiên có một người tiều phu
đến nơi núi của Người đang trì định; lần đến bên Người, ôm
đờn, đờn một điệu rất nên hòa nhã thâm thúy không cùng,
nhưng có một điều là lên dây đờn quá thẳng, làm cho đến
khúc hay thì đứt dây loan. Đứt rồi nối, nối rồi lên thẳng, đờn lại
đứt nữa, chẳng biết mấy lần, làm cho Phật đang nhập thiền trì
định phải tỉnh hồn, day qua mà than với ông ấy rằng: Ông đờn
thì hay mà lên dây chi cho cao quá, mỗi lần hay phải đứt dây,
thì cái hay ấy phải mất đi sự tuyệt diệu, tôi rất nên thương tiếc.
Ông tiều ấy liền trả lời rằng: Tiếng Đờn của tôi hay cũng giống
như sự tu của Phật. Dây đờn của tôi lên cao quá nó phải đứt
thì cái hay của nó chẳng hữu ích chút nào; còn sự tu của Phật,
nếu cái cao siêu huyền bí của nó mà đạt cơ bất diệt, cái cao
của nó cũng phải chết theo Phật, còn chi cứu thế độ đời.
Thốt như thế rồi liền đứng dậy xách đờn mà đi (Kinh cho rằng
ông ấy là Bồ Tát đến kiến tánh cho Phật). Mấy lời ấy làm cho
Phật tỉnh giác, biết mình lầm theo Tà pháp Bàn môn, liền đứng
dậy, vội vàng xuống núi, làm cho bốn vị Đệ tử theo bên Người,
mong cho thấy Người đạt pháp. Khi thấy Phật xuống núi mông
phàm thì ngã lòng thối chí, bỏ Phật không làm Môn đệ nữa.
Trước khi Phật xuống núi, nơi xứ của Phật tu có một vị thiện
nữ giàu có sang trọng, nuôi thú vật rất nhiều. Ban đêm nằm
mộng thấy một vị Bồ Tát dặn rằng: Ngày ấy, giờ ấy, sẽ có Phật
tại rừng Bồ đề, nàng phải bắt 72 con bò cho ăn bông mai mà
thôi, vắt sữa 72 con bò ấy, cho 12 con uống, rồi vắt sữa 12
con cho một con uống, lấy sữa của con ấy đựng vào Bình Bát
vàng đem dâng cho Phật. Khi Phật bộ hành đến mé rừng Bồđề thì mệt mỏi quá, thân hình rã rượi, thần sắc lờ mờ, sa vào
một cội Bồ đề mà chết giấc, nhờ chết giấc ấy mới xuất Thần
đặng hội diện cùng chư Phật, thấy rõ trước mắt Địa ngục, Niết
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Bàn. Ấy là giờ của Người đạt pháp. Duy lạ một điều cả cảnh
tượng ấy mịt mịt mờ mờ, Người không gần đặng. Thoạt thấy
một vị Bồ Tát dặn rằng: Thây phàm xác tục của Người và
chơn thần của Người đã chịu nhiều quả kiếp cho nên ô trược
nhớp nhơ, khi tái nhập thế trần, phải đến sông Ma-Ha tẩy
trược. Trong cơn ấy, người đàn bà bưng bình bát sữa vừa đến
rừng Bồ đề, tìm chẳng thấy ai khác hơn là một thầy tu nằm
dựa gốc cây mà chết, sờ nơi ngực còn nghe hơi ấm của trái
tim, vội vàng tất cả cùng ra tay hô hấp. Phật vừa tỉnh dậy thì
nàng dâng bình bát sữa cho Người. Phật uống đặng bình bát
sữa ấy rồi trụ Thần, định Khí, mạnh lại như xưa. Ấy là cơ hiệp
Tam bửu: Tinh – Khí- Thần hiệp nhứt. Tinh là hình hài, Khí là
chơn thần, Thần là chơn linh. Nhờ Tam bửu phối tế, người
định giác lần lần, thấy đặng cõi Hư linh và cảnh phàm trần xa
nhau không đầy một sợi tóc. Thăng thì đến cõi Hư linh, đọa thì
sa vào phàm tục. Khi đã định tâm đạt Pháp rồi, Phật liền nhớ
lời Bồ Tát dặn, nên lần hồi tới bãi sông Gange, nhưng có một
điều lạ là chơn thần và xác thịt của Ngài chưa trọn tương liên
hòa hiệp, nên người mờ hồ chưa biết chắc mình đã quả nhiên
đạt Pháp. Xuống tắm sông Gange rồi lên khỏi bờ, cầm Bình
Bát Vu nơi tay mà vái rằng: Nếu quả nhiên tôi đã đặng đạt
Pháp, xin chư Phật cho cái Bình Bát Vu nầy trôi ngược dòng
nước. Nói rồi, Người liệng Bình-Bát-Vu giữa dòng thì BìnhBát-Vu từ từ trôi ngược dòng nước. Phật mừng quá, ngoắt nó
vô bờ, cầm Bình Bát Vu mà nói rằng: Nước sông Gange sẽ
rửa sạch oan nghiệt tội tình của kiếp sống "Ma Ha thủy năng
hủy oan nghiệt tội chướng chi đọa". Kể từ ngày tắm nơi sông
Gange rồi thì mỗi phen trì định xuất thần, Phật mới đến đặng
gần chư Phật, nhập vào đặng Tây Phương Cực Lạc. Ấy là nhờ
Phép Giải Oan mà đạt vị."
2- Cách luyện Ma Ha Thủy: Hành Phép Giải Oan (Baptême
de l’eau)
"Múc một tô nước lạnh để tại Thiên bàn. Người hành pháp
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đứng, định thần ngó ngay lên Thiên Nhãn, vẽ bằng con mắt
chữ (. ) trong con ngươi của Thiên Nhãn, rồi co chơn trái lên
vẽ chữ (. ), đạp trên chữ (.) ấy, rút chân mặt ký chữ Đinh, gọi
là đạp Đinh Giáp.
Khi hành pháp rồi tay trái bắt ấn Hộ Pháp để ngay ngực, tay
mặt cũng bắt ấn Hộ Pháp để trên tô nước, buông ấn ra, co
ngón tay giữa vẽ bùa (.) đoạn ngay tay ra truyền thần xuống
nước, niệm câu chú: "Ma Ha thủy năng hủy oan nghiệt tội
chướng chi đọa". Nhắm mắt định thần đợi thấy Thiên Nhãn
giáng trên mặt nước thì xả Ấn liền rút tay ra ngay.
Cầm tô nước tay mặt, đến trước mặt người Giải oan biểu cúi
đầu xuống, lấy con mắt vẽ chữ (.) ngay Nê Hoàn. Hễ vẽ vừa
rồi liền chụp ngay ngón tay trái lên mỏ ác gọi là ẤN NGŨHÀNH SƠN, vừa chụp vừa niệm câu Chú này: "Úm Ma ni bát
ri hồng". Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ ác mà niệm:
Nam mô Phật; giọt thứ nhì: Nam-mô Pháp, rồi trút hết tô nước
niệm: nam Mô Tăng. "Nam-Mô CAO-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Ma-Ha-Tát".

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
摩訶般若波羅密多心經
(S: mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) Kinh ngắn nhất chỉ gồm
hơn hai trăm năm mươi chữ (bản tiếng Việt) và "trái tim" của
bộ Kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. Tâm kinh là một trong những bộ
kinh quan trọng nhất của Phật giáo Ðại thừa, được lưu hành
rộng khắp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và được hầu
hết các Tăng Ni tụng niệm nằm lòng. Tâm kinh đóng vai trò
quan trọng trong Thiền Tông vì nói rõ về tính Không (s:
śūnyatā) và sự trực nhận tính Không đó một cách rõ ràng, cô
đọng chưa hề có. Câu kinh căn bản của Tâm kinh là "Sắc
chính là Không, Không chính là Sắc" (tạm hiểu: hiện tượng
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chính là bản thể, bản thể chính là hiện tượng), một điều mà
Thiền Tông luôn luôn nhắc nhở.
Toàn văn Tâm kinh:
摩 訶 般若波羅密多心 經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利
子色不異空空不異色色即是空
空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香
味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無
老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅
蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世
諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜
多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛
故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩
提薩婆訶
Phiên Âm: "Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát-Nhã Ba-La-Mật
Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhứt thiết khổ ách,
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, Không bất dị sắc! Sắc tức thị
không, Không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục
như thị.
Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng. Bất sanh bất diệt, bất
cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố: không trung vô sắc, vô
thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý. Vô sắc,
thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới,
vô vô minh, diệc vô vô minh tận. Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão
tử tận. Vô khổ tập diệc đạo, vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc
cố. Bồ đề tát đỏa. Y bát-nhã Ba-la-mật-đa cố tâm vô quái ngại,
vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo, mộng
tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật. Y Bát-Nhã Ba-lamật cố đa. Đắc A-Nậu-Đa-la tam-Miệu Tam Bồ Đề, cố tri BátNhã-Ba-la-mật-đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô
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thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ nhứt thiết khổ,
chơn thiệt bất hư. Cố thuyết bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú. Tức
thuyết chú viết: Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế,
Bồ đề tát Ta bà ha.
Dịch nghĩa: "Bồ tát Quán Tự Tại, khi tu chứng đại trí huệ siêu
việt, thấy rõ năm uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách.
Này Xá-lị tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc;
Sắc chính là Không, Không chính là Sắc; thụ, tưởng, hành,
thức cũng đều như vậy.
Xá-lị tử! Tướng Không của các pháp là không sinh, không diệt,
không nhiễm, không sạch, không thêm, không bớt. Vì thế trong
Không không có sắc, thụ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ,
thiệt, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không
nhãn giới cho đến ý thức giới; không vô minh cũng không hết
vô minh; cho đến không già chết, cũng không hết già chết;
không khổ, tập, diệt, đạo; không trí huệ, cũng không chứng đạt
vì không có gì để chứng.
Bồ Tát nương trí huệ siêu việt nên tâm không vướng ngại; vì
không vướng ngại nên không sợ sệt, xa lìa hết thảy điên đảo
mộng tưởng, rốt ráo đạt Niết-bàn. Các Phật ba đời nương trí
huệ siêu việt nên được giác ngộ hoàn toàn, đúng đắn và cao
nhất.
Vì thế nên biết rằng trí huệ siêu việt là sức lớn, sức sáng, sức
cao nhất, sức không gì bằng, hay trừ hết thảy khổ đau, chân
thật không sai. Cho nên từ trí huệ siêu việt rút ra nghĩa tinh
yếu như sau: Giải thoát, giải thoát, đã giải thoát, đã cùng giải
thoát, giác ngộ hoàn toàn." (Dịch giả khuyết danh).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

(Xem thêm: Đại Bát Niết Bàn Kinh hoặc Bát-Nhã Ba-La-Mật
Đa Kinh)
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MA KHẢO
Tháng 4 Bính Dần. (Tháng 5 năm 1926)
Thầy, Các con: Thiện Minh, con há! Mầng con.
Con ôi! Khi Thầy giáng sanh lập đạo Thánh, Thầy phải đổ máu
mà rửa tội cho chúng sanh, đến đỗi phải lấy Thần làm của tế,
mà cầu khẩn cho chúng sanh. Hai ngàn năm chưa qua, giọt
máu Thầy đã trôi hết. Nay con vì ma khảo, phải đổ máu mà
rửa tội cho phái Thái. Chưa vì sự vinh diệu con trước mặt chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật, đã đặng so sánh cùng Thầy rồi.
Cười. Con phải lấy hiệu Thiên ân là THÁI MINH TINH, làm
Đầu Sư đạo Thiền. Con phải trông cậy pháp luật vô biên của
Thầy.
Thiện Minh là Hòa Thượng Thích Thiện Minh, thế danh
Nguyễn Văn Giáp (1883-1947), học trò của Hòa Thượng Như
Nhãn (Thích Từ Phong).
Có câu "Vô ma khảo bất thành Đại Đạo".

MA KHEO
摩 丘
E:Superior monk.
F: Le moine supérieur.
Ma kheo là từ ngữ nói tắt của: Ma Ha Tỳ Kheo.
Ma Ha là lớn, đại. Tỳ Kheo là tiếng phiên âm chữ Phạn:
BHIKSU. Chữ nầy còn được phiên âm là: Bật Sô, Tỳ Khưu,
nghĩa là người xuất gia qui y theo Phật giáo, thọ giới cụ túc.
Tỳ Kheo còn được gọi là Khất Sĩ, trên thì Khất pháp (xin cái
pháp) của Phật Như Lai để luyện thân, dưới thì khất thực (xin
cái ăn) nơi các nhà thế tục để nuôi cái thân.
Còn người hành khất (ăn xin, ăn mày) bình thường thì họ chỉ
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xin cơm áo mà sống chớ không xin pháp, nên không thể gọi
họ là Tỳ Kheo được.
Do đó, từ ngữ Tỳ Kheo gồm 4 nghĩa: - Tịnh khất thực. - Phá
phiền não. - Tịnh trì giới. - Năng bố ma (có sức làm cho quỉ ma
sợ sệt).
Ma Kheo là Ma Ha Tỳ Kheo, là Đại Tỳ Kheo, bực Tỳ Kheo lớn,
tu hành nhiều năm, đức cao, đáng kính.
Kinh Cứu Khổ có câu:
"Ma kheo ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo."

MA HỒN QUỈ XÁC
Đức Lý dạy: "Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư Hiền Hữu
công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi nặng nề. Mười
phần nhơn sanh, chư Hiền Hữu phải độ tới chín. Than ôi! Hễ
Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều. Trên Chánh phủ
hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích
bác. Chư Hiền Hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ nhục trăm
điều. Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc của chư
Hiền Hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn thận
nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng dòm hành
chư Hiền Hữu. Nghĩ nỗi buồn cười..Trị nhi vô giáo, nay đặng
hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm".

MA LỤC TẶC
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Lòng phản Đạo làm chi quá lẽ?
Ngoài chơn thành trong để mưu sâu.
Con ma lục tặc ở đâu,
Cứ theo đeo đuổi mọt sâu Đạo trường.
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MA NGHIỆT
Lời Đức Hộ Pháp thuyết đêm 13-03-Kỷ Sửu (1949): "Trong
kiếp sanh chúng ta rủi có kẻ thù oán ta, kẻ ấy là ma nghiệt,
chúng ta không nên sợ. Nếu ta khôn ngoan thì ta lấy tình yêu
ái đối lại, đặng cho họ diệt tận oán cừu đi, ấy là bí pháp mà
Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái Chí Tôn nhìn thấy để
tìm cơ giải thoát."

MA PHƯƠNG SỐ
Nhìn vào Bát-Quái này ta
thấy ngay một bảng ô số, đó
là những con số ứng với các
quẻ. Tỷ như số 1 là Khảm, 2
là Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn,
5 ở chính giữa, 6 là Càn, 7 là
Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly. Đây
gọi là con số Ma-phương
hay là Ma-phương-số. Có
một bài thơ sau, cốt-yếu là
cho dễ nhớ vị-trí các con số
ấy, đọc theo hàng ngang của bản số, là:
Tứ hải, Tam sơn, hội Bát Tiên,
Cửu long ngũ hổ nhứt đoàn viên,
Nhị tướng thất trì phò lục quốc.
Nếu cộng những số này theo các chiều ngang dọc, sẽ có được
tổng-số là 15. Nghĩa là có tất cả 8 lần tổng-số 15 như vậy:
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Cộng hàng ngang:
4 + 3 + 8 = 15 8 + 1 + 6 = 15
9 + 5 + 1 = 15 3 + 5 + 7 = 15
Cộng hàng dọc:
2 + 7 + 6 = 15 4 + 9 + 2= 15
Cộng hai đường chéo:
8 + 5 + 2 = 15 4 + 5 + 6 =15
Cộng hai đường chéo:
8 + 5 + 2 = 15 4 + 5 + 6 =15
8 lần tổng-số 15 như vậy có nhiều ý-nghĩa, từ đó suy ra các
việc về Đạo-pháp:
Sở dĩ có các con số tương ứng này là lấy theo số của Bát quái
Hậu-Thiên mà các bậc tiền Thánh đã lập ra trước đây 6.000
năm, là nhứt Khảm, nhì Khôn, tam Chấn, tứ Tốn, Ngũ trung,
lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly. Do vậy mà Bát quái Hậu
thiên chỉ có 9 con số mà thôi.
Dịch quan-trọng ở Nho, Y, Lý, số.

MA XEO QUỈ BÀY
Ma quỉ là hình ảnh của nhiều sự cám dỗ trong đời, mỗi nơi bày
ra một giả cuộc để lôi kéo con người sa ngã. Ấy ma quỉ hay là
gì đi nữa cũng phát xuất từ tâm của mỗi người mà ra: Tâm còn
thích đỏ đen cờ bạc thì không thắng nỗi phải đi tìm. Tâm còn
đam mê thấy sắc dậy lòng tà.
Thầy có dạy: "các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới
biến ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết, cái chơn linh
khí huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới có
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sanh sanh tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy, một giọt máu là
một khối chơn linh, như các con dâm quá độ thì sát mạng
chơn linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Cảnh
Đài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ
giới cấm ấy cho lắm".
Thế giới ngày nay biến động cũng do con người không biết tu
tâm mà thôi. Khi tâm đã chính rồi thì chắc chắn không một
mãnh lực nào lôi cuốn cho được.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Đã vào Đạo phải chăm lo Đạo,
Việc thế tình trở tráo mặc ai.
Thiệt thà giữ tấm lòng ngay,
Ma xeo chớ ngã, quỉ bày đừng nghe.

MA VƯƠNG (Phật Học)
魔王
E:Prince of demon.
F: Prince de démon.
Ma vương (S, P: māra) nguyên nghĩa là "kẻ phá hủy".
Hiện thân của thần chết, tượng trưng cho kẻ ngăn cản con
người muốn Giác ngộ, muốn tạo Thiện (s: kuśala) nghiệp,
muốn tiến bộ trên đường giác ngộ. Ma Vương được xem là
Vua của tầng trời thứ sáu của dục giới (Tha hóa tự tại thiên,
Ba thế giới, Thiên). Hình tượng của Ma Vương được vẽ có
trăm cánh tay, cưỡi voi. Tương truyền lúc Phật Thích-ca sắp
thành đạo, Ma Vương tìm cách ngăn cản, không cho Ngài
chuyển bánh xe pháp. Trước hết Ma Vương hiện hàng trăm
ngàn ma quỉ để trấn áp, nhưng Ngài không sợ hãi, bất động.
Sau đó Ma Vương cho các ái nữ đẹp nhất tìm cách khuyến dụ
nhưng dưới mắt Phật các nàng đó biến thành các con người
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xấu ác. Cuối cùng Ma Vương đành khuất phục. (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Thời kỳ này là Hạ nguơn có câu tiên tri: "Ma Vương sát đại
quỉ, Hoàng Thiên tru Ma Vương".
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Khói nghịch lẫn mịt-mù trời đất,
Giặc thất tình nổi trận Ma Vương.
Ôi thôi! Làm việc phi thường,
Khiến cho tan nát Đạo trường mới ưng.

MA XỬ (Giáng Ma Xử)
Nói đầy đủ phải là Giáng-Ma-Xử
Ma xử: Hay gọi Ma chử 魔 杵 là viết tắt của Giáng ma xử hay
Hàng ma xử, nghĩa là cái chày để hàng phục ma vương quỉ
quái. Cây Giáng ma xử là một bửu bối của Vi Hộ, sau thành
Hộ Pháp, trong truyện Phong Thần, hay Đức Hộ Pháp trong
nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức Đạo Cao Đài.
Kinh Đại Tường có câu:
"Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
"Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh."

MÃ BÌ TUYẾT THỂ
馬皮雪體
Ngày 25-08 Ất-Sửu (dl: 18-10-1925) Có ông Thổ địa Tài Thần
giáng bàn cho thi, trong đó có hai câu này nhờ Đức AĂÂ giải
nghĩa giùm:
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"Người trước nghĩ thương cơn tuyết nhuộm,
"Lũ sau buồn chạnh nỗi sương pha."
Đức AĂÂ giải nghĩa (Ông giải nghĩa cao kỳ lắm):
Có câu: Mã bì tuyết thể 馬 皮雪 體 Nghĩa là da ngựa tuyết
thân, là trang tài tướng chinh chiến một mình, chính là da
ngựa bọc thân, tuyết sương đắp thể. Tỏ rõ đời ly loạn, có câu:
"Gối vác nằm sương" chỉ tấm thân chịu nhọc nhằn cực khổ.
Câu thi trên mà sửa lại như vầy thì nhằm điển văn hơn:
Đức AĂÂ sửa hai câu văn của Thổ Địa tài thần:
"Thân trẻ phải cơn sương gối ướt,
"Thương già gặp buổi tuyết thân pha".
Tuyết thân pha nghĩa là hoà lộn, chịu lạnh lùng đến đỗi thân
với tuyết cũng lạnh như nhau.

MÃ VIỆN (Tên)
Chẳng có người Việt Nam nào mà không oán Mã Viện, kẻ đã
đánh bại Hai Bà Trưng và đặt ách nô lệ trên đầu dân Nam
trong suốt 502 năm (từ năm 42 đến 544 sau Tây lịch). Giờ
đây,Mã Viện hối hận rằng mình thắng cuộc, lẽ thì phải khai
hóa dân Nam cho dân trí phát triển mới phải lẽ, có đâu lại đày
đọa họ lên non tìm vàng, xuống biển mò châu, vào rừng kiếm
ngà voi, sừng tê giác; bao nhiêu lúa thóc báu vật của nhà Nam
đều tập trung về Trung Quốc. Sao người không noi gương của
Sĩ Nhiếp mà khai hóa giống Việt Thường để lưu ân nghĩa. Trái
lại dân Nam ngàn năm sau vẫn oán hận cái tên Mã Viện thì rất
xấu hổ cho kẻ tàn bạo xâm lăng, tài trai đất Bắc chỉ đánh
thắng đàn bà, chỉ làm nhục quốc thể Mãn Thanh, chịu danh
man rợ. Chơn linh tàn bạo ấy ngày nay cũng giác ngộ mà
nhắc "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" là những hành động vô
Đạo của mình.
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Mã Viện đã cắm một cột đồng trên có khắc sáu chữ "Đồng trụ
chiết, Giao chỉ diệt" có nghĩa là nếu cột đồng này ngã, thì dân
Giao Chỉ phải bị tiêu diệt. Dân Nam quá hãi kinh nên mỗi
người khi đi ngang qua lén ném vào chân trụ một hòn đá. Ném
nhiều quá đến lấp cả trụ đồng!
Đây là những lời ân hận của của chơn linh Mã Viện nơi cõi
Âm-quang bằng bài thi tự thán, do đàn cơ tại Phạm Nghiệp
ngày 21-07-1934, phò loan bởi Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp
Đạo.
Đồng trụ Hớn đề lưu hận oan,
Dục trì nhứt quốc Việt hành tàng.
Nam phân vương đảnh thân Trưng Trắc,
Bắc tận Hoàng triều phục Mãn man.
Thao lược vân đài bêu sĩ tiết,
Văn chương Thanh Hóa định qua can.
Hoài ân Sĩ Nhiếp truyền phong hóa,
Chỉ oán Mã gia hổ bất toàn.

MẠC ĐĨNH CHI (Tên)
Là nhà Lý Dịch đại tài: Ông Mạc Đỉnh-Chi là một danh sĩ đời
Trần, tự là Tiết Phu, Người làng Lũng Động, huyện Chí-Linh
(Nay là phủ Nam sách, tỉnh Hải Dương, Bắc Phần) Tướng
mạo xấu xí, thân hình nhỏ bé, nhưng tài học xuất chúng, khoa
Giáp Thìn (1304, đời Trần Anh Tôn) ông thi đỗ Trạng Nguyên,
nhưng vua Trần Anh Tôn thấy tướng mạo như vậy không vừa
lòng, không muốn gả công chúa cho, Ông phải làm bài "Ngọc
Tỉnh Liên Hoa" để bày tỏ chí khí của mình tức là lời tự tình qua
bài "Hoa sen trong giếng ngọc" để thuyết phục vua Trần. Ông
là bậc thông kim bác cổ, biết rõ phong thủy, địa thế đất đai qua
tài năng Dịch lý. Rõ việc…Ngũ-Hành-sơn còn là một địa thế
đặc biệt, tóm thâu tú khí tinh hoa của cả non sông đất nước,
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chung đúc thành một đạo mạch chơn nhơn. Núi Ngũ hành này
là một chi nhánh trong hệ Trường Sơn, do tính chất địa lý nhứt
phục nhứt phát tạo nên. Chính đây là cái tâm của một đất
nước được phát khai mối Đạo, một nền Tân Tôn giáo "Trung
Thiên Đạo" để trung hoà Tứ giáo, nhất quán chơn truyền qui
nguyên vạn giáo, đúng theo lời tiên tri của cụ Mạc Đĩnh Chi
đời nhà Trần ứng đối với sứ nhà Nguyên từ thế kỷ 14 đã xác
minh như vậy.
Việc ứng đối của sứ Tàu với Cụ Mạc Đĩnh Chi vào đời
Trần:
Đây là giai thoại văn học nói về việc ứng đối của Cụ Mạc Đĩnh
Chi đời Trần vào năm (1314-1329) thời vua Minh Tôn, đi sứ
nhà Nguyên bên Tàu. Sứ Tàu có vẻ tự phụ, tự cao. Sau khi
bàn về văn hoá giữa hai nước, sứ Tàu nói: Trung hoa là một
nước đã có một nền văn hoá, văn minh ngay từ khi vua PhụcHy nhìn con Long-Mã xuất hiện trên sông Hoàng-Hà mà vạch
ra Tiên Thiên Bát Quái (Hà đồ) để khai minh nguyên lý của trời
đất trong lúc sơ sanh. Tám quẻ Tiên Thiên diễn tả sự phát sinh
của vũ trụ vạn hữu. Đến lúc con Thần Qui xuất hiện trong sông
Lạc Thuỷ, Vua Đại-Võ nhân đó mà bài liệt Cửu trù. Sau vua
Văn-Vương hệ thống lại thành Hậu-Thiên Bát-Quái, tám quẻ
Hậu Thiên (Lạc Thư) hình dung những hiện tượng xảy ra trên
trái đất. Từ đó nền văn hoá Trung-hoa đã có một nền triết học
Dịch-lý bao hàm tất cả các nguyên lý về vũ trụ và nhân sinh,
cả đến ba nền Đạo lớn nhất là Phật- Lão- Nho cũng hình thành
từ đấy. Đó là lòng thành của người Trung Hoa nên mới cảm
cách như thế, còn quí quốc có gì? Cụ Trạng Mạc Đĩnh-Chi liền
trả lời: Trung hoa là một nước lớn, dĩ nhiên có cả trời đất núi
sông cao rộng, nhân vật đông nhiều, còn Việt-Nam chúng tôi
là một nước nhỏ nhưng không thiếu phần địa linh, nhân kiệt,
danh lam thắng tích, tú thú kỳ sơn. Tiếp đó sứ Tàu ra câu đối:
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- Lạc thuỷ Thần Qui linh ứng triệu, Thiên số Cửu, địa số Cửu,
Cửu Cửu bát thập nhất số, số số hỗn thành tam Đại-Đạo, đạo
hợp Trung hoa nhất thành hữu cảm.
洛 水 神 龜 靈 應 兆。天 數 九。地 數 九。九 九 八 十 一
數。數 數 混 成 三 大 道。道 合 中 花 一 誠 有 感。
(Nghĩa là: Sông Lạc Thuỷ con Thần Qui dâng điềm linh ứng,
trời có chín số, đất có chín số, 9 lần 9 là 81 số. Số này hỗn
hợp số khác, tạo thành ba nền Đạo lớn. Đạo hợp với Trung
hoa nhất thành hữu cảm)
Cụ Mạc Đĩnh Chi đối lại:
- Trường sơn Linh Phượng lưỡng trình tường, thư thanh Lục,
hùng thanh Lục, Lục Lục tam thập lục thanh, thanh thanh minh
triệt Cửu Trùng Thiên. Thiên tứ Việt Nam vạn giáo qui nguyên.
長 山 靈 鳳 兩 呈 祥。雎 聲 六。雄 聲 六。六 六
三 十 六 聲。聲 聲 鳴 徹 九 重 天。
天 賜 越 南 萬 教 歸 源。
(Nghĩa là: Núi Trường sơn đôi Linh Phượng bày tỏ điềm lành,
con trống kêu sáu tiếng, con mái kêu sáu tiếng, 6 lần 6 là 36
tiếng, tiếng nọ hoà tấu tiếng kia thấu suốt chín từng trời cao.
Trời cho nước Việt Nam vạn giáo Qui nguyên)
Thật vậy, châu Á là nơi phát tích ra một triết lý cao siêu, mà
siêu khoa học nữa, bởi ngày nay nhân loại đều lấy theo những
nguyên lý này mà tạo ra một nền văn minh hoá học tuyệt vời.
Khi sứ Tàu hãnh diện đất nước này cha ông đã sáng tạo ra
một phương thức toán học cao siêu, mầu nhiệm, nhưng tinh
thần của nước mạnh bao giờ cũng muốn chinh phục các nước
nhược tiểu, nhỏ nhen, vì thế mà Việt Nam cũng rơi vào tay liệt
cường làm bá chủ. Thuở ấy dân Việt chúng ta cũng là một
giống dân Bách Việt nằm dọc theo bờ Dương Tử, bên cạnh
Động Đình Hồ, lần lần tiến xuống miền Nam lấy tên là Việt
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Nam. Việc ỷ mạnh hiếp yếu không phải là điều mong muốn
của ông Cha Trời. Thế là ngày nay qua giáp một vòng trời đất
rồi tất cả đều không có lòng nhân như Đức Chí-Tôn muốn.
Nay Việt Nam là một nước nhỏ nhưng được sự tôi luyện vào
"lò luyện thép" có lẽ cũng đủ cho số kiếp cùng nghiệp quả trả
vay rồi qua ngàn năm nô lệ Tàu, 81 năm nô lệ Tây, nên Đức
Thượng Đế mới ban cho một mối Đạo như vầy.Thầy có tiên tri:
"Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
"Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ."
Lời đối đáp của Cụ Mạc Đĩnh Chi đúng theo Thánh ý như việc
làm của Đức Chí-Tôn ngày nay đã sắp sẵn: Nếu nhìn vào bản
đồ thì Việt Nam có dãy Trường sơn như cái xương sống của
đất nước, mà Tây-ninh có núi Bà Đen là trái núi sau cùng đối
với dãy Trương sơn ấy. Chim phượng thì có đôi gọi là Phượng
Hoàng: Phượng là chim trống, Hoàng là chim mái. Cũng nói
lên hai lý Âm Dương của trời, cũng chỉ hai Đấng quyền năng
Tao hoá vậy. Nếu nói rằng Càn vi Thiên, Khôn vi Địa, nghĩa là
Trời Dương đất Âm đây là nói về khí (thuộc Thiên). Nhưng khi
nói về đất thì Cương Nhu: thì đất là cương (dương) nước là
nhu (là Âm). Ở người thì Nhân nghĩa.
Có lần ông đi sứ sang Tàu, tương truyền rằng khi ấy có một
nàng Công chúa của nước Tàu từ trần, các quan Tàu muốn
thử tài ông, liền viết vào giấy 4 chữ "Nhất" nhờ ông đọc cho
viết bài Văn tế. Ông liền đọc ngay:
Thanh Thiên NHẤT đoá vân
Hồng lô NHẤT điểm tuyết,
Thượng uyển NHẤT chi hoa,
Dao trì NHẤT phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tan,
Hoa tàn, nguyệt khuyết!
Nghĩa là:
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Một đám mây xanh trên trời!
Một giọt tuyết trên lò trời!
Một cành hoa ở vườn Thượng Uyển,
Một vầng trăng ở trên ao Tiên!
Than ôi! mây rả, tuyết tan, hoa tàn trăng khuyết!
Nghe xong, các quan nước Tàu hết sức nễ phục họ Mạc và
Được vua Nguyên khen tặng "Lưỡng quốc Trạng Nguyên"
Chuyện kể lại có lần ông đi sứ sang Tàu, đang trong buổi tiệc
ông nhìn lên tường thấy bức tranh thủy mạc vẽ con chim sẻ
đậu trên cành trúc, quá linh động, tưởng chim thật, ông đứng
dậy toan bắt lấy. Mọi người đều cười lên chế giễu, ông vội vò
nát bức tranh đi, làm cho những người khách ngạc nhiên vô
cùng, ông biện luận rằng: bức tranh không đạt ý: chim sẻ là chỉ
kẻ tiểu nhân mà trúc tượng trưng quân tử? Làm sao tiểu nhân
đứng trên quân tử được? Nhưng thực tế ông chỉ là người rất
giỏi tài biện luận, ứng xử kịp thời mà thôi.

MẠC TRẮC
莫测
E: Immeasurable.
F: Immesurable.
Mạc: chẳng, không, đừng. Trắc: đo lường. Mạc trắc là không
đo lường để biết được.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế:
"Linh oai mạc trắc."

MÁCH BẢO
Thầy dạy: ngày 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần)
"Con lấy làm hữu hạnh gặp đặng Thầy dìu bước trong nẻo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðạo nhiệm mầu lúc non chiều bóng xế. Thầy đã có sai chư
Thần mách bảo với con đã lâu, trí thiêng liêng đem đàng dắt
bước con đặng độ dẫn sanh linh cho kịp thì giờ trong buổi
chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son sắt đặng ngày về
Thầy, một địa vị xứng đáng sẵn chờ con, khá lưu tâm nghe!"

MAI MỘT
埋没
E: To disapear.
F: Faire disparaitre.
Mai: Chôn xuống đất, giấu kín. Một: mất hẳn, không có. Mai
một là chôn vùi mất hẳn (Bị vùi lấp, không được tỏ ra, dường
như chôn cất dưới đất).

MAI TÁNG
埋葬
E: To bury.
F: Enterrer.
Mai: Chôn xuống đất, giấu kín. Táng: chôn xác người chết.
Mai táng là chôn xác người chết xuống đất.

MAI XUÂN
梅春
Mai: Cây mai, hoa mai. Xuân: mùa Xuân. Nguyệt: tháng. Cúc:
hoa cúc. Vị: mùi vị. Trà hương: mùi thơm của trà. Mai Xuân:
hoa mai vào mùa Xuân. Nguyệt cúc: Hoa cúc vào mùa Thu.
Do chữ: Cúc nguyệt là tháng có hoa cúc nở, mà hoa cúc nở rộ
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vào tháng tám trung Thu, nên người ta dùng hoa cúc tượng
trưng mùa Thu.
Đây là câu đầu trong bài thài Dâng Trà, có nghĩa là: Mùi vị của
trà thơm như hoa mai mùa Xuân, hoa cúc mùa Thu.
Mỗi mùa trong năm có một thứ hoa đặc trưng: mùa Xuân có
hoa mai, mùa Hạ có hoa sen, mùa Thu có hoa cúc, mùa Đông
có hoa đào.
Mai xuân là Hoa mai trong mùa Xuân.
Bài dâng Trà có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."

MÃI MÃI ĐỌA ĐÀY, BẤT NĂNG THOÁT TỤC
Đức Hộ-Pháp đã nói "Nếu chúng ta biết được vậy thì toàn thể
thế giới nầy những điều tinh ma quỉ quái sẽ tiêu diệt, thần tử
không hề đến ta được. Nếu ta thấy được cõi Hư Linh kia, cái
tình của vạn loại bị giết chóc một cách tàn nhẫn, bởi loài người
kết oán thù thâm với nó, chực chờ thù ghét, vì vậy mà có vay
trả luân hồi mãi mãi đọa đày, bất năng thoát tục".

MÃN KỊẾP - MÃN PHẦN
E: To die.
F: Mourir.
Mãn: Đầy đủ, đầy tràn, xong, hết. Kiếp: một kiếp sống. Mãn
kiếp là hết một kiếp sống nơi cõi trần, ý nói: chết.
Giới Tâm Kinh:
"Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MÃN KỲ
滿期
E: Expiry.
F: Délai expiré.
Mãn: Đầy đủ, đầy tràn, xong, hết. Kỳ: thời hạn. Mãn kỳ là hết
hạn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đã mãn kỳ, phải giao quyền lại cho Tòa Tam giáo.

MÃN PHẦN
Mãn phần nghĩa nôm na là chết. Danh Từ này nói chung là chỉ
con người có phần số, kiếp căn mà họ phải đến. Nay xong
công việc rồi, tức là "mãn" là hết, là dứt điểm, mà chính ra là
dứt hơi thở thì họ phải ra đi về cảnh giới khác.
THẦY dạy: ngày l5-11-Bính Dần (dl: 09-12-1926): "Ngày nay
đã mất hết một người Môn đệ của Thầy, lại là một Đạo-hữu
của các con, đã cùng các con nghiêng vai gánh vác một trách
nhậm trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ. TƯƠNG mãn phần cũng nơi số
mạng tiền định. Nó có phước là vì đặng về Thầy trong mấy
ngày rốt của kiếp trần ai của nó. Sự thác cũng có khi vui mà
cũng có lúc buồn. Người thế nếu biết sống, nghĩa là biết dụng
mình cho có ích vào xã hội, biết dưỡng tánh tu thân, thì sự
thác chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã xong
trách nhậm, trở về phục sự đặng lãnh phần thưởng xứng đáng
mà thôi. TƯƠNG tuy chưa đặng như mấy kẻ ấy, song lòng
đạo đức đã ra vun đắp mối Ðạo Trời, thì địa vị cũng có khi
khác thế thường đặng. Ðiểm Chơn-Thần của nó còn phải đến
hầu trước Tòa Tam Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy theo công
quả, tội tình của nó bấy nay. Ấy là Thánh ý của Thầy đã lập
Luật riêng cho mỗi đứa trong các con đó. Chư Môn đệ cũng
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nên hiểu biết. Còn việc an táng nó, các con cũng nên lưu ý
chung với nhau mà lo bề Nhơn đạo của các con cho toàn.
TRANG, con nói với TRUNG, THƠ, TƯƠNG, HÓA và các
Thiên phong đều có mặt mà đưa nó lên đường, là chỗ an giấc
ngàn năm, cũng để tiếng đặng một người đạo-hạnh vậy. Trừ
ra đứa nào phải vắng mặt bận việc thì chế đặng. Còn về sự
làm cho rỡ ràng trong Đạo hữu, các con nên liệu tính cho kíp.
Sự cầu kinh thì do nơi đám táng của mẹ Hậu, đều khác hơn
một thí."

MÃN TANG (Mãn Phục)
满喪
E:The end of mourning.
F: La fin de deuil.
Mãn: Đầy đủ, đầy tràn, xong, hết. Phục: quần áo tang. Tang:
để tang tỏ lòng thương nhớ người chết.
Mãn phục, đồng nghĩa Mãn tang, là hết thời kỳ để tang (sả
tang).
Đạo Cao Đài qui định ngày làm Lễ Đại tường là mãn tang, nên
sau khi làm Đại tường xong thì làm Lễ Trừ phục, tức là đốt hết
quần áo tang, và khăn tang.

MANG MẾN (Mang Mến)
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Khỏe thân chẳng kẻ học Hi Vi,
Biết luận theo khi biết tính thì.
Mơi ngủ, tối cờ, khuya lại rượu,
Cân đai mang mến lắm điều khi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MÃNG BÀO
蟒 袍
E: Cloak adorned with dragon.
F: Manteau orné de dragon. (áo giáp Hộ Pháp)
Mãng: loại rắn lớn giống hình con rồng. Bào: áo dài. Mãng
bào là áo bào có thêu hình con mãng (Cái áo của quan to
mặc, có thêu rồng bốn móng).
Trong triều đình, Mãng bào là áo bào của vua; Mãng y là áo lễ
của các quan có thêu hình con mãng.
Bộ Đại phục của Đức Hộ Pháp, bên trong mặc giáp, ngoài
giáp thì choàng mãng bào màu vàng, thế nào bên tả thì giáp,
bên hữu thì mãng.

MẠNG DANH
命 名
F: Nommer.
Mạng danh 命名: Đặt tên.
"Cửu Trùng Đài do Hội-Thánh quản trị, mạng danh Hội Thánh
Cửu Trùng Đài gồm có một phái Nam và một phái Nữ. Đức
Chí-Tôn lập Pháp-Chánh-Truyền cho cả hai phái" (Theo Đàn
Cơ 16-10 Bình-Dần – 1926)
Kinh Tụng khi Vua thăng hà có câu:
"Mạng danh Hội-Thánh đã đành,
"Nâng tay nhục thể xây hình Chí-Tôn."

MẠNG CĂN
命根
Mạng căn 命根 là Căn bản của mạng sống con người.
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Con người khi mới Sanh ra ở nơi này, sống cũng ở nơi này,
trong trọn một kiếp sanh, may sống được một trăm năm là đầy
đủ về mạng căn của mình rồi. Nghĩa là con người đều phải
chịu dưới một định mệnh không cưỡng lại được.
Bài Kinh Tắm Thánh có câu
"Sanh nơi đây, ở nơi đây,
"Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn."

MẠNG HỮU CAO ĐÀI MINH NGUYỆT CHIẾU
命有高臺明月照
Minh-Thánh-Kinh Linh Sám có câu: "Mạng hữu Cao Đài Minh
Nguyệt chiếu" Nghĩa là: tá-danh Cao-Đài, Đức Ngọc Đế giáng
trần khai Đạo sáng tỏ như trăng rằm.

MẠNG LỊNH
命令
F: Ordre.
Pháp chánh Truyền: "Thượng Sanh đặng mạng lịnh chuyển
thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải, buộc
Thượng-Sanh phải gần gũi kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy-dỗ. Mà
kể từ hạng vô Đạo trở xuống cho tới vật chất thuộc về phàm,
ấy vậy Thượng-Sanh là thể Đời, người đứng đầu của phẩm
phàm tục."
Thầy dạy: "Các con đã mang mạng lịnh Thầy thì làm thế nào
Thầy không hổ thẹn. Thầy dặn các con một điều phải hằng
nhớ rằng các con thay mặt cho Thầy, tức là Thầy. Ngày nào
Thầy lấy phận sự lại thì là mới hết Thầy nữa. Cái xác thịt các
con cũng nên kể ra: chẳng phải của các con nữa. Thầy đã nói
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trước rằng: Cái xe Thầy đẩy đi đến đâu thì hồng ân của Thầy
rưới khắp đến đó. Thầy chỉ cậy các con kêu rước những kẻ
hữu duyên đến chung hưởng cùng các con thôi."

MẠNG PHÁP
命 法
E: The order and law.
F: L’ordre et la loi.
Mạng: mệnh lệnh của cấp trên. Pháp: pháp luật. Mạng pháp là
mệnh lệnh và pháp luật.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu mình trọn tin mạng pháp thì các Đấng cũng ghi
công cho.

MẠNG TRỜI
E: The order of God.
F: L’ordre de Dieu.
Mạng: mệnh lệnh của cấp trên. Trời: Ông Trời, Đức Chí Tôn
Thượng Đế. Mạng Trời là mệnh lệnh của Trời ban ra, hán văn
gọi là Thiên mệnh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mạng Trời đã định, nhưng có sức của các con mới
đặng kết quả hoàn toàn.

MANH TÂM
Đức Thượng Sanh hết lời ca tụng một bậc vĩ nhân của nhân
loại, là một bậc Giáo chủ đáng tôn kính như Đức Hộ
-Pháp
rằng: "Nếu vì một lẽ nào, vì một tham vọng hoặc vì tranh giành
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quyền lợi, người Chức sắc hay tín hữu có manh tâm làm cho
nền Ðạo phải mang tai tiếng, danh giá Ðạo bị tổn thương thì
chính đó là hành động cố ý xô ngã công phu gầy dựng của
Ðức Ngài (Đức Hộ-Pháp). Cái tội đó Ðức Ngài và các Ðấng

MẠNH - TRỌNG - QUÍ
孟-仲-季
E: First (thứ 1), Second of a group of three.
F: Premier, Second (thứ 2 ), Troisième du groupe de trois.
Mạnh: Lớn, bắt đầu, họ Mạnh. Thứ nhứt, khởi đầu. Trọng:
Thứ nhì, ở giữa. Quí: Thứ ba, ở cuối, út chót.
• Chỉ về thứ tự 3 tháng trong một mùa, thì: Mạnh là tháng đầu,
Trọng là tháng giữa, Quí là tháng cuối.
Thí dụ: Mùa Xuân:
Tháng đầu mùa Xuân: Mạnh Xuân,tức là tháng giêng.
Tháng giữa mùa Xuân: Trọng Xuân, tức là tháng hai.
Tháng cuối mùa Xuân: Quí Xuân, tức là tháng ba.
Tương tự, mùa Hạ, Thu hay Đông cũng gọi y như thế.
• Chỉ về con cái trong gia đình thì dùng:
Quí nam là con trai út.
Quí nữ là con gái út.

MẠNH ĐẶNG YẾU THUA KHÔN CÒN DẠI MẤT
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng-xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại
mất". Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món
binh khí hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà đè ép
dân đen ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng điều
khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp
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chết là kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa ngục là câu chuyện
hoang-đàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo
tào-khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."

MẠNH TỬ (372-289 TCN)
E: Mencius.
F: Mencius.
Đức Hộ-Pháp nói tại Báo Ân Từ, đêm 30 tháng 9 năm BínhTuất (1946) lúc 12 giờ khuya:
"Nhắc lại Thầy Mạnh-Tử khi qua yết kiến Vua nước Lương,
ông Huệ-Vương hỏi Ðức Mạnh-Tử: Lão già chẳng nệ đường
xa muôn dặm sang đến nước Quả nhân có chỉ giáo điều chi
hữu lợi chăng? Thầy Mạnh Tử đáp rằng: Tôi chỉ biết nói đến
Nhân-Nghĩa mà thôi, chớ không nói về lợi, nếu trong nước mà
dục vọng về sở lợi, thì đình thần có trăm hộc lại muốn có thêm
ngàn hộc, thượng hạ đại phu có ngàn hộc lại muốn có muôn
hộc, còn vì Thiên Tử đã có dư muôn hộc, lại muốn có thêm
triệu hộc. Nếu trong nước mà cầu lợi như thế, thì bá tánh phải
chịu lao lung, muôn dân đồ thán, trong nước thế nào bình trị
được? Còn như trong nước biết chú trọng đạo Nhơn Nghĩa,
thì toàn thể quốc dân đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc,
lạc nghiệp âu ca. Thầy Mạnh-Tử thuyết minh đủ mọi điều lợi,
hại rồi thì Vua Huệ Vương chịu nạp dụng".

MẢNH NHUNG BÀO
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đặng trí thức phải ngừa lòng khách,
Dìu dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết tâm biết chí anh hào,
Nữ tâm làm mảnh nhung bào chở che.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

48

▐ Q.2 VẦN M

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

MÃNH LỰC CỦA TÀ QUÁI
Thanh Tâm Tài Nữ nói: "Trong Đạo, nếu còn quyền hành áp
chế thì là Đạo của Tà quái đó; mà những kẻ nào hay làm
quyền riêng đó cũng chẳng tránh khỏi mãnh lực của Tà quái
xung nhập. Chơn đạo chẳng dụng quyền áp chế bao giờ. Mấy
anh cũng đủ rõ."

MÃO
E:The head-dress.
F: La coiffure – Les sortes de coiffures.
Thầy dạy may Mão Giáo Tông
Ngày 7-3-Bính Dần (dl: 18-4-1926)
Trung, Cư, Tắc, ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó phải sắm
sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng, trên đầu chẳng phải bịt
khăn mà đội Mão trắng có chữ CÀN ☰ thêu bằng chỉ vàng.
Dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt. Mão cũng vậy, áo cũng vậy.
Hiếu, lại phải nhọc công nữa. Thầy giao phần may sắm cho
con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe con.
Hiếu, lấy chén nước lạnh, Thầy vẽ kiểu mão cho con coi.
Bà Hiếu bạch Thầy: Mỵtre.
- Mão nầy là Mão Giáo Tông. Trước ngực ngay trán phải để
chữ cung Càn, chữ vàng, chữ Bát Quái, còn cái áo, con phải
tái cầu Thầy trong lúc may đặng Thầy chỉ sắp mấy Cung kia
trên áo.
Nghe và tuân theo nghe con.!
Trung, đêm nay đừng cầu Thầy nghe con.
TÁI CẦU :
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Mừng sắp con.
Hiếu quì bạch Thầy chỉ dạy may áo Đức Giáo Tông, bề cao
bao nhiêu và mang giày thứ nào?
- Thầy sẽ nhứt định mọi việc.
Thầy dạy: Mão bề cao 3 tấc 3 phân 3 ly thước lang sa, may
giáp mối lại thì thế nào cho có trước một ngạnh, sau một
ngạnh, hiệp lại có một đường xếp, ấy là Âm Dương tương
hiệp. Hiếu biết mà.
Sợi dây xếp hai lại, còn bên trái có 2 dải thòng xuống một mí
dài, một mí vắn, mí dài 3 tấc.
Giáo Tông, thảo hài.
TÁI CẦU:
(Có tạo đỡ một cái mão bằng giấy dưng lên cho Thầy xem)
Cười!Đặng phải vậy, ba con bưng lên cho Thầy chỉ hai mí giáp
mối, con coi theo cây viết mà làm theo.
Sợi dây viền ăn liền hai bên, đừng cắt rời ra, nghe con. Con
giỏi lắm Hiếu! Hai dải thòng xuống vai 3 tấc bề dài, 3 phân bề
ngang, phải vậy rồi.
Cư, để cho Hiếu nó làm (là để cho Hiếu may Mão Giáo Tông)
Hiếu dâng Mão Giáo Tông may xong rồi cho Thầy xem.
- Trúng, mà ai đội con phòng lật đật.
(Đức Chí Tôn biết là Ông Chiêu không lãnh chức Giáo Tông
nên mới có câu nầy) (ĐS. I. 106)
Thầy dạy: "Thơ! Vô quì nghe: Thầy dạy may Thiên phục:
Khăn, áo màu vàng, mà cho thiệt tốt; khăn 9 lớp, áo gài 3 dải.
Con Lâm thị Ái Nữ lo giùm cho Thầy 5 cái áo mão cho Lịch,
Trung, Tương, Trang, Thơ, mão ấy Thầy sẽ vẽ, còn áo Thơ thì
Ái Nữ thêu Con Mắt ở giữa, chung quanh có 6 chữ cổ tự đề
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Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 大道三期普渡 ngay trước ngực và
sau lưng, như miếng bố tử, chạy 2 vòng vô vi bao chung
quanh nghe! Tái cầu Thầy chỉ làm mão".

MÃO HIỆP CHƯỞNG
Mão Hiệp Chưởng của Giáo-Tông
Thầy dạy: Trung, Cư, Tắc, ba con lập tức lên Chiêu, biểu nó
phải sắm sửa liền một bộ Thiên phục màu trắng, trên đầu
chẳng phải bịt khăn mà đội mão trắng, có chữ CÀN ☰ thêu
bằng chỉ vàng, dặn nó mua thứ hàng thiệt tốt. Mão cũng vậy,
áo cũng vậy. Hiếu lại phải nhọc công nữa, Thầy giao phần
may sắm cho con, con liệu cho kịp, rằm phải có nghe con!
Hiếu lấy chén nước lạnh, Thầy vẽ kiểu mão cho con coi.
Madame Cư bạch Thầy: Mitre (mão Giáo Tông).
"Trước ngực, ngay trán phải để chữ cung CÀN ☰ chữ vàng,
chữ Bát Quái, còn cái áo, con phải tái cầu Thầy trong lúc may
đặng Thầy chỉ sắp mấy Cung kia trên áo. Nghe và tuân theo
nghe con." (ĐS. I. 106)
Tái cầu: Mừng sắp con! Hiếu quì bạch Thầy dạy may áo mão
Giáo-Tông bề cao bao nhiêu và mang giày thứ nào?
- Thầy sẽ nhứt định mọi việc.
Thầy dạy: Mão bề cao 3 tấc 3 phân thước Lang-sa, may giáp
mối lại thế nào cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh, hiệp
lại có một đường xếp, ấy là Âm Dương tương hiệp, Hiếu biết
mà! Sợi dây xếp hai lại, còn bên trái có hai dải thòng xuống
một mí dài, một mí vắn, mí dài 3 tấc. Giáo Tông: Thảo hài.
Tái cầu: Có tạo đỡ một cái Mão bằng giấy dựng lên cho Thầy
xem. Cười! Đặng phải vậy, ba con bưng lên cho Thầy chỉ hai
mí giáp mối, con coi theo cây viết mà làm theo. Sợi dây viền
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ăn liền hai bên, đừng cắt rời ra nghe con! Con giỏi lắm Hiếu!
Hai dải thòng xuống vai 3 tấc bề dài, 3 phân bề ngang. Phải
vậy rồi!. Cư, để cho Hiếu nó làm (là để cho Hiếu may Mão
Giáo-Tông).
Ngày 11-3-Bính Dần (dl: 22-4-1926) tức là 5 ngày sau khi Đức
Chí Tôn ra lịnh cho Bà Hương Hiếu (hiền thê của Ông Cư, nên
gọi là Madame Cư) may Thiên phục Giáo Tông cho Ngài Ngô
Văn Chiêu, Bà Hương Hiếu dâng mão Giáo Tông lên cho Đức
Chí Tôn xem kiểu vở may như vậy có đúng không?.
Đức Chí Tôn giáng cơ nói: "Hiếu dâng mão Giáo Tông may
xong rồi cho Thầy xem. Trúng! Mà ai đội, con phòng lật đật"?
Đức Chí Tôn giáng cơ nói như thế, tức nhiên chúng ta ngầm
hiểu là Ngài Ngô Văn Chiêu đã mất chức Giáo Tông từ
đây..Tại sao chỉ trong vòng 5 ngày từ 17 đến 22-4-1926 mà lại
có sự thay đổi nhanh chóng như vậy? Đức Chí Tôn không cho
biết tại sao, làm cho nhiều người phân vân, nghĩ rằng Ngài
Ngô Văn Chiêu cải lịnh Đức Chí Tôn, muốn ở nhà tu tịnh,
không muốn tham gia vào cơ phổ độ đông người làm mất sự
yên tịnh của Ngài, hay còn lý do nào khác nữa? (Xem Ngô văn
Chiêu)
Pháp Chánh Truyền dạy:
Đại Phục Giáo Tông:
"Ðầu đội Mão vàng, năm từng hình Bát Quái (Thế Ngũ Chi Ðại
Ðạo) ráp tròn lại bít chính giữa; trên chót mão có để chữ
"VẠN" giữa chữ vạn có Thiên Nhãn Thầy, bao quanh một vòng
Minh Khí; nơi ngạch Mão, phải chạm ba Cổ Pháp cho rõ ràng,
y như hai bên cổ áo đã nói trên kia,... … …
Tiểu Phục Giáo Tông:
Ðầu đội Mão Hiệp Chưởng (Mitre) cũng toàn bằng hàng
trắng, bề cao ba tấc ba phân ba ly (0m333) may giáp mối lại
cho có trước một ngạnh, sau một ngạnh hiệp lại có một đường
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xếp (ấy là Âm Dương tương hiệp) cột dây xếp hai lại, nơi bên
tay trái có để hai dải thòng xuống, một mí dài một mí vắn (mí
dài bề ngang 0m03, bề dài 0m30) trên mão ngay trước trán có
thêu chữ cung Càn ☰.
Đây là sắc phục áo mà Đức Quyền Giáo-Tông đang mặc có
đủ các QUẺ trên màu áo trắng.
Đầu đội Mão Hiệp-Chưởng. Hai chữ Hiệp-Chưởng có nghĩa là
hai bàn tay úp vào nhau. Mão Hiệp-Chưởng là cái Mão hình
giống như hai bàn tay úp vào nhau vậy. Số đo 0m333; ba lần
con số 3 (3x3=9).

MÃO BÁT QUÁI (BÀT QUÁI MẠO)
Cách may: Thầy dạy Bà
Hương Hiếu "Đem nước
phấn ra đây Thầy vẽ mão.
Tám khía, ngó nghiêng thì
vọng, ngó ngay thì như vầy:
8 khía, hai khía trước thêu
chữ vàng Càn Khôn, còn sáu
khía kia thì để thế nào cũng
đặng, thêu chánh chữ cổ tự,
nhung hay là hàng, tùy sắc
phục mỗi đứa, cao 3 tấc 3
phân tây hai khía trước, còn
mấy khía sau, làm sao cho
lài lài trước cao sau thấp thì
làm coi cho đặng. Giữa kín,
phải cứng cho nó đứng, chớ con bồi bằng vải càng tốt hơn."
THĂNG. (TNCT. TTT. 257-261)
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MÃO (của Bảo Sanh Quân)
Đức Lý dạy: "Hoạch, nên may Thiên phục theo lời dạy sau
đây: Áo trắng y theo của Thập Nhị Thời Quân và các Chức sắc
khác nơi Hiệp Thiên Đài. Mão trắng theo của Mỹ Ngọc, nhưng
không có bông sen, ngay giữa mão thêu một Thiên Nhãn, chí
bìa dưới mão lên cho đủ chỗ thêu Thiên Nhãn, chừa 4 phân,
hai bên tả hữu Mão, hai Thiên Nhãn, hết thảy là ba. Một sợi
dây Tiên Thằng buộc vòng bìa mão, bề ngang 5 phân, bề dài 2
thước, buộc thế nào chừa Thiên Nhãn ngay giữa Mão ra, cho
hai mối thòng xuống hai bên vai. May cho kịp đặng mùng 1
hoặc mùng 2 tới đây hầu Đức Từ Bi. Sẽ dâng cho Lão coi khi
may rồi nghe.!"

MẠO MUỘI
冒 眛
F: Aveuglement.
Mạo: Làm giả, giả mạo. Muội: tối tăm, không hiểu việc. Mạo
muội là không hiểu việc mà làm càn, nên sơ suất và lầm lẫn.
Mạo muội cũng có nghĩa là liều lĩnh mà làm (không hỏi sự lý
mà làm càng, lỗ mảng).

MẠO XƯNG
冒 稱
E: False declaration.
F: Fausse déclaration.
Mạo: Làm giả, giả mạo. Xưng: xưng hô. Mạo xưng là giả mạo
danh hiệu của người khác mà xưng hô.
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MẠT HÈN
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Heo trâu thân thể mạt hèn thay,
"Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây.
"Lộng lộng lưới Trời tuy sếu-sáo,
"Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày."

MẠT KIẾP
末劫
E: The last existence.
F: La dernière existance.
(Mạt là ngọn của một thân cây, chỉ phần sau rốt, cuối cùng,
Kiếp là một đời người, một chu kỳ của trái đất, của vũ trụ). Mạt
kiếp là thời kỳ cùng cuối của quả địa cầu cần thay đổi.
Thầy dạy: "Mạng đổi chớ luật lệ chưa hề đổi. Vì vậy Thầy buộc
các con tùng Cựu Luật đặng qui phục Tam Giáo làm một. Các
con nghĩ sự tu hành khổ hạnh dường nào. Ðời mạt kiếp nầy
dữ nhiều lành ít. Nếu Thầy không chuyển pháp lại thì chưa ai
tu đặng trọn Đạo, nên Thầy lựa Ngọc Ðầu Sư trong hạng thiếu
niên mới có đủ công Phổ độ. Trong phần nhiều các con chưa
vừa lòng cho Lịch ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong
sự truyền đạo. Thầy cũng nhìn như vậy, song vì tiền kiếp Lịch
và nhơn đức Tiểng, nên Thầy mới phú thác cái trách nhiệm tối
đại ấy cho nó".
Đức Hộ-Pháp xác nhận: "Nay đến đời Hạ nguơn cuối cùng,
thế Đạo suy vi, nhơn tâm bất cố, đạo đức đổi dời, lòng người
chẳng giống như xưa, luật Tam Cang chẳng giữ, phép Ngũ
Thường không noi, Tam giáo thất chơn truyền, nhơn tâm biến
đổi, bỏ phép công bình, tranh danh trục lợi, cướp giựt hiếp
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đáp, giết hại lẫn nhau, thành ra một trường náo nhiệt, nên gọi
là đời mạt kiếp".
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dương thạnh thì hay đời mạt kiếp,
Nêu thân ở giữa cuộc tang thương.

MẠT LỘ
末 路
F: Dernier chemin.
Mạt: Cái ngọn, cuối, hết, hèn mọn. Lộ: đường. Mạt lộ là cùng
đường, hết lối thoát, không còn cách nào để tiến lên (lúc sắp
hết, thời đã tàn).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thiên cơ mạt lộ chờ đôi lúc.

MẠT PHÁP
末法
E: The last age of Buddhism.
F: Le dernier âge du Bouddhisme.
Theo Phật giáo, giáo lý của Ðức Phật Thích Ca đã trải qua ba
thời kỳ: Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp.
- Chánh pháp 正 法 là thời kỳ đầu, kể từ lúc Phật nhập diệt
cho đến 500 năm sau. Giáo pháp của Phật được các Đệ tử
giữ gìn còn nguyên vẹn, nên số người tu đắc đạo rất nhiều.
- Tượng pháp 象 法 là thời kỳ tiếp theo, kéo dài 1000 năm.
Giáo pháp của Phật bị các Đệ tử sửa đổi chút ít nhưng vẫn
còn giống với giáo-pháp ban đầu, người tu đắc Đạo khá nhiều,
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nhưng ít hơn thời Chánh pháp. Tượng 象 là giống như,
mường tượng.
- Mạt pháp 末法 là thời kỳ sau cùng, kéo dài khoảng 1000
năm. Giáo pháp của Phật bị các Đệ-tử lần lần sửa cải, sai lạc
gần hết, người tu bị lầm lạc, tu nhiều mà đắc đạo rất ít. (Mạt 末
nghĩa chính là ngọn, là cuối cùng hết.
Đức Thượng đế phán: "Thầy muốn các con hội hiệp đặng
nghe dạy. Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ
Ðộ, các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển
Ðạo, lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý: Hữu hình
thì bị diệt đặng, chớ vô vi, chẳng thế nào diệt đặng
Th.. Thầy đã khiến con đi Ðế Thiên Ðế Thích đặng xem cho
tạng mặt hữu hình. Nội thế gian nầy ngày nay, ai cũng nhìn
nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng
chăng? Lòng đạo đức con, Thầy thấy rõ, nhưng thời giả dối đã
qua, thời kỳ chân thật đã đến. Thầy không muốn cho con hao
tài tốn của mà gìn giữ sự giả dối. Chẳng cần chi con lập Thánh
Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn
nguyên "Bảo Sanh" là bổn nguyên Thánh chất Thầy. Thầy
khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi, phần hồn về
Thầy. Con có biết sự chơn thật nơi nào mà phải khổ thân lo
lắng. Con có phận sự rất lớn, Thánh danh con cũng lớn. Thầy
dặn con, nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi."

MẠT THẾ
末世
F: dernière âge.
Mạt: Cái ngọn, cuối, hết, hèn mọn. Thế: đời, thời đại. Mạt thế
là thời đại cuối cùng, đời cuối (Cái thời-đại gần suy vong).
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MẠT VẬN
末運
E: Misfortune.
F: Adversité.
Mạt: Cái ngọn, cuối, hết, hèn mọn. Vận: số mạng. Mạt vận là
lúc xui xẻo, khốn đốn (vận số đã hết).

MÀU TRẮNG
"Hễ vô đại điện Đức Đại-Từ-Phụ nào chức này, chức kia, mão
cao áo rộng; còn vô Điện Thờ Phật-Mẫu đều trắng hết, không
ai hơn ai cả. Nếu hiểu biết, thấy bí-pháp Chí-Tôn cao kỳ quá
lẽ. Chí-Tôn nói rằng: "Quốc-Đạo này Ngài qui-tụ tinh-thần đạođức, trí-thức toàn nhơn-loại cho đặc biệt: có cao, có thấp, có
hàng ngũ, có phẩm giá; còn về phần xác thịt của người đời,
mạng sống trước mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy sống đồng
sống, chết đồng chết đặng đem Quốc-Đạo làm mô-giới cả Đại
Đồng đặng tạo tương-lai loài người cho có địa-vị oai quyền,
cao-thượng. Nếu thoảng hiểu đặng thì Thánh-Thể cũng vậy,
Hội Thánh, chư Chức sắc Thiên-phong nam, nữ hay toàn thể
Tín-đồ cũng vậy, lãnh thiên-mạng đảm-nhiệm trách-vụ thiêng
liêng Chí-Tôn phú-thác lập giáo tức-nhiên phải có phẩm-giá,
trật-tự, đẳng cấp. Nếu hiểu thêm ý của Ngài; khi cởi áo này ra
khỏi Đại Điện rồi, hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai,
không ai thua ai, không khinh, không trọng, đầy-đủ tình yêu-ái
trong lòng MẸ đem ra mà thôi; nam nữ cũng thế. Ngày nào
nhơn-loại cả thế-gian ở mặt địa-cầu này hiểu được lý lẽ chí
hướng cao-thượng ấy là ngày Đạo Cao-Đài sẽ thiệt tướng".
(ĐHP 30-9-Đinh-Hợi)
Pháp Chánh Truyền: "Bộ Đại-phục Giáo-Tông thì toàn bằng
hàng trắng, có thêu bông sen vàng từ trên tới dưới". Với cơquan Cửu-Trùng-Đài, đặc biệt chỉ có Giáo Tông và Thượng
Chưởng Pháp mặc sắc phục trắng chầu lễ Chí-Tôn mà thôi,
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ngoài ra đều mặc theo sắc phái. Vì sao? - Màu trắng là màu
tổng-hợp của 7 sắc cầu vồng, đó là màu Đại-Đồng, mục-đích
của Cao-Đài là phải thực hiện ra cho đến Đại-Đồng Thế-Giới.
Đó là cái Bí pháp, phần riêng biệt của Đức Chí-Tôn dùng trong
cơ chuyển thế, chọn người thay thế hình thể cho Ngài cầm
đầu cả nhơn loại. Việc này để giải rõ là loài người phải đi từ
không trở về sắc-tướng đặng tạo nghiệp-vị, rồi trở lại Hư-vô.
Phái Tiên-Đạo là phái giữ phần lập trường thi công quả của
sắc tướng. Bởi Đạo Cao-Đài là tinh-hoa bổn-nguyên triết lý
của chính nền Tôn-giáo này.
Thêu bông Sen tượng-trưng sự thanh-khiết, sống nơi trần mà
không nhiễm trần. Màu vàng tượng cho Đạo Cao Đài là Phậtgiáo chấn hưng.
Tại sao Thượng Chưởng Pháp mặc áo trắng?
Thượng Chưởng Pháp có quyền thay thế cho Giáo Tông khi
vắng mặt (Pour remplacer le Pape par intérim). Áo của Giáo
Tông màu trắng tức là màu nguồn gốc của Ðạo. Ðạo không
màu sắc, hay tượng trưng một màu rất trong sạch là trắng, là
màu vô tội, trắng có thể biến ra các màu vàng, xanh, đỏ... Trái
lại, các màu sắc khác không thể làm nên màu trắng. Màu trắng
tức là qui hồi căn bổn vậy. Màu trắng là màu nguyên thủy- là
Đạo.
-Đó là Bí-pháp riêng của Đức Chí-Tôn dùng trong cơ chuyển
thế, chọn người thay thế hình thể cho Ngài cầm đầu nhơn-loại.
Về việc ấy giải rõ là loài người phải đi từ không trở về sắc
tướng đặng tạo nghiệp vị, rồi trở lại Hư Vô. Phái Tiên-Đạo là
phái giữ lập trường thi công-quả của sắc tướng.
(Quyền hành và Ðạo phục của Chưởng Pháp, xin xem trong
Pháp Chánh Truyền Chú Giải). Ðạo phục của ba vị Chưởng
Pháp có điểm đặc biệt là Thượng Chưởng Pháp mặc áo màu
trắng (thay vì màu xanh của phái Thượng), còn hai vị Chưởng
Pháp kia thì màu áo theo sắc phái của mình. Lời Thỉnh-Giáo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN M▐

59

của Tiếp-Lễ Nhạc-Quân qua vấn đề sau: Ba vị Chưởng-Pháp:
Phái-Ngọc mặc Sắc Phục đỏ, Phái-Thái mặc Sắc-Phục vàng
còn phái Thượng theo lẽ phải mặc Sắc-Phục xanh, nhưng
không hiểu sao lại mặc Sắc-Phục toàn trắng?
Đạo phục là đồng phục của học sinh:
Trong Đạo Cao Đài, Đạo phục của thiện nam, tín nữ là: Áo và
quần dài trắng, Nam đội khăn đóng đen.
Đạo phục màu trắng của Tín đồ như luôn nhắc nhở rằng: phải
hành động quang minh chánh đại là lúc nào cũng giữ cái tâm
cho trong sạch, tinh khiết như màu trắng.
Trích dẫn:
"Áo của Giáo Tông màu trắng tức là nguồn gốc của Đạo. Đạo
không màu sắc, hay tượng trưng một màu rất trong sạch là
trắng, là màu vô tội, trắng có thể biến ra các màu: Vàng, xanh,
đỏ. Trở lại màu trắng tức là qui hồi căn bổn vậy" (Nền tản
Chánh trị đạo. Khai Pháp Trần Duy Nghĩa)
Vào năm 1.672, nhà Bác học Newton thực hiện thí nghiệm về
sự tán sắc của ánh sáng đã cho thấy: Chùm sáng trắng (Ánh
sáng mặt trời là ánh sáng trắng), khi đi qua lăng kính không
những bị khúc xạ về phía đáy lăng kính mà còn bị tách ra
thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Dãi có màu
cầu vồng này gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. Trong
quang phổ nầy không phải chỉ có 7 màu: Đỏ, Cam, Vàng, Lục,
Lam, Chàm, Tím; mà có rất nhiều màu biến đổi dần từ màu
nầy sang màu khác.
Ông Newton cũng thực hiện thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.
Thí nghiệm này cho thấy: Chùm sáng các màu (do sự tán sắc
của chùm sáng trắng). Sau khi đi qua lăng kính vẫn giữ y màu
sắc, tức là nó không bị tán sắc. Do đó, các chùm sáng nầy
được gọi là đơn sắc. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất
định gọi là đơn sắc.
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Ông Newton cũng đã thực hiện nhiều thí nghiệm về tổng hợp
ánh sáng trắng. Thí nghiệm nầy cho biết, nếu tổng hợp các
ánh sáng đơn sắc khác nhau, ta sẽ được ánh sáng trắng. Hay
nói khác hơn ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng
đơn sắc khác nhau có màu biến thiên từ đỏ đến tím.

MÁY CÀN KHÔN
E: The mysterious mechanism of the nature.
F: Le mécanisme mystérieux de la nature.
Máy: Chữ Hán là Cơ: bộ máy, chỉ tất cả hoạt động nào có tính
cách tuần hoàn và liên tục. Càn khôn: Trời Đất, Âm Dương.
Huyền vi: mầu nhiệm.
Máy Càn khôn là máy Âm Dương, bộ máy của Trời Đất, chỉ
toàn thể bầu vũ trụ, trong đó các quả tinh cầu và địa cầu luôn
luôn chuyển động quay tròn điều hòa liên tục, không bao giờ
ngừng nghỉ.
Máy huyền vi là bộ máy mầu nhiệm của Thượng Đế.
Máy Càn khôn hay Máy huyền vi là chỉ Càn Khôn Vũ Trụ của
Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy nắm máy huyền vi, hằng lấy cân thiêng liêng mà
day trở máy Càn khôn.

MÁY HUYỀN VI
Máy huyền vi tức Đạo biến hóa. Nguyên vạn vật do Đạo mà
sanh ra thế gian, nên gọi là xuất sanh; vạn vật tử ở thế gian thì
trở về với Đạo, nên gọi là nhập tử.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu có viết:
"Máy huyền vi mở đóng khôn lường."
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MÁY LINH CƠ TẠO
E: The divine machanism of God.
F: Le mécanisme divin de Dieu.
Máy: Chữ Hán là Cơ: bộ máy, chỉ tất cả hoạt động nào có tính
cách tuần hòan và liên tục. Linh: thiêng liêng, huyền diệu. Cơ
tạo: bộ máy của Tạo hóa.
Máy linh cơ tạo là bộ máy thiêng liêng của Đấng Tạo hóa, tức
là của Đấng Thượng Đế.
Kinh Xuất Hội:
"Cứ nương dưới máy linh cơ tạo."

MÁY NHIỆM
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Lẽ báo ứng cao thâm huyền-diệu,
"Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình.
"Đạo-Quân đức hóa háo sinh,
"Rộng quyền máy nhiệm an-linh cứu đời."

MÁY SÂU HỌA KÍN
Máy: Chữ Hán là Cơ: bộ máy, chỉ tất cả hoạt động nào có tính
cách tuần hòan và liên tục. Sâu: sâu xa huyền diệu. Họa: tai
họa. Kín: không để lộ ra cho người thấy được.
Máy sâu là bộ máy huyền diệu của Trời. Họa kín là cái tai họa
không để lộ ra cho thấy, tới chừng tai họa đến thì mới thấy,
mới biết.
Ý nói máy Trời huyền diệu, con người không thể thấy biết hết
được.
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Kinh Sám Hối có câu:
"Phải hiểu biết máy sâu họa kín,
"Thánh, Thần đâu tư lịnh bỏ qua."

MÁY TÀ GIAN
Máy là do chữ Cơ 機 là cái máy, đầu mối phát sinh ra mọi việc.
Tà gian 邪 奸 Tà là cong vạy, gian là dối trá. Tà gian là giả dối,
không chính đáng, không thành thật). Máy tà gian: Cái mối
sinh ra gian tà xảo trá trong đời này.
Tự điển Hán Việt có từ Cơ tâm 機 心 là nói cái lòng biến trá
khéo léo, giống như máy móc, tâm con người ẩn bên trong
những mưu-mô xảo quyệt để đối xử nhau, giết hại lẫn nhau,
không chút thương yêu, không lòng đạo đức. Đấy là bản tâm
con người trong thời Hạ-nguơn mạt Pháp, trong thời xu hướng
theo văn minh vật chất, mà quên đi luân thường đạo đức.
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Nguyện lời nói biến hình Bác ái,
"Nguyện chí thành sửa máy tà gian."

MÁY TRỜI
(Dịch ra từ chữ "Thiên cơ": thiên là trời; cơ là máy) cùng nghĩa
với máy Tạo, máy linh. Là chỉ những việc của Trời đất đặt để
trong vòng định luật cũng như những sự biến đổi của vũ trụ,
con người không thể nghĩ bàn nỗi.
Thầy dạy:Thứ tư, 24-11-1926 (âl 20-10-Bính Dần)
"Thầy nghĩ lại việc hôm nọ tại Thánh Thất biến ra một trường
Tà quái mà Thầy bắt đau lòng đó các con. Các con thiết nghĩ
lẽ nào?.Ðó là bước Ðạo, đó là Thiên cơ. Các con hiểu sao
được, nhưng Thầy buồn vì nỗi có nhiều đứa sàm biện về việc
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ấy. Thầy cũng muốn phạt chúng nó một cách nặng nề, nhưng
Thầy nghĩ lại mà thương đó chút. Môn đệ của Thầy nhiều đứa
muốn bỏ đạo y, ném dép cỏ, lột khăn tu mà mong hồi tục thế.
Bởi bước Ðạo gập ghình khó tới nên mới ra cớ đỗi. Bởi còn
vướng bụi trần, ham mồi phú quí, mê chữ vinh sang mà ngán
đạo. Các con hiểu, Thầy buồn, nhưng ấy là máy Trời đã định,
chạy sao cho khỏi. Thầy biết bao lần vì các con mà chịu nhọc
nhằn".
Thi văn dạy Đạo rằng:
Sách dầu muôn cuốn dạy câu lành,
Nào kẻ học cao thế gọi lanh.
Ðổi thử máy trời coi có được,
Thì Ta đổi tội dữ ra lành.

MÀY RÂU
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mày râu đã đủ phận cùng người,
Biết đạo thì con chớ dễ ngươi.
Ăn mượn ở thừa đời gắt gổ,
Thì toan lo tránh chớ đua bơi.

MÀY TRUNG MẶT NỊNH
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Tệ Huynh ngồi nhớ lại đã cách mười năm, nghĩa là hạ tuần
năm Sửu, Tệ Huynh còn làm Thượng Nghị vào lầu ra các;
trong thì bạn ngoài thì quan, nẻo hoạn lộ hèn sang đã chán, lẽ
nhục vinh đã ngán với tuồng đời, mùi cay đắng đã từng quen
với mặt thế, nào là mày trung nào là mặt nịnh đã trông nom
mỏi mắt mòn hơi, nên mới biết chê đời mến Ðạo".
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MẢY HÀO
E: A tiny bit.
F: Un tantinet.
Mảy: một chút xíu, một phần rất nhỏ. Hào: sợi lông nhỏ. Mảy
hào là một phần nhỏ xíu.
Thi văn dạy Đạo:
Tính chi những việc tới đâu đâu,
Ðâu cũng Trời cao ở khỏi đầu.
Ðầu nhà xem rõ cơ Trời Ðất,
Trời Ðất không sai một mảy hào.
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng tựu thiểu thành đa,
"Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào."

MẢY MAY
Một điểm nhỏ cũng không xảy ra. Không có chút nghi ngờ.
Đức Hộ-Pháp nói về Kim Quan Sứ: "Vì cớ cho nên người có
giáng-cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh-Thể của Đức
Chí-Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm-tánh gì phản
động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nề
nếp chơn truyền của Đức Chí-Tôn mà thinh không Kim Quan
Sứ giáng-cơ cho một bài thi chẳng khác nào như tìm đến
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn mà liệng một tối hậu thơ, bài thơ
ấy như vầy:
Cửu phẩm Thần-Tiên nễ mặt ta,
Thích-Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch-Ngọc năng lui tới,
Đường Đạo Tây-Phương thử chánh tà.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MẢY MÚN
E: A very small quanlity.
F: Un petit peu.
Mảy mún là những điều nhỏ nhít, vụn vặt, không đáng kể
Thầy dạy: ngày 27-4-Ðinh Mão (dl: 27-05-1927)
Thầy, các con! "Hội Thánh là vầy các con há? Áo não! Thảm
thay! Thầy tưởng khi chẳng lẽ phải cần nói ra; đợi cho Thánh
chất các con tăng thêm đặng chút nào, lại càng thấy đặng khổ
não của Thầy vì các con mà đeo đuổi từ ngày khởi lập nhơn
loại đến chừ, chẳng dè phàm chất các con nó mạnh mẽ thế
nào đè khuất trọn vẹn chút mảy mún Thánh-chất Thầy để vào
lòng các con, nên nay Thầy buộc mình phải nói rõ. Các con ôi!
Thầy hỏi vậy chớ mỗi phen độ rỗi cho đặng các con, các con
có biết Thầy chịu khổ não dường nào chăng? Quyền hành Chí
Tôn của Thầy, các con nếu hiểu thấu thì các con sẽ thấy nó là
một hình phạt rất nặng nề, chẳng khác nào như gông với
tróng"
Đức Quyền Giáo-Tông giáng Cơ nói về ông Lê bá Trang bị
đọa rằng: "Thượng Phẩm nói với Qua mấy em đợi. Ôi! Qua
nghĩ lại bắt tức mình, mấy em nghĩ lại mà coi, một kiếp sanh
đâu mấy lát, cái giả cuộc trần hoàn tuy xem nháy mắt mà ảnh
hưởng nó sâu sắc biết là bao, nào là danh, nào là vị, nào là
tước, nào là quyền, nào là vinh, nào là trọng, rốt sự rồi cũng
không còn mảy mún giá trị chút gì nơi cõi Hư linh Hằng sống,
bất quá như còn vui dự đặng một tiệc ngọt ngon của khách
phong trần say sưa một lát mà đòi phen chịu thảm cả đời".

MẶC KHẢI (MẠC KHẢI)
默啟
E: The revelation.
F: La révélation.
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Mặc: Lặng lẽ, nín lặng, không nói. nín lặng, không nói. Khải:
mở ra.Mạc: yên lặng, thanh tịnh.
• Mặc khải là mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm
trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích
được. Td: Sự mặc khải của Thượng Đế.
• Mạc khải là sự tác động trong yên lặng của Thượng Đế bộc
lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người.
Hai từ ngữ: Mặc khải và Mạc khải đồng nghĩa, nhưng Thiên
Chúa Giáo chỉ sử dụng từ ngữ "Mạc khải".
"Vì sao phải Mạc khải? Chính vì Thiên Chúa trổi vượt vô cùng
trên tư tưởng và ngôn ngữ loài người. Ngài là Thiên Chúa giấu
ẩn, không thể nào đến gần được, huống chi một khi tội lỗi đã
làm con người không còn thân mật với Ngài nữa. Ý định của
Ngài là một mầu nhiệm. Ngài hướng dẫn bước đi của con
người mà chính họ lại không hiểu đường lối. Trong cuộc sống,
con người gặp phải những bí nhiệm về cuộc đời không thể tự
tìm thấy ánh sáng cần thiết. Con người phải quay về với Đấng
làm chủ các điều bí ẩn, để Ngài tỏ bày những bí mật không thể
hiểu thấu, để Ngài cho thấy vinh quang Ngài.
Nhưng trước khi con người quay về với Ngài, Thiên Chúa đã
khởi xướng mà nói với họ rồi." (Điển Ngữ Thần Học Thánh
Kinh)
Chỉ có những Đấng Giáo Chủ hay những Nguyên căn lớn có
nhiệm vụ cứu đời mới có thể nhận được những Mặc khải của
Thượng Đế.

MẶC NHIÊN (Phật Học)
默然
Mặc nhiên là sự lặng thinh, không trả lời. Biểu thị này thường
được thấy trong hai trường hợp:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1. Chỉ sự im lặng của Phật Thích-ca Mâu-ni trước những câu
hỏi về những chủ đề siêu nhiên, vượt khỏi tầm nhìn, vô bổ.
Các đệ tử của Ngài thường đặt những câu hỏi như "Có một
Ngã hay không?" "Một Giác giả có tồn tại sau khi nhập Niếtbàn hay không", "Thế giới vĩnh hằng hay không". Ðức Phật
giải thích sự im lặng của mình là những câu trả lời dành cho
các câu hỏi này chẳng giúp ích gì trên con đường tu tập – bởi
vì chúng không trợ giúp khắc phục tham ái, thành đạt trí huệ.
Ngài lo ngại các vị đệ tử chỉ chú tâm vào những nghi vấn này
mà xao lãng công trình tu tập.
Ðức Phật trình bày quan điểm của mình qua một ẩn dụ nổi
tiếng: một người bị trúng tên. Người này được đưa đến y sĩ,
và vị y sĩ muốn rút mũi tên ra lập tức. Nhưng kẻ bị trúng tên lại
bảo: "Mũi tên này không được rút ra cho đến khi nào ta biết
được kẻ nào đã bắn trúng ta, hắn thuộc về gia đình nào, thân
thể lớn, bé hay vừa, da trắng, nâu hay đen."
Và như người bị trúng tên chết trước khi nhận được những
câu giải đáp – cũng như thế, các vị đệ tử sẽ bị những nỗi khổ
thế gian đàn áp, sẽ chết trước khi nhận được những lời giải
đáp về những vấn đề siêu nhiên, vô bổ nêu trên.
2. Chỉ sự im lặng như sấm sét 默 如 雷 "mặc như lôi" của Cư
sĩ Duy-ma-cật dành cho Bồ Tát Văn-thù, được ghi lại trong
kinh Duy-ma-cật sở thuyết.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

MẶC MỘT BỘ THIẾT GIÁP
Thầy dạy:"Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ; cũng
chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. Thầy nói trước
cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh các con, dầu xa
dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy
hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước
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Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng
hề thấy đặng là đạo đức của các con. Ấy vậy, rán gìn giữ bộ
thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và rán tuân theo".

MẶC NIỆM
默 念
E: The silent meditation.
F: La méditation silencieuse.
Mặc: Lặng lẽ, nín lặng, không nói. nín lặng, không nói. Niệm:
tưởng nghĩ tới. Mặc niệm là lời cầu nguyện bằng tư tưởng
trong im lặng (Lặng lẽ hoài niệm đến người đã chết).
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Khi Bần đạo thấy nín hết, buổi đó, đem hết tinh thần trụ
lại, dâng lời mặc niệm ấy vào Bát Quái Ðài.

MẶC PHÒ
默扶
Mặc phò hay mặc phù là im lặng mà giúp đỡ, âm thầm cứu
giúp.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Thượng Hoàng sánh đức Chí Công,
"Mặc phò lê thứ khỏi vòng lao lung."

MẮT - Tư Mắt (Nguyễn Phát Trước) (Tên)
Lễ Sanh Thái Mục Thanh
(Ông Tư Mắt, chữ Hán là Mục, tên giấy tờ là Nguyễn Phát

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN M▐

69

Trước, sau được Đức Chí Tôn phong là: Phụ Đạo Chưởng
Nghiêm Pháp Quân vào ngày 26-10-Bính Dần)
Nguyễn Phát Trước tự Tư Mắt mà các tay giang hồ thời bấy
giờ quen gọi là anh Tư Đại Ca. Khi ông được tin nhà ông Đốc
học Đoàn Văn Bản có đàn cơ thỉnh Tiên, ông đến xem thực
giả. Chính Đàn Cầu Kho này đã thâu nhận ông là môn đệ của
Đức Cao Đài (1926). Một hôm ông viết một cái khải (sớ không
ai được đọc) vái rồi đốt tại Thánh Thất Cầu Kho (nhà ông
Bản). Thình lình có ông Trần Văn Tạ (sau đắc phong Hộ Đàn
Pháp Quân) một nhân viên chính quyền bước vào. Ông Tư
Mắt sợ Cơ về trả lời bức mật khải thì ông nguy tính mạng. Vì
trong cái khải ấy ông xin giết De la Chevrotière, Thượng nghị
viện đồng thời với ông Lê Văn Trung. Điều lo lắng của ông
không xảy ra vì Cơ không đáp mà ông Trần Văn Tạ đã là Đạo
hữu đến hầu đàn chớ không phải với tư cách Mật thám.
Tính khí ông ngang tàng, là trùm du đãng vùng Sài gòn - Chợ
Lớn, chính quyền Pháp cũng nễ-vì ông. Có điều lạ là ông rất
sợ Đức Chí Tôn, sau khi theo Đạo, ông lập Thánh Thất Chợ
Lớn tại nhà ông, trên lầu thờ Thầy, dưới dùng làm nhà ở và
tiếp khách. Đạo hữu đến cúng kiến tại Thánh Thất của ông rất
đông, có lẽ họ dựa vào ông để được che chở khỏi bị các tên
du đảng bắt nạt hay một lý do huyền nhiệm nào khác. Sau khi
khai Đạo ở Gò-Kén ngày 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926).
Ông Mắt được ân phong Lễ sanh: Mục-Thanh (phái Thái). Ông
vâng mệnh Ngài Thượng Đầu Sư lập Thánh Thất trước Lý
Minh Đài. Tại đây, quyển "Đại Thừa Chơn Giáo" ra đời (1936)
làm nền tảng cơ vô vi gốc từ Cao-Đài phổ độ mà ra. Vì tính khí
ngang tảng mà nhiều lần ông đã đề nghị với Ngài Đầu Sư
Thượng Trung Nhựt với sự hậu thuẫn của Đạo nổi lên chống
Pháp và chiếm phủ Toàn quyền. Vì là một bậc chân tu, Ngài
Đầu Sư từ chối. Ông Tư Mắt tuyên bố hành động một mình, sẽ
giết Toàn Quyền Alexandre Varenne (1925-1928). Với tính
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nóng nảy, thiếu kế hoạch và trì chí, rốt cuộc mọi lời tuyên bố
của ông đều trôi qua.
Khi nghe tin đồn vu khống bà Cao Quỳnh Cư lạm dụng:
1- Bà bổ thuốc bán cho người làm công quả bị chói nước.
2- Nơi Thảo xá Hiền Cung, bà để một số hàng bông rau cải
bán kiếm tiều tiêu. Người xấu cho là Bà lấy của chùa.
3- Việc thứ ba, bà có lấy một số chai nước tương rỗng đem về
Thảo xá Hiền cung để đựng nước cho Đức Cao Thượng
Phẩm uống vì sợ chói nước (Tây Ninh thuở trước nước rất
độc). Người ta cho bà lấy chai nước tương nguyên của chùa.
Ba việc ấy khiến cho kẻ kém hiểu biết làm đơn thưa lên Hội
Thánh. Việc này chưa ngã ngũ thì một vài người đưa tin này
về Sài Gòn, thêu dệt thêm này nọ. Rồi họ kéo lên Thủ Đức
xúm lập Vi bằng. Trong đó có ông Nguyễn Phát Trước tính vội
vã, nhứt quyết đưa một số người về Tòa Thánh vấn nạn.
Ông vội về Tây Ninh bạo hành. Hậu quả của việc bồng bột đó
cách không lâu ông qui thiên.. Cái chết của ông thật thê thảm.
Lúc bấy giờ ở Chợ Lớn các nhà sang trọng dùng đèn
Manchon treo giữa nhà, nhưng cái bơm hơi chuyền xuống đất,
ông lại nằm gần cái bơm hơi này, quấn chăn. Không rõ vì lẽ
nào, cái bơm phát nổ, đèn phựt cháy luồn xuống cái bơm bắt
lửa qua cháy cái khăn. Hạ bộ của ông bị phỏng nặng, nên vừa
đến Bệnh-viện thì ông chết (1929). Ngài Thượng Đầu Sư có
đến phúng điếu và chia buồn cùng bà Nguyễn Phát Trước và
có nói câu "Thầy đem em Tư về sớm là cái hay cho cơ Đạo".
Ngay đêm hôm đó, đồng tử Trần Văn Hoằng (con ông Trần
Văn Tạ) chấp bút: Thái Mục Thanh nhập đàn, tỏ vẻ hối tiếc
những việc làm đã qua và ông khuyên gia đình nên tu niệm.
Ông Mắt cũng được Thầy giáng dạy:
"Thầy giáng Cơ ngày 25-1-Bính Dần (dl: 9-3-1926)
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Mắt! Nghe dạy:
Trước vốn Hỏa Thần ở Ngọc Cung,
Giúp Nam không đặng phận tôi cùng.
Nước đời lắm nỗi chua cay bấy,
Còn đợi chi mong thế vẫy vùng.
Ngươi muốn biết đặng Cha ngươi thế nào, hỏi nơi ngươi. Hễ
TU thì cứu đặng Cửu Huyền Thất Tổ. Ngươi là hiếu hạnh,
chẳng lẽ để cha mẹ chịu đọa A-Tỳ. Nghe mà ăn năn sám hối.
TÁI CẦU: THẦY: "Mắt! Ngươi muốn hiểu Cha ngươi thể nào,
ấy là hiếu hạnh. Ta khen đó. Ngươi làm tội chớ Cha ngươi là
trung hiếu lưỡng toàn, hay thương yêu đồng chủng, mà bị tội
"giáo tử bất nghiêm", để đến đỗi hại sanh linh đã lắm lúc nên
bị tội liên can đó mà thôi, phải ở tại ngục Nguơn Tiêu mà đợi
ngươi đến. Ngươi phải ăn năn, khuyến thiện và tu tâm dưỡng
tánh đặng độ nó và ngày sau đặng qui vị mà khỏi đọa luân hồi.
Nghe và tuân lịnh dạy. Tâm thành của ngươi mới đặng mà
thôi. Ngươi muốn vậy, làm lành lánh dữ. Ngày nào đặng vậy,
Ta sẽ cho Cha ngươi về nói lại cho ngươi biết. (TNCT. TTT.
136)
Thầy dạy tiếp: Mắt, con nghe:
Chánh tà con đủ thấy con đường,
Biết ý rằng Thầy để dạ thương.
Làm lụng công trình ra sức trẻ,
Giữ gìn cho vẹn đạo tào khương.
Thầy biết lòng con, con hiểu dạ Thầy, gắng công hành Ðạo
nghe. Mắt! Mời Mắt, Ái Nữ nghe (Vợ Tư Mắt):
Thầy dạy:
Nắm chặt trăm năm một chữ đồng,
Hễ chồng thì của vợ thì công.
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Trợ nguy tế hiểm con ra sức,
Ðạo đức chung lo trọn tấc lòng.
Thầy cám Ái Nữ. Mắt! Vợ con nó lại bị khiếm huyết mà biến
nhiều bịnh; mùa nầy chẳng nên uống thuốc Tàu, Thầy dặn con
tuân theo toa Thầy mà cho nó uống Bilinne"
Thầy dạy: Bà Rịa, ngày 13-11-1927 (âl 19-10-Đinh Mão)
"Tương, con bảo Thái Mục Thanh ra con. Con khuyên nó chớ
để dạ ưu phiền, phải tập tánh từ bi chi đức.
MỤC kiến Tam Thanh thế bất thành,
Tác quyền chuyên đảo đạt công danh.
Thiên cơ hà lộ khuynh tài chánh,
Nhứt nhựt dĩ nhàn nhứt nhựt thanh.
Con cũng bảo Ngọc Lịch Nguyệt đến trần tố với nó nghe.
Muôn việc chi mà chẳng trông cậy nơi Thầy thì chẳng hề đặng,
còn nó lầm tưởng rằng, mỗi mỗi đều do nơi Phàm giáo. Hễ có
Phàm giáo mà chẳng có Thánh giáo thì làm sao Khai Đạo cho
thông mối. Bảo chúng nó tập tánh yêu dấu của Thầy mà
truyền Đạo cùng cư xử đường đời."
Trung! Con biểu Mắt phải chịu khó cúng Tứ thời và nhìn Thiên
Nhãn cho thường. Mỗi lần cúng cho được lâu, lâu đặng cảm
lòng giáng hỏa thì hết đau mắt. Luôn dịp, Thầy nói cho các con
biết: Cúng Tứ thời có ích cho các con lắm, chớ không phải ích
chi cho Thầy. Nếu cúng được thường thì lòng dạ nở nang, tứ
chi luân chuyển, có nhiều khi tật bịnh tiêu diệt. Các con nên
biết việc cúng Tứ thời nghe.!"
Đàn cơ 26-2-Mậu Thìn (1928), Đức Chí Tôn giao cho Thượng
Đầu Sư chưởng quản Tòa Thánh dàn xếp cơ khảo đạo vì Tư
Mắt là người do Ngài Thượng phổ độ nên rất kính trọng Ngài.
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MẶT DƯƠNG
Mặt trời được gọi dưới nhiều tên khác nhau, nhưng chính chữ
Hán thì gọi là NHỰT 日 hay gọi là "Mặt Dương" cho ánh nắng
rõ ràng ban ngày, để phân biệt với "mặt Âm" là mặt Trăng cho
ánh sáng dịu mát ban đêm. Ngoài ra trong bài thi mà Đức
Thượng Đế đến ban cho ông Lê-văn-Trung bài thi sau đây có
câu "Ðã thấy ven mây lố mặt dương" ngụ một ý nghĩa sâu xa,
ngầm báo cho Người biết trước cái sứ mạng quan trọng mà
Thiêng liêng sắp giao phó, đó là phẩm Đầu sư phái Thượng,
Thánh danh là THƯỢNG TRUNG NHỰT. Chữ Nhựt này chính
là một trong Tam bửu của Trời là: Nhựt- Nguyệt- Tinh, mà chỉ
duy nhất một lần ba vị Đầu sư này có Thánh danh ấy là: Thượng Đầu sư: Thượng Trung Nhựt (mặt trời có một)
- Ngọc Đầu sư: Ngọc Lịch Nguyệt (mặt trăng có một)
- Thái Đầu sư có hai: một là Thái Minh Tinh, hai là Thái Nương
Tinh (vì Tinh tú có nhiều nên trong cửa Đạo có hai vị mang
chữ Tinh). Ấy vậy Ngài Thượng Trung Nhựt đến với cửa Đại
Đạo như một vầng Dương đang lên. Sau đó Ngài được thăng
phẩm Quyền Giáo Tông, thật là xứng đáng một ANH CẢ của
nhơn sanh ngưỡng mộ đến thất ức niên tuổi Đạo vậy.
Thầy cho thi, cho ông Lê Văn Trung buổi đầu:
Ðã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xích dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

MẪN KHỔ
憫苦
E: To pity the unhappy men.
F: Avoir pitié des malheureux.
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Mẫn: thương xót. Khổ: khổ sở vì nghèo hay gặp nạn. Mẫn khổ
là thương xót người khốn khổ.
Kinh Nho-Giáo có câu:
"Ứng mộng bảo sanh, thùy từ mẫn khổ."
(Rủ lòng nhơn từ, thương người khổ nạn).

MẦNG (MỪNG)
Mầng là từ xưa thường dùng, nay thì tiếng mừng được thông
dụng, phổ biến hơn. Mừng là một sự vui vẻ, hân hoan trong
lòng, như mừng rỡ, mừng vui, mừng Tết.
Bát Nương giáng: 29-12-Quí Dậu (dl: 12-2-1934) cho Thi:
Mầng nhau vì thấy giúp nên nhau,
Mầng Ðạo từ đây đẹp vẻ màu.
Mầng xác Chí linh thêm mãnh lực,
Mầng thần Chơn lý đặng danh cao.
Mầng duyên nhân loại đường tu vững,
Mầng phước nguyên hồn chẳng chút hao.
Mầng Ðạo từ nay nâng thế giới,
Mầng nền Chánh giáo trở thanh cao.
Em an dạ, từ đây đã quan kiến sự kết cuộc của Chí Tôn đã
định trước. Em nhớ lại, khi Ngọc Hư định cho Hiệp Thiên Ðài
cầm số mạng nhơn sanh, lập thành Chánh giáo thì Ðại Từ Phụ
lại trở pháp, giao quyền ấy cho Cửu Trùng Ðài. Cả Ngọc Hư
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc nhiên sự lạ. Ðại Từ
Phụ phổ giáo rằng: Hay! Hay! Không lẽ để phận hèn, ngày sau
sẽ rõ Thánh ý Người quyết liệu."
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MẬT CHỈ
密 旨:
E: The secret order of God.
F: L’ordre secret de Dieu.
Mệnh lệnh bí mật của Thượng đế ban ra.
Chữ mật 密: chỉ sự kín đáo, không tiết lộ ra ngoài. Chữ chỉ 旨
là chỉ dụ, lời vua ban bảo tôi dân gọi là "chỉ".

MẬT CHIẾU
密詔
E: A secret decree.
F: Le décret secret.
Mật chiếu là Mệnh lệnh bí mật của Ðức Chí Tôn.
Thánh ngôn, Đức Thích-Ca giáng Cơ nói: "Ta vì luật lịnh Thiên
mạng đã ra cho nên cam để vậy, làm cho Phật Tông thất
chánh có trên ba ngàn năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa
hoằng khai, nơi Tây Phương Cực Lạc và Ngọc Hư Cung mật
chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh.
Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm
nay rồi, tại Tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu".

MẬT CHÚ (Thần Chú)
密註
F: Incantation.
Mật: Giữ kín, bí mật. Chú: chúc nguyện, thần chú. Ngữ: câu
nói.
Mật chú là câu chúc nguyện huyền bí, có nghĩa bí mật, do chư
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Phật truyền lại. Khi niệm câu mật chú nầy thì được chư Phật
hộ trì, thoát khỏi sự khảo đảo hay tai nạn.
Mật chú, tiếng Phạn là: Dhârani, phiên âm: Đà-la-ni.

MẬT NGỮ
密語
F: confidence.
Mật ngữ là câu nói huyền bí, có nghĩa bí mật. Mật ngữ đồng
nghĩa: Mật chú, Thần chú, Chơn ngôn (lời nói kín).

MẬT NGHĨA
密 義
E: Hidden sense.
F: Sens caché.
Mật: Giữ kín, bí mật. Nghĩa: ý nghĩa. Mật nghĩa là ý nghĩa kín
đáo chứa đựng bên trong lời nói hay câu văn. Phải suy nghĩ
tìm tòi mới thấu đáo được.
Những bài thuyết pháp của Tiên, Phật thường thì có hai nghĩa:
Hiển nghĩa và Mật nghĩa.
Hiển nghĩa là ý nghĩa theo văn từ, căn cứ trên chữ nghĩa.
Mật nghĩa là ý nghĩa vượt trên văn tự dành cho bực tu thượng
thừa, trình độ tâm linh cao.

MẬT NIỆM
密 念
E: Secret petition.
F: Pétition secrète.
Mật: Giữ kín, bí mật. Niệm: tưởng nghĩ tới. Mật niệm là cầu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nguyện bí mật trong lòng (ý nghĩ thầm kín).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khi Đức Chí Tôn giáng, chẳng nên mật niệm điều chi
và chẳng nên chạy qua chạy lại.

MẬT YẾU
密 要
E: Secret and important affair.
F: Affaire secrète et importance.
Mật: Giữ kín, bí mật. Yếu: quan trọng, cốt yếu. Mật yếu là điều
bí mật quan trọng (Kín đáo và thiết yếu).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chí Tôn đã sở cậy Bần đạo thố lộ chút ít điều mật yếu
để dìu bước chư Đạo hữu trong buổi loạn lạc....

MÂU NI (Phật Học)
牟尼
Mâu-ni (S, P: muni) nghĩa là Thánh nhân, Trí giả, người có trí
huệ; Danh từ chỉ người đã đạt được Thánh quả, đã đắc đạo.
Thời Đức Phật Thích-Ca, danh từ Mâu-ni cũng được sử dụng
chỉ người tu hạnh không nói (tịnh khẩu).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

MÂU THUẪN
矛盾
F: Contradiction.
Mâu: cây giáo, khí giới có cán dài, mũi nhọn, để đâm. Thuẫn:
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cái khiên, cái mộc để che đỡ. Mâu thuẫn là hai thứ khí giới
của người lính đời xưa (Nói năng tự trái ngược nhau goị là "
mâu thuẩn").
Sách Hàn Phi Tử viết: Nước Sở có người đem ra chợ bán hai
thứ: mâu và thuẫn. Anh ta đưa cái mâu ra và khoe rằng: Cái
mâu của tôi làm rất nhọn, nó có thể đâm thủng bất cứ vật gì.
Rồi anh ta đưa ra cái thuẫn và quảng cáo rằng: Còn đây là cái
thuẫn do tôi làm rất chắc chắn, có thể ngăn cản mọi thứ khí
giới đâm vào.
Có người đứng nghe anh ta nói vậy thì hỏi: Nay nếu dùng cái
mâu của anh mà đâm cái thuẫn của anh thì thế nào?
Người bán mâu và thuẫn không đáp lại được, bèn bỏ đi.
Do đó, mâu thuẫn là chỉ những điều trái ngược nhau.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Phương pháp giáo hóa nhơn sanh nơi mặt địa cầu nầy
còn có nhiều điều mâu thuẫn.

MẦU NHIỆM
E: Mysterious.
F: Miraculeux.
Lời Thầy: "Thầy cho con hiểu rằng nếu không có ý muốn của
Thầy, thì trên qủa địa-cầu nầy chẳng có vật chi sanh tồn tất cả.
Lại có lắm kẻ đáng thương hại lại tự-phụ rằng họ hiểu thấu cả
lẽ mầu-nhiệm của Ðấng Tạo-Hóa. Nhưng Thầy không bao giờ
cho một kẻ nào dưới cõi trần nầy tiết lậu Thiên cơ cả. Muốn
đến Thầy thì phải cầu nguyện. Thầy không bao giờ không cảm
ứng với những lời cầu nguyện chơn-thành. Như thế đủ chứng
tỏ cho các con tin rằng Thầy là Ðức Jéhovah của dân Hébreux
vị chủ tể của quân-lực dân Israel, vị Thánh vô danh của dân
Do-Thái, Ðức Ðại-Từ-phụ của chúa Jésus Cứu Thế. Con chỉ
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cần cầu nguyện Thầy với danh hiệu Cao-Ðài thì sẽ có sự cảm
ứng chấp thuận."
Đức Hộ-Pháp xác nhận: Đạo "Là cơ mầu nhiệm, mà cơ mầu
nhiệm ấy phải làm ra thế nào có hình thể như một con đường
dẫn người ra khỏi chốn trầm luân khổ hải, lại đặng phước siêu
phàm nhập Thánh. Ấy vậy: Giết người không phải tuyệt sanh
mạng của loài người như đốn cây chẳng là giết chết cây, mà là
làm cho nó sanh chồi nẩy tược, kẻ làm ác nó tưởng giết là hết,
không thể như thế được, chúng ta sẽ còn thấy tấn tuồng nhơn
quả.

MẪU HẬU (Phật Mẫu)
母 后
E: Buddha-Mother.
F: Bouddha-Mère.
Mẫu: Mẹ. Hậu: vua.
Nơi cõi thiêng liêng, các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật gọi
Đức Diêu Trì Kim Mẫu là Mẫu Hậu hay Thiên Hậu.
Mẫu Hậu là Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Phật Mẫu, Đại Từ
Mẫu, bà Mẹ thiêngliêng của toàn cả Vạn linh và chúng sanh.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Lịnh Mẫu Hậu khai tông định Đạo."

MẪU THÂN
母親
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Đầu cúi lạy Mẫu thân linh hiển,
"Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm."
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MÂY KHỎA ĐẢNH THẦN
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.
Đừng ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.

MẸ
Đức Hộ-Pháp thuyết: "Buổi nọ, Đức Phật-Mẫu nói: Ngày nào
Bà Thân của Đức Thượng-Phẩm qui vị là ngày ấy thành Đạo:
trước ngày Vía ấy Đức Phật-Mẫu giảng Đạo có dùng tiếng
"MẸ" CON xưng hô cùng ta tức là ngày thành Đạo nhằm Lễ
Trung-Thu. Trước kia Đức Lý Giáo-Tông không nói rõ nhưng
chúng ta cũng hiểu là: Cao-Đài đã thành QUỐC ĐẠO"! Trong
giây phút đây Cao-Đài đã được đưa vào Đạo-sử, toàn nhân
sanh đều thấy Phật-Mẫu đến in ấn thiêng-liêng định thành nền
Quốc Đạo của chúng ta vậy…"Phật-Mẫu chẳng những là Mẹ
của nhơn-loại mà thôi, mà còn là Mẹ của toàn vạn loại nữa:
không có một vật-chất hữu hình nào sản xuất mà không do tay
Phật Mẫu."

MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
Mèo là con vật bốn chân, thường nuôi trong nhà để làm tranh
cảnh, trang trí. Vì mèo hay làm dáng, nũng nịu, dễ thương hơn
các con vật khác, nó thích lân la bên người và tương đối sạch
sẽ hơn các giống thú khác. Nhưng khi đến thời động đực thì
hay đến chỗ vắng vẻ như động mã chẳng hạn để gặp nhau mà
lại còn kêu lên vang hồi. Còn gà là loại gia cầm, việc giao cấu
thì bất kể lúc nào và ở đâu. Thành ngữ "Mèo mả gà đồng" là
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chỉ sự hoa nguyệt của con người bừa bải, cẩu thả, như con
vật nhiều thú tính. Lời chê trách: là một thói xấu.
Kinh Sám Hối có câu:
"Gái tiết-hạnh giữ tròn danh giá,
"Chớ học đòi mèo mả gà đồng."

MÊ ĐỒ
迷途
E: The way of error.
F: La voie de l’erreur.
(Mê: là không tỉnh. Phân tích chữ Mê 迷 thấy có hai phần: bên
phải là chữ Mễ 米: gạo, là vật chất; bên trái là bộ Sước 辶là
con đường, vậy mê là chỉ biết duy nhất có con đường vật chất,
như ăn uống mà thôi. Đồ: đường). Mê đồ 迷途 là Đường mê,
tức là con đường u-mê, khiến người lầm lạc.
Con người vì vô minh bị thất tình lục dục xuôi khiến nên lầm
lạc mà sa vào đường mê muội, là con đường dẫn đến luân hồi
sanh tử. Muốn được giải thoát thì con người phải phá bức
màn vô minh, tức là kềm chế lục dục thất tình, hầu vượt ra
vòng phiền não, thoát khỏi mê đồ thì tâm tự nhiên sáng tỏ, gọi
là giác ngộ.
Kinh Giải Oan có câu
"Cứ nương bóng CHÍ LINH soi bước,
"Gội mê đồ tắm nước MA HA."

MÊ HOẶC
E: To fascinate.
F: Fasciner.
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Thầy than: "Ôi! Thảm thay! Thảm thay! Các mối Ðạo Thầy đã
liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỉ hết, nó mê hoặc các
con. Nhiều bậc Thiên-Tiên còn đọa; huống lựa là các chơn
thần khác của Thầy đương nắn đúc thế nào thoát khỏi"
Nhưng: "Cái nền Chơn Giáo của Đức Chí Tôn vẫn là đường
đường ngay chánh, nhứt định về thể pháp Chơn truyền, không
hề mê hoặc ai cả thảy". Và Bần Đạo cũng quả quyết rằng:
Những phương pháp mê hoặc của thiên hạ về Đạo lý sẽ bị
Chơn truyền của Đức Chí Tôn từ từ tiêu diệt hết".

MÊ HOẶC VỀ CƠ BÚT
Tờ phúc-sự của vị Phái-Viên Phổ-Tế Lê-Văn Ninh, về khoản
Phối-Sư Tài và Phối-Sư Phấn lập Cơ Qui nhứt tại chùa NinhTân Sài Gòn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Ninh rất xứng-đáng đảmnhiệm trách-vụ Phổ-tế, Bần Đạo tư cho Hội-Thánh Cửu TrùngĐài và Hiệp Thiên-Đài cho ý-định về sự yêu-cầu của Ninh,
nhứt là sự quyết-định của vị Phối-Sư Phổ-tế Thượng-Trí
Thanh. Một mặt khác Bần-Đạo ra lịnh cho Bộ Pháp-Chánh
minh-tra hành-tàng của Phấn và của Tài đã dùng phương mê
hoặc về Cơ-Bút mà tiếp-tục phương chước của Tả-đạo Bàn
Môn, minh-tra đủ chứng cớ đặng Bần Đạo quyết-định. Tuy vẫn
hành-tàng của họ đối với Đạo và đối với Bần Đạo không trọng
hệ chi cả, nhưng các linh-hồn bị cám-dỗ sẽ bị đoạ-lạc rất
thương-xót. Còn Phấn và Tài tại nơi số-mạng của họ cũng như
Bảy và Chữ kia vậy, thì phương nào mình có đủ quyền-năng
nơi cõi tục này mà cải hóa Thiên Điều cho đặng. Tội-nghiệp
thay cho họ, tưởng họ sống hoài đặng đeo đuổi theo đảngphái của họ hoài đặng. Cái chết của họ gần mà Thánh-ân đã
cất mất là một kiếp sanh rất nên vô-phước. [ HỘ-PHÁP (ẤnKý)]
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MÊ MUỘI
迷 眛
E: Obscure.
F: Obscur.
Mê muội 迷 眛: tối tâm.
Đức Lý dạy: Ngày 18-1-Đinh Mão (dl: 19-2-1927)
"Chẳng vì Thánh Thất, Như Nhãn phản ngôn mà trễ phổ thông
Thánh giáo. Cười…Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân
đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng trách là
một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy."

MÊ NGỘ
迷 悟
E: Blindness and knowledge.
F: Aveuglement et connaissance.
Mê: Lầm lạc. Ngộ: giác ngộ, hiểu biết rõ. Mê và Ngộ là hai
trạng thái đối ngược nhau: Mê là tối tăm, lầm lạc; Ngộ là sáng
suốt, hiểu biết rõ (còn tối tâm chưa hiểu biết rõ ràng. Trái với
"mê ngộ" là tỏ ngộ).
Do đó, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng có nói:
"Cái Phật tánh của người ngu hay kẻ trí đều như nhau, chỉ
khác nhau là người mê, kẻ ngộ, bởi vậy nên mới có người
ngu, kẻ trí."
Kẻ mê thì đồ theo văn tự mà cầu lý, người ngộ thì do theo tâm
mà biết ra. Kẻ mê thì tu tập nhơnduyên mà chờ phước quả,
người ngộ thì thấy rõ tâm không tướng. Kẻ mê thì chấp sự vật,
giữ lấy cái bổn ngã; người ngộ thì có đủ trí huệ ứng dụng, thấy
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ra từ trước. Kẻ ngu chấp không chấp có mà sanh ra bất thông;
người trí thấy tánh, hiểu tướng mà linh thông.
Bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng:
"Mê, Phật là chúng sanh; Ngộ, chúng sanh là Phật.
Ngu, Phật là chúng sanh; Trí, chúng sanh là Phật.
Tâm lệch, Phật chúngsanh; Bình đẳng, chúng sanh
Phật.
Một đời tâm mà lệch, Phật lấp trong chúng sanh.
Một niệm ngộ bình đẳng thì chúng sanh là Phật.
Tâm mình tự có Phật, Tự Phật là Chơn Phật.
Nếu mình không Phật tâm, biết cầu Phật ở đâu?"

MÊ TÂN
迷 津
E: The port of blindness.
F: Le port de l’aveuglement.
Mê: Mê trái với Ngộ. Tân: cái bến sông. Mê tân là bến mê, nơi
chúng sanh còn mê muội (Bến mê, chỗ làm cho người ta sai
lầm). Trái với Mê tân là Giác ngạn (bờ giác).
Ở bến mê thì còn bị luân hồi, qua bờ giác thì được giải thoát.
Người phước đức khi tới bến mê thì được thuyền Bát Nhã đưa
qua bờ giác.
Thể xác con người do vật chất tạo thành, lại được cấu thành
do cái lòng dục của nam nữ, do đó con người lớn lên rất ham
thích vật chất. Sự vô minh và dục vọng khiến con người lầm
lạc, gây ra nhiều phiền não khổ đau.
Do đó, Đức Phật ví cõi trần là sông mê bể khổ. Sông mê thì có
bến mê. Nếu con người biết giác ngộ, lo tu hành, tự giác giác
tha, phụng sự chúng sanh, thì khi thoát xác, linh hồn và chơn
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thần được chiếc thuyền Bát Nhã đưa từ bến mê rước sang bờ
giác, nơi đây hoàn toàn an vui hạnh phúc, không còn phiền
não, thoát khỏi luân hồi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thuyền kề gió lướt thoát mê tân.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Chơn linh lắm chịu mê tân,
Sanh tiền khó hưởng phước lành Trời ban.
Rồi đây giặc giã khắp tràn,
Khiếm đường đạo đức chịu đàng Thiên tai.

MÊ TÍN
迷信
E: The superstition.
F: La superstition.
(Mê 迷 là không tỉnh, phân tích ra thấy một bên là mễ tức
nhiên là gạo, Bộ Sước 辶 là con đường hướng tới, là người
chỉ biết nhu cầu vật chất thôi; Tín 信 là tin tưởng họp bởi nhân
và ngôn, nghĩa là lời nói đủ sức làm cho người ta tin). Mê tín
là một lòng tin chỉ hướng về đường vật chất như ăn uống,
hưởng thụ mà quên đi phần tâm linh, tinh thần, tức nhiên chỉ
biết có một chiều mà thôi, không hoàn toàn (Tin tưởng một
cách mù quán).
Đức Hộ-Pháp dạy: "Bần Đạo duy muốn làm Bạn với con cái
Ngài, nên phẩm vị PHẬT SỐNG của Đức Chí Tôn để cho Bần
Đạo mà Bần Đạo chưa có ngồi. Ấy vậy mê tín dị đoan trong
cửa Đạo Cao Đài không có và không cần có, quả quyết hẳn
vậy, nên đình lại Bí pháp chơn truyền, nếu thuyết ra là lấy cái
quyền năng mê tín dị đoan mà thắng thiên hạ là một điều hèn
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nhát nên Bần Đạo không dùng, để khi nào dùng được BầnĐạo sẽ dùng. Bần Đạo hứa chắc sẽ giáo hóa cho con cái Đức
Chí Tôn mà thôi".
Đức Hộ Pháp nói về Cơ Bút như vầy: "Đại Từ Phụ một hôm
kia than cùng Bần Đạo rằng: Thầy không phương nào đến
cùng các con khác hơn Cơ Bút. Thầy còn trụ tinh ba chơn
truyền của Ngũ Chi Đại Đạo mà làm cho chúng sanh hiểu Đạo
một cách dễ dàng, nên phải dụng Cơ Bút giáo hóa. Hễ mọi
điều chi có hữu ích thì nó có hữu hại, sau nầy Thầy e Cơ Bút
sẽ hại cho Nhơn sanh mê tín dị đoan, cũng bởi vì nó quá ham
phẩm vị, nào là thành Tiên, hiển Phật, nào là xưng Thánh hô
Thần, xúi dục tánh ham gần mộng mị. Lời tiên tri nầy ngày nay
đã có kết quả".
Tại Đền Thánh ngày 15-01 năm Tân Mão (1951)
Kể từ ngày 16 tháng giêng năm Tân Mão, tức là ngày mai đây
Bần Đạo nhập vào Trí Huệ Cung…Bần-Đạo xin cho cả thảy
con cái Đức Chí-Tôn biết rằng: Nền Đạo Cao Đài Đức CHÍ
TÔN đến lập, do nơi chơn lý tối cao, chính mình Đức Chí Tôn
đến để diệt mê tín dị đoan, Ngài chỉ đem đến nền Đạo chơn
chánh này mà thôi. Nó có hai quyền năng sở hữu của nó nơi
mặt thế này, cả hành tàng sống chết của nó đều chịu dưới hệ
thống của hai quyền năng. Sống về xác thịt của ta đây, có thời
gian sống của nó, từ buổi sanh ra đến lớn lên, đến già rồi chết,
luật thiên nhiên ấy không ai qua khỏi, luật thiên nhiên có giới
hạn, có định luật chuẩn thằng cho kiếp sống của chúng ta, nơi
mặt thế gian này là hình thể, còn về mặt chơn linh của chúng
ta, tức nhiên hồn của chúng ta phải chịu hệ thống dưới quyền
vi chủ của nó, mà người làm chủ của nó không ai khác hơn là
Đại Từ Phụ tức nhiên Thượng Đế.
Nhơn loại mê tín dị đoan đã nhiều rồi, tinh thần loài người đã
bị gạt gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt được nữa. Chỉ có hai
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quyền năng ấy, không còn có mặt luật nào khác hơn nữa, ta
chỉ tùng hai quyền năng ấy mà thôi, ngoài ra là giả dối.
Bần Đạo vào Trí Huệ Cung tịnh luyện, điều ấy không nói được
Đức Chí Tôn cho cùng không, chính Bần Đạo cũng không biết
được. Ngài ban cho chúng ta cùng chăng là do hồng ân đặc
biệt của Ngài mà thôi, ấy là lời Bần Đạo giải nghĩa về mê tín dị
đoan cho toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu này vậy".

MỀ ĐAI (BẮC ĐẨU BỘI TINH)
F: Médaille.
Chính vì cái "Médaille điều" của Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn
Trung cũng làm nổi bật một tinh thần luôn đấu tranh về mặt tư
tưởng giữa người bị trị và một Chánh phủ cai trị của thời thực
dân Pháp. Khi làm Lễ vía Trời vừa xong, thì Ông liền viết một
bức thơ gởi cho Chánh phủ mà xin trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh lại.
Vì sao Đức Quyền Giáo-Tông trả Bắc-Đẩu bội tinh?
"Ông Lê Văn Trung, nguyên Thượng Nghị Viện thưởng thọ
Bắc Ðẩu Bửu Tinh, Giáo Tông Đạo Cao Ðài, lại do hai cái án
"tuần cảnh" phạt hai tên đánh xe bò của Tòa Thánh về tội
không thắp đèn và bò thiếu dây buộc ách mà phải bị bắt vô
chịu tù ở khám đường Tây-Ninh. Ngày Ông vô khám nhằm lễ
Khai hạ, mồng bảy Tết năm Giáp Tuất (1934) trước Vía Trời
vài ba bữa. Tôi còn nhớ khi sơn đầm đem hai bổn sao lục của
hai cái án nói trên đây vô Giáo-Tông-Ðường đặng bắt Ông ra
Tòa Bố Tây Ninh, thì ông chậm rãi, khăn áo chỉnh tề, mang
Bắc-Ðẩu Bửu-Tinh và huy hiệu Giáo-Tông vào rồi đi theo sai
nha không nói một tiếng chi khác hơn là dặn các Giáo Hữu,
các Tín đồ hãy yên lặng mà lo việc cúng Vía. Mấy ngày Ông
ngồi trong khám, ngoài Tòa Thánh từ các Chức Sắc cho đến
Tín đồ họ đều nhịn đói mà chờ Ông. Mãn hạn ba ngày, Ông về
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Tòa Thánh, Chức Sắc, Tín đồ người thì khóc, kẻ ôm tay Ông
hun, Ông xem cũng như tuồng có ý cảm động nhiều hơn trong
những dịp khác.
THƠ CỦA ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Gởi cho Giám Quốc Pháp trả Bắc Đẩu Bội Tinh
Bản phiên dịch Việt văn.
Thưa Ông, Tôi xin hoàn lại nơi tay ông cái Médaille điều của
Chánh-phủ Pháp ban thưởng cho Tôi hồi năm 1912.
Ra làm việc quan trong 12 năm, ai ai cũng đều mến yêu và
khen ngợi, làm Hội đồng Quản Hạt trong 8 năm, lại có chưn
trong ban Hội đồng Thượng Thơ Ðông Dương được 12 năm,
cả thảy là 32 năm trời. Tôi lấy lòng trung thành lo việc cho
Quốc Pháp nên mới có một cái vinh diệu xứng đáng như thế.
Nhiệm vụ của Tôi đối với đời đã mãn hạn, Tôi sắp sửa về nghỉ
an dưỡng lão. Bỗng chốc Ðức Chí Tôn gọi Tôi ra gánh vác
nền Ðạo-đức để dung hợp cái Giáo lý với thế gian, hầu gieo
khắp trên võ trụ, sự ham muốn điều qui thiện và lòng yêu
thương đồng loại, sự nhiệt thành đạo đức đặng cho loài người
biết công lý và quả báo tương lai. Trót 8 năm nay, Tôi nhiệt
tâm mưu kết sự Thương-yêu, tình nhân loại trong các chủng
tộc, vì Tôi đây nhận chắc Giáo lý tân khai nầy để làm tài liệu
cho chúng sanh bước lên Hòa-bình Thế-giới. Ðạo Cao-Ðài
ngày nay tính ra trên một triệu Tín đồ, phần nhiều là người Việt
Nam, còn bao nhiêu người Langsa, người Cao-Miên, người
Lào, người Sơn-cước và người Tàu; có lẽ Chánh phủ thuộc
địa chưa có hiểu tâm lý của chúng tôi, cho nên Tín-đồ của Ðức
Chí Tôn thường thường bị người bạc đãi áp chế một cách vô
lý, mỗi lần chúng tôi yêu cầu xin xỏ điều chi, thì mỗi lần Chánh
phủ lấy võ lực can thiệp khuấy rối người hành đạo. Trong thời
buổi nầy Chánh phủ lại dùng đủ phương sách để đánh đổ
người đứng ra sáng lập nền Giáo lý của Ðức Chí Tôn. Tôi xin
trích lục nhiều đoạn tôi đã viết một cái thơ gởi cho Tham Biện
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Vilmont ở Tây Ninh: Ông đã làm ăng-kết (enquête) rồi, vậy xin
ông cho chúng tôi biết chừng nào mãn cái qui định Cúng tế đã
tổ chức ra đây. Còn những chuyện lôi thôi mà ông đã lược
thuật cho tôi biết trong thơ của ông, tôi xin lỗi, chớ phải chi ông
cố cập đến tôi một chút ít, nghĩa là: Nếu ông không nhìn nhận
Tôi là Giáo-Tông, thì ít nữa cũng nhìn nhận Tôi là chủ Thánh
Thất Long-Thành, thì đâu có xảy ra mấy vụ lôi thôi như thế.
Vả lại chúng tôi đây, không phải là người tổ chức các vụ ấy,
cuộc hội nghị tại Thánh Thất, rồi ông có lòng khinh khi miệt thị
một người tôi tớ trung thành lão nhược của Chánh-phủ Pháp,
người tớ ấy tức là Tôi đây, mà ngặt nỗi Tôi đây có cái hân
hạnh được Chánh-phủ Pháp ban thưởng Médaille điều, Tôi vì
mạng lịnh của Ðức Chí-Tôn mà tận tâm mưu công ích cho hai
nước Pháp Việt, cho dân tộc được đề huề một cách chơn thật,
cùng sống mà hưởng lợi quyền như nhau, mà ngày nay lại
thấy thân giam hãm vào trong nghịch cảnh nầy, thì thật là khổ
tâm cho Tôi là dường nào? Tôi viết thơ phân trần mọi lẽ mà
Chánh phủ đáp lại bằng cách bạo ngược. Mới rồi đây, hôm
ngày 22 tháng 2, có 34 người Ðạo của Tôi thiếu thuế mà
Chánh phủ lại bắt bỏ tù Tôi, một ông già 60 tuổi có mày-đai
điều, vô cớ ngồi tù hai ngày giữa mặt Chánh phủ thuộc địa.
Vậy cái Médaille quí báu kia có giá trị gì?- Vậy lỗi ấy do bởi
Chánh phủ Pháp Quốc không biết chọn người cho xứng đáng.
Kể từ đây Tôi không muốn theo cái danh vị gì nữa, danh vị
dầu cao trọng thế mấy, Chánh phủ thuộc địa coi cũng không ra
gì, mà lại không thể chứng cái lòng trìu mến của Tôi đối với
nước Pháp. Tuy nhiên, Tôi cũng vẫn còn hy vọng đến ông
Thần công lý của Pháp Quốc mà bấy lâu thiên chức của Tôi,
hầu có ngày tự biết điều quấy của mình và rõ thấy Ðạo Cao
Ðài không ngoài cái mục đích đem Thế-giới lên con đường
Hòa-bình và thân ái. Kính chào ông.
LÊ VĂN TRUNG
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MẾN VỊ THAM QUYỀN
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Vậy nên mới sanh ra đố kỵ,
Tưởng rằng đây mến vị tham quyền!
Đem lòng ghét ngõ ghen hiền,
Đồn ra ngưng chức ngưng quyền làm reo.

MỄNH (MANG)
Con Mang hay còn gọi là con Mễnh là con vật đem điềm bất
thường, báo hung tin đến cho người khi nó xuất hiện.
Nơi Toà Thánh Tây Ninh có xảy ra nhiều trường hợp có sự
xuất hiện của con Mễnh:
- Trong năm Đinh Dậu (1957): Trước cuộc biến thiên, Chức
Sắc bị thâu quyền chức, lúc đó có con Mễnh chạy vào Tòa Nội
Chánh, đụng đầu vô cột chảy máu, rồi chạy ra Quốc Lộ số 13,
bị dân bắt làm thịt Đức Hộ Pháp có Lời Phê như:
"Con Mang đem tin tại Nội Chánh đã tỏ ra rằng cơ khảo đảo
do căn nguyên nơi Nội Chánh. Nếu ta tin nơi quyền năng
Thiêng Liêng thì ta có thể nói rằng: Nếu không có quyền năng
vô đối của Đức Chí Tôn thì cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài nơi
Nội Chánh bị nạn tiêu diệt mà chớ, chẳng phải như thế mà
thôi! Vậy Bần-Đạo nói: Cơ khảo đảo ngưng cả quyền tước của
Chức-Sắc Thiên-Phong là cốt trừ cái nạn diệt vong của Nội
Chánh. Vậy Bần Đạo khuyên họ ráng chịu cho tới ngày Bần
Đạo trở về nước" (Ngày 01-01-Đinh Dậu)
Quả nhiên đến năm Giáp Thìn (1964), 10 vị Đại Thiên Phong
từ Phối Sư đến Giáo Hữu: năm ông hồi hưu dưỡng lão, 5 ông
bị ngưng quyền chức ngày 15-4-Đinh Dậu (dl 26-5-1964).
Nhưng theo câu chót thì Lời Phê nầy vẫn còn hiệu lực cho đến
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ngày Đức Hộ Pháp trở về nước nhà, các tai nạn mới chấm
dứt.
Còn hai trường hợp nữa cũng do con Mễnh đem tin chẳng
lành:
- Năm Mậu Tuất (1959), một con Mễnh chạy vào Nội Ô bị té
giếng. Sau đó Ông Ngọc Hoài Thanh bị Giáng Ma Xử của Đức
Hộ-Pháp chết.
- Một con Mễnh khác chạy vào Nội Ô năm Ất Mùi bị què chân,
được Đức Hộ Pháp giải nạn đưa xuống Trí Huệ Cung bảo
dưỡng, chờ đi được rồi phóng sanh, nên nạn tai được nhẹ.
Đó là sự biến trong cơ Đạo mà duyên khởi đều từ Tòa Nội
Chánh nơi Toà-Thánh Tây-Ninh

MIỄN LỄ
免 禮
E: To dispense with formality.
F: Dispenser d’une formalité.
Miễn: khỏi, tha cho khỏi. Lễ: lễ nghi. Miễn lễ là cho phép khỏi
phải giữ lễ nghi phép tắc (Khỏi giữ lễ).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão đến tư đường của Hộ Pháp, nên cho miễn lễ,
đứng hết.

MIỀN BỒNG ĐẢO
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh-Thiên lên miền Bồng-Đảo,
"Động Thiên-Thai bảy lão đón đường.
"Cam-Lồ rưới giọt nhành dương
"Thất tình lục-dục như dường tiêu-tan."
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MIỀN THÁNH VỨC
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ,
"Cõi Xích-Thiên vội mở ải-quan.
"Thiên-Quân diêu động linh-phan,
"Cả miền Thánh-vức nhộn-nhàng tiếp nghinh."

MIẾNG ĐỈNH CHUNG
(Xem thêm chữ Đỉnh Chung. Vần Đ.)
Miếng đỉnh chung là miếng mồi giàu sang. Ðỉnh chung là cái
vạc và cái chuông. Mạnh Thường Quân ở nước Tề, giàu sang
tột bực, có lòng chiêu hiền đãi sĩ, trong nhà luôn luôn có vài
ngàn tân khách để lo bàn việc ích nước lợi dân, nên phải nấu
cơm bằng vạc, khi mời ăn thì đánh chuông lên để báo hiệu.
Đức Lý dạy: "Ðặng bậc Chí Tôn cầm quyền thế giới dìu dắt,
rửa lỗi, mà chẳng bươn chải cho kịp thì, để đua nhau nghĩ tính
về miếng đỉnh chung, nếu Thầy chẳng đại từ đại bi thì công
quả đã chảy theo dòng nước. Từ đây Bần Đạo phải để ý dìu
dắt bước đường cho các Đạo-hữu, phải gắng công thêm nữa
cho hiệp với cơ Trời. Ai hữu phước thì địa vị đặng cao thêm, ai
vô phần thì bị đọa Tam pháp. Phước phần cũng khó lựa
người, rủi rủi may may đừng trách nơi Bần Đạo".

MIỆNG
Cái miệng con người dùng để ăn, để nói, một mình nó mà làm
hai chức năng rất quan trọng. Chữ Hán gọi là Khẩu 口. Do đó
khi ăn phải biết chọn thức ăn cho hợp vệ sinh, nếu không thì
nó là con đường dẫn mầm bịnh vào gọi là "Bệnh tòng khẩu
nhập".Nói phải cẩn ngôn, nếu không khéo thì cũng là con
đường sinh ra mối họa, ấy là "Họa tòng khẩu xuất".
Đức Nguyệt Tâm than: "Sự hả! Cười…Linh tánh Chí Tôn đã
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cho nó hay trước rằng Bần Đạo sẽ phạt nó nên trốn mặt. Vì
miệng nó mà Hộ Pháp chịu hàm oan, trốn tội sao cho khỏi.
Những điều nghị luận vô trí của chư Đạo-hữu lúc nọ chẳng
trúng vào đâu hết mà còn hại cho Thánh-Thất nơi đây bị truất
bỏ, phần nhiều Đạo-hữu bị trục xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe,
nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy. Ôi! Hại thay cho cái miệng mà
cũng giận thay cho phàm tánh đó chút. Nếu cả thế gian có
đặng một người hiểu thấu cơ Trời thì Đạo không đến đỗi phải
chịu bị bế lại gần mười ngàn năm nay nơi cõi Á Đông nầy
vậy." Xem ra miệng cũng độc lắm vậy.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Suy thời dầu quí cũng ra hèn,
Nghiệp cả khuyên con lửa nhúm nhen.
Ðòi lúc phân vân đời vẫn thế,
Màng chi miệng độc để chê khen.

MIỂNG BÁT MIỂNG CHAI
Kinh Sám hối có câu:
"Thương đồng loại cũng hơn thí bạc,
"Thấy trên đường miểng bát miểng chai."

MIÊU DUỆ
苖裔
F: Descendants.
Miêu duệ 苖裔: Con cháu đời sau.
Đức Hộ Pháp giải thích: "Giáo chủ của Bạch Vân Động là
Bạch-Vân Hòa Thượng, miêu duệ của Từ-Hàng Đạo-Nhơn,
dòng dõi Đức Phật Quan Âm. Bạch Vân Hòa Thượng đã hai
lần giáng trần ở Pháp và một lần ở Việt-Nam".
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MIẾU BÀ TRƯƠNG (nhũ danh Võ thị Khiết) (Tên)
(Gương tiết liệt của người phụ nữ Việt Nam)
Đây là nói về cái Miếu bên đường dựng lên để thờ Bà Trương
(chồng của Bà là họ Trương – theo tục lệ của người Việt Nam
trước đây, thì phái nữ hoàn toàn lệ thuộc theo người chồng.
Khi người con gái có chồng thì không còn gọi danh tánh của
mình nữa, mà gọi theo Họ, Tên hoặc là theo thứ của người
chồng mà thôi. Vì phái nữ thời ấy chịu nhiều luật buộc rất khó
khăn, từ gia đình đến ngoài xã hội. Chỉ lo việc tề gia, nội trợ).
Tên thật của Bà là Võ Thị Khiết - chồng bà họ Trương nên gọi
là Bà Trương- phải đi lính thú xa nhà. Bà ở nhà nuôi con dại
một mình. Tối đến dỗ con ngủ thì chỉ bóng bà trên vách nói đó
là cha của trẻ đã về và bảo con xá chào. Đến khi chàng
Trương thực sự trở về, Bà lo đi chợ nấu nướng thức ăn đãi
người đi xa mới về. Chàng Trương bồng con âu yếm, nói mình
là cha thì đứa trẻ lắc đầu mà nói rằng "Ông không phải là cha
tôi! Cha tôi đến tối mới về!". Chàng Trương uất lên vì nghi vợ
mình phản bội, khi nàng về thì không tiếc lời trách mắng, dầu
phân trần thế nào chàng cũng không nghe. Bà không còn biết
làm sao tỏ nỗi oan ức nên đành nhảy xuống sông mà tự tử.
Tối đến, khi thắp đèn lên thì cha nó mới đến, bấy giờ cha nó
ngồi thì bóng ngồi, cha nó đi thì bóng đi theo. Đứa trẻ reo
mừng "Á Cha tôi đã về kìa!" đứa trẻ chỉ bóng trên vách mà nói
với chàng Trương. Chàng Trương mới rõ nguồn cơn, nhưng
đã muộn rồi, ra mé sông chỗ vợ trầm mình lập một đàn chay,
dựng Miếu lên để thờ, hầu giải oan cho vợ.
Một hôm, Vua Lê Thánh Tôn đi ngang qua đó, thấy Miếu thờ
bà Trương, hỏi ra mới rõ sự tình, cảm kích gương tiết liệt của
một người vợ chung tình chết oan.
Ông có đề bài thi "Miếu Bà Trương"
Nghi ngút đầu gành tỏa khói hương,
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương?.
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Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ,
Làn nước chi cho lụy đến nàng?
Chứng quả có đôi vừng nhựt nguyệt,
Giải oan chi mượn đến đàn tràng.
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,
Khá trách chàng Trương quá phụ phàng.

MIẾU ĐƯỜNG
廟堂
Miếu đường cũng là Miếu đàng, đồng nghĩa với Thái miếu
太廟, Thế miếu 世廟, Tông miếu 宗 廟… tất cả đều chỉ nơi thờ
tự Tổ tiên dòng họ của nhà vua.
Đức độ của vì Vua khi còn sống thì lo tính việc Vương Bá để
giúp cho dân chúng và đất nước. Khi qui Thiên rồi về cõi
Thiêng Liêng thì gầy dựng lại cái Tông miếu ấy về phần linh.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Sống thì định bá đồ vương,
"Qui Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa."
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mày râu đứng giữa cõi trần-gian,
"Gắng sức chống cho vững miếu đàng.
"Phận gái Tam tùng cùng Tứ-đức,
"Tề-gia nội trợ vẹn là ngoan."

MINH (1)
明
(Minh là sự sáng, tức nhiên do hai chữ Nhật 日 và Nguyệt 月
hiệp lại gọi là Minh "Nhựt Nguyệt hiệp đồng Minh". Nhựt
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nguyệt đây là Tâm và Thận ta, Tâm là Ly, là hống. Thận là
Khảm, là diên. Khảm Ly cũng là Huyền Tẩn tổng trì môn. Nếu
hai thể được dung hòa, ký hiệp thì trí huệ tự khai. Con người
khi Khảm (Thận) Ly (tâm) giao hòa thì sống, phân tán thì chết
"Khảm Ly giao tắc sanh, phân tắc tử". Còn Huyền Tẩn ở đây là
chỉ Âm Dương, Nhật Nguyệt (huyền là Dương, Tẩn là Âm), mà
Nhựt nguyệt có hợp thì mới gọi là Minh. Muốn đắc Minh phải
dùng tụ quang khai Thiên Nhãn. Khi hai con mắt duy nhất chú
vào một điểm Thần quang thì chơn khí không còn phóng tán.
Khi Thần được yên thì vọng thức khó sanh. Phép tụ quang là
bước đầu của sơ cơ để hồi quang phản chiếu vào trung huỳnh
đặt Nhãn tạng vào đấy thì hai khí: Tâm Thận triều viên, Khảm
Ly giao hội, Thủy Hỏa Ký tế, Long Hổ qui triều.
Khi mà Nhựt nguyệt hiệp thành Minh thì khí Trung hòa huân
kết thành ĐƠN. Đơn ở đây là thể hỗn nhất hồn dung không
còn thấy được hình dáng của Nhựt nguyệt, đó là Minh đức,
Minh linh, đạt đắc diệu lý vậy.
Chữ MINH ở đây là một bí quyết tối thượng, là chìa khóa mầu
nhiệm mở cửa bí mật cho nguyên căn, sớm đặng nhập Thánh
siêu phàm, tạo Tiên tác Phật"
(Trích Trung Thiên Dịch –Trần Cao Vân- Trang 374).

MINH (Hòa Thượng Thiện Minh) (Tên)
明
Hòa Thượng Thiện Minh, học trò của Hòa Thượng Như Nhãn.
Ðức Chí Tôn phong Ngài Thiện Minh là Ðầu Sư Thái Minh
Tinh (phái Thái). (Xem Hòa Thượng Thiện Minh)
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MINH CẢNH ĐÀI (Minh Kính Đài)
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi chúng ta đến hào quang chiếu diệu
xông lên làm như ngọn lửa vậy. Lửa ấy chẳng phải là lửa thật,
nó là hào quang, cho ta thấy trước rồi nó biến mất đi, kế thấy
một cây Cân Công-Bình hiện ra trước mắt chúng ta rồi cũng từ
từ biến mất. Chúng ta thấy mình chẳng khác nào như khán-giả
đứng trước Đài kia coi cả kiếp sanh chúng ta từ trước nó sẽ có
trước mắt chúng ta, không điều gì sót, phải chăng nơi ấy kinh
Phật nói là Minh-Cảnh-Đài? Chớ không phải kiếng, trước mặt
chúng ta, chúng ta thấy, khi trước chúng ta làm những việc gì
nay nó sẽ chiếu lại cho xem chẳng khác gì như mình xem
tuồng hát bóng vậy. Mỗi khi mình hành-động gì trong kiếp
sanh khi xưa, hôm nay đều ngó thấy trước mặt và Cân ấy tùy
theo nên, hư, tội phước mà hiện tượng ra hết thảy, quyết đoán
một cách công-bình không sai chút nào hết, phải chăng đó là
huyền-bí của Tòa Thiêng-Liêng ấy. Vậy hành tàng đã có trước
mắt, luật Tam-Giáo chẳng hề sai chạy. Kiếp sanh đã làm gì
Đời hay Đạo, mặt Luật Thiêng-Liêng không sót một điều,
chúng ta muốn coi cái Bí-Pháp sửa trị ra sao, đi vô đó thì biết."

MINH CHÁNH
明正
E: Clear and straigh.
F: Clair et droit.
Kinh Sám hối có câu:
"Gìn lòng ngay thẳng thật-thà,
"Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn."
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MINH CHƠN LÝ - MỸ THO (Chi Phái)
Phái Minh Chơn Lý thành lập vào năm (1931) Minh Chơn Lý,
đứng đầu là ông Nguyễn Văn Ca (Phối Sư Thái Ca Thanh) ở
Mỹ Tho. Ngài Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi
phái vào năm 1948 (trang 174). Theo tài liệu nầy thì Ông
Gabriel Gobron nhận Tòa Thánh Tây Ninh là gốc và đây là cái
gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra các nhánh, từ nơi đây mà
biến chất thành Chi phái. Theo ông Quế: Minh Chơn Lý, với
chư quí Ngài: Ca, Phùng.
Đáng thương thay! Đạo Trời khai dạy rõ phương tu tắt như
vậy mà vẫn chê, tìm cách tu bướng, thật là bức tranh "Thả mồi
bắt bóng" mà thôi. Minh Chơn Lý Mỹ Tho ngày nay đã thu hẹp
nhiều và gồm hai phân chi: Chi Chân lý Cầu Vỹ (Minh Chơn Lý
cũ) và Tòa Thánh Cao Ðài Việt Nam tại Bến Tranh.
Phối Sư Thái-Ca-Thanh lập phái Minh Chơn Lý:
Sau đây, xin trích một đoạn trong quyển Lịch Sử Cao Ðài
Quyển 2 của Ðồng Tân, trang 391-395:
"Thế là một phái nữa thành hình, ban đầu lấy tên là Ðại Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ Minh Lý Hội, sau đổi thành Minh Chơn Lý
Hiệp Ngũ Chi. Những việc ông Ca làm buổi ban sơ xem cũng
có mòi xây dựng, nhưng qua năm 1935, Chưởng quản Hiệp
Thiên-Ðài (của Chi phái) là Thiên Sư Nguyễn Hữu Phùng chấp
cơ sửa đổi hết cách thờ phượng, lễ bái, nghi tiết, đổi sự thờ
Thiên Nhãn bằng Trái Tim và Thập ngũ Linh Ðăng. Vì lẽ ấy mà
phần lớn Chức sắc, một số trở về Cầu Kho giữ nguyên gốc cũ
làm thành nhóm bảo thủ, còn một số thì hợp tác với phái Tiên
Thiên. Minh Chơn Ðạo cũng nảy sinh khi phái Minh Chơn Lý
bắt đầu đi sâu vào Tà phái.
Việc ông Ca tách ra thành hình phái Minh Chơn Lý là cơ đại
khảo trong đạo, nhưng cũng do nghiệp báo của ông, nên sự
canh cải làm cho thất chơn truyền là một sự nguy hại cho ông
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và cho phái ông rất nhiều. Ðể chứng minh điều nầy, ta hãy
xem bài Cơ bút sau đây đã giải thích huyền vi Thiên Nhãn một
cách rất tà mị, dù người kém chữ nghĩa đến đâu cũng không
thể hiểu như vậy được.
Bài trích trong tập Ðuốc Chơn Lý, do Tòa Thánh Ðịnh Tường
(Minh Chơn Lý,Cầu Vỹ) xuất bản năm 1955:
" VÔ VI HIỆP THIÊN ÐÀI
Ngày 19 tháng 8 âm lịch 1938 (7 giờ tối)
- Ðược! Con nghe Thầy dặn, nay Thầy giải nghĩa câu: Nhãn thị
chủ tâm, Lưỡng quan chủ tể, quan thị Thần, Thần thị Thiên,
Thiên giả Ngã dã.
Trước Thầy có hứa sau Thầy sẽ chỉ rành là đợi cho đến ngày
nay là đúng Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thầy phải giải cho rành cho cả
thảy đặng hay kẻo nhiều đứa nó ước ao trông đợi. Thêm vào
sự canh cải đó, Minh Chơn Lý gọi Cửu Trùng Ðài và Hiệp
Thiên Ðài là hai phẩm tước chớ không phải là hai cơ quan như
trong Pháp Chánh Truyền, cho rằng hai chức nầy hiệp với Ðức
Chí Tôn làm thành một cái gọi là Tam Thân Hiệp Nhứt. Những
phẩm Chức sắc trên Chánh Phối Sư còn có Thiên Sư, Tứ
Bửu, Ðầu Sư, Cửu Trùng Ðài, Tam Tôn. Kinh sách thì sửa đổi
hầu hết, không theo như cũ, tuy giọng đọc na ná như trước.
Tệ hại hơn nữa là Minh Chơn Lý đã xóa bỏ nguồn cội nền
Ðạo. Cơ bút của Minh Chơn Lý dạy như sau:
"Thầy xuống lập đạo có một mình Thầy hiệp với hai Chưởng
quản, một là Lê Văn Ðược làm chức Hiệp Thiên Ðài (hồn) của
Ðạo, là bậc Chơn như có Phật Hàng Long hiệp mới thành
chánh vị Tam Tôn chủ tam hồn, đội áo Khai Thiên (12 thước
vải trắng) đứng trên ngọc ỷ, phía trước mặt kế bên án có ông
Cửu Trùng Ðài Nguyễn Văn Ca là xác của Ðạo. Ðạo có một
xác một hồn mà thôi. Cửu Trùng Ðài nhờ chuyển kiếp 9 lần
mới hiệp cùng Phật An Thiên nên Thánh danh kêu là Bửu An
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Thiên 18 năm, trong thời gian ấy chịu trả vay nhiều nỗi. Còn ai
bày ra Hiệp Thiên Ðài, Cửu Trùng Ðài là hồn ma xác quỉ, đó là
giả dối." (Trích trong Ðuốc Chơn Lý số 51 trang 97)
Vì sự canh cải Chơn truyền Luật pháp nên Minh Chơn Lý tuy
hấp dẫn được một số Chức sắc Ðại Thiên phong buổi đầu,
nhưng sau nầy lại trở thành một tệ đoan lớn lao hơn hết trong
sự phân tán nhà Ðạo. Do đó, có thể nói rằng, phái Minh Chơn
Lý, ngay sau khi tự canh cải Chơn truyền, thờ phụng, đã
không còn là Ðạo Cao Ðài nữa, như thế phái nầy không tránh
khỏi bàn tay Tà Thần"
Theo lời các tiền bối kể lại, nguyên căn của Phối Sư Thái Ca
Thanh là Ðộc Giác Thanh Ngưu của Ðức Lão Tử giáng phàm,
Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ là Từ Giáp giáng phàm. Thanh
Ngưu ở với Ðức Lão Tử lâu năm nên có nhiều phép biến hóa
huyền diệu, xem truyện Ðông Du Bát Tiên thì rõ. Nguyên khi
Ðốc Phủ Ca làm Quận Trưởng Châu Ðốc, ông vâng lịnh Thực
dân Pháp ruồng bố các nhóm Cách Mạng chống Pháp đang
lập căn cứ trong Thất Sơn, giết chết ông Cử Ða và bắt học trò
của Cử Ða là Bảy Do giao cho Pháp xử tử. Linh hồn Bảy Do
lên kiện nơi Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cho phép ông Bảy
Do báo oán và giao phận sự giục loạn trong nền Ðại Ðạo của
Ðức Chí Tôn để trục ngoại các thành phần phản đạo, rửa ráy
hàng ngũ Chức Sắc cho trong sạch.
Ngày 21-7-1934, tại Phạm Nghiệp, Ðức Hộ Pháp cùng Ngài
Cao Tiếp Ðạo phò loan, ông Bảy Do nhập cơ:
BẢY DO
Kính chào chư vị Ðại Ðức và chư Ðạo hữu,
- Xin cho biết phẩm vị.
- Thần. Thầy của Bần tăng mắc chuyển cơ đặng giáo hóa
TRANG, TƯƠNG, nên đến không đặng, mới sai Bần tăng
thưa lại cùng chư quí vị.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thưa Ðức Hộ Pháp, Bần tăng lấy làm bất nguyện vì buổi nọ
Ngọc Hư Cung ban lịnh cho trừ diệt Phủ CA đặng báo oán.
Bần Tăng đã dụ nó vào Cấm Sơn và định đưa luôn vào ngục
thất đặng sát hại, nào dè có lịnh Chí Tôn mật chỉ không cho
sát mạng. Sau, Bần Tăng muốn nhập thể nó làm cho nó điên
cuồng rồi bắt nó tự ải, nào dè Chí Tôn lại binh vực cấm ngăn
thêm nữa, chỉ cho hành bịnh mà thôi. Nay nó bị điêu tàn cơ giả
Ðạo nên mang bịnh thất tình, tưởng khi Bần Tăng cũng còn
phương tẩy hận. Ngài nín nẩm lóng tin thì hiểu rõ hành tàng
mọi lẽ. Còn hai người TRANG, TƯƠNG thì Ngọc Hư Cung
cho khảo. Thần đặng phép thử, khử tà trừ trược đủ ba năm
khảo án, rồi dạy dỗ cho nó trung tâm, rồi cho trở lại Hội Thánh.
- Không. Cười…Hạng Thiên Thánh mà vào phẩm Ðầu Sư sao
đặng. Bần Tăng tưởng khi Ngài hiểu điều ấy chán chường,
chẳng cần để luận. Họ chỉ lãnh Hàm phong là may mắn lắm
đó." (Theo tài liệu sưu tập của Quang Minh)
Đức Hộ-Pháp viết trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhâm Thân
(dl: 16-08-1932) vè các phái phản Đạo rằng:
"Họ còn vu oan cho Tệ Đệ rằng trai trên gái dưới cho đến có
con đem về làng nuôi dưỡng. Không biết có vậy hay không,
chư Đạo hữu ráng kiếm cho ra lẽ thiệt giùm cho Tệ Đệ. Hỏi họ
dám vu oan dường ấy thì có chi hơn mà họ lại chối từ. Nhưng
mà xin chư Đạo hữu cũng đừng phiền, vì mỗi người tu mỗi
điệu, mình cũng không nên kiếm hiểu mà làm gì, anh em
chúng ta xúm nhau xin họ điều nầy, thôi thì đành nhìn nhận
rằng Ông Trời của họ là khác, còn Ông Trời mình vốn khác.
Xúm nhau lạy lục đặng cầu nài, họ đã gọi rằng thờ "Thần
Chơn Lý" thì bớt lời hồ mị mà cáo gian, vì sợ e người rõ hành
tàng mà phải sửa tên là "Giả Lý". Chúng sanh trong thời kỳ tấn
hóa nầy phải phấn đấu đua tranh, giựt giựt giành giành, gây
thù kết oán cùng nhau khi cũng đã nhiều. Trong trường danh
lợi chỉ biết sát phạt nghịch thù chớ lòng ái vật yêu nhân đã mất
biệt. Lương tâm của mỗi người, trừ ra lúc chiến đấu, thì họ vốn
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quên mình, chớ khi nằm nghỉ đặng đôi chút hoặc khi mỏi mệt
mà tự tỉnh, hoặc khi suy gẫm canh khuya, hoặc là ngộ cảnh bi
ai mà nghĩ nghị, thì ai cũng biết rằng cái thời đại cạnh tranh
nầy đã diệt tàn ái chủng. Vì cớ mà ngày Đại Từ Phụ đến thâu
anh em ta thì Người chỉ dùng có bốn chữ của toàn cả nhơn
sanh ngưỡng vọng là "TỪ BI - BÁC ÁÍ" của Người đặng làm
phép nhiệm mầu thâu tâm thiên hạ. Cái mạnh của Đại Từ Phụ
là cái lòng thương vô tận của Người. Bởi vậy cho nên chẳng
bao lâu mà chúng sanh theo Người hằng hà sa số. Sao mà
theo?
Tại khao khát cái tình thân ái liên lạc cùng nhau mà theo Thầy.
Hại thay! Từ ngày "Minh Chơn Lý" thêm vô Hiệp Ngũ Chi ra
mặt thì dùng phương phản loạn mà lập thế lực cho mình, nên
làm cho chư Đạo hữu phản khắc lẫn nhau, đến đỗi đã bước
chơn vào cửa Đạo mà hỡi còn gây thù kết oán hại nhau. Thật
là họ đã phá tan cơ sở của Chí Tôn và đập nát công trình của
Người mấy năm un đúc tâm lý con cái của Người. Cái tội tình
ấy là thế nào, chư Đạo hữu để mắt xem tương lai sẽ thấy. Có
làm mới biết tay thợ (à l’oeuvre on connaỵt l’artisan), xem trái
mà định cây, (on connaỵt l’arbre par ses fruits), cái kết quả của
họ sẽ hại cho nhơn sanh ra thế nào, chư Đạo hữu rồi đây thấy
rõ."
Ông Quyền Đầu Sư Thượng Tương thanh có lời khuyến cáo
Ông Thái Ca thuộc Minh Chơn lý rằng: "Sau khi kích bác nhục
mạ Tây-Ninh rồi bố cáo mà dán khắp Lục Tỉnh mong Anh và
các Chư vị giúp để cho Tà Thần xúi giục mà hăng-hái thọ lãnh
gia phong lập riêng một Hội-Thánh Trung-ương tự mình làm
chủ, làm cho ai trông vào cũng thấy cái Chủ nghĩa Minh Chơnlý của Hậu-giang kết chung lại là một trường háo danh ham
chức đó là "Tôi". Đạo ở nơi nào? Đức ở nơi nào?
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MINH CHƠN ĐẠO (Chi Phái)
- Phái Minh Chơn Ðạo nầy do ba Ngài:
1- Chưởng Pháp Trần Ðạo Quang,
2- Cao Triều Phát và
3- Nguyễn Ngọc Thiệu,
Sau khi tách khỏi phái Minh Chơn Lý (vì thấy hai ông Ca và
Phùng biến cải theo Tà đạo), qui tụ về Giá Rai tỉnh Bạc Liêu,
lập ra phái Minh Chơn Ðạo vào năm 1935. Lúc đầu trụ sở đặt
tại Chùa Minh Sư của Ngài Trần Ðạo Quang tại Giá Rai, sau
mới lập Tòa Thánh Ngọc Minh ở Giồng Bướm Giá Rai, cũng
gọi là Tòa Thánh Hậu Giang. Gần Tòa Thánh nầy có Ngũ
Hành Tòa để làm Hiệp-Thiên-Ðài. Phái nầy hoạt động khá
mạnh, lên tới tỉnh Vĩnh Long. Phái Minh Chơn Ðạo giữ đúng
theo Tân Luật, Pháp Chánh Truyền và lễ nghi của Ðạo buổi sơ
khai. Phái nầy không luyện đạo, mặc dầu Ngài Trần Ðạo
Quang, trước khi gia nhập Ðạo Cao Ðài, Ngài là Thái Lão Sư
cầm đầu Chi Minh Sư ở Việt-Nam. Ngài Trần Ðạo Quang
được phong chức Chưởng quản Vô Vi Chưởng quản CửuTrùng Ðài, Ngài Cao Triều Phát chức Thái Chưởng Pháp
Chưởng quản Hiệp Thiên Ðài, Ngài Nguyễn Ngọc Thiệu chức
Ðầu Sư Ngọc Thiệu Nhựt. Sau nầy, Ngài Cao Triều Phát lại
tách ra, ông Nguyễn Văn Kiện tự Huân được phong chức Hộ
Pháp Thiên Ấn Tinh Quân, chưởng quản Hiệp Thiên Ðài. Cơ
bút của phái Minh Chơn Ðạo phong gần đủ các phẩm Chức
sắc cao cấp Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Đài, như: Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh, 9 vị Thời Quân, 2 vị Chưởng
Pháp, 7 vị Ðầu Sư, 3 Chánh Phối Sư (không có phẩm Giáo
Tông, bên Cửu Trùng Đài thì chức Chưởng quản Vô Vi là cao
nhứt). Sau cuộc đảo chánh của Nhựt Bổn, quân đội Pháp trở
lại dùng phi cơ dội bom, trúng Tòa Thánh Ngọc Minh tan tành.
Ngài Cao Triều Phát hợp tác với Việt Minh để bảo vệ tín đồ.
Sau Hiệp Ðịnh Genève 1954, Ngài Cao Triều Phát tập kết ra
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Bắc và qui liễu tại đó trong năm sau. Minh Chơn Ðạo hiện nay
cũng hoạt động như trước và hình như đang trù tính xây Tòa
Thánh ở Tắc-Vân. Minh Chơn Ðạo hay Công Ðồng Hội Giáo,
đứng đầu là Ông Cao Triều Phát ở Bạc Liêu. Ngài Tiếp Dẫn
Ðạo Nhơn Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm 1948
như vậy, nhưng theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel Gobron cho
Tòa Thánh Tây Ninh là cái gốc của Ðạo, cái gốc thì sanh ra
các nhánh, sanh Chi phái. Theo ông Quế Minh Chơn Ðạo, với
chư quí Ngài: Quang, Thiệu.

MINH DI Quẻ 36. Quẻ Địa Hoả Minh Di
Quẻ 36. Quẻ Địa Hoả Minh Di 地 火 明 夷
Tượng: Hội Thánh Hàm phong

MINH ĐẠO (Tên)
Thầy dạy: "Minh Đạo vào, bỏ Thầy, quên bạn, phải hạnh kẻ
chơn tu vậy chăng? Từ khi Ta tha ngươi, cho phục chức,
ngươi làm gì? Phải công quả đủ ba tháng, chẳng cho về chùa,
rồi sau Ta sẽ định. Lui." [Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)]

MINH ĐẾ (Phật Học)
明帝
Minh Ðế (C: míngdì) Hoàng Đế cai trị nhà Hán từ năm 58-75,
còn gọi là Hán Minh Ðế. Theo truyền thuyết, Minh Ðế nằm
mộng mà sau đó cho truyền Đạo Phật tại Trung Quốc. Ông
nằm mơ thấy một vị Thần áo vàng lơ lửng trước Điện.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hỏi các đại thần, có người cho hay có Thánh nhân xuất hiện ở
Ấn Ðộ, là người giác ngộ đạt Phật quả. Người đó có "màu da
vàng tuyền và biết bay". Sau đó Minh Ðế gởi một phái đoàn đi
Ấn Ðộ. Phái đoàn về mang theo bộ Kinh Tứ Thập Nhị
Chương. Minh Ðế cho xây hẳn một lâu đài để thờ Kinh đó.
Ðó là bộ Kinh đầu tiên được dịch ra chữ Hán và Đạo Phật
được truyền vào Trung Quốc bắt đầu từ đây.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

MINH ĐỨC (1) (Phẩm)
明德
Con đường tu thứ hai là đi theo Thập nhị Đẳng cấp thiêng
liêng, tức là lập công trong Cơ quan Phước Thiện, đi lên dần
từ phẩm Minh Đức (đối phẩm Địa Thần) lên tới Phật Tử (Phật
vị). Con đường tu thứ hai rộng rãi thênh thang hơn con đường
tu thứ nhứt là dành cho tất cả các hạng nhơn sanh, từ bực dốt
nát đến bực trí thức thượng lưu và số lượng Chức sắc ở mỗi
phẩm cấp không bị giới hạn như bên Cửu Trùng Đài (bao
nhiêu cũng được).Có ba cách tu là Lập đức, lập Công, lập
ngôn
Lập đức là gì? Là dùng sự Thương-yêu để cứu độ chúng-sanh
mà Đức Chí-Tôn đã có nói "Sự Thương yêu là chìa khóa mở
cửa Bạch-Ngọc-Kinh" là vậy đó. Các Đẳng chơn-hồn tái kiếp
đang chơi-vơi trong "Tứ diệu đề khổ". Muốn thoát khổ họ phải
thọ khổ, có thọ khổ mới thắng khổ. Người đi theo Thập Nhị
Đẳng cấp Thiêng-liêng là dạy người ta thọ khổ để thắng khổ.
Muốn dạy người ta thọ khổ trước hết thì mình phải thọ khổ đã,
muốn thọ khổ thì không gì hay bằng dùng đức Thương yêu.
Cho nên bậc thứ nhất của Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng là
Minh-đức đó vậy".
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MINH ĐỨC (2)
明德
Đạo ở Đại-học là làm sáng cái đức sáng, làm mới con người
và dừng ở chỗ chí thiện. Câu "Đại-học chi Đạo Tại minh minhđức, tại Tân-dân, tại chỉ ư chí thiện". Khuôn luật của Đạo CaoĐài là lo về phần Thế đạo tức là Nho-Tông chuyển thế. Mà
Nho-Tông chuyển thế tức nhiên Đạo của Tổ phụ chúng ta từ
ngàn xưa để lại. Ấy vậy những yếu-lý của Nho-Tông mới có
thể làm mực thước mà định chuẩn thằng trong khuôn khổ cái
sống đương nhiên của mình đặng, chúng ta đã ngó thấy Nho
Tông của chúng ta là một nền Tôn-giáo xã-hội, đặc điểm của
nó là Đức Chí-Tôn đến lập trường Nho-Tông trị thế.
Huấn từ của Ngài Bảo Thế ngày 19-1 Tân Sửu (1960):
"Nếu hiểu rằng cứ thuộc về phần chơn; Cái đức về phần thể
và cái tánh về phần dụng. Muốn tạo đức phải nhờ tánh và phải
sửa tánh mới tạo được đức. Đức là hình dung của Đạo và
trong đức gồm có công ái là khuôn luật thực hành cứu khổ.
Mở sáng cái đức là Minh Đức".

MINH ĐOÁN
明 斷
E: To judge clearly
F: Juger clairement.
Minh đoán 明斷: Phán quyết một cách rõ ràng.
Đức Phật Quan Âm dạy: "Bảo Đạo Chơn Quân! Thiếp tưởng
bí pháp của Cựu luật vẫn yêm ẩn lắm điều khó minh đoán
cho đặng, song sự chơn thật quả có hẳn trong ấy. Vậy cũng
nên trích lục đặng phổ thông cho người, đặng phòng ngày sau
minh lý đặng dễ dàng. Thiếp tưởng là điều rất hữu ích đó vậy".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MINH ĐƯỜNG
明堂
Minh Ðường là Phái tu nơi chùa Vĩnh Nguyên Tự ở Cần
Giuộc của Thái Lão Sư Lê Ðạo Long. Đây là một trong Ngũ
Chi Minh Đạo, gồm: Minh Sư, Minh Ðường, Minh Lý, Minh
Thiện, Minh Tân
Vĩnh Nguyên Tự, ngày 21-8-1926 (âl 14-7-Bính Dần)
Thầy dạy: "Lịch! Mời cả chư Môn-đệ Minh Ðường của Thầy ra
nghe dạy. Cười.... Các con đừng tưởng quấy rằng: vì chia phái
mà riêng đạo. Thầy rán cắt nghĩa cho các con nghe: Nguyên
từ buổi bế đạo, tuy Chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung
thọ đắc kỳ truyền. Luật lệ tuy cũ chớ Đạo vẫn như nhiên. Do
công đức mà đắc đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc
Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành
ít. Vì vậy cho nên các con coi thử lại, từ hai ngàn năm nay,
bên Á Ðông nầy đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy
biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi."

MINH HUỆ
明 慧
E: Brillant.
F: Brillant.
Minh: Sáng, rõ ràng, sáng suốt, ban ngày. Huệ: sáng suốt,
thông hiểu sự lý. Minh huệ là sáng suốt và thông hiểu sự lý.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Khá biết thời thế, lần vào nương dựa bóng thái dương,
để bước vào con đường minh huệ,....
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MINH QUANG
明光
Minh: Sáng, rõ ràng, sáng suốt, ban ngày. Quang: sáng. Minh
quang là sáng sủa rõ ràng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Chí ư đem họa cỏn con biến đổi trong gia đình mà so
sánh trành tròn với đức háo sanh của Tạo Hóa, thì
đường đạo đức minh quang thế nào trông chờ bước
tới nữa.

MINH LÝ (Ngũ Chi Minh Đạo)
明理
Minh Lý là một chi trong Ngũ Chi Minh Đạo gồm:
Minh Sư, Minh Ðường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân. Còn
Ngũ chi Ðại Ðạo là Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo,
Nhơn đạo. Chi Minh lý có trụ sở chánh hiện nay đặt tại Tam
Tông Miếu ở đường Cao Thắng, Sàigòn. Thuở mới khai Đạo,
Ðức Chí Tôn dạy Hội Thánh đến Tam Tông Miếu thỉnh các bài
kinh: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Kinh Cầu Siêu,
Kinh Táng Tụng Công Ðức Thần, Thánh, Tiên, Phật về làm
Kinh tụng đọc trong Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Mười năm sau
các Đấng mới giáng cho Kinh Tận độ. Chi phái tách ra sớm
nên họ không có Kinh Tận độ.
Thầy dạy: "Trung! Con khá nhớ những lời Thầy đã dạy. Con
phải nên trợ giúp Minh Lý cho nên việc, nghe há!
Có nhiều Đạo, cũng như cái nhà, phải có nhờ nào là cột cái,
nào là cột con, đòn tay, kèo, rui. Rui là nhỏ, mỏng mảnh hơn
hết, mà cũng phải nhờ nó. Tuy kể cho nhiều tên, chớ cất rồi thì

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có một chủ mà thôi...Bên Minh Lý đây là Séminaire (1) là chỗ
các thầy tu, ngày sau độ về phần linh hồn đó con."
(1) [Séminaire: Tu viện đào tạo các tu sĩ.]

MINH MẠNG (Vua Nhà Nguyễn)
Nhà vua là con thứ tư của
Gia Long và Bà Thuận Thiên
Trần thị Đang. Ông có nhiều
vợ, 142 người con: 78
Hòang Tử, 64 Hoàng Nữ.
Người đứng đầu trong 43 bà
Hoàng ấy là Tá Thiên Nhân
Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa. Bà
Hoa sinh Hoàng trưởng tử
Miên Tông được 13 ngày thì
mất (Miên Tông được Hoàng
Thái Hậu Thuận Thiên (tức
nhiên là Bà nội) nuôi dưỡng
ông.
Bà Hoàng được vua Minh Mạng sủng ái nhất là Bà Hiền Phi
Ngô Thị Chính. Bà Hiền Phi Ngô Thị Chính là con gái Đại Tư
Mã Ngô văn Sở nổi tiếng thời Quang Trung- Về sau theo vua
Gia-Long- (có 9 người con) 5 hoàng Tử và 4 Hoàng nữ.
Vì yêu bà họ Ngô, nên vua Minh Mạng định truyền ngôi cho
con trai với Bà này. Bà Thái Hậu Thuận Thiên, mẹ ông, biết ý
định đó nên can ngăn ngay "Ta nghe lập tự phải chọn con cả,
nay bỏ trưởng lập thứ, sau này anh em thoán đoạt nhau thì
làm sao?". Vì chữ hiếu, vua Minh Mạng đã vâng lời Mẹ lập
Miên Tông nối nghiệp.
Vua Thiệu Trị tên thật Nguyễn Phước Miên Tông.
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MINH NGUYỆT TIÊN ÔNG
明月仙翁
Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
Cùng nhau một Ðạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.
(19-12-1925)

MINH SƯ
明師
Đạo "MINH-SƯ" sáng lập từ đời nhà Thanh bên Tàu, truyền
sang Bắc Việt, có hai câu sấm của các vị Tổ sư lưu lại, được
nêu lên ở bìa Kinh điển của Đạo ấy. Hai câu nói tiên tri về
Cao-Đài như sau:
- CAO như Bắc khuyết nhơn chiêm ngưỡng,
- ĐÀI tại Nam Phương Đạo thống truyền.
Nghĩa là Đạo cao như Bắc Khuyết, người ta trông lên mà
chiêm-ngưỡng. Nền Đạo sẽ truyền bá khắp nơi không ngừng,
mà nơi phát xuất ra mối Đạo là ở Nam phương (chỉ về miền
Nam nước Việt Nam). Hai câu này cho biết Đạo Cao-Đài sẽ
xuất hiện ở phương Nam mà Đức Cao-Đài làm chủ: Tức là
Đấng Huyền Khung Cao Thượng-Đế Ngọc-Hoàng Đại Thiên
Tôn, ngự tại phương Bắc gọi là Bắc Khuyết.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MINH THỆ
盟誓
E: To take one’s oath of faithfulness.
F: Faire un serment de fidélité.
• Minh thệ là gì?
• Lập Minh thệ tức là làm Lễ nhập môn.
• Ý nghĩa lời Minh thệ.
• Thông tri của Ngọc Chánh Phối Sư.
• Tính cách quan trọng của lời Minh thệ.
• Đạo mở tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn.
• Chưa lập Minh thệ, nên chư Thánh không muốn nhìn.
• Phải độ cho đặng ít nữa là 12 người.
• Khi được Thiên Ân.
_________________________________

1- Minh thệ là gì? Chính là nói tắt của thành-ngữ "Minh sơn
thệ hải" tức là lời hẹn với núi, thề với biển hay còn nói là thề
non hẹn biển. Là sự thề thốt đinh-ninh không dám sai lời. Nếu
chỉ chính bản thân mình ước hứa e rằng có thể quên đi nên
phải nhờ những chứng nhân khác làm chứng cho lời nguyện,
lời hứa của mình. Ca dao Việt-Nam rằng:
Để lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
Ở đây lời thề của người Tín hữu Cao-Đài trước khi được nhận
làm Môn-Đệ của Đấng Chí-Tôn (Ông Thầy Trời). Tức nhiên
vào cửa Đạo phải có lời tuyên hứa nguyện trung thành với
Đạo pháp, gọi là lời Minh thệ. Câu Minh thệ như sau:
Họ gì? Tên gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài
Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ,
gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa
lục" (36 chữ). Chỉ với 36 chữ này cũng đủ quyền-năng cho
người tu hành đến cảnh thăng tiến trong con đường tâm linh
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rạng-rỡ. Đức Quyền.Giáo Tông viết trong tờ Khai Đạo với
người Pháp "Tin-tưởng mãnh-liệt vào hiệu-năng của một nền
Tân-giáo này và hoàn toàn vững tin nơi thiện ý của mình,
chúng tôi đã trình lên nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một bản
Minh-thệ viết tay (kèm theo đây có một bản), mà nội dung
chúng tôi cam-kết với lời hứa chịu tử hình rằng: chỉ chăm lo về
mặt Đạo giáo chớ không mảy-may nào làm rối loạn an-ninh
trật-tự. Ngược lại, chúng tôi yêu cầu được sự giúp đỡ và hỗtrợ của nước Pháp để thi-hành sứ mạng truyền-bá nền Tân
giáo này khắp hoàn-cầu.
2- Lập Minh thệ tức là làm Lễ nhập môn:
Sở dĩ phải có lời Minh thệ là vì tâm lý của nhơn sanh hay thay
đổi nên quyền Chí-Tôn phải buộc, cũng vì ích lợi của chúng
sanh: Muốn được làm Môn-đệ phải:
1- Xét mình cho kỹ trước khi vào Đạo.
2- Khi vào Đạo rồi phải đủ Đức tin và Chí-thành.
3- Nâng mình vào đường lối cao-thượng.
Phải cao thượng hơn chốn trần gian hèn kém và đau khổ này.
Sau cùng phải tu làm sao để đạt được ngôi Thần Thánh Tiên
Phật và đạt cả ngôi Trời nữa, mà Đức Thượng Đế sẵn sàng
giao cho người có tâm đức, nhơn nghĩa…Hồi lúc mới khai
Đạo, Thầy dạy: "Các Môn đệ đi từ người đến trước bàn Ngũ
Lôi mà thề". Hai chữ "Nhập môn" chính nghĩa là vào cửa.
Nhập là vào, môn là cửa. Vào cửa Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ
vậy. Muốn làm Môn-đệ của Đấng Cao-Đài trước nhứt phải làm
Lễ Nhập môn. Tại sao sự tu-hành mà còn phải bắt buộc quá
vậy?
Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-pháp có giải rành: "Buổi Chí-Tôn
đến tạo Quốc-Đạo cho nòi giống Rồng Tiên này chính Ngài
cầm Cơ đi đến các Tỉnh, kêu từ nhà, gọi từ đứa con, cho
không biết bao nhiêu bài khuyến dạy, tạo thành Tôn-giáo CAO
ĐÀI là QUỐC ĐẠO. Tưởng chưa có người nào đem cả tinh
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thần, tâm đức mà thi ân cho ai dường ấy. Đức Chí Tôn đến độ
rỗi, lập giáo rồi lại bắt Minh thệ. Hỏi tại sao Ngài lại bắt Minh
thệ? Buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau, mỗi người có
một chút Đức-tin. Thầy bảo qui Đức-tin ấy lại, phải có tâm đức,
tin tưởng, yêu ái lẫn nhau, phải nhìn nhận có Thầy, có Đức-tin
nơi Thầy" (TĐII/42)
Lại nữa vì tính cách quan trọng hơn là Thầy còn giao cho cả
ngôi Trời nữa kìa!
Đức Hộ-Pháp thuyết 12-7 Mậu-Tý (1948): Phương ngôn Pháp
có câu "Aide-toi le ciel t'aidera" và Tiên Nho chúng ta nói "Tận
nhơn lực tri thiên mạng" điều nầy hiển nhiên chơn thật lạ lùng
chúng ta rán cố gắng hết sức mình thì Chí Tôn mới ban cho
cái huyền linh của Ngài, nếu không rán không thế gì hưởng
được, mấy Em nhận biết điều ấy, chúng ta do Chí-Tôn kêu gọi
đặng gầy dựng, ta phải cố gắng, vì lẽ không thăng tức ta phải
đọa. Mấy Em nhớ, Ðạo của mấy Em chúng Qua đã tạo dựng
cho mấy Em đặng ngày kia mấy Em tiếp theo Chơn Truyền
Luật Pháp thay thế cho mấy Qua đặng truyền nghiệp cho hậu
tấn. Pháp nói "Chaque soldat a un bâton de maréchal dans
son sacoche" nghĩa là: Mỗi tên lính đều có cây giản của ông
Thống Chế trong bị của họ, Qua nói rằng: Mỗi vị Tín đồ đều có
cái mão của Giáo Tông và Hộ Pháp đội trước trên đầu, không
lấy được là lỗi tại mấy Em, chẳng lẽ có một người mà người
đó chết rồi là diệt tiêu nền Ðạo. Ngày kia không có gì vui hứng
cho Qua hơn, khi thấy xuất hiện trong mấy Em, khi Qua đã già
vô Tịnh thất an dưỡng tinh thần, mà thấy đặng mấy Em ở dưới
bước lên ngồi địa vị cao trọng của Qua".
Tức nhiên, vì tầm mức quan trọng như thế: hôm nay là Tín
hữu Cao-Đài thì mai ngày sẽ nắm cả sự nghiệp của Đạo là
Giáo-Tông, là Hộ-Pháp mà điều hành cơ Đạo. Nếu không có
luật buộc như vậy, thì những kẻ phản nghịch như Kim QuanSứ lộng hành bán cả đất trời, thì nghiệp Đạo này sẽ ra sao?

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

114

▐ Q.2 VẦN M

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

3- Ý nghĩa lời Minh thệ:
(Thông tri số 104/ CTĐ ngày 27-1 Tân-Mão (dl4-3-1951) của
Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài do Lại viện ban hành số 171/ SL
ngày 6-5 Canh-Tuất (dl 9-6-1970)
Ý-nghĩa lời Minh thệ trên đây là một lời tuân hứa nhứt quyết
theo cùng Đấng Thượng-Đế, để trọn tâm thi hành Thiên Đạo
và cam kết làm tròn phận sự theo lời Minh thệ.
- Điều thứ nhứt: "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài
Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng". Là trọn nhìn một Đạo CaoĐài của Đức Chí-Tôn, ngoài ra không đặng xu-hướng theo
ngoại giáo, gây nên sự rắc rối chia ly và làm mất Đức-tin nơi
cửa Đạo.
- Điều thứ nhì: Hiệp đồng chư Môn-đệ gìn luật lệ Cao Đài.
Tín-đồ Nhập môn rồi phải tuân hành y Luật pháp chơn truyền
của Đại-Đạo là: Tân luật, Đạo Luật, Pháp Chánh Truyền…và
thi-hành các qui điều giáo huấn của Hội-Thánh để làm tròn
phận sự mình. Ấy là phương hiệp đồng nhứt trí của toàn Đạo:
Tín đồ, Chức việc, Chức sắc, Hội-Thánh để nhặc gìn luật lệ
Cao-Đài của Đấng Chí-Tôn.
- Điều thứ ba: như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục. Ăn ở
hai lòng bất trung, bất chánh, dối Thầy phản bạn và làm những
việc trái với luật lệ của Đại-Đạo cùng hành động vô nhân, vô
nghĩa, mất sự thương yêu, mất điều tín nhiệm, gieo rắc những
điều ngờ vực, hiềm khích giữa tình đồng Đạo và manh tâm bội
nghịch cùng Hội Thánh sẽ chịu luật công bình của trời đất tru
diệt. (nghĩa là trời giết đất giết).
* Minh thệ đối với Luật vô vi:
Là Thiên điều của Chí Tôn cùng các Đấng thiêng liêng: Phật,
Tiên, Thánh, Thần cầm quyền trị thế. Là một ân huệ được
chọn làm Môn-đệ của Đấng Chí-Tôn. Khi giữ trọn lời Minh thệ
sẽ được các Đấng hộ trì, ban ân lành, đạo tâm sáng suốt, trọn
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vẹn đức tin, đến ngày thành công đắc Đạo được ghi tên vào
Tiên-tịch.
* Minh thệ đối với Luật hữu hình Hội-Thánh:
Là một giá trị uy-tín đối với Đạo và Hội-Thánh. Khi giữ trọn lời
Minh thệ sẽ được tín nhiệm, kính nễ, bảo trợ, hưởng mọi đặc
ân với Luật công bằng Hội-Thánh. Lời Minh thệ Nhập môn cầu
Đạo là một điều rất quan hệ của người giữ Đạo và một lời hứa
trọn vẹn tín thành với Hội-Thánh cùng các Đấng Thiêng liêng
một kiếp sanh hiện tại và tương lai, phước hay tội cũng do nơi
lời Minh thệ này. Vậy toàn Đạo Nam Nữ nên thận trọng tuân y
theo lời Minh thệ. Chức sắc hữu quyền: các cơ quan, chư vị
khâm châu, Đầu tộc Nam Nữ phải thông truyền lời dẫn giải
Minh thệ này cho toàn Đạo tuân hành".
4- Thông tri của Ngọc Chánh Phối Sư:
Tiếp theo đây là Thông-tri của Ngọc Chánh-Phối sư Đề
ngày 22-11 Bính-Ngọ (dl 2-1-1967): "Hội Thánh xin nhắc nhở
chư Chức-sắc, Chức-việc cầm quyền Hành-Chánh-Đạo ở
trung ương cũng như địa phương nên nhớ lời Minh thệ trước
bửu pháp Ngũ-lôi và các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật cầm
quyền trị thế và làm tròn Thiên Đạo mà dìu-dắt đoàn em đều là
con cái của Đức Chí-Tôn tận con đường Thánh-Đức trong
khuôn viên Luật pháp chơn truyền của nền Đại-Đạo. Lời Minh
thệ đối với vô vi là Luật Thiên-điều rất quan hệ cho Chức-sắc
Thiên phong, Chức Việc, Bàn-trị-sự cũng như lời Minh thệ của
người mới nhập môn cầu Đạo là lời hứa trọn vẹn tín thành
cùng các Đấng Thiêng-liêng và Hội-Thánh "không đổi dạ đổi
lòng". Nếu giữ tròn lời Minh thệ cho đến ngày thành công đắc
Đạo được ghi tên vào Tiên-tịch, nhược bằng trái lại thất thệ vì
"lòng một dạ hai" thì rất uổng một kiếp sanh may duyên gặp
Đạo".
5- Tính cách quan trọng của lời Minh thệ:
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Vì tầm mức quan trọng của lời Minh thệ dường ấy nên Hội
Thánh lúc nào cũng ân-cần nhắc nhở. Đến khi lâm chung bài
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp-Hối có câu này và chính đây là sự
quyết-định do lời Minh-thệ:
Ớ! Tên họ … Thành tâm cầu nguyện,
Nguyện Chí-Tôn linh hiển độ sanh.
Ăn-năn sám hối tội tình,
Xét câu Minh thệ gởi mình cõi thăng.
Lời Thầy cũng dạy bảo trong buổi khai Đạo rằng: "Chư Môn đệ
đã lập Minh Thệ rồi, ngày sau tùy Âm chất mỗi đứa mà thăng,
hay là tội lỗi mà giáng, song buộc mỗi đứa phải độ cho đặng ít
nữa mười hai người" (TNII/12) Bởi Cao-Đài Đại-Đạo ngày nay
Đức Chí-Tôn có dạy rõ: trên có Tam thập lục Thiên (36 từng
trời), dưới có Tam Thập Lục động (36 cõi đất) đó là tượng
trưng hai cảnh đọa thăng của con người. Vì vậy mà lời Minh
thệ có 36 chữ. Điều ấy chứng tỏ rằng ai giữ đúng chơn truyền
của Đại-Đạo thì đường Tiên thong-thả: "Ba mươi sáu cõi
Thiên-tào, Nhập trong Bát-quái mới vào Ngọc-Hư".Còn nếu
người nào thất thệ với Đức Chí-Tôn thì cửa Tam thập Lục
Động lại mời.
Đức Hộ-Pháp cũng nói: "Về phần Môn-đệ của Đức Chí Tôn từ
buổi đem thân vào cửa Đạo, trong lúc Nhập môn đã quì trước
Bửu điện có Bàn Ngũ-Lôi mà lập Minh thệ. Vậy mà: Than ôi!
Cho những người thề như vậy mà cũng không để trọn Đức tin
nơi Đức Chí-Tôn lại thối bước ngã lòng, cởi áo Đạo dẹp khăn
tu, mong mỏi xu-hướng theo con đường tục lụy, cho nên mới
gây ra con đường lằn súng mũi đạn ngày nay. Vậy thì ai là
người thất thệ với Chí-Tôn thì phải sớm thức tỉnh tâm hồn, ănnăn sám hối cầu xin Đại-Từ Phụ cùng các Đấng Thiêng Liêng
Từ bi ân xá tội-lỗi tiền khiên thì họa may đặng chung hưởng ân
huệ của Chí-Tôn ban cho sau này" (ĐHP: 15-9 Bính-Tuất
1946)
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Do đó mà phải xét mình trước khi vào Đạo để chính mình
nhận định cho kỹ, hầu tạo cho được Đức tin và sự chí thành.
Kinh có dạy:"Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp".
6- Đạo mở tức là Cơ Đại-Ân-xá của Đức Chí-Tôn:
Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có nói: "Người mới Nhập môn
vào Đạo Cao-Đài lập Minh thệ thì đặng hưởng hồng-ân là thọ
phép Giải Oan. Phép này rửa sạch tội tiền khiên của mình từ
trước. Phép này cũng là một Đại Ân xá những tội tình, nhưng
từ ngày Nhập môn về sau thì phải gìn giữ đừng gây thêm tội
mới cho đến ngày chết tức là ngày trở về với Đức Chí-Tôn
(Đại-Từ-Phụ) thì được nhẹ nhàng rất nhiều rồi.Ngoài Bí-Pháp
giải-oan này Đức Chí-Tôn còn ban cho Pháp Tắm Thánh,
pháp làm Hôn Phối và đặc biệt nhứt là phép xác và phép độ
thăng. Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay
trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là hưởng
được phép xác, cắt hết 7 dây oan-nghiệt. Linh hồn không còn
bị ràng buộc với thi hài bởi 7 dây oan nghiệt nữa nên được
xuất ra nhẹ nhàng về cõi Thiêng liêng hằng sống. Còn phép độ
thăng là để giúp cho linh hồn những Chức-sắc được nhập vào
Bát-Quái-Đài dễ dàng hơn".
Trên là Đạo hữu Minh thệ. Nhưng Chức sắc khi nhậm chức
vẫn phải Minh Thệ. Thế nên phật Quan Âm dạy: "Thiếp xin
khuyên một điều là khi Minh Thệ Chức sắc đừng lòng tư vị.
Những vị chẳng có Minh Thệ khá tỷ như Chức sắc hàm mà
thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của Đạo, ấy là cơ thể để trừ
tuyệt sự rối loạn của Đạo.Thiếp xin nên nghe lời Thiếp".
7- Chưa lập Minh thệ, nên chư Thánh không muốn nhìn:
Thầy dạy: Août 1926. 01-07-Bính Dần (Giờ Ngọ).
"Tương, con không hiểu ngày nay là thế nào? Chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật cả thảy đều náo động cũng vì các con. Quỉ
Vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách
các con. Thầy chẳng chịu cho hành xác; chúng nó hiệp Tam
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Thập Lục Ðộng toan hại các con; nên Thầy sai Quan Thánh và
Quan Âm đến giữ gìn các con, nhưng phần đông chưa lập
Minh thệ, nên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật không muốn nhìn
nhận."
8- Phải độ cho đặng ít nữa là 12 người:
Thầy dạy: Thứ Sáu, 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)
"Còn chư Môn đệ đã lập Minh Thệ rồi, ngày sau tùy âm chất
mỗi đứa mà thăng hay là tội lỗi mà giáng, song buộc mỗi đứa
phải độ cho đặng ít nữa là 12 người".
9- Khi được Thiên Ân:
thì Chức sắc lại lập hồng thệ sau đây: "Tôi là (tên họ) tự thiên
ân là ….
"Thề Hoàng thiên hậu thổ, trước bửu pháp Ngũ Lôi rằng làm
tròn Thiên đạo mà dìu dắt cả mấy anh em chúng tôi đều là
môn đệ của Cao Đài Ngọc Đế, nhứt nhứt do lịnh Thầy phân
định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; Như ngày
sau hữu tội thì thề có Ngũ lôi tru diệt".
Đến bàn Vi Hộ Pháp cũng quì xuống vái y vậy, đều câu sau thì
như vầy:
"Như ngày sau phạm Thiên điều, thề có Hộ Pháp đọa tam đồ
bất năng thoát tục".
Ngày rằm tháng mười Nhâm Thân (12 Novembre 1932) Đức
Chí Tôn cho biết việc phân chia dữ dội ngày nay, có đến buộc
cả chức sắc Thiên Phong lập thệ sau đây:"Nay tôi là…
…"Thề trước Bửu điện Đức Chí Tôn rằng: Kể từ đây quyết một
lòng một dạ tuân theo Thánh giáo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ chung tâm hiệp trí cùng nhau mà độ rỗi nhơn sanh, thiệt
hành chủ nghĩa thương yêu vô tận mà làm cho rạng Đạo Thầy
và không phản phúc nhau, nhược bằng lỗi thệ thì tận đọa tam
đồ".
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MINH THỆ CHỨC SẮC
Đức Phật Quan Âm giáng ngày 06-04-Mậu Thìn (dl: 23-051928) có lời rằng: "Chí Tôn không đến là có ý cho chư Ðạo
Hữu điều đình thử coi có làm kham phận sự cùng chăng?
Trước khác, nay thì khác, đã mang Thiên mạng nơi mình phải
so quyền liệu sức mà hành chánh, cả chúng sanh đương lao
nhao lố nhố trông cậy nơi chư Hiền Hữu, phải làm sao cho
xứng phận thì làm. Thiếp xin khuyên một điều là khi minh thệ
Chức Sắc đừng lòng tư vị; những vị chẳng có minh thệ khá tỷ
như Chức Sắc Hàm mà thôi, chẳng nên giao Pháp Chánh của
Ðạo ấy là cơ thể để trừ tuyệt sự rối loạn của Ðạo. Thiếp xin
nên nghe lời Thiếp.
Lời Minh Thệ của Giáo-Tông:
Thánh ngôn dạy: "Cả thảy Môn đệ phân làm ba ban, đều quì
xuống, biểu TẮC leo lên bàn, con chấp bút bằng nhang, đến
bàn Ngũ Lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc,
đặng Thầy trục xuất Chơn Thần nó ra, nhớ biểu Hậu, Ðức
xông hương tay của chúng nó, như Em có giựt mình té thì đỡ.
Rồi biểu hai vị Ðầu Sư xuống ngai, quì, đến trước mặt Ngũ
Lôi, hai tay chấp trên đầu, quì ngay bùa Kim Quang Tiên mà
thề như vầy: "Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng
Trung Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc Lịch Nguyệt,
thề Hoàng Thiên, Hậu Thổ, trước Bửu Pháp Ngũ Lôi rằng làm
trọn Thiên Ðạo mà dìu dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn đệ
của Cao Ðài Ngọc Ðế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định
chẳng dám chuyên quyền mà lập thành Tả đạo; như ngày sau
hữu tội thì thề có Ngũ Lôi tru diệt" (Lời thề trên có 60 chữ)
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MINH THIỆN
明善
*Ông Chí-Thiện Phạm-Mộc-Bổn xin về Qui-Thiện khi mãn
phận-sự Khâm-Châu Tây-Ninh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Minh-Thiện chưa chắc phải là
Qui-Thiện, mà Minh Thiện một tên giống lúa để cấy vào ruộng
Phước Thiện, Qui Thiện cũng một thứ giống, đổi giống cũng
chẳng ích-lợi gì, nên chăng là do nơi bông-trái". HỘ-PHÁP
(Ấn-Ký)

MINH TRA (MINH XÉT)
E: To examine clearly.
F: Examiner clairement.
Minh: Sáng, rõ ràng, sáng suốt, ban ngày. Tra: xem xét kỹ
lưỡng để có nhận định đúng. Minh tra là xem xét sự việc cho
minh bạch, có chứng cớ rõ ràng, để có kết luận đánh giá chính
xác.
Trong Hành Chánh Đạo thường có các cuộc minh tra công
nghiệp của Chức sắc để xét việc thăng thưởng. Do đó, việc
minh tra cần phải vô tư, công bình.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Nếu những vị nào dưới năm năm công nghiệp mà có
lập đặng đại công, toàn công chúng đều hoan nghinh
và Tòa Đạo minh tra đủ lẽ thì sẽ đặng đệ lên Quyền
Chí Tôn cầu xin thăng thưởng.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MINH TRIẾT
明哲
E: Sagacity.
F: Sagacité.
Minh: Sáng, rõ ràng, sáng suốt, ban ngày. Triết: sáng suốt
hiểu biết đến cái lẽ tận cùng của sự vật. Minh triết là luận giải
một cách thấu suốt (sáng suốt, rõ thấu) những lý lẽ tận cùng
liên quan đến sự vật hay con người.
Người minh triết là người thông suốt lý đạo và thời thế, lại biết
dụng trí dụng tâm mà phân biệt điều phải điều quấy, luôn luôn
giúp đời tiến hóa theo đạo lý tự nhiên.
Người minh triết dùng lý trí để suy nghĩ hiểu biết nhưng khi
phán đoán thì dùng cái chơn tâm, vì cái chơn tâm luôn luôn
thuận tùng Thiên lý. Do đó, người minh triết không bao giờ
dang xa nẻo đạo.

MINH VƯƠNG & MINH VƯƠNG KHỔNG TƯỚC
明王
Minh Vương 明 王 là Chỉ các vị Tôn giả theo hầu Đức Phật.
Minh Vương Khổng Tước, vị sứ giả của Phật
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Cung Lập-khuyết tìm duyên định ngự,
"Lãnh Kim-sa đặng dự Như-Lai.
"Minh-Vương Khổng-Tước cao bay,
"Đem chơn-thần đến tận đài Huệ-Hương."
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MÓC BƯƠI XÚI LỜI
Kinh Sám Hối có câu:
"Gắp thây nuốt sống ăn tươi,
"Vì bày thưa kiện móc bươi xúi lời."

MÒN VỐN THÂM TIỀN
Kinh Sám Hối có câu:
"Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn,
"Chẳng có đâu mòn vốn thâm tiền."

MÔ PHẠM
Mô phạm 模範: khuôn mẫu để noi theo.
Đức Hộ-Pháp nói: "Anh Cả chúng tôi là người gồm có nhiều
điều kiện hạp với tân thời, mà cũng không nghịch với phong
hóa cũ. Vậy nên, Ðấng Chí-Tôn mới dùng Người để làm mô
phạm cho anh em Ðạo Hữu và cho Đời thấy rõ một phần chơn
lý trong Tôn chỉ Ðại-Ðạo".

MỒ CÔI
Kinh Sám Hối có câu:
"Xót thương đến kẻ tật nguyền,
"Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MỘ BIA
墓碑
E: The tombstone.
F: La pierre tumulaire
Mộ bia 墓碑: bia ở mồ, có khắc chữ để ghi công đức,sự
nghiệp người chết.

MỘ CHÍ
墓誌
E: Epitaph.
F: Épitaphe.
Mộ chí 墓誌: Cái bia ghi những công đức sự nghiệp của người
chết để truyền đời sau.

MỘ ĐẠO
慕 道
E: To love a religion.
F: Aimer une religion.
Mộ: Mến chuộng, ưa chuộng. Đạo: tôn giáo. Mộ Đạo là mến
chuộng đạo đức, ưa thích cảnh tu hành (Mến chuộng đạo lý
nhà Phật).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vậy chư nhu phải truyền bá ra, như người nào mộ Đạo
thì phải cầu Đạo sớm đi.
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MỘ KHANG
暮 健
E: To ask the health of parents at evening.
F: Demander la santé des parents au soir.
Mộ khang 暮健: viếng thăm sức khỏe mỗi lúc chiều tà.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,
"Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang."

MỘ PHẦN
墓墳
E: The tomb.
F: Le tombeau.
Mộ: Cái mả. Phần: cái gò mả. Mộ phần là cái mả đắp cao lên
(chỗ chôn xác chết).
Tân Luật: Thế Luật: Điều 15:
Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến
hiệp với chư tín đồ trong Họ làm lễ Cầu siêu cho vong
linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần.

MỘC ÂN
沐恩
E: Loaded with favours.
F: Comblé de faveurs.
Mộc: Gội đầu. Ân: ơn huệ. Mộc ân là gội ơn, nhận được ơn
huệ của bề trên (Vĩnh mộc từ ân: gội ân, đầy ân, chịu ơn của
người trên).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kệ Chung bãi đàn:
Đàn tràng viên mãn Chức sắc qui nguyên, vĩnh mộc
từ ân, phong điều võ thuận.

MỘC DỤC
沐浴
E: To wash.
F: Se baigner.
Mộc: Gội đầu. Dục: Tắm rửa. Mộc dục là tắm gội.

MÔI GIỚI
媒介
F: Intermédiaire.
Môi giới 媒 介: Người trung gian.
"Cái nền Nhơn Nghĩa của chúng ta, nó có thể làm môi giới
cho các chủng-tộc thế-giới. Đạo Nhơn Nghĩa của chúng ta là
một căn-bản Quốc-thể của nước Việt-Nam và có thể thành
QUỐC ĐẠO được". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:144-Mậu-Tý)

MỒI PHÚ QUÍ
Thi văn dạy Đạo:
Khờ ngây đã quá hội xuân rồi,
Rồi mới biết đời có bấy thôi.
Thôi chẳng tranh chi mồi phú quí,
Quí là đạo đức đó ai ôi!
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MỔ BỤNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Con bất hiếu, xay, cưa, đốt, giã,
"Mổ bụng ra phanh rã tim gan."
Theo khuynh hướng Triết lý này của nhà Phật là vẫn còn cảnh
Ðịa Ngục và Thập Ðiện Diêm Vương với các hình phạt nặng
nề trừng trị các tội hồn đã gây ra nhiều lỗi lầm trong kiếp sanh
nơi cõi trần. Các hình phạt nặng nề nơi cõi Ðịa Ngục đó là:
Nấu dầu, xay, cưa, đốt, giã, hình bào lạc, rắn ăn thịt, mổ bụng
moi tim, móc mắt...Khuynh hướng Triết lý này thể hiện rõ Giáo
lý của Phật giáo và của Thiên Chúa giáo thuộc thời Nhị Kỳ Phổ
Ðộ, tức là thời kỳ trước khi mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ (tức
là Ðạo Cao Ðài) vào năm Bính Dần (1926).
Qua hai Bài Kinh: Sám Hối và Giới Tâm Kinh có câu:
"Nơi Ðịa Ngục gông cùm sẵn đủ,
"Ðể răn loài dâm phụ gian phu."
(Giới tâm Kinh)
Nhưng nay là thời kỳ Ðại Ân Xá của Ðức Chí Tôn trong buổi
cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển bước qua Thượng Nguơn Tứ
Chuyển. Khuynh hướng Triết lý nầy thể hiện rõ tôn chỉ của
Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ là Ðức Chí Tôn đã ra lịnh đóng cửa
Ðịa Ngục, giải phóng tất cả các tội hồn để cho họ chuyển kiếp
luân hồi, trả cho xong hết các oan khiên nghiệp chướng, đồng
thời lo việc tu hành, để được Ðức Chí Tôn cứu vớt và Ðức Chí
Tôn cũng ra lịnh mở cửa Cực Lạc Thế Giới để rước những
Chơn linh có đầy đủ công đức đắc đạo trở về. Trong lời Tựa
của Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo có phân rõ: "Thương thay cho
những kẻ vô phần chịu phận thiệt thòi qui liễu trước ngày Tân
Kinh chuyển pháp. Ấy cũng là quả kiếp của nhơn sanh do
Thiên thơ tiền định".Chính bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Vô Ðịa Ngục, vô quỉ quan,
"Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên".
Hoặc Bài Kinh Giải Oan có câu:
"Ðóng Ðịa Ngục, mở tầng Thiên,
"Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây phương."

MỖI VỊ TÍN ĐỒ ĐỀU CÓ CÁI MÃO CỦA GIÁO TÔNG
VÀ HỘ PHÁP ĐỘI TRƯỚC TRÊN ĐẦU
Pháp nói "Chaque soldat a un bâton de maréchal dans son
sacoche", nghĩa là Mỗi tên lính đều có cây giản của ông Thống
Chế trong bị của họ, Qua nói rằng: Mỗi vị Tín đồ đều có cái
mão của Giáo Tông và Hộ Pháp đội trước trên đầu, không
lấy được là lỗi tại mấy Em, chẳng lẽ có một người mà người
đó chết rồi là diệt tiêu nền Ðạo".

MÔN ĐỆ - MÔN SINH
門 弟 -門 生
E: Disciple.
F: Disciple.
Là người học trò theo học với thầy về một ngành nghề hay
một vấn đề chuyên môn nào. Ở đây chữ "Môn đệ" là chỉ người
theo Tôn giáo Cao Đài, là học trò Tiên, thụ giáo với Đấng Cao
Đài, hiện Ngài là Giáo chủ về phần vô vi. Nên nói đúng ra chỉ
có một người Thầy duy nhất là ông Thầy Trời thôi.
Đức Chí-Tôn giáng ngày 13-03-1926 dạy rằng:
"Thầy cho các con biết trước, đặng sau đừng trách rằng quyền
hành Thầy không đủ mà kềm thúc trọn cả Môn đệ. Các con đủ
hiểu rằng: phàm muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có dối;
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nếu không có thiệt thì làm sao biết đặng dối, còn không có dối
làm sao phân biệt có thiệt..Cười! Thầy nói cho các con hiểu
rằng: Muốn xứng đáng làm Môn đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hễ
càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như
đáng làm Môn đệ Thầy thì Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước, còn
ngã thì cửa Địa ngục lại mời. Thương thương, ghét ghét ai
thấu đáo vậy ôi! Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét mà
không lời khuyến dụ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ
dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình: chung
quanh các con dầu xa dầu gần Thầy đã thả một lũ hổ lang ở
lộn cùng các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé
các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết
giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con.
Vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội
hiệp cùng Thầy.
Đức Hộ Pháp nói: "Khi đó Đức Chí-Tôn thâu Ông NguyễnNgọc Thơ tức là Phối-Sư Thái-Thơ-Thanh làm Môn Đệ, Thái
Thơ Thanh tức là bạn chí-thân, tức là chồng của Bà Nữ Đầu
Sư Lâm Hương Thanh. Thành thử mỗi người đều có Thiên
mạng nơi mình mà không ai biết, chính Bà là người cầm đầu
Nữ-phái đó vậy. Đức Chí Tôn thâu rồi mới biểu hai vợ chồng
Ông Thái-Thơ-Thanh vào mượn Từ Lâm Tự ở Gò kén đặng
mở Đạo; Chùa Từ-Lâm chưa xong gì hết, có Chánh điện, còn
Đông-lang, Tây-lang thì chưa có, đằng này mấy Anh lớn họp
nhau xuất tiền ra làm cho xong. Đến ngày rằm tháng mười
năm Bính-Dần thì mở Đạo, chúng tôi gởi Đơn lên Chánh-phủ
Pháp xin mở Đạo công-khai, trong đơn có kể tên những người
Môn-Đệ đầu tiên. Sau khi mở Đạo nơi Chùa Gò-kén, tức là
Chùa Từ Lâm-Tự. Người cầu Đạo càng ngày càng đông.
Người Pháp buổi nọ sợ chúng tôi làm loạn, nên xúi-giục Hoà
Thượng Giác-Hải đòi chùa ấy lại, đuổi chúng tôi đi cho hết mở
Đạo; đồng thời người Pháp bắt đầu làm khó Đạo, hăm he các
Chức sắc, họ lập hồ-sơ đen để trừng-trị những người theo
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Đạo." (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:13-10-Giáp-Ngọ
1954)
Pháp Chánh Truyền: "Môn đệ muốn lên Lễ Sanh thì nhờ cả
môn đệ xúm nhau công cử".
Thầy dạy Bà Nữ Đầu-Sư Lâm Hương-Thanh:
Lợi danh khá để lòng sắp đặt,
Trên thuận hòa ắt dưới tùy tùng,
Môn đệ Thầy để dạ lo chung,
Thương nghèo khó lao lung con giúp đỡ.

MÔN ĐỆ CỦA TÀ THẦN TINH QUÁI
Là người tu mà lầm: đường chánh không theo tức nhiên phải
theo tà thần tinh quái, có nghĩa là làm môn đệ của họ vậy
Thầy dạy: "Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi
Thầy đã bố hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức Thầy
đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho
kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm Môn đệ của "Tà Thần
Tinh Quái" thì không thế gì làm Môn đệ Thầy đặng.
Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà,
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra.
Sao ra Tiên Phật người trần tục,
Trần tục muốn thành phải đến Ta.

MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN CỦA THẦY (12 người)
F: Les premiers disciples.
Đức Chí-Tôn nhận 12 Môn-đệ trước nhất: qua bài thi bốn câu
này có tên 12 Môn đệ đầu tiên của Ðức Chí Tôn. Theo ÐạoSử I./50 thì Ðức Chí Tôn giáng vào đêm mùng 8 rạng mùng 9
tháng Giêng năm Bính-Dần (dl: 21-02-1926) tại Đàn Cơ thiết
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lập nơi nhà Ông Vương-Quan-Kỳ, số 80 đường LagrandièreSài Gòn. Nhân Lễ Vía Ðức Chí Tôn, Ngài Ngô Văn Chiêu
chứng đàn, Ðức Chí Tôn cho bài thi "Bửu tòa thơ thới trổ thêm
hoa".
Khi ấy Ngài Ngô Văn Chiêu xin Ðức Chí Tôn cho bài thi có tên
các Môn đệ đầu tiên làm kỷ niệm, như vầy:
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh,
HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 người Môn
đệ trước hết của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Còn ba chữ
xiên lớn trong câu chót là tên của 3 vị hầu đàn).
Bài thi trên của Ðức Chí Tôn viết ra chữ Hán như sau:
招旗忠度引懷生
本道開創貴講成
厚德則居天地境
還明旻到守臺名
Chú thích: 12 Môn đệ có tên trong bài thi kể ra sau đây:
CHIÊU: Ngô Văn Chiêu (sau lập phái Chiếu Minh vô vi)
KỲ:

Vương Quan Kỳ, đắc phong Thượng Giáo Sư.

TRUNG: Lê Văn Trung, đắc phong Ðầu Sư Thượng Trung
Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông ĐĐTKPĐ.
HOÀI:

Nguyễn Văn Hoài, tức là ông Phán Hoài.

BẢN:

Ðoàn Văn Bản, đắc phong Thượng Giáo Sư.

SANG:

Cao Hoài Sang, đắc phong Thượng Sanh.

QUÍ:

Lý Trọng Quí.

GIẢNG: Lê Văn Giảng, đắc phong Thượng Giáo Hữu.
HẬU:

Nguyễn Trung Hậu, đắc phong Bảo Pháp (HTĐ).
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ÐỨC:

Trương Hữu Ðức, đắc phong Hiến Pháp. (HTĐ).

TẮC:

Phạm Công Tắc, đắc phong Hộ Pháp. Giáo chủ Đạo
Cao Đài về mặt hữu hình. Phần vô vi là Đức Thượng
Đế.

CƯ:

Cao Quỳnh Cư, đắc phong Thượng Phẩm (HTĐ).

Tuy nhiên trong câu thứ nhì tên SANG có hai vị: Cao Hoài
Sang và Võ văn Sang, thành ra 13 người, nhưng không bao
lâu thì Ông Ngô văn Chiêu tách khỏi Toà Thánh lập Chi phái
thành ra con số cũng trở lại 12.
Ngài Ngô Văn Chiêu tách khỏi nhóm Phổ độ của quí Ngài Lê
Văn Trung và Phạm Công Tắc để chuyên bề tu đơn, sau đó
Ngài Ngô văn Chiêu về Cần Thơ lập Phái Chiếu Minh.
Hai Ông Nguyễn Văn Hoài và Lý Trọng Quí theo Ngài Ngô
Văn Chiêu tu theo phái Chiếu Minh. Về sau Ông Lý Trọng Quí
(cũng có tên là Hồ Vinh Quí) lại tách riêng lập Chiếu Minh Ðàn
Cần Thơ, có ra cuốn Kinh Tam Nguơn Giác Thế vào năm Tân
Mùi (1931).
Ông Vương Quan Kỳ tách khỏi Toà-Thánh Tây-Ninh vào năm
1930, lập Chi phái Cầu Kho ở Sài Gòn.
Thích nghĩa Câu 1: "Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài sanh" Bốn
vị: Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài có phận sự độ dẫn nhơn sanh. Cả
câu này còn ngụ ý là phải độ cả thai nhi còn trong bụng mẹ,
mới đúng nghĩa của "Cơ Tận độ".
Câu 2: "Bản đạo khai Sang Qúi Gỉang thành" Nền Ðạo do TA
(Ðức Chí Tôn) mở ra phải giữ ở gốc mới mong thành tựu.(Bản
là gốc, Sang có hai tức nhiên người giữ đạo được yên ổn
(sang) về vật chất lẫn tinh thần. Quí là được tôn trọng. Giảng
là tìm biết cho đến nơi đến chốn). Số Bốn đây là chỉ Tứ vị
Thánh nhân đã làm chủ Tam giáo (Phật- Thánh- Tiên) mà nay
Đức Chí Tôn đến để qui hiệp lại làm một.
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Câu 3: "Hậu Ðức Tắc Cư Thiên Ðịa cảnh" Bốn vị: Hậu, Ðức,
Tắc, Cư cùng ở nơi gọi là Thiên Ðịa cảnh. Tuy nhiên có nghĩa
rộng ra là nền Đạo này rất thâm sâu, gắng chí tu hành thì
được về nơi an nhàn tự toại, tức là về với "Con đường Thiêng
liêng Hằng Sống".
Câu 4: "Huờn, Minh, Mân, đáo thủ đài danh" Ba vị: Huờn,
Minh, Mân đến giữ cái Đài của TA. Ba vị chính là người hầu
đàn, hiệp thành con số 3 là đủ cả Tam Tài: Thiên- Địa- Nhân.
Luận Đạo: Nếu nói về Số Dịch lý thì 12+3=15 là Số Ma
phương, tức là tâm của Bát Quái Cao-Đài, là con số mầu
nhiệm. Hoặc là 13 như đã nói trên cọng với 3 nữa thành 16
chia đôi ra thành 8 tức là nói về cơ bản: Bát Quái Cao-Đài có
hai:
- Bát Quái Đồ Thiên là Thể Pháp của Thiên Đạo
- Bát Quái Hư Vô là Bí Pháp của Thiên Đạo
Trong số 12 chữ lớn là tên 12 Môn đệ đầu tiên của Thầy
nhưng vì có trùng hai tên Sang, nên thực tế là 13. Qua ngày
Khai Đạo rằm tháng 10 năm Bính-Dần thì ông Ngô văn Chiêu
đã tách ra thì cũng còn lại đủ số 12.
Trong số 12 Môn-đệ đầu tiên thì có ba vị là:
- Ông Cao-Quỳnh-Cư (tuổi Mậu-Tý 1888)
- Ông Cao-Hoài-Sang (tuổi Tân-Sửu 1901)
- Ông Phạm-Công-Tắc (tuổi Canh-Dần 1890)
Tức nhiên có 3 vị đứng đầu 12 chi là Tý- Sửu- Dần.
Như thế thì Số 12 là số đặc-biệt của Thầy, tức là 9+3=12; 9 là
cơ vận-chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy 3 ngôi hiệp vào cơ vậnchuyển tức là cơ qui nhứt, nắm cả các pháp trong tay, mà
người nắm pháp ấy là chủ-tể Càn-Khôn vũ trụ, nên Thầy có
nói "Số 12 là số riêng của Thầy" là vậy.
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Số 12 nếu tính theo hàng ngang thì số 1 đứng trước số 2, tức
là lý Thái-cực đứng trước luật Âm Dương thì thấy rõ quyềnnăng Chưởng-quản trong đó. Thế nên Thầy nói chi chi cũng có
luật-định hết thảy, không chi ngoài quyền sở định của tạo-hóa
hết. Nhưng luật công bình có hai phần: một Âm, một Dương
biến động, dù ngay trong luật định cũng có, hễ có mâu thuẫn
tương-quan là có biến sanh. Hết vòng biến đổi mới trở lại
trạng-thái đầu tiên là 1; rồi từ 1 lại trở lại trạng-thái Hư-vô, nên
người tu đắc nhứt qui cơ là thành Đạo, nghĩa là hiệp cùng lý
Thái-cực để trở lại trạng-thái tĩnh lặng nhiệm-mầu trong lý Hư
vô. Trong lý Hư-vô phát sanh một Thái-cực. Thái-cực biến hóa
ba ngôi. Mỗi 3 ngôi lại biến thành cửu chuyển. Ba ngôi ấy biến
sanh là ĐẠO, PHÁP và THẾ (tức là ba ông CƯ, TẮC, SANG
Chưởng quản cả ba Chi nói trên)
- Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc Chưởng quản chi PHÁP
- Thượng phẩm Cao Quỳnh Cư Chưởng Quản chi ĐẠO
- Thượng Sanh Cao Hoài Sang Chưởng quản Chi THẾ
Thầy còn cho biết 4 người đã vào tay Chúa quỉ,
Nhưng sau cùng còn lại 6 người làm nên cơ Đạo. Số 6 là do
3+3 tức là lý tam âm tam dương đó vậy.
Hiện nay trong cửa Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa Thánh TâyNinh chỉ thấy tên sáu vị được thường xuyên nhắc đến và cũng
do bài Thánh giáo sau đây xác định, đó là:
1-Trung (Đức Quyền Giáo-Tông Lê-Văn-Trung)
2-Sang (Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang)
3-Hậu (Ngài Bảo-Pháp Nguyễn-Trung-Hậu)
4-Đức (Ngài Hiến-Pháp Trương-Hữu-Đức)
5-Tắc (Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc)
6-Cư (Đức Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư)
Ngày 01-01 Đinh-Mão (dl: 01-02-1927):
Thầy giáng cơ có để lời than: "Trung- Cư- Tắc, mấy con nhớ
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đêm nay năm rồi thế nào không, còn nay ra thế nào
chăng?..Thầy lập Đạo năm rồi ngày này, thì Môn-đệ của Thầy
chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào tay Chúa Quỉ, chỉ còn lại 8.
Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác mà không
hành Đạo. Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu
cho một vị Phật thiệt lớn giáng thế đi nữa cũng chưa có
phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh, nhờ tay có sáu
đứa Môn-đệ trong một năm cho đặng bao giờ. Thầy vui mừng,
Thầy khen tặng hết cả bốn muôn Môn-đệ của Thầy."

MÔN ĐỒ
門 徒
F: Élèvre.
Môn đồ 門徒: Học trò
Thầy dạy cho người Pháp hầu Đàn: "Chiếc ngai quí báu nhứt
trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của
Người. Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái
cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến
tranh. Bởi thế nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các
con nền hòa bình đã từng hứa hẹn. Rồi đây, Chúa Cứu Thế sẽ
trở xuống sau. Thầy giã từ các con.... Các con sẽ còn học hỏi
nhiều việc khác nữa với mấy vị Môn đồ của Thầy."
Năm 1926, ông Nguyễn Tung Hậu vì làm ăn sa sút, ngày 23-61926 (14-5-Bính Dần) Người có cầu hỏi Đức Chí Tôn coi nên
tiếp tục hay để cho sụp đổ, thì Thầy dạy :
Con muốn làm sao tự ý con,
Nhà nghèo nhơn nghĩa miễn vuông tròn
Thầy đâu nỡ để Môn đồ cực,
Mối đạo giữ cho ngàn thưở còn.
(Đức Chí-Tôn )

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN M▐

135

MÔN QUAN
門關
Môn quan 門 關 Cái cửa đi vào Hạo Nhiên Thiên, (của từng
trời thứ 7). Đến cõi này, Chơn hồn nhẹ nhàng bay trong bầu
Trời chứa đầy nguyên khí.
Kinh Đệ Thất Cửu có câu:
"Nhẹ phơ phới dồi dào không khí,
"Hạo Nhiên Thiên đã chí môn quan."

MÔN SANH (MÔN SINH)
門生
Môn sanh (Môn sinh) là chỉ Học trò.cùng thầy, cùng lớp, nói
rộng ra cùng một thế hệ.
Kinh Tụng Khi Thầy qui vị có câu:
"Cõi hư vô nay gần phước Thánh,
"Xin châu toàn đường hạnh môn sinh."
Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ giáng Cơ dạy:
Động mây đầm ấm hưởng an nhàn,
Nhớ đám môn sanh tại nước Nam.
Cứu chúng tuy hay duyên trọng hệ,
Nhưng thương thân khổ giữa trần gian.

MÔN PHÁI
門 派
E: The Sect.
F: La Secte.
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Môn: Cửa, cái nhà, tông phái. Phái: ngành. Môn phái là một
học phái do một thầy truyền xuống, nên có cùng chung một tư
tưởng hay một đường lối triết học.

MÔN THIỀN (THIỀN MÔN)
門禪-禪門
Môn thiền hay Thiền môn là cửa Thiền, chỉ nơi chùa chiền
thờ Phật, làm nơi tu hành theo các pháp môn của Phật. Ở đây,
mượn từ Thiền môn để chỉ nơi thờ tự Đức Cao-Đài Tiên Ông
Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, ấy là Thánh Thất. (Môn là cửa, Thiền là
yên lặng suy tưởng cho thấu chánh lý chơn truyền). Vì lẽ đó
mà Thánh Thất, Tòa Thánh cũng gọi là Thiền Môn được, thì
người Đạo Cao Đài tu hành, khi Cúng Tứ thời vào các Đền
Điện cũng đã là hình thức THIỀN rồi, vậy phải tìm pháp môn
Thiền nơi nào nữa, mà chính đây là đầy đủ Bí pháp Thiền vậy.
Bài Dâng Hoa, là một trong Tam bửu, có câu:
"Từ Bi giá ngự rạng môn thiền,
"Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên."

MÔNG Quẻ 04. Quẻ Sơn Thuỷ Mông
Quẻ 04. Quẻ Sơn Thuỷ Mông 山 水 蒙
Tượng: Trời khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Quẻ này là quẻ Sơn Thuỷ Mông. Dưới là nội Khảm. Trên là
ngoại Cấn. Cấn tượng Sơn. Khảm tượng Thuỷ, tên quẻ đọc là
Sơn Thuỷ Mông.
Dịch nói "Mông tạp nhi trứ" 蒙 雜 而 著 là Mông hỗn-độn mà
rõ-rệt. Mông là quẻ thứ 4 trong Thượng kinh.
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Cấn là núi số 7, Khảm là nước số 6; biệt số của Sơn Thuỷ
Mông là số 67.
Mông là quẻ đảo của Truân, là cặp Âm Dương đi liền nhau.
Truân tượng là ban ngày thì Mông là ban đêm.
Quẻ Mông là Khảm gặp Cấn: Khảm dưới u-tối, Cấn là núi ở
trên, tuy có sự ngăn chặn nhưng còn được sáng sủa. Hoặc nói
rằng Truân để nói trước, Mông để nói sau.
Quẻ Mông nghĩa là non nớt tối-tăm. Đây ý nói cái vi dương,
cái tinh khí của các giống đực bắn vào âm hộ giống cái, thời
bắt đầu sinh ra với một sự non nớt, mông lung, hỗn-độn; nghĩa
là lúc đó các nguyên-tử vô hình đối với con mắt thường đều
bắt đầu làm việc, loại nào ra loại nấy. Tất cả phải tuân theo
hành-vi loại đó. Một hài-nhi thì các nguyên-tử đi làm những tếbào về xương, về thịt, về da mỗi thứ đều có nhiệm vụ thiêng
liêng riêng. Thế nên Mông là còn non nớt, tuy là hỗn-độn, tạp
nhạp mà rõ-rệt.
Tượng của Mông là Sơn hạ xuất tuyền 山下出 泉 Ý nói dưới
núi có nước chảy ra, tức là cái nguồn phát xuất của nước, là
cái khởi nguyên, đầu mối của vạn-vật:
-Thánh-nhân thấy thế nghĩ ra việc giáo-dục nhi đồng.
-Người quân-tử dựa vào thể quẻ mà quyết-đoán trong việc làm
nhằm mục-đích sửa cái đức của mình.
Đây chính là kỳ khai Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ Độ:
Thời Truân là hột giống mới gieo xuống đất. Thời Mông là cây
đã mọc lên, tuy hai trạng thái khác nhau, nhưng cũng đều là
non nớt. Đấy là lúc thật sự khởi khai nguồn Đại-Đạo, danh gọi
là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ.
Đạo ví như nước, nước không lúc nào thiếu, cũng không
dừng.Tại người làm cho nước không thông mà thôi!

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

138

▐ Q.2 VẦN M

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Nước ví như Đạo:mênh mông vô cùng tận,tại người không biết
tận hưởng mà thôi! Nhưng vì mạch nước mới khai, mạch Đạo
mới chuyển nên ứng vào thời Mông. Chúng sanh bị Mông-trần
nên lần này Đức Thượng-Đế ra tay cứu vớt bằng cách mở mối
Đạo Trời, gọi là Đại Đạo cho người tu đạt cơ siêu thoát.
Đức Hộ-pháp nói:
…Ấy vậy, đạt siêu cơ thoát đặng chi?
Đặng đạt phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật và cả phẩm vị Trời
nữa, có phải như vậy chăng? Hết thảy đều nhìn nhận là phải
vậy. Mà giờ phút này Đấng cầm quyền cả Càn Khôn Vũ Trụ,
làm Chúa cả Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, Ngài đến cùng ta
đem cái địa vị của Ngài để trong mình của mỗi đứa, tức là Ngôi
Chí Thánh của Ngài. Ngài đến lấy cả hình xác của chúng ta
đặng làm phần tử Thánh Thể của Ngài. Phải chăng nếu chúng
ta lấy cái triết lý chơn lý ấy tìm tòi, chúng ta thấy rằng: Ông
Trời đến ở cùng ta, ta là ông Trời tại thế này, Cửu phẩm Thần
Tiên ở trong Thánh Thể của Ngài; Thần, Thánh, Tiên, Phật
Ngài đem để trong tay của chúng ta cả thảy…"

MỘNG TRẦN GIAN
E: Covered with dust.
F: Covert de poussière.
Mộng trần gian hay Trần gian mộng 塵 間 夢 là ví cuộc sống
con người ở trần gian như giấc mộng, không phải thực sự vĩnh
viễn. Cuộc đời này chỉ là phù du, ngắn ngủi, dễ tan biến chẳng
khác nào như một giấc chiêm bao. Đó chỉ là giấc mộng Nam
Kha hay giấc mộng Huỳnh lương. Vậy thì: "Tử sinh, sinh tử là
chi. Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau". Làm người phải
biết: tự giải mộng, chuẩn bị cuộc hành trình cho bước hồi quê,
không lưu luyến mà phải mất kiếp, rất uổng.
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Rắp nhập cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
"Chốn quê xưa giải mộng trần gian."

MỘNG ĐIỆP
夢 蹀
E: Nice dream.
F: Beau rêve.
Mộng: Chiêm bao. Điệp: con bươm bướm. Mộng điệp là giấc
chiêm bao thấy mình hóa bướm.
Tích xưa: Trang-tử nằm mộng thấy mình hóa ra con bướm.
Nay thường gọi ngủ mà thấy mộng gọi là mộng điệp.
Trong văn chương, mộng điệp chỉ giấc mộng đẹp, giấc ngủ
say. Trong tôn giáo, mộng điệp cũng là mộng trần.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mở mắt tỉnh lần cơn mộng điệp.

MỘNG HỒN
夢魂
F: Imagination.
Mộng: Chiêm bao. Hồn: chỉ cái tinh thần của con người. Mộng
hồn là trong lòng có điều nghĩ ngợi vẩn vơ nên tinh thần như
lạc vào trong cảnh mộng.
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MỘNG MỴ
夢寐
E: The dream.
F: La rêve.
Mộng: Chiêm bao. Mị: ngủ say. Mộng mị là chiêm bao trong
giấc ngủ say (Ngủ mà thấy mộng gọi là mộng mỵ).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thế trần mộng mị có ra chi.

MỘNG NAM KHA
夢南柯
Mộng Nam kha hay Nam kha mộng 南柯夢 là Giấc mộng ở
cành cây hướng Nam. Tên một bài ký của Lý Công Tá 李公佐
đời Đường chép rằng:
Thuần Vu Phần 淳于焚 chiêm bao thấy mình đi tới nước Hoè
An 槐安 được vị Quốc Vương nước này cho làm Thái thú và
lại gã Công-chúa cho, nên được hưởng mọi sự vinh hiển. Sau
đó, Thuần Vu Phần được lệnh nhà vua đi dẹp giặc, bị thua
trận, ở cung Công chúa cũng bị bệnh chết, khiến nhà vua nghi
kỵ, đuổi đi. Chàng chán nản, buồn rầu, bèn giựt mình tỉnh giấc,
thấy mình ngủ dưới gốc cây hoè, lại dưới cành cây phía Nam
có một tổ kiến, mới chợt tỉnh ngộ là mình chiêm bao.
Về sau, người ta dùng điển "Giấc mộng Nam kha", "Giấc hoè"
để chỉ cuộc đời như giấc mộng, công danh phú quí tỷ như giấc
chiêm bao.
Người hiểu biết phải thấy rằng đã từng chịu đựng những nỗi
khó khăn trong kiếp sống này rồi, cảnh thật không phải ở đây
có gì mà ham mà luyến? Hãy định tỉnh tâm thần lại mà quán
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xét để hiểu rõ những mồi vinh hoa phú quí nơi thế gian này,
chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam kha mà thôi.
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Đã tầng chịu khó khăn kiếp sống,
"Định tâm thần giải mộng Nam kha."

MỘT CHA
Thi văn dạy Đạo:
Sum vầy các sắc, các con nhà,
Dầu phải sang hèn cũng một Cha.
Nương dựa con tua vầy hiệp bạn,
Ðường đời cũng thế chẳng bao xa.

MỘT CÂU THẤT ĐỨC THIÊN NIÊN ĐỌA
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành

MỘT CỘI SANH BA NHÁNH IN NHAU
Một cội là một gốc, gốc đó là Thái Cực, tức là Ðức Chí Tôn
Thượng Ðế. Ba nhánh là ba Tôn giáo lớn, tức là Tam giáo:
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo. In nhau là giống hệt nhau
không khác nhau ở điểm nào.
Trong bài Khai Kinh có câu:
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Một cội sanh ba nhánh in nhau,
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh
Thánh ngôn. I Trang 14 Chí-Tôn dạy về "một cội"như:
- Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã,
- Thích Ca Mâu Ni thị Ngã,
- Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã,
Kim viết CAO ÐÀI.
(Nhiên Ðăng Cổ Phật là TA, Thích Ca Mâu Ni là TA, Thái
Thượng Nguơn Thỉ là TA, nay gọi là Ðấng Cao-Ðài)
Qua lời Thánh giáo trên của Ðức Chí Tôn, nhận thấy rằng, mỗi
khi Ðức Chí Tôn thấy nhơn loại đi vào đường tà mị hắc ám thì
Ngài mở lòng Ðại từ Ðại bi, sai các Ðấng Phật Tiên giáng trần
mở Ðạo giáo-hóa nhơn sanh.
- Thời Thái cổ (Nhứt Kỳ Phổ Ðộ) Ðức Chí Tôn phái Ðức Phật
Nhiên Ðăng mở Phật giáo;
- Thời Thượng cổ (Nhị Kỳ Phổ Ðộ), Ðức Chí Tôn lại phái:
- Ðức Phật Thích Ca mở Ðạo Phật ở Ấn Ðộ,
- Ðức Thái Thượng mở Ðạo Tiên ở Trung Hoa,
- Ðức Khổng Tử mở Nho giáo cũng ở Trung Hoa,
- Ðức Chúa Jésus mở Ðạo Thánh ở Do Thái.
Các Ðấng ấy đều vâng lịnh Ðức Chí Tôn giáng trần mở Ðạo
cứu đời. Như vậy, tuy các Ðạo có giáo lý khác nhau vì nhơn
sanh ở mỗi nơi có trình độ tiến hóa khác nhau, nhưng cùng
giống nhau ở mục đích là dạy nhơn sanh tu hành, tiến hóa trên
đường đạo đức chơn chánh, hầu đoạt vị cao trọng nơi cõi
thiêng liêng, thoát khỏi luân hồi. Vậy: Tam giáo đều có cùng
một gốc mà ra, gốc đó là từ nơi Ðức Chí Tôn, mà ngày nay
thời Tam Kỳ Phổ-Ðộ gọi là Ðấng Cao Ðài.
Ðức Khổng Tử giải cho biết:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tam giáo từ xưa vốn một nhà,
Người sau lầm tưởng vọng chia ba.

MỘT DẠ THÌNH
Ðức Tả Quân LÊ CÔNG cũng nhập bàn cho thi:
Ðường dài chớ nệ ngàn công gắng,
Bước nhọc đừng nao một dạ thình.
Ðồ sộ giang san xưa phủi sạch,
Trông vào tua vẹn nỗi đinh ninh.

MỘT ĐIỂM QUANG MINH MỘT ĐIỂM LINH
Ðó là điểm Linh quang mà Ðức Chí Tôn chiết ra từ khối Ðại
Linh quang của Thượng Đế ban cho mỗi người làm linh hồn,
để gìn giữ sự sống và để điều khiển chơn thần và thể xác.
Đức Chí-Tôn ban cho Thi: 11-1-Bính Dần (dl: 23-2-1926)
Dạy trẻ con toan trước dạy mình,
Cái công giáo hóa cũng đồng sinh.
Ðạo đời tua biết rằng đời trọng,
Một điểm quang minh một điểm linh.
(Thi hứa giáo tập)
"Nghĩa là sắp nhỏ của con dạy, sau cũng nên người ở đời. Ấy
là đời. Nếu biết trọng đời thì gắng dạy nó nên hiền. Một điểm
quang minh là một hồn người, là vật tối linh của Thầy trân
trọng. Nếu con muốn làm lành thì gắng dạy mấy hồn ấy đặng
hiền." (Lời giải 2 câu thi sau)
Thi hứa giáo tập là Ðức Chí Tôn ban thơ văn để dạy học. Thi
là thơ văn, hứa là thuận cho, giáo tập là dạy cho học tập.
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MỘT ĐỒNG MỸ KIM (ONE DOLA)
Đây là đồng tiền của Mỹ trị giá
Một đồng. Một đồng này đặc
biệt là có hình "Thiên Nhãn" đặt
trên đỉnh tháp. Sau đây là ý
nghĩa:
Ở nước Mỹ: Năm 1782, Thiên
Nhãn được chọn là một phần
trong biểu tượng khắc trên
Quốc Ấn (con dấu quốc gia)
của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ.
Người ta cho rằng Thiên Nhãn
là đề nghị của Pierre Thiên
Nhãn trên Một đồng Đô-La Mỹ Eugene du Simitiere, nhà tư
vấn nghệ thuật cho các Tiểu bang thiết kế Quốc Ấn. Trên
Quốc Ấn, Thiên Nhãn được vẽ phía trên một Kim Tự Tháp có
13 bậc, tượng trưng cho 13 Tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Toàn
bộ biểu tượng ngụ ý Thiên Nhãn hay Thượng Đế ban ân huệ
cho một nước Mỹ thịnh vượng. Ngoài ra Thiên Nhãn còn được
nhìn thấy khắc trên con dấu của Tiểu Bang Colorado. Đặc biệt
là trên mặt sau của tờ giấy bạc 1 Đô-la của Mỹ cũng có biểu
tượng này. Chính việc này làm cho nhiều người biết Thiên
Nhãn, bởi vì đồng Đô-La của Mỹ rất phổ biến trên Thế giới.
"Đại Ấn của Hiệp Chúng Quốc" trên giấy một đồng Mỹ Kim là
con dấu duy nhất có hai mặt. Nó là kết quả của sự cố gắng tỉ
mỉ của nhiều nhân vật từ năm 1776 đến năm 1782 trong đó có
Benjamin Franklin, Tổng Thống Thomas Jefferson và John
Adams. Bề mặt của con dấu cho thấy có con Ó trọc đầu ngậm
trong miệng một biểu ngữ có hàng chữ La-Tinh "Epluribus
UNUM" có nghĩa là "Từ cái nhiều ra cái duy nhứt". Trùng hợp
thay! Một trong những nguyên lý căn bản của Đạo Cao-Đài là
"Vạn thù qui nhứt bổn" cũng có cùng một nghĩa như trên. Điều
này chứng tỏ sự đồng nhất vạn vật. Chúng ta tuy thấy nhiều
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhưng chung qui có Một. Con Ó được chọn lựa là vì con Ó là
một trong những huy hiệu của Ai-Cập. Vì Ai-Cập xưa kia là
nước dẫn đầu về huy hiệu. Con Ó tượng trưng cho sức mạnh
tối cao của Quốc gia. Trên đầu con Ó có một vầng hào quang
biểu thị rằng: phần tâm linh ở trên phần vật chất. Trong vầng
hào quang có 13 ngôi sao tượng trưng 13 Tiểu bang đầu tiên
của Hoa-Kỳ:
- Đầu con Ó tượng trưng cho cơ quan Hành pháp.
- Trước ngực con Ó là một cái khiên (cái mộc) với 13 đường
sọc, phần trên cái khiên màu xanh tượng trưng cho cơ quan
Lập pháp.
- 9 cái lông đuôi là cơ quan Tư-pháp.
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Cái sọc trắng và đỏ của cái khiên là ý nghĩa đầu tiên của một
Hiệp-Chủng-Quốc. Theo phong tục Trung Đông nhành ô liu với
13 lá (13 Tiểu bang) và các hạt trong chân mặt của con Ó
tượng trưng cho Hoà bình. Bên chân trái là 13 mũi tên tượng
trưng cho chiến tranh lấy từ phong tục của người Mỹ bổn xứ
(người da đỏ). Đầu Ó ngó qua nhành ô-liu bên phải gợi sự
mong muốn Hoà bình. Mặt trái của con dấu có một Kim-Tự
Tháp không đỉnh. Kim-Tự-Tháp đã được chọn để nhớ lại nền
văn minh cực thịnh trong lịch sử Ai-Cập. Kim-Tự-Tháp không
đỉnh này nói lên sức mạnh vật chất của một Quốc gia luôn
luôn xây dựng và tiến triển không ngừng."Thiên Nhãn" trên
Kim-Tự Tháp tượng trưng cho Đấng Thượng Đế soi sáng cả
muôn vật và cũng chỉ sức mạnh tâm linh luôn ở trên sức mạnh
vật chất.
ANNUIT COEPTIS có nghĩa "Ơn Trên phò hộ chúng ta".
NOVUS ORDO SECLORUM có nghĩa là "Một kỷ nguyên mới
trong nghìn năm". Bắt đầu từ năm 1776.
Dưới chân của Kim-Tự-Tháp số 1776 được viết bằng số LaMã MSCCLXXVI.
Sự trùng hợp của biểu tượng và tư tưởng trên thấy rằng muôn
vật trên thế gian này dù muôn phần khác biệt nhưng lúc nào
cũng có nhiều điểm giống nhau hay nói cách khác là "Vạn thù
qui nhứt bổn" (Trích Tập san Đại Đạo phổ thông).
Tuy nhiên nếu nói cho đúng nghĩa về những nguyên nhân mà
Đức Chí-Tôn mở Đạo tại Việt Nam phải xét về ba yếu tố:
Thiên- Địa- Nhân thì mới thấy điều yếu trọng của Việt Nam là
một quốc gia Thiên định.
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MỘT GỐC SINH RA
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng là một gốc sanh ra,
"Gồm bao nâng đỡ ruột-rà thương nhau."

MỘT MAI
Kinh Sám Hối có câu:
"Một mai nhắm mắt đâu còn,
"Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăng?"

MỘT NGÀY QUA LÀ MỘT NGÀY CHẾT
Ý nói thời gian làm cho tuổi trẻ lớn dần lên, đồng thời cũng làm
tuổi già dần dần đến cõi chết, đó là định luật. Biết được qui
luật của vũ trụ là như thế để tất cả phải lo cho chính bản thân
mình: tu tâm dưỡng tánh, vun bồi đạo đức để làm hành trang
cho bước trở về. Vì sau cùng chỉ nắm trong tay hai chữ Tội,
Phước mà thôi. Còn nếu nói theo khoa học thì tế bào người
già ngày càng chết đi, mòn dần, khô héo, nên thân hình gầy
yếu, chứ không tăng trưởng như hồi còn trẻ nữa. Đây là câu
chuyện đối đáp giữa Đức Quyền Giáo Tông và Thất Nương
lúc Ngài còn sanh tiền:
Trong ngày nầy (27-1-1926), có Thất Nương Diêu-Trì Cung
giáng cơ. Đức Quyền Giáo Tông hỏi:
- Có duyên luyện Đạo cùng chăng, xin Em mách giùm.
Đã gặp Đạo ắt có duyên phần. Ráng tu luyện, siêng thì thành,
biếng thì đọa, liệu lấy mà răn mình. Phải sớm tính, một ngày
qua là một ngày chết. Đừng dụ dự. Em xin kiếu".
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MỘT PHEN LẦM LỠ LẼ NÀO BỎ NGHIỆP MUÔN
NĂM
Nghĩa là Thầy định lập kỳ Phổ-Độ mười ngàn năm nay, không
vì sự lỗi của Nữ-phái mà bỏ cho đành. Nhận xét lòng Bác-ái
của Thầy vô tận, vô biên. Thầy quở mà Thầy thương, rồi lại
ban thưởng nữa; nên Thầy kêu Bà Nữ Đầu-sư lập thông qui
kêu Nữ-phái cho Thầy chấm phong. Nhờ Bà Nữ Đầu-sư, tất cả
Nữ-phái có hầu đàn đêm 14 tháng giêng năm Đinh-Mão (15
Février 1927) đặng thọ phẩm tước hết". Như vậy Thiên phong
Chức-sắc Nữ phái vào ngày này:11-12-Bính Dần (Vendredi
14-1-1927). Cả Hội-Thánh Nam phái tung hô mừng lớn rằng
"Vinh-hạnh thay cho Nữ-phái!"
Thầy phân phiền với bà Lâm Hương Thanh về Nữ phái: "Thầy
lập Đạo nơi cõi Nam này, là cốt để ban thưởng cho một nước
từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thịnh nộ của Thầy, Thầy lại
tha-thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo
thiên lập địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này đặng
vậy, cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần hơn
đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác
sao! "
Ôi! Mà hại thay! Thảm thay! Đau-đớn thay! "Hòn ngọc" đẹp-đẽ
quí báu dường này Thầy đến cho các con, các con lại học
kiêu-căng, trề nhún, Thầy đã chán mắt thấy phái Nữ hành-đạo
thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn
chẳng lập Nữ-phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con,
Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại thương con (3) nên
đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi
một lời đã hứa với Quan-Âm, Thầy mới nhứt định dành phần
công quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con đau thảm bấy
nhiêu, một phen lầm-lỡ lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm! Con
coi đó mà coi, Thầy thương con là bao nhiêu, Thầy giữ Nữ
phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó
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không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng
đành. Con là Chị, Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ-Độ, chỉ vụ một
chữ "HOÀ", con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con kêu tên cho
Thầy phán-đoán. Tr…! Con giúp em con!" (TNII/26)

MỘT THIÊN ĐẠO ĐỒ
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Người thối chí bước qua Tịnh độ,
Kẻ buồn lòng lại mộ Tiên Thiên.
Thất thời nghe nói đi liền,
Về bên phái khác một thiên Đạo đồ.

MƠ MÀNG
Mơ màng: nửa thức nửa ngũ.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mơ màng chưa khỏi lụy phồn hoa,
Chưa biết nên thân tính sắm nhà.

MƠ ƯỚC
F: Désirer.
Mơ ước: mong mỏi có ý tưởng tượng nhiều trong trí.
Thầy đến dạy Đạo cho ba vị Tiền bối có câu:
Một cuộc phồn hoa biếc sắc xưa,
Niên cao trở gót thảm khi vừa.
Công danh đã đủ còn mơ ước,
Một cuộc tang thương đã thấy chưa?
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MỚM CƠM VÚ SỮA
Là chỉ một sự chăm sóc con khi còn bé. Lúc trẻ con vừa biết
ăn người mẹ nhai cơm cho nát ra rồi mớm vào miệng cho con
ăn, nên gọi là mớm cơm. Song song với việc tập cho con ăn
như vậy, thì sự cho bú bằng sữa mẹ vẫn là thức ăn chính cho
trẻ. Thật sự ra chính người mẹ nhai cơm cho con ăn, cơm hòa
với nước bọt làm cho trẻ con ăn mau tiêu, ít bịnh bậy và con
bú bằng sữa mẹ bằng một thứ sữa tinh khiết. Trẻ con ngày
xưa được mẹ "Mớm cơm vú sữa" sẽ có một tình cảm tríu mến
trong tình mẹ con hơn. Trẻ con được sưởi ấm bằng tình
thương của mẹ mới thắm thía câu "Mẫu tử tình thâm" và thấy
được "Lòng Mẹ bao la như biển Thái bình" và chắc chắn rằng
không bao giờ vong bản.
Đức Hộ-Pháp có lời dạy: "Cái quyền năng dưỡng dục về thể
dục ta đó thuộc chủ quyền cha và mẹ ta, nếu không có nhờ
mớm cơm vú sữa thì thân ta ngày hôm nay không làm người
được. Thử lãnh đạm đi, thi hài phàm tục đã bị tiêu hủy rồi,
không tiêu hủy về phương diện này, cũng tiêu hủy về phương
diện khác, đừng nói chi không có nuôi dưỡng chăm nom săn
sóc thi phàm chúng ta, thử nghĩ coi chúng ta có thể sống được
hay chăng. Điều ấy cả thảy đều ngó thấy dễ dàng không cần
phải luận".
Kinh Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu có câu:
"Mớm cơm vú sữa cũng tay,
"Dưỡng sanh đùm bọc với tài chí công.
"Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
"Chắt chiu hằng để trọn lòng chung thương."

MỜ HỒ
F: imprécis.
Mờ hồ: Không rõ ràng.
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Phong thần đừng tưởng chuyện mờ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô?

MỞ CƠ-QUAN TẬN ĐỘ CHÚNG SANH
"Đức Chí-Tôn sai Hộ-Pháp giáng thế. Tại sao Ngài không
dùng Cơ Bút để truyền Bí-pháp cho con cái của Ngài, Ngài chỉ
giáng bút truyền cho Hộ-Pháp mà thôi?
Không có chi lạ, mở Cơ-quan tận độ chúng-sanh tức nhiên
là lập một khoa thi sang Tam chuyển, tái phục thiêng liêng-vị
nơi cảnh vô hình, mỗi chuyển tức nhiên mỗi khoa-mục của các
đẳng chơn-hồn cần phải thi đặng đoạt vị, thăng hay đoạ.
Bởi cớ cho nên Đức Chí-Tôn gọi là Trường thi công-quả là
vậy. Đức Chí-Tôn cho Hộ-Pháp và Thập Nhị Thời-Quân đến
cốt-yếu để mở cửa Bí-Pháp cho Vạn-linh đoạt vị."

MỞ HUỆ QUANG KHIẾU
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhập tịnh mà đúng rồi, cần phải chờ các
Đấng thiêng-liêng mở huệ-quang-khiếu nữa mới xuất hồn ra
được, con đường mà chơn-thần xuất ra rồi về với Đức Chí
Tôn là Con đường Thiêng liêng Hằng sống đó vậy. Chính BầnĐạo được Đức Chí-Tôn mở Huệ-quang-khiếu nên mới được
về hội-kiến với Đức Chí-Tôn và đã học hỏi được nơi Đức ChíTôn nhiều điều bí-yếu, bí-trọng."

MỞ TÙ PHONG ĐÔ
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Cảm quang diêu động tâm tu,
"Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô."
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MUA QUAN
Thường ngữ là "Mua quan bán chức". Quan chức là do tài
năng chính bản thân của mỗi người phải có mới ra thi thố với
đời và lo việc mưu cầu ích nước lợi dân. Nhưng ở vào thời mà
đất nước kém mở mang, người dốt nhiều nhưng ham được
đứng ngôi cao, nên phải dùng tiền sẵn có mà mua quan, thì tất
nhiên phải có kẻ bán chức. Đó là chỉ sự hữu danh vô thực,
chuẩn bị cho thời kỳ sụp đổ.
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Mua quan chưa rõ đặng nên quan,
Thà chịu cho xuôi với nghiệp làng.
Trên chẳng đặng nương vin khúc giữa,
Ðừng cho sụt giá bán nài hàng.

MÚA BÚT THẦN
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Chuyển luân thế sự đưa tay nắm,
Trừ diệt tà gian múa bút Thần.

MỤC ĐÍCH
目 的
E: But.
F: Cible.
Đức Hộ-Pháp nói: "Người Tu-hành mục-đích đem cái ân cho
người chớ không phải đợi người làm ân cho mình; nghĩa là
mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức
Chí-Tôn đã dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải
Phụng-sự cho vạn-linh để giải khổ cho loài người trong lúc họ
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đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy
ta không muốn về Tây-phương họ cũng lập bàn hương-án để
đưa ta đặng đền ơn cứu tử".

MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
Mục đích:
- Giáo hoá nhơn sanh lập Đại Đồng huynh đệ.
- Là đưa nhân-loại tấn-hoá trên con đường Chân- Thiện- Mỹ.
Chung qui dầu ở nơi Tôn-giáo nào cũng lấy TÂM làm gốc:

MỤC-KIỀN-LIÊN (Phật Học)
目犍連
Mục-kiền-liên (S: Mahāmaudgalyāyana; P: mahāmoggallāna)
Một trong những đệ tử quan trọng của Phật Thích-ca. Mụckiền-liên xuất thân từ một gia đình Bà-la môn, cùng gia nhập
Tăng-già Phật giáo với bạn thân là Xá-lị phất (s: śāriputra) và
sớm nổi danh là người đạt nhiều thần thông (Lục thông).
Trong một số chùa, người ta thấy tượng của Tôn giả và Xá-lịphất đứng bên tả và hữu đức Phật. Trước khi Phật nhập diệt,
cả hai vị đều bị ngoại đạo giết chết. Mục-kiền liên được xem là
một trong Mười đại đệ tử của Phật.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

MÙI (Giáo Sư Ngọc Mùi Thanh)
Thọ phong Giáo-sư phái Ngọc vào mùng 8 tháng 6 Bính Dần.
Thánh danh là Ngọc Mùi Thanh. Ông là một trong số 247 đứng
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tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có ký tên cùng với 28 vị tiền khai
Đại Đạo nữa. (Bản chép khác: Nguyễn Văn Muồi)

MÙI ĐỜI
Thi văn dạy Đạo có câu
Thơm tho chi cũng vốn mùi đời,
Chưa kẻ dùng nên của để chơi.
Mua bán chọn lừa như buổi chợ,
Về nhà chưa tối đã qua đời

MÙI HƯƠNG
Là mùi thơm, người ta thường dùng mùi thơm để tẩy trược
khí. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Hương chiên đàn vừa đốt lên, tỏa
ngát hương bốn mươi dặm". Vì thế, dùng hương chiên đàn tối
thượng để sánh với Đức Phật đã thành tựu năm thứ diệu
hương (Giới hương, Định hương, Huệ hương, Giải thoát
hương, Tri kiến hương)
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Mùi hương lư ngọc bay xa,
"Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng."

MÙI TRẦN
Mùi trần: Mùi vị cõi trần gian bây giờ đây đối với một hồn khi
đã thoát xác rồi họ chỉ biết ngao ngán và không bao giờ còn
lưu luyến nữa, tức nhiên Chơn hồn đã lánh xa rồi.
Thế nhân đã từng nếm qua mùi vị cõi trần hay mùi đời, mỗi
người cảm nhận khác nhau: Có người cho là cay đắng, lại có
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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kẻ cho là chua cay, người lại cho rằng uế trược, hôi tanh..Thế
mà mấy ai biết ngán thật sự:
Trong Thánh Thi có bài viết:
Mùi đời biết đặng lắm chua cay,
Cay đắng kiếp người khổ ớ ai!
Ai dám xả thân hành chánh Đạo?
Đạo mầu theo dõi hết trần ai.
Hoặc:
Mùi đời đã nếm biết chua cay,
Giành giựt còn mong cậy sức tài.
Nếu chẳng định tâm lo xét quấy.
Nhãn tiền báo ứng dễ đâu sai.
Hoặc:
Thơm tho chi cũng vốn mùi đời,
Chưa kẻ dùng nên của để chơi.
Mua bán chọn lừa như buổi chợ,
Về nhà chưa tối đã qua đời.
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Mùi trần khi đã xa khơi,
"Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong."

MUÔN KIẾP
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ðã từng muôn kiếp có tên Ta,
Ta bởi Ðạo Trời mở cửa ra.
Ra để rước người lành đến ở,
Ở chung một cõi lại chung nhà.
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MUÔN SẦU NGÀN THẢM
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua cũng dư hiểu buổi tạo đời
bước đầu tiên thì các vị nguyên nhân lãnh lịnh phải chịu muôn
sầu ngàn thảm là cố nhiên, nếu ai đủ nghị lực làm xong phận
sự thì quả vị thiêng liêng không nhỏ vậy. Mấy em nên cắt
nghĩa cho nhau hầu vẹn đền lòng Đại từ Đại bi của Chí Tôn
quá thương chúng sanh nên giáng trần lập Đạo. Mấy em là
người để thúc giục tâm chí cương quyết và can đảm với
những hoàn cảnh khó khăn luôn, nghe à!"

MUÔN TUỔI THỌ
Thi văn dạy Đạo có câu:
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ,
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.

MUỘN
Muộn là chậm đi mất, nhưng chưa phải là trễ. Còn thì giờ.
Thầy dạy: "Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi
xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.
Vậy các con khá tuân lịnh dạy" (TNI/35)

MƯA MAI NẮNG XẾ
Ngày 24-6-1926 Ðức Chí Tôn ban Thi cho ông Cao Hoài Sang
(sau đắc phẩm Thượng Sanh HTĐ). Ông có thêm đạo hiệu là
Thanh Thủy, nhưng Ngài ít dùng Đạo hiệu này, nên không
được nhiều nhiều người biết.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðã có căn phần dựa cảnh Tiên,
Bước đời chớ quản bậc sang hèn.
Mưa mai nắng xế chờ qua khỏi,
Ðêm tối lần ra gặp ánh đèn.

MƯA MÓC
E: Rain and dew.
F: La faveur royal.
Mưa móc là mưa và sương rơi xuống. Ý nói: ơn huệ của vua
ban xuống cho dân chúng nhiều như mưa và móc.
Thơ của Cao Thích: Thánh đại tức kim đa vũ lộ. Nghĩa là: đời
vua Thánh cho đến nay, nhiều mưa móc ban xuống.
Trong Thánh Ngôn, mưa móc là ơn huệ của Đức Chí Tôn ban
xuống cho nhơn sanh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mưa móc dân sanh gắng gội nhuần.

MƯA NẮNG
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mưa nắng thương thân chịu lắm lần,
Ðành đem đức gởi tại Chiêu Tân.

MỨC TRUNG TIM CỦA ĐỜI VÀ ĐẠO
Đức Hộ Pháp giảng Đạo ngày 15 năm Ất-Mùi (1955):
"Từ thuở nay, con người dầu sức lực mạnh mẽ thế nào, gánh
một vai mà thôi, Đại Từ Phụ lại buộc cả Thánh Thể của Ngài
phải gánh hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai Tôn giáo trước
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mắt là: Ta ngó thấy Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo,
Công giáo thì lại nghiêng cái gánh bên đời. Đời Đạo, phàm
Thánh, Đức Chí Tôn đến lập Thánh Thể của Ngài. Ngài biểu
phải đứng ngay chính giữa của nó. Luận ra cho cùng lý thì Hội
Thánh của Ngài, buộc không đời mà cũng không Đạo, ở giữa
cái mức trung tim của đời và Đạo".

MỪNG THAY
Thầy dạy: "Mừng thay" chớ! (Mỗi lần Thầy giáng thì đọc bài
"Mừng thay", nay ba ông quên đọc Thầy nhắc).

MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU CỦA ĐỨC CHÍ TÔN
Ðiều thứ nhứt: Thầy khuyên nên nhớ,
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu;
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầỵ
Nhiều thử thách vây quanh con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan;
Việc chi dầu ở trần gian,
Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng.
Ðiều thứ hai: Thầy trông đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thủy chung;
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Nói năng nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
Dìu dắt nhau điểm tô công quả,
Phải thật hành với cả chung quanh;
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.
Ðiều thứ ba: Vẹn tròn hạnh đức,
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần;
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Ðủ công nuôi nấng tấm thân,
Ðừng ham những chuyện phi nhân gạt lường.
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi!
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.
Ðiều thứ tư: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trao giồi;
Thịt thì xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Ðức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.
Ðiều thứ năm: Quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình;
Con xem vạn quyển Thiên Kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình ví câu.
Muôn việc xảy bắt đầu phẫn nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan;
Chơn truyền Pháp chánh Ðạo Vàng,
Tập xong chữ Nhẫn Niết Bàn không xa.
Ðiều thứ sáu: Thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu;
Việc chi dầu quá cần cù,
Cũng nhơn vài khắc tập Tu nguyện cầu.
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,
Ðem sấm, kinh, thi... của Thầy ban;
Học cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng.
Ðiều thứ bảy: Quyết tăng công quả,
Ta cứu người già cả ốm đau;
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Tùy duyên có thể giúp vào,
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con.
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không,
Con ôi! trong cõi trần hồng,
Mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.
Ðiều thứ tám: lời nào Thầy dạy,
Dầu khổ đau chớ ngại công trình;
Biết rằng con phải hy sinh,
Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao?
Ðừng chấp việc núi cao rừng thẵm,
Hãy dò đường muôn dặm xa trông;
Nếu con thề giữ trọn lòng,
Ðương nhiên đắc Đạo thoát vòng tử sanh.
Ðiều thứ chín: Ðạo hành cơ bản,
Giữ làm sao có bạn không thù;
Từ đây con nhớ rằng Tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không.
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại,
Ðừng hơn người nếu phải ép lòng;
Không ham những chuyện mênh mông,
Trừ no đủ ấm ép lòng mà chi.
Ðiều chót hết: Mười ghi trăm nhớ,
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn;
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội trong cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Do những lời dạy bảo Thầy mong;
Con ơi! Hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.
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MƯỜI PHẦN CÒN LẠI CÓ MỘT
Đây là lời tiên tri của các Đấng: báo cho nhân loại biết rằng:
Trong thời kỳ cùng cuối này đây nhân loại trong số mười
người chỉ còn lại một người mà thôi. Qua các tài liệu sau:
Các Đấng Thiêng Liêng đã báo cho nhân loại biết từ lâu:
"Nhân vật mười phần hao tám, chín,
"Thần Tiên thấy vậy cũng chau mày."
Hay là câu mà nhân gian đều biết và cũng truyền tụng:
"Mười phần chết bảy còn ba,
"Hết hai còn một mới ra Thái bình."
Lần này Đức Chí-Tôn cho phép Thần Hoàng Bổn cảnh làng
Mỹ Lộc đến nhắc nhở vào ngày 15-11-Bính Dần (dl: 18-11927) rằng: "Nay có lịnh Ngọc Hoàng chiếu chỉ cho phép Ta
giáng cơ mầu nhiệm mà tỏ nền Ðạo là quí trọng cho lê thứ
hiểu. Lê thứ đâu rõ thấu việc Trời đã định hơn mấy chục ngàn
năm nay. Lê thứ nghe: Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn nhơn vật vì tai
nạn mà phải tiêu tan, mười phần còn lại có một mà thôi.
Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì Thiên cơ đã định vậy, thế nào mà
cải cho đặng, duy có mở tấm lòng từ thiện ăn năn sám hối, lo
việc tu hành; đồng với nhau cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu
coi Trời đoái tưởng đến chăng? Bởi thế nên Ngọc Ðế và chư
Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng
có cứu vớt chúng sanh, đương linh đinh nơi biển khổ. Nếu gặp
thuyền Bát Nhã mà không xuống, không theo thì chắc thế nào
cũng chơi vơi mé biển."

MƯỢN DANH ĐẠO TẠO DANH MÌNH
Lời-Phê của Đức Hộ-Pháp: "Gấm có tật hay độc-tài, từ trước
Bần-Đạo quảng đại để rộng quyền cho mỗi đứa tự-do, tự chủ
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lấy mình, dầu cho Chưởng-Quản gia-nghiệp chung. Họ cũng
đủ quyền làm chủ riêng của họ mấy em đều biết, còn nay thì
Hội-Thánh Phước Thiện đã thành-lập, Đạo Cao-Đài thành
Quốc-Đạo, thì khuôn luật buộc ràng không còn như trước
đặng. Cả Chức-Sắc dầu Cửu-Trùng-Đài hay Phước-Thiện
cũng là một vị Quan-Lại của Chánh-Trị-Đạo, hễ phạm tội thì
án-luật định hình không ai khỏi đặng. Như thế mới trừ đặng cái
hại: Mượn danh Đạo tạo danh mình, nương bóng Đạo-Đức
lợi cho mình, Qua đã biết trước thế nào trong mấy em cũng có
đứa ngồi ngục, Gấm bị trước, vì Phối Thánh Thoại muốn cho
nó trả quả đối với Phối Thánh còn ở phàm. Đáng kiếp Gấm đã
đụng đầu xe lửa cũng như mẹ con Út-Giáp đụng đầu xe lửa
Màng buổi trước vậy. Mấy em ráng cẩn thận coi chừng ănhiếp mấy ông Thánh ẩn thân bất-ngờ mà phải ngồi cửa
Phong-Đô mà khóc đa nghe." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]

MƯỢN ĐẠO
Đức Hộ-Pháp nói: "Trước đây, cả toàn thiên hạ nói rằng: Nòi
giống Việt Nam không có Đạo. Lạ-lùng thay! Chúng ta tự hỏi
có thật vậy không? Thật quả có chứ! Có nhiều Đạo quá mà
thành ra không Đạo, mượn Đạo, xin Đạo của thiên-hạ mà
thôi! "

MƯỢN HÌNH CHÍ TÔN
Kinh Tẫn Liệm có câu:
"Càn khôn bước Thánh thượng trình,
"Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn."
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MƯỜNG TƯỢNG
Là giống như, tương tự như thế.
Thầy dạy ông Thái Thơ Thanh về việc Chấp bút rằng : "Con
THƠ! Con ráng tập Chấp bút Thầy chỉ vẽ cho: Thơ nghe! Khi
con ngồi mà tập thì Thần con cho tỉnh, chẳng nhớ chi hết. Khi
Thầy giáng thì làm cho con khó chịu một chút, rồi Thầy dạy
con viết, mường tượng như con đặt ra vậy, mà không phải
con đặt đâu. Thầy đưa Thần con theo Thầy lên không đặng
Thầy dạy nó viết chữ chi nó cứ viết theo, chứ nó không biết gì
hết. Khi ấy con có hơi khó chịu, như điển dính tay con vậy. Ấy
là Thầy giáng, song con đừng lấy lòng sợ thì Thầy mới dễ
giáng. ĐÃI! Con lấy 9 cây nhang đặng Thầy làm phép trấn
Thần cho nó" (26-6 Bính Dần- dl 4-8-1926)

MƯU BẤT KHẢ CHÚNG
謀不可眾
(Mưu là tính kế bí mật Bất khả chúng là không thể cho nhiều
người biết) Mưu chước để làm một việc gì thì không thể để lộ
cho số đông người biết được.Có nhiều hiểm họa về sau.
Lời Thầy dạy tại Hộ-Pháp-Đường, ngày 21-9-Bính Tuất (Le 16
Octobre 1946) Thượng Sanh + Văn Pháp phò loan.
"Thầy, các con. Thầy đến hôm nay với các con cốt ý để mừng
đứa con xa mới về và cũng luôn tiện đây dặn dò mấy con
Hiệp-Thiên một ít điều cần yếu, nhứt là TẮC.
Hộ-Pháp! Đau khổ, chua cay, mặn nồng, ấm lạnh đã trải qua,
có lẽ con cũng có dịp để chiêm nghiệm điều nên hư hay dở
của bước Đạo là thế nào. Tuy vân, các con chưa kịp thấy chớ
trị loạn hưng vong đời đều do đó. Việc mầu nhiệm của Thiên
Thơ đã rõ ràng từ việc đi đến việc về của con đều do đó, con
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biết chăng con? Thầy mừng trông thấy Hiệp-Thiên-Đài đã
nhập thành khối yêu đương khắn khít, Thầy chỉ khuyên nên
giữ vẹn toàn Thánh Đức và biết đỡ nương giúp lẫn nhau, chia
vui xẻ nhọc toan tính liệu lượng chung nhau thì các con chắc
chắn sẽ đi trúng lối, các con nên biết đại khái là Đạo đương ở
một tình thế khó khăn, các con lúc nào cũng phải dè dặt cẩn
thận từng ly từng tí mới được và không vì một lẽ nào mà vượt
khỏi giới hạn đạo-đức; vượt bỏ đạo đức ra ngoài là hành vi
thất sách đó các con, nên nhớ. Thầy vì thương các con và
muốn cho các con khỏi phải sai đường, nên Thầy cho phép
Hộ-Pháp mỗi tháng làm Tờ phúc trình công việc Đạo cho LýBạch và nếu có điều trở ngại thì cầu xin nó chỉ giáo cho,
nhưng công việc ấy phải thi hành trong mật nhiệm, trừ Chức
sắc lớn Hiệp-Thiên Đài không được ai dự hết. Thầy cũng nên
nhắc các con: phàm trong việc hành động khá nhớ "Mưu bất
khả chúng" nghe! Thầy ban ân các con nam nữ".

MƯU CHƯỚC
E: The ruse.
F: La ruse.
Đức Hộ-Pháp thuyết trong Con đường Thiêng liêng Hằng
Sống rằng: "Kim-Quan-Sứ đã thi hành trong hai mươi mấy
năm, cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn và toàn thể con cái của Ngài
nam, nữ cũng thế, đang bị tay Người làm tàn hại, đủ mưu
lược, đủ mưu chước đặng hại cho thất Đạo. Không một điều
gì, không một mưu chước gì mà Người không dùng, không
mưu chước gì Người không làm đặng tàn phá Thánh-Thể của
Đức Chí Tôn, nhưng.... không phải dễ dầu, quyền lực Kim
Quan-Sứ bao nhiêu đi nữa cũng chưa qua khỏi cái mức của
Đức Chí-Tôn đã gạch sẵn cho con cái của Ngài đi thì chúng ta
ngó thấy đủ bằng cớ đoạt đặng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Trong lòng mưu chước rất sâu,
"Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi."

MƯU ĐỒ
E: To plan.
F: Projeter.
Mưu: Tính toán sắp đặt, kế hoạch, mưu kế. Đồ: toan tính. Mưu
đồ là toan tính mưu kế nhằm thực hiện điều mong muốn cho
được kết quả (Toan liệu, lo liệu).

MƯU SINH
謀 生
E: To search for one’s living
F: Chercher à gagner sa vie
Mưu sinh 謀 生: kiếm phương kế để làm sống.

MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ DO THIÊN
謀事在人，成事在天
E: The man proposes, God disposes.
F: L’homme propose, Dieu dispose.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên là mưu tính sắp đặt
công việc là ở nơi người, thành công hay không là ở nơi Trời.
Gia Cát Lượng đời Tam Quốc viết:
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Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
Nhân nguyện như thử như thử....
Thiên lý vị nhiên vị nhiên....
Nghĩa là:
Mưu việc ở người, nên việc ở Trời.
Ý người như thế như thế....
Lẽ Trời chưa vậy chưa vậy....
Mọi việc đều có sự sắp đặt của Trời, mình cứ lo toan làm hết
sức mình, còn việc thành công hay thất bại là do nơi số mạng
Trời định. Nếu thành công thì chớ nên khoe khoang tài giỏi rồi
tự kiêu ngã mạn; còn nếu thất bại thì cũng không nên quá
tuyệt vọng, buồn rầu thất chí.

MƯU TOAN BỨC NGHÈO
Kinh Sám Hối có câu:
"Hành người bế địch trợ hoang,
"Thừa năm hạn đói mưu toan bức nghèo."

MƯU TRÍ
E: Sagacity.
F: Sagacité.
Mưu: Tính toán sắp đặt, kế hoạch, mưu kế. Trí: sự khôn ngoan
hiểu biết. Mưu trí là người làm việc có kế hoạch và có sự khôn
ngoan hiểu biết.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ám muội thì nhiều mưu trí ít,
Ðường Tiên chẳng bước, đọa thì đành.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MỸ MIỀU
E: Good looking.
F: Beau et tendre.
Mỹ: Đẹp, tốt, khen ngợi. Miều: cái dáng mềm mại. Mỹ miều là
xinh đẹp.
Kinh Khi Ðã Chết Rồi:
"Nguyên căn đẹp vẻ mỹ miều cao thăng."

MỸ NGỌC (Cao Quỳnh Diêu) (1884-1958)
Mỹ Ngọc là Đạo hiệu của Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao
Quỳnh Diêu, là một trong Thập Nhị Bảo Quân, Hàn Lâm Viện
của Đạo Cao Đài trong tương lai. Thánh Ngôn ghi tắt là: M...
N. tức là Mỹ Ngọc, Ðức Chí Tôn ban cho Ngài 4 câu thi sau có
ghi trong Thánh Ngôn I ngày 24-8-Bính Dần (dl 30-9-1926)
ngụ ý dạy về sự thanh khiết:
"M... N...không chuyện chi cần, Thầy không muốn làm nhọc
chư Tiên và chư Thần, mỗi vị đều có trách nhiệm riêng, con
hiểu à? Xem đó thì các con khá dè dặt, kỉnh Thần, Thánh cho
lắm, vì Thầy là bực Chí Tôn, lòng hay quảng đại mà tha thứ,
chớ Thần, Thánh, hễ các con có lỗi thì cứ Thiên điều mà quở
phạt các con, nghe à! Con hiểu ý bài thi nầy chăng?
Ẩm mã đầu tiền Hạng Trọng Sơn,
Chung qui hữu phúc hạnh tao phùng
Hậu lai mạc tín đa phi thị,
Hữu ngoại thành tâm tái vận cung
飲馬投錢項仲山
終歸有福幸遭逢
後來莫信多非是
友外誠心再運恭
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

168

▐ Q.2 VẦN M

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Sao? Nói Thầy nghe.
Chư Nhu đặng tọa vị hầu Thầy.
(M... N... cắt nghĩa sái Thánh ý).
Không đâu con! Con có hiểu hai câu nầy chăng?
Hớn Lưu Khoan trách dân bồ tiên thị nhục,
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền.
漢劉寬責民蒲鞭示辱
項仲山潔己飲馬投錢
Nghĩa là: Ðời Hớn, ngươi Lưu Khoan làm quan, hễ dân có tội
thì đánh bằng roi lát cho biết nhục vậy thôi; còn nước Hạng,
ngươi Trọng Sơn sạch mình đến đỗi cho ngựa uống nước rồi
vãi tiền xuống sông mà trả, trong sạch đến đỗi của Trời Ðất
cũng không nhơ bợn, con hiểu à? Thầy muốn dạy con, phải ở
và dạy nội gia quyến con cho chánh đáng, phải lấy lòng trong
sạch đối đãi với người, dầu việc nhỏ mọn cũng vậy. Con khá
đọc Thánh Ngôn và cắt nghĩa Thánh ý Thầy cho mọi người
biết. Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của Thầy, con nghe!
Thăng.
Bài thi trên có nghĩa rằng: Ông Hạng Trọng Sơn là người ở
huyện An Lăng, nước Hạng. Ông cho ngựa uống nước thì
ném tiền xuống sông mà trả. Chung qui thì gặp được hạnh
phúc. Người đời sau không có chữ Tín thì sanh nhiều việc thị
phi. Thế nên, đối với ngoài, giữ lòng chơn thật thì được kính
trọng trở lại. Còn Ông Lưu Khoan đời nhà Hán (Hớn) làm quan
Thái Thú huyện Nam Dương.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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MỸ TỤC
美俗
E: Good customs.
F: Bonnes mœurs.
Mỹ tục 美俗: phong tục tốt đẹp
"Kỳ khai Đại-Đạo Tam-Kỳ tạo một linh đài qui Tín ngưỡng của
toàn nhơn-loại, đủ quyền năng tiêu-diệt Tà pháp đặng đem
nhơn-loại đến Đại-Đồng. Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo TamKỳ Phổ-Độ là đúng theo lời Sấm truyền của các vì Giáo-Chủ
ngày xưa. Chỉ có hai phương diện:
1- Là do Tam Giáo thất kỳ truyền,
2- Là chính mình Đức Chí Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui
Nguyên Phục Nhứt, gọi là chấn hưng Tam Giáo lại cho hoàn
toàn, lập Luật Pháp khuôn viên cho phù hợp theo dân trí buổi
này mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả Tinh Thần của
các dân tộc biết nhìn nhau một CHA chung là thuận hòa cùng
nhau, thật hành chủ quyền Thương yêu, chung thờ một Tôngiáo Đại-Đồng thì nhơn loại mới gội nhuần ân huệ và đời tranh
đấu tự diệt sẽ trở nên đời mỹ tục thuần phong thì vạn loại
mới chung hưởng cơ Hòa-Bình, phục hồi Thượng cổ là do
Thiên Thơ tiền định buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu duy
tân. Tóm lại: ĐỨC CHÍ TÔN khai ĐẠO kỳ thứ ba này là thuận
theo "Lẽ tuần-hoàn châu nhi phục thủy".

MỸ VỊ
美味
E: Well favoured.
F: Succulent.
Mỹ vị 美 味: thức ăn ngon miệng.
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có bài thơ:
Cao-lương mỹ vị hại thân phàm,
Hỏi thử thế đời mấy món tham?
Cao chức vợ nhiều ăn lớn đủa,
Thầm lo lự tứ với ưu tâm.

HẾT VẦN M

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY
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Danh mục vần N
NA
• Na Sầm

• Napoléon (Nã Phá Luân)

NẠI
• Nại Hà kiều
NÀI
• Nài Cầu
NAM
• Nam Ai - Nam Xuân
• Nam Âm
• Nam Bán Cầu
• Nam Bắc Cực
• Nam Bắc Phân Kỳ
• Nam Bắc Tông
• Nam Bắc Triều
• Nam Băng Dương
• Nam Bình
• Nam Bình Vương Phật
• Nam Bộ
• Nam Châm
• Nam Châu
• Nam Chiếu
• Nam Cực
• Nam Chủ Nữ Thứ

• Nam Diện
• Nam Dương
• Nam Đại Lục
• Nam Đảnh
• Nam Đầu Sư Đường
• Nam Giao
• Nam Nhi
• Nam Nữ Thọ Thọ Bất Thân
• Nam Phần
• Nam Phong Thử Nhựt Biến
Nhơn Phong
• Nam Tả - Nữ Hữu
• Nam Tào - Bắc Đẩu
• Nam Tông Thiền
• Nam Thanh Nữ Tú
• Nam Uyên

NAN
• Nan
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NẠN
• Nạn Nguy
NẠP
• Nạp Dụng
NAO
• Nao Nư
NÁO
• Náo Loạn
• Náo Động Thiên Cung

• Náo Nhiệt

NÁU
• Náu Nương
NẶC
• Nặc Danh
NĂM
• Năm Âm
• Năm Bước Khổ
• Năm Cây Nhang
• Năm Châu
• Năm Địa Cầu Có Nhân Loại
Ở
• Năm Điều Cấm Cơ Bút
• Năm Giới

• Năm Hằng
• Năm Loại Mắt
• Năm Lực
• Năm Rồng
• Năm Sắc Dân
• Năm Sắc Hoa Tươi
• Năm Yếu Tố Của Vần Quốc
Ngữ
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NẮM
• Nắm Máy Huyền Vi
• Nắm Phan

• Nắm Tâm

NĂNG
• Năng Cứu
• Năng Cứu Khổ Ách Nghiệt
Chướng
• Năng Lai Năng Khứ

• Năng Lực
• Năng Tri
• Năng Trừ Ma Chướng Quỉ
Tai

NẮNG
• Nắng Lửa Mưa Dầu

• Nắng Quáng Đèn Lòa

NÂU
• Nâu Sồng
NẤU
• Nấu Kinh Sử
NÉM
• Ném Thử Giáng Ma Đóng Cửu Tuyền
NẺO
• Nẻo Hạnh
• Nẻo Phiền

• Nẻo Thánh

NÊ
• Nê Hoàn Cung

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NỀ
• Nề Nếp
NÊN
• Nên Thì Để, Hư Thì Bỏ
NỀN
• Nền Đạo Đức
NÊU
• Nêu Danh
NI
• Ni Kim Cô
NIÊM
• Niêm Luật
NIỀM
• Niềm Son Sắt
NIỆM
• Niệm
• Niệm Danh Thầy
• Niệm Hương

• Niệm Hương Chú
• Niệm Nam Mô
• Niệm Phật

NIÊN
• Niên Cao Kỷ Trưởng
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NIẾT
• Niết Bàn

• Niết Bàn Qua Tinh Thần
Cao Đài Giáo

NÍP
• Níp Tử Xe Châu
NO
• Noln Dinh
NON
• Non Kỳ
• Non Nam

• Non Thần

NÔ
• Nô Lệ
NỘ
• Nộ
• Nộ Khí

• Nộ Khí Xung Thiên

NỐI
• Nối Tông Tổ
NỘI
• Nội Giáo Vô Vi, Ngoại Giáo
Công Truyền
• Nội Loạn

• Nội Luật
• Nội Ô - Ngoại Ô

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NỒI
• Nồi Da Xáo Thịt
NÔNG
• Nông Canh
• Nông Trang

• Nông Viện

NỢ
• Nợ Ba Sinh

• Nợ Tiền Khiên

NƠI
• Nơi Lòng Thầy Ngự Động Thầy Hay
NÚI
• Núi Bà Ðen
• Núi Ô-Li-Vê

• Núi Tu Di

NUÔI
• Nuôi Nấng
NUỐT
• Nuốt Đắng Trêu Cay
NỮ
• Nữ Anh Tài
• Nữ Đầu Sư
• Nữ Đầu Sư Lâm Hương
Thanh
• Nữ Đầu Sư Đường
• Nữ Ðồng Nhi

• Nữ Kiệt
• Nữ Nhi
• Nữ Phách
• Nữ Phái
• Nữ Phái Vốn Của Lý Gíao
Tông Lập Thành
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• Nữ Phật Tông
• Nữ Phối Sư Hương Nhiều
• Nữ Sĩ

• Nữ Tâm
• Nữ Tu

NỬA
• Nửa Chừng Xuân
NƯỚC
• Nước Âm Dương
• Nước Âu Lạc
• Nước Biến Gia Vong
• Nước Cam Lồ
• Nước Lóng Phèn
• Nước Lỗ
• Nước Ma Ha

• Nước Nam
• Nước Nguồn Cây Cội
• Nước Nhành Dương
• Nước Thánh
• Nước Trí Với Non Nhân
• Nước Văn Lang

NƯƠNG
• Nương (Dương Văn
Nương)
• Nương Náu

• Nương Theo Con Dại
• Nương Thuyền Bát Nhã
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NA-SẦM
Đêm 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn ( 1952 )
Tại Bửu Tháp Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp đến dự
cuộc thi Văn Đàn, Đức Ngài dạy bói trong tờ nhật báo xem
trúng chữ gì. Ông Cao Tiếp Đạo chỉ ngón tay, nhằm chỗ Pháp
và Việt Minh đánh nhau tại Na Sầm nên lấy đó làm đề tài (
trích theo đặc san thế đạo 5/70 ).
Lúc nào Ngài cũng sẵn sàng gặp gỡ anh em kháng chiến để
tìm phương giúp đỡ cách này hay cách khác vì đó là chí
hướng của Ngài. Nhân Lễ Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt đêm 12-10-Nhâm Thìn (1952), khi nghe
báo chí loan tin Việt Minh thắng Pháp ở Na Sầm, sau khi Pháp
rút bỏ vùng Cao Bắc Lạng, Đức Hộ Pháp có ra đầu đề "Giải
bày trận đánh Na Sầm" cho nhiều Chức Sắc Cao Đài mỗi
người làm một bài thơ. Bài thơ Đức Hộ Pháp như:
NA-SẦM chưa phải trọn sơn hà
Khí tiết anh hùng giống Việt ta
Chước quỉ hỏi ai gây khói lửa?
Mưu thần nào kẻ dẹp can qua!
Tinh trung phục quốc đương tranh đấu
Chánh nghĩa hưng bang khó giải hoà
Thử nghĩ hoàn đồ là nghiệp cả
Vì đâu chia xẻ đặng làm ba.
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NAPOLÉON (NÃ-PHÁ-LUÂN) (1769-1921)
拿破倫
Là một vị Hoàng Đế nước
Pháp. Ông sinh ra năm
1769. Mất năm 1821. Năm
1794 làm Tướng, xâm lược
Ý-đại-Lợi, phá Áo-đại lợi,
chiếm Ai-cập, uy vọng ngày
càng lớn. Đến nắm 1799 về
nước tổ chức chánh phủ
mới. Năm 1804 xưng đế,
sau đánh thua nước Anh, bị
đày ra đảo Thánh Hê-len (Le
Saint-Hélène)Đức Hộ-Pháp
nói: "Nã Phá-Luân đã được
cơ hội làm nên
nghiệp đế, hồi buổi đó làm
cho cả toàn dân Âu Châu,
các nước chư hầu đều cúi
đầu hết thảy, đến chừng chết, chết trong
Đức Hộ-Pháp nói: "Nã Phá-Luân đã được cơ hội làm nên
nghiệp đế, hồi buổi đó làm cho cả toàn dân Âu Châu, các
nước chư hầu đều cúi đầu hết thảy, đến chừng chết, chết
trong ngục Le Saint Hélène.

NẠI HÀ KIỀU
奈何橋
Nại hà là làm sao được (Que faire)? Một sự lo lắng, phân vân
trước một việc khó giải quyết. Là câu hỏi?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nại hà là tên một con sông. Tục truyền Đỗng Quang chết, hồn
đến một con sông rộng không rộng, nước chảy về hướng Tây
Nam, tục gọi là sông Nại hà (trên sông có bắc cầu nên gọi là
Nại Hà kiều). Tuy vậy mà hồn qua đó không dễ, vì nếu không
đủ thiêng liêng vị thì nửa chừng bị lọt xuống sông, vì cầu rất
yếu, tội hồn qua không được. Nguồn nước này phát xuất từ
Địa phủ chảy ra, Quang nhìn thấy toàn là huyết, mùi tanh hôi
xông lên, không chịu nỗi. Theo thuyết nhà Phật con người sau
khi lìa khỏi cõi đời, thể xác bị vùi sâu trong lòng đất lạnh, hồn
chịu vất vưởng đi qua cầu Nai hà, sang bên kia bờ có hai lối
rẻ: một về Âm phủ, nơi đây là Địa ngục dành cho những ai ở
trần gian quá gian ác, bất nhân, bất nghĩa, còn một đường
thênh thang dành cho những hồn vô tội, thăng đến cõi cao
hơn.
Theo Đạo Cao Đài Nại hà kiều còn gọi là Cầu hại hà, tức là
một con sông trên cảnh Thiêng liêng hằng sống. Khi một Chơn
hồn thoát xác, muốn qua những cảnh giới cao siêu hơn, trước
phải qua một cây cầu. Nhưng cây cầu này bắc qua sông lớn,
dáng mong manh khó qua vô cùng, nếu hồn không tội-lỗi thì
qua được nhẹ nhàng. Còn hồn nhiều tội lỗi thì dẫu đi được
đến nửa cầu cũng bị lọt xuống sông và nhiều nguy hiểm kế
tiếp xảy ra. Do vậy mà khi hồn đứng trước sự hiểm nguy mới
có lời tự thở than.
Kinh Sám Hối có câu:
"Cầu Nại hà bắc giăng sông lớn,
"Tội nhơn qua óc rởn dùn mình.
"Hụt chơn ván lại gập ghình,
"Nhào đầu xuống đó cua kình rỉa thây."

NÀI CẦU
Nài: năn nỉ, xin xỏ. Cầu: Cầu khẩn, van xin. Nài cầu: van xin
cho bằng được mới thôi.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thi văn dạy Đạo có câu:
Nên trò đạo đức dễ gì đâu,
Vui chẳng vui sầu chẳng dám sầu.
Cái khổ của đời mình ước vọng,
Cái chê của chúng lại nài cầu.

NAM AI - NAM XUÂN
南 哀 - 南春
E: Melancholic piece of ancient music.
F: Un air mélancolique de musique ancien.
Nam ai là tên một bản nhạc Cổ Việt Nam, các cung bậc theo
một giọng sầu thảm bi ai, nghe ra buồn áo não vô cùng. Phần
lớn những bài Kinh cúng tế đều có ghi ở dưới đề bài Kinh là
"giọng Nam ai" để đồng nhi biết mà đọc cho đúng giọng hòa
với đàn, như: Kinh tụng khi vua thăng hà. Kinh tụng cho Thầy
khi qui vị. Kinh cầu Tổ phụ đã qui liễu. Kinh tụng cha mẹ đã qui
liễu. Kinh cầu bà con thân bằng cố hữu đã qui liễu… Trái với
giọng Nam ai là "giọng Nam Xuân".

NAM ÂM
南音
Nam âm là Âm nhạc của phương Nam

NAM BÁN CẦU (Địa)
南半球
F: Hémisphère austral)
Phần nửa địa cầu từ xích đạo trở về Nam

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NAM BẮC CỰC (Địa)
南北極
F: pôle Nord et pôle Sud)
Hai đầu cực Nam, cực Bắc của địa cầu

NAM BẮC PHÂN KỲ
南北分崎
Nam Bắc là chỉ hai đầu đối xứng nhau, xa nhau lắm; phân kỳ
là chia rẻ. Cả câu này ý nói là Nam bắc chia đường, kẻ ngược
người xuôi.

NAM BẮC TÔNG (Phật)
南北宗
Cũng nói là Nam Bắc Tông: Trong Thiền Tông của Phật giáo,
từ Ngũ Tổ về sau chia ra hai phái: Nam Tông do Lục Tổ sáng
lập, Bắc Tông do Thần Tú sáng lập.

NAM BẮC TRIỀU (Sử)
南北朝
Là triều phương Nam và triều phương Bắc. Sau đời Đông Tấn,
Trung quốc chia ra Nam triều và Bắc triều. Cuối đời Lê, ViệtNam chia ra Nam triều (Lê) và Bắc triều (Mạc). Trong hồi Trịnh
Nguyễn phân tranh: về phần họ Trịnh từ Hoành sơn trở về Bắc
gọi là Bắc triều, về phần họ Nguyễn từ Hoành Sơn trở về Nam
gọi là Nam Triều.
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NAM BĂNG DƯƠNG (Địa)
南冰洋
F: Océan antarctique.
Đại dương ở gần Nam Cực, vì quá lạnh nên cả năm nước
đóng thành băng.

NAM BÌNH
南平
Tên một bài Nhạc của ta, theo giọng chậm rải, buồn rầu.

NAM BÌNH VƯƠNG PHẬT
南 平 王佛
Nam Bình Vương Phật là ai?
Nơi Điện Thờ Phật Mẫu tại Địa Linh Động có thờ Nam Bình
Phật Tổ hay Nam Bình Vương Phật cũng là Ngài. Nhơn
chuyến đi Đài Loan của Đức Hộ Pháp có đem về hai tượng
ảnh Nam Bình Vương Phật, dạy nơi Đền Thờ Địa Linh Động,
thờ phía ngoài ngôi thờ ngó vào Chánh Điện Phật Mẫu, cũng
như ở Đền Thánh có hình Hộ Pháp ngự trên Ngai ngó vào Bát
Quái Đài vậy. Đây là việc làm của Phật Hộ Pháp, nào ai hiểu
được… mà luận thuyết thế nầy thế nọ…Duy chỉ biết rằng: Khi
Đức Hộ Pháp cầm hai tấm Tượng Phật xuống Trí Giác Cung
Địa Linh Động, xổ thẳng xuống mà bảo rằng: "Đây là Nam
Bình Vương Phật, thờ ở đây là Phật Việt Nam, vì Ngài có công
khai Đạo…". Còn lại một tấm giao cho vị Đầu Phòng Trần Thái
Lang để thờ tại Hộ Pháp Tịnh Đường Địa Linh Động…
Trong tượng hình có hai hàng chữ:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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1-Hữu tế hóa nhân hữu tế hóa vật.
2-Thì vị kỳ trấn tả hữu ngã Phật. Phật kỳ hữu linh kháng
hương bái khất.
Nghĩa là
• Đức Nam Bình Vương Phật là Đấng Phật huyền linh thường
lo tế độ loài người và loài vật.
• Nếu thành tâm nguyện cầu sẽ được linh ứng.
Để hiểu rõ cách thờ Nam Bình Phật Tổ, theo lời phê của Đức
Hộ Pháp giải đáp tờ thỉnh giáo của Thợ Hồ về hình tượng
Nam Bình Vương Phật. Đức Ngài nói: "Chừng nào có Đền
Thờ Phật Mẫu chính thức, thì Thầy cho biết không gì lạ! Đền
Thánh tượng trưng Bạch Ngọc Kinh tại thế, có hình Hộ Pháp
mặc Thiên Phục Khôi Giáp, thì nơi Đền Thờ Phật Mẫu tượng
trưng cho Lôi Âm Tự, lẽ dĩ nhiên đắp hình của Ngài, nhưng
không mặc Thiên Phục, chỉ mặc áo Cà Sa nhà Phật mà thôi.
Nơi Trí Giác Cung Qui Thiện nầy, Thầy có dạy thờ Nam Bình
Vương Phật trong Đền Thờ Phật Mẫu, cũng như hồi ban sơ
Phật Mẫu giáng cơ tại Thánh Thất Khổ Hiền Trang, Ngài cho
biết nơi đây là "Phước Địa Ngộ Tòng Hoa, Lục ức dư niên vũ
trụ hòa" (Đất Phú Mỹ 600.000 năm, kém Thánh Địa Tây Ninh
100.000 năm". Đức Phật Mẫu dạy tạm lập Nhà Thờ Phật Mẫu
tại Thảo Đường và cho biết sau nầy Tổ Đình Tòa Thánh hoàn
thành rồi mới khởi tạo Đền Thờ Phật Mẫu lớn lao cũng như
Đền Thánh vậy. Nhưng nạn vay trả quả nghiệp tiền khiên của
dân tộc Việt Nam chưa dứt, khiến nạn biến cố mãi đến nên
không tạo đặng Đền Thờ nơi Thảo Đường Khổ Hiền Trang
(Mỹ Tho).Hiện giờ đây, Thầy có dành 4 mẫu đất (4 Ha) trước
cửa Hòa Viện Tòa Thánh để tạo Đền Thờ (Xóm Tà Mun cũ).
Nhưng lòng từ bi của Phật Mẫu thấy con cái của Ngài đang
chịu loạn lạc đồ khổ và trong cửa Đạo con cái của Ngài cùng
Hội Thánh chưa thống nhất, nên Ngài dạy tạm thờ Ngài nơi
Báo Ân Từ là Nhà Thờ công nghiệp của con cái Ngài đặng
thấy lòng thương yêu của Mẹ cưng con đáo để dường nào…
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Chừng nào cả con cái Phật Mẫu xúm nhau sùng bái để gọi
chút "Hiếu để" đền ơn với Đức Mẹ, thì ngày ấy sẽ có Đền Thờ
Phật Mẫu chánh thức…"
Vì chiến tranh, khiến cho số người Minh Thiện Đàn về Toà
Thánh ở, không còn ở Phú Mỹ được nữa; do đó mà số người
nầy hợp nhau cất Đền Thờ Phật Mẫu nơi Địa Linh Động thờ
Đức Mẹ thay vì Thảo Đường Khổ Hiền Trang (Mỹ Tho), nên
Đức Hộ Pháp gọi danh Đền Thờ Phật Mẫu và cho Cúng Lễ
Hội Yến Diêu Trì Cung hằng năm vào đêm 14, đặng đêm 15
về Đền Thờ Trung Ương dự lễ, Hội Thánh Hiệp-Thiên-Đài
cúng Lễ Hội Yến. (Trích từ quyển: Tìm Hiểu Châu Thành
Thánh Địa Soạn giả: Thanh Minh)

NAM BỘ (Sử)
南部
F: Sud-Vietnam.
Nam bộ 南 部: Phần phía Nam của nước Việt-nam.

NAM CHÂM
Nam châm 南 針: Vật thể có tính hút sắt, thép. Có hai loại nam
châm:
Nam châm đá (aimant asturel),
Nam châm điện ( électro-aimant)

NAM CHÂU
南州
Nam Châu là phía Nam của quận Giao Châu 交 州.
Theo Việt Sử, vua Triệu Đà đánh được An Dương Vương rồi,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sáp nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập thành một
nước Nam-Việt,lên ngôi là Vũ Vương, đóng đô ở Phiên
Ngung.
Đến đời Hán Vũ Đế nước Trung Quốc, đánh thắng được nhà
Triệu, lấy nước Nam Việt, rồi cải ra Giao Chỉ bộ 交趾部 và chia
ra làm 9 quận, trong đó có ba quận thuộc Bắc Việt và mấy tỉnh
ở phía bắc Trung Việt, đó là: Giao Chỉ 交趾, Cửu Chân 九真,
Nhật Nam 日南.
Đến cuối đời nhà Đông Hán, vua Hiến Đế đổi Giao Chỉ là Giao
Châu 交州.Vậy,Nam-Châu là phía Nam của Giao Châu.
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Bốn ngàn năm quốc gia đã lập,
"Cõi Nam Châu bồi đắp giang sơn."

NAM CHIẾU (Sử)
Nam Chiếu 南 照: Một nước ngày xưa ở phía Tây-bắc quận
Giao-chỉ, tức là phía Tây tỉnh Vân-Nam.

NAM CỰC
Nam cực 南 極. Ở hai đầu trục trái đất: về Nam bán cầu gọi là
Nam-cực Pôle Sud; về Bắc bán cầu gọi là Bắc cực Pôle Nord.

NAM CHỦ NỮ THỨ
南 主女 次
Phúc-sự số 32 của Cai-Quản Báo-Ân-Đường Bà Đạo Nhơn
Võ-Hương-Nhâm, trạng tỏ về việc Lễ Trung Nguơn tại HộiThánh Ngoại-giáo và nỗi khó-khăn của Hội-Thánh.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP (Số: 1009/HỘ-PHÁP)
"Tư cho Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nam-nữ lưỡng phái xem
cùng là Hội-Thánh Đường-Nhơn triệt-để thi hành mạng lịnh
của Bần-Đạo là: Nữ-phái dầu ngang tước cùng Nam, mà khi
hành-quyền Nam là Chủ, Nữ là Thứ, còn Hội-Thánh ĐườngNhơn trong khi chưa đặng quyền tự-do Chức-Sắc hành quyền
của mình đảm-nhiệm bằng quyền-hành và đẳng-cấp của BổnQuốc thì phải tuân mạng-lịnh của Chủ-Quyền Bổn-Quốc. Ấy
vậy Khâm Châu Nữ-Phái Kim-Biên và đại-diện Hội-Thánh
Đường Nhơn phải triệt-để tùng quyền của Khâm-Trấn-Đạo nơi
đó, nếu còn một phen vi-phạm nữa thì cả hai đều bị truất
quyền rút về Toà-Thánh hay là bị thuyên-bổ đi nơi khác. HỘPHÁP (Ấn-Ký) [(ngày 02-10- Giáp Ngọ)]

NAM DIỆN
南面
Ngày xưa ngôi của vua ngồi đặt trở mặt về hướng Nam, cho
nên chữ "Nam diện" tức là ngôi vua. Quan trong triều đến chầu
vua, đứng trở mặt về hướng Bắc nên gọi là "Bắc khuyết". Vì
khi quan chầu thì đứng quay lưng lại chỗ vua ngồi, đó là một
sự ngưỡng vọng ngôi trời (Thượng Đế). Nghĩ ra đó là một
cách khiêm cung của nhà vua với Thượng Đế đến vô cùng
vậy.
Buổi Cao Đài, Đức Chí-Tôn xưng chính danh và có lời tiên tri:
CAO như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng.
ĐÀI tại Nam phương đạo thống truyền.

NAM DƯƠNG
南 洋
F: Malaisie.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN N▐

19

Nam Dương 南洋: Nước gồm có các quần đảo ở phía Nam
Thái-Bình-dương nên cũng gọi là Nam-Dương quần đảo.

NAM ĐẠI LỤC (Địa)
南 大 陸
F: Continent austral.
Nam đại lục 南大陸 (Địa): Đại lục ở miền Nam, gần Nam-cực.

NAM ĐẢNH
南頂
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê Văn Duyệt giáng cho thi:
Xa thơ biến gảy rời vương thất,
Nam đảnh hầu thay sáng quốc-gia.
Ách nước nạn dân gần muốn mãn,
Hết hồi áp chế tới khi hòa.

NAM ĐẦU SƯ ĐƯỜNG
男头師堂
Tòa nhà của vị Đầu Sư nam phái làm việc cùng với các ban bộ
liên hệ trong việc Đạo-sự.

NAM GIAO
南郊
(Nam là phương Nam; giao là khoảng cách xa đô thành
khoảng trăm dặm. Ngày xưa, người ta đắp một cái nền ở phía
Nam kinh thành để làm lễ tế trời, nên gọi là "Lễ Nam giao").
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Hiện ở Huế còn "Đàn Nam giao". Chỉ có nhà vua mới được tế
Trời nơi đàn Nam giao này mà thôi. Làng xã thì tế xã tắc, còn
người dân thì tế ông bà tổ phụ của mình. Do đó lòng người
dân luôn ngưỡng vọng đến trời đã ban cho mưa thuận gió
hòa, nên tự đặt ra một chỗ ở ngoài trời, trong sân nhà để thờ
cúng bằng bông trái, nhang đèn, gọi là "Bàn Vọng thiên". Ngày
nay, Đức Thượng đế mới cảm lòng hiếu đạo ấy mà ban cho
dân Việt Nam một mối Đạo Nhà, chính mỗi nhân sanh được
thỉnh Đấng Thượng Đế vào ngự trong nhà của mình mà bái
kỉnh hằng ngày. Từ đó những người có Đạo Cao-Đài rồi thì
không còn lập "Bàn vọng thiên" ở ngoài trời nữa.

NAM NHI
男兒
E: Men.
F: Hommes.
Nam nhi là chỉ những người trai trẻ. Nam 男 là con trai, đàn
ông, theo chữ Hán thì trên là chữ Điền 田 là ruộng, dưới là chữ
Lực 力 là sức khỏe; tức nhiên Nam là người đàn ông có sức
khỏe để làm ruộng. Bởi dân Á-châu phần đông sống nghề làm
ruộng, mà muốn làm ruộng phải có sức khỏe mới đảm đương
nỗi công việc nặng nhọc và hầu như trường kỳ gắn bó với con
người. Nhi 兒 là trai trẻ, thiếu niên. Nói chung là người đàn
ông khỏe mạnh. Tuổi trẻ là sức trai đang vươn lên.
Thầy dạy:
Nam nhi ơn nhà cùng nợ nước,
Trung hiếu còn đây, nhớ nghe con!

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NAM NỮ THỌ THỌ BẤT THÂN
男女受授不親
(Nam nữ là trai và gái "Nam nữ, âm dương" thọ 受 là nhận, thọ
授 là trao, bất thân là không gần gũi nhau). Theo quan niệm
thời xưa thì khi hai người nam nữ muốn trao đổi nhau vật gì
phải có mặt người thứ ba, xem như làm chứng cho cuộc gặp
gỡ
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Có một điều ngộ-nghĩnh là chúng ta ngó thấy Nam hóa Nữ,
Nữ hóa Nam không còn hình ảnh nữa, đến bây giờ trong Đài
ấy hiện ra hai ánh lửa: Nếu người nào thiếu lòng thương yêu
không biết thương mình, không biết thương người, nếu phạm
vào luật thương yêu ấy thì dầu Nam cũng phải hóa Nữ. Nữ đã
trọn kiếp tu thật-hành nghiêm luật thương yêu đó thì đặng hóa
Nam. Có một điều ta nên để ý là không biết lúc nào họ ra cửa,
khi họ ra không biết họ ra cửa nào, chúng ta ra chỉ biết mình
thôi, không thể gì đoán được mấy người kia, nếu có đoạt
phẩm-vị họ chỉ biết lấy họ mà thôi, họ thành Tiên, thành Phật
cũng tại đó, khi họ ra Nam hóa Nữ, nếu họ có tội tình gì thì bắt
họ phải trở lại đầu kiếp. Dầu cho hình luật định họ phải đầu
kiếp, nhưng họ còn quyền duy chủ của họ nữa, không có
quyền luật nào buộc họ phải đầu kiếp liền được, họ đặng vô
Đài ấy 1.200, 2.400 tới 3.000 năm ở đó an nghỉ vui hứng, ngày
giờ nào biết ta có thể đầu kiếp trở lại, đặng chuyển Pháp, đến
giáo Đạo, hành Đạo, chừng ấy chúng ta ra khỏi Niết-Bàn đặng
đầu kiếp. Ngày ấy chúng ta định cho chúng ta chớ không phải
Ngọc-Hư-Cung định cho chúng ta, ta có quyền tự chủ khi đã
định nơi cõi Hư-Linh; còn khi mang xác phàm này rồi thì mình
không định được nữa. Có nhiều Đấng Thiêng Liêng đến trọn
một kiếp sanh mà không làm gì được lại phải đầu kiếp. Ấy vậy
chúng ta nên kể trong sử của chúng ta từ thử đến giờ, nhứt là
Đạo-Giáo họ để tâm-thần tìm cho nhơn-sanh một thuyết,
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thuyết không đúng với chơn-lý Thiêng-Liêng chút nào, họ lập
thuyết là phân chúng sanh ra Nam Nữ, làm ra khuôn-khổ
"Nam Nữ thọ thọ bất thân", cả nền Tôn-Giáo tạo ra PhápGiới bất công là Nữ bao giờ cũng chịu thiệt thòi hơn Nam. Đạo
vợ chồng ở trên thế gian này chúng ta nên cẩn thận để ngày
kia về đến Bát Quái-Đài khỏi thất lỗi với vợ, nếu người vợ đối
tròn bổn-phận với mình thì họ được hóa Nam, chừng ấy là
người bạn mật thiết với chúng ta; thoảng như chúng ta làm sai
với Bạn chúng ta, thì ngày kia Bạn ta trách ta rằng: Tôi xuống
trần chung sống với Bạn, những cảnh khổ Bạn không dìu dắt
tôi, Bạn còn hân-hủi tôi nữa, câu trách ấy ta phải chịu không
thể gì trả lời được. Vì cớ cho nên Phật-Giáo cho Nữ đồng
quyền Nam, Bần-Đạo nói quả quyết rằng: Chừng nào chúng ta
thấy nơi mặt thế này đoàn em Nữ phái mình biết sợ, kiêng nể
Pháp Luật thì nó cũng như Nam vậy. Nếu bạc đãi nó, hủy bỏ
nó không dìu-dắt đồng sống nhau, ngày giờ đến Bát-Quái-Đài
nó hóa Nam dòm lại nó là người Bạn quí nhứt của mình, cũng
chịu đau khổ trọn kiếp sanh, chúng ta tưởng lấy làm đau đớn
không giúp được, trái lại còn khi rẻ gớm ghiết. Chúng ta đến
sẽ thấy chỗ đó không còn Nam Nữ nữa. Hư-Linh kia quả quyết
rằng: Có nhiều bạn Nam ta quen biết, đầu kiếp Nữ tại thế-gian
này, không biết là bao nhiêu, nhiều lắm. Có các Đấng cao siêu
đến Nguơn Tứ Chuyển này đặng tạo hình các chơn-hồn, họ
xuống tại thế đặng chuyển thế, dầu Nam Nữ ở các Cung cũng
đến tại thế gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để
chuyển thế, chơn thật nơi cõi Hư-Linh kia không phân biệt
Nam Nữ, Đức Chí-Tôn nói: Nam không được lấn quyền hành
hơn Nữ, Nam Nữ đều con của Đức Chí-Tôn hết, nói như thế ta
biết không có gì lạ."
Đức Lý Thái Bạch dạy tại Thánh Thất Tây Ninh (Từ Lâm Tự)
Thứ Năm: 02-12-1926 (âl 28-10-Bính Dần)
"Thầy sai Bần Đạo đến sắp đặt trang nghiêm trong Thánh
Thất. Bần Đạo phân phép từ ngày nay, hễ nhập Thánh Thất
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì phải giữ phép: Nam Nữ bất thân. Nam ở Ðông hiên, Nữ ở
Tây hiên. Hai bên không lân cận nhau. Nam theo Nam, Nữ
theo Nữ. Cấm cười cợt trững giỡn với nhau. Trừ ra vợ chồng
hay là chị em ruột, anh em ruột đặng chuyện vãn nhau nơi
Tịnh đàn. Còn kỳ dư, như hai đàng muốn chuyện vãn nhau,
phải có hai người chứng, một bên Nam, một bên Nữ. Phòng
trù, dầu phải chung lộn với nhau buổi nấu nướng, khi dọn ăn,
chẳng đặng lộn xộn cùng nhau, nghe à!..Thơ Thanh, Hiền hữu
phải viết luật cấm nầy dán nơi Thánh Thất. Nghe à!"

NAM PHẦN
南份
F: Sud-Viet Nam.
Là phần đất nằm vào phía Nam của đất nước Việt Nam. Trong
thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam thì gọi đây là Nam-kỳ (Nam là
phía Nam, kỳ là cắt ra, chặt ra làm ba phần để trị) Rồi cũng
còn gọi là Nam bộ, cũng cùng nghĩa với Nam phần vậy.
Đức Thượng Sanh nói: "Do lịnh Ðức Chí-Tôn Ngọc Hoàng
Thượng-Ðế ba vị Cư, Tắc, Sang lần lượt đắc phong vào HiệpThiên-Đài là Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh hiệp với
chư vị Bảo Văn Pháp-Quân, Bảo-Pháp, Hiến-Pháp, Khai
Pháp, Tiếp-Pháp chia nhau đi khắp các Tỉnh Nam-phần để
phò loan, thâu người cầu Ðạo nhập môn."

NAM PHONG THỬ NHỰT BIẾN NHƠN PHONG
南風此日變人風
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong" là gì?
Đức Hộ-Pháp nói: "Chánh văn Nam-Phong nghĩa là phong-tục
nhà Nam thử nhựt là ngày nay, biến nhơn phong là thành
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phong-hóa của con người. Chữ Nhơn 人 ấy Chí-Tôn không nói
là nhơn-loại hay nhơn-sanh, chỉ nói là con người, nghĩa là
phong-hóa của con người mà thôi, mà muốn nói đến con
người tức là nói đến toàn thể nhơn-sanh vậy. Ta sưu-tầm cái
câu ấy và xem coi ta có cái gì đáng giá-trị để đem ra cho toàn
nhân-loại chăng? Ta đã chán biết rằng nhơn-sanh trên mặt địa
cầu này, nguyên-do do sự tương-liên của chồng vợ khởi đoan
trước hết; có chồng vợ mới ra gia-đình, gia-đình mới ra hương
đảng, hương-đảng mới ra quốc-gia xã hội; mới biến ra toàn
thể toàn cầu vạn-quốc. Nguyên-do trọng-yếu là cả sự liênquan ấy khởi đoan nơi cặp chồng vợ trước hết, mà quan-hệ
hơn hết là gia đình. Vì cớ nên Đức Khổng Phu-Tử mới đem
triết-lý đặng lập xã-hội nhơn-quần, chung cho đến tương-lai
toàn quốc, Ngài dùng phương-pháp của Nho-Tông và lấy chơn
tướng của con người là Tu-thân để tạo mình trước đã, tìmtàng chỗ đáng làm người đã, rồi mới biết đến Tề gia, đó là tìm
phương an-nhàn đặng chỉnh-đốn khuôn phép nhà, kế Trị quốc
là nâng-đỡ tinh thần quốc-gia, có định quốc-gia được rồi mới
do theo khuôn khổ ấy mà Trị, Bình thiên-hạ. Bây giờ chúng ta
quan-sát nhơn luân coi thế nào, rồi quan-sát đến triết-lý của
Tổ-phụ ta để lại như thế nào mà có được câu quí và có thể
"Nam-phong thử nhựt biến nhơn-phong". Đạo nhơn-luân trên
mặt địa-cầu này, nhứt là bên Âu-châu ngày nay đã ra thô-bỉ,
đó là Đạo nhơn luân đã đi đến trụy-lạc, chồng chẳng phải
chồng, vợ chẳng phải vợ, cho đến việc hôn-phối là phép trọnghệ đem hiệp hai đời sống của Nam và Nữ buộc vào khuôn khổ
tạo đoan nhơn-loại thêm nữa, mà đối với khuôn-khổ tươngliên vợ chồng, đầu óc của nhơn-loại tấn-triển trí hóa rất cao rồi
sanh tệ; tệ đến mức nói rằng sống tại thế-gian này mỗi người
đều có quyền tự-do, lấy cái quyền ấy mà nam nữ định phận
cho nhau, nghĩa là tự-do kết-hôn không cần cha mẹ, thế là
"buôn đầu chợ bán cuối xóm" không trọn tình với nhau, vì đó
mà vợ chồng không bền bĩ. Lại nữa, cha mẹ có trí-hóa hơn,
lịch-lãm hơn, biết lựa chọn người rễ phù hạp với tánh-đức của
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đứa con mà định đôi bạn, cho nên từ trước đến giờ có khi cha
mẹ định hôn cho con mà hai kẻ Nam Nữ đó chưa biết nhau,
thế mà chẳng hề khi nào sơ-siển, hôn-nhân vẫn thành-tựu.
Tuy không biết trước nhau mà kết cấu vợ chồng, giữ Đạo trọn
đời không sai là do bởi gương-mẫu gia đình của cha mẹ để lại
cho con hiển-nhiên trước mắt. Cả phong-hóa tồi-bại trên mặt
địa-cầu này, nhứt là nước Mỹ, hiện giờ ta nhìn thấy sự tồiphong bại tục ấy không thể tả được. Ví như tại Hollywood là
nơi quay phim chớp bóng danh tiếng, dám cả gan ra cái tuồng
nam nữ định hôn với nhau trong 24 giờ, đặng chỉ tập có cái
hun nhau cho mặn nồng, cho thiên-hạ thấy thiệt, những quái
tượng về nhân-luân thấy gớm-ghiết làm sao! Các nước Âuchâu định cho tự-do kết-hôn đặng phỉ chí tương-liên, nên sự
phối-hiệp nhơn duyên rất rẻ-rúng: vì lợi, vì danh, chớ không vì
yêu-ái, nên ân-tình đã hết là vì đó. Phong hóa gia-đình dường
đó, quốc-phong mới thế nào? Sự tồi bại khuôn mẫu đó là
hung-tàn bạo-ngược, vì xu-hướng theo vật chất mà không còn
mảy mún gì có tánh cách gia-đình. Đã ra mặt xã-hội, sống
không tinh-thần xã-hội, cho đến vợ chồng kết cấu cùng nhau
cũng như con vật kia thì chỉ có thể tạo sanh ra con vật mà thôi.
Vì cớ nên cả hoàn-cầu đều xu-hướng theo duy vật: cha không
đáng phận cha, sanh con là vì rủi sanh, vì lỡ mà sanh đó thôi,
tức nhiên cha không thương yêu con, con làm sao thương yêu
cha được, rồi con đối với cha không hiểu là do căn bản vợ
chồng coi nhau không ra gì. Phong-hóa nhà Nam đương nhiên
suy đồi, hình như cũng bị bịnh chướng ấy lây rồi. Dòm lại
Nam-Phong tốt đẹp biết bao mà bị ảnh hưởng Âu-Châu còn
phải thay hình đổi tướng thành ra thô-bỉ như thế ấy, huống lựa
là các quốc-gia lạc-hậu không văn-hóa, không thuần-phong.
May thay! Nếu Chí-Tôn đến không kịp thì phong-hóa nhà Nam
cũng suy tồi như vạn-quốc vậy. Ngài đến chỉnh-đốn, dùng áitình làm căn-bản, mà ái-tình cần yếu là do nơi chồng vợ gây
nên. Ái-tình cốt buộc nam nữ tương thân, aí-tình không vì
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quyền-lợi, dùng ái-tình mà lập nên xã-hội phong-hóa nhà Nam
ta cũng do ái-tình mà thành tướng. Một đôi vợ chồng ở với
nhau dầu đến trăm tuổi cũng coi nhau như bạn, như khách,
biểu sao con cái không đồ theo. Đối với bực cha mẹ mà có
tình ái như thế thì tức nhiên con cái cũng bắt chước mà rập
theo một khuôn, một mẫu. Phong-hóa trước đây trăm năm,
trước khi chưa chịu ảnh-hưởng của Âu-Châu, Bần-Đạo dám
chắc rằng phong-hóa của nước Nam đứng đầu các dân tộc.
Mặc dầu bị nạn ảnh-hưởng tồi-bại ấy, nhưng ông cha ta vẫn
cố thủ nền phong-hóa của mình, nên thiên-hạ gọi là thủ cựu
hay là gì gì cũng mặc kệ. Cái Phong-hóa 4.000 năm của tổtiên lưu lại đến ngày nay cố giữ lấy cho nguyên-vẹn mà thôi, vì
nó là một gia-tài thiêng-liêng vĩ-đại của ta đó. Chí-Tôn đến lấy
phong-hóa ấy đặng chỉnh-đốn bắt đầu từ vợ chồng, đến giađình, quốc-gia, đến cả địa cầu này. Chúng ta có của báu ấy
cho nhơn-loại cần dùng đặng chỉnh-đốn gia-đình của họ, nên
Chí-Tôn để câu "Nam-phong thử nhựt biến nhơn-phong" là
đúng lý vậy". (Đức Hộ-Pháp thuyết ngày 26-4 Mậu-Tý -1948)

NAM TẢ - NỮ HỮU
男左女右
E: Man on the left, woman on the right.
F: Homme à gauche, femme à droit.
Nam: Đàn ông con trai, trái với Nữ. Tả: bên tay trái. Hữu: bên
tay mặt.
Nam tả là đàn ông (phái Nam) ở phía tay trái. Nữ hữu là đàn
bà (phái Nữ) ở phía tay mặt.
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Tòa Thánh day mặt về hướng
Tây tức là chánh cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái
Thầy là cung Càn, bên tay mặt Thầy là cung Khôn. Đáng lẽ
Thầy phải để 7 cái ngai của phái Nam bên tay trái Thầy tức
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bên cung Càn mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho
đủ Ngũ Chi, cho nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là cung
Đoài cho đủ số.
Ấy vậy, cái ngai của Đầu Sư Nữ phái phải để bên cung Khôn
tức là bên tay mặt Thầy."
Như vậy, chúng ta thấy: bên tay trái của Đức Chí Tôn dành
cho Nam phái (Nam tả) vì bên tả thuộc cung Càn theo Bát
Quái Đồ Cao Đài, và bên tay mặt của Đức Chí Tôn dành cho
Nữ phái (Nữ hữu) vì bên hữu thuộc cung Khôn theo Bát Quái
Đồ Cao Đài.

NAM TÀO - BẮC ĐẨU
南曹-北斗
(Nam Tào 南曹 là một ngôi sao ở phương Nam, còn gọi là
Nam Cực Tinh 南極星. Bắc Đẩu 北斗 là một ngôi sao sáng
nằm ở phương Bắc. Sao Bắc Đẩu là một Định tinh nằm trong
bảy vì sao, gọi là Thất Tinh 七星). Nam Tào và Bắc Đẩu là hai
vì sao nằm trên trục Nam Bắc của địa cầu. Khi địa cầu tự quay
hay quay xung quanh mặt trời, hai vì sao này vẫn luôn luôn
nằm theo hai hướng Nam Bắc của địa cầu.ấy. Gọi là Nam Cực
tinh 南極星 vì nó xác định gần đúng hướng Nam của địa cầu.
Rất khó nhìn thấy sao Nam Tào, bởi nó ở rất thấp, nằm gần
chơn trời. Muốn tìm sao Nam Tào, phải tìm chùm sao chữ
Thập (La Croix du Sud), kéo một đường thẳng tưởng tượng
nối dài, nét sổ dài của chữ Thập xuống phía chơn trời, mới
gặp một ngôi sao hơi lu một chút, đó là Nam Tào.
Tương truyền: Nam Tào - Bắc Đẩu là hai vị Tiên nắm Bộ sanh
và Bộ tử của nhơn loại.
- Nam Tào còn gọi là Nam Cực Tiên Ông coi về bộ sanh. Có
câu "Rủi Thiên số Nam Tào đã định"
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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- Bắc Đẩu Tiên Ông coi về bộ Tử.
Theo Đức Hộ Pháp, nơi Cung Nam Tào- Bắc Đẩu có một
quyển sách Thiên Thơ để trước mặt ta, dở ra xem thấy cả tên
và kiếp sanh của mình đã làm gì thì trong quyển Thiên Thơ ấy
nó hiện tượng ra hết; chúng ta tự xử chúng ta, mình làm Tòa
để xử mình, hoặc mình phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị
nào, mình đứng đến mức nào, thì cũng do mình định đoạt lấy.
Vị Chưởng quản nơi Cung ấy theo tiếng phàm đặt tên là Nam
Tào - Bắc Đẩu".
Ngài Hiến Pháp nhắc: "Tôi có bổn phận phải nhắc nhở anh chị
em toàn Đạo nên thận trọng mỗi hành vi của mình để tránh
thất thệ đối với Đức Chí-Tôn cùng các Đấng Thiêng liêng. Tôi
cũng xin nhắc lại lời Thánh giáo của Đức Chí-Tôn ngày 12
tháng 6 năm Bính Dần (1926) có câu: Nếu cả thế gian này biết
tu thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Đình mà làm cho tiêu tại, tiêu
nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu thì là Thiên Đình cầm
bộ Nam Tào cũng chẳng ít chi!
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc Ðẩu,
"Kìa im đìm phúc hậu Nam Tào."

NAM TÔNG THIỀN (Phật Học)
南宗禪
Nam Tông Thiền (C: nánzōng-chán; J: nanshū-zen) Thiền
Tông do Lục Tổ Huệ Năng sáng lập sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn.
Bắc Tông Thiền được Thần Tú Thiền sư khai sáng nhưng sau
vài đời tàn rụi. Vì chia ra hai phái như vậy nên người ta
thường gọi "Nam Năng, Bắc Tú" 南 能 北 秀.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN N▐

29

NAM THANH NỮ TÚ
男清女秀
Nam: Đàn ông con trai, trái với Nữ. Thanh: trong sạch. Nữ:
con gái. Tú: đẹp. Nam thanh nữ tú là trai xinh gái đẹp.
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng liêng Hằng Sống:
"Con người ở thế gian này gọi Nam thanh Nữ tú, nhưng BầnĐạo quả-quyết rằng: thế gian này không có, nếu có thì cũng
chẳng đẹp bằng, ở trên đó không người nào không xinh, nơi
cảnh ấy không cần gì ăn mặc, họ muốn thì hiện-tượng có. Tỷ
như mình muốn cái gì đẹp thì có cái nấy, nhứt là mấy cô nhỏ
muốn chi đặng nấy, cái kiếp chúng ta nơi cảnh này là cảnh giả,
chúng ta đoạt ý muốn một điều vui hơn nữa là những người
thiếu-thốn nơi mặt thế này nếu họ đoạt vị được thì ngày đó họ
vui hưởng biết bao nhiêu."

NAM UYÊN
Nam Uyên 南淵: cái vực ở phương Nam
Thi văn dạy Đạo có câu:
Bất quản hổ tranh thâu Bắc Cực,
Chỉ nguy long đấu đoạt Nam Uyên.

NAN
Nan 難: Khó khăn. Thí dụ: Nan đào, nan phân, nan giải.

NẠN NGUY
Nạn nguy 難危: tai vạ nguy hiểm
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cả kêu thức tỉnh hỡi ai,
Thành tâm hối ngộ Cao Đài cứu nguy.
Nếu mà dụ dự diên trì,
Phải cam chịu lấy nạn nguy buổi nầy.

NẠP DỤNG
納 用
F: recueillir et employer.
Nạp dụng 納用: thu dụng.
Pháp Chánh Truyền: "Mừng thay cho nhân-loại chút ít rồi. HộiThánh chơn truyền Tân-Pháp đã đạt đặng như phép "Giải
oan", phép "khai sanh-môn, Ban kim-quan"…lại còn nhiều Bípháp nữa mà Hộ Pháp chưa có lịnh truyền và lại bị chúng
sanh và Hội Thánh còn mờ-hồ không nạp dụng. Ngày nay
chẳng biết các Đấng Thiêng-liêng là chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật tại Bát Quái Đài đã…làm cho các Tôn-giáo đã lập thành
trên mặt địa-cầu này phải kinh-khủng, sợ sệt. Cười!"

NAO NƯ
Nao nư: Lo lắng,xốn xang.
Đức Phật Mẫu giáng tại Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 610-1949) nói: "Khi Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo thì Người đã tìm
phương giải kiếp, buộc các con hành Đạo phế đời. Thử hỏi
các con có tùng pháp y lời Minh Thệ của các con chăng? Lấy
thanh tâm đoán xét thì phép Ngũ Lôi đã đúng Thiên điều. Mụ
lấy làm xốn xang áo não khi rước mấy đứa qui hồi với tràn trề
giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệt, chớ không đoạt quả chút nào
hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho nao-nư lòng
Mụ".
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NÁO LOẠN
Náo loạn 鬧亂: biến động dữ dội, loạn động, lộn xộn mất trật
tự
Đức Phật Mẫu: Báo Ân Từ, đêm 15-8-Kỷ Sửu (dl 6-10-1949).
"Mụ lấy làm thậm cảm thành tâm của các con đoái tưởng đến
Mụ. Mỗi phen gần gũi là mỗi phen làm cho Mụ phải nhớ đến
oan nghiệt kiếp sanh của mỗi đứa. Thế thời vẫn đương cơn
náo loạn, Mụ hoài tưởng đến công quả của chủng tộc các con
thì buộc phải nhìn rằng mặt công bình thiêng liêng không sai
sót. Thử xem lại trong khoảng 200 năm trước, thì tấn tuồng
đời của mấy con vẫn y hệt như ngày nay không khác: vay vay
trả trả, chẳng mất mảy nào: Tây Sơn cũng Nguyễn, mà
Nguyễn cũng Tây Sơn".
Đức Hộ-Pháp nói: Hồi tưởng lại việc đã qua trong các thời
xưa, nhứt là thời cận đại và lấy kinh-nghiệm xét đoán, nhận
thấy nơi nào hễ sôi-nổi phong-trào náo-loạn lôi cuốn con
người vào lối diệt-vong thì cập theo đó sản xuất một mối ĐẠO
mới để cứu vớt sanh-linh khỏi nơi đồ thán".

NÁO ĐỘNG THIÊN CUNG
鬧動天宮
Thầy nói: Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánh
giáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn-nàn trách cứ Thầy thay!"
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NÁO NHIỆT
鬧熱
F: Trouble, tumulte.
Náo nhiệt 鬧熱: Rộn ràng, ồn ào.
Đức Chí-Tôn nói: "Các con nghe Thầy: Sự biến xảy ra đến nay
đã thành một trường ngôn luận, có khi cũng náo nhiệt đến
nền Ðạo. Kẻ gọi Tà, người nói Chánh. Nơi Thiên thơ đã có
dấu ràng ràng. Các con có đi tranh luận cũng nhọc công vô
ích. Kẻ hữu phần, người vô phước, tin tin, không không, cũng
chẳng sửa cơ Trời đặng."

NÁU NƯƠNG
F: Se mettre à l’abri.
Náu nương: Trú ẩn, nương nhờ.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tròi trọi mình không mới thiệt bần,
Một nhành sen trắng náu nương chân.
Ở nhà mượn đám mây xanh kịt,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần,

NẶC DANH
匿名
F: Anonyme.
Nặc danh 匿名: dấu tên
Chào Thiên Tôn và chư vị Đại Thiên phong.
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Trong cảnh buồn nầy, có người quen đến viếng thường cũng
nên cho là hậu tình đó chút.
Đức Hộ Pháp : - Xin cho biết tên.
- Chẳng cần biết tên mà làm gì, thà để gần gũi nhau hay hơn.
Vậy trước khi từ bút, thiếp xin để một bài thi làm của:
THI
Nô-si-lao, tiếng đặt buồn cười,
Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi?
Lượn thảm bổ gành tình ột- ạt,
Gió sầu xô đảnh ái tơi bời.
Yêu phu điểu gọi thương cành sớm,
Giọng ngạn quyên kêu nhớ bụi mơi.
Tổ quốc đon đường bao dặm thẵm,
Đưa xa thăm thẳm một phương trời.
Chú thích:
Nô-si-lao là một địa danh: tên chỗ Đức Hộ Pháp bị lưu đày nơi
Hải đảo Madagascar (Phi châu). Nơi đây có loài chim gọi là
Yêu phu điểu, tức là loài chim tại Hải Đảo, tiếng kêu của nó
như là "trả chí chàng". Cũng gợi nhớ một loại chim quen thuộc
gọi là Ngạn quyên tức là chim Đỗ vũ, thường gọi là con chim
quốc, vì nó kêu "quốc quốc" để tỏ lòng của người xa xứ, luôn
hướng về quốc tổ. Thơ của Bà Huyện Thanh Quan có câu:
"Nhớ nước đau lòng con "Quốc quốc,
"Thương nhà mỏi miệng cái "Gia gia."
Khi Đức Hộ Pháp muốn biết tổ quốc chừng nào thanh bình an
lạc thì xin thưa: Còn xa thăm thẵm vì nghiệt oan của dân tộc
Việt Nam quá nhiều, phải vay trả cho hết rồi mới hưởng hồng
ân của Đức Chí Tôn được. Người nói: Chào Thiên Tôn và chư
vị Đại Thiên phong. Thiếp vì có mạng lịnh đến đây làm bạn bút
nghiên trong lúc chư vị đặng mạng lịnh Chí Tôn cho ngơi nghỉ
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nơi đây. Chí Tôn than rằng: Chức sắc Thiên phong bên Cửu
Trùng Đài thiếu hùng biện văn tài đặng làm tay qui phục sanh
chúng. Vì cớ ấy mà triết lý Đạo khó phổ thông cho toàn thiên
hạ. Nhưng Chí Tôn nhứt định giao chơn truyền cho mấy vị đây
mà thôi. Thiếp xin trích thi văn dìu bước chư vị Thiên phong
vào khuôn viên đoạt thành khẩu khí rồi lần lượt dẫn vào mặt
luật của Ngô Thường Quân là cháu hai đời của Ngô Tôn Sách,
sau tân phong lên làm Phong Hầu, nên gọi là Tấn luật.
Tái cầu:
Chào Thiên Tôn và chư vị Thiên phong. Vì có mạng lịnh nên
thiếp xin phép cho thiếp thố lộ đôi điều. Khi Thầy thiếp là
Vương Thất Nương có về chầu và dâng sớ cho Đức Chí Tôn
tỏ nỗi sự khổ hạnh nhọc nhằn của chư vị nơi đây. Đức Chí
Tôn lấy làm đau đớn thương tâm. Nhứt định chính mình Người
đến nơi an-ủi. Nhưng Đức Lý Giáo Tông can gián rằng: E nhẹ
Thiên nhan, để cho người cam lãnh phận sự ấy. Hại thay! Đôi
bên Thiên Chúa và Cao Đài đương khắc đấu nhau nơi Ngọc
Hư Cung nhiệt liệt, nên chẳng cho người nơi Thiên Cung đến
được. Người mới từ Kim Bàn xuống Âm Quang đặng giao
Thầy thiếp giúp sức. May thay, nhờ chư vị thương yêu trìu
mến, thầy thiếp mới dạy thiếp đến làm bạn bút nghiên hầu liệu
phương an ủi, nên thiếp dạy thi văn, còn về mặt thuyết minh
thì để cho Thiên Tôn huấn luyện:
THI
Đã phong trần chịu phong trần,
Có thân âu phải biết thương thân.
Nam xa ví chẳng vì đường khó,
Việt đảnh mong chi đượm lửa mừng.
Nặng gánh giang sơn là Thương Trụ,
Nhẹ đai cung kiếm ấy Thường Quân.
Ngũ hồ tứ hải không lưu lạc,
Mặt địa- cầu Ta vốn định chừng.
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Nam xa: tích Ngô Sĩ Liên đi sứ bên Tàu, nhờ Châu Công cho
một cỗ xe có để địa bàn chỉ nam, hướng theo đó mà đi về
nước. Ôi! Đường đi qua núi xuống đèo, trăm bề khó nhọc, nhờ
vậy mà biết con đường bộ từ Nam chí Tàu, mới hành binh
đuổi quân Tàu về nước. Sau lấy đặng hoàng triều, lập nên
quốc pháp, nên thi sĩ đời sau cho "Nam xa" là việc tối linh mà
tối báu.
Việt đảnh: là lư đảnh để thờ Hoàng tộc, ai thâu đặng bá tánh
thì bá tánh là con cái của Hoàng tộc, sau lập tổ miếu mà thờ
gọi là "Lư hương đảnh Việt".
THI
Hòn đảo nầy đây trước nhốt tù,
Mà nay làm khám khảo thầy tu.
Quả như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây man, Nhựt bổn trừ.
Đức Ngài liền nói với quí Chức sắc chung khổ rằng: Chúng ta
sẽ về nước một ngày gần đây. Tiếp sau có hai câu Nho:
Vân tróc đằng phong phi yểu yểu,
Triều tri tẩu bá khứ bôn bôn.
Thích nôm:
Cuồn cuộn mây đưa theo lượn gió,
Ồ ào sóng rượt chụp khuôn thuyền.

NĂM ÂM
F: les cinq sons.
Năm âm: năm thư âm thanh
Đêm thanh vắng lên dây trổi nhịp,
Khải năm âm cho hiệp cùng nhau.
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Chớ phân tiếng Thổ tiếng Bào,
Thạch Kim với Mộc hòa vào mới vui.
Dữ Tư Trước trước thêm mùi du thủy,
Cách sơn xuyên hòa mỹ nương nhau.
Xưa kia đều khách Thiên Tào,
Nay đây cảnh tục tranh cao lợi quyền.
Dạo đàn cảm tác của Bà Bát Nương (21-2-1929)
Gượng khải năm âm giải tấm lòng,
Nhắn đưa gió ái đến thu song,
Gióng dây lìa nhạn sầu nghiêng ngửa
Dở ngón rơi loan thảm chập chồng.

NĂM BƯỚC KHỔ
"Cái khó đời lại còn gây thêm lắm điều tăng khổ, đời càng khó
phận càng gay, đời càng hay càng sanh nỗi khó; nếu chúng ta
không khảo duợt tận tâm cái vấn đề cơ sanh hóa chúng ta, mà
quyết định lấy một chương trình, hầu nương theo mà điều độ
cái hành vi thân thể, thì là tránh sao cho khỏi hại bởi lạc lầm, vì
vụng trí.
Cái chương trình ấy là những cơ chỉ sanh ra bởi các tư tưởng
của cả Tôn giáo đã lập thành nên Đạo. Chữ Đạo là đường đặt
ra bởi đó, đặng dìu-dắt nhơn sanh khỏi bước đời gay trở; cốt
yếu là lập mục đích, định chuẩn thằng cho kẻ trước hiệp người
sau, kẻ kim hòa người cổ, tóm cả trí lự của nhơn loại, đặng
làm ngọn Huệ-quang soi rọi khắp nhơn gian, mượn cả sự tội
tình sầu thảm của thế mà tạo Bát-nhã-thuyền đặng vớt người
nơi khổ hải.
Phật vì thương đời mà tìm cơ Giải khổ.
Tiên vì thương đời mà bày cơ Thoát khổ.
Thánh vì thương đời mà dạy cơ Thọ khổ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thần vì thương đời mà lập cơ Thắng khổ.
Hiền vì thương đời mà đạt cơ Tùng khổ.
Chữ "KHỔ" là đề mục của khoa học trường đời, phẩm vị: Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật là ngôi vị của trang đắc cử." (Pháp
Chánh Truyền)
Năm bậc thang
là lý Ngũ hành.
Đây là ngay cửa
chính đi vào
Đền-Thánh. Bất
cứ một ai khi
bước vào Đền
đều phải qua
năm bậc thang
này, cũng như
một Đấng làm người dù muốn dù không cũng phải qua:
Người Môn đệ Chí-Tôn phải làm những gì?
Người có thấu rõ những Thể pháp đã hiện hình Bí pháp thì
đây là số 5 chỉ về người biết nhìn vào đó mà sửa đương cho
cuộc đời mình có đủ Ngũ đức, đó là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
đó vậy. Tuy nhiên trước kia thời Mạnh Tử ông chỉ qui về 4 đức
mà thôi, tức nhiên Nhân Nghĩa Lễ Trí. Về sau thì các Thánh
mới thêm đức Tín nữa. Bởi Tín 信 là sự tin cậy, tin tưởng
nhau, nên dù là Nhân cũng phải có Tín, Nghĩa cũng cần có
Tín. Lễ, Trí cũng phải có Tín. Các đức này cần có sự hỗ tương
lẫn nhau:
Kinh rằng:
Cang Tam thường Ngũ phải gìn,
Chứa đức làm lành, làm phước, làm doan.
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NĂM CÂY NHANG (NGŨ PHẦN HƯƠNG)
E: Five sticks of incense.
F: Cinq baguettes d’encens.
Chỉ có Đạo Cao Đài khi đốt hương (nhang) trên bàn thờ Thầy
hoặc bàn thờ ông bà quá vãng phải tuân thủ theo một nguyên
tắc nhất định. Nhứt là trên Thiên bàn phải đốt đủ năm cây
hương.
Ý-nghĩa 5 cây hương: Kinh Nhựt Tụng có dạy: "Khi cúng
Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cắm hàng trong ba cây gọi
là: Án Tam Tài; thêm hàng ngoài hai cây nữa gọi là Tượng
Ngũ Khí".
Đức Hộ-Pháp giải: "Năm cây hương tượng Ngũ khí mà biến
thành Ngũ-hành vận chuyển cả càn khôn thế-giới tức là Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có
mỗi khí, mùi vị và sanh quang của nó chúng ta không thể
hưởng được, nghe được, nên khi làm Lễ đốt đủ năm cây
nhang là đúng theo phép tín ngưỡng là qui pháp lại, mọi vật
trong Ngũ Khí dâng lễ cho Chí-Tôn chỉ có Người vui hưởng qui
pháp ấy mà thôi, cắt nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy.
"Đúng hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển được phải nhờ
đến Ngũ-khí cùng một ý-nghĩa "vạn vật đồng thinh niệm ChíTôn".
Trong quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung
Hậu, có đoạn nói về năm cây nhang như:
"Luận về phép tu tỉnh, năm cây nhang (hương) ấy biểu tượng
năm giai đoạn tu hành, tùy theo công đức mà nên đạo quả.
Năm cây nhang ấy gọi Ngũ phần hương (ngũ là năm, phần là
đốt cháy, Hương là cây nhang)
Giới: là giữ trọn giới cấm cho tâm mình trong sạch. Chúng ta
có sợ Luật Luân hồi Quả báo của Trời, chúng ta mới dấn thân
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vào đường tu niệm. Khi vào đường tu niệm thì phải trọn giữ
giới cấm cho tâm được trong sạch (Phật)
Định: Nghĩa là thiền định cho tâm thần an tịnh. Bấy giờ, đã
trọn giữ giới cấm rồi, phải học về Thể Pháp và Bí Pháp của
Đạo. Chừng ấy, chúng ta mới thiền định cho tâm thần an tịnh
được, tức là thuộc về (Pháp).
Huệ: Nghĩa là thiền định rồi phát huệ. Khi đã thiền định rồi thì
trở thành người có huệ sáng suốt, ấy là đoạt Pháp, thuộc về
(Tăng).
Tri kiến: Nghĩa là phát huệ rồi gia công thêm nữa thì sẽ biết
cái lẽ mầu nhiệm của Tạo Hóa, tức là đắc Lục thông. (Tri kiến,
nghĩa là biết và thấy). Khi đoạt Pháp rồi, bấy giờ ta thấy rõ qua
bên thế giới vô hình và biết được sự mầu nhiệm của Đức Chí
Tôn, ấy là chúng ta đã đoạt Đạo.
Giải thoát: là giải thoát Luân hồi Quả báo. Được giải thoát
Luân hồi Quả báo tức là đoạt đến phẩm vị Phật.
Tri kiến và Giải thoát, thì đến đây là người đã được trở về với
nguyên thủy của người, là "Âm Dương biến tạo Chơn Thần",
hay nói "Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn sanh sanh
hóa hóa, tức là Đạo".
Qua sự huyền linh mầu nhiệm đó, người tín hữu Cao-Đài hằng
ngày khi cúng Thầy, đốt đủ năm cây hương là một sự đại
nguyện, sự nhiệm mầu vô giá. Nghĩa là: Trên thông Thiên văn,
dưới đạt Địa lý, giữa quán nhân sự. Khi mà:
- Ngũ khí điều hòa.
- Ngũ hành an tịnh.
Ngày nay, pháp tu của người Tín-hữu Cao-Đài đã thể hiện tinh
thần của Tam giáo cùng một lúc:
* Cao-Đài Tam-giáo qui nguyên Ngũ chi phục nhứt.
* Người giữ trọn Tam Cang Ngũ Thường.
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* Hằng ngày Dâng Tam Bửu, Ngũ nguyện.
* Người tu hành gìn Tam Qui Ngũ Giới. Một Thể pháp nữa làm
điển hình:

NĂM CHÂU (Ngũ Châu)
五洲
F: les cinq parties du monde.
Năm phần lục địa trên hoàn cầu: Châu Á,Châu Âu,Châu Phi,
Châu Đại dương tức châu Úc (bốn châu này ở Đông bán cầu)
và châu Mỹ (gồm kể cả Nam, Bắc Mỹ, ở Tây bán cầu)
Thầy dạy: "Bốn con đã mang nơi mình mỗi đứa một trách
nhậm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy
một người dữ đặng hiền, huống chi trong Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy
các con phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả Năm Châu, thì trách
nhậm ấy lớn lao là bực nào? Cái hạnh và cái đức của các con
nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn
và gương soi của nhơn loại; phải tập mình cho xứng đáng.Các
con có đặng hạnh phúc ấy là do học đặng mảy mún nơi Thầy,
mà Thầy dạy các con chẳng nghe, Thầy sai các con chẳng
tuân. TU THÂN còn chưa xong, thì thế nào mong mỏi thành
Tiên Phật đặng?...
Thầy dạy: 20 Février 1926
Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu?
Quyền phép Càn Khôn một túi thâu.
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp,
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu.

NĂM ĐỊA CẦU CÓ NHÂN LỌAI Ở
Năm địa-cầu có nhơn-loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Đức Hộ-Pháp nói trong "Con đường Thiêng liêng Hằng Sống"
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"Mỗi người đều có một phẩm-vị đặc-biệt của mình, mỗi kiếp
sanh đều tấn, khi tấn tới có một sở định địa-vị của mình, mỗi
một bước là một đẳng-cấp; đẳng-cấp định giai-cấp của mình,
giai-cấp không phải giống nhau như ở thế-gian này. Bởi địa-vị
không giống nhau, phẩm-vị chỗ nào thì đứng chỗ nấy, không
ai xô đuổi không ai giành giựt được, từ chối gì cũng không
được, bởi không có danh từ, mà danh-từ dường như để sẵn,
bởi có địa-vị sẵn. Đức Chí-Tôn đã nói: "Đại-nghiệp của mỗi
đứa Thầy có sắm sẵn cho đó".
Bây giờ nói về tánh-chất tôn-ti của mình, hàng phẩm của mình
đã không có, biết lấy chi mà định lấy nó, lấy gia-tộc của mình?
Bần-Đạo ngó thấy gia-tộc của các Đấng có mặt tại thế-gian
này, thế-giới nghiệt oan của chúng ta, tức nhiên có năm trái
địa-cầu có nhơn-loại ở, tức nhiên có tên của kẻ đoạt Đạo
được là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Ngoài ra nữa chúng ta ngó thấy:
- Đại gia-đình của Đức Phật Thích-Ca,
- Đại gia-đình của Đức Lão-Tử,
- Đại gia-đình của Đức Khổng-Phu-Tử,
- Đại gia đình của Mahomet,
- Đại gia-đình của Jésus-Christ.
Đại gia-đình vinh-hiển hơn hết là đại gia-đình của Quan-Âm
Bồ-Tát, tức nhiên Từ-Hàng-Bồ-Tát, vinh-hiển hơn hết là gia
đình ấy.
Ấy vậy gia-đình nào thì có phần trong gia-đình ấy, xây chuyển
họ có tương-thân với nhau một cách mật-thiết, như một chơnlinh Kim-Thanh-Quan xuống thế này, có lẽ đầu-kiếp trong giađình của Từ-Hàng-Bồ-Tát, hay là của Khổng-Phu Tử, hay là
của Mahomet, hay là của Phật Thích-Ca, cho nên các chơnlinh ấy họ đã liên-quan mật thiết; vì lẽ ấy cho nên Càn-Khôn
Vũ-Trụ có tên mình, dầu mà chúng ta muốn biết số trái địa-cầu
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thì chúng ta không thể gì biết được, chỉ có năm trái của chúng
ta ở thì chúng ta biết mà thôi, chúng ta không biết cho hết."
Đức Hộ-Pháp nói tiếp rằng: "Chúng ta phải biết các Đấng nhập
vào Ngọc-Hư-Cung, tức nhiên các Đẳng Linh-Hồn ấy đã đoạt
kiếp được. Có những kẻ đến thế nhập vào pháp-thân mà họ
đã tạo căn quả, thì cả Tông-Đường họ khổ não lắm. Bần Đạo
nói Tông-Đường Thiêng-Liêng thường ở tại Ngọc-Hư-Cung: Cao trọng hơn hết là Tông-Đường của Quan-Âm Bồ Tát tức
nhiên Từ-Hàng Bồ-Tát.
- Tông-Đường cao trọng thứ nhì là Tông-Đường của ĐịaTạng-Vương-Bồ-Tát,
- Tông-Đường thứ ba là Đức Di-Lạc.
Ba Tông-Đường cao trọng hơn hết, còn nhiều Tông Đường
khác nữa. Mỗi người đều có Tông-Đường đặng ngồi ở đây là
chờ ta."

NĂM ĐIỀU CẤM CƠ BÚT
Năm điều cấm Cơ Bút theo Thánh Lịnh Đức Hộ-Pháp:
Điều thứ nhứt: Mỗi người trong bổn Đạo được phép dùng Cơ
Bút học hỏi riêng mà thôi, nhưng cấm nhặc truyền bá ra ngoài.
Điều thứ nhì: Sự truyền bá ra ngoài có nghĩa là chép Thánh
giáo của người học hỏi riêng rồi phân phát ra cho người khác
xem hoặc tuân hành theo.
Điều thứ ba: Những người nào phạm lịnh trên đây (điều thứ
nhứt và điều thứ nhì) sẽ bị nghiêm trị như sau:
1- Nếu bài Cơ nào để học hỏi riêng mà truyền bá ra ngoài thì
Quân đội và cơ Thánh vệ được phép truy nã người tuyên
truyền và đồng tử, giam cả thảy lại cho tới khi có cơ của HiệpThiên-Đài định phân thiệt giả.
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2- Nếu giả thì đồng tử và người tuyên truyền sẽ bị giao cho
Quân đội tuỳ ý sung vào cơ binh theo lính hoặc Cơ Thánh vệ
cho tới ngày nào tiên tri hay huyền linh nói trong Cơ Bút ấy
thiệt hiện ra có thật cho đủ lẽ.
Điều thứ tư: bất kỳ Cơ Bút nào mà ra lịnh cầm quyền HộiThánh không có mặt đủ Thiên phong Nhị Hữu Hình Đài và nơi
Cung Đạo Đền Thánh xuất hiện, thì Hội Thánh liền ra lịnh bắt
đồng tử và người tuyên truyền Cơ Bút ấy giam lại rồi đệ nội vụ
ra Pháp chánh kết án trục xuất ra khỏi Đạo.
Điều thứ năm: Vị Bảo Thế thơ ký Chánh trị Đạo, chư vị Chức
sắc Hiệp-Thiên-Đài, vị Khai Pháp Chưởng Quản Bộ Phápchánh, chư vị quyền Thái Chánh Phối Sư, quyền Thượng
Chánh Phối sư, quyền Ngọc Chánh Phối sư, Đạo-Nhơn
Chưởng quản Phước Thiện, quyền Tổng tư lịnh Quân Đội Cao
Đài chỉ huy Cơ Thánh Vệ, Khâm Thành Thánh Địa, Nữ Chánh
Phối sư hành chánh và Nữ Chánh Chưởng quản Nữ phái
Phước-Thiện, các tư kỳ phận lãnh thi hành Thánh Lịnh này.
Toà Thánh ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão.
(dl: 29-3-1951)
HỘ-PHÁP Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
Ấn ký.

NĂM GIỚI
(Xem Ngũ giới cấm. Vần NG.)
Năm giới (S: pañcaśīla; P: pañcasīla) Hán Việt: Ngũ giới 五戒
gồm chung: Nhứt bất sát sanh, Nhì bất du đạo, Tam bất tà
dâm, Tứ bất tửu nhục, Ngũ bất vọng ngữ (ấy là Năm giới luật
quan trọng, bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không
tà dâm, không nói dối, không say sưa (Riêng nghĩa từng giới:
Xem thêm chữ đầu: Nhứt bất. Vần NH...)
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NĂM HẰNG (Ngũ Thường)
E: Five cardinal virtues.
F: Cinq vertus cardinales.
Năm hằng, chữ Hán là Ngũ thường, là năm đức tánh thường
có của con người.
Năm hằng gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Kinh Sám Hối có câu:
"Tu tâm sửa tánh ăn-năn,
"Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi."
(Ba giềng - Năm hằng: dịch chữ Tam cang - Ngũ thường)

NĂM LOẠI MẮT (Phật Học)
Năm loại mắt (S: pañcacakṣuṃṣi) Hán Việt: Ngũ nhãn 五眼
Bao gồm:
1- Nhục nhãn 肉 眼 (s: māṃsacakṣus), là con mắt thịt, con
mắt của một phàm phu;
2- Thiên nhãn 天 眼 (s: divyacakṣus), con mắt của chư Thiên,
có thể nhìn thấy được những hiện tượng siêu nhiên, quá khứ,
vị lai, địa ngục...;
3- Pháp nhãn 法 眼 ( s: dharmacakṣus) là con mắt pháp, thấy
được sự đa dạng của các pháp hiện hữu;
4- Huệ nhãn 慧 眼 ( s: prajñācakṣus), là con mắt trí huệ, nhìn
thấu suốt được tính Không (s: śūnyatā) của các pháp;
5- Phật nhãn 佛 眼 ( s: buddhacakṣus), là con mắt của một
bậc giác ngộ, nhìn thấu suốt thể tính của vạn sự.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN N▐

45

NĂM LỰC (Phật Học)
Năm lực ( S, P: pañca-bala) Hán Việt: Ngũ lực 五力 Năm sức
mạnh tinh thần hay năm khả năng xuất phát từ năm Căn (s, p:
indriya) và giúp đạt giác ngộ. Năm lực đó là:
1-Tín lực 信力(s: śraddhābala), là tâm loại bỏ các loại tin
tưởng sai lầm;
2-Tinh tiến lực 精 進 力; s: vīryabala) là năng lực tu trì Bốn
tinh tiến (s: saṃyak-prahanani) cũng được gọi là chính cần, để
diệt trừ bất thiện pháp;
3-Niệm lực 念 力( s: smṛtibala), sức mạnh do tu trì Bốn niệm
xứ (s: smṛtyupasṭhāna) đem lại;
4-Ðịnh lực 定力(s:samādhibala)sức mạnh do Thiền định (s:
dhyāna) mang lại nhằm loại bỏ mọi tham ái;
5- Huệ lực 慧 力 ( s: prajñābala) là sức mạnh nhờ phát khởi tri
kiến Tứ diệu đế. Năm lực là một phần của 37 giác chi (yếu tố
giác ngộ, Bồ-đề phần; s: bodhipākṣika-dharma).
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NĂM RỒNG
Năm rồng còn nói là Ngũ Long 五 龍. Đây là Thuyền có năm
con rồng đỡ đầu cho chiếc thuyền nổi lên hầu đưa Chơn hồn
vào cung Tuyệt Khổ để bái kiến Đức Huyền Thiên Quân.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Năm Rồng đỡ nổi đầu thuyền,
"Vào Cung Tuyệt khổ kiến Huyền Thiên Quân."
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NĂM SẮC DÂN
Đức Hộ-Pháp nói: "Sắc dân của Ấn Độ: chính mình Phật Thích
Ca là dân của Ấn Độ, dân da đen gọi HẮC CHỦNG, Ngài sanh
ra ở đó, da thay vì đen nó hơi hồng hồng, rồi người Đời tặng
Ngài màu hồng, họ gọi Ngài là Kim Thân, vì cớ cho nên các
tượng hình của Ngài đều phết vàng, bởi tại hai chữ Kim Thân
ấy, chính Ngài là sắc dân da đen mà sắc dân da đen là một
Chủng tộc đến mặt địa cầu nầy sớm hơn hết….nhứt là đặc
biệt hơn hết các triết lý cao siêu về mặt vô hình, dân Ấn Độ
đứng đầu hơn hết các chủng tộc. Nó trái ngược lụng lại những
tộc chủng đã noi theo luật tiến hóa, nhứt là chót hết bây giờ là
BẠCH CHỦNG, Tôi thấy họ đã tiến hóa nhiều từ Hắc chủng
lên THANH CHỦNG tới XÍCH CHỦNG đến HUỲNH CHỦNG,
rồi tới Bạch chủng đường tiến hóa của nhơn loại nhiều quá,
sâu xa lắm, tời chừng dòm lụng lại sắc dân Bạch chủng kia
cũng không phải hơn gì sắc dân Hắc chủng, vì Hắc chủng
người đã đến mặt địa cầu nầy hồi ban sơ hết, hay nói là Mẹ
của các giống người hết thảy nơi thế gian nầy, mà người ta
cao siêu như thế đó".

NĂM SẮC HOA TƯƠI
E: The five fresh couloured flowers.
F: Les fleurs fraiches de cinq couleurs.
(Xem thêm ngũ hoa. Vần NG.)
Năm sắc hoa là năm loại hoa tươi, dùng trong cửa Đạo CaoĐài là một sự kỉnh lễ, dâng phẩm vật này lên để tỏ lòng kính
trọng đối với Đức Chí-Tôn và Đức Phật Mẫu là hai Đấng Tạo
đoan đã tạo nên xác hình này. Vì người được thọ bẩm khí
thiêng của Trời đất (ngũ Khí), mới có hình hài là Ngũ Tạng,
qua sự tác động của Ngũ hành. Thế nên: Năm sắc hoa tươi là
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tượng trưng cho Ngũ Tạng và Ngũ Quan của thân thể con
người, tương ứng với Ngũ Hành, như sau:
NGŨ TẠNG
Tâm (tim)
Can (gan)
Tỳ (lá lách)
Phế (phổi)
Thận (thận)

NGŨ QUAN
Lưỡi
Mắt
Miệng
Mũi
Tai

NGŨ HÀNH
Hỏa: màu đỏ.
Mộc: màu xanh.
Thổ: màu vàng.
Kim: màu trắng.
Thủy: màu đen.

Bài Dâng Hoa, là một trong Tam bửu:
"Từ bi giá ngự rạng môn thiền,
"Ðệ tử mừng nay hữu huệ duyên
"Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thượng Ðế rưới ân Thiên."

NĂM YẾU TỐ CỦA VẦN QUỐC NGỮ
Từ lý Dịch suy ra trong bản Vần Quốc Ngữ cũng có những yếu
tố: Thái cực, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ
hành. Do vậy mà người Việt Nam có quyền tự hào về nền văn
hiến của mình:
"Văn hiến bốn ngàn năm có sẵn,
"Chi cần dị chủng đến dâng công"
Việt-Nam là cửa ngõ tiếp nạp các luồng tư tưởng từ Đông
sang Tây, nên tương lai Văn hóa cũng như chữ viết của ViệtNam sẽ trở thành quốc-tế-ngữ hay thế-giới-ngữ cũng không
phải là chuyện lạ. Có vậy mới truyền bá Đạo Trời khắp cùng
thế giới, tức là văn-chương chữ Việt sẽ chở Đạo đi khắp các
nơi, gọi là: "Văn dĩ tải Đạo". Nói rõ hơn thì chữ viết của ViệtNam là gốc từ tiếng La Tinh, nên cách viết từ trái sang phải,
tạo thành một đường ngang của nét nhất 一 còn tinh thần tiếng
Việt thì chịu ảnh hưởng tiếng Trung-hoa cho nên nó theo
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đường thẳng đứng 丨 Hai nét này họp lại thành ra chữ thập 十
chứng tỏ tinh thần Đông Tây hòa-hiệp, cả đến văn-hóa cũng
vậy, đó là về hình thức. Nếu nói về vần Quốc-ngữ thì tiếng
Việt có đủ cả nguyên âm và phụ-âm ấy là lý Âm Dương hiệp
nhứt trong chữ Việt:
1- Nguyên Âm: Kể từ gốc thì có 5 nguyên-âm là: A, E, O, (IY), U tượng cho Ngũ Hành. Gọi là 5 vì có hai chữ I,Y cùng
đồng âm với nhau. Nhưng là 6 vì lý Dịch là biến, mới bao quát
cả Càn khôn được. Đặc biệt nguyên âm là có tính cách trung
tín; nghĩa là một vần đơn phương đọc lên có đủ nghĩa, ví như
Trò A, Trò E. Có 6 vần tức là Tam Âm, tam Dương.
2- Phụ Âm: là những vần phụ thuộc còn lại như: B,C,D,G, H…
Những vần này phải ghép với một nguyên âm, mới có nghĩa,
như: Ba, Be, Bê…
3- Lý Âm Dương gắn liền trong mỗi từ: Như đã biết vần
Việt-Nam có hai loại: Nguyên âm và Phụ âm. Nguyên âm là
Dương, phụ âm là Âm. Trong các nguyên-âm phải kể đến 5
vần chánh, tượng là NGŨ-HÀNH khi biến thái từ vần Tây
phương qua Đông phương, có 5 nhóm:
*AĂÂ, OÔƠ là hai nhóm, mỗi nhóm có 3 vần (con số 2 mà 3),
*EÊ, IY, UƯ là ba nhóm, mỗi nhóm có hai vần (con số 3 mà 2),
cộng chung là 5 nhóm.
Con số 2 là Thiếu Âm, số 3 là Thiếu Dương; cọng chung cũng
là 5. Như trên đã nói về nguyên âm đơn có 5 nhóm. Nguyên
âm biến thể có 5 nhóm: chính là ngũ-hành Âm và ngũ hành
Dương đó vậy. Hai con số 5 này còn gọi là Cơ Nhị Ngũ. Nếu
cộng hai nhóm ba vần ở trên thì có 6 vần và ba nhóm dưới
cũng có 6 vần. Như vậy có đến hai lần số 6 tức là 6 Âm, 6
Dương họp chung là 12. Số 1 đứng trước số 2, ấy là Thái cực
đứng trước Lưỡng Nghi, chứng tỏ một quyền-năng tối thượng
trong đó. Vả lại số 12 là con số riêng của Thầy, như lời Thầy
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xác định: "Thập nhị khai Thiên là Thầy, Chúa cả càn khôn thế
giái, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay. Số 12 là số riêng
của Thầy." Trong các dấu, cũng có 5 dấu, tượng là NGŨ KHÍ.
dấu sắc (/), dấu huyền (\), dấu nặng (.), dấu hỏi (?), dấu ngã
(~). Chỉ với 5 dấu này đã biến đổi ý-nghĩa của chữ một cách
nhanh chóng, không như tiếng Pháp hay tiếng Anh phải có
tiếp-đầu-ngữ hay tiếp-vỹ-ngữ; còn tiếng Việt chỉ xê dịch một
dấu là chuyển cả âm lẫn ý. Tóm lại: Có 3 con số Ngũ cũng hội
tụ đủ trong qui luật Tam Tài:
- Năm dấu tượng cho cơ Thiên là Ngũ khí.
- Năm nhóm nguyên âm đơn là cơ Địa, là Ngũ hành.
- Năm nhóm nguyên âm kép là cơ Nhân, Ngũ tạng.
Như vậy ba giai đoạn thành hình số Ngũ:
- Nhứt Ngũ là do1+4 tức là Thái Dương 1 hợp với Thái Âm 4.
- Nhị Ngũ là (2+3) là do Thiếu Âm 2 cộng với Thiếu Dương 3.
- Tam Ngũ (3x5) là 15, do Ngũ Khí (5) hợp với Ngũ Hành (5)
và Ngũ Tạng (5)
4-Sự giản dị của chữ Quốc ngữ: Thí-dụ: BA là cha, là giống
đực (Masculin), muốn chuyển sang giống cái (Féminin) thì chỉ
thêm một dấu huyền là đủ: BÀ. Nói chung, tiếng Việt-Nam đủ
yếu-tố của một thứ chữ được hình thành bằng lý Âm Dương,
Ngũ hành, Tam tài, Tứ tượng, Bát quái để cho Đông Tây hòa
hợp nhau trong lý-tưởng Đại-Đồng không phải là sự khó-khăn.
5-Lý Âm Dương còn thể hiện ở các Từ ngữ:
Thí dụ Đạo-Đức: Đạo là dương, vì nó còn ẩn tàng trong tâm
của người. Đức là Âm: vì nó được thể hiện ra ngoài bằng tình
thương, lòng nhân-ái, làm việc nghĩa…Thế nên, các từ ngữ
kép của tiếng Việt ngày xưa phải viết có dấu gạch nối (gọi là
Trait d’union). Thật ra dấu gạch nối này nó có một giá trị rất
cao quí, chứng tỏ rằng Âm Dương không xa lìa nhau. Có rất
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

50

▐ Q.2 VẦN N

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nhiều từ ghép: Hoặc danh-từ, hoặc Tĩnh-từ, hoặc động-từ…vì
thật ra có những từ ghép này nếu đứng riêng thì không có
nghĩa, như: Trẻ con la ầm-ĩ. Mặt giấy phẳng-phiu. Thân hình
tròn-trịa, trắng trẻo, bóng-loáng. Nếu không có dấu nối thì
những từ theo sau sẽ không có ý-nghĩa. Tóm lại văn hoá ViệtNam là Đại-Đồng:
Thế nên Thầy cũng đã dùng Quốc ngữ làm chính tự.
Đức Hộ-Pháp còn giải rõ thêm: "Trừ ra các Kinh-điển Hán-văn
hay là Pháp văn cùng của các nước khác, xưa để lại, rõ hữu
ích cho Đạo lược dịch ra, thì Tôi chẳng luận chi, chớ Tôi thấy
phần nhiều sách vở của nhiều người Đạo-hữu viết ra chẳng
dùng văn-từ lý-lẽ giản dị, làm cho phần đông coi không hiểu
thấu nên không bổ ích chi cho Đạo hết. Rất đỗi là Thầy còn
phải dùng tiếng nói dễ dàng, rẻ rúng mà làm Thi dạy Đạo thay!
Nhờ vậy mà văn-từ của Thầy ai coi cũng hiểu. Tôi dám chắc
rằng tuy vậy mặc dầu mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ-ràng, hễ
càng thấu tứ lại càng thâm-thúy nơi lòng. Tôi nhớ có một phen
kẻ nghịch Đạo để lời dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy
xem rất thường tình. Tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy
dạy rằng: "Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn
phần hay chữ, đứa ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy
đến chăm-nom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là
đứa sáng khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe
Đạo Thầy không rõ lý. Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: "Thầy
muốn Đạo của Thầy làm thế nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng
hiểu đặng, con nghĩ sao con? Lại cười nữa! Tôi hiểu lòng
nhơn-từ quá lẽ của Thầy cũng bắt tức cười theo" (Phương tu
Đại-Đạo)

NẮM MÁY HUYỀN VI
Thầy dạy: "Ðường còn dài, bước càng nhọc, thì nền Ðạo càng
cao, công trình càng rỡ. Ôi! Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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dại, muốn ra tay tế độ, vớt trọn cả chúng sanh thoát vòng khổ
hải, nhưng chúng nó nhiễm luyến đã đầy mùi trần thế, tâm chí
chẳng vững bền, thấy khó đã ngã lòng, mới đạp chông toan
trở bước. Thầy cũng phải đau lòng mà nắm máy huyền vi để
cơ Trời xây đổi. Các con liệu lấy."

NẮM PHAN
Nắm phan: níu cho chặc cây phướng dẫn đường.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Dìu đường thoát tục nắm phan,
"Trông Kinh Bạch-Ngọc định thần giải căn."

NẮM TÂM
E: To keep the heart.
F: Conserver de cœur
Nắm tâm: Giữ tâm cho vững.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
"Rõ phước đức, biết tội tình
"Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn."

NĂNG CỨU
能救
E: To have abitity to save.
F: Être possible de sauver.
Năng cứu 能救: có khả năng cứu giúp
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Kinh Cứu Khổ có câu:
Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh Đại Thánh,năng cứu
ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn
khổ.

NĂNG CỨU KHỔ ÁCH NGHIỆT CHƯỚNG
能救苦厄孽障
(Khổ 苦: Lo lắng, cực nhọc. Ách 厄: Khốn cùng quẫn bách.
Khổ ách là lúc khổ sở khốn cùng. Nghiệt chướng 孽障:
chướng ngại cản trở người tu tập do mầm ác gây ra.

NĂNG LAI NĂNG KHỨ
能來能去
Năng lai năng khứ 能來能去 Có thể đến và có thể đi. Chơn
linh nhẹ nhàng có thể đến và có thể đi, mau lẹ như lằn sóng
điện của điển chiếu và nhẹ nhàng như đám mây bay.
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Năng lai năng khứ khinh khinh,
"Mau như điển chiếu nhẹ thành bóng mây."

NĂNG LỰC
能力
F: Énergie.
Đức Hộ-Pháp dạy: "Bất kỳ Tôn Giáo nào dầu họ đem lý thuyết
cao siêu bao nhiêu mà giục nhơn sanh tàn ác vô lương thất
đức, thì nền Tôn giáo ấy bất quá là giả Đạo. Chúng ta thử nghĩ
lại coi cửa Đạo Cao Đài chúng ta, Đức Chí Tôn lấy triết lý nó là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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gì, thử coi chúng ta lập đức được hay không, suy đoán coi?
Ổng đến Ổng tuyển chọn lương sanh làm Thánh Thể của Ổng,
mà phụng sự cho nhơn loại đương thống khổ, tưởng không
nền chơn giáo nào tu tâm có năng lực hơn phương pháp ấy."

NĂNG TRI
能知
Tri là biết, tri thức. Phàm cái gì thuộc về tâm mình nhận
biết,biện biệt, phán đoán, toan tính, ghi nhớ được đều gọi là
"Tri".
Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhơn sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.

NĂNG TRỪ MA CHƯỚNG QUỈ TAI
能除魔障鬼災
(Ma chướng quỉ tai là chướng ngại của ma, tai ách của quỉ)
nhằm để ngăn chận hay thử thách hành trình của người tu tập.
Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Thầy có cho biết: "Những sự
phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở
bước đường Thánh Đạo của các con. Những mưu quỉ quyệt
ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con".
Như vậy, những chướng ngại hay tai ách của quỉ ma là để
ngăn bước đường của người tu hành, cũng là cơ thử thách. Vì
thế, chúng ta phải có trí huệ và nghị lực để tự mình vượt qua
mọi chướng ngại, mọi tai ách. Ngoài ra, nhờ vào việc tu trì,
nhờ vào nguyện lực mà chúng ta có thể cầu các Đấng hộ trì
để trừ ma diệt quỉ, hầu đi trọn con đường Thánh Đạo.
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NẮNG LỬA MƯA DẦU
Thi văn dạy Đạo:
Sanh đời nắng lửa với mưa dầu,
Tội là đâu, phước lại là đâu.
Chiu chít như chim cơn khuất bóng,
Mới vui rồi tới chịu đeo sầu.

NẮNG QUÁNG ĐÈN LÒA
(Nắng quáng là vì sức nóng cao độ làm cho mắt quáng đi tức
là bị chóa, đèn lòa là vì ánh đèn chiếu thẳng làm cho mắt như
lòa). Nói chung những sự thái quá bên ngoài làm cho con
người không nhận định rõ mọi vật, bị thu hút bởi vật dục.
Ðức Quyền Giáo Tông giải về: Ðức Chí Thành (1935).
"Người nay tuy gọi văn minh tấn bộ; song cái ánh sáng văn
minh chóa ra làm cho con người dường như bị nắng quáng
đèn lòa mà xem không rõ cái tướng của đức chí thành đặng
vậy. Cũng bởi không chí thành cho nên ở đời mới có người
nầy xảo trá, kẻ kia gian tham, sanh lòng nghi kỵ lẫn nhau đến
đổi trong một việc làm nhỏ mọn mà có nhiều kẻ chung lo thì
cũng hóa ra hư hỏng. Theo đường đời mà đức chí thành còn
quan trọng là thế, huống chi đường Ðạo là chỗ cần phải treo
lên một tấm gương thanh bạch hầu để soi chung thiên hạ".

NÂU SỒNG
E: Dark brown colour.
F: Couleur brune sombre.
Nâu sồng là màu nâu và màu sồng là hai màu quần áo của
tăng ni Phật tử thường mặc. Nâu sồng là chỉ sự tu hành phải
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có một cuộc sống giản dị mà thanh cao, đạm bạc mà tâm hồn
thư thái. Đó là hạnh của người TU
Thầy dạy: Ngày 14-12-1926 (âl 10-11-Bính Dần)
Nâu sồng tánh gội dành trăm tuổi,
Chung đỉnh đường qua trót một thì.
Gương sáng phước Trời soi hậu tấn,
Chờ xuân khải chiết đắc mai chi.
"Từ đây, Thầy là Ðứng cầm quyền thế giới, đã vì con mà độ
dẫn con lại cảnh thanh nhàn cực lạc. Vậy rán giồi Thánh đức,
lấy đạo hạnh mà giáo hóa đám dân sanh, phần nhiều đã mơ
màng trong giấc mộng. Thầy trông mong nơi con, khá cải sửa
chút ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn."

NẤU KINH SỬ
Kinh sử: Kinh là sách do các bậc Thánh Hiền viết ra, thí dụ
như Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Xuân Thu...Sử là sách chép lại
các việc xảy ra trong nước theo thời gian. Nấu Kinh sử: Do
thành ngữ "Nấu sử xôi kinh", ý nghĩa là học tập kinh sử một
cách nhuần nhuyễn để đi thi và thông thấu mọi việc ở đời.
Thầy dạy:
"Dày công nấu sử sôi kinh,
"Rừng Nhu biển Thánh công trình biết bao!’
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nấu kinh sử ra mùi son phấn,
Cầm bút nghiên đặng thắm má đào.
Quần xoa đỡ ngọn binh đao,
Xây hình thục nữ giặm màu nước non
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NÉM THỬ GIÁNG MA ĐÓNG CỬU TUYỀN
Câu nầy nói về Ðức Phạm Hộ Pháp, dùng bửu pháp Giáng Ma
Xử để đóng cửa Ðịa ngục, theo lịnh của Ðức Chí Tôn trong
thời Ðại Ân Xá Kỳ ba:
Đức Lý nói: Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
Tuông pha khổ hải độ nhơn duyên.
Gay chèo thoát khổ đầy linh cảm,
Rạch nước trừ oan đủ diệu huyền.
Thổi thẳng cánh buồm thì Lão thủ,
Nâng an lòng bản cậy Thần, Tiên.
Phong ba mấy độ đà qua khỏi,
Ném thử Giáng Ma đóng Cửu tuyền.

NẺO HẠNH
E: The path of plum-trees.
F: Le chemin de vertu.
Nẻo: đường hướng, lối đi. Hạnh: nết na đức hạnh. Nẻo hạnh
là con đường hạnh đức, tức là con đường trau giồi đức hạnh,
con đường tu.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thắm,
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.

NẺO PHIỀN
E: Path of sadness.
F: Chemin de tritesse.
Nẻo: Lối đi, con đường đi. Phiền: buồn rầu lo lắng. Nẻo phiền
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là con đường phiền não, đó là con đường đời tranh danh đoạt
lợi, giựt giành quyền tước
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Dẫn khách phồn hoa lánh nẻo phiền.

NẺO THÁNH
Nẻo Thánh: Con đường Thánh, tức là con đường đi vào cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xin lịnh cha định thần định tánh,
"Noi khuôn linh nẻo Thánh đưa chơn."

NÊ HOÀN CUNG
E: The fontanelle.
F: La fontanelle.
Tên một huyệt đạo nằm trên đỉnh đầu còn có tên gọi là mỏ ác.
Khi đứa bé mới sanh ra, xương mỏ ác chưa mọc đầy đủ nên
nhìn thấy chỗ đó hơi lõm vào, có dạng hình tròn, mềm mềm,
nhấp nhô theo nhịp tim, đó là Nê hoàn cung.

NỀ NẾP
Đức Hộ-Pháp nói về Kim Quan Sứ: "Vì cớ cho nên người có
giáng-cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh-Thể của Đức
Chí-Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm-tánh gì phản
động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo nềnếp chơn truyền của Đức Chí-Tôn mà thinh không Kim-QuanSứ giáng-cơ cho một bài thi chẳng khác nào như tìm đến
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn mà liệng một tối hậu thơ"
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Bài thơ ấy như vầy:
Cửu phẩm Thần-Tiên nễ mặt ta,
Thích-Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch-Ngọc năng lui tới,
Đường Đạo Tây-Phương thử chánh tà".

NÊN THÌ ĐỂ, HƯ THÌ BỎ
Với lòng quảng đại bao la, Đức Chí-Tôn thương yêu tất cả con
cái của Ngài: dù người ngoan Đạo hay kẻ phản nghịch lại như
Lucifer còn gọi là Quỉ Vương mà Chí-Tôn vẫn còn tha thứ.
Nhưng điều này gặp phải trở ngại rất lớn cho người điều hành
chánh giáo, vì vậy mà Đức Lý phải từ chức Giáo Tông ba
năm. Ngài cũng phải một phen quyết định: "Nên thì để, hư thì
bỏ" cũng như Bát Nương Diêu Trì Cung sau này vậy. Có nghĩa
là sự giáo huấn đã nhiều lần rồi, bây giờ nên để, hư bỏ mà lo
lập đời Thánh Đức, Tân Dân. Vì vậy mới có cuộc thanh lọc
này đây làm cho cả toàn cầu chấn động: thiên tai, động đất,
bão lũ…Người thì chết đủ thứ trong các thứ hiểm họa nói trên,
còn thêm dịch bệnh, chiến tranh tang tóc nữa
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: "Thưa anh Thượng Trung
Nhựt và chị, đã đắc lịnh Chí Tôn rồi, thì từ đây không còn vị nễ
chi đặng nữa. Nên thì để, hư thì bỏ. Dường ấy mới có
phương lập thành Nữ phái. Em nên cho chị hiểu rằng, Nữ phái
lập thành, Nam phái chỉnh đốn lại hoàn toàn thì Lý Giáo Tông
mới giảm nộ và tái thủ quyền hành. Em dùng điệu văn Động
đình biến hóa mà khởi răn lỗi của đời. Xin mấy chị ngày sau
dùng nó mà trách khuyên phái Nữ:
Trong gia thất điều đình phần Nữ phái,
Điều hư nên trái phải nơi mình,
Sẵn tay nắm mối tơ tình,
Làm nên quân tử phận mình mới an…
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NỀN ĐẠO ĐỨC
Thầy dạy: 20 Février 1926
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

NÊU DANH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lập Ðạo dầu nên ngàn thuở để,
Nêu danh hậu thế tiếng bền dai.

NI KIM CÔ
尼金箍
E: The hood of female bonze.
F: Le capuchon de bonzesse.
(Ni: người phụ nữ xuất gia đi tu. Kim: vàng. Cô: cái vành, cái
đai). Kim Cô là một cái vành tròn bằng vàng.
Đạo phục của Nữ Đầu Sư có đội một cái Ni Kim Cô bằng hàng
trắng, y như các vãi chùa, có thêu bông sen, bao quanh đầu
một cái Kim Cô bằng vàng, trên Ni Kim Cô ấy phải choàng một
cái mão Phương Thiên, nghĩa là một cái choàng bằng hàng
cho thiệt mỏng, trên chót thêm một cái mũ bằng vàng chụp
trọn đầu tóc, chính giữa; ngay trước mặt có chạm Thiên Nhãn
Thầy, bao quanh một vòng Minh khí. Cái choàng của mão
Phương Thiên phải cho thiệt dài, 3 thước 3 tấc 3 phân, vì mỗi
phen lên ngự trên ngai thì phải có hai vị Lễ Sanh nữ phái theo
sau, nâng đỡ chẳng cho phết dưới đất.
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Nữ Chánh Phối Sư, Nữ Phối
Sư, Nữ Giáo Sư đều đội Ni
Kim Cô bằng hàng trắng,
phải cho dài từ đầu tới gót.
Ni cô: 尼 姑 người phụ nữ
xuất gia tu theo Phật giáo.
Ni sư: 尼師 là Ni cô tu lâu
năm, có trình độ cao, làm
thầy các Ni cô khác trong
chùa.
Pháp Chánh Truyền: "Đầusư Nữ phái mặc một bộ Đạo
phục toàn là hàng trắng có
thêu bông sen, y như Đạo phục Đầu sư Nam phái, áo chín dải,
đội một cái Ni-kim-cô; nghĩa là cái Ni kim Cô bằng hàng trắng,
y như của các vãi chùa, có thêu bông sen, bao quanh đầu một
cái Kim-Cô bằng vàng. Trên Ni-kim-cô ấy phải choàng một cái
Mão Phương Thiên, nghĩa là: cái choàng bằng hàng cho thiêt
mỏng, trên chót thêm một cái Mũ bằng vàng chụp trọn đầu tóc,
chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên Nhãn Thầy, bao
quanh một vòng Minh Khí. Cái choàng của Mão Phương Thiên
phải cho thiệt dài, ba thước ba tấc ba phân, vì mỗi phen lên
ngự trên Ngai; thì phải có hai vị Lễ Sanh Nữ-phái theo sau,
nâng đỡ chẳng cho phết dưới đất, chơn đi giày vô ưu toàn
bằng hàng trắng, trên chót mũi giày có chữ "HƯƠNG" là Tịch
Đạo."

NIÊM LUẬT
Niêm-luật 黏 律 (Cái gì dính dẽo như keo đều gọi là "niêm" ):
qui-luật không thể tách rời.
Đức Hộ-Pháp quả-quyết: "Tân-luật Đức Chí Tôn cốt yếu muốn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho ta làm, đặng ta bảo-vệ Tam cang Ngũ thường của nhânlọai. Nói về phương Đông này dầu cho luận tới các quốc-gia,
xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ văn-minh thế nào họ
chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ. Nếu họ ra
khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ sẽ thành cái gì chớ
không thành xã-hội!"

NIỀM SON SẮT
(Niềm: Lòng tưởng nghĩ tới. Son sắt: Đỏ như son, cứng như
sắt). Ý nói bền vững như sắt, không phai lợt như màu đỏ của
son. Niềm son sắt là lòng trung thành không dời đổi, trước sau
như một.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Nào khi ước giữ niềm son sắt,
Nào thề non nắm chặt dải đồng.
Chừ sao đổi dạ thay lòng,
Hẹn xưa bỏ chảy theo dòng Tương giang.

NIỆM (Phật Học)
念
Phân tích chữ Niệm 念 sẽ thấy trên là bộ Nhơn 人tức là người,
dưới là chữ Nhị 二 là hai, sau cùng là chữ Tâm 心; tức nhiên
người thường dùng cái tâm mình nghĩ nghị hai lần một sự
việc, ấy là niệm, là nhớ tưởng đến, khó mà quên được. Chữ
niệm trên gồm đủ ba yếu tố ấy là hiệp Tam Tài rồi vậy.
Niệm (S: smṛti; P: sati) nghĩa là "nhớ, nghĩ"; Trong Đạo Phật,
niệm chỉ sự chú tâm hay tỉnh giác. Ðó là lúc hành giả chú tâm
lên các hoạt động của thân thể và tư duy. Ðó chính là chính
niệm, yếu tố thứ bảy của Bát-chính-đạo, một trong Bảy giác
chi (s: bodhyaṅga) và một trong Năm lực (s: pañcabala). Tâm
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thức đó được gọi là "đúng đắn" vì nó giúp hành giả giác ngộ.
Nhờ chính niệm, người ta phát khởi tri kiến về vô thường, vô
ngã và khổ của sự vật. Niệm là phép tu căn bản trong Bốn
niệm xứ (s: smṛtyupasthāna; p: satipaṭṭhāna). (Tham khảo:
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NIỆM DANH THẦY
Thầy dạy: Chợ Lớn, ngày 5-1-Mậu Thìn (dl: 27-1-1928)
"Kỳ Vía tới đây, đứa nào phải gia đạo hàn vi không thể đến
đặng thì niệm danh Thầy, dâng một tấm lòng thành thật cũng
đủ là quí trọng. Nếu phần nhiều đến được thì làm cho cuộc lễ
ra vẻ long trọng, hầu làm cho hưng vượng Tòa Thánh và thêm
lòng ngưỡng mộ của chúng sanh".

NIỆM HƯƠNG (Kinh)
念香
(Niệm là tưởng nghĩ tới, hương là mùi thơm, chỉ cây nhang
đang đốt cháy tỏa mùi thơm-tho khắp trong đàn cúng). bài
Niệm Hương là bài Kinh khởi đầu cho buổi Cúng trong Tứ thời
Nhựt tụng, có tính cách đốt nhang và tưởng niệm các Ðấng
Thiêng liêng
Nguồn gốc bài Niệm Hương:
Kinh Niệm Hương có nguồn gốc từ bài Kinh chữ Hán gọi là
"Phần Hương Chú" trích trong Kinh Cảm Ứng của Tiên giáo.
Vào năm Ất Sửu (1925) Ðức Nam Cực Chưởng Giáo giáng cơ
tại Minh Lý (Tam Tông Miếu) dịch bài "Phần Hương Chú" ra
chữ Nôm ban cho Chi nầy, mục đích làm cho dễ hiểu, dễ đọc.
Khai Ðại-Ðạo Tam Kỳ Phổ-Ðộ, Ðức Chí Tôn giáng dạy Ngũ
Chi Minh Ðạo (Minh Sư, Minh Lý, Minh Tân, Minh Thiện, Minh
Ðường) dâng Kinh cho Ðại-Ðạo. Do đó, Hội Thánh cử phái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đoàn đại diện gồm 4 vị: Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung,
Ðức Phạm Hộ Pháp, Ðức Cao Thượng Phẩm, Thượng Giáo
Sư Vương Quan Kỳ, đến Chi Minh-Lý thỉnh 6 Bài Kinh: Niệm
Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Bài Khen Ngợi Kinh Sám
Hối, Kinh Cầu Siêu, Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên
Thánh Thần, làm Kinh dùng trong Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Nguyên văn bài
Phần Hương Chú
Ðạo do tâm hiệp
Tâm giả hương truyền.
Hương phần ngọc lư
Tâm chú Tiên nguyện
Chơn linh hạ giáng.
Tiên bội lâm hiên.
Kim thần quan cáo
Kính đạt Cửu Thiên
Sở khải sở nguyện

焚香咒
道由心合
心假香傳
香焚玉爐
心注仙願
眞靈下降
仙珮鄰軒
今臣關告
逕達九天

Hàm tứ như ngôn

咸賜如言

所啟所願

Dịch nghĩa:
Bài Cầu Nguyện đốt nhang.
Ðạo là do Tâm hợp lại,
Lòng thành mượn mùi thơm khói nhang để truyền đi.
Ðốt nhang tỏa mùi hương thơm ngát nơi lư ngọc.
Lòng thành hướng đến chư Tiên để cầu nguyện.
Cầu Chơn linh của các Ðấng giáng xuống,
Chư Tiên có thể ngồi xe giáng lâm.
Ngày nay kẻ bề tôi xin tấu trình.
Mau chóng thẳng đến Chín từng Trời.
Ðiều quan trọng mà lòng muốn tỏ bày và mong ước,
Cầu xin ban cho ơn huệ như lời khẩn-nguyện.
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Bài Phần Hương Chú của Tiên giáo để Cúng các vị Tiên, được
Ðức Nam Cực Chưởng Giáo diễn nôm rất thoát ý, thành bài
Kinh cúng Ba Ðấng Giáo chủ Tam giáo nơi Tam Tông Miếu
của Minh Lý Ðạo và cuối cùng được thỉnh về làm Kinh của
Ðạo Cao Ðài cúng Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và Ba Ðấng
Giáo Chủ Tam giáo. Do đó, ý nghĩa của bài Kinh nầy được
thăng hoa đến tột đỉnh vì được dùng để Cúng Ðức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Ðế và Đức Phật-Mẫu hằng ngày từ
Trung ương đến địa phương. Đây bài kinh Niệm hương:
NIỆM HƯƠNG
(Giọng Nam-Ai)
Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
Mùi hương lư ngọc bay xa,
Kính thành cầu-nguyện Tiên-gia chứng lòng.
Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc,
Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên.
Ngày nay Đệ-tử khẩn-nguyền,
Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri.
Lòng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,
Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.
Niệm: "Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12
lạy) Đặc biệt bài Kinh Niệm Hương có 10 câu, bài kế tiếp là
Khai kinh có 12 câu. Hai con số này là bày tỏ lý Âm Dương
của Càn Khôn Vũ trụ. Số 10 là Thập Thiên Can, số 12 là Thập
Nhị Địa Chi. Hai con số này đã nói lên quyền năng Chủ tể của
hai Đấng Tạo đoan vạn vật, như hai cánh cửa mở ra cho nhơn
sanh đến cùng Trời. Kinh Phật Mẫu dạy rằng:
"Thập Thiên Can bao hàm vạn Tượng,
"Tùng Địa Chi hóa trưởng Càn Khôn"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NIỆM HƯƠNG CHÚ
念香咒
E: The rite of the offering of incenses.
F: Le rite de l’offre des encens.
Niệm: Tưởng nghĩ tới, tư tưởng, đọc lên. Hương: cây nhang
đốt cháy tỏa mùi thơm. Chú: bài cầu nguyện.
Niệm hương chú là bài kinh đọc lên khi đốt nhang dâng lên
Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng để cầu nguyện.
Niệm hương chú cũng được gọi là Phần hương chú, là bài chú
đốt nhang.
Câu xướng của Lễ sĩ: "Thành kỉnh tụng Niệm hương chú",
nghĩa là: Thành kính tụng bài kinh Niệm hương.

NIỆM NAM MÔ
念南無
(Niệm là nhớ Hai chữ "Nam Mô" là một triết lý quan yếu đối với
trời đất cùng vạn vật, đó là Âm Dương Nhị Khí. Thuở hỗn độn
Hồng mông trong pháp sơ tạo ấy chính là Đạo khởi thỉ của
Trời Đất nên chữ "Nam vô" 南無 được niệm đầu tất cả các
Thánh danh, nhưng đọc trại là "Nam mô". "Nam" là Phương
Nam thuộc Bính Đinh, HỎA là lửa Thái-Cực ở lý nhứt nguyên
biến cung Càn ☰ thành ba vạch.."Vô" là chỗ tách rời hình
Khôn ☷ lục đoạn với khoảng không đó là vòng Vô Cực nơi
phát xuất sanh quang cho Vũ Trụ. Đây là các câu niệm của
Cao-Đài: khi Cúng Đức Phật-Mẫu niệm:
- Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
- Nam-Mô Cửu Vị Nữ Phật
- Nam-Mô Bạch Vân Động Chư Thánh
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Lời Thầy dạy Nữ phái: Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy.
Con ôi!
Thương dìu dắt lấy đoàn em dại,
Đạo đức ngoan phải trái con thấy rồi,
Niệm Nam mô hai chữ thấy thôi thôi,
Lo cứu thế mới rồi lẽ chánh.

NIỆM PHẬT (Phật Học)
念佛
E: To invoke the Buddha.
F: Invoquer le Bouddha.
Niệm Phật (J: nembutsu) Là tụng niệm danh hiệu Phật; trong
một nghĩa hẹp thì Niệm Phật là phương pháp tu tập chính của
Tông Tịnh độ và Phật ở đây chính là Phật A-Di-Đà. Nếu ai
niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà với tất cả niềm tin và hy vọng thì
có thể thác sinh vào cõi Cực Lạc của Ngài. Sau đây là một vài
cách niệm Phật, Bồ Tát thường gặp: 南無阿彌陀佛 "Nam-Mô
A-Di-Đà-Phật; Nhật ngữ (Namu Amida Butsu) Phạn ngữ:
(Namu Amitābha Buddha) 南無本師釋迦牟尼佛 "Nam Mô Bản
sư Thích-ca Mâu-ni Phật; Phạn ngữ (Namu Upādhyāya
Śākyamuni Buddha) 南無大悲觀世音菩薩 "Nam-mô Ðại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát" (Namu Mahākaruṇā Avalokiteśvara
Bodhisattva). (Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO
UYỂN)
Thông thường những người tu theo Phật chỉ có một việc duy
nhất là lần chuỗi và niệm câu: "Nam-Mô A-Di-Đà-Phật". Với
danh niệm này chỉ có 6 chữ mà thôi. Nếu suy ra thì số 6 chia
làm hai phần bằng nhau là 3, tức là tam Âm tam Dương, thuộc
số Trời. Thế nên thời kỳ Phật giáo chỉ có độ tử mà không độ
sanh, độ Nam mà không độ Nữ. Cho nên thời Phật chỉ độ có 6
ức nguyên nhân, cũng suy ra từ con số 6 ấy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Hễ là niệm Phật tụng kinh,
"Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền."

NIÊN CAO KỶ TRƯỞNG
年高紀長
Là chỉ những người tuổi tác lớn, cuộc đời ngày càng thâu
ngắn lại, sức khỏe hao mòn dần theo năm tháng. Họ phải
được sự chuẩn bị cho bước trở về (tức là buổi chết) cần phải
độ cho họ hiểu biết tường tận kiếp thật không phải là cõi trần
này, mà đây là cảnh giả. Cảnh thiệt là cảnh Hằng sanh kia mà.
Đức Hộ-Pháp nói: đêm 19-11-Mậu-Tý (dl: 19-12-1948)
"Bần-Đạo nói rõ cái chí hướng của Bần-Đạo thế nào mà Bần
Đạo giữ căn-bản đặng rủ các Bạn đi cùng Bần Đạo trên con
đường Thiêng-Liêng Hằng-sống. Cả thảy các bạn Nam cũng
vậy Nữ cũng vậy, có một điều làm cho Bần-Đạo ái ngại lo lắng
hơn hết. Trước khi mở nền Đạo đã có định-phận đặng đi độ
những Chơn-hồn Thánh Thể của Đức Chí-Tôn, nhứt là đối với
mấy Anh mấy Chị niên cao kỷ trưởng. Bần-Đạo lo lắng với
nhiều điều hơn hết, vì cớ cho nên Bần-Đạo giảng Dục-tấn trên
con đường Thiêng-liêng Hằng-sống, cốt-yếu là để cho có địavị trước mặt cả Thánh-Thể Đức Chí-Tôn, nhứt là mấy Anh,
mấy Chị lớn biết con đường đi, hiểu rõ thấy trước mặt, dường
như mình đã biết rồi, định tinh thần, đừng mờ-mệt, áy-náy, sợsệt, ngập-ngừng; đường mình đi quen tức nhiên mình đặng,
đặng mình đi mạnh bước trên con đường Thiêng-Liêng HằngSống... Hôm nay Bần-Đạo giảng về Triết-lý trọng yếu nên hơi
lâu dài, cả thảy ngồi có mỏi mệt xin đừng phiền. Mỗi phen
cúng giờ khuya, muốn giảng Triết-lý nào có thể viết ra một
quyển sách mà gom nó lại thế nào làm một bài văn ngắn-ngủi,
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có đủ tinh thần không phải là dễ, khó lắm vậy. "Bần-Đạo xin
nhắc và giảng từ bước, đặng cho con cái Đức Chí-Tôn dễ
hiểu. Bần Đạo ngó thấy, chỉ thuật lại, xin cả thảy Nam-Nữ nhứt
là mấy vị niên cao kỷ trưởng, mấy vị Chức-Sắc Thiên-Phong
phải để ý lắm và nhớ. Bần-Đạo sẽ thuyết cảnh tượng ấy, cả
thảy đều thấy hiện-tượng trước mặt."

NIẾT BÀN (Phật Học)
涅槃
Niết-Bàn (S: nirvāṇa; P: nibbāna) dịch nghĩa là Diệt 滅 Diệt tận
滅 盡 Diệt độ 滅 度, Tịch diệt 寂 滅, Bất sinh 不生, Viên tịch 圓
寂, Giải thoát 解 脫, Vô vi 無 爲, An lạc 安 樂.
Mục đích tu hành của mọi trường phái Phật giáo. Trong Đạo
Phật nguyên thủy, Niết-Bàn được xem là đoạn triệt Luân hồi
(saṃsāra) và đi vào một thể tồn tại khác. Ðó là sự tận diệt gốc
rễ của ba nghiệp Bất thiện (s: akuśala) là tham, sân và si.
Ðồng thời Niết-Bàn có nghĩa là không còn chịu sự tác động
của Nghiệp (s: karma), không còn chịu qui luật nhân duyên; Vô
vi (s: asaṃkṛta), đặc tính của nó là thiếu vắng sự sinh, thành,
hoại, diệt.
Với sự xuất hiện của Ðại Thừa (s: mahāyāna), người ta có một
quan điểm mở rộng của Niết-Bàn dựa trên khái niệm Bồ Tát
(s: bodhisattva) và trên tính nhất thể của vạn vật. Niết-Bàn
được xem là sự thống nhất với cái Nhất thể tuyệt đối (sự bình
đẳng của chúng sinh (s: sattvasamatā) đó, sự thống nhất của
luân hồi với "dạng chuyển hóa" của nó. Ở đây Niết-Bàn được
xem như sự lưu trú trong tính tuyệt đối, sự an lạc khi thấy
mình cùng một thể với tuyệt đối, khi thấy mình giải thoát khỏi
mọi ảo giác, mọi biến tướng, mọi tham ái.
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Nhiều người hiểu Niết Bàn chỉ là một cõi Hư vô tịch diệt. Ngay
Phật giáo nguyên thủy đã bác bỏ quan niệm đó. Trong nhiều
kinh sách, người ta mô tả Niết-Bàn như một "ngọn lửa đã tắt":
Phật giáo quan niệm ngọn lửa tắt không có nghĩa là nó hoại
diệt, nó đi vào Hư không (s: ākāśa), trở thành vô hình, thì như
thế, Niết-Bàn không phải là sự hoại diệt, đó là tình trạng đi vào
một sự tồn tại khác. Như lửa phát sinh từ hư không và trở về
với hư không, thì Niết-Bàn là một tình trạng của tâm thức trở
về với một cõi xứ không chịu sự sinh diệt. Ðó là một tình trạng
không có một vị trí địa lý, mà là một dạng siêu việt, Xuất thế
出世 (s: lokottara) và chỉ có những hành giả đã đạt mới biết
được. Vì vậy, trong Đạo Phật nguyên thủy, Niết-Bàn hầu như
được hiểu xa cách thế gian, giải thoát khỏi phiền não.
Trong một số kinh sách khác, Niết-Bàn được hiểu là sự "an
lạc" nhưng phần lớn được hiểu là sự giải thoát khỏi cái Khổ (s:
duḥkha). Vì không có ngôn ngữ để diễn tả Niết-Bàn, đó là
phạm vi nằm ngoài ngôn ngữ và lý luận, nên có nhiều người
hiểu Niết-Bàn theo quan niệm Hư vô. Cách thế dễ tiếp cận
nhất về Niết-Bàn là hiểu sự tồn tại là một tình trạng đầy dẫy
khổ đau và Niết-Bàn là dạng tồn tại thiếu vắng sự khổ đau đó.
Ðối với hành giả Phật giáo thì định nghĩa liệu Niết-Bàn là một
dạng tồn tại thật sự hay chỉ là cõi tịch diệt không hề quan
trọng. Vì lý do này mà Phật Thích-Ca từ chối mọi mô tả về
Niết-Bàn.
Trong Tiểu thừa (s: hīnayāna), người ta phân biệt hai loại Niếtbàn:
1-Hữu dư Niết-Bàn 有餘涅槃 (s: sopadhiśeṣa-nirvāṇa; p:
savupadisesa-nibbāna): Niết-bàn còn tàn dư, Niết-bàn trước
khi tịch diệt. Niết-bàn này là trạng thái của các bậc Thánh
nhân đã dứt bỏ mọi phiền não, không còn tái sinh. Các vị này
còn sống trên đời nên vẫn còn Ngũ uẩn, còn có nhân trạng
nên gọi "hữu dư". Trong Hữu dư Niết-bàn hành giả còn khổ vì

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

70

▐ Q.2 VẦN N

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

còn chịu nghiệp cũ. Có lúc hành giả thoát được cái khổ đó một
cách tạm thời trong một số tình trạng Thiền-định nhất định. Từ
quan điểm hữu dư Niết-bàn này của Tiểu thừa mà phát sinh
khái niệm Niết-bàn vô trụ (s: apratiṣṭhita-nirvāṇa) của Ðại thừa.
2- Vô dư Niết-bàn 無餘涅槃 (s: nirupadhiśeṣa-nirvāṇa; p:
anupadisesa-nibbāna): là Niết-bàn không còn Ngũ uẩn (s:
pañca-skandha), Mười hai xứ (s, p: āyatana), mười tám Giới
(s, p: dhātu) và các Căn (indriya). Niết-bàn vô dư đến với một
vị A-La-Hán sau khi chết, không còn tái sinh. Loại Niết-bàn này
cũng được gọi là Niết-bàn toàn phần hay Bát-Niết-Bàn 般涅 槃
(s: parinirvāṇa).
Ngay trong Tiểu thừa thì quan điểm của mỗi phái cũng khác
nhau. Nhất thiết hữu bộ (s: sarvāstivāda) luận về Niết-bàn với
khái niệm khả quan, cho rằng Niết-bàn là thể không sinh thành
hoại diệt, có thể dần dần đạt đến bằng cách loại trừ khổ. Cứ
diệt một loại khổ thì đạt được một cảnh giới của Niết-bàn. Vì
thế mà có nhiều loại Niết-bàn và hầu như Niết-bàn là một cảnh
giới cụ thể. Ðối với Kinh lượng bộ (sautrāntika) thì Niết-bàn chỉ
là dạng chấm dứt khổ, nhưng không phải là một cảnh giới vĩnh
hằng. Ðộc Tử bộ (s: vātsīputrīya) cho rằng có một cá nhân (s:
pudgala) thường còn, hiểu Niết-bàn là cõi mà cá nhân đó tiếp
tục tồn tại. Ðối với Ðại chúng bộ (s: mahāsāṅghika) – được
xem là tiền thân của phái Ðại thừa – thì khái niệm Niết-bàn vô
dư không còn quan trọng nữa. Từ đây các bộ phái sau bắt đầu
phát triển và sử dụng danh từ Vô trụ Niết-bàn (s: apratiṣṭhitanirvāṇa). Ðó là trạng thái Niết-bàn của các vị Phật đã thoát
khỏi ràng buộc của thế gian nhưng chưa muốn hoàn toàn tịch
diệt.
Trong Ðại thừa, người ta nhấn mạnh đến tính chất Bồ Tát
nhiều hơn và vì thế khái niệm Niết-bàn không được đề cao
nhưng vẫn là mục đích cao nhất trên đường giải thoát. Không
có tông phái Ðại thừa nào xem Bồ Tát là mức cuối cùng của
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Phật đạo; đối với Bồ Tát, việc "nhập Niết-bàn" chỉ được "hoãn
lại" sau khi toàn thể chúng sinh đều được giải thoát. Theo
quan điểm Ðại thừa, Niết bàn là sự thống nhất với cái tuyệt
đối, không phải chỉ mỗi một cá nhân mà với mọi hiện tượng và
vì vậy, Ðại thừa không thấy sự khác biệt giữa Niết-bàn và sinh
tử. Ở đây, người ta phân biệt hai loại Niết-bàn: Vô trụ Niết-bàn
(s: apratiṣṭhitanirvāṇa) và Thường trụ Niết-bàn (s: pratiṣṭhitanirvāṇa; "thường trụ" ở đây với ý nghĩa cố định, bất động).
Trong các phái Ðại thừa, quan niệm về Niết-bàn cũng khác
nhau: phái Trung quán (s: mādhyamika) cho rằng, Niết-bàn
nằm trong tính Không (s: śūnyatā), đó là sự "chấm dứt cái
thiên hình vạn trạng", cái chấm dứt đó là sự vắng bóng của
mọi ràng buộc thế gian. Niết-bàn là sự thống nhất với Chân
như (s: tathatā) không diễn tả được, là cái luôn luôn hiện hữu,
nhưng không được nhận biết. Niết-bàn và sinh tử không hề
khác nhau, đứng trên phương diện lý tính tuyệt đối mà nói.
Chính cái Thức vô-minh của chúng ta ngăn cản không cho
nhận ra cái lý tính tuyệt đối đó. Duy thức tông cũng cho rằng
Niết bàn và luân hồi không khác, mọi hiện tượng đều không
tồn tại, không thật có. Ðối với tông này thì Niết-bàn xuất hiện
khi mọi phân biệt chấm dứt. Duy thức tông cho rằng có hai
dạng Niết bàn: Niết-bàn của A-La-Hán, đó là người khi chết chỉ
còn Chân như tuyệt đối là tồn tại. Ðó là người "đã yên nghỉ".
Dạng Niết bàn đó tuy nhiên không ưu việt bằng Niết-bàn của
Phật, là dạng chủ động "dập tắt ngọn lửa đời sống" nhưng
cũng chủ động ban phát lòng từ bi. Ðây là dạng thống nhất
của Chân như với mọi chúng sinh, trong đó mỗi cá nhân vẫn
còn tồn tại trong nghĩa qui ước.
Trong Thiền tông, Niết-bàn cũng không hề tách rời với thế giới
này mà chính là sự trực ngộ được thể tính của Tâm, là thể tính
của con người, thể tính của Phật. Thực hiện Niết-bàn phải
thông qua trí huệ và vì vậy, có khi Niết-bàn được xem là đồng
nghĩa với Trí huệ Bát Nhã. Niết-bàn và Trí huệ chỉ là hai mặt
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của một cái duy nhất. Niết-bàn là trạng thái của một người đã
đạt trí huệ Bát-nhã, đã đạt tri kiến về Tâm và ngược lại Bát
Nhã là trí huệ của một người đã thực hiện Niết-bàn."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NIẾT BÀN QUA TINH THẦN CAO ĐÀI GIÁO
E: Nirvana.
F: Nirvana.
Với Cao-Đài-Giáo, Thầy giải rõ: Dưới ba mươi sáu từng Trời
còn có một từng nữa là nhứt mạch đẳng tinh-vi gọi là cảnh
Niết Bàn. Chín từng nữa gọi là Cửu Thiên Khai Hóa tức là
chín phương Trời cộng với Niết-Bàn là mười, gọi là Thập
phương Chư Phật. Gọi "Chín phương Trời, mười phương
Phật" là do đó. Cõi Niết-Bàn là chư Phật ngự, Phật-Tổ ngự nơi
hướng Tây, Quan-Âm ngự nơi hướng Nam, mỗi từng đều có
sơn xuyên hà hải, tứ phương bát hướng, liên đài hằng hà sasố Phật".
"Cái phẩm-vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp mới
đến điạ vị tối thượng mình là Niết-Bàn. Một lời nói với nhau,
cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con
chẳng nên gọi là oan nghiệt".

NÍP TỬ XE CHÂU
Đây là câu thơ trong Truyện Kiều. Một hôm, Ông Bồng Dinh
bạch cùng Ðấng AĂÂ: Trong Truyện Kiều có câu:
"Sửa sang níp Tử xe Châu,
"Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa".
Chẳng hay: Níp Tử xe Châu là gì? Xin Ngài chỉ giáo. Ðấng
AĂÂ đáp: Níp Tử là cái rương của Khổng Tử. Xe Châu là cái
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xe của Châu Võ Vương ngồi đi phạt Trụ. Cái rương của Khổng
Tử dùng đựng sách vở, tức là văn chương của người văn sĩ
thác rồi, thời biết bao nhiêu học thức văn chương cũng theo
xác thịt mà chôn vào quan cữu, nên Nguyễn-Du mới dùng hai
chữ Níp Tử để gọi cái quan tài của bậc văn chương tài tử là
nàng Ðạm Tiên. Vua Châu Võ Vương ngồi Long xa đi phạt
Trụ, tức là gồm thâu giang sơn nhà Trụ vào đấy. Con người ở
đời làm được bao nhiêu sự nghiệp, khi thác rồi cũng phủi tay
không, thì chẳng khác nào bao nhiêu sự nghiệp tự mình gây
dựng trong buổi sanh tiền, khi nhắm mắt rồi, thảy đều thâu vào
trong linh xa vậy. Cho nên, Nguyễn Du dùng hai chữ Xe Châu
để gọi cái linh xa của kẻ tài tình bạc mạng. (Trích trong Ðại
Ðạo Căn Nguyên của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu).

NOLN DINH (Tên)
Tên một người Thổ (Campuchia) trên đường về Tòa Thánh
cầu Đạo, nhưng bị giết chết. Hiện giờ được thờ tại Bát Quái
Đài. Đền Thánh - Tòa Thánh Tây Ninh, như lời dạy của Đức
Lý Giáo Tông: Ngày 24-1-Đinh Mão (dl: 25-2-1927)
"Thượng Trung Nhựt! Hiền Hữu phải lập tức cấp một cái bài vị
Long chỉ niên, ngoạt, nhựt, thời, sanh tử của Noln Dinh, để tại
Bàn Thánh, dưới Khương Thượng Tử Nha. Nhớ làm rõ ràng là
để phía sau rốt rằng: "Tên Noln vì Đạo mà bị tên Mẹ Khum sát
hại, có kiện tại Tòa, song phép công bình đời không đủ. Ngọc
Đế cho qui vị vào bậc Thần, lại ban cho sắc chỉ báo oán. Nghe
à! và tuân mạng Lão!" (TNCT. TTT. 819)

NON KỲ
Non Kỳ: núi Kỳ sơn thuộc đất Tây Kỳ thời Phong Thần nước
Tàu.
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Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nước Lỗ biến hình lân.

NON NAM
Thi văn dạy Đạo:
Phụng gáy non Nam, Ðạo trổ mòi,
Trổ mòi nhân vật bốn phương Trời.

NON THẦN
E: Mountain of immortals.
F: Montagne des immortels.
Non: núi. Thần: ý nói các vị Thần Tiên. Non Thần là núi có các
vị Thần Tiên ở, chỉ cảnh Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Non Thần vẹt ngút tới tìm phương.

NÔ LỆ
奴隸
F: esclave.
Nô lệ 奴 隸 kẻ làm đầy tớ
Đức Hộ-Pháp nói: "Tổ-phụ ta khi xưa cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh
hiếp yếu, diệt chủng những nước yếu hèn nên phải chịu Luật
Nhơn Quả ngày nay. Bần Đạo lấy làm mừng cho nước ViệtNam trả hết món nợ tiền khiên mà Tổ-tiên chúng ta vay từ
thuở bị nô lệ, nay không còn nô-lệ nữa. Vậy thời oan trái đã
trả xong. Các con để tâm suy nghĩ; ngó thấy ở dưới thế gian
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này ai mạnh cho bằng Tần Thủy-Hòang, Thành Cát Tư Hãn?
Có ai mưu sĩ cho bằng Tào-Tháo? Còn Đức Thích-Ca, Đức
Chúa Jésus-Christ không có một tấc thép trong tay để bảo vệ
lấy thân mà làm bá chủ hòan cầu mới là lạ cho chớ!"
Đức Ngài còn nói về quyền hành cao cả của Hội Thánh: "Mấy
em thấy từ thử Thầy mấy em làm nô-lệ cho Ðạo, tạo ra bao
nhiêu của cải, mà vẫn cúi đầu trước Hội Thánh. Bởi quyền
Hội-Thánh là quyền thiêng-liêng của Chí Tôn để tại mặt thế.
Nếu phân chia thì bị tiêu diệt, mà còn bị Phong-đô dòm ngó
nữa.!"

NỘ
怒
F: Se mettre en colère.
NỘ cũng là một trong thất tình của con người, là: Hỉ, Ái, Lạc,
Dục, Ai, Ố, Nộ.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chữ Nộ là Giận: Con người vì giận quá
mà sanh hại đến gia đình, hoặc bị tù tội là khác. Nên có câu:
"Nhứt Nộ sầu tâm khởi, bát vạn chướng môn khai." Nghĩa là
một phen giận nổi lên thì trăm ngàn nghiệt chướng sanh ra, có
thể làm tiêu nhà hại mạng, đến khi biết sự chẳng lành, tỉnh lại
ăn năn thì đã muộn, nghĩ thôi đáng tiếc! Ví như ông Châu
Công Cẩn (Chu Du), lầm mưu Khổng Minh Gia Cát Lượng, mà
nộ khí xung thiên, đến đỗi thổ huyết lâm lụy mà chết. Ấy là một
gương nêu cho đời lưu ý, còn nhiều sự giận mà chiụ khổ hình.

NỘ KHÍ
怒氣
F: Colère.
(Nộ: giận; Khí: hơi). Phân tích chữ Nộ 怒 thấy có hai phần:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

76

▐ Q.2 VẦN N

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

phần trên là chữ Nô 奴: nô lệ, dưới là bộ Tâm 心. Ghép lại
thành chữ Nộ, nghĩa là người chưa chế ngự được thất tình, để
nó dấy động mà cái tâm phải chịu làm nô lệ vậy. Nộ khí tức là
cái sức nóng giận của người khi gặp phải một sự bất bình nào
đó nên tự nó phát ra. NỘ cũng là một trong thất tình của con
người, là: Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ.
Nộ khí hay Khí Nộ tức nhiên là khí giận, một trong Thất tình bị
dấy động, khi gặp phải một việc không vừa lòng, thì mặt nóng
bừng lên làm thay đổi sắc mặt, có khi tỏ thái độ giận dữ.
Đức Hộ-Pháp chấp bút, ngày 11-3-Bính Dần (dl: 22-4-1926)
Thầy dạy: "Cười! TẮC, Khí nộ xung lên, động lung lay Huỳnh
Kim Khuyết của Thầy đa! Con hiểu: Khổng Phu Tử xưa truyền
ra Nhơn đạo khó dễ là dường nào: Qua Tề bị Yến Anh, qua
Yên bị phế, qua Triệu bị đuổi, biết bao phen bị người bắt, kẻ
buộc, ăn vác nằm sương, nhọc nhằn biết mấy, song chưa có
một tiếng than cùng Thầy, còn con thì phiền. Con biết Lão Tử
khi truyền Đại-Đạo là thế nào chăng? Người đời ấy chê Lão
điên, còn con thì giận! Con hiểu khi Thích Ca truyền Đạo, khổ
hạnh là dường nào chăng? -Còn con thì than. Con biết Jésus
de Nazareth truyền đạo Thánh ra cho các Môn đệ bị tử đạo là
dường nào chăng? - Còn con thì sợ nhục. Cười …! Thầy đã
nói trước, TẮC, con ôi! Nếu kẻ nào khác hơn con, dầu đứng
chín phẩm Thần Tiên, Thầy cũng cho bị đọa, còn con thì Thầy
quá thương…."
Đức Lý dạy: "Hộ Pháp Hiền Hữu chẳng nên nộ khí lắm. Cái
giận của Hiền Hữu chẳng bằng sự phạt của Thầy. Hiền Hữu
biết giận chớ chưa biết phạt. Hiền Hữu sẽ thấy những kẻ dối
Ðạo bị hình phạt nặng nề thế nào. Lẽ thì Bần Ðạo trục xuất
những kẻ ấy ra liền, nhưng mà trục xuất rồi thì chư Ðạo Hữu
chẳng đặng thấy hình phạt. Hiền Hữu phải đuổi Quới ra khỏi
hàng Môn Ðệ, vì nhiều phen phạm giái chẳng kể Luật Ðạo
chút nào. Nếu Lão chẳng vì huyết thệ thì đã trục xuất lâu rồi.
Chỉnh đàn Thầy ngự".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NỘ KHÍ XUNG THIÊN
E: The towering rage.
F: La colège s’élève jusqu’au ciel.
Nộ: giận. Khí: hơi. Xung: xông lên. Thiên: Trời. Nộ khí xung
Thiên là khí giận xông lên tới Trời, ý nói: sự tức giận dữ dội
lắm.

NỐI TÔNG TỔ
Nối Tông tổ: Nối dõi Tổ tiên, phụng thờ Từ đường (Nối là làm
cho dài dòng ra. Tông tổ là họ hành tông tộ)
Câu này muốn nói đến: Người vợ sinh con để kế thừa Tông tổ,
thờ phụng Từ đường, ơn nghĩa đó biết bao nhiêu là nặng nề.
Sự nghiệp tạo lập ra còn lưu lại đây là có ý sống cùng nhau
đến chuổi ngày già.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng,
" Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du."

NỘI GIÁO VÔ VI, NGOẠI GIÁO CÔNG TRUYỀN
內教無為 - 外教公傳
E: The esoterism, The exsoterism.
F: L’ésotérisme, L’exotérisme.
Nội: Trong, bên trong, trái với Ngoại. Giáo: dạy. Vô vi: thuộc về
vô hình.
Ngoại: ngoài. Công: chung. Công truyền: truyền bá rộng rãi
cho người đời.
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Bất cứ một nền tôn giáo nào cũng đều phải có hai phần: Phần
Bí pháp, còn gọi là Nội giáo Vô vi. Phần Thể pháp, còn gọi là
Ngoại giáo Công truyền.

NỘI LOẠN
內亂
F: Troubles Intérieurs.
(Nội là bên trong, trái với ngoại, loạn là trái với bình trị) tức
nhiên là nhiều việc rắc rối xảy ra do chính bên trong khởi phát,
nhỏ thì một gia đình, kế đến là trong nước, trong Tôn giáo
Thầy đã nói tiên-tri: "Chi chi qua Quí-Dậu cũng phải cho thành
Đạo, mà trước khi Đạo thành thì Tam Thập Lục Động quỉ phá
dữ-dội lắm, mà trừ an nội loạn rồi mới thành Thiên-cơ’’

NỘI LUẬT
內律
E: Interior rules.
F: Règlement intérieurs.
Nội: Trong, bên trong, trái với Ngoại. Luật: luật lệ, phép tắc.
Nội luật là các phép tắc đặt ra cho một cơ quan mà mọi người
trong cơ quan phải tuân theo để công việc của cơ quan tiến
triển trật tự và tốt đẹp.
Luật lệ trong một cơ quan lớn thì được gọi là Nội Luật, còn
trong cơ quan nhỏ thì gọi là Nội Qui. Thí dụ như: Nội Luật của
Ban Thế Đạo, Nội Qui của Đạo Đức Học Đường.
Nội Luật của một cơ quan ấn định các chức vụ trong cơ quan,
nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của mỗi chức vụ, cách tổ
chức, việc khen thưởng và trừng phạt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NỘI Ô - NGOẠI Ô
E: Urbain area, Outskirts.
F: Zône urbaine, Zône suburbaine.
Nội: Trong, bên trong. Ngoại: ngoài. Ô: cũng đọc là Ổ: cái dinh
có xây tường thành bao quanh.
Nội Ô là khu vực trong thành, nên còn gọi là Nội thành. Ngoại
Ô là khu vực ngoài thành, nên gọi là Ngoại thành.
Nội Ô - Ngoại Ô: Bên trong và bên ngoài chu vi Tòa Thánh.
Nội Ô Tòa Thánh là phần đất rộng 96 mẫu, tọa lạc tại làng
Long Thành, cách Thị xã Tây Ninh chừng 5 km, nơi đó có cất
Tòa Thánh và các cơ quan trung ương của Đạo Cao Đài.
Chung quanh Nội Ô Tòa Thánh có xây tường rào bao quanh
chắc chắn, có 12 cửa ra vào, cất theo kiểu cửa Tam quan, bên
trên có mái cong cổ kính. Các cửa được đánh số từ 1 đến 12
để gọi tên. Trong số 12 cửa nầy, có một cửa lớn nhứt, theo
hướng Tây trước Tòa Thánh, gọi là Chánh Môn, và cửa nầy
cũng là nơi khởi đầu của Đại lộ Chánh Môn.
Trong Nội Ô, có những con đường thẳng tắp, rộng rãi, theo
hướng Nam Bắc và Đông Tây, ngang dọc như bàn cờ. Tên
của các con đường nầy là Thánh danh của các Chức sắc tiền
bối có đại công với Đạo. Trong Nội Ô có hai Đền thờ lớn: một
là Tòa Thánh để thờ Đức Chí Tôn, hai là Báo Ân Từ để thờ
Đức Phật Mẫu. Ngoài ra Hội Thánh còn xây dựng rất nhiều
dinh thự để làm các cơ quan trung ương điều hành nền Đạo.
Phần Ngoại Ô của Tòa Thánh là Châu Thành Thánh Địa do
các tín đồ khai khẩn và cư ngụ

NỒI DA XÁO THỊT
Thời mà nhân loại còn ăn lông ở lỗ, tức nhiên chưa biết chế ra
lửa để làm chín thức ăn như bây giờ. Có nghĩa là ăn những
vật sống, xé ra ăn như con thú vậy, ở thì trong hang, trong
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động. Sau, tiến bộ hơn, biết chế ra lửa bằng cách dùng hai cục
đá xẹt vào nhau thì được lửa, rồi làm thịt thú vật lột lấy da làm
nồi, để thịt lên trên nồi bằng da ấy mà nấu nên nói là "nồi da"
rồi xáo thịt cho chín để ăn, nên gọi là "Nồi da xáo thịt". Nghĩa
bóng là chỉ anh em tương tàn, sát hại nhau.
Đức Hộ-Pháp nói: "Kể từ ngày về Thánh Địa Đức Ngài Khai
Pháp thường than khổ với Bần Đạo, vì sợ e không khỏi gây
cảnh nồi da xáo thịt, bên ngoài thì Pháp, bên trong thì Việt
Minh, ở giữa thì Quân Đội Cao Đài, ai vui hứng chớ riêng Đức
Ngài không có ngày nào mà không lo sợ sự đổ máu giết chốc
lẫn nhau làm đến tương tàn cốt nhục của nòi giống Việt Nam
ta nữa mà chớ!"

NÔNG CANH
農耕
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi có câu:
"Nguyện nhớ ơn Nông Canh nhằn-nhọc,
"Nguyện ơn người lúa thóc giã xay."

NÔNG TRANG
E: To urge.
F: Presser.
Nông trang (tiếng nôm) là nôn nóng thúc giục làm việc cho
mau kết quả.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Quí anh quí chị coi bộ ráng nông trang hành đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NÔNG VIỆN
農 院:
E: Institute of Agriculture.
F: Institut d’Agriculture.
Nông: việc làm ruộng làm rẫy. Viện: tòa sở lớn.
Nông viện là một trong Cửu Viện Cửu Trùng Ðài, có nhiệm vụ
tổ chức, đôn đốc việc trồng tỉa các loại cây lương thực để sản
xuất lúa gạo, ngũ cốc, nuôi Chức sắc và các nhân viên công
quả hành đạo.
Đứng đầu Nông Viện là một Chức sắc phẩm Phối Sư, có các
vị Phụ Thống, Quản Văn phòng và Thơ ký giúp việc.
Nông Viện thuộc hệ thống trực tiếp của Thượng Chánh Phối
Sư.

NỢ BA SINH
Thất Nương Diêu-Trì-Cung trả lời duyên cớ nào mà thác:
Trời già đành đoạn nợ ba sinh,
Bèo nước xẻ hai một gánh tình.
Mấy bữa nhăn mày lâm chước quỉ,
Khiến ôm mối thảm lại Diêm đình.

NỢ TIỀN KHIÊN
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước
yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
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làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."

NƠI LÒNG THẦY NGỰ ĐỘNG THẦY HAY
Người tu hành là phải nói ngay đến đức tin, lòng tín ngưỡng
về Tôn giáo hay một Đấng Thiêng liêng nào đó. Thế nên vì có
lòng tín ngưỡng nên có sự cảm ứng với thần linh. Nhất là buổi
Cao Đài ngày nay, nhờ Cơ Bút làm thông công nên Thầy cho
biết: Khi ta suy nghĩ điều gì thì Thầy đều hay biết, vì Thầy đã
ngự nơi tâm tư mỗi người rồi.
Thánh ngôn Hiệp tuyển quyển I trang 8, Thầy có dạy với lời lẽ
thâm tình của một Đấng Cha hiền: "Thầy cấm, không cho dị
nghị việc người, nhứt là Đạo-hữu của các con thì đừng phạm
đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy
trong đó".
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Nơi lòng Thầy ngự động thầy hay,
Ngặt nỗi là xưa chẳng dám bày
Đạo hạnh khuyên con gìn tánh đức,
Cửa Kinh Bạch Ngọc đã gần khai.
Chắc hẳn mỗi việc chi đều có duyên cớ trong thuở ban đầu,
cho nên Đức Chí-Tôn mới nhân việc ấy mà để lời giáo hoá,
cũng là một cách tu đức để ngàn đời sau. Hạnh phúc cho dân
tộc Việt Nam được hưởng tất cả những ân huệ nồng nàn, mà
có lẽ từ xưa đến giờ các bậc cha ông chúng ta cũng từng ước
ao được một phần nào như chúng ta có được như hiện tại, mà
chẳng bao giờ được. Nguyên buổi tiền khai Đại-Đạo hai ông
CƯ, TẮC (sau các Ngài đắc phong Thượng Phẩm và Hộ Pháp
thuộc Hiệp-Thiên-Đài) đem Cơ đi đến từng chùa, từng nhà để
Đức Chí Tôn giáng Cơ dạy đạo. Tùy theo người hầu đàn, tùy
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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theo trí thức hay nông dân, Thiêng liêng uyển chuyển, linh
động mà giáng Cơ dìu dẫn họ vào đường đạo lý. Có khi triết
lý, có khi chính trị, việc đời hay gia sự. Cơ Bút đều đáp ứng rất
thỏa đáng theo lời cầu xin. Dù vậy, có những việc xảy ra bất
bình thường mắt phàm không thể nào hiểu được, nên mới có
lời xầm xì bàn kín với nhau, nhưng Đức Chí Tôn vẫn biết vì
quả thật là "Nơi lòng Thầy ngự động Thầy hay": Một hôm, Ơn
Trên giáng phong cho ông Huyện Nguyễn Ngọc Thơ phẩm
Phối Sư phái Thái, tức là. Thái Phối Sư Thái Thơ Thanh. Ông
Thơ vốn làm nghề thầu khoán cho Pháp, nên các ông Trương
Hữu Đức, Nguyễn Trung Hậu, Trần Duy Nghĩa xúm nhau dị
nghị, nói với nhau bằng câu tiếng Pháp:
- Il n' était pas propre! (Ông ấy không trong sạch).
Bỗng nhiên, hai tay ông Trần Duy Nghĩa run lên chuẩn bị tiếp
điển phò Cơ, vì có điển Thiêng liêng giáng. Đức Thượng Đế
dạy: Thầy muốn tận độ chúng sanh, cho nên có khi Thầy cũng
phải làm ông thầy phàm. Nếu các con biết lẽ Đạo thì từ nay
Thầy cấm dị nghị. Dù vậy, tiếng đời vẫn kích bác cho rằng kẻ
giàu sang được phẩm tước cao trọng. Thế nên, ông Cao
Quỳnh Cư bạch Thầy và nhận được lời dạy:
- Tiền bạc của chúng nó là của chúng sanh. Thầy lấy tiền đó
để phổ độ chúng sanh thì có sao đâu!?
Cũng trong bài Thánh ngôn này, Thầy luôn nhắc nhở đến chữ
"HOÀ THUẬN, THƯƠNG YÊU" Chính đó là định luật của Càn
khôn vũ trụ này vậy.

NÚI BÀ ĐEN (gọi tắt là núi Bà)
BÀ ÐEN là LINH SƠN THÁNH MẪU.
Nơi tỉnh Tây Ninh có một ngọn núi cao nhất miền Nam ViệtNam, được gọi là núi Ðiện Bà, tục gọi là núi Bà Ðen, vì trên núi
có lập một cái Ðiện để thờ Bà Ðen. Bà Ðen rất linh thiêng nên
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được vua Gia Long truyền cho đúc cốt tượng thờ Bà bằng
đồng đen và sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu. Vào khoảng
cuối năm 1953, Ông Bùi Trung Phẩm có làm tờ dâng lên Ðức
Hộ Pháp xin rước cốt Bà Ðen về thờ nơi Báo Ân Từ TòaThánh Tây-Ninh, Ðức Hộ Pháp phê như sau:
"Tư cho Quyền Ngọc Chánh Phối Sư cùng hai vị Quyền
Thượng Chánh Phối Sư, Thái Chánh Phối Sư, sắp đặt trước
đặng rước cốt Bà Linh Sơn Thánh Mẫu về để thờ tạm nơi Báo
Ân Từ cho tới khi thái bình trở lại, trùng tu am tự nơi Ðiện Bà
rồi sẽ đem về Ðiện trả lại. Nghĩ đến tình cũ trong hồi lao khổ tù
đày nơi ngục, mà Bà đến thăm viếng, an ủi, bênh vực và phò
hộ, Bần Đạo phải lo trả nghĩa nầy. Công chuyện làm cũng lễ
nghi phải cho long trọng, phải tuyên truyền cho toàn tỉnh, nhứt
là Châu Thành Tây Ninh hay, đặng định ngày họ đến dự lễ."
Theo Ðạo sử, ngày 4-6 Nhuần- Tân Tỵ (dl: 27-7-1941), Ðức
Hộ Pháp bị nhà cầm quyền Pháp bắt tại Tòa Thánh. Ngày 117-Tân Tỵ (dl 2-9-1941), nhà cầm quyền Pháp lại vào Tòa
Thánh bắt thêm ba Chức sắc nữa là: Ngài Chánh Phối Sư
Ngọc Trọng Thanh, Giáo Sư Thái Gấm Thanh, Sĩ Tải Ðỗ
Quang Hiển; đồng thời tại Sài Gòn chúng bắt Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa và bắt Giáo Sư Thái Phấn Thanh tại Nam
Vang. Nhà cầm quyền Pháp đưa Ðức Hộ Pháp trở về Tòa
Thánh ngày 4-8-Bính Tuất (dl: 30-8-1946).Ðức Hộ Pháp bị đày
như vậy ở Madagascar thời gian 5 năm 2 tháng.
Trong thời gian Ðức Hộ Pháp cùng năm vị Chức sắc bịnhà
cầm quyền Pháp lưu đày nơi đảo Madagascar ở Phi Châu, Bà
Linh Sơn Thánh Mẫu thường đến giáng bút chuyện trò cùng
an ủi Ðức Hộ Pháp. Bà không xưng tước hiệu của Bà, chỉ nói
rằng: Thầy thiếp là Vương Thất Nương sai thiếp đến đây để
viếng thăm Ðức Hộ Pháp. (Vương Thất Nương là Thất Nương
Diêu-Trì-Cung, thế danh Vương thị Lễ). Khi Bà thăng rồi thì
Ðức Hộ Pháp thấy hột ngọc của chiếc nhẫn đeo nơi ngón tay
phát ra tia hào quang thì Ðức Ngài biết đó là Bà Linh Sơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Mẫu, vì hột ngọc nầy do ông Lễ Sanh - Giáo Thiện Võ
văn Ðợi kiếm được ở trên núi Ðiện Bà khi ông lên thỉnh cốt Bà
về thờ nơi Báo Ân Từ. Lúc còn bị đày trong ngục Nossilava ở
đảo Madagascar, Ðức Hộ Pháp tay cầm một cái que, tay kia
khỏa cát thì liền tiếp điển của Bà Linh Sơn, viết trên cát bài thi
sau đây:
Nô-Si-Lao tiếng đặt buồn cười,
Mi đã rước ai hỡi hỡi ngươi?
Lượn thảm bổ gành tình ột ạt,
Gió sầu khua đảnh ái tơi bời.
Yêu phu điểu gợi thương cành sớm,
Vọng ngạn quyên kêu nhớ bụi mơi.
Tổ quốc đon đường bao dặm thẳng,
Ðưa xa thăm thẳm một phương trời.
***
Hòn đảo nầy đây trước nhốt tù,
Ngày nay làm khám khảo thầy tu.
Quả như oan nghiệt vay rồi trả,
Thì lũ Tây man Nhựt Bổn trừ.
Sự tích Bà Đen:
Có hai truyền thuyết về sự tích Bà Ðen:
*Bà Ðen là nàng Ðênh, người Cao Miên.
*Bà Ðen là Lý Thị Thiên Hương, người Việt Nam.
1.- Bà Ðen là Nàng Ðênh:
"Tương truyền rằng, khi xưa, thuở còn là phần đất của Cao
Miên, tại vùng rừng núi Tây Ninh có một viên quan trấn thủ
người Miên sinh hạ được hai con: một trai tuấn tú và một gái
hiền thục, tục gọi là nàng Ðênh. Lúc nàng Ðênh 13 tuổi, có
ông sư người Tàu tên là Trung Văn Danh từ Bến Cát (Thủ Dầu
Một) đến vùng núi Tây-Ninh tìm chùa làm nơi hoằng dương
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Phật pháp. Khi đến nhà quan trấn, sư ông thăm hỏi việc truyền
bá đạo Phật trong vùng và dò la kiếm nơi cất chùa hành đạo.
Quan trấn thủ mời nhà sư tạm nghỉ nơi nhà mình để ông thừa
dịp học đạo. Sư ông vui vẻ nhận lời và từ đó bắt đầu truyền bá
Phật pháp trong gia đình quan trấn và cơ vệ đội. Tuy tuổi trẻ
nhưng sớm nhuộm màu thiền, nàng Ðênh miệt mài nghe sư
ông giảng đạo. Quan trấn cũng mộ đạo nên thiết lập cho sư
ông một cảnh chùa, nay còn di tích là chùa Ông Tàu, nằm về
phía Ðông chân núi, phía làng Phước Hội đi lên. Thời gian
thấm thoát trôi qua, nghĩ lại đã mấy năm xa cách thiện nam tín
nữ Bến Cát, sư ông bèn tạm biệt quan trấn để trở về thăm
cảnh cũ người xưa. Từ ngày sư ông vắng mặt, nàng Ðênh vẫn
một lòng sùng kính Phật đạo, luôn luôn lo việc hương khói
trong chùa.
Vốn con nhà trâm anh, lại tuổi tới tuần cập kê, nên nhan sắc
nàng Ðênh càng thêm xinh lịch, tiếng đồn khắp nơi. Quan trấn
địa phương vùng Trảng Bàng có dinh đặt tại Sông Ðua thuộc
làng Lộc Hưng (nay còn di tích), mới cậy mai mối hỏi cưới
nàng Ðênh cho con trai trưởng của ông. Thân sinh nàng Ðênh
vui vẻ tán thành. Nhưng khi nói lại cho nàng Ðênh biết thì
nàng rất bối rối, chưa biết trả lời ra sao, nàng xin cha mẹ đình
đãi để kịp suy nghĩ. Qua nhiều đêm trằn trọc, vì nàng Ðênh đã
phát nguyện xuất gia tu hành, không thể lấy chồng, nàng quyết
tâm lánh mặt. Một đêm, khi cha mẹ ngủ yên, nàng Ðênh lén ra
đi tìm nơi thuận tiện để tiếp tục tu hành. Mọi việc dở-lở ra,
quan trấn cho lính đi tìm nàng Ðênh khắp nơi, kẻ băng rừng,
người lên núi, mãi đến trưa, quân lính tìm thấy trong kẹt đá
một khúc chân của nàng Ðênh, có lẽ nàng bị thú dữ bắt ăn thịt
còn sót lại một khúc chân, vội báo về cho quan trấn rõ. Sau khi
khóc than thương tiếc, quan trấn cho mai táng khúc chân nàng
Ðênh trên núi và rước thầy tụng kinh giải oan cho nàng. Dân
địa phương cho rằng, nàng Ðênh chết oan như thế ắt rất linh
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hiển, nên từ đó, khi gặp việc gì khó khăn thì khấn vái nàng
Ðênh phò hộ thì thường được toại ý.
Việc nàng Ðênh hiển linh đồn xa, nhân dân rất sùng kính nên
gọi nàng là Bà Ðênh để tỏ ý tôn kính. Thời gian trôi qua.. Bao
nhiêu năm sau, lúc ấy Chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn
đuổi theo rất gấp, từ Gia Ðịnh, Nguyễn Ánh theo đường sứ đi
Tây Ninh định trốn qua Miên. Lúc Nguyễn Ánh chạy đến Trảng
Mang Chà vùng bùng binh hiện nay, thì quân Tây Sơn cũng
đuổi theo gần tới, nhân dân cho biết trên núi có Bà rất linh, ai
cầu gì được nấy. Nguyễn Ánh liền sai quan Quản Cơ Lê văn
Duyệt phi ngựa lên núi cầu Bà mách giùm cách thoát nạn và
cho biết tương lai.
Trong đêm, Nguyễn Ánh được Bà hiện ra trong giấc chiêm bao
cho biết cứ theo đường sứ đến Tây Ninh, vòng qua núi, lên Võ
môn Tam cấp, rồi qua Xiêm cầu viện, nghiệp cả sẽ nên, còn
việc ngăn đón quân Tây Sơn để Bà lo liệu giúp cho. Sau khi
Nguyễn Ánh dẹp được nhà Tây Sơn, lên ngôi vua xưng là Gia
Long, Ngài nhớ ơn cũ, cho đúc tượng Bà bằng đồng đen để
thờ và sắc phong cho Bà là Linh Sơn Thánh Mẫu." (Viết theo
sách Nếp Cũ Hội Hè Ðình Ðám của Toan Ánh). Dân chúng
truyền nhau sự tích của Bà Ðênh, và vì kiêng úy nên gọi trại ra
là Bà Ðen.
2.- Bà Ðen là Lý Thị Thiên Hương:
Tại Trảng Bàng, có cô gái tên Lý thị Thiên Hương, con của
ông Lý Thiên và Bà Ðặng Ngọc Phụng, người gốc ở Bình Ðịnh
vào Trảng Bàng lập nghiệp. Tuy Thiên Hương không đẹp
nhưng rất có duyên và có tài năng khiến nhiều người để ý.
Trong làng có chàng trai Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ, được nhà
sư Trí Tân nuôi dưỡng từ nhỏ, nên có được văn hay võ giỏi.
Lúc đó, con trai của Hà Ðảnh, quan Huyện Trảng Bàng, rất
bạo ngược, dùng quyền thế, tiền bạc mua chuộc Thiên Hương
đem về làm thiếp nhưng không được, nên sai một thuộc hạ
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thân tín tên Châu Thiện cầm đầu nhóm người Miên dùng võ
lực quyết bắt nàng Thiên Hương đem về cho kỳ được. Thiên
Hương bị đám côn đồ vây bắt. Giữa lúc nguy khốn thì chàng
Lê Sĩ Triệt xông ra đánh đuổi, cứu được nàng. Nàng rất cảm
động tạ ơn chàng, rồi về nhà thuật chuyện cho cha mẹ nàng
rõ. Ðể đáp ơn chàng, cha mẹ nàng Thiên Hương gả nàng cho
Lê Sĩ Triệt. Chưa kịp đám cưới thì Lê Sĩ Triệt phải tòng quân
đánh Tây Sơn. Ngày chia tay, nàng ngậm ngùi nói:
- Một lời đã hứa cùng nhau, thiếp nguyện thủ tiết chờ chàng
trở về. Xin chàng an tâm lên đường nghĩa vụ.
Chàng ra đi, nàng ở nhà vò võ trông chờ ngày đoàn tụ. Một
hôm nàng lên núi lễ Phật và thăm sư Trí Tân, dưỡng phụ của
Lê Sĩ Triệt. Lúc về đến chơn núi, thình lình bọn Châu Thiện
thấy nàng đi một mình, liền vây bắt. Nàng chạy trở lên núi
nhưng bị tuyệt đường, đành nhào xuống khe núi tử tiết. Ba
hôm sau, Thiên Hương báo mộng cho sư Trí Tân, trụ trì ngôi
chùa trên núi. Hoà Thượng thấy Thiên Hương hiện ra nói:
- Ðệ tử là Thiên Hương 18 tuổi, chẳng may bị bọn gia nô của
quan Huyện Trảng Bàng vây bắt nên phải nhào xuống khe núi
tử tiết. Nhờ căn tu kiếp trước nên linh hồn được siêu thoát, dù
đã ba ngày nhưng xác vẫn còn nguyên, xin Sư phụ xuống triền
núi đông nam đem thi hài của đệ tử hỏa táng giùm. Hòa
Thượng làm theo lời mách bảo, tìm gặp xác của Thiên Hương,
làm lễ hỏa táng chu đáo. Bọn Châu Thiện đến xem hỏa táng bị
nàng Thiên Hương báo oán, khiến cho hộc máu chết liền tại
chỗ. Sau một thời gian khá lâu, Chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây
Sơn đánh đuổi, chạy lạc đến Tây Ninh, nàng Thiên Hương đến
báo mộng, mách bảo Nguyễn Ánh phải qua Xiêm tá binh, sau
nầy sẽ khôi phục cơ đồ, thống nhứt giang sơn. Sự linh hiển
của nàng Thiên Hương được đồn vang, dân chúng các nơi lên
núi Tây Ninh cầu cúng rất đông. Lúc bấy giờ Thượng Quốc
Công Lê Văn Duyệt ở Gia Ðịnh đi lên núi Tây Ninh xem xét hư
thực thế nào, đến nơi nói với người khuất mặt:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hồn trinh nữ Thiên Hương quả có hiển linh, hãy xuất hiện
cho bổn chức xem thử.
Xảy thấy một cô gái chạy đến ứng tiếng:
- Tôi là Thiên Hương đây, xin chào Thượng quan.Thì ra Lý Thị
Thiên Hương nhập vào xác của một cô gái đến nói chuyện với
quan Thượng Công. Cô nói tiếp:
- Tôi xin mách trước cho Thượng quan biết, Thượng quan sau
nầy sẽ được phong Thần vinh hiển, nhưng xác của Thượng
Công bị hành hạ, mả bị xiềng xích, tên tuổi bị đục khoét, sau
mới được minh oan. Ngài Thượng Công Lê văn Duyệt nói:
- Bổn chức không cầu xin biết tương lai của mình mà muốn
biết rõ căn do của nàng.
Hồn Thiên Hương qua miệng cô gái thuật rõ mọi việc:
- Thượng Ðế chứng lòng đoan chính của thiếp, nên cho thiếp
hết đọa luân hồi và được xuống trần cứu nhơn độ thế. Ngài
Thượng Công không còn nghi ngờ gì nữa, liền dâng sớ về
triều tâu rõ mọi việc. Vua Gia Long nhớ lại chuyện bôn tẩu
năm xưa, khi đến Tây Ninh, có nàng Thiên Hương hiển linh
báo mộng, nên ra sắc chỉ phong Lý Thị Thiên Hương là Linh
Sơn Thánh Mẫu, chủ trì Linh Sơn Tiên Thạch Ðộng, cho cất
điện và đúc tượng bằng đồng đen để thờ nơi núi Tây Ninh. Kể
từ đó, núi Tây Ninh được gọi là núi Linh Sơn và để tránh gọi
tên Thiên Hương, dân chúng gọi là Bà Ðen, vì tượng của Bà
màu đen và gọi núi ấy là Núi Bà Ðen. Lễ Vía Linh Sơn Thánh
Mẫu được tổ chức hằng năm tại Ðiện Bà vào dịp đầu Xuân, từ
ngày mùng 10 đến 15 tháng Giêng âm lịch, có hằng trăm ngàn
người đến cúng vái cầu xin sự phò hộ của Bà để việc kinh
doanh và việc gia đình được may mắn tốt đẹp.
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NÚI Ô-LI-VÊ (Mont des Oliviers)
Núi Ô-Li-Vê là đọc từ âm chữ Pháp Mont des Oliviers, chỉ một
ngọn núi ở gần thành Jérusalem của Do Thái. Nơi ngọn núi
này Đức Chúa Jésus Christ đã từng tiên tri về thành
Jérusalem sau này sẽ bị tàn phá và về sự tái sinh của Ngài.
Trước khi Ngài chết để chuộc tội cho loài người, Ngài có lên
núi Ô-Li-Vê (Mont des Oliviers) để cầu nguyện Đức Thượng
Đế tha tội cho nhơn loại.
Kinh Khi Về có câu:
"Núi Ô-Li-Vê để dấu chân,
"Gia Tô Giáo Chủ giải phần hữu sanh."

NÚI TU-DI
Đức Chí-Tôn dạy: "Còn núi Tu-Di cao phỏng độ tám ngàn
thước. Núi nhiều nên chỗ thấp, chỗ cao không đồng, phongthủy mùa tiết nóng-nực không đồng, mùa nắng tại đây, chỗ
khác lại mưa; xứ nóng-nực, xứ lạnh-lùng, ngày đêm trong cực
địa hai mươi bốn giờ, còn ở Bắc-Băng-dương sáu tháng tối,
sáu tháng sáng, quanh năm nước đặc như giá, chỗ chua, chỗ
mặn, chỗ ngọt, không đều."

NUÔI NẤNG
F: Nourrir.
Nuôi nấng là tiếng Nôm. Chỉ một sự chăm chút kỹ lưỡng,
nâng niu, quí trọng như hình ảnh người Mẹ nuôi con.
Thánh Ngôn Thầy dạy: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trước: còn nhiều chuồng chiên Người sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
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chờ ngày Người đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn về phần:
Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dương Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Một nuôi nấng tinh thần tinh-khiết,
"Hai dạy răn cho biết tội tình,
"Ba lo trị thế thái bình,
"Cộng chung Pháp-Luật Thiên-Đình chí công."

NUỐT ĐẮNG TRÊU CAY
Đắng và cay là hai thứ khó ăn, khó nuốt vào, vì các vị đó khi
ăn không quen thì làm cho lưỡi tê khó chịu. Thế mà người
không muốn ăn lại bị buộc phải ăn, phải nuốt những thứ mà
khó nuốt. Nghĩa bóng là nói đến những việc làm bị bắt buộc,
làm trong sự miễn cưỡng mà những người vì Thầy, vì Đạo
phải chịu đựng khi gặp phải cảnh trái ngang.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nam chí nữ gần xa dìu dắt,
Đeo theo Thầy dạ sắt không lay.
Phong trần một bước một gay,
Nhiều phen nuốt đắng trêu cay với đời.

NỮ ANH TÀI
女嬰材
(Nữ là phái nữ, trái lại là phái nam, là hai mối Âm Dương trong
trời đất. Anh nghĩa chính là vua của loài hoa, là hoa vừa thơm
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vừa đẹp. Tài là khả năng đặc biệt của người). Nữ anh tài là
chỉ người phái nữ có tài ba đức độ, đáng kính, đáng tôn trọng,
vùa đẹp người, đẹp nết; nghĩa bóng là chỉ cái đẹp bên trong
của người con gái: đoan trang, phúc hậu; lại có khả năng đặc
biệt, hơn người. Nếu nói về văn chương, thi phú mà nàng Tô
Huệ đã thể hiện qua "Chức Cẩm hồi văn", như các Nữ sĩ Việt
Nam là Bà Đoàn thị Điểm văn chương xuất chúng; Còn võnghiệp cứu lấy non sông, phất cờ khởi nghĩa như Bà Trưng,
Bà Triệu, tức nhiên là những bậc nữ lưu có tài ba hơn người
thường, được lịch sử ca tụng. Ngày nay trong cửa Đạo Cao
Đài các bậc Nữ-anh-tài là phải nói đến là Cửu vị Tiên Nương
là Đấng tài ba quán chúng. Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương
Thanh..là Nữ anh tài của nền Đại Đạo ngày nay.
Ông Phạm-Công-Tắc (sau là Hộ-pháp) rất khen lời châu ngọc
về điệu thơ Tiên của Thất Nương, xong hoạ ngay:
Ngẩn bút hòa thi tủi phận ai!
Trời xanh vội lấp Nữ-anh-tài.
Tình thâm một gánh còn dương-thế,
Oan nặng ngàn thu xuống dạ-đài.

NỮ ĐẦU SƯ
E: Lady cardinal.
F: La Cardinale.
Nữ Đầu Sư là phẩm vị cao nhất của Chức sắc nữ phái Cửu
Trùng Đài. Phẩm Nữ Đầu Sư chỉ có một vị.
Không như bên Cửu Trùng Ðài nam phái, phẩm Nữ Đầu Sư
chỉ có một vị, còn bên nam phái, Đầu Sư có 3 vị phân ra theo
Tam Thanh: Thái Đầu Sư, Thượng Đầu Sư và Ngọc Đầu Sư.
Quyền hành, nhiệm vụ, Đạo phục của Nữ Đầu Sư được qui
định rõ trong Pháp Chánh Truyền Chú giải.
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Từ ngày Khai Đạo 15-10-Bính Dần (1926) đến nay, Nữ phái
Cửu Trùng Ðài có 3 vị Nữ Đầu Sư:
Nữ Đầu Sư Hương Thanh (Lâm Ngọc Thanh).
Nữ Đầu Sư Hương Hiếu (Nguyễn Thị Hiếu)
Nữ Đầu Sư Hàm phong Hương Lự (Hồ Thị Lự).

NỮ ÐẦU SƯ Lâm Hương Thanh (1874-1937)
Lâm Ngọc Thanh - Nghiệp Chủ Vũng Liêm.
1- Phần Đời: Thế danh Bà là Lâm Ngọc Thanh, sanh năm
Giáp Tuất (1874) tại làng Trung Tín, quận Vũng Liêm, tỉnh
Vĩnh Long. Thân mẫu Bà là Trần Thị Sanh. Không rõ tên ông
thân sanh. Bà Lâm Ngọc Thanh là vợ của một người Pháp tên
Monnier, gọi là Ông Huyện Huỳnh-Ngọc-Xây (Tên Việt), nên
Bà thường được người ta gọi là Bà Huyện Xây, là một nghiệp
chủ rất giàu có tại Vũng Liêm. Ông và Bà có một người con gái
tên là Huỳnh Thị Hồ. Ông Huyện Xây qua đời, Bà tái giá với
Ông Huyện Hàm Nguyễn-Ngọc-Thơ, một nghiệp chủ ở Tân
Định Sài-gòn. Hai Ông Bà đều hâm mộ Phật giáo, đều qui y
theo Phật, thọ giáo với Hòa Thượng Như Nhãn, trụ trì Chùa
Giác Hải ở Phú Lâm, Chợ Lớn. Bà Lâm-Ngọc-Thanh rất sùng
kính Đức Phật Thích Ca, nên gần bên biệt thự của Bà ở Vũng
Liêm có lập một ngôi chùa Phật để gia đình Bà cùng với dân
chúng xung quanh có nơi chiêm bái.
2- Thời-kỳ gặp Đạo Cao-Đài: Bà Lâm Ngọc Thanh vừa giàu
về vật chất lại giàu về tinh-thần, đã cống hiến một sự nghiệp,
một tài sản lớn lao cho nghiệp Đạo. Bà sớm sùng mộ Đạo
Phật nên khi gặp Đạo Trời khai, Bà sẵn sàng đến với Đạo
trong một Đức-Tin trọn vẹn. Nếu đã là bậc Thiên mạng thì việc
ngộ Đạo chỉ là duyên cớ để cho Đức Chí-Tôn gom con cái của
Ngài lại mà thôi. Đầu năm Bính-Dần (1926) Ông Phạm Tấn
Đãi (sau là Khai Đaọ Hiệp-Thiên-Đài), nhà ông ở Rạch-kiến,
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huyện Bến lức, tỉnh Long an. Ông thường chấp bút học Đạo.
Buổi nọ, ông được lịnh Đức Chí-Tôn dạy: "Đãi, con hiệp cùng
Trung để độ Thơ"(1)
Ông Phạm-Tấn-Đãi vốn chưa quen biết các vị này, nhưng vì
lịnh của Đức Chí-Tôn nên lên Sài-gòn tìm đến nhà ông CaoQuỳnh-Cư để hỏi thăm về ông Trung (2) mà tìm đến ông Thơ.
Khi gặp được nhà ông Trung thì người nhà cho biết là ông
Trung đã ra Sài-gòn gặp ông Thơ rồi! Khi gặp được đầy đủ
liền trình bài Thánh-giáo do Thiêng-Liêng đã dạy cho hai ông
xem. Ông Thơ xem xong nói: "Tôi muốn làm sao hai ông cầunguyện cho tôi chấp bút được mới linh!"
Các ông bằng lòng và buộc ông Thơ trai giới ba ngày. Đồng
thời hai ông Phạm-Tấn-Đãi và Lê-văn-Trung cũng ở đó và hiệp
cùng ông Thơ để cầu nguyện Ơn trên. Quả đúng như lời cầu
xin "nhơn hữu thiện nguyện thiên tắc tùng chi". Sự chấp bút,
thông công với các Đấng Thiêng liêng được kết quả. Ông xin
làm thế nào để độ vợ Ông ở Vũng liêm cùng theo một Đạo để
thuận chiều thuận hướng về tâm linh. Ông nguyện xin cho biết
giờ này Bà Lâm-Ngọc-Thanh đang làm gì ở Vũng-Liêm? Ông
được Ơn trên báo cho từng chi tiết, ông ghi rõ cất giữ, rồi đánh
điện tín gọi Bà lên. Lên tới, Bà báo-cáo từng sự việc đúng như
sự thể, càng làm tăng lòng tin-tưởng cho cả hai người. Bà liền
nghĩ cách làm thế nào để độ ông Thầy của ông bà là Hoà
Thượng Như Nhãn nữa. Ông Lê văn Trung và ông Nguyễn
Ngọc-Thơ đồng ý nên cậy ông Phạm-Tấn-Đãi ra nhà ông Cao
Quỳnh-Cư để mời ba ông: Cư, Tắc, Sang (nay là Thượng
Phẩm, Hộ-Pháp, Thượng-Sanh) và đạo hữu lập Đàn cầu Cơ
tại nhà ông Thơ. Việc cầu Cơ được kết quả.
3- Thời-kỳ hành Đạo: Bà Lâm-Ngọc-Thanh được Đức ChíTôn độ vào Đạo Cao-Đài. Bà hiến dâng một phần sản nghiệp
vĩ đại của Bà để giúp Đạo trong buổi sơ khai có được phương
tiện hoằng hóa mối Đạo Trời. Bà hiến đất làm Đền Thánh, Bà
biến cả ngôi Chùa do Bà xây dựng ở bên cạnh biệt thự thành
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một Thánh Thất thờ Đức Chí-Tôn để những người trong vùng
đến đó Nhập môn cầu Đạo, họ là những tá điền của Bà. Bà in
kinh phát cho không, may cho Đạo phục. Tình thầy trò giữa
Hòa Thượng Như Nhãn và Ông Bà Nguyễn Ngọc Thơ rất là
thân thiết. Ông Hòa Thượng Như Nhãn cũng đã Nhập môn
vào Đạo. Ông bằng lòng hiến ngôi chùa Từ-Lâm-Tự ở Gò Kén
Tây-Ninh cho Đạo Cao Đài dùng làm Thánh Thất tạm, tổ chức
Lễ Khai Đạo. Vả lại khi cất ngôi chùa nầy, Ông Bà Thơ đã
đóng góp một số tiền lớn, giờ này tiếp-tục tu bổ và tạo tác
thêm. Vào đêm 14 rạng ngày rằm tháng 10 năm Bính-Dần (dl
18-11-1926) là ngày Đại Lễ Khai Đạo tại Thánh Thất tạm Từ
Lâm-Tự, Bà Lâm Ngọc Thanh thọ Thiên Ân Nữ Giáo Sư,
Thánh danh là Lâm Hương-Thanh. (TNHT.II./13)
Từ ấy, Bà lo Phổ-độ nhơn sanh khắp các Tỉnh, khi thì Khai
đàn, lúc Thượng tượng, giảng đạo, đọc Thánh ngôn cho nhơn
sanh được thấu hiểu chơn truyền Đại-Đạo. Trong kỳ Phong
Thánh Nữ-phái lần thứ I ngày 14 tháng giêng năm Đinh Mão
(dl 15-2-1927), Đức Chí Tôn thăng phẩm cho Bà lên hàng Nữ
Phối Sư, cầm đầu Nữ phái và phong người con gái của Bà,
Cô Huỳnh thị Hồ, vào phẩm Nữ Giáo Sư, Thánh danh Huỳnh
Hương Hồ. Bà Lâm Hương Thanh và Ngài Thái Thơ Thanh
xuất tiền riêng ra mua thêm một miếng đất rừng nữa, từ ngã
ba Ao Hồ vào giáp với miếng đất đã mua cất Tòa-Thánh để
tạo cảnh Cực Lạc Thế giới, gọi là Cực Lạc Cảnh.
Ngày mùng 9-3 Kỷ-Tỵ (dl 16-4-1929) Bà Lâm Hương Thanh
được thăng phẩm Nữ Chánh-Phối-Sư, Chưởng quản HộiThánh Nữ phái.
Năm Đinh Sửu (1937) Đức Hộ Pháp cùng Hội Thánh đi Nam
Vang lo Đạo sự nơi đó, giao cho Bà ở nhà lo ngoại giao với
nhà cầm quyền Pháp ở những nơi nào Đạo bị làm khó dễ. Bà
đi hầu Tòa, rồi trở về, kế đó lâm trọng bịnh. Bà qui Thiên vào
ngày mùng 8 tháng 4 năm Đinh Sửu (dl: 17-5-1937) đúng vào
ngày Lễ Thánh đản của Đức Phật Thích Ca, tại quê nhà ở
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Vũng Liêm, hưởng thọ 64 tuổi. Đức Hộ Pháp lúc đó đang hành
đạo ở Nam Vang, được tin điện, cấp tốc trở về để cùng Hội
Thánh lo Lễ Đạo táng cho Bà. Một điều huyền diệu là khi Bà
Lâm Hương-Thanh còn sống thì Bà lo đi ngoại giao với chánh
quyền Pháp về việc Đạo, rồi khi thoát xác đăng Tiên, Bà cũng
lo y như vậy. Số là Đạo xin phép Khai đàn, nhà cầm quyền
Pháp lúc đầu thì cho, sau lại cấm. Hội Thánh chưa biết tính
sao thì Bà liền giáng cơ nói: Để Bà lo việc đó cho và yêu cầu
Hội Thánh cử người đến xin, kỳ sau thì được dễ dàng. Quả
đúng y như vậy. Sau khi Bà qui Thiên được 17 ngày, đến ngày
25-4 Đinh Sửu (dl: 3-6-1937), Bà được Đức Chí-Tôn ân tứ lên
phẩm Nữ Đầu Sư, vì Bà là người có đại công với Đạo trong
buổi sơ khai và là người Chị cả, dìu dẫn cả đoàn em Nữ phái
Cao Đài. Sau, Hội Thánh đem hài cốt của Bà ở Vũng Liêm về
Tòa Thánh, đặt vào Bửu tháp Nữ Đầu Sư, xây ở phía Tây
Lang Tòa Thánh và tượng của Bà được tạc ở mặt tiền Đền
Thánh, phía bên Nữ phái, trên Lôi Âm Cổ Đài, để nhơn sanh
chiêm ngưỡng một bậc Nữ Chức sắc đại công của Đạo.
4- Lời Bà Tự thuật: "Nhắc lại đoạn đầu khi Tôi Nhập môn rồi,
khiến lòng Tôi suy-nghĩ cuộc đời không thấy ích gì cho phần
linh hồn, nên Tôi không còn luyến tiếc sản nghiệp của Tôi nữa,
nếu còn say mê vật-chất hữu hình này thì biết chừng nào mới
trở về quê xưa cho được, nên Tôi đem mình quì trước Thiên
bàn nguyện rằng: Hiến thân này cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
tùng Hội-Thánh Tây-Ninh, ngõ hầu dìu dắt nhơn sanh vào
đường đạo-đức. Riêng về Phật-tự, thì khi Tôi chưa gặp Đạo
Cao Đài Tôi có lập một kiểng Chùa tại Vũng-Liêm, sau này Tôi
hiến cho Đại-Đạo rồi, Tôi hiểu rõ rằng Cao-Đài là Phật giáo
chấn hưng đó vậy, nên Tôi sửa Chùa Phật lại làm ngôi Tiểu
Thánh-Thất Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đặng tiện cho việc phổ
độ kẻ đồng huyện, đồng lân. Nào kẻ gần, người xa trong thôn
quê sằng dã, nào là Tá điền của Tôi đồng lòng đến Nhập môn,
cầu Đạo mỗi ngày đến 15, 20 người. Hễ có em nào thiếu thốn
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gì thì Tôi ủng hộ mỗi người một bộ Đạo-phục và một cuốn
Kinh Lễ đặng học thuộc Kinh để đi Cúng Tứ thời, Tôi dạy thờ,
dạy lạy đâu đó đều được xong rồi.
5- Khai Đàn: Tôi hiệp với Chức sắc và Cô Ngọc-Hồ cùng
Nguyễn Thị-Hương đi khai đàn Thượng Tượng, rồi Tôi giảng
Đạo và đọc Thánh-ngôn cho chư vị mới Nhập môn nghe cho
hiểu Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là Chấn hưng Phật Đạo. Bởi vì
Tôi biết phần đông thì nhơn sanh còn tín-ngưỡng Đạo Phật,
Tôi phải giải nghĩa cho thiện tín nghe rõ rồi họ vô Nhập môn
(tôi úp bộ hết tại Vũng-Liêm). Đức tin nhơn sanh nơi đây càng
ngày càng tăng tiến rất đông, Tôi bèn lập Bàn-trị-sự phân công
cho phái Nữ có phận sự để làm Đạo. Ngày lụn tháng qua đủ
công nghiệp, Tôi dạy làm lai lịch dâng lên Hội-thánh xin cầu
phong.
6-Về việc Chùa Gò-kén: Nhờ Thiêng-liêng dùng huyền diệu,
trước khi Tôi chưa nhập môn, khiến cho Tôi qui y Phật giáo,
Thầy Tôi là ông Hoà Thượng chùa Giác-Hải. Tôi và ông Huyện
Thơ cúng một số tiền to để xây dựng chùa Từ-Lâm-Tự (Gòkén Tây-Ninh). Mỗi năm hai Tôi xuống Chùa Gò-kén thường
lắm. Nơi đây là hồi chưa mở Đạo, nhờ cớ ấy được gieo cảm
tình Thầy trò nghĩa nặng như phụ tử tình thâm, nên vâng lịnh
Đức Chí-Tôn họp với Chức sắc Đại Thiên phong Hiệp ThiênĐài và Cửu-Trùng-Đài, Tôi chung lưng đâu cật với Hội Thánh
khai mở Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ tại tỉnh Tây-Ninh, vì thế mà
hai Tôi mượn Chùa Gò-kén rất dễ-dàng. Thầy Tôi ưng thuận
cho mượn, thành thử thiêng liêng đã sắp đặt trước nên Tôi
mới có sẵn một ngôi Chùa Từ-Lâm-Tự đặng đúng ngày giờ
của Đức Chí-Tôn khai Đạo năm Bính-Dần (1926). Vì Chí-Tôn
tiền định trước mười ngàn năm, nên Thầy có cho bài thi:
"Từ đây nòi giống chẳng chia ba.
"Thầy hiệp các con lại một nhà,
"Nam Bắc cùng rồi ra ngoại quốc,
"Chủ quyền chơn Đạo một mình TA"
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Nhờ bài thơ của Đức Chí-Tôn trên đây, Tôi chung lo với Anh
Cả Thượng Đầu-Sư Thượng Trung Nhựt cùng Đức Hộ Pháp,
Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh mà đi phổ độ cùng lục tỉnh.
Việc phổ độ miền Hậu-giáng lối tháng 9 năm Bính Dần đặng
cho kịp ngày 14 tháng 10 năm Bính-Dần mở Đạo tại Chùa Từ
Lâm-Tự (Gò-kén Tây-Ninh). Ông Huyện Thơ và Tôi xuất tiền
nhà ra lên cốt chư Phật, đủ Ngũ Chi, Tam Trấn, Tam giáo tức
Đức Phật Tổ, Đức Lão-Tử và Đức Khổng-Tử. Mở Đạo tại chùa
Từ-Lâm-Tự ba tháng thì ông Hoà Thượng chùa Giác-Hải đòi
chùa lại, thì hai Tôi (Huyện Thơ và Tôi) cho Hội-Thánh mượn
số tiền 24.000 đồng (hai mươi bốn ngàn đồng) mua đất đặng
dời chùa, thỉnh cốt chư Phật về bên đất mới mua (mua đất của
ông Kiểm lâm người Pháp). Bởi vì lúc mới phôi thai Hội-Thánh
chưa có tiền nên mượn của hai Tôi. Mua đất xong rồi Tôi lên
xuống thường, không ở luôn nơi đây được vì lo xã giao với
Chánh phủ Pháp đặng để cậy nhờ họ. Buổi ban sơ khai Đạo
(thời Pháp thuộc) Đạo gặp biết bao cảnh gay-go thống khổ
cũng vì việc Đạo Đời chưa tương đắc. Chánh phủ Pháp để dạ
nghi nan, hăm doạ đủ điều: nào là bắt Đạo-hữu hăm xẻ
nhượng, nào là đóng cửa Thánh-Thất ở miền Hậu-giang. Anh
Thượng Đầu-Sư cho Tôi hay, khi đó Tôi liền tìm kế gần-gũi với
Chánh phủ xin mở cửa Thánh-Thất. Tôi làm đơn xin ngay với
chánh phủ Pháp, Tôi đứng bảo lãnh trách nhiệm, Tôi hứa và
Tôi nhìn nhận Đạo Cao-Đài là chánh tông chấn hưng Phật
giáo, Tôi nói trước mặt Chánh phủ Pháp rằng: Tất cả Đạo
Cao-Đài là bậc chơn tu, không biết làm sái luật chánh phủ, thật
là người tu hành đạo-đức, cả thảy đều có lòng bác-ái, không
sát sanh hại vật, chỉ biết tu, ăn chay làm lành mà thôi, thì
chánh phủ Pháp cho mở cửa Thánh-Thất được yên ổn mà sự
cúng kiến cũng được đông đảo tự do. Tôi đã nói chắc-chắn
trước mặt chánh phủ như vậy rồi Tôi với Anh Thượng Đầu-sư
phải thường đi xuống miền Hậu giang để lời khuyến nhủ chư
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Đạo-hữu tu hành cho chính-chắn và ăn chay làm lành như Tôi
đã hứa trên đây.
7- Nhắc việc cất Tổ-Đình: Khi trả chùa Gò-Kén lại cho HoàThượng Như Nhãn rồi, Hội-Thánh dọn về đất mới mua, ngày
nay là Thánh Địa. Dời chùa thỉnh cốt Phật cũng là khó khăn
hết mức. Chính phủ cứ theo rình mò, làm khổ sở cho Đức Cao
Thượng Phẩm, vì cớ mà bổn Đạo quá sợ, ít ai dám tụ họp
đông. Khách lai rai, có ít người đến Cúng thôi. Cũng vì cớ mà
eo-hẹp tài chánh, nên phát một ngôi Chùa tạm lợp bằng tranh,
đốn cây trong rừng làm cột. Tranh thì vô rừng cắt khỏi tốn tiền,
cắt dây cổ rùa đem về làm lạt. Tuy là chùa tranh, cây gỗ mặc
dầu cũng chịu đựng được mười năm dư. Trong lúc này Đức
Cao Thượng Phẩm đã qui Tiên, năm 1929. Khởi đầu đúc nền
Toà-Thánh ngày mùng 1 tháng 11 năm Bính-Tý (1936). Còn
Đức Hộ-Pháp thì Ngài xuống Vũng Liêm thương lượng với Tôi
rằng: Chùa lợp tranh hư dột, mối ăn, cây hư hết, nên Đức Hộ
Pháp tính cất chùa cho chắc, làm bằng xi-măng, sắt cho được
vĩnh-viễn (Hoạ đồ Đức Lý đã vẽ sẵn, coi theo hoạ đồ của Đức
Lý mà cất).
8- Việc mua đất Cực-Lạc: Đất Cực-Lạc, hai Tôi đứng mua
đất này, sau Ông Huyện để là Đất Cực-Lạc vô vi cảnh giới
(ngày nay thành ra Nghĩa địa). Về việc xã-giao: Đời, họ trọng
vật chất hơn nên Tôi tìm phương gần-gũi với thượng khách,
nói đạo-đức cho đời họ hiểu biết rồi mới độ được. Nhắc lại hồi
Tôi mới gặp Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nhằm ngày mùng 5
tháng 6 năm Bính-Dần (Mardi 15 Juillet 1926) Thầy giáng Cơ
kêu hai Tôi quì trước Thiên bàn, Thầy ban ơn cho hai Tôi,
Thầy làm phép Hôn-phối đầu tiên hết (Phò loan có Thượng
Phẩm, Hộ Pháp) Thầy cho 4 câu thi cùng dạy Đạo tại nhà ông
Nguyễn Ngọc-Thơ ở Tân Định (ngày 5-6 Bính Dần):
Thầy: Thơ! Con với vợ con quì ngay giữa, nắm tay nhau:
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"Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
"Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
"Đạo-đức nhất tâm tu đáo cáo.
"Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn"
Dạy con hiểu à!" (Thầy dạy ông Nguyễn-Ngọc-Thơ viết ra Hán
văn) Dưới đây là bút tích của Ngài Thái Thơ Thanh

(Bút tích của Ngài Thái Thơ Thanh)
9-Bà là người đã lập một đại công với nền Đại-Đạo:
Riêng Nữ-phái, Bà là người Chị Cả dìu-dắt đàn Em phái Nữ.
Sở hành của Bà là sở hành của một Nữ Trung Tùng phận, là
một Nữ phái Cao Đài gương mẫu. Nghĩa cử ấy hằng năm HộiThánh làm lễ Vía, kỹ niệm một cách trọng thể, nhưng dù thế
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nào thì ngày Vía của Bà cũng trùng với lễ Vía của Phật ThíchCa: Công ấy, cảm tình này, đồng Đạo mãi ghi ơn Người đến
thất ức niên tuổi Đạo. Bức tượng ảnh của Bà được ghi tạc
trước mặt tiền Đền Thánh, bên lầu trống, tức là Lôi Âm Cổ Đài.
Còn bên lầu chuông thì tạc tượng của Đức Quyền Giáo-Tông
Lê Văn Trung, đối xứng nhau. Khi Đức Hộ-Pháp trấn Thần
Đền Thánh vào ngày 6 tháng giêng Đinh-Hợi (dl 27-1-1947),
lúc trấn Thần đến hai bức tượng này, Ngài giải thích: "Nhị vị
ngự thường xuyên trước Đền Thánh để tiếp rước nhơn sanh
tiến bước vào đường Chánh giáo, năng lo dìu dắt con cái ChíTôn mỗi khi vào Cầu nguyện và chiêm bái Đức Chí-Tôn"..
10- Bài thài hiến Lễ cho Bà Lâm Hương-Thanh:
Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh giáng cơ cho bài thi để làm
Bài Thài tế điện, hiến Lễ cho Bà trong ngày Vía:
Đầy giỏ Hoa Lam chất ái tình,
Y theo mặt luật của khuôn linh.
Thử căn linh thể nơi phàm tục,
Mới hưởng hồng ân chốn Ngọc đình.
Nam Hải là bờ ao Thất Bửu,
Tây Ninh nền tổ quán Tam Thanh.
Thuyền từ trở lái lìa sông Lệ,
Nhớ bạn chơn mây gởi tấc thành.
Nguơn linh Bà là Long Nữ hầu Phật Quan Âm.
Long Nữ vốn là em của Đệ Tam Thái Tử con vua Long Vương,
hóa cá dạo chơi, bị vướng phải lưới ông chài. Đức Quan Âm
sai Thiện Tài Đồng tử hóa thường nhơn đến mua cá đem ra
Nam Hải thả. Nam Hải Long Vương cám ơn đức, sai con gái là
Long Nữ đem tặng Đức Quan Âm một viên ngọc chiếu sáng
cả ban đêm. Long Nữ cảm phục quyền năng của Đức Phật
nên xin qui y và làm Đệ tử Đức Quan Âm. Ngày nay Bà cùng
ông Nguyễn Ngọc Thơ nên duyên chồng vợ. Nguơn linh ông là
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Từ Hàng Đạo Nhân, tức Quan Âm Bồ Tát. Kiếp này Ông Thơ
và Bà Lâm Hương Thanh là đôi bạn đời với nhau vì tiền kiếp
đã định.

NỮ ĐẦU SƯ ĐƯỜNG
女頭師堂
E: Lady Cardinal office.
F: Office de la Cardinale.
Một tòa nhà
dành riêng cho vị
Đầu sư cầm
quyền Nữ Phái
làm việc. Đây
cũng là nơi thờ
phượng các bậc
Nữ Đầu sư thời
tiền khai Đại-Đạo
đã quá vãng.
Phải kể đến công đầu là Bà Nữ Đầu Sư: Lâm Hương Thanh,
Nguyễn Hương Hiếu, Hồ Hương-Lự.
Nhân buổi Lễ Khánh Thành Nữ Đầu Sư-Đường ngày 15-08
năm Tân-Mão (1951) vào lúc 8g sáng, Đức Hộ-Pháp nói:
"Hồi tưởng lại hai mươi mấy năm trước khi Đức Chí Tôn đến
cùng chúng ta, cầm cây Linh bút của Ngài tạo nền Chơn giáo.
Ông đến với một thân già nghèo của Ông, chính mình Ông
khai rằng: Ông là một Ông già nghèo Ổng nói "Tròi trọi mình
không mới thiệt bần". Ông đến cho ta một danh thể là lập HộiThánh cho con cái của Ổng, nhưng Ông còn cỡi được con
Bạch hạc ở trên mây trắng, còn Thánh-Thể của Ông ở ngoài
mưa nắng cũng không được nữa, nó khó lắm đó vậy. Tình
trạng rất khó khăn, Ổng đến với một thân nghèo để tạo dựng
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Thánh Thể cho con cái Ổng. Mà ôi thôi! Đám Thánh-Thể của
Ổng nó cũng nghèo nữa, nhưng mà cái nghèo đó chúng ta có
một năng lực cao thượng vô giá không thể tưởng tượng được.
Có lẽ cả thảy đều ngó thấy buổi phôi thai, là khi Đền Thánh
mới tạo, con cái của Ngài phải chịu biết bao nhiêu khổ hạnh,
ăn thì bữa đói bữa no đặng tạo dựng Đền-Thánh, đến bây giờ
thành tướng làm cho Vạn quốc ngó thấy, trông vào đều khen
ngợi, đó là khối muối của sắp nhỏ trở nên hình đó, do sự
nhẫn-nại, nhọc nhằn của sắp nhỏ mà nên đại nghiệp ngày nay
đó vậy. May thay! Đám con chí hiếu của Ngài trước sao sau
vậy, liều mảnh thân phàm nầy làm con tế vật cho Đạo.
Cả thảy Hội-Thánh tưởng lại coi tạo dựng một dinh thự NữĐầu-Sư-Đường như vậy chỉ có 250.000$ (hai trăm năm chục
ngàn đồng bạc chẵn) có tay thợ nào dám làm không? Tôi dám
chắc không dám. Bởi vì giọt mồ hôi, nước mắt của sắp nhỏ nó
đổ vô trong này bằng ba lần như vậy, đó chỉ có nhờ thiên hạ
cho mớ vật liệu hòa với giọt mồ hôi đám sắp nhỏ mà nên hình
tượng đó vậy. Các Con, các Em để ý coi Ông già đó, Ổng
không chịu thiếu nợ ai hết, công nghiệp của mấy Em, Ông trả
nơi thế nầy không đặng thì về cửa Thiêng Liêng Hằng Sống
Ổng cũng trả cho được Ổng mới nghe. Các con đã ngó thấy,
những đứa con hiếu hạnh của Ông giờ phút nầy có biết định
phận của nó thế nào đối với Thánh Thể. Mấy đứa trong Quân
Đội bây giờ là ai? Là đám công thợ buổi trước tạo dựng
nghiệp Đạo rồi nó còn hy sinh xương máu bảo vệ đại nghiệp
cho con cái của Ngài nữa, đương đầu với những trở lực oai
quyền, hiện giờ nó nuôi lại Em nó, chia từ miếng cơm manh áo
cho mặc. Cả đại nghiệp nầy là nhờ đám con chí hiếu của Ngài
tạo dựng nên, chớ Tôi không làm gì được hết, chỉ có là đốc
thúc vô cho chúng nó làm, chớ thân nầy ôm viên gạch cũng
không nỗi. Bần-Đạo chỉ mong có một điều là toàn thể con cái
của Ngài Nam Nữ mỗi ngày đều tưởng tượng đến công khó
nhọc Anh Em nó, khó nhọc của đồng bào toàn thể nước nhà,
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nòi giống đã tạo dựng nên nghiệp ấy, lấy cả sự nghiệp nầy
làm môi giới, giữ đạo đức làm bùa hằng tâm, thương yêu với
nhau, giữ nghĩa với nhau cho đến bảy trăm ngàn năm (Thất ức
niên) theo lời của Đức Chí-Tôn đã định, dầu Bần-Đạo còn ở
đây hay về cõi Hư-Linh. Cung ấy an lạc đi nữa, cũng nhớ đến
đại nghiệp con cái của Ngài và Bần-Đạo dám đại ngôn với
Ngài rằng: Con cái của Ngài giữ tâm chí hiếu với Ngài và đối
với Phật Mẫu cũng vậy".
Thi văn dạy Đạo Đức Chí-Tôn có cho bài thơ sau:
Tròi-trọi mình không mới thiệt Bần,
Một nhành sen trắng náu-nương chân.
Ở nhà mượn đám mây xanh kịt,
Đỡ gót nhờ con hạc trắng ngần.
Bố hoá người Đời gây mối Đạo.
Gia ân đồ đệ dựng nền Nhân
Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật, thánh, Tiên xuống ở trần.

NỮ ĐỒNG NHI
女僮兒
Thầy dạy: "Lựu và Hiếu tập một lũ "Nữ Ðồng Nhi" chừng ba
mươi sáu đứa đặng mỗi khi đại lễ nó tụng kinh cho Thầy, bên
Nam cũng vậy, Cư, Tắc, Sang, Phú, mấy con cũng phải dạy
ba mươi sáu đứa "Nam Ðồng Nhi" nữa. Cư, Thầy đã nói với
con phải tập nhạc lại, nhớ không con?

NỮ KIỆT
女傑
E: Heroine.
F: Héroine.
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Nữ: Phụ nữ, đàn bà, con gái. Kiệt: tài giỏi hơn người. Nữ kiệt
là người phụ nữ tài giỏi hơn người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thanh sử từng nêu gương nữ kiệt.

NỮ NHI
女兒
E: Young girl.
F: Jeune fille.
Nữ nhi 女 兒 : Người con gái còn trẻ.
Đức Chí Tôn dạy: "Thầy khuyên các con, đứa nào có trí lực
bao nhiêu, khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt sè theo thói
nữ nhi, vậy cũng uổng cái điểm Linh quang của Thầy ban cho
các con lắm".
Lời Thầy dạy Nữ phái: Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy.
Con ôi!
Con vốn thật là tay chơn Lão,
Phái nữ nhi bọc bảo giúp công Thầy,
Cùng Tỷ nương Đường thị con đây,
Lo phương thế đỡ day trong mối Đạo.
Kinh Sám Hối có câu:
"Giá trong sạch nữ-nhi trượng tiết,
"Giữ cho tròn trinh-liệt mới mầu."

NỮ PHÁCH
女魄
(Nữ: gái, phách: khí phách, cái phách, thể phách), khí phách
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của phái nữ tức là sự tinh-anh, sự sáng suốt của một tinh thần
mạnh mẽ trong con người nữ phái. Riêng chữ phách đạo học
phân tích ra từ trong Đệ Nhị xác thân của con người tức gồm
Chơn khí và Chơn thần hiệp lại; Chơn khí là do Chơn tinh của
Đệ Nhứt xác thân bốc lên hiệp với Chơn thần thì có ánh sáng
còn gọi là hào quang, phách thuộc bán hữu hình nghĩa là có
thể thấy được và cũng có thể không thấy được tùy sự sáng
suốt trong việc tu hành của mỗi người. Phách có màu sắc
trắng trong. Thanh khiết đối với người được trọn lành; với
người thường có sắc hồng, sắc tím sẫm hoặc đen đối với
Chơn thần trọng-trược. Phần thanh hơn gọi là Vía tức hào
quang
Nữ Trung Tùng Phận của Bà Đoàn mở đầu bằng câu:
Dụng văn hóa trau tria nữ phách,
Lấy kinh luân thúc thách quần hồng.
Gươm thư giúp sức gươm hùng,
Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên

NỮ PHÁI
女派
E: Female.
F:Genre Féminin.
Nữ phái là chỉ chung tất cả đàn bà, con gái, trái lại là Nam
phái. Trời có Âm Dương. Đất có cương, nhu; Người thì có
Nam Nữ; hiệp chung là Tam Tài, chỉ có người mới đứng vào
hàng Tam tài mà thôi.
Sau đây là lời Đức Chí-Tôn phân phiền với Bà Lâm Hương
Thanh về Nữ phái, vì Bà là Chị Cả của đoàn Em nữ phái CaoĐài. Hơn nữa Bà lãnh lịnh Ngọc Hư thay mặt cho Đức Quan
Âm đến thế kỳ ba này dắt dìu dìu Nữ Phái. Lời rằng:
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"Thầy lập Đạo nơi cõi Nam này, là cốt để ban thưởng cho một
nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thịnh nộ của Thầy,
Thầy lại tha-thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu.
Từ tạo thiên lập địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này
đặng vậy, cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần
hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước
khác sao.! Ôi! Mà hại thay! Thảm thay! Đau-đớn thay! "Hòn
ngọc" đẹp đẽ quí báu dường này Thầy đến cho các con, các
con lại học kiêu căng, trề nhún, Thầy đã chán mắt thấy phái
Nữ hành-đạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi
lại giận, muốn chẳng lập Nữ-phái mà làm gì. Nhưng trai gái
cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại
thương con nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại
phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan-Âm, Thầy mới nhứt
định dành phần công quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con
đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm-lỡ lẽ nào bỏ nghiệp muôn
năm!"
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Khiến Nữ-phái leo-nheo than tức,
Khắp xa gần bức-rức hỏi thăm.
Người thời than khóc tủi thầm,
Kẻ thời nong-nã thơ âm tới nhà.

NỮ PHÁI VỐN CỦA LÝ GÍAO TÔNG LẬP THÀNH
Hộ-Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh-Phối-Sư HƯƠNGTHANH rằng: Muốn phế Nữ-phái, song con cũng đồng con, hễ
bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ; Nam Nữ vốn như
nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ-phái buổi lập Pháp-ChánhTruyền, chẳng hiểu có điều chi huyền-bí với Thầy cùng NgọcHư-Cung nên Thầy mới đành lòng nói ra lời ấy, rồi lại cam
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lòng để cho Đức Lý Giáo-Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi
luật-lệ Thiên điều hay chăng? Hễ càng suy-nghĩ lại càng thêm
sợ hằng ngày. Xem lại Nữ-phái không biết trau-giồi trí thức
đặng làm trách-nhậm cho xứng vị mình, thì lại càng âu-lo hơn
nữa! Chính mình Cao Thượng-Phẩm mới giáng Cơ nói rằng
nhờ Ngài cầu xin tha-thứ cho Nữ-phái nơi Ngọc-Hư, bằng
chẳng thì đã bị phế; xin chư Đạo-Tỷ để dạ lo lấy phận mình.
Nữ phái phải tùng Đầu sư Nữ phái song Đầu-sư lại phải tùng
quyền của Giáo-Tông và Chưởng-pháp.
Pháp Chánh Truyền "Hội-Thánh nghe Lão ban sắc phục
cho Nữ phái: Nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ
theo đẳng cấp".
Chú Giải: Đức Giáo-Tông đến kêu Hội-Thánh Nam phái nói
rằng: Từ đây phải xem sắc tốt của Nữ-phái Ngài đến ban đặng
hành Lễ theo đẳng cấp. Cái tiếng"sắc tốt" không, dầu ai đọc
đến cũng thầm hiểu nghĩa-lý sâu xa. (1) Giáo-Tông duy chỉ
dặn xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp, ấy là Ngài buộc
phải có trật-tự cho lắm, vì vậy mà cũng chính mình Ngài đến
lập lệ Nam Nữ phải phân biệt nhau, chẳng đặng chung hiệp
nhau về phần xác và phần hồn cũng vậy.
Hộ-pháp có hỏi Ngài về sự tôn-ti phẩm-trật, thì Ngài dạy rằng:
Nam Nữ vốn đồng quyền. Còn hỏi về Lễ nghĩa giao thiệp về
phần đời, thì Ngài dạy: Giáo-Hữu Nam-phái cũng chịu dưới
quyền Giáo-sư Nữ-phái (2). Còn Lễ thì khi vào Đại Điện tỷ như
Giáo-sư Nam-phái gặp Phối-sư Nữ-phái thì Nam phải đảnh lễ
Nữ trước, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền hành tùy Chức sắc.
Pháp Chánh Truyền: Nữ-phái phải tùng Đầu-sư Nữ-phái,
song Đầu sư lại phải tùng quyền của Giáo-Tông và
Chưởng Pháp.
Chú Giải: Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu-sư Nữ
phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo-Tông và Chưởng
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Pháp. Xem rõ lại, thì Pháp-chánh-truyền truất quyền Nữ phái
không cho lên địa-vị Chưởng-pháp và Giáo-Tông.
Hộ-Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy:
- Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn
như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ-phái không cho lên
địa-vị Chưởng-Pháp và Giáo-Tông, thì con e mất lẽ công-bình
chăng?
Thầy dạy: Thiên địa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh,
Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn thế giới nhờ Dương thạnh mới
bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương-quang, ngày nào
mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy-lừng, ấy là ngày càn
khôn thế giới phải chịu trong hắc-ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy
Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ phái cầm quyền GiáoTông làm chủ nền Đạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền
Đạo ắt bị tiêu tàn ám-muội." Hộ-Pháp lại kêu nài nữa rằng:
Thầy truất quyền Giáo-Tông Nữ-phái thì đã đành, song quyền
Chưởng-pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại.
Thầy dạy: Chưởng-pháp cũng là Giáo-Tông, mà còn trọng-hệ
hơn, là vì Người thay mặt cho Hộ-Pháp nơi Cửu-Trùng-Đài.
Thầy đã chẳng cho ngồi địa-vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi
địa-vị Hộ-Pháp con! Bởi chịu phận rủi sanh nên cam phận
thiệt-thòi, lẽ Thiên-cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thươngyêu binh-vực thay Thầy kẻo tội-nghiệp!" (PCT)
Chú thích: (1) Nếu Chư Hiền-hữu biết coi Nữ-phái như Em
thơ dại, chỉ biết mến đẹp ham xinh, liệu phương dụ dỗ như
Lão vậy, mới đặng làm trai, con Thầy mà chớ! (2) Phải vậy.
Thảo Xá Hiền-Cung, đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945)
Phò loan : Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.
DIÊU TRÌ NƯƠNG NƯƠNG
Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc Nữ phái. Thiếp
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được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và
dìu dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.
Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các
bậc anh tuấn của Đạo, nên non sông Đất Việt ngày nay mới
được mở mang trên màu cờ độc lập. Đó là kết quả xứng đáng
của sự lập Đạo của Đức Chí Tôn. Thiếp ước mong cho Hiệp
Thiên Đài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là lập
nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải
thoát. Đó là dâng cho Chí Tôn một lễ trọng hậu và gặp dịp may
để lập ngôi vị cho mình. Nên lưu tâm: Các con Nữ phái gắng
công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào,
đông đủ mới hiệp Thiên thơ. Bước đường trước, nếu chẳng
đặng hay, thì con đường sau nên dè dặt và thận trọng lấy
trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong
nơi đó".
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở: "Cái gương hiền đức
của Nữ phái là vật của Chí Tôn để lòng tìm kiếm và cũng vì
nó mà Chí Tôn mới định lập pháp ban quyền cho Nữ phái đối
phẩm cùng Nam. Thoảng như gương hiền đức ấy đã ra vô giá
trị, điêu tàn thì công nghiệp nương đâu mà bền vững? Chị nói
thiệt rằng: Dầu cho Phật Mẫu tái sanh mà thất bề hiền đức thì
Ngọc Hư Cung cũng định tội qui phàm. Vậy thì các em phải
giữ lấy phận mình. Chị nghĩ cũng chưa kham, đừng thày-lay
cầu tội giùm cho kẻ khác. Chị rất cám cảnh, nhưng Thiên điều
định vậy, biết liệu làm sao. Tự nơi chị Ứng Quân tự mình giải
thoát." Thưa chị Hương Thanh: Em vưng mạng lịnh Thầy lo về
sự khuyết điểm trí thức tinh thần của Nữ phái, còn chị thì lo về
phần vật chất tuồng đời. Vậy thì Em sở cậy chị sự hành động
làm thế nào cho sự dạy dỗ của mấy Em ra thiệt hành thì mới
mong cải sửa đặng tà tâm của nhiều kẻ.
Thưa chị, Em chẳng dám nào xin cạn tỏ ra đây nhiều điều ước
vọng của Thầy Em và Quan Âm Bồ Tát. Cả cơ độ tận Nữ phái
chỉ xu hướng về trí thức tinh thần. Có đủ trí thức tinh thần mới
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mong đoạt đặng sự khôn ngoan của cơ Tạo hóa. Đoạt đặng
cơ Tạo hóa mới đắc đạo đặng. Hại thay, Em chưa thấy Nữ
phái đặng một người thì mong chi độ rỗi. Thưa chị, xin ráng
chung sức nhau, chị phần Đời, các Em phần Đạo, lo liệu nên
phương đặng dạy lẫn giùm Nữ phái, kẻo Thầy Em và Chí Tôn
đã lắm phen buồn thảm. Chị nương theo Thánh giáo của mấy
Em, chẳng khác nào mấy Em nương theo điều dạy răn của
chị, nhưng Em xin một điều là, phải khởi tuyển chọn Nữ phái y
như lời anh Thượng Phẩm đã chỉ vẽ cho anh Hộ Pháp, nghĩa
là các nơi nào chưa lập Nữ phái, chị gia công lo lập cho thành,
và lựa người cho đi các nơi quan sát sở hành của Nữ Chức
sắc.
Em thưa thiệt cùng chị rằng, nhiều kẻ lạm dự Thiên phong mà
làm nhục lây toàn Nữ phái.
Thưa anh Thượng Trung Nhựt và chị, đã đắc lịnh Chí Tôn rồi,
thì từ đây không còn vị nể chi đặng nữa. Nên thì để, hư thì bỏ.
Dường ấy mới có phương lập thành Nữ phái. Em nên cho chị
hiểu rằng, Nữ phái lập thành, Nam phái chỉnh đốn lại hoàn
toàn thì Lý Giáo Tông mới giảm nộ và tái thủ quyền hành.
Em dùng điệu văn Động đình biến hóa mà khởi răn lỗi của đời.
Xin mấy chị ngày sau dùng nó mà trách khuyên phái Nữ:
Trong gia thất điều đình phần Nữ phái,
Điều hư nên trái phải nơi mình,
Sẵn tay nắm mối tơ tình,
Làm nên quân tử phận mình mới an.
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.
Nương lấy bóng tòng quân mượn tiếng,
Đã đeo mang lấy miếng hồng quần.
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Đừng ham mây khỏa đảnh Thần,
Nhớ cơn lỗi đạo tảo tần mai xưa.
Đặng trí thức phải ngừa lòng khách,
Dìu dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết tâm biết chí anh hào,
Nữ tâm làm mảnh nhung bào chở che.
Dầu lời thốt dặt dè từ chuyện,
Mượn đoan trang thay miếng đỉnh chung.
Làm cho sấn chí anh hùng,
Non sông trổi bước ngàn trùng gươm đao.
Nghi dung chớ mượn màu son phấn,
Để trong gương mà hứng non sông.
Coi như gác tía lầu hồng,
Chẳng phen giữa trận tên đồng không nao.
Có công khéo khá trau nên khéo,
Phen nàng Tô dệt điệu Hồi văn.
Đừng theo tính nết ả Hằng,
Đêm khuya bán nguyệt trốn chồng cung trăng.
(TNCT. HH. 192-196)

NỮ PHẬT TÔNG
Thánh Ngôn dạy: "Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà
Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại
sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương".

NỮ PHỐI SƯ HUƠNG NHIỀU
Nguyễn Thị Nhiều (1892-1967)
Tiểu sử của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều đăng trong Tạp
san Chân Lý tháng 6 năm Đinh Mùi (1967) với nguyên văn: Bà
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Chánh Phối Sư Hương Nhiều Chưởng Quản Nữ Phái Phước
Thiện liễu Đạo hồi 20 giờ đêm 24-6-Đinh Mùi (dl: 31-7-1967).
Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều nhũ danh Nguyễn Thị Nhiều
đến trần vào năm 1892 tại làng Long Phú, quận Bến Lức tỉnh
Long An. Thân phụ Bà là ông Nguyễn Văn Phước và thân mẫu
là Lê Thị Bưởi. Bà trưởng thành trong một gia đình Nho phong
hiền đức. Bà kết thân cùng Ngài Phạm Công Tắc (Đức Hộ
Pháp) hạ sanh được hai người con gái. Buổi đầu tiên, Đức Chí
Tôn đến khai cơ lập Đạo Cao Đài tại nước Việt Nam, Bà được
thâu làm Môn đệ và Đức Chí Tôn dạy Bà về Tòa Thánh hành
Đạo do đàn cơ tại Sài-gòn ngày 24-9-Bính Dần (dl:30-101926)
Từ lúc Bà được Cửu Nương Diêu Trì Cung độ nhập môn rồi
Bà hằng lo sùng bái cho đến ngày rằm tháng giêng Đinh Mão
(1927) Bà được thọ Thiên Ân phẩm Giáo Hữu do cơ phong
Thánh kỳ nhứt tại Từ Lâm Tự Gò Kén (Tây Ninh). Khi Bà thọ
thiên ân rồi lo sắp xếp gia đình về Tây Ninh hiệp cùng Hội
Thánh khai cơ lập Đạo tại chùa Từ Lâm Tự. Qua năm Mậu
Thìn (1928) Bà lãnh trách nhiệm Quản lý Lễ-Viện Nữ-phái
được 4 năm, tiếp tục Hội Thánh thuyên bổ Bà cầm quyền Đầu
Họ Đạo Tây-Ninh được ba năm và kiêm luôn Quản Lý Lương
Viện Hành Chánh được bảy năm.
Năm Mậu Dần (1938) Bà được thăng phẩm Giáo Sư và hành
quyền nơi Cửu Viện Hành Chánh. Năm Tân Tỵ (1941) cơ Đạo
gặp lúc chinh nghiêng, Đức Hộ Pháp bị đày đi hải ngoại Bà
vẫn chung chịu mọi khổ đau với Hội Thánh cho đến ngày Đức
Hộ Pháp hồi loan trở về Tòa Thánh lo chỉnh trang đại nghiệp
Đạo. Năm Mậu Tý (1948) Bà được thăng phẩm Phối Sư do
Thánh lịnh số 3/TL đề ngày 7-3-Mậu Tý (dl:15-5-1948) và
được lịnh Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
thuyên bổ Bà cầm quyền Chưởng Quản Nữ Phái Phước
Thiện. Năm Ất Mùi (1955) Đức Hộ Pháp bổ Bà cầm quyền
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hành chánh ba Viện: Học-viện, Y-viện, Nông-viện (Cửu Trùng
Đài).
Năm Bính Thân (1956) thuyền Đạo gặp phải hồi khảo đảo,
Đức Hộ Pháp lưu vong sang Miên Quốc, Bà rất khổ tâm vì gia
đình bị cảnh sanh ly cho đến năm Kỷ Hợi (1959) hay tin Đức
Hộ Pháp qui Thiên, thì sự khổ đau của Bà thêm chồng chất.
Nhưng vì lẽ Đạo là trọng nên Bà gắng gượng làm vui, tiếp tục
đảm nhiệm phận sự Chưởng Qủan Phước Thiện Nữ-phái đến
nay. Đại Hội Nhơn Sanh Cửu Trùng Đài khai mạc vào ngày
16-4-Đinh Mùi và ròng rã 39 ngày, Bà với lòng thiết tha vì Đạo
thường hiện diện chứng kiến trong cuộc đại hội. Hội bế mạc
chỉ trong vòng mấy ngày, nhơn sanh trở về nguyên quán được
yên bày thì Bà cỡi Hạc triều Thiên vào lúc 8 giờ tối ngày 24-6Đinh Mùi (dl: 31-7-1967) tại Tịnh-Tâm-Hiên Hộ Pháp Đường
hưởng thọ 75 tuổi. Bà qui Thiên mà giữa lúc toàn Đạo không
ngờ được, trước cảnh xúc động của toàn thể giáo đồ đều
ngậm ngùi thương mến, nhứt là cơ quan Phước Thiện Nữ
Phái. Thực tế hơn hết là những ngày trước đó trời mưa tầm tã
mà từ đêm qui thiên của Bà trở đi đến ngày 28-6-Đinh Mùi, lễ
an táng nơi Phạm Nghiệp, bầu trời chỉ dịu mát và dường như
có vẻ u buồn, đôi khi lác-đác những hạt mưa sương trên ngọn
cỏ, hình như dục lòng toàn Đạo sự luyến tiếc càng tiếc cảm
hoài hơn … Phận sự Đạo, Đức Chí Tôn giao cho Bà đã hoàn
thành sứ mạng, bởi cớ cho nên ngày liễu Đạo của Bà được
mọi điều như ý mà có lẽ ở phàm chưa ai từng hưởng được
như thế. Tang lễ cử hành trọng thể và cúng tế tại nhà Phước
Thiện Nữ Phái, nơi mà Bà đến làm việc hằng ngày, rồi đến
Báo Ân Từ và hành Pháp độ thăng tại Đền Thánh. Linh cữu
được di về Phạm Nghiệp là nơi Bà gởi lại nắm xương tàn để
nghìn thu vĩnh biệt. Lể an táng của Bà toàn Đạo đưa vô cùng
đông đảo, có trên 50.000 người và các thành phần quan khách
tham dự, như phái đòan chánh phủ Quốc Hội Lập Hiến, Hội
Đồng Tôn Giáo, chánh quyền Tỉnh, các Tôn Giáo bạn trong
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tỉnh, các toàn thể chánh trị quốc gia, ông Đại Sứ Nhật Bản và
phái đoàn Đài Phát Thanh Sài gòn, Đài Phát Thanh Quân Đội,
Vô Tuyến Truyền Hình …Được biết với lòng tha thiết vì Đạo, vì
Tổ Quốc của Bà qua những lối trình bày của Cô Tư (Bà Phối
Sư Phạm Hương Tranh, ái nữ của Bà) trước khi hạ huyệt như:
"Tôi hằng nhớ lời Cô tôi còn sanh tiền dạy rằng: Cô cầu
nguyện Chí Tôn, Phật Mẫu ban ân cho nước Việt Nam sớm
thanh bình thống nhứt và độc lập để di Liên đài của Thầy con
về Tổ Đình, Cô được trông thấy thì chừng ấy Cô sẽ nhắm mắt
từ giã cõi trần cũng được vui lòng." Đây là đại lược thời gian
hành Đạo của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều, đã gần 43
năm dày sành đạp sỏi, hy sinh phụng sự cho đại nghiệp Đạo
Cao Đài và đến lúc làm xong sứ mạng huy hoàng của vị được
sự mến yêu của toàn Đạo cũng như các giới trong cộng đồng
quốc gia. Thật là tấm gương thế gian hy hữu.
Thi văn của Bà Hương Nhiều
Thi Chúc Đáo Tuế cho Bà Nữ Chánh Phối sư Hương Hiếu,
ngày 23 tháng 09 năm Đinh Hợi (1947) có đoạn như:
Nay là ngày Đáo-tuế chúc thọ Bà Nguyễn Hương Hiếu là về
phần Nhơn Đạo- chị em với tôi- còn nơi cửa Đạo là đứng trong
Thánh Thể Chí-Tôn Nữ-Phối-Sư của Hội Thánh, Bà hưởng thọ
lục tuần, 61 tuổi, nên tôi thay mặt chị em Nữ Phái chúc tụng
cho Bà "Tăng Long Tuổi Thọ", "Sống dư trăm tuổi".
THI
Chúc mừng Đáo tuế hưởng ngày xuân,
Tuổi sáu mươi dư thọ Hạ Tuần.
Tứ Đức giồi trau nên tiết rạng,
Nhị Tùng vẹn phận với lang quân.
Nhơn luân đã trọn đường trung hiếu,
Thiên Đạo dắt dìu luật pháp tuân.
Phối Thánh muôn năm còn để tiếng,
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Sư Tôn ngàn thuở gội ơn nhuần.
Nữ Giáo Sư Hương Nhiều
Diễn văn của Bà Chánh Phối Sư Hương Nhiều đọc trong
dịp bế mạc Đại Hội Phước Thiện Ất-Tỵ (1965).
Kính Hội Thánh,
Kính thưa chư Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước
Thiện, Khâm Thành, Đầu phận châu thành Thánh Địa, Khâm
Châu Đầu Tộc cũng như Phái Viên, Nghị Viên Nam Nữ.
Cuộc đại hội Phước Thiện năm Ất Tỵ (1965) giữa thời buổi
khó khăn, đường sá lưu thông không được giản tiện mà chư vị
Nghị Viên, Phái Viên chẳng màng cực nhọc hao tốn, về Tòa
Thánh dự hội đông đủ làm cho Hội Thánh Phước Thiện cảm
kích khôn cùng. Trải mấy mươi năm qua mới có cơ hội may
mắn nầy, do Ngài Bảo Thế Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên
Đài cho mở Đại Hội Phước Thiện để lập vị cho nhơn sanh
theo Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng cùng giải quyết nguyện
vọng của toàn Đạo. Chư Nghị Viên, Phái Viên hôm nay đã
hòan tất bổn phận, tìm sự chơn chánh, công bằng đủ trí sáng
suốt nhận định điều hay lẽ phải, đem lại một tương lai tốt đẹp
cho nền Đạo và cho cơ quan Phước Thiện. Nền giáo lý cao
siêu của Đức Chí Tôn, chính tay Ngài dùng huyền diệu Cơ Bút
lập ra, là ngọn cờ cứu khổ che chở cho toàn nhơn loại thì
những hành vi nào không đúng Nhân Nghĩa công bằng lẽ dĩ
nhiên nghịch hẳn với Thánh ý của Ngài. Đời là thể hình vật
chất, Đạo là bóng mát của trí thức tinh thần, nếu Đạo không
đủ thương yêu và giúp lẫn nhau thì mong chi bảo tồn nghiệp
Đạo. Bốn mươi năm trong cửa Đạo, biết bao nỗi thăng trầm
khổ não truân chuyên, cơ quan Phước Thiện là cơ quan cứu
khổ cũng phải gánh chịu đau thương ngăn trở bước tiến của
toàn Đạo-hữu Phước-Thiện. Đường còn dài hành trình của
toàn Đạo còn lắm nỗi gay go, chư vị phải ráng tận tâm với
trách nhiệm, gieo truyền hột Thánh cốc của Đức Chí Tôn cho
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toàn nhơn sanh chung hưởng, đem cả lương tri lương năng
đặng dìu dắt sanh linh qui bổn thiện. Thời kỳ chiến tranh khói
lửa làm cho con cái Đức Chí Tôn phải điêu linh, tinh thần bất
định, biết bao thảm trạng thương tâm phô bày trước mắt,
Phước Thiện phải lau thảm rửa sầu chở che đùm bọc, an ủi
những kẻ cô đơn, già cả góa bụa, tật nguyền côi cút, tích cực
tương thân tương ái, đoàn kết Đạo lẫn Đời, chung lo hạnh
phúc cho nhơn loại. Nên nhớ rằng Phước Thiện là cơ quan do
Hộ Pháp lập thành theo Thánh ý của Đức Chí Tôn để thực
hành sứ mạng như kể trên. Đáng thương hại thay là từ buổi
ban sơ các vị tiền bối của cơ quan nầy đã hy sinh tánh mạng
lẫn tài sản của họ mới tạo nên một sự nghiệp tinh thần đồ sộ
như ngày hôm nay. Qua rất mừng cho cuộc Đại Hội Phước
Thiện đã biểu quyết những nguyện vọng của nhơn sanh trong
vòng trật tự tôn nghiêm với một tánh cách chí lý chánh tâm để
nêu cao tinh thần Đạo đức. Chức Sắc đại diện Bộ Pháp Chánh
đã hoàn tất nhiệm vụ trên tinh thần thông cảm, bác ái và công
bằng. Qua có đôi lời nhắn nhủ chư vị được đắc phong thăng
thưởng xin chớ khá vội mừng mà phải rán giữ Đạo tâm, trau
giồi đức hạnh cho xứng đáng với phẩm vị của mình. Còn các
vị chưa đủ công nghiệp hoặc vì lý do nào mà bị đình lại cũng
chớ khá buồn thối chí ngã lòng, thờ-ơ việc Đạo, mà trái lại
phải cần sốt sắng tận tụy với nhiệm vụ để chờ kỳ hội tới. Qua
cầu xin Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng
ban ân huệ tinh thần cho mấy em Khâm Châu, Đầu Tộc, Nghị
Viên, Phái Viên, Đạo Sở địa phương về dự Đại Hội được tấn
hóa bước đường Đạo-đức để lập vị Thiêng Liêng.
Hôm nay là ngày bế mạc Đại Hội, rồi đây mấy em sẽ trở về địa
phương để tiếp tục phận sự hành Đạo, Qua cầu chúc mấy em
đi an khương về cũng an khương.
Tòa Thánh ngày 29-2-Ất Tỵ (dl: 07-03-1965)
Nữ Phối Sư Chưởng Quản Nữ Phái Phước Thiện
HƯƠNG NHIỀU
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NGÀI CAO TIẾP ĐẠO CHÚC THỌ BÀ HƯƠNG NHIỀU
Chưởng Quản Nữ Phái Phước Thiện
Thiện nữ vui hứng bóng Kim Bàn,
Đáo tuế mừng rọi ánh diệu quang.
Công nghiệp xây nền xin cội phúc,
Đức tâm khêu đuốc rạng rừng nhàn.
Cung Trời Tạo Hóa thừa chung hưởng,
Đền Ngọc Diêu Trì chuẩn thọ ban.
Vẹt lối Nữ tài qua bể khổ,
Thuyền sen vững lái đẹp huy hoàng.
Cao Tiếp Đạo
BÀI PHỦ DỤ CỦA NGÀI BẢO THẾ
Trong dịp Bà Phối Sư Hương Nhiều tái thủ phận sự Chưởng
Quản Phước Thiện Nữ Phái ngày 24-3-Gíap Thìn (1946).
Kính Hội Thánh Lưỡng Đài: Hiệp Thiên và Cửu Trùng.
Kính Hội Thánh Phước Thiện
Kính Bà Phối Sư Hương Nhiều,
Kính quí Chức Sắc, Chức Việt Nam, Nữ.
Trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một ngày công quả của
mỗi chúng ta là một ngày trọn vẹn chúng ta hiến thân cho Đức
Chí Tôn và Phật Mẫu sử khiến để thay thế cho người đặng dìu
dắt nhơn sanh thoát ly khổ hải, nhất là hạng người còn nặng
say sưa với mùi chung đỉnh, còn lắm oằn oại trong bã vinh hoa
là những miếng mồi treo gương cho kẻ phàm phu lạc lầm, làm
tôi cho tà mị. Thật là một ngày công quả là một buổi phục vụ
nhơn sanh, vì nhơn sanh vẫn còn chìm đắm trong vòng tục
lụy. Vả chăng, trong bổn Đạo có hai hạng người: Một là hạng
Hạ thừa chỉ lo giữ Đạo cho vuông tròn và đức tin cho mạnh
mẽ. Và một nữa là hạng Thượng Thừa, có nhiệm vụ trọng yếu
hơn như trên đã kể. Thoảng như trong phẩm nầy mà có người
còn liều lĩnh trong sứ mạng Thiêng Liêng, tự mình đã nhận
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lãnh thì thà xuất ngoại cho khỏi phụ lòng Đức Từ Bi che chở.
Vì đó trong đêm mùng 5 tháng chạp Tân Sửu (dl: 10-1-1962)
tại Cung Đạo Đền Thánh, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm
giáng cơ dạy như vầy: "Một vị Chức Sắc cần phải có một phận
sự, nếu không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với
Đời về mặt Bác ái thì mới thật hành câu Cứu nhơn độ thế. Nếu
không có phận sự gì đặc biệt, cứ đếm ngày giờ trông mong
phẩm vị thì tội với Thiêng Liêng đó. Thế thì dầu Chức Sắc hay
Đạo hữu cả Nữ lẫn Nam, không ai được trái bước trong Đạo
nhơn luân, nhiên hậu mới gấm ghé vào Thiên Đạo, thì công
quả là phương châm duy nhứt dọn lối vào đường lập vị. Sau
nầy chúng ta cũng cần ý niệm rằng gắng sức thường hành
công quả là phương chước đoái công chuộc tội, nếu chẳng
phải nợ hiện kim thì cũng nợ tiền khiên vì không ai được thập
toàn trên mặt thế. Rửa sạch tội lỗi bằng công quả tức là ưng
lòng hứng chịu những gian lao về trí não cùng những khổ
nhục về hình hài, đặng đền lại cái mà những ai trong chúng ta
đã tạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp cho kẻ khác phái vì ta mà
điêu linh tân khổ. Đòn cân công bình nhứt là thuộc phái vô
hình không bao giờ chênh lệch, thử hỏi những công kia trả nợ
nầy, hồ dễ không hạp chân lý cho được?
Một trong những điểm khác nên quan tâm là trong khi làm
công quả, có những việc hàm oan phải mang, có những điều
oan trái phải gánh, những chuyện thị phi phải lãnh với ngậm
ngùi nuốt đắng trêu cay mà không dám than thân, không nên
trách phận. Đó là những cách thử thách của tà thần để cho ta
được thực nghiệm trau giồi đức tính thế nào cho ngang hàng
với Phật, Thánh, Tiên mới mong thành Đạo. Lẽ dĩ nhiên quả
đẹp thì vị cao, bằng trái lại thì chỉ có kẻ tái sanh tục kiếp mà
lần hồi tiến hóa. Vả chăng Đại Đạo khai sáng một lần, Đại ân
xá chẳng ân tứ hai lượt, thì nhơn loại hạnh ngộ Tam Kỳ, hội
nầy là may duyên hi hữu. Nếu chẳng tu theo ngọn đèn Thiêng
Liêng vạch lối, dầu giữa nắng ban ngày hay bán dạ thâm canh
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luôn luôn tỏ rạng trong lúc tà quyền giành giựt con cái Chí Tôn
đặng lôi kéo vào chốn âm-u đày đọa. Chừng ấy tiến thoái
lưỡng nan, có hối tiếc cũng muộn màng không xoay trở kịp."
Đức Hộ Pháp buổi nọ đã dụng phương hay chước khéo bảo
vệ Chức Sắc, Chức Việc và Thiện Nam tín Nữ của cơ quan
Phước Thiện cho khỏi sa vào cạm bẫy, món ngon vật lạ, tứ
giăng chung quanh mỗi người nhứt là phái yếu nữ lưu còn lắm
thiệt thòi về trình độ học thức và tinh thần phục vụ và lắm hiếm
hoi về Đạo đức để làm gương mẫu cho kẻ mình phổ độ noi
theo, nên Ngài mượn tay một nữ Chức Sắc Cửu Trùng Đài là
Bà Phối Sư Hương Nhiều, có đủ kinh nghiệm và phúc hậu để
dìu dẫn Nữ phái Phước Thiện đi trên đường ngay nẻo chánh
của Chơn Đạo. Mở trí khai minh là việc khó khăn nặng nhọc
mà Bà đã làm tròn bổn phận từ lâu cho đến khi phải gián đoạn
nhiệm vụ của Đức Hộ Pháp giao, vì đại biến trong cửa Đạo
liên hệ đến gia đình Bà mà Bà vẫn kiên tâm bền chí, không rời
Thánh Địa để giữ cho còn sự tượng trưng lãnh đạo, giáo hóa
Nữ phái Phước Thiện. Khổ hạnh nầy Hội Thánh hằng ghi nhớ.
Hôm nay cơ điều hòa trong cửa Đạo đã trải qua nhiều trạng
thái khó khăn mới được trổ mầm hứa hẹn một tương lai nhiều
hy vọng khả quan cho con cái Chí Tôn và Đức Phật Mẫu trụ
hết đức tin vào hai Đấng Khai Thiên Lập Địa, nắm cả huyền vi
mầu nhiệm cơ Đạo, đặng cứu giúp nhơn sanh khỏi cơn đồ
thán. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhận thấy sứ mạng của Bà
Phối Sư Hương Nhiều còn tiếp tục được đắc lực hơn, theo ý
định của Đức Hộ Pháp khi còn tại tiền. Nên chúng tôi vui lòng
giao huờn cho Bà trách vụ Chưởng Quản Nữ Phái Phước
Thiện. Ngày nay Bà chánh thức hành sự, tôi ước mong Bà sẽ
thi ân bố đức cho đoàn em út Nữ phái dưới quyền Bà đặng thụ
hưởng, để rồi cả thảy cùng một nhịp một nhàng, chị trước em
sau, nâng đỡ lẫn nhau trong tình tương thân tương ái thì may
mắn lắm. Đành rằng Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có phận sự lập
ngôi định thứ cho chư Chức Sắc, chẳng luận ở cơ quan trọng
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yếu nào trong cửa Đạo, nhưng phải có sự tận tâm tận lực của
mỗi đơn vị dễ bề Hiệp Thiên Đài công minh phán đoán.
Nhơn danh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tôi cầu nguyện Đức Chí
Tôn và Đức Phật Mẫu phát hạ hồng ân cho Hiền Tỷ trong công
khó đặc biệt nầy sẽ được sớm cao thăng phẩm tước.
Nay kính
Tòa Thánh ngày 24-3-Giáp Thìn (5-5-1964)
Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài
Bảo Thế Lê Thiện Phước (Ấn Ký)
XIN GIẢM LUẬT CẦU THĂNG
Trong một đàn cơ năm Mậu Thân (1968) có đoạn: "Đức
Thượng Sanh bạch: Xin dâng danh sách Hành Thiện cầu
thăng Giáo Thiện để Đức Ngài phán định. Theo Thánh Giáo
năm Ất Tỵ, Đức Ngài dạy đình lại sự thăng thưởng lên phẩm
Giáo Thiện vì không nuôi nỗi 12 gia tộc, nên năm nay Hội
Thánh Hiệp Thiên Đài không cứu xét những hồ sơ cầu thăng
Giáo Thiện xin Đức Ngài chỉ dạy.
- Cười……thật là một việc khó cho Bần Đạo, vì Bà Phối Sư
Hương Nhiều đã có lời cầu khẩn thiết tha cho sắp nhỏ Hành
Thiện, nhất là Nữ Phái nhược chất liễu bồ, không thể nuôi 12
gia tộc nên xin miễn thể lệ nầy cho Nữ Hành Thiện. Bần Đạo
không thể từ chối đặng, nên chấp thuận cho tất cả Nữ Hành
Thiện được phong phẩm Giáo Thiện nếu hội đủ thâm niên
công nghiệp và hợp lệ. Còn Hành Thiện Nam Phái chờ hội đủ
điều kiện qui định mới đặng cầu thăng.
…Như vậy ở thế Bà dìu dắt Nữ Phái về hạnh đức, công
nghiệp. Về Thiêng Liêng Bà nâng phẩm giá binh vực triệt để
Nữ Phái, ơn ấy sẽ còn triền miên từ năm 1968 đến mãi mãi về
sau. Thật là một đại ân đối với nhơn loại khắp hòan vũ.
THI ĐIẾU Bà PHỐI SƯ HƯƠNG NHIỀU
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Bà Phối Sư Hương Nhiều Chưởng Quản Nữ Phái Phước
Thiện, qui thiên ngày 24-6-Đinh Mùi (1967)
ĐỨC THƯỢNG SANH
Bà Chánh Phối Sư lánh cõi trần,
Công viên quả mãn ngự thanh vân.
Cõi Thiên trở gót hồi ngôi vị,
Tuồng thế may duyên dứt nợ trần.
Đạo sử còn ghi gương Thánh đức,
Diêu Trì nhuần gội giọt Hồng ân.
Ngùi ngùi ngó lại Tâm-Hiên cũ (1)
Hiền Tỷ biết bao thử đặng gần.
Huệ Giác
(1) Tịnh Tâm Hiên sau Hộ Pháp Đường.

NGÀI HIẾN PHÁP
Sử Đạo ghi thêm một tiếng vang,
Lịnh Bà Chưởng Quản phục Kim Bàn.
Về chầu Phật Mẫu nhàn Tiên cảnh,
Ở lại Môn Đồ thọ nghĩa tang.
Sanh tử náu-nương đò Tạo hóa,
Tồn vong định mạng máy xây vần.
Nén hương tâm niệm tâm hồn chứng,
Nguyện giải quần sinh khổ thế gian.
Thân Dân
ÔNG PHỐI SƯ THÁI ĐẾN THANH
Tuổi bảy mươi lăm rảnh cuộc đời,
Cung Diêu Bà Tám nghỉ an nơi.
Trăm năm Thánh thể nương lòng đất,
Ngàn thuở chơn linh hưởng phước Trời.
Bậu bạn trần gian hằng ái tuất,
Chị em Tiên cảnh hiệp vui chơi.
Sanh ly tử biệt xưa nay đã,
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Rộng xét thâm suy cũng ngậm ngùi.
Thông Quang
PHƯỚC HUỆ
Khung Trời ảm-đạm hạc kêu vang,
Bà Chánh Phối Sư nhập Niết Bàn.
Phước Thiện, Cửu Trùng đồng kính đíếu,
Phạm Môn, Trí Giác thọ cư tang.
Vườn xuân Ngạn Uyển màu sương phủ,
Cửa Tịnh Tâm Hiên ngọn gió vàng.
Thánh Thể niêm phong nơi Phạm Nghiệp,
Chơn Thần siêu thoát khỏi trần gian.
GIÁO THIỆN PHAN TRUNG CHẪM
Bà Chánh Phối Sư cỗi xác phàm,
Nương thuyền Bát Nhã đến Thiên Bang.
Rừng tòng hứng cảnh xa trần tục,
Bồng đảo an ngôi hưởng phước nhàn.
Trọn kiếp hy sinh dìu Phước Thiện,
Nghìn thu bia tạc tấm lòng nhân.
Công viên quả mãn nên thanh sử,
Đời Đạo người trông bậc chí thành.
GIÁO THIỆN VÕ THÀNH LƯỢNG
Phối Sư Chưởng Quản bậc siêu nhiên,
Lại sớm sang chơn Bát Nhã Thuyền.
Liên tọa Thầy còn lưu dị quốc,
Hương hồn Bà vội lánh trần duyên.
Cửu Trùng cảm nỗi chia Tiên Tục,
Phước Thiện nhớ ơn nắm mối giềng,
Vẹn phận chăm nom dìu Nữ Phái,
Tiếc trang kỳ cựu Đạo thâm uyên.
HUỲNH BÁ TÒNG
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Bà Chánh Phối Sư đã ly trần,
Tin buồn, toàn Đạo tưởng công ân.
Đăng Tiên sớm vội chầu Kim Mẫu,
Độ thế nay đà vững nghiệp nhân.
Thánh thể lánh xa vòng khổ hải,
Chơn thần siêu thoát ngự đài vân.
Đỡ nâng Phước Thiện còn noi dấu,
Đạo Sử ngàn thu đức rạng ngần.
CHƠN TÂM
Đương quyền Phước Thiện thắm nhuần ân,
Nữ Chánh Phối Sư thấy ly trần.
Thanh thể Bà nay an đất Việt,
Liên Đài Thầy những ngóng mây Tần.
Ngậm ngùi hợp phố châu còn đợi,
Đau đớn Bồng Lai khách lại gần.
Cửu Viện từ đây thương Nữ Phái,
Dắt dìu đành vắng bậc siêu nhân.
HUỆ NGÀN
Bước Đạo thăng trầm trải mấy niên,
Thương Bà nay đến tuổi về Tiên.
Cửu Trùng thọ sắc đương ngôi trọng,
Phước Thiện cầm giềng vững nghiệp Thiên.
Đức rạng gương lành luôn tạc để,
Công làu nét đỏ mãi lưu truyền.
Con em một cửa đồng thương mến,
Tống táng chen nhau mấy dặm liền.
THÁI PHONG
Muôn người như một lệ trào dâng,
Bà Chánh Phối Sư đã lánh trần.
Phước Thiện cầm giềng gìn Nữ Phái,
Cửu Trùng đoạt vị vẹn Thiên ân.
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Liên Đài Thầy vẫn chưa về nước,
Trách nhậm Đạo xong vội lánh trần.
Cội đức vun trồng lưu vạn thuở,
Xe mây nhẹ tách dặm kiều ngân.
THIỆN TÂM
Từ thuở hay tin đấng Mẹ Hiền,
Trút hơi xa lánh cõi trần duyên.
Ngậm ngùi tưởng nhớ ân khuyên bảo,
Tức tửi nhớ ân nghĩa vẹn tuyền.
Phẩm hạnh làu soi gương nhựt nguyệt,
Công trình hiển rạng cảnh Thần Tiên.
Ngôi vị Sư Mẫu thân dầu toại,
Xin hộ nước non, Đạo vững bền.
GIÁO HỮU THƯỢNG TƯ THANH
BÀ lìa cõi tục tiếng còn vang,
CHÁNH tế lễ nghi chất khắp bàn.
PHỐI hiệp Đạo đời đồng khẩn nguyện,
SƯ nhân vắng bóng đậm màu tang.
HƯƠNG bay phảng-phất nơi Cung Ngọc,
NHIỀU kiếp chuyển luân gọi tiếng đàn.
QUI đến cung Diêu chầu Đức Mẹ,
TIÊN phong Phật cốt lướt không gian

NỮ SĨ
女 士
F: Femme lettré,femme écrivain.
Người phái Nữ có tài về thi văn, tức nhiên là chỉ chung hạng trí
thức và đạo đức. Đây là thơ của Nhứt Nương Diêu-Trì Cung
giáng: Chào các em nam nữ. Cho Thi:
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HUỲNH lương giấc mộng có chi vui,
HOA trổ gặp thời chớ dễ ngươi.
TIÊN cảnh sẵn chờ người Nữ sĩ,
NỮ nam đồng phận nếm ngon bùi.

NỮ TÂM
Nữ tâm 女心 : Tấm lòng của người phái nữ
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đặng trí thức phải ngừa lòng khách,
Dìu dắt nhau chớ nghịch lòng nhau.
Biết tâm biết chí anh hào,
Nữ tâm làm mảnh nhung bào chở che.

NỮ TU
女修
E: A nun.
F: La religieuse.
Nữ: Phụ nữ, đàn bà, con gái. Tu: theo đạo để tu hành. Nữ tu
hay Nữ tu sĩ là người phụ nữ nhập vào một tôn giáo để lo việc
tu hành.
Từ ngữ Nữ tu thường được dùng bên Thiên Chúa giáo, Nữ tu
ở trong các Nữ Tu Viện. Bên Phật giáo gọi là Ni Cô, Cô Vãi, tu
trong các Ni Tự (chùa Ni Cô), có một Ni Sư điều khiển.

NỬA CHỪNG XUÂN
Bài hoạ của Ông Cao-Hoài Sang qua bài "Thác vì Tình" của
Thất Nương Vương thị Lễ có câu:
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Nửa chừng Xuân gãy tủi thân ai?
Nông-nỗi nghĩ thôi tiếc bấy tài.
Ngọc thốt dám bì trang tuấn kiệt,
Vàng rơi riêng chạnh khách Chương-đài.

NƯỚC ÂM DƯƠNG (Âm Dương Thủy)
E: The Holy water.
F: L’eau bénite.
Đây là nói về nứơc Âm- nước Dương là những Lễ phẩm dâng
cúng Đức Chí-Tôn- Đức Phật Mẫu để tỏ lòng kính trọng bên
ngòai
- Nước Dương thật là thanh bạch, nên chén nước trắng để
bên tả gọi là Dương. (1)
Nước Dương đây là nước không có nấu, dù nước mưa hay
nước giếng chỉ lọc sạch để dâng cúng mà thôi.
Trong các thứ nước chỉ có nước giếng là đầy đủ tính Dương,
nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi những chất hòa tan, như rác
rến, cặn bã hôi thúi. Đức Chí Tôn mở Đạo nơi đất Tây Ninh
này rất thích hợp đất đai cũng là hạnh phúc cho nhân sanh
buổi này: Vì chỉ dùng nước giếng thôi.
Nước âm là nước Trà: Để bên hữu, ấy là Âm.
Nếu nói nước Dương là nước mưa từ trên trời thì Nước Âm là
nguồn nước ở trong lòng đất và biển cả, sông ngòi, rạch suối.
Nguồn sống của đất do Phật-Mẫu ban cho, một nguồn sống
triền miên vô tận. Người ở miền đất cao, thì đào đất sâu xuống
làm giếng lấy nước uống. Người ở đất thấp đồng bằng, thì
dùng nước biển, sông, suối, rạch, ngòi, dầu mùa mưa hay
nắng hạn, người và vật cũng nhờ đó mà sống, nên chén nước
trà để bên hữu gọi là Âm: Nước nấu chín để trà vào gọi là
nước trà. Chén nước trà còn tượng trưng cho Thần, tức là
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Linh hồn. Khi cúng rót nước đủ tám phân, tượng trưng cho
"Bát hồn vận chuyển" do Đức Diêu Trì Kim Mẫu dùng Âm
quang biến tạo Chơn thần.
Tám phân của chén nước Dương là tượng cho Bát Quái của
Đấng Chí-Tôn.
Người tu phải coi theo đó mà hành Bát Chánh Đạo Hiểu lẽ của
Âm Dương trời đất là Hòa thì người tu cũng lấy sự hòa làm
chánh yếu, chứ không vì các con số bí-pháp trên lầm hiểu, mà
nhiều khi làm mất hòa trong lẽ Đạo. Đạo là hòa, là sự sống.
Đây là con số biểu tượng chứ không nhứt thiết phải đo cho
thật chính xác. Bởi thế, con người đặt nặng tình cảm đối với
Đất hơn Trời. Hầu hết trẻ con mới sanh ra, người ta lại đem
nhao rún chôn xuống đất, nên sự sống và tình cảm của người
dính liền với đất. Vì thế nên người do tình cảm Thiêng Liêng
ấy mà không nỡ rời quê hương là nơi "chôn nhao cắt rún" của
mình mà đi nơi khác. Cũng như người đến trong cõi trần-ai
này nhưng lúc nào cũng nhớ về cõi xa-xăm kia mà luôn hướng
đến việc tu-hành, tức nhiên sự tu-hành là tìm về căn cội.
Thường nói người có căn tu mới đắc thành là như thế.
Đức Chí Tôn có nói: "Kẻ phàm dầu ly hương thuở ấu xuân đi
nữa, lòng hằng hoài vọng. Chí Thánh dầu bị đọa trần, lòng hỡi
còn nhớ hoài nơi Tiên cảnh".

NƯỚC ÂU LẠC (Sử)
Sử chép rằng Thục Vương hỏi con gái của Hùng Vương thứ
18, là Mỵ Nương không được, trong bụng lấy làm tức giận,
dặn con cháu ngày sau đánh báo thù lấy nước Văn Lang.
Hùng Vương bấy giờ cậy mình có binh cường tướng dũng, bỏ
trễ việc nước, chỉ lấy rượu chè làm vui thú. Người cháu Thục
Vương tên là Phán, biết tình thế ấy, mới đem quân sang đánh
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lấy nước Văn Lang. Hùng Vương thua chạy, nhảy xuống giếng
mà tự tử.
Năm Giáp Thìn (275 trước Tây lịch), Thục Vương dẹp yên mọi
nơi rồi, xưng là An Dương Vương, cải quốc hiệu là Âu Lạc,
đóng đô ở Phong Khê (nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phúc
An). Hai năm sau là năm Bính Ngọ (255 trước Tây Lịch), An
Dương Vương xây Loa Thành. Thành ấy cao và từ ngoài vào
thì xoáy trôn ốc, cho nên mới gọi là Loa Thành. Hiện nay còn
dấu tích ở làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc An.

NƯỚC BIẾN GIA VONG
Đức Hộ-Pháp nói: "Trong lúc nước biến gia vong, sự tồn
vong của nước VIỆT-NAM đang như trứng để đầu giàn. BầnĐạo cảm thấy Kinh này là cả một Triết học Á-đông độc nhứt vô
nhị, mà chính là những Bí-pháp Cổ truyền của Đạo CAO-ĐÀI,
một Đạo-giáo VIỆT-NAM hoàn-toàn nảy sanh ở cái Triết lý
hoàn-toàn Á-đông mà KINH này gồm hết những lý thuyết cao
siêu mà ông NGUYỄN-MẠNH-BẢO đã nêu cao tinh-thần ĐẠIĐẠO."

NƯỚC CAM LỒ
甘露水
Nước Cam-Lồ hay Cam-Lộ-Thủy 甘露水 nghĩa là thứ nước
sương ngọt mát, một thứ nước huyền diệu Thiêng liêng của
Phật Quan Âm Bồ Tát thường luyện ra chứa trong Tịnh bình,
dùng để tiêu trừ bịnh tật, giải sạch oan khiên, nghiệt
chướng...cải tử hoàn sanh...Nước Cam Lồ của Đức Phật
Quan Âm để rửa sạch hết oan khiên nơi cõi trần sầu. Đức
Quan Âm dùng nhành Dương nhúng vào để rải Nước Cam Lồ
này còn được gọi là Nước Dương.
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Nước Cam Lộ còn tượng trưng cho lòng Từ Bi của Bồ Tát
Quan Âm. Bởi chúng sanh đang sống trong lửa phiền não
thiêu đốt, Bồ Tát mang nước Từ Bi đến dập tắt và đem lại sự
an lành, mát mẻ cho chúng sanh.
Thầy dạy: "Phải đem cả thảy vô đây, tắm rửa cho sạch sẽ làm
cho thiên-hạ muốn gần, vì đáng tôn sùng yêu-ái mà gần.
Hình-luật Tam-giáo là nước Cam-lồ để tắm rửa linh hồn vậy.
Chơn-truyền từ trước đến nay Đức Chí Tôn để tại mặt thế trên
các Đạo: Phật, Tiên, Thánh là phương để gội rửa linh-hồn mà
thôi".
Bí pháp Đạo Cao Đài cũng luyện được Cam Lộ Thuỷ để làm
phép xác cho các tín đồ qui liễu.
Cách luyện Cam Lộ Thủy được Ngài Đầu Sư Thượng Sáng
Thanh chỉ như sau: "Để chén ngay Thiên bàn, gát ngang
nhành Dương liễu qua miệng chén, đoạn lấy hai chung nước
Âm Dương xáp lại cùng nhau cho Âm Dương Ký Tế, nghĩa là
hai mặt nước hiệp nhau rồi đổ ngay giọt xuống chén mà niệm
câu chú này: "Cam-Lộ-Thủy năng hủy trược kiếp ô-sinh oan
nghiệt tội chướng chi đọa". Hễ dứt câu niệm thì phải dừng giọt
nước. Đoạn tay trái bắt ấn Hộ Pháp, để chén nước Cam Lồ
trên Ấn; tay mặt cũng bắt Ân Hộ Pháp chụp lên miệng chén co
ngón giữa tay mặt vẽ bùa (.) trên mặt nước rồi buông ngón tay
ra, truyền thần xuống mặt nước. Đoạn nhắm hai mắt định
thần, hễ thấy Thiên Nhãn giáng ngay mặt nước thì tức cấp
giựt tay ra, đừng đứng đợi để tiêu Thiên Nhãn thì thất pháp.
Nước Cam Lộ đã luyện thành".
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
"Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân."
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NƯỚC LÓNG PHÈN
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
An vui miễn biết giữ lòng lành,
Nước có lóng phèn nước mới xanh.
Giữa cõi phong trần trường dạy học,
Khôn ngoan thói tục ấy đua tranh.

NƯỚC LỖ
Nước Lỗ ( là quê hương của Đức Khổng-Tử)
Đức Lý dạy: qua bài thi rằng:
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nước Lỗ biến hình Lân.

NƯỚC MA HA
Nước Ma Ha tức là Ma-Ha-Thủy 摩訶水 nguyên ý là nước của
sông Gange ở bên xứ Ấn Độ, gọi là sông Hằng Hà. Do tích
Đức Phật Thích Ca xuống tắm và dùng nước con sông ấy để
tẩy trần mà đắc thành Phật vị.
Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Bí pháp Giải oan cũng
dùng nước Ma-Ha để làm phép cho người thọ giải. Theo
quyển Bí Truyền Chơn Pháp của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng
Thanh, phép Giải Oan được vị Chức sắc hành pháp như sau:
Múc một tô nước để tại Thiên Bàn, người hành pháp đứng
trước, định thần ngó ngay lên Thiên Nhãn, vẽ bằng con mắt
chữ (.) trong con ngươi của Thiên Nhãn, rồi co chân trái lên vẽ
chữ (.), đạp trên chữ (.) ấy, rút chân mặt ký chữ Đinh gọi là
đạp Đinh Giáp.
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Khi hành pháp rồi, tay trái bắt ấn Hộ Pháp để ngay ngực, tay
mặt cũng bắt ấn Hộ Pháp để trên tô nước, buông ấn ra, co
ngón tay giữa vẽ bùa (.), đoạn ngay tay ra truyền thần xuống
nước, niệm câu chú: "Ma Ha Thủy năng hủy oan nghiệt tội
chướng chi đọa", nhắm mắt định thần, đợi thấy Thiên Nhãn
giáng trên mặt nước thì xả ấn.
Cầm tô nước tay mặt, đến trước mặt người giải oan biểu cúi
đầu xuống, lấy con mắt vẽ chữ (.) ngay Nê hoàn. Hễ vẽ vừa
rồi liền chụp năm ngón tay trái lên mỏ ác gọi là ấn Ngũ Hành
Sơn, vừa chụp vừa niệm câu chú này: "Úm Ma Ni Bát Rị
Hồng". Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ ác mà niệm:
"Nam Mô Phật", giọt thứ nhì: "Nam Mô Pháp", rồi trút hết tô
nước niệm: "Nam Mô Tăng". Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại
Bồ Tát Ma Ha Tát.
Luyện Ma Ha Thủy và Cam Lồ Thủy chỉ có các vị Chức sắc
từ Giáo Hữu trở lên và phải được thọ truyền Bí pháp.
Ở một số địa phương, các vị chức sắc hoặc chức việc, khi cầu
giải bệnh, phát tang thường hay dùng bông nhún nước để rải
lên đầu bệnh nhân hoặc tang quyến, điều này, theo thiển ý
hành sái chơn pháp của Đạo, bởi vì vị chức sắc, chức việc đó
chưa thọ pháp, nên không luyện được Ma Ha Thủy hay Cam
Lồ Thủy. Thế nên việc Tắm nước Ma Ha để gội rửa những mê
lầm và rửa sạch những oan khiên tội lỗi của kiếp sống.
Chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ gặp được một con
đường do Đức Chí Tôn đã soi sáng và dìu dắt cho từng bước
chân đi, là điều may mắn rất lớn, chớ người không duyên
phần thì chẳng dễ gì gặp đặng. Đức Hộ Pháp có nói rằng:
"Đấng Vô hình quyền năng đã tạo thế này, từ tạo Thiên lập Địa
chưa có một người đặng gặp. Sự gặp đặng Người và chung ở
cùng Người là một phần thưởng quí trọng không cùng, dầu
cho các Đấng chí Tiên, chí Phật đi nữa cũng hằng ngưỡng
vọng".
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Kinh Giải Oan có câu:
"Cứ nương bóng CHÍ LINH soi bước,
"Gội mê đồ tắm nước MA HA."
(Xem thêm: Ma-Ha-Thủy. Vần M.)

NƯỚC NAM
Thứ hai, 27-9-1926 (âl: 21-8-Bính Dần)
Thầy dạy: "Thầy dặn các con, từ đây ai nói chi tùy ý, cứ nghe
một Thầy thì khỏi lầm lạc. Con Trung cứ lo khai Đạo, món binh
khí tà quái vì đó mà tiêu diệt. Nước Nam có một chủ mà thôi
là Thầy. Từ trước vì nhiều Đạo trong nước mà chẳng một Đạo
nào chơn chánh, làm mạnh quốc dân nên nước phải yếu, dân
phải hèn. Dân tộc các con duy biết làm tớ chớ chưa biết làm
chủ."
Thi văn dạy Đạo:
Từ trước nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay TA gầy dựng lập nên ra.
Ví dù ai hỏi sao bao nã?
Rằng trẻ noi theo biến hóa già.

NƯỚC NGUỒN CÂY CỘI
Nước nguồn cây cội (là tiếng nói vắn tắt: cây có cội nước có
nguồn)
Kinh Sám Hối có câu:
"Lòng thành thương tưởng ông bà,
"Nước nguồn cây cội mới là tu mi."
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NƯỚC NHÀNH DƯƠNG
E: The Holy water.
F: L'Eau bénite.
Nước nhành dương hay nói tắt là nước dương, là thứ nước
rải ra từ cành cây dương liễu. Đó là nước Cam Lồ.
Trong Phép xác, vị Chức sắc hành pháp luyện Cam Lồ thủy
xong, thì dùng cành dương liễu, nhúng vào nước Cam lồ, rải
xung quanh quan tài, để làm phép tẩy rửa chơn thần người
chết cho được trong sạch.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
• Lấy nước nhành dương tưới lửa phiền.
• Nước dương tưới sạch trần ai cũ.
Ông Quí-Cao giáng hoạ ngay thi của Bát Nương Diêu TrìCung có câu:
Một tiếng U-minh gióng cửa Không,
Phồn-hoa giục tỉnh giấc đương nồng.
Ngồi thuyền Bác-Nhã qua tình biển.
Mượn nước nhành dương rưới lửa lòng.

NƯỚC THÁNH
E: the Holly water.
Nước Thánh (gọi là âm dương ký tế) tức là người dùng nước
cúng trên Thiên bàn gồm có nước Trà (âm) và nước trắng
(dương) hiệp[ lại rồi cho bịnh nhân cầu nguyện uống.
Chính có lời hứa của Chư Phật, nên sau khi thiết lễ cầu giải
bịnh xong, vị chứng đàn trở vào quì cầu nguyện Đức Chí Tôn
và hội hai ly nước Thánh lại (Gọi âm dương ký tế) rồi cho bịnh
nhân cầu nguyện uống. Đây là một ân điển thiêng liêng mà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy ban cho cả chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, tức là
nhờ sự thành tâm cầu nguyện mà Chí Tôn Phật Mẫu ban cho
hai nguồn ân điển Âm Dương hòa hiệp trong ly Thánh thủy để
người bịnh uống vào được điều hòa về vật chất và tinh thần,
dứt trừ vạn bịnh, thể xác khương cường, tinh thần tráng kiện.
Chợ Lớn, ngày 21-11-Đinh Mão (dl: 14-12-1927)
Thầy dạy:"Hoạch đem cho Thầy một chén nước Thánh Con!
Căn mạng chẳng qua hành tàng của các lũ quỉ mị. Trong ít
ngày nữa, ai chẳng đặng yên ổn, Thầy cho nước Thánh nầy,
khá niệm danh Thầy mà uống vào hai ngày 24, 25, chẳng xuất
môn mà gắng thiện niệm, dùng trai kỳ hai bữa ấy thì nạn qua
khỏi. Phú lấy tâm thành đối với Đạo thì Thầy biết đến con luôn,
gắng sửa nết đời lại chút nữa, theo mấy anh có hạnh đức mà
làm công quả, nhứt là nhờ Thầy buổi ban sơ." (ĐS. II. 249)
Tháng 3 năm 1927 Đức Cao Thượng Phẩm được Đức Lý giao
việc di cốt Phật Tổ từ chùa Từ Lâm ở Gò Kén về đất mới ở
làng Long Thành.
Con ngựa Cantaka của Đức Phật Tổ cỡ lớn và dài, nên Đức
Cao Thượng Phẩm phải kết hai cái xe bò lại để dễ chở.Viên
Chánh Tham biện tưởng Đức Cao Thượng Phẩm tụ tập dân
chúng mưu sự gì nên cho quân lính kích hai bên đường. Dọ
Thám cho biết Đức Cao Thượng Phẩm chỉ di cốt Phật Tổ chớ
không làm gì khác nên họ giải tán. Bửu tượng Đức Phật Tổ
đặt giữa hai cụm rừng Thiên Nhiên. Mặt hướng về nước Cao
Miên. Tay che trán như chờ đón cả dân tộc này. Tượng biểu
hiện Thái tử Sĩ-Đạt-Ta rời bỏ hoàng cung đi tu, phía sau có
Sa-Nặc chạy theo chắp tay xin Ngài trở lại.
Người Cao Miên thì cho pho tượng Phật Tổ cỡi ngựa đó là vị
Thái Tử của nước họ đã chuyển hóa giúp dân họ hồi đầu
hướng thiện. Vào buổi sáng mình ngựa đầy mồ hôi; họ cố
công hứng lấy nước mà uống chữa được nhiều thứ bịnh. Vì
vậy, họ về nước đồn lên khiến hàng vạn người lũ lượt kéo đến
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Toà Thánh làm công quả phá rừng cất chùa mới. Công quả
giúp phá rừng quá đông. Đạo chưa tạo được cái nhà nào phải
nấu ăn và ăn uống giữa trời. Thế mà người công quả lục tỉnh,
Nam Vang ngày càng mỗi về đông. Dù thiếu-thốn mọi phương
tiện phòng bịnh, thuốc thang không có. Đức Cao Thượng
Phẩm xin Đức Chí Tôn ban bí pháp luyện Cam-Lồ-Thủy mà
dân Đạo quen gọi là NƯỚC THÁNH
Chưa có đền thờ nên Đức Cao Thượng Phẩm hành pháp giữa
trời. Người xin nước Thánh đem chai xếp hàng trên bàn. Mỗi
khi làm phép trấn thần xong là múc vào chai của ai nấy lấy
đem về uống. Nhờ có huyền diệu Thiêng Liêng nước Thánh trị
được bá bịnh. Tiếng lành đồn xa, công quả các nơi tập nập
kéo về. Nhờ thế rừng cấm không bao lâu trở thành mảnh đất
bằng phẳng. Toà Thánh tạm bằng tranh được dựng lên. Đó
chẳng phải nhờ huyền diệu thiêng liêng, ơn trên giúp sức sao?
mà nước Thánh chỉ là phương tiện để giúp đạt thành cứu cánh
ngôi Bửu điện: Thiên Nhơn hợp nhất hiện rõ từ đầu.

NƯỚC TRÍ NON NHÂN
Thi văn dạy Đạo rằng:
Ðâu vui nước trí với non nhân,
Lòn lõi công danh khổ phận thân.
Nực nội trong lòng lo lúng túng,
Ðài mây để bước khá nơi chân.

NƯỚC VĂN LANG (Sử)
Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua
nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương.
Cứ theo sử cũ thì nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ:
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1. Văn Lang (Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên)
2. Châu Diên (Sơn Tây)
3. Phúc Lộc (Sơn Tây)
4. Tân Hưng (Hưng Hóa - Tuyên Quang)
5. Vũ Định (Thái Nguyên - Cao Bằng)
6. Vũ Ninh (Bắc Ninh)
7. Lục Hải (Lạng Sơn)
8. Ninh Hải (Quảng Yên)
9. Dương Tuyền (Hải Dương)
10. Giao Chỉ (Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình)
11. Cửu Chân (Thanh Hóa)
12. Hoài Hoan (Nghệ An)
13. Cửu Đức (Hà Tĩnh)
14. Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị)
15. Bình Văn (? )
Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu (bây giờ ở vào địa hạt
huyện Bạch Hạc, tĩnh Vĩnh Yên), đặt tướng văn gọi là Lạc
Hầu, tướng võ gọi là Lạc Tướng, con trai vua gọi là Quan
Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương, các quan nhỏ gọi là Bồ
Chính. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối, gọi là Phụ
Đạo.
Về đời bấy giờ, sử Tàu có chép rằng năm Tân Mão (1109
trước Tây lịch), đời vua Thành Vương nhà Chu, có nước Việt
Thường, ở phía Nam xứ Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch trĩ
sang cống, nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu
được tiếng và ông Chu Công Đán lại chế ra xe chỉ nam để
đem sứ Việt Thường về nước. Vậy đất Việt Thường và đất
Giao Chỉ có phải là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ không?
Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm quý mão (158
trước Tây lịch) thì bị nhà Thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh
Dương Vương đến đời vua Hùng Vương thứ 18, cả thảy 20
ông vua, mà tính từ năm nhâm tuất (2879) đến năm Quý Mão
(258 trước Tây lịch) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

138

▐ Q.2 VẦN N

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm! Dẫu là người đời
thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu
được như vậy. Xem thế thì đủ biết truyện đời Hồng Bàng
không chắc là truyện xác thực.

NƯƠNG (Dương Văn Nương) (1870-1926) (Tên)
Nương là Ngài Dương Văn Nương. Huyện Hàm ở Sađéc. Sau
khi Ngài Đầu Sư Thái Minh Tinh bị Đức Lý Giáo Tông cách
chức, Đức Chí Tôn phong Ngài Dương Văn Nương thế vào
chức ấy, làm Đầu Sư Thái Nương Tinh.
Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần). Thầy dạy:
"Nương! Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến. Thầy muốn
bỏ, song vì cựu vị nên chẳng đành. Từ đây, phải lo Đạo nghe.
Thầy phong cho con chức Thái Đầu Sư, phải hành đạo mà
hiệp sức phổ độ phái Thái.
Thái Minh Tinh bị Lý Bạch cách chức"
Thứ hai, 17-1-1927 (âl 14-12-Bính Dần).
Thầy dạy: "Thơ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm vậy
nghe.
Nhiều phen Thầy nghe con vái, nhưng mà ngày giờ chưa đến,
nên Thầy chưa nói. Ngày nay, Thầy tỏ thiệt cho con hiểu. Con
là một Chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát, con đã hiểu rồi, vậy từ
đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh nghe.!
Thầy chẳng nói ra căn cội của Nương, e con giận. Vậy Thầy
cũng nói luôn để anh em nhìn nhau, thương yêu nhau. Nó là
Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à.! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi
một đường với con mà hành đạo cho tới ngày hai con đến đắc
quả đặng trở về cùng Thầy."
Thầy dạy: Chợ Lớn, ngày 27-1-1928 (âl 5-1-Mậu Thìn).
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Nương! Công quả thiệt thòi. Thầy sẽ định sau nầy.
Con nên gắng hết lòng khuyên nhủ là đủ."

NƯƠNG NÁU
F: s’abriter.
Nương: nhờ vào, dựa vào. Náu: ẩn náu. Nương náu: lánh
nhờ, lánh tạm
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Nhớ những lúc sơ khai mối Đạo,
Xúm-xích nhau nương-náu cành non.
Cảnh chùa Gò-kén thon-von,
Tạm nơi cửa Phật chìu lòn người ta.

NƯƠNG THEO CON DẠI
Đức Hộ-Pháp giải lời nói của Đấng Chí -Tôn rằng: "Bởi thế cho
nên khi Ngài đến cầm cây linh bút đặng mở chơn truyền của
Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng và không có thể
tưởng tượng đặng và không có thể tin đặng. Ôi! Một trường
ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh rẽ là thế
nào. Trong một bài thơ Ngài than như vầy:
Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy.
Nương theo con dại mới ra vầy.
Thật vậy, Ngài quá thương con cái mới ra nông nỗi đó, tưởng
lòng thương yêu vô tận ấy không thể gì ta tưởng tượng đặng,
không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị nồng nàn yêu ái vô
biên vô tận ấy, chỉ vì "Nương theo con dại mới ra vầy" câu ấy
nồng nàn thấm thúy đau đớn làm sao, câu nói đó là vì thương
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con dại của Ngài, mà toàn thể anh em chúng ta có hiểu cái
tiếng "DẠI" ấy là thế nào không? Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói
của Đức Chúa Jésus Christ đã nói:
- Hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo! Vì nó được quyền
năng của ông Cha của Thiêng Liêng kia binh vực nó, hồi nó
sống đây nó dại khờ, nhưng không phải cái dại ấy mà nó cô
độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ổng thay
thế cái khôn cho nó. Hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn!
Những kẻ yếu hèn với những người sang cả, khi trở về cùng
Cha của họ nơi nước Hằng Sống của Đức Chí-Tôn đã dành
để cho con cái đau khổ của Ngài, cái giá trị vẫn khác. Khốn
khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn. Khốn khổ thay cho
những kẻ áp bức, hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa
bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài
tức là nhục mạ Đấng Tạo-đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn
hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ
khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái
oai quyền binh vực của Ngài cho chúng nó".

NƯƠNG THUYỀN BÁT NHÃ
Nương thuyền Bát Nhã là nương tựa vào trí huệ để làm
chiếc thuyền lướt qua thoát khỏi biển khổ để về cõi Thiêng
Liêng Hằng Sống, hay nói cách khác là thuyền Đạo
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nương thuyền Bát Nhã cho an,
"Dìu chừng con cháu vào đàng nghĩa nhân."

HẾT VẦN N
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Danh mục vần NG
NGA
• Nga (Liên Bang Sô Viết)

• Nga Mi

NGẠ
• Ngạ
• Ngạ Quỉ

• Ngạ Quỉ Súc Sanh

NGÃ
• Ngã
• Ngã Chấp
• Ngã Lòng
• Ngã Mạn

• Ngã Thiên Thị Thính
• Ngã Tướng
• Ngã Vấn

NGAI
• Ngai Đầu Sư Nữ Phái

• Ngai
NGÃI
• Ngãi Vợ Chồng
NGÀN
• Ngàn Cay Muôn Đắng
NGẠN
• Ngạn Sơn

• Ngạn Uyển - Ngạn Uyển
Chưởng Hồn

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

NGAO
• Ngao Đầu

• Ngao Du
NGAY
• Ngay Thẳng Thật Thà
NGÀY
• Ngày Đạo Hận 20 Tháng 8
• Ngày Tận Thế Đã Đến

• Ngày Vía - Lễ Các Đấng

NGĂN
• Ngăn Cấm Tà Quái Nhập
NGÂN
• Ngân Hà

• Ngân Kiều

NGẪU
• Ngẫu Nhiên
NGHE
• Nghe Nghe
NGHỆ
• Nghệ Thuật

• Nghệ Tửu Tôn Sở

NGHÈO
• Nghèo Nàn
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NGHI
• Nghi Tiết Đại Đàn Và Tiểu
Đàn
• Nghi Trượng
• Nghi Trưởng

• Nghi
• Nghi Dung
• Nghi Lễ
• Nghi Nan
• Nghi Thức
NGHỊ
• Nghị Án
• Nghị Định
• Nghị Luận

• Nghị Luận Vô Trí
• Nghị Lực
• Nghị Trình

NGHỈ
• Nghỉ Cúng Thời Tý
NGHĨA
• Nghĩa (Khai Pháp Trần Duy
Nghĩa)
• Nghĩa (Phối Sư Phái Ngọc)
• Nghĩa Đạo Với Đời
• Nghĩa Hữu Bằng

• Nghĩa Nhân
• Nghĩa Thầy Trò
• Nghĩa Trọng
• Nghĩa Trúc Mai
• Nghĩa Vụ

NGHỊCH
• Nghịch Cha Phản Bạn
• Nghịch Chánh Lý
• Nghịch Chơn Lý

• Nghịch Đạo
• Nghịch Thiên

NGHIÊM
• Nghiêm Khắc
• Nghiêm Thiết Đàn Tràng
• Nghiêm Trang

• Nghiêm Trị
• Nghiêm Trừng
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NGHIỆP
• Nghiệp
• Nghiệp Căn
• Nghiệp Chướng

• Nghiệp Hồng
• Nghiệp Hồng Quân
• Nghiệp Hữu Hình

NGHIỆT
• Nghiệt Báo Oan Gia
• Nghiệt Cảnh Đài

• Nghiệt Căn
• Nghiệt Chướng

NGHIÊU
• Nghiêu Thuấn
NGHINH
• Nghinh Phong Đài
NGÓ
• Ngó Một Cái Cũng Đủ Tiêu Diệt
NGOẠI
• Ngoại Bang
• Ngoại Nghi
• Ngoại Quốc

• Ngoại Thân
• Ngoại Tình
• Ngoại Tông

NGOAN
• Ngoan Đạo
• Ngoan Ngạnh

• Ngoan Ngùy

NGỌC
• Ngọc
• Ngọc Ẩn

• Ngọc Bất Trác Bất Thành
Khí
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• Ngọc Các
• Ngọc Cầu Lam
• Ngọc Chánh Phối Sư
• Ngọc Chưởng Pháp Thái
Lão Sư Trần Văn Thụ
• Ngọc Chưởng Pháp Thái
Lão Sư Trần Ðạo Quang
• Ngọc Cung
• Ngọc Đầu Sư Ngọc Lịch
Nguyệt
• Ngọc Ðế

• Ngọc Hoàng Thượng Ðế (1)
• Ngọc Hoàng Thượng Đế (2)
(Kinh)
• Ngọc Hoàng Tự
• Ngọc Hồ Ái Nữ
• Ngọc Hư Cung
• Ngọc Lầu
• Ngọc Mã - Kim Đàng
• Ngọc Trang Thanh
• Ngọc Xá Lợi

NGÒI
• Ngòi Văn Tuyệt Bút
NGỌN
• Ngọn Đèn Thiêng Liêng
• Ngọn Ngành

• Ngọn Rau Tấc Đất

NGÔ
• Ngô Đồng
• Ngô Quyền
• Ngô Thân Bất Độ Hà Thân
Độ

• Ngô Tường Vân
• Ngô Văn Chiêu
• Ngô Văn Kim

NGỘ
• Ngộ
• Ngộ Bất Cập Lượng

• Ngộ Đạo
• Ngộ Kỳ Phật Duyên

NGỖ
• Ngỗ Nghịch

• Ngỗ Ngang

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGÔI
• Ngội Âm - Ngôi Dương
• Ngôi Cao Phẩm Quí
• Ngôi Tiên Vị Phật

• Ngôi Vị
• Ngôi Vị Ðế Vương
• Ngôi Xưa

NGU
• Ngu
• Ngu Công Di Sơn
• Ngu Dân
• Ngu Dốt
• Ngu Huynh

• Ngu Muội
• Ngu Si
• Ngu Xuẩn
• Ngu Thuấn Cày Voi

NGŨ
• Ngũ Âm
• Ngũ Bá
• Ngũ Bá A La Hớn
• Ngũ Bất Vọng Ngữ
• Ngũ Chi Ðại Ðạo
• Ngũ Chi Minh Đạo
• Ngũ Chi Phục Nhứt
• Ngũ Cốc
• Ngũ Châu
• Ngũ Đế
• Ngũ Giới Cấm
• Ngũ Hành
• Ngũ Hoa - Ngũ Quả
• Ngũ Hoa - Ngũ Quả - Ngũ
Phần Hương
• Ngũ Khí
• Ngũ Kinh

• Ngũ Kỵ
• Ngũ Lôi Tru Diệt
• Ngũ Luân
• Ngũ Nguyện (Kinh)
• Ngũ Nhạc
• Ngũ Nương Diêu Trì Cung
• Ngũ Quan Hữu Tướng Và
Lục Quan Vô Hình
• Ngũ Phục
• Ngũ Phong Thập Võ
• Ngũ Tạng
• Ngũ Tạng Lục Phủ
• Ngũ Thanh
• Ngũ Thường
• Ngũ Trung
• Ngũ Trược
• Ngũ Uẩn

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGỤ
• Ngụ Đời

• Ngụ Ý

NGỤC
• Ngục Đao Kiếm

• Ngục Môn

NGUỒN
• Nguồn Đào
• Nguồn Đạo

• Nguồn Thánh

NGUƠN
• Nguơn (Nguyên)
• Nguơn Chất
• Nguơn Linh

• Nguơn Linh - Hóa Chủng Quỉ Hồn
• Nguơn Ngọc
• Nguơn Tứ Chuyển

NGUY
• Nguy Nga Đài Các

• Nguy Ngập
• Nguy Nguy
NGỤY
• Nguỵ Khôi
NGUYÊN
• Nguyên Căn
• Nguyên Căn Chúa Jésus
• Nguyên Chất
• Nguyên Đán
• Nguyên Hồn
• Nguyên Khí
• Nguyên Linh

• Nguyên Lý
• Nguyên Nhân
• Nguyên Nhơn (Nguyên
Nhân)
• Nguyên Nhơn - Hóa Nhơn Quỉ Nhân
• Nguyên Nhân Đắc Đạo

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Nguyên Tánh
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• Nguyên Tiêu
• Nguyên Tử Khí

NGUYỆN
• Nguyện

• Nguyện Vọng

NGUYỄN
• Nguyễn An Ninh
• Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Nguyễn Du
• Nguyễn Đình Chiểu
• Nguyễn Mạnh Bảo
• Nguyễn Ngọc Thơ
• Nguyễn Ngọc Tương
• Nguyễn Nhạc (Đối Với Cao
Đài)
• Nguyễn Phan Long
• Nguyễn Phúc Vân (Ngoại
Hầu Cường Để)
• Nguyễn Thị Hiếu
• Nguyễn Thị Kim
• Nguyễn Thị Phẩm
• Nguyễn Thị Ruộng
• Nguyễn Thị Sanh
• Nguyễn Thị Nhiều
• Nguyễn Thị Thơm
• Nguyễn Thiên Kim

• Nguyễn Trung Trực
• Nguyễn Văn Ca
• Nguyễn Văn Chức
• Nguyễn Văn Đạt
• Nguyễn Văn Hậu (Nguyễn
Trung Hậu)
• Nguyễn Văn Hoài
• Nguyễn Văn Hương
• Nguyễn Văn Kinh
• Nguyễn Văn Mạnh
• Nguyễn Văn Muồi
• Nguyễn Văn Trò
• Nguyễn Văn Tương
• Nguyễn Văn Tường (Hoà
Thượng Như Nhãn)
• Nguyễn Văn Tường
(Thượng Tường Thanh)
• Nguyễn Vương Nhất Thống
Nước Nam

NGUYỆT
• Nguyệt Cúc
• Nguyệt Hoa
• Nguyệt Huyết

• Nguyệt San
• Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
(Victo Hugo)
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NGƯ
• Ngư - Tiều - Canh - Mục
NGỰ
• Ngự
• Ngự Ban
• Ngự Giáng

• Ngự Mã Thiên Quân
• Ngự Trần Gian
• Ngự Triều

NGỪA
• Ngừa
NGỬA
• Ngửa Nghiêng
NGƯNG
• Ngưng Quyền

• Ngưng Thần Định Trí

NGƯỜI
• Người Ngoại Quốc Đến Đây
Học Đạo

• Người Tu Hành
• Người Giữ Đạo

NGƯỠNG
• Ngưỡng Ân Sinh
• Ngưỡng Nghĩa

• Ngưỡng Nguyện
• Ngưỡng Vọng

NGƯU
• Ngưu Đầu


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGA (Liên Bang Sô Viết)
俄
F: Russie.
Đức Hộ Pháp thuyết: "Giờ phút này chúng ta ngó thấy NgaSô-Viết lấy thuyết Cộng Sản làm căn bản, thuyết Cộng Sản
tức nhiên thuyết Duy-vật, lấy vật chất làm căn bản mà chối bỏ
linh hồn. Về thuyết vật hình, tức nhiên nghịch hẳn với tinh thần
đạo đức. Vật chất họ phải đề xướng "Tam vô" là vô thần đứng
đầu hơn hết, nó phải đánh đổ tinh thần đạo đức đặng nó đi
trọn con đường vật chất. Phải chiến đấu để vật chất thắng tinh
thần. Giờ phút này nước Nga cũng chưa hề thoát ly đạo đức
được, phải đem đạo đức làm căn bản mà thôi. Tại Nga Sô lúc
Cộng Sản chiến thắng đánh đổ chánh quyền rồi, tức nhiên
"Staline" không còn nhìn Đạo Giáo nữa, không còn nhìn quyền
Hội Thánh La Mã nữa. Ngài đánh đổ chánh quyền: khám phá
quyền lực của Nhà Thờ, chỉ trích quyền lực của Nhà Thờ,
nhưng rốt cuộc ngày nay phải đem Đạo Giáo, đem Công Giáo,
tái lập các Đền Thờ trở lại. Tuy vẫn không tùng quyền Ông
Giáo Hoàng La Mã mà nó vẫn tùng quyền Ông "Got Oann"
như Ông Giáo Hoàng của nhà Thờ mà thôi. Còn nhiều nữa,
nếu chúng ta quan sát từ thượng cổ, bao giờ Đời cũng kiếm
phương thế thoát ly Đạo, chiến đấu để thoát ly Đạo. Họ biết
không tùng theo nó thì họ không quyền, mà hễ tùng theo nó thì
mất tự do tự chủ của họ, nó mất thì họ chẳng khi nào mà trị
thiên hạ được! Từ thượng cổ đến giờ không một quốc gia xã
hội nào nơi mặt địa hoàn này vô Đạo mà cầm quyền thiên hạ
được, không thể có!"
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGA MI
娥眉
E: The beautiful girl.
F: La belle fille.
(Nga 蛾 (nghĩ): Con ngài, thứ sâu nào giống như con ngài đều
gọi là nga. Mi là mày). Nga mi là mày ngài trong câu "Mày ngài
mắt phượng". Có khi gọi tắt là nga. Như Song nga 雙 蛾 hai
hàng lông mày. Nga mi là lông mày đẹp nhỏ và cong của
người phụ nữ, là chỉ con gái đẹp.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Bát Nương có thơ rằng:
Trau giồi cho xứng phận nga mi,
Tấn thối riêng lo kịp thế thì.
Thanh sử từng nêu gương nữ kiệt,
Hồng ân chi kém bạn nam nhi.
Lọc lừa chớ để đen pha trắng,
Lui tới đừng cho bạc lộn chì.
Hạnh đức điểm tô non nước Việt.
Muôn năm bia tạc tiếng còn ghi.

NGẠ (NGẠ TỬ)
餓
Ngạ [Giản thể: 饿] là Đói quá. Thơ của Nguyễn Trãi 阮廌 trong
bài Côn sơn ca 崑山歌 có câu:
"Thú Dương ngạ tử bất thực túc" 首陽餓死不食粟 Nói về điển
tích của Bá Di và Thúc Tề ở núi Thú Dương thà chịu chết đói
chứ không chịu ăn thóc của nhà Châu. Chứng tỏ một tấm lòng
trung can nghĩa khí.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGẠ QUỈ (Phật Học)
餓鬼
Ngạ quỉ ( S: preṭa; P: peta) Là quỉ đói, một trong ba đường tái
sinh xấu (Lục đạo). Ngạ quỉ là hạng chúng sinh được xem như
hạnh phúc hơn Ðịa ngục (s: naraka) nhưng đau khổ hơn A-TuLa (āsura). Người ta cho rằng các yếu tố tái sinh thành quỉ đói
là keo kiệt, ganh tị và tham lam. Loài chúng sinh này được
biểu diễn bằng cái bụng rất lớn và cái miệng rất nhỏ. (Tham
khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
Kinh Cao Đài: Bài Sám Hối có câu:
"Khi hồn lìa khỏi trần gian,
"Hóa ra ngạ-quỷ cơ-hàn khổ thân."

NGẠ QUỈ - SÚC SANH
餓 鬼 - 畜生
Các đẳng chơn hồn về súc sanh, phần nhiều là con nít, cho
nên các chơn hồn trẻ mãi thôi, vì thế nên người ta làm áo thí
cô hồn nhỏ nhỏ vậy. Có lẽ những người tu theo đạo Phật đạt
Pháp họ gặp được đám ấy nên họ lầm cho rằng đó là các cô
hồn, thật ra không có cô hồn đâu.
Theo lời Đức Hộ Pháp thuyết ngày 14-7-Canh Dần:
"Bần Đạo lập lại một lần nữa là không có cô hồn, chỉ có đám
Ngạ quỉ súc sanh mà thôi. Có lẽ trước kia người ta biết một
điều bí mật là các ngạ quỉ súc sanh hay ăn uống, thường phá
khuấy thiên hạ đặng kiếm ăn, nên mỗi năm đến rằm tháng bảy
thường cúng gọi là "thí cô hồn". Đạo Cao Đài ngày Trung
nguơn hay Thượng nguơn chúng ta chỉ cúng kính ông bà Tổ
phụ vậy".

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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NGÃ (Phật Học)
我
F: Le moi.
Ngã (S: ātman; P: atta) [Pinyin: wǒ] TA (tiếng tự xưng mình).
Mình tự gọi mình cũng gọi là Ngã. Của ta, lời nói cho thân
thêm. Tức là cái "TA" thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng
của tụ tán, sinh tử. Ðạo Phật không công nhận sự hiện diện
của Ngã. Trong toàn bộ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý không
có một chủ thể gì được gọi là độc lập, thường tồn (Vô ngã,
Ngũ uẩn).
Theo Đạo Phật, ý nghĩ cho rằng có "TA", có "người" – những
đơn vị độc lập không phụ thuộc vào nhau – chính là Vô minh,
Si mê. Sự nhận thức là có "TA" tự khởi lên bởi vì con người
thường bị tri thức mê hoặc – tri thức ở đây là thức thứ sáu,
khả năng suy nghĩ phân biệt – cho rằng thế giới nhị nguyên
vốn có sẵn và từ đó phát sinh ra sự suy nghĩ và hành động
theo quan niệm rằng "TA" và người, vật bên ngoài hoàn toàn
là những đơn vị độc lập. Dần dần, ý nghĩ "TA" khắc sâu vào
Tâm và những ý nghĩ khác như "TA yêu cái này, ta ghét cái
nọ; cái này của ta, cái này của ngươi" bắt đầu nẩy nở. Những
ý nghĩ nêu trên lại có ảnh hưởng trở lại với ý nghĩ "TA" và vì
vậy, cái "TA" này cai trị tâm linh của con người. Nó sẵn sàng
tấn công tất cả những gì mà nó cảm thấy bị đe dọa, tham khát
những gì giúp nó gia tăng quyền lực. Thù hận, tham khát và xa
rời chân tính là những tai hại phát sinh từ đó và chúng trực
tiếp đưa con người đến bể Khổ.
Trong Thiền Tông, người ta sử dụng phương pháp Tọa Thiền
(j: zazen) để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn nêu trên. Trong quá
trình tu tập dưới sự hướng dẫn của một vị Lão sư (j: rōshi),
người ta có thể dần dần vượt khỏi sự khống chế của cái
"Ngã", tiêu diệt "Ngã" hay đúng hơn, vượt khỏi cái "Ý nghĩ sai
lầm là có tự ngã" bởi vì nhìn theo khía cạnh tuyệt đối thì người
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ta không thể tiêu diệt một cái gì không có thật, chưa hề có thật
như cái "Ngã".
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Ngã huynh 我兄 Anh của ta. Ngã đệ 我弟 em của ta.

NGÃ CHẤP
我執
(Ngã: Ta, tiếng tự xưng. Chấp: cầm giữ, cố chấp).Ngã chấp là
cố chấp cái ta của mình, cố chấp vào cái thân thể của mình.
Ngã chấp là nguồn gốc của phiền não. Người giác ngộ, không
chấp vào cái ta nữa thì được an vui.
Chúng ta nên biết rằng, cái thân thể của ta chỉ là giả tạm nên
mới gọi là giả thân, chỉ tồn tại nhiều lắm là trăm năm rồi phải
chết, thể xác tan rã biến thành đất.
Linh hồn của ta mới là vĩnh viễn. Linh hồn nầy tạm mượn thể
xác một thời gian để học hỏi và tiến hóa. Khi thể xác già nua,
không còn hoạt động đắc lực nữa thì phải để cho nó chết, rồi
linh hồn sẽ tái kiếp, ở vào một xác thân khác để tiếp tục tiến
hoá, nhà đạo gọi đó là luân hồi. Do đó, chúng ta không nên cố
chấp vào cái xác thân của ta, vì nó là giả chớ không phải thiệt,
để rồi phải chịu phiền não khổ đau.
Đức Chí Tôn ban cho chúng ta một cách phá chấp triệt để là
Dâng Tam bửu lên Đức Chí Tôn. Mỗi khi cúng Đức Chí Tôn,
chúng ta dâng cả thể xác, chơn thần và linh hồn lên cho Đức
Chí Tôn dùng phương nào thì dùng. Đây là cách vô cùng hữu
hiệu để phá tan cái Ngã chấp của mỗi tín đồ, bởi vì chúng ta
đã dâng hết cho Đức Chí Tôn rồi, thì đâu còn gì của chúng ta
mà phải Ngã chấp. Sự dâng hiến nầy phải thực sự chí thành
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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trọn vẹn thì mới đạt kết quả. Chúng ta chỉ còn có một việc là
vâng theo Thánh ý của Đức Chí Tôn thực hiện đầy đủ bổn
phận của một tín đồ, tức là làm đúng theo 5 câu nguyện trong
bài Ngũ Nguyện mà chúng ta thường đọc trong mỗi lần cúng.

NGÃ LÒNG
F: Découragé.
(Ngã là tiếng nôm: bị té, quị xuống, lòng là ý chí, tư tưởng)
nghĩa bóng là bị mất đức tin về Tôn giáo, tín ngưỡng.
Thầy: "Cười.... Hiếu, con cũng ngã lòng nữa sao con? Con
nhớ ngày trước Thầy cực nhọc với các con thì thế nào, mà
ngày nay các con cực nhọc với Thầy lại than phiền.. Cười.....
Các con một đầu, Thầy một đầu nắm chặt tay lưới vớt cả
chúng sanh. Ngày vui các con chẳng phải nơi thế này, mà là
ngày các con hội hiệp cùng Thầy nơi Bạch Ngọc Kinh, hiểu
con há?."
Kinh Tắm Thánh có câu:
"Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
"Để cho đời chua xót tình thương
"Trăm năm thọ khảo vĩnh trường,
"Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng."

NGÃ MẠN
我慢
E: Proud.
F: Orgueilleux.
(Ngã: Ta, tiếng tự xưng. Mạn: khinh lờn). Ngã mạn là tự cho
mình tài giỏi cao hơn người mà khinh lờn người khác. Người

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có tánh ngã mạn thì tự đắc, kiêu ngạo, khoe-khoang và chủ
quan, nên thường cô đơn và thất bại.

NGÃ THIÊN THỊ THÍNH
我天視聽
(Ngã: ta, Thiên: Trời, Thị: mắt để thấy, Thính: tai để nghe)
nghĩa là sự nghe và sự thấy của Thầy (Ông Trời) chúng ta. Ý
nghĩa của câu này là rút ra từ trong Kinh Thi: "Thiên thị tại ngã,
dân thị Thiên thính, tại ngã dân thính" tức nhiên sự thấy của
Trời ở nơi sự nghe của dân. Trời tức là dân, dân tức làTrời.
Tôn chỉ của Đạo Cao Đài ở trong bốn chữ "Thiên đạo- Nhơn
đạo".
Đây chỉ là lời ca tụng "Cuộc đời hành Đạo của Đức Quyền
Giáo Tông" cũng chỉ khế xướng có bấy nhiêu thôi. Bốn chữ
"NGÃ THIÊN THỊ THÍNH" này khắc lên sau lưng Liên đài của
Đức Quyền Giáo Tông để tuyên dương công nghiệp của Đức
Ngài.
Ngài Hiến Pháp nói: "Tôi có cảm giác rằng ngày nào bóng cờ
Đại Đạo bay khắp bốn phương là ngày ấy nhân sanh sẽ được
chung hưởng thanh bình hạnh phúc. Tôi không nói quá lời đâu
vì tôi biết chắc rằng Đức Thượng Đế không gạt ai hết, nhứt là
đám con cái của Đức Ngài; khi Đức Ngài đến mở Đạo Kỳ Ba
để tận độ chúng sanh và chín mươi hai ức nguyên nhân qui
hồi cựu vị. Lại còn có Tân-ước giữa Trời và Người trong kỳ
Phổ độ thứ ba này. Nhưng thay vì tuyên bố như Đức Phật
ngày xưa là "Thiên Thượng Thiên hạ duy ngã độc tôn" nay
Tân ước này lại tuyên bố "Thiên Thượng, Thiên hạ, Bác ái Công bình" nghĩa là trên trời dưới thiên hạ lấy bác ái công
bình là tôn chỉ và có câu: "Ngã Thiên thị thính" (Trời và ta nghe
thấy) tức là Trời và người thông công đó vậy.
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NGÃ TƯỚNG
我相
E: The physiognomy of mine.
F: La physionomie de moi.
(Ngã: Ta, tiếng tự xưng. Tướng: hình dạng). Ngã tướng là
hình dạng của ta. Cái hình dạng nầy của ta là vật chất, là giả
tạm, đừng nên cố chấp nó mà sa vào sự Chấp ngã rất tai hại.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí Tôn cho biết, trí thức và linh hồn
trọng yếu, do căn nguyên của sự sanh hoạt của nó định cái
Ngã tướng cho ta."

NGÃ VẤN
Ngã vấn 我問: Ngã; ta, là tiếng tự xưng. Vấn: hỏi. Ngã vấn: Ta
hỏi…
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngã vấn chư nhu hà thủ tạo?
Kỉnh Ngô vi chủ, Ðạo như hà?

NGAI
F: Trône royal.
Cái ghế ngồi của Vua hoặc những bậc tôn quí gọi là Ngai, như
ngai vàng điện ngọc, chính là đây. Trong Tôn giáo Cao-Đài
những bậc phẩm như: Đầu Sư, Chưởng Pháp, Giáo Tông thì
có Ngai riêng để làm tượng trưng một chức phẩm cao quí đối
cùng Thánh, Tiên, Phật, bên Cửu Trùng Đài. Những Ngai này
được chạm khắc công phu, tỉ mỉ, sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Còn Hiệp Thiên-Đài thì ba vị: Hộ-Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng-Sanh ngự trên Ngai là những chiếc Cẩm đôn, giản dị.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ấy là biểu tượng lý Âm Dương của đạo pháp. Bảy Ngai này rất
đẹp, đặt trên bệ gỗ bóng láng:
7 cái ngai nầy
dành cho 7 vị
Chức sắc cao
cấp nhứt của
Cửu Trùng Đài,
là:
- 3
dưới
ba vị
phái

ngai phía
dành cho
Đầu Sư ba
là: Thái,

Thượng, Ngọc.
- 3 ngai kế trên (giữa) dành cho ba vị Chưởng Pháp ba phái:
Thái, Thượng, Ngọc.
- 1 cái ngai lớn nhứt và đẹp nhứt đặt sau cùng dành cho Giáo
Tông. Hai bên 7 cái ngai nầy là 2 hàng tàng, lọng và Dàn Bát
bửu.
Bảy cái ngai nầy ở cấp thứ 9 của Cửu-Trùng-Đài, tức là cấp
cao nhứt của Cửu-Trùng-Đài vậy. Qua khỏi 7 cái ngai là đến
cấp thứ 10 làm trung gian giữa Cửu Trùng Đài và Bát Quái
Đài, nơi đây có khoảng rộng gọi là Cung Đạo.
Vị trí 7 ngai Chức sắc của nam phái:
Thầy dạy: "Tòa-Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh
Cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung
CÀN ☰, bên tay mặt Thầy là Cung KHÔN ☷ đáng lẽ Thầy
phải để bảy cái Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên
cung CÀN mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ
Ngũ Chi, cho nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là cung
ĐÒÀI ☱ cho đủ số".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Cách thức làm Bảy cái Ngai:
Vendredi, 17 Septembre 1926 (12-8-Bính Dần)
Thầy dạy: "Kiệt – Con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh
Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn thợ làm bảy cái
ngai; một cái trọng hơn cho Giáo Tông, ba cái cho ba vị
Chưởng Pháp, ba cái cho ba vị Ðầu Sư; nhứt là cái ngai của
Giáo Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ Tứ Linh, nhưng
chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng; còn của Chưởng
Pháp chạm hai con Phụng; của Ðầu Sư chạm hai con Lân...
Nghe à!."

NGAI ĐẦU SƯ NỮ PHÁI
Hộ Pháp có hỏi về cái Ngai của Nữ-Đầu-Sư, thì Thầy dạy:
"Tòa-Thánh day mặt ngay hướng Tây, tức là chánh cung
ĐOÀI, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung CÀN ,
bên tay mặt Thầy là Cung KHÔN, đáng lẽ Thầy phải để bảy
cái Ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên cung Càn
mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho
nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là cung Đoài, cho đủ số.
Ấy vậy cái Ngai của Đầu Sư Nữ phái phải để bên cung Khôn,
tức là bên tay mặt Thầy. Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì
Thầy dạy: Giống y như cái Ngai của Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là
một cái Cẩm Đôn để trong vườn Trước Tử trên Nam Hải, dưới
chơn đạp hai bông sen nở nhụy". Như vậy Th ầy đã d ạy rành:
"Ngai của Đầu Sư Nữ phái phải để bên cung Khôn, tức là bên
tay mặt Thầy. Hộ Pháp hỏi cái Ngai ấy ra sao? Thì Thầy dạy:
Giống y như cái Ngai của Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là một cái
Cẩm Đôn để trong vườn Trước Tử trên Nam Hải, dưới chơn
đạp hai bông sen nở nhụy".
Nhưng thực tế thì nay chỉ có 7 cái ngai đặt giữa Đền Thánh
mà thôi. Chưa thấy có ngai của Nữ phái.
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NGÃI VỢ CHỒNG (Nghĩa)
Ngãi cũng dùng là nghĩa. Đây là một tiếng xưa, dùng cách nay
có trên 80 năm, vào cuối thời Bắc thuộc. Thông thường phải
nói là "Nghĩa vợ chồng" tức là tình cảm gắn bó giữa đôi nam
nữ sống chung để tạo nên con giòng cháu giống, gầy nên một
gia đình rộng lớn. Hơn nữa Đạo vợ chồng là đầu mối của đạo
Nhơn luân, tức là đạo làm người đó vậy.
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

NGÀN CAY MUÔN ĐẮNG
Thầy dạy: "Ôi! Lốt Ðạo, lốt Ðạo, Thầy buồn cho trẻ ngây,
chẳng còn biết làm sao đem Thánh giáo vào tai chúng nó
được. Thầy nhớ xưa, kẻ mộ Ðạo, chịu ngàn cay muôn đắng,
biết có người mà chẳng biết nhọc mình; giày gai áo bã, đội
nguyệt mang sao, gió trước lọt chòi tranh, mưa sau hư giạu lá,
bần hàn chẳng quản, tay trắng dìu người, một mảy không bợn
nhơ, mới có thể lập ngôi cho mình đặng; có đâu lấy của lấn
nhân, mượn quyền xua đức, kẻ chân thành lánh mặt, đứa tà
mị áp vào, rồi cúm núm mang hơi tà, lại đua nói rằng thờ
chánh giáo.Thầy hỏi: Ai chứng cho?

NGẠN SƠN (Đạo Hiệu)
Ngạn Sơn là Đạo hiệu của Giáo Sư Thượng Chữ Thanh
(Đặng Trung Chữ), mà tiền kiếp của ông là Charles Hugo, con
trai của Victor Hugo.
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NGẠN UYỂN - NGẠN UYỂN CHƯỞNG HỒN
岸苑
E: Sacred park.
F: Parc sacré.
(Xem Vườn Ngạn Uyển. vần V)

NGAO DU
遨遊
F: se promener en touriste.
Ngao du 遨遊 là Đi chơi hay đi dạo khắp nơi
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Bước Tiên nàng đã ngao du,
"Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên."

NGAO ĐẦU
鰲 頭
E: The first laureate.
F: Le premier lauréat (đỗ đầu).
Ngao đầu còn gọi là Ngao trụ: điển tích này do theo sách
Thần Dị kinh của ông Đông Phương-Sóc là một vị tu Tiên đắc
Đạo, ông kể rằng ở phía Đông bi ển Bột-Hải có 5 hòn núi: 1- là
núi Đại dư. 2- là núi Viên kiều 3-núi Phương hô. 4- Núi Dinh
châu. 5- là núi Bồng-lai. Năm hòn núi này các vì Thánh, Tiên
thường ở tại đó. Núi không chưn nên thường cứ trôi theo dòng
nước khi lớn, khi ròng. Thế nên các vì Tiên Thánh tấu trình lên
Đức Ngọc-Đế. Đức Ngọc-Đế ngại rằng nếu để như vậy thì núi
cứ trôi khắp tứ phương nên mới sai làm 15 con Cự ngao cất
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đầu đội năm hòn núi ấy cho đứng vững lại, chẳng cho trôi nữa,
mà lại phân làm ba phiên, mỗi sáu muôn năm thì đổi một lần.
Về sau hễ ai đỗ Trạng Nguyên thì theo điển tích này gọi là
"độc chiếm Ngao đầu". Ý muốn nói rằng các vị này là người tài
cán sẽ ra gánh vác non sông như các con Cự Ngao đưa đầu
đỡ núi vậy.Nay, trong cửa Đạo Cao-Đài nói đến Ngao trụ là chỉ
người ý thành, tâm chánh, nhân từ, đạo đức, biết thương Đạo
mến Thầy, ngoài biết thương dân mến nước, đó là bậc đứng
trên tinh thần Nhân Nghĩa. Kinh Nho Giáo: "Chí như ý từ tường
ư ngao trụ"
Tuy nhiên qua điển tích trên đã đầy đủ yếu lý cơ bản để nói lên
một triết lý về vũ-trụ-quan quá cao siêu, quá mầu nhiệm là một
Bát-Quái Hậu Thiên. Nay qua Hội Cao Đài, Đức Chí Tôn đã
chuyển ngược lại thành Bát-Quái Đồ Thiên. Những ý nghĩa
trên cho ra các con số như:
- Năm trái núi bềnh bồng trên nước,
- 15 con Ngao đầu đỡ vững trái núi.
- Chia là 3 phiên để canh giữ.
- Mỗi phiên là 6 muôn năm.
Bấy nhiêu con số này đủ tạo thành trước nhứt là:
- Một Bát-Quái Hậu-Thiên
- Sau nữa chuyển ngược lại sẽ là Bát-Quái Cao-Đài
Lý giải: Trước là "Năm hòn núi bềnh bồng trôi trên nước"
Số 5 đầu tiên là ch ỉ người có năm giác quan: Nhãn, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân. Bên trong thì Ngũ tạng: Tâm, can, Tỳ, phế, thận.
Sự hiểu biết để đối đãi lẫn nhau là Ngũ Thường. Nhờ những
quan năng này con người mới làm cho cuộc đời tiến hoá về
mọi mặt tuỳ theo hướng tâm tư mỗi người chọn lựa mà tiến
đến thành công. Sự tích-chứa nơi tâm mình nói chung là tạng
thức. Tạng thức có thể ví như kho báu chứa các hột giống gọi
là chủng tử. Mỗi cá nhân đều có một tạng thức riêng biệt lưu
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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trữ những kinh nghiệm học hỏi qua nhiều kiếp. Trong kiếp
sanh này nếu may duyên gặp được Đạo Trời khai mở cũng
như giống tốt được gặp phân đất màu mỡ thì phát triển mau
(số 5 là cái tâm được an tr ụ). Số 5 là số Ngũ trung của BátQuái Hậu Thiên, tức nhiên là chỉ cái tâm, mà tâm nếu không
trụ thì cứ mãi phiêu bồng, cũng như người sống ở đời mà
không tìm cho mình một điểm tựa bình an, tức là một Tôn
giáo, một tín ngưỡng cho tâm hồn thì rất là có hại:
1- Một là lạc lỏng trên đường đời,
2- Hai là chơi vơi trong bước đường trở về (chết).
Thế nên, người trước hết phải định cho được cái Tâm. Nếu
không thì có khác nào "năm trái núi bềnh bồng nổi trôi trên mặt
biển mà Thánh Thần đang ngự" (nơi người là Phật tâm)
- Đức Thượng-Đế cho 15 con Ngao-đầu ra chống đỡ núi: Với
mục đích là chống đỡ quả núi cho trụ lại để Thần Tiên ngự
trên ấy không còn nổi trôi nữa. Chính là thời kỳ các Đấng Thần
Thánh ra đời: kể ra có b ốn vị Thánh nhân là Phục-Hi, Văn
Vương, Châu-Công, Khổng-Tử đã hoàn thành Bộ Kinh Dịch
làm túi khôn cho loài người mới hiểu được lẽ dinh hư tiêu
trưởng cùng những sư biến thiên của vũ trụ. Người nhờ noi
theo đó mà sống một đời sống Thánh Thiện, đó là Tiên Thiên
và Hậu Thiên Bát-Quái, mà Hậu Thiên Bát Quái chính là diệu
dụng cho mọi hành vi xử kỷ tiếp vật, định lại kỷ cương theo
nhân luân chi đạo. Số 15 này chính là con Số Ma phương đó.
Ngày nay người muốn thành Tiên tác Phật không thể không
theo những công thức sống Đạo mà Đức Chí Tôn đã đến mở
ra cho một nền Tân Tôn giáo này, Ngài lập thêm cho hai Bátquái nữa là:
1- Bát-Quái Đồ Thiên (hay Bát-Quái Cao-Đài)
2- Bát Quái Hư Vô
(hay là Bát-Quái luyện Đạo)
Đây là con đường trở về tức là phản bổn huờn nguyên, là
ngược dòng với Bát Quái Hậu-Thiên. Đây là Thầy đã mở ra
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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con đường Thiên-đạo cho chúng sanh về với Thầy nên có câu
"Cửu thập Ngũ hồi chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố" là Bát
Quái Đồ thiên. Chính thời kỳ này Đức Cao-Đài giáng thế mở
Đạo mà quyền hữu hình thì giao cho Phật-Mẫu dẫn độ:
"Giờ phút này Đức Chí-Tôn quyết định tận độ con cái của Ngài
thay vì Bí-pháp ấy độ con cái của Ngài về nơi Kim Bàn PhậtMẫu đặng hưởng đặc ân thiêng liêng của Đức Chí Tôn. Đức
Chí-Tôn buộc Phật-Mẫu phải đến tại thế gian này để Bí pháp
Hội-Yến Diêu-Trì tại cửa Đạo này cho con cái của Ngài giải
thoát ấy là một Bí-pháp thiêng liêng duy có tay Ngài định pháp
ấy mới đặng. Hôm nay là ngày Phật-Mẫu đem Bí-pháp đặng
giải thoát cho chúng sanh, tận độ toàn vạn linh sanh chúng.
Ngài để tại mặt thế này trong cửa Đạo Cao Đài này mà thôi".
Bàn
Hội-Yến
chính là hình ảnh
Bát-Quái do Đức
Phật Mẫu làm
chủ, nếu cộng
các chiều ngang,
dọc, xiên đều có
số chung 15, ấy
là 15 con Ngaođầu của Thượng
Đế cho xuống.

yếu tố để làm nên Bát-Quái.

Chia
làm
3
phiên để canh
giữ tức là hình
ảnh của tam Âm
tam Dương là

Mỗi phiên 6 muôn năm. Con số 6 chính là "lục đạo luân hồi"
nếu không tu thì không thoát vòng sanh tử được. Nhưng nếu
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chỉ niệm "Lục tự Di-Đà" làm sao giải thoát, vì thời Phật Đạo đã
mãn nhiệm kỳ 2.500 năm rồi.
Nay Thầy mở cơ Phổ Độ phải bằng hai lần con số "Lục" ấy,
tức là thời-kỳ của Cao-Đài là Phật giáo chấn hưng, câu chú
của Thầy phải là 12 chữ tức là gồm 6 Âm 6 Dương, là "Nam
Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát". Chỉ có Đức
Thượng-Đế mở cơ tận độ mới độ toàn cả thiên hạ được, tức
nhiên: độ sanh và độ tử, độ nữ và độ nam, độ hồn và độ xác,
độ cả toàn vạn linh sanh chúng là do đó.
Tóm lại nền Đại-Đạo này, Thầy cho biết: "Thầy là Chúa sự vô
vi, nghĩa là Chúa các việc vô hình, Thầy lại ban cho người đủ
khôn ngoan trí thức thiêng liêng đặng làm Chúa của sự hữu
hình, nghĩa là Chúa cả của vạn vật".
Giải các điển tích trên để phá tan điều "Dị đoan mê tín" trong
Tôn giáo Cao Đài mà Thầy đến để diệt trừ mê tín.

NGAY THẲNG THẬT THÀ
F: rectiligne.
Kinh Sám Hối có câu:
"Gìn lòng ngay thẳng thật-thà,
"Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn."

NGÀY ĐẠO HẬN 20 THÁNG 8
Một ngày ghi dấu sự đau khổ và nói là phải hận trong lòng
nhiều lắm của nền Đạo trong buổi này vì một con người bội sư
phản bạn là Nguyễn Thành Phương và nhất là Tướng Lê Văn
Tất, chính những người này vì ham tiền mà bán rẻ nhân tâm
làm cho nền Đạo phải xao xuyến, nhất là Đức Hộ Pháp phải
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lưu vong sang Miên Quốc để bảo thân đồng thời để tránh nạn
đổ máu trong cảnh tương tàn. Sự ra đi của Đức Ngài lần này
là vĩnh viễn và qui Thiên trên đất khách quê người. Vậy mà
khi:
Đức Hộ Pháp từ Kim-Biên gởi về Thánh Lịnh tổ chức ngày
Đạo Hận 20-8 đổi thành ngày cầu siêu cho những người trung
thành bỏ mình vì cường quyền Ngô Đình Diệm. Những Chức
sắc cầm quyền do dự không muốn thi hành. Khi đem ra Hội có
những lời cương quyết: "Quí ông khôn hơn Đức Hộ Pháp hay
Đức Hộ Pháp khôn hơn mấy ông? Trước khi ra Thánh Lịnh,
Đức Ngài đã tiên đoán ảnh hưởng của nó, chúng ta chỉ biết thi
hành lệnh, chứ không nên bàn về sự nên hay không nên thi
hành". Rốt cuộc Ngài Hiến Pháp chấp thuận triệt để thi hành
Thánh Lịnh ấy.
Nguyên nhân ngày Đạo hận:
Giữa lúc đang yên ổn thì Tướng Nguyễn Thành Phương bị
Ngô triều mua chuộc - Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu -với
giá ba chục triệu bạc (thời 1955) và còn hứa hẹn ban cho chức
quyền nên đem quân về thanh trừng Đạo, đồng thời gởi lên
cho Đức Hộ Pháp một bức thư, với nhiều điều yêu sách:
BỨC GIÁC THƯ
(Ngày 9 tháng 10 -1955)
Kính dâng Đức Hộ-Pháp,
Chúng con xin phép đệ bức Giác thư này lên Đức Ngài. Chúng
con thiết nghĩ rằng phải nói sự thật để Đức Ngài tường, vì
chúng con ở trong cửa Đạo cũng phải chịu một phần trách
nhiệm của nền Đạo, của nhơn sanh. Hồi tưởng lại trong thời
kỳ nền Đạo còn phôi thai trước chiến tranh, toàn thể Chức-sắc
và Đạo-hữu đều yêu thương lẫn nhau, đồng một lòng một dạ,
cay đắng ngọt bùi đồng chia sớt, sống trong cảnh đại gia đình
Đạo, không một mảy-may gì mâu-thuẫn và bốc lột lẫn nhau,
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nhà nhà đều dẫy đầy hạnh phúc, Toà-Thánh thật là nơi ThánhĐịa. Khi Đức Ngài còn bị đồ lưu nơi Hải ngoại, toàn thể con cái
Đức Chí-Tôn nhận thấy cần phải đoàn kết để tranh đấu, chống
đế quốc Pháp đàn áp Đạo và cũng để thỉnh Đức Ngài trở về cố
quốc. Vì họ quan niệm rằng nước nhà không được độc lập thì
Thầy trò khó đoàn tựu và thực dân Pháp cũng không để yên
cho họ tu-hành nên mới có cuộc khởi nghĩa ở hãng tàu
Nichinan và khắp nơi. Họ đã viết thêm cho Đạo những trang
sử oai hùng đối với tổ quốc. Những kẻ cầm đầu lại không biết
khai thác sức mạnh, khai thác lòng tin-tưởng của toàn dân, để
giành thắng lợi cho Đạo. Trái lại họ âm mưu đầu cơ xương
máu của Đạo-hữu và Chiến binh, hai người thủ phạm là TrầnQuang-Vinh và Đặng-Trung Chữ. Nếu lúc đó hai ông này hy
sinh lo việc nước, việc Đạo trước việc nhà, nhứt tâm nhứt trí
gầy dựng đại nghiệp thì đã thắng lợi vẻ-vang cho Đạo biết bao
nhiêu (Việc này đã có bản án của cố Trung Tướng Trình Minh
Thế hài tội rồi không cần nhắc lại nữa).
Khi Đức Ngài trở về cố quốc là cơ hội thuận tiện để tranh đấu,
vì từ Hội-Thánh đến Tín-đồ vắng bóng Đức Ngài như con
không cha, nhà không chủ, Đức Ngài trở về cầm quyền lại
giềng mối Đạo làm trụ cốt cho Đức tin của toàn con cái Đức
Chí-Tôn vững tâm tu-hành cũng như vững lòng tranh đấu. Khi
cuộc giành độc lập của dân tộc Việt-Nam phát khởi, thì tình
hình nơi cửa Đạo đã bị xáo trộn toàn diện. Chức-sắc và Tín đồ
bị thực dân Pháp và VC khủng bố thẳng tay phải bỏ nhà cửa,
ruộng vườn tìm nơi nương tựa. Họ cần được che chở. Vì vậy
Quân Đội Cao-Đài xuất hiện để bảo vệ đồng bào và đồng Đạo
(nếu trong khi đó mà không có Quân Đội Cao Đài thử hỏi nền
Đạo Cao-Đài đến ngày nay sẽ ra sao?). Quân đội đã hy sinh
nặng-nề về xương máu để rước Đạo hữu về tập trung gần
những Thánh Thất và xây dựng căn cứ để bảo vệ Đạo, quan
trọng nhứt là vùng Thánh Địa, Quân đội đánh dẹp Việt-minh
tàn bạo và mở rộng phạm vi cho nhơn sanh có đất cày và
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công ăn chuyện làm. Những người về lánh nạn ở Thánh địa có
thể nói là sống trong cảnh Thiên đàng hạnh phúc, trong khi ở
những vùng khác bọn Pháp và CS Việt Minh đã gây nên bao
cảnh giết chóc hãi hùng. Nhưng tiếc thay đời sống yên vui của
Đạo hữu không được bền lâu, vì lẽ, lần hồi Quân đội vâng lịnh
Đức Ngài phải rút khỏi vùng Thánh Địa để trao quyền an ninh
lại cho cơ Thánh vệ và nhiều cơ quan Bán quân sự do Đức
Ngài lập ra. Những nhân viên này lợi dụng tình trạng hỗn loạn
và quyền thế của mình làm cho dân chúng đã đau khổ lại càng
thêm đau khổ.
Với mục đích cứu vãn nền Đạo đang lâm nguy, thoả mãn
nguyện vọng nhơn sanh đang tha thiết kêu gào, nên đã nhiều
lần, trong các hội nhóm các cơ quan Chánh trị Đạo và Hộiđồng Quân sự cũng như nhiều lần riêng với Đức Ngài chúng
con đã tường trình bao nỗi thống khổ của nhơn sanh do
những kẻ lợi dụng danh Đạo gây ra. Những người gần gũi với
Đức Ngài và gia đình Đức Ngài đã gây ra bao sự bốc lột thảm
thương trong cửa Đạo, làm cho nhơn sanh phẫn uất, Đạo-hữu
chán nản, Chức-sắc, Chức việc mất tinh thần, lơ-là với trách
nhiệm thiêng liêng của Đức Chí-Tôn giao phó là xả thân hành
Đạo. Thay vì phải giáo hoá nhơn sanh cải dữ làm lành, tu tâm
dưỡng tánh, trau giồi đạo hạnh, dọn mình cho trong sạch làm
gương mẫu cho chúng sanh noi theo. Một số người, trái lại
núp bóng cửa Đạo, lợi dụng uy-tín của Đức Ngài, bốc lột nhơn
sanh xương tuỷ. Đám người này đang bao vây chung quanh
Đức Ngài để làm uy-tín Đức Ngài càng ngày càng suy giảm
mà Đức Ngài lại vô tình hay quá dễ dãi mà chứa chấp và che
chở.
Thưa Đức Ngài, Xin Đức Ngài hồi tưởng lại cửa Đạo khi mới
hoằng khai cho đến lúc các vị Đại Thiên phong tách mình ra
lập Chi phái, rồi những năm Đức Quyền Giáo-Tông đăng Tiên,
Đức Ngài lại được nắm quyền Thống nhất. Trong các giai
đoạn trên đây, bao cảnh thăng trầm làm cho nhơn sanh phân
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vân, Thánh Thể Đức Chí-Tôn chia năm xẻ bảy, một số Thập
Nhị Thời quân rút về nhà ẩn dật, do ai gây ra? Tại nguyên
nhân bí ẩn nào? Ngoài Đức Ngài chắc không một ai thấu nỗi.
Đáng lẽ lúc đó cơ Đạo phải phổ biến sâu rộng trong dân gian
để kịp thời tiến triển cơ cứu khổ nhơn loại, thì trái lại cơ phổ độ
phải ngưng trệ, nền Đạo trải bao cảnh biến thiên do Chức sắc
phân chia ly tán. Nếu nhìn bên ngoài thì chúng ta chỉ thấy đó
là bởi thực dân Pháp, nhưng xét kỹ bên trong mới thấy nhiều
bí ẩn của lắm kẻ mưu mô củng cố địa vị, manh tâm nắm độc
đoán trong nền Đạo, không kể lời châu ngọc và nghiêm huấn
của Đức Chí Tôn. Họ bày ra lắm trò quỉ mị làm cho sai lạc
chơn truyền để lừa gạt nhơn sanh trong cửa Đạo, làm cho cửa
Đạo phải hoen-ố bởi lòng phàm không gội rửa của một nhóm
người lợi dụng biến cửa Đạo thành một cửa hàng mua lợi bán
danh. Người đồng Đạo lần lần coi nhau như thù địch, mạnh
đặng yếu thua khôn còn dại mất, sự chân thành mộ Đạo
thương yêu dạy dỗ lẫn nhau khi Đức Quyền Giáo Tông còn
sanh tiền, biến thành những sự lợi dụng bốc lột, xảo trá, gạt
gẫm lẫn nhau, Đạo hữu tranh giành từ những miếng ăn chút
mặc trong cảnh bấp bênh hỗn loạn, không ai săn sóc giáo hoá
bảo vệ họ.
Vùng Thánh Địa hôm nay toàn Đạo hết sức rên siết về nạn
các sưu thuế như: thuế vườn, thuế đất, thuế các loại xe, cây
củi làm rẫy… Ngoài ra còn thâu tiền cho Văn phòng như: Văn
phòng Khâm Thành, Đầu Phận và Bàn Trị Sự, hàng tháng mỗi
nóc gia 10$ tiền lương thực. Tiền thuế thì thâu nhiều vô kể mà
Trai đường Toà Thánh thì vẫn ăn cháo hằng ngày. Ngoài ra
còn hàng chục thứ thâu góp của nhiều cơ quan làm cho nhiều
Đạo hữu quá khổ sở đều phải bỏ nhà về xứ. Mới rồi đây lại có
Thánh lịnh đuổi Đạo hữu nhập môn năm 1945 không cho ở
gần Toà Thánh.
Thưa Đức Ngài, nhờ năm 1945 mà Đạo hữu thêm đông, con
cháu họ đều hy sinh theo Quân đội để bảo vệ toàn Đạo. Hơn
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nữa họ vẫn trung thành thương Thầy mến Đạo hơn những
Chức sắc như Đạo nhơn Út và Đại Tá Kiết chẳng hạn, tuy
nhập môn lâu năm mà tánh tình ác độc hơn họ nhiều. Ngoài ra
còn độc quyền kinh tế của một vài cá nhân và phe đảng có thế
lực lấn áp khiến công ăn việc làm phải tê liệt. Thế mà vẫn
chưa được yên thân, bị trộm đạo cướp bốc lung tung do
những quân nhân Cơ Thánh vệ, Bảo an nội thành, Bảo an lưu
động, Mật vụ, Cận vệ gây ra. Những cơ quan Bán Quân sự
này không những lợi hai như thế lại còn dung túng cho bọn
Cộng Sản rải truyền đơn khắp Thánh địa. Như thế mà giới hữu
quyền trong Đạo không thấy phản ứng lại, nghĩa là cố ý dung
túng kẻ phá hại cuộc an ninh trong Thánh địa và Quốc gia. Đó
là những sự tai hại do sự bất lực của những người hữu quyền
ở trong vùng Thánh Địa làm cho nhơn tâm ly tán và uy tín của
Đức Ngài cùng Hội Thánh phải bị sứt mẻ. Hơn nữa những
hành động tàn ác thất nhơn tâm do Bà Nhiều và cô Cầm, cô
Tranh làm cho uy tín của Đức Ngài càng ngày càng suy giảm.
Nào độc quyền kinh tế, nào cho vay hốt hụi theo lối của bà con
thiên hạ, nào chửi bới đánh khảo, hăm doạ cào nhà những
người đóng hụi trễ nải. Hay những nơi cần chiếm để lập cơ sở
kinh tế cho hai cô, làm cho Đạo hữu ta thán, phải cắn răng
nhịn chịu, vì họ kêu không thấu Đức Chí Tôn. Những vụ lợi
dụng công quả của nhơn sanh để làm của riêng tư xây cất
dinh thự nguy nga đồ sộ. Nếu lợi là của riêng còn lỗ là bắt đạo
hữu chịu như "Nhàn du khách sạn" bắt công quả xây dựng,
đem bến xe đò về đi hòng thủ lợi. Nhưng khi thất bại rồi giao
cho đạo. Từ cổ chí kim chưa ai thấy trong Thánh địa của Tôn
giáo nào mà đi lập khách sạn để làm nhà chứa chuyện dâm-ô.
Thật là một chướng ngại vật trước mặt muôn người đạo đức
làm cho thiên hạ mỉa mai đàm tiếu.
Trong khi bao nhiêu Chức sắc và đạo hữu công quả phải ăn
cháo rau, bịnh hoạn không ai nuôi dưỡng, không thuốc men,
làm lụng vất vả, cực nhọc, dầm mưa lội bộ thì các Bà, Cô (vợ
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và con Đức Ngài) xe cộ dù lộng, vàng xoàn, phấn son nhẩm
nha mà chẳng làm gì hữu ích cho Đạo. Hơn nữa cô Tranh là
một vị Giáo hữu được ở nhà lo son phấn, sanh phương lập
nghiệp, khỏi phải đi cúng thời Tý, còn bao nhiêu vị Giáo hữu
khác lại phải ly gia cắt ái, xả thân hành Đạo (vậy thì luật công
bình của Đức Chí-Tôn để ở đâu?) Các cô lại sống hống hách
ngang nhiên. Như cô Cầm tự lái xe hơi đụng một đạo hữu đi
đúng thật sát lề đường, Đạo hữu chỉ than phiền chớ không
dám nói lớn tiếng với cô Cầm, mà cô Cầm không biết nhận lỗi
lại còn thách vị Đạo hữu ấy giỏi đi thưa đến đâu thì đi thưa coi.
Chiếc xe Chevrolet do Quân đội dâng cho Đức Ngài, Đức Ngài
không vừa lòng thì cất nơi nhà xe hoặc cho Hội thánh sử
dụng, có lẽ nào lại để cho cô Tranh sử dụng chiếc xe ấy? Cô
Tranh tự do lấy đi Sài-gòn chơi, lại còn chạy xuống Giang Tân
cả buổi trêu ghẹo trước mắt bao nhiêu binh sĩ làm cho họ phẫn
uất, có ý nghĩ rằng Đức Ngài khinh thường Quân đội không
bằng người con gái của Đức Ngài. Những chuyện tỉ mỉ như
thế không thể kể xiết, nếu gom lại thì cũng bằng hòn núi Thái
sơn.
Bầu không khí Thánh Địa đã mịt mờ như thế lại còn có một đôi
người khác dựa uy quyền của Đức Ngài mà dẫm thêm những
nét đen tối vào như: ông Phạm Trung Hiếu (ba cô Dung NV),
ông này không có công chi với Đạo, không biết một câu kinh,
một ngày chay và cúng lạy cũng không nốt, dường như chưa
nhập môn là khác.Thế mà được gia phong làm Thanh Tra
Chánh trị Đạo, được chức vị cao trên hàng Chức sắc. Thay vì
lo cho Đạo ông chỉ lợi dụng chức tước quyền thế mà làm tiền
thiên hạ. Cả Sài gòn và các Tỉnh ai cũng đều biết là cháu ruột
của Đức Ngài mà tư cách đê hèn như thế. Ngoài những vụ lợi
dụng danh Đạo tạo danh mình, chợ đen chợ đỏ mà giấy tờ lại
mang danh thay mặt Hội Thánh. Ông còn giao thiệp với Cộng
Sản Việt Minh để mua bán đồ tiếp tế thủ lợi trong khi bao
nhiêu chiến sĩ Cao Đài vì Thầy vì Đạo, vì chúng sanh phải hy
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sinh xương máu chống Cộng. Ông lợi dụng mảnh giấy Thanh
tra Chánh Trị Đạo đi giao thiệp với Pháp, với các nhà hữu
quyền Việt Nam ở Sài gòn để can thiệp lãnh tội Cộng Sản Việt
Minh để ăn tiền. Có nhiều vụ lợi cho ông cả mấy chục ngàn.
Gần đây lại a-tùng với phe thối nát, cường Đạo Bình xuyên
làm nhiều chuyện thất nhơn tâm đến nỗi phải ngồi tù làm nhục
nhã cho Tông môn và nền Đạo. Những sự bốc lột nếu có ai tố
cáo đến Pháp Chánh thì chỉ đặng điều tra sơ sài rồi ém nhẹm
luôn làm cho cân công bình của Đức Chí-Tôn bị mất giá trị.???
Trên đây chỉ kể những việc tồi tệ trước mặt muôn người, còn
biết bao nhiêu chuyện bí-ẩn xấu xa không bút mực nào ghi
cho hết. Trong tình thế này để trấn an nhơn tâm toàn Đạo và
nhơn sanh chung quanh Thánh Địa, yêu cầu Đức Ngài chỉnh
đốn lại bộ máy hành chánh Đạo để chạy được điều hoà và tiến
triển. Chúng con yêu cầu Đức Ngài và Hội Thánh nghiên cứu
và thực hành những khoản sau nầy:
1- Bắt tất cả những người lợi dụng Đạo để bốc lột và uy hiếp
nhân sanh, những người đã có hành động ly gián giữa Đạo và
Quân đội. Tài sản của họ phải bị tịch thâu chia cho nhơn sanh
nghèo khổ. Các tội phạm phải bị trừng trị.
2- Giải giới và giải tán tất cả các võ trang lỗi thời trong vùng
Thánh Địa, chỉ duy trì Cơ Thánh vệ không võ trang nhưng phải
huấn luyện lại.
3- Bãi bỏ hết các thứ thuế má, để cho nhơn sanh tự do cúng
kiến, nếu cần thâu góp chỉ thâu thuế lợi tức một cách công
bình, ban bố các quyền tự do đi lại và sanh hoạt.
4- Triệu tập gấp rút Đại hội Nhơn sanh trong năm 1955 để Đức
Hộ Pháp giao trả quyền hành đang tạm đảm đương lại cho
nhơn sanh, cải thiện nền Đạo, tôn trọng triệt để sự phân quyền
rõ rệt giữa Hiệp-Thiên Đài và Cửu Trùng Đài y theo Pháp
chánh truyền.
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5- Tuyên cáo với Quốc tế Đạo không phải là một tổ chức
chánh trị, cấm các Chức sắc đang hành Đạo không được làm
chánh trị. Nếu ai muốn làm chánh trị phải từ chức phận của
mình. Những ai đang cư trú trong vùng Thánh Địa không được
phép hoạt động chánh trị và Quân sự.
6- Tất cả mọi ngân quỹ của Đạo, do các nguồn lợi kinh tế hợp
pháp cũng như mọi sự đóng góp công quả của nhơn sanh đều
phải thanh toán minh bạch và công bố cho nhơn sanh biết.
7- Cải thiện đời sống vật chất cho Chức sắc hiến thân và đạo
hữu công quả vì hiện tại họ quá kham khổ và đã mất tinh thần
phục vụ Đạo. Ngoài ra tất cả dân cư quanh vùng Thánh Địa
cũng được nâng đỡ về vật chất cũng như tinh thần.
8- Chỉnh đốn lại Dưỡng lão đường cho hoàn bị để phụng
dưỡng những Chức sắc già yếu, dài công nghiệp để họ được
tự do an hưởng ân huệ lúc tuổi già.
9- Gấp rút xây dựng một Thánh Thất vĩ đại và kiểu mẫu tại Đô
Thành Sài-gòn Chợ lớn, lập ban văn hoá của Đạo để chỉnh
đốn lại việc tuyên truyền giáo lý của Đạo cho hợp thời. Mở lớp
huấn luyện Chức sắc có khả năng, thiết lập cơ quan truyền
giáo ngoại quốc.
10- Các nơi ở ăn của các vị Chức sắc Nam phái không đặng
dụng thiếu nữ làm tuỳ tùng, dù hình thức nào.
Kết luận: Bức giác thơ kính dâng lên Đức Ngài với một tinh
thần tha thiết xây dựng nền Đạo và bảo trọng uy tín của Đức
Ngài cũng như lời Đức Ngài đã tuyên bố mới đây trong bức
thơ gửi cho Trung Tướng Tổng Tư lịnh Quân Đội Cao Đài số
1658/VP.HP ngày 23-9-1955: "Yêu ái và sùng kính đồng bào
máu mủ của Bần Đạo nên buộc mình phải bảo vệ mạng sống
và hạnh phúc của họ đồng một giá trị với bảo vệ và mạng sống
của Bần Đạo.Vì lẽ ấy nên ai đã phạm vào quyền tự do độc lập
của tổ quốc và phạm đến sanh mạng, hạnh phúc của dân tộc
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Việt Nam, chẳng kể xã hội và cá nhân nào, chính thật là kẻ thù
của Bần Đạo."
Để hưởng ứng lời tuyên bố ấy của Đức Ngài mà trong mấy
ngày vừa qua chúng con đã phải tích cực hành động để thanh
trừng những kẻ thù của Đạo và của Đức Ngài để làm cho uy
danh của Đức Ngài được sáng tỏ trong lòng "lời nói và việc
làm của một Đấng Giáo Chủ lúc nào cũng đi đôi"
Thưa Đức Ngài: Những hành động và lời nói chúng con ngày
nay mặc dầu có thể khiến Đức Ngài phẫn nộ bất mãn, nhưng
mai sau Đức Ngài sẽ được hài lòng và thương yêu chúng con,
cũng như Đức Ngài có những mục u nhọt, khi nặn thì hơi đau,
nhưng nặn xong thì nhẹ nhàng khoan khoái. Chúng con ước
mong bức giác thư này không phải là tiếng kêu trong bãi sa
mạc, như thế thì cơ nguy khốn của Đạo còn hy vọng cứu vãn,
hồng phúc của nhơn sanh sẽ tồn tại, uy tín của Đức Ngài sẽ
chói rạng hơn lên. Xin Đức Ngài chứng nhận tấm lòng thành
kính của chúng con.
Nay kính.
Ký tên:
1- Nguyễn Thành Phương
2- Lê văn Tất
_______________________________

Tiếp theo là phản kháng bằng Bức tâm thư
(Lời Soạn giả: Đây là một bản án gắt gao đối với một người
"bội sư phản bạn" là Nguyễn Thành Phương.)
Kính gởi:
Anh Nguyễn Thành Phương.Chủ tịch Uỷ ban vận động Đoàn
kết. Cựu quân nhân Cao Đài Liên Minh. SAIGON
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Thưa Anh, Chúng tôi, toàn thể thành phần cựu Quân nhân
trung kiên của Quân Đội Cao Đài nói riêng, những Tín đồ Cao
Đài nói chung, là những nạn nhân trong cuộc tạo loạn "Bội sư
phản bạn" của một vị Cựu Tướng lãnh Đạo Cao Đài đã mù
quáng tuân lời bạo Chúa Diệm – Nhu dẫn bọn Khuyển Ưng,
ngưu đầu mã diện vô Thánh Địa ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
(dl: 05-10-1955) để lăng mạ Đức Hộ Pháp, áp bức Hội-Thánh,
khủng bố toàn Đạo, giết hại anh em, khiến cho Đức Hộ Pháp
phải lánh nạn và cuối cùng gởi xương nơi Miên quốc. Cơ
nghiệp Đạo tan tành, anh em ly tán, uất ức, kinh tởm, xuẩn
động, bất nhân hay bất trí, bất trung, bất nghĩa của vị bạo
tướng phản bội tham tàn khát máu ấy. Không rõ hiện nay vị
Tướng lãnh phản Thầy phản Đạo ấy yên sống nơi nào? Mà
nghe đồn hình như hắn ta đang âm mưu cùng bè đảng khuyển
ưng định tổ chức tái diễn một cuộc đầu cơ xương máu nữa. Vì
quá lâu ngày nên anh em chúng tôi không còn nhớ rõ tên họ vị
tướng lãnh phản bội ấy, nhưng nghe phong thanh dường như
hắn ta có một biệt danh là "ông già dềnh" và quê quán ở đâu
tận miền Rạch giá. Hân hạnh được tin người Anh cũ đứng lên
làm Chủ tịch Uỷ ban Vận động đoàn kết cựu Quân nhân Cao
Đài. Chúng tôi rất muốn tham gia, nhưng vì đã mang bịnh
"Kinh cung chi điểu" đã có "đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa phải
tránh", nên trước khi tham gia đoàn kết giao trọn tánh mạng
xương máu cho Anh lãnh đạo, anh em chúng tôi yêu cầu Anh
và bộ Tham mưu hùng hậu của Uỷ ban vui lòng thẳng thắn
giải đáp cho toàn thể anh em chúng tôi được sáng tỏ những
điều uẩn khúc ôm ấp từ ngày Anh đã lánh xa vùng Thánh Địa:
1- Trong năm 1948, người Anh thứ hai của một vị Tướng lãnh
Cao Đài nào (lúc đó là Đại Tá) đã sanh tâm cưỡng đoạt bán
trọn số "Bon" vải kaki của nguyên Đại uý Nguyễn Thiện Tâm
xin riêng cho anh em chiến sĩ Cao Đài tỉnh Thủ Dầu Một.
2- Cuối năm 1949, kẻ nào đã ra lịnh những tên: Thể,Triêu tổ
chức ám sát nguyên Đại uý Nguyễn Thiện Tâm tại Sài-gòn cốt
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để ém nhẹm việc người anh đã cưỡng đoạt số "bon" vải kaki
kể trên.
3- Năm 1949, kẻ nào đã ra mật lịnh mưu sát nguyên Trung-uý
Nguyễn văn Bay tại Vĩnh Long.
4- Trong thời gian 9 năm qua, từ ngày bị Diệm – Nhu phỉnh gạt
tước đoạt cả binh quyền, kẻ nào hiện còn đem Quân đội mà
trở về Thánh Địa nữa, trừ phi một dịp nào tranh cử chức vị
Tổng Thống và Phó Tổng Thống năm 1961 để được chánh
quyền ủng hộ về nơi đó chốc lát rồi chuồn đi.
5- Năm 1952, kẻ nào đã âm mưu vận động tổ chức cượng
quyền Tổng Tư lịnh Quân Đội Cao Đài của nguyên Trung
Tướng Nguyễn văn Thế.
6- Trong đầu năm 1953, Hội Thánh Cao Đài có mở một Đại hội
để tuyển chọn vị Tổng Tư lịnh Quân Đội Cao Đài thay thế
Trung Tướng Nguyễn Văn Thành. Trong số 39 lá thăm vị nào
đã được Hội Thánh Cao Đài tín nhiệm bầu cử với 35 lá thăm
(người trong cuộc cho rằng đó là nguyên Thiếu Tướng Lê văn
Tất) và ai là người nhận được vỏn vẹn 1 lá thăm của thân
nhân kèm với 3 thăm trắng?
7- Phải chăng vì tức giận với sự thất bại đó mà người ta (?) đã
xúi giục nguyên Trung Tá Nguyễn Kim Vinh vì đã không tán
thành cho ai kia lên làm Tổng Tư lịnh Quân Đội Cao Đài?
8- Vị tướng lãnh Cao Đài nào đã mạo danh 20.000 quân nhân
Cao Đài trong những năm 1952, 1953, 1954 để lập thẻ chuyển
ngân sang Pháp mỗi tháng hàng trăm triệu đồng Quan
(France). Số tiền khổng lồ này hiện do ai cất giữ và tồn trữ vào
ngân hàng nào bên Pháp? Nếu vì lâu ngày Anh có quên đi xin
anh vui lòng hỏi lại nguyên Đại uý Đặng Quang Hưng tự là
Hưng lùn, vị tuỳ viên thân cận của anh trong thời gian được
anh giao phó đảm trách việc đó với những tên: Dời, Tân, Thọ,
Ba…
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9- Kẻ nào đã lợi dụng căn cứ liên lạc Quân Đội Cao Đài 113
Yên Đỗ Sai-gòn để tổ chức làm trạm tích trữ và nấu thuốc
phiện lậu, buôn thuốc phiện lậu với tên Bang Trương TiêuChâu Mã-Tuyên hiện tên này đang bị chánh quyền cách mạng
giam giữ về tội cấu kết với Diệm – Nhu (việc này nguyên Đại
uý Nguyễn Quang Hưng cũng còn nhớ rõ lắm).
10- Kẻ nào đã lãnh trọn ba tháng lương đầu của Bộ Quốc
phòng cấp phát cho toàn thể Sĩ quan, Binh sĩ Quân Đội Cao
Đài đã được Quốc-gia-hoá đang thụ huấn tại Quang Trung
trong năm 1955, khiến cho các cấp chỉ huy bất bình phản đối
định truy tố kẻ lưu manh ấy. Hành động ấy đã làm cho cố
Thiếu tá Lê Văn Giữ phải quá uất hận mà tự sát tại Bệnh viện
Cộng Hoà, vì: một mặt bị anh em đòi hỏi lương hướng, một
mặt khác vị Tướng lãnh của mình lại làm lơ trơ mặt, ôm trọn
số tiền bỏ mặc cho anh em kham khổ mà không ngó ngàng gì
tới cảnh bệnh hoạn của mình.
11- Năm 1955, vị Tướng lãnh Cao Đài nào đã dại khờ nghe lời
Diệm – Nhu phỉnh gạt treo mồi Phó Thủ Tướng kiêm Bộ
Trưởng Quốc phòng để chống lại Đức Hộ Pháp và phá hoại
chủ trương Đại Đoàn kết của đảng phái Quốc gia của Đức
Ngài.?
12- Lịch sử Cao Đài đã chứng minh rằng vị Tướng lãnh Cao
Đài đó đã điên cuồng làm tay sai Diệm – Nhu mang bọn
khuyển ưng về Thánh Địa lăng mạ Đức Hộ Pháp, thanh trừng
Hội Thánh, khủng bố toàn Đạo, giết hại anh em, khiến cho
Đức Hộ Pháp phải tỵ nạn sang Miên quốc.
13- Có phải chăng vì bất mãn đã hoàn thành công tác "Bội sư
phản Đạo"mà không được Diệm – Nhu ban cho chức vụ hứa
hẹn như đã kể ở đoạn thứ 11 mà vị tướng lãnh đó liền trở cờ
nguyền rũa chống đối lại Diệm – Nhu bắt đầu từ năm 1956
đến sau.
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14- Lợi dụng cố Thiếu Tướng Trình Minh Thế tử trận, kẻ nào
đã âm mưu xúi giục nguyên Trung Tá Mạnh, nguyên Thiếu Tá
Đờn (đều là nguyên Trung Uý của Quân Đội Cao Đài đã có ra
khu theo cố Thiếu Tướng Trình Minh Thế) rời bỏ hàng ngũ ra
chiến khu ủng hộ Hôi đồng Nhân dân cách mạng để kẻ ấy
nắm lấy cơ hội tổ chức (đầu cơ chánh trị) với Diệm – Nhu.
15- Trong năm 1955, vị Tướng lãnh Cao Đài nào đã hạ lịnh
cho bọn khuyển ưng bắt giam cấm cố các Sĩ quan cao cấp
trung kiên của Quân Đội Cao Đài như: nguyên Đại Tá Nguyễn
Văn Kiên, nguyên Trung Tá Phan Tấn Phát, nguyên Thiếu Tá
Nguyễn Hoà Minh, nguyên Thiếu tá Trần văn Minh, nguyên
Thiếu Tá Nguyễn Thanh Vân tự Hồng, nguyên Thiếu tá Hồ
Khánh Vân, nguyên Thiếu Tá Võ Thanh Sơn, nguyên Thiếu tá
Võ Minh Tá, nguyên Thiếu Tá Lê văn Thoại…) vì những vị Sĩ
quan đã dám phản đối hành động bội sư phản Đạo của bạo
tướng ấy.
16- Cũng trong năm tang tóc 1955 đó, vị tướng lãnh Cao Đài
nào đó đã ra lịnh thủ tiêu Cán bộ Hồ Hán Sơn tại Giang Tân.
17- Vị tướng lãnh nào đã bị Hội Thánh và toàn Đạo Cao Đài
kết án "Bội sư phản Đạo" và dành riêng cho một biệt danh hiện
thân hỗn hợp của những tiền kiếp: Juda, Thân Công Báo,
Bàng quyên, Nguỵ Diên.
18- Kẻ nào đã im ẩn số tiền 100.000 đồng của Trung Tướng
Nguyễn Ngọc Lễ, cựu Chủ tịch hội cựu chiến sĩ Việt Nam gởi
nhờ trao tặng anh em thương phế binh Quân Đội Cao Đài làm
quà cây mùa Xuân 1965, nhưng đã mua sắm tết cho riêng vợ
con mình?
19- Kẻ nào và bè lũ đã đem gia đình chiếm cứ cơ sở 113 Yên
Đỗ Sài-gòn thuộc chủ quyền của Quân Đội Cao Đài sau ngày
Quân Đội Cao Đài đã giải tán, mà không chịu giao trả lại cho
anh em Thương phế binh Cao Đài, mà làm tài sản sinh sống.
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20- Vị tướng lãnh Cao Đài nào và bè lũ bị Đức Hộ Pháp ban
hành Thánh lịnh trục xuất khỏi Tôn giáo Cao Đài về tội "Bội sư
phản Đạo" chia rẻ hàng ngũ đồng đội?
21- Kẻ nào chủ trương qui nạp và ưu đãi bọn đầu trộm đuôi
cướp khát máu dùng làm cận vệ thân tín đặng sai bảo bọn
khuyển ưng này thi hành công tác ám sát, cướp bốc và khủng
bố anh em đồng Đạo?
22- Vị tướng lãnh Cao Đài nào và bè lũ giả mạo chữ ký của
Đức Hộ Pháp làm Thánh lịnh giả để mưu định bào chữa hành
tàng "Bội sư phản Đạo" của mình.
23- kẻ nào và bè lũ đã tự ly khai khỏi hàng ngũ Quân Đội Cao
Đài đã phản Thầy phản Đạo, phản bạn, gây chia rẻ trong
Quân Đội Cao Đài bấy giờ, giấc mộng lợi danh không thành
nên kêu gọi "Đoàn kết" để tạo nên cơ hội lợi dụng thêm xương
máu anh em thêm nữa.
24- Kẻ nào liên kết với bọn đầu cơ chánh trị, chuyên chở
mướn thuốc phiện lậu, lợi dụng danh nghĩa Cao Đài làm nấc
thang danh lợi cá nhân.
Thưa Anh, Thưa các bạn trong uỷ ban, Anh là vị Chủ tịch của
Uỷ ban Vận động Đoàn kết cựu quân nhân Cao Đài thì chắc
hẳn Anh và bộ Tham mưu hùng hậu của anh phải hiểu rõ danh
tánh bọn lưu manh hơn ai hết, như chúng tôi đã liệt kê trong
24 điều khoản kể trên. Chúng tôi không rõ trong phái đoàn hay
Uỷ ban Vận động Đoàn kết cựu quân nhân Cao Đài do anh
lãnh đạo có tên vị tướng lãnh lưu manh đã bị toàn Đạo Cao
Đài kết án "Bội sư phản Đạo" ẩn núp trong hàng ngũ hay
chăng? Vì thế, trước khi quyết định tham gia đoàn kết với các
anh, chúng tôi thành khẩn tha thiết yêu cầu anh và các bạn
nên tôn trọng công lý thiêng liêng, nên tuân theo nguyện vọng
chung của toàn Đạo gồm có cả ba triệu Tín đồ, hãy cương
quyết kiểm điểm vạch mặt chỉ tên "Con chiên ghẻ ghê tởm bẩn
thỉu" ấy cho toàn Đạo và quốc dân đồng bào biết mặt rõ tên để
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khai trừ kẻ "mặt người dạ thú", "ngưu đầu mã diện", hoạt đầu
chánh trị ra khỏi Uỷ ban đoàn kết của các anh. Và nếu cần, thì
nên truy tố bọn lưu manh ấy ra trước Toà cách mạng xét xử
các tội giết người, buôn thuốc phiện lậu, buôn đồng quan của
bọn chúng. Để cho việc kiểm điểm được chí công vô tư, các
bạn nên khởi đầu từ vị Chủ tịch trở xuống các Hôi viên, chớ
đừng nên bắt chước gương Tào Tháo điểm tướng thuở xưa
thì e sẽ có điều sơ sót đáng tiếc.Đồng một quan niệm cao đẹp
như anh và các bạn, toàn thể anh em cựu quân nhân Cao Đài
lúc nào cũng chủ trương đoàn kết. Tuy nhiên sự đoàn kết
không chỉ nhằm riêng về nội bộ, mà chúng tôi còn kỳ vọng
thực hiện một đại đoàn kết quốc gia để huy động toàn diện
tiềm lực yêu nước tích cực ủng hộ Hội đồng quân nhân cách
mạng- Cứu tinh của dân tộc- ổn định tình thế cực kỳ nghiêm
trọng hiện thời của đất nước trong sứ mạng cứu quốc và kiến
quốc.
Đó là sự cách biệt rõ rệt giữa chủ trương đoàn kết của chúng
tôi và tổ chức dung nạp thiểu số nội bộ của các anh. Vì chúng
tôi luôn chân thành đoàn kết với tất cả huynh đệ đồng chí
trung kiên, với đầy đủ chiến sĩ quốc gia chân chính sẵn sàng
hy sinh cho Đạo, cho dân, cho nước, không phân biệt đảng
phái, Tôn giáo. Riêng đối với nội bộ, chúng tôi và toàn Đạo vẫn
mong mỏi đón chờ những ai đã lỗi lầm sớm biết hồi tâm, cải
hối. Chúng tôi cương quyết không đoàn kết bừa bãi và âm
mưu cấu kết với bọn đầu cơ chánh trị, bọn chuyên môn mua
bán xương máu anh em đồng đội, bọn tham danh bán lợi, bọn
buôn đồng quan, buôn thuốc phiện lậu, bọn bất trung bất
nghĩa, lợi dụng tình thế mưu định tái diễn bi kịch bằng máu và
nước mắt để tạo danh lợi cá nhân. Chủ trương của chúng tôi
như vậy không có nghĩa là quá gắt gao để cố chấp hay nhè
nhẹ một tình thương tiếc đối với những tên: Juda, Bàng Quyên
ấy, nên vẫn hằng tâm niệm lời Thánh huấn "Lấy ân báo oán,
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oán ắt tiêu tan" và câu "Các con nên khoan hồng cứu rỗi kẻ tội
lỗi" của Đức Hộ Pháp khi xưa.
Chủ trương dứt khoác của chúng tôi như vây là do lòng mong
muốn những huynh đệ khờ dại lỡ lầm thương hại ấy phải có
hành động chứng minh thành tâm cải hối, thiện chí giác ngộ,
để sớm chỉnh thân trai giới, tìm lại Đạo phục Tín đồ Cao Đài,
suốt ngày đêm tam bộ nhứt bái từ Sài-gòn quay về phủ phục
sám hối trước Tổ đình bảy ngày bảy đêm khẩn cầu Hội Thánh
và toàn Đạo Cao Đài hỉ xả cho tội "Bội sư phản Đạo" ngõ hầu
cứu rỗi thể xác và linh hồn khỏi bị tận đoạ tam đồ. Chúng tôi
tin tưởng rằng: Nếu kẻ mang tội đại nghịch biết thành tâm tự
kiểm như thế thì dù cho sắt đá cũng phải xiêu lòng, không
những tội tình xưa mà hy vọng rằng sẽ còn được toàn Đạo và
huynh đệ cảm động tiếp đón nồng hậu trong thân tình khắn
khít, đậm đà để tay nắm tay, sức chung sức, chung cùng hạ
sơn hiến thân phế đời giúp nước.
Trong khi chờ đợi việc tự phê tự kiểm, tự hối của anh và các
bạn, chúng tôi lúc nào cũng ghi nhớ mối tình đồng đội chí thiết
xưa kia của Quân Đội Cao Đài: một Quân đội cách mạng đã
trưởng thành bằng gậy, bằng tầm vông vạt nhọn và khoanh
dây luộc của đêm đảo chánh 09-03-1945. Một quân đội Cách
mạng đã từng kháng Pháp, thực dân và chống Cộng Sản vô
Thần trong suốt 10 năm qua và lúc nào cũng giữ trọn phận Tín
đồ trung thành đối với Hội Thánh Cao Đài, trọn lòng công dân
yêu nước đối với Tổ quốc khi cần đến.
Nhớ về dĩ vãng, nhìn vào hiện tại cũng như nghĩ đến tương lai,
chúng tôi nguyện đồng tâm nhứt trí tuân hành mạng lịnh của
Ngài Phối Sư đặc nhiệm Thượng Vinh Thanh tức là nguyên
Trung Tướng Trần Quang Vinh, vị cựu Tổng Tư lịnh sáng-lậpviên đầu tiên của Quân Đội Cao Đài từ năm 1942. Một người
đã từng trải bao lần thử thách gian khổ hiểm nguy mà luôn
luôn vẫn giữ trọn đạo tâm cùng Hội Thánh Cao Đài cũng như
vẫn chứng minh lòng trung thành với dân với nước. Tài đức
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của người sáng tỏ như nhật nguyệt, xứng đáng là bậc lãnh
đạo duy nhất của toàn thể anh em chúng tôi và khi cần chúng
tôi sẽ sẵn sàng tuân lịnh của người để xả thân cho Đạo, cho
nước, cho dân. Chúng tôi kính cẩn thành tâm cầu nguyện Đức
Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng, chư liệt
Thánh tử Đạo ban bố hồng ân, mở mang trí huệ, soi sáng
lương tri của anh để sớm tìm ra kẻ "Bội sư phản Đạo" và bè lũ
cho chúng tôi và toàn Đạo được rõ, ngõ hầu đội sớ cầu
nguyện cho bọn chúng mau hồi tâm hướng thiện, cải tà qui
chánh, trở về đoàn kết thực tình với chúng tôi trong tinh thần
Đại Đạo. Trân trọng kính chào Anh và kính chuc anh được
bình tâm an trí.
Thánh Địa Cao Đài ngày 04 tháng giêng Giáp Thìn
(dl: 16-02-1964)
Toàn thể cựu quân nhân trung kiên Quân Đội Cao Đài (Những
huynh đệ chưa bao giờ đào ngũ Quân đội Cao Đài và chưa hề
bị toàn Đạo kết án "Bội sư phản Đạo".
_______________________________

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Thứ 27
***

(Đệ thập Tứ niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

SẮC LỊNH
Bần-Đạo đã mục kiến đặng nhiều bằng cớ rằng những Chi
phái phản Đạo cùng là những Chức-Sắc Thiên phong CửuTrùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài thọ phong từ trước chỉ chịu tước
mà thôi chứ không tùng luật Đạo, hoặc Đạo cũng ham mà đời
cũng muốn, hoặc là mê-hoặc tâm lý dân sanh phụng thờ Tả
đạo, không công nghiệp, vào cửa Đạo để vụ tất lợi danh,
những người ấy đã bị Bần Đạo mời ra khỏi Thánh Thể của
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Chí-Tôn (tức là Hội-Thánh) hay là ngưng quyền biếm vị nên cố
tâm trả oán, gieo ác cảm đủ điều. Bần Đạo chẳng cần cạn tỏ
thì chư Chức-sắc Thiên phong Nam Nữ cùng chư đạo hữu
lưỡng phái, toàn Đạo cũng thấy rõ phương chước báo oán rửa
hận của họ đã dùng những thủ đoạn đê hèn thế nào! Nào là
truyền bố cáo, nào là viết nhựt trình, nào là sai người đi nói
xấu. Gia dĩ chẳng có mưu kế nào mà họ từ, nhưng Bần Đạo
vẫn điềm nhiên ngồi đợi xem những vở hề của kẻ bất lương
diễn trên sân khấu của đời hay dở thế nào cho biết.
Trót mười mấy năm chầy, họ hát đủ tuồng, tưởng khi phen này
cũng là bổn cũ soạn lại chớ không chi rằng lạ. Vậy khuyên
toàn Đạo cứ noi theo phép của Bần Đạo ngồi xem cũng là một
chước giải buồn trong một lúc. Cái bịnh ngoại cảm của Bần
Đạo cũng dễ trị. Duy chỉ sợ cho hoạn nội thương, nhưng Bần
Đạo chắc hẳn đủ diệu thủ mà điều đình, xin Đạo hữu lưỡng
phái an tâm vững dạ. Những tay phản Đạo trong Hội-Thánh
hỡi còn nhiều. Bần Đạo đương liệu phương trừ khử. Ấy vậy
Bần Đạo đã chẳng phải là kiên nghịch mà trái lại chỉ đương
giục nghịch hầu làm cho ra những kẻ dã tâm đặng tắm rửa
Thánh Thể của Thầy cho nên tinh khiết, rồi mới dung mạo
điểm trang cho ra xinh lịch đặng đem Đạo đến khoa trường
cho toàn cầu khảo thí. Đạo đặng ra thiệt tướng chỉ có làm như
vậy mà thôi. Chứ Chức-sắc Thiên phong, chư Chức việc Nam
nữ, khá đoc Sắc lịnh này cho cả Tín-đồ đều biết.
Toà-Thánh Tây-Ninh, ngày một tháng tư, Bính-Tý
(Dl: 21 Mai 1936)
Hộ-Pháp
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Hiệp-Thiên và Cửu Trùng
_______________________________

Đây là Thánh lịnh Đức Hộ Pháp nói rõ về việc thành lập
Quân Đội Cao Đài ngày Đạo hận:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân Luật và Pháp-Chánh-Truyền.
Chiếu y Đạo Luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu-Dần (dl: 1502-1938) giao quyền Thống nhất Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp
nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì từ tháng 07 năm 1941 cho tới tháng 10 năm 1946, Bần
Đạo bị đồ lưu nơi đảo Madagascar, ở nhà Phối Sư Trần
Quang Vinh hiệp cùng chư Chức sắc Thiên phong Hội Thánh
Cửu Trùng Đài lập Quân Đội Cao Đài, tới ngày 9-3-1945 đảo
chánh Pháp.
Nghĩ vì trong thời gian ấy, Việt Minh đã cướp chánh quyền, kế
tiếp Pháp trở lại, làm cho Đạo phải chịu "lưỡng đầu thọ địch"
con cái của Đạo đã bị giết chóc một cách ác liệt, tàn nhẫn.
Đạo gây thù giữa Pháp cùng Việt Minh.
Nghĩ vì khi Pháp trở lại thì Phối Sư Trần Quang Vinh và các
Chức sắc Thiên phong đồng lòng cùng Người, cũng đã tái lập
Quân Đội đặng chống Viêt Minh và đầu hàng Pháp, dưới
quyền chỉ huy Tổng Tư Lịnh Phối Sư Trần Quang Vinh.
Nghĩ vì các cơ thể Quân đội đã tạo thành hiển nhiên, nên Bần
Đạo phải buộc mình nhìn nhận Quân Đội ấy đặng họ thi hành
sứ mạng Thiêng liêng của họ, là giành quyền Thống nhất và
độc lập cho nước nhà, nên phải đảm đương làm Thượng Tôn
Quản Thế.
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Nghĩ vì Trần Quang Vinh đã làm Tổng Tư Lịnh quân Đội khi
Bần Đạo vắng mặt, nên Bần Đạo tấn phong cho làm chức
Trung Tướng Quân Đội.
Nghĩ vì khi Nguyễn Văn Thành đồ mưu lật đổ quyền Tổng Tư
lịnh của Trần Quang Vinh thì Bần Đạo đã giao cả Quân Đội
cho Đức Quốc Trưởng Bảo-Đại sử dụng.
Nghĩ vì khi Nguyễn Văn Thành khi nắm quyền Tổng Tư lịnh
Quân Đội rồi lại toan mưu phản loạn, nên Bần Đạo thâu quyền
lại giao cho Đại Tá Lê Văn Tất.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phương nhờ Trình Minh Thế Quân Đội
Liên-minh ở rừng làm hậu thuẫn đặng thâu đoạt cho kỳ đặng
quyền Tổng Tư Lịnh Quân Đội với mọi mưu mô gian ác, hăm
he ám sát Lê Văn Tất buộc phải nhường quyền ấy lại cho nó
với sự bất chấp thuận của Hội-Thánh, vì trong số 38 vị Chức
sắc Đại Thiên phong đầu phiếu thì Nguyễn Thành Phương chỉ
đặng có một mà thôi.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phương và Nguyễn Thái là người ngoại
Đạo, chỉ có Lê Văn Tất là con của Lê Văn Trung - Chí Thiện Hội Thánh Phước Thiện, cùng Bộ Tham mưu Quân Đội ấy là
đa số đều là những người không có Đạo.
Nghĩ vì Nguyễn Thành Phương đặng Bần Đạo phong cho
chức Trung Tướng đã quốc-gia-hóa hoàn toàn, mà trở lại
khủng bố chiếm đoạt Tòa Thánh, bắt giam ngục Chức sắc
Thiên phong và Tín đồ của Đạo với oai quyền của Quân Đội
Quốc gia, cùng tổ chức Ban ám sát đặng giết chóc con cái của
Đạo. Nên:
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Cả Hội-Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan của Đạo đều tổ
chức NGÀY KỸ NIỆM 20-8 ÂM LỊCH, là ngày của Nguyễn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thành Phương đã nhơn danh Quân Đội Quốc gia về chiếm
Thánh Địa.
Điều thứ nhì: Từ đây Đạo không coi Quân Đội, bất cứ với
danh thể nào, còn có chơn trong Đạo nữa.
Điều thứ ba: Hội-Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài,
Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan khác của Đạo
lãnh lịnh thi hành Thánh Lịnh này và truyền tống cho toàn Đạo
đều hiểu biết.
Kim Biên, ngày 08 tháng 08 năm Bính Thân.
(Dương lịch: 12-09-1956)
HỘ PHÁP (Ấn ký)
___________________
Sao y nguyên văn bổn chánh Thánh lịnh ban hành
Số: 397/ SL cho toàn Đạo Phước Thiện
Tòa Thánh, ngày 13 tháng 8-Bính Thân
(dl: 17-9-1956)
- Chưởng Quản Phước Thiện
Chơn Nhơn
Trịnh Phong Cương (Ấn ký)

- Trưởng Tộc Phạm Môn
Đạo Nhơn
Phạm Văn Út (Ấn ký)

_______________________________

…Sự bất mãn trong lòng hơi thơ kết thành vận:
"Ôi, Thôi, rồi, nồi, xôi". Phải chăng lời của nhà thơ đã nói lên
sự chán chường "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng"
Thơ của ĐỨC HỘ PHÁP
Mấy ai vị quốc đó người ôi?
Chống mắt mà xem bắt thảm thôi!
Cứu nước không ai ra gánh vác,
Phong quan chưa định đã giành rồi!
Giặc xâm rút cổ không trông thấy,
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Trống lịnh ăn cơm bới lủng nồi.
Chán bấy những phường xu Cách mạng,
Dựa thân Công tử giữ nồi xôi!
_______________________________

Nơi Toà-Thánh, ngày 01 tháng 9 năm Ất-Mùi (dl: 16-10-1955)
Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp-Thiên và
Cửu Trùng gởi cho các cơ quan Chánh-trị Đạo nói lên biến cố
của Đạo-quyền:
Bần Đạo mới tiếp đặng ở nơi Tịnh Đường mật phúc của TamĐầu-chế Hiệp-Thiên-Đài nói về Quân-Đội Quốc gia Cao-Đài áp
bức Hội-Thánh mà nhứt là Bần-Đạo, buộc giao trả quyền ĐầuSư lại cho nhơn sanh.
Điều ấy cả toàn Thánh-Thể Đức Chí-Tôn đều biết rõ rằng vì
thiếu phẩm Đầu-Sư nên quyền Vạn linh đã giao cho cầm
quyền Chánh trị-Đạo cho đến ngày có Đầu-Sư chánh vị. Muốn
rảnh rang và an nhàn sau 30 năm đã khổ hạnh với Đạo nên
Bần-Đạo lập Thánh lịnh trả quyền ấy lại cho Quyền Vạn linh
đặng chọn người thay thế.
Thêm nữa, Bần Đạo cầu xin cả Thánh Thể Đức Chí Tôn Cửu
Trùng Đài, Hiệp-Thiên-Đài luôn về Quân Đội nữa, làm ơn dâng
sớ cho Đức Chí-Tôn cùng Đức Lý Giáo-Tông cho Bần-Đạo trả
quyền Hộ Pháp và Giáo-Tông lại cho Đạo. Bần-Đạo chỉ mơmộng một điều là trở lại làm một tên Tín-đồ đặng tự tu kỳ thân
hầu hưởng đặng một đôi điều hạnh phúc an nhàn, từ bi, tự
toại. Trường hợp người giết người đồng loại, đồng bào tương
tàn, tương sát ngoài đời; còn trong cửa Đạo thì vì công danh
lợi quyền con cái của Đạo mưu hại lẫn nhau làm cho Bần-Đạo
rất nên thống khổ tâm hồn cùng xác thịt. Hội-Thánh nên cho
cả toàn con cái Nam Nữ của Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu
biết rằng: Nếu họ ngó thấy Bần Đạo còn hoạt động, còn lo
lắng cho họ là giả tướng mà kỳ trung thì tâm hồn và xác thịt
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

49

của Bần Đạo đã quá thống khổ mệt-mỏi lắm rồi! Nên cần an
dưỡng, sống ngày nào hay ngày nấy, nhưng từ đây họ nên kể
Bần-Đạo đã chết mất rồi đặng an-ủi lấy họ. Tuyên bố bức thư
này cho toàn Đạo đều hay biết cùng cả toàn quốc dân ViêtNam hiểu thấu rằng: Từ đây Bần Đạo bít tai, bịt mắt, không
muốn nghe thấy một điều gì về Quân-sự, Chánh trị của đời
cùng hành vi của Đạo.
Xin thương tình Bần Đạo giúp cho thiệt hiện đặng những điều
ước vọng nồng-nàn ấy và từ đây Bần-Đạo cầu xin đừng làm
một điều gì xao-xuyến cho tâm hồn Bần Đạo trong lúc an tịnh.
Nếu Bần-Đạo xem coi còn ở nơi Hộ-Pháp-Đường là một điều
chướng ngại cho Đạo, thì Bần Đạo hứa rằng khi tình thế Đời
và Đạo đặng ổn định, Bần Đạo thoát khỏi đặng định thức nghingờ thì khi đã làm xong dinh thự Phạm Nghiệp, Bần-Đạo sẽ về
nơi ấy an dưỡng tuổi già"
Đức Hộ Pháp
(Ấn ký)
_______________________________

Thế rồi Đức Hộ Pháp phải tự lưu đày sang Miên Quốc trước
tình thế vô cùng khuẩn bách.
Hội-Thánh có ra Thông cáo số 23 ngày 11-9-Ất Mùi của Vănphòng Ngọc Chánh Phối-Sư, có đủ ba Ấn ký của ba vị ChánhPhối-Sư cũng đồng thời trấn an toàn Đạo:
"…Chư Chức-sắc và toàn Đạo Nam Nữ cũng có đủ Đức tin đã
thấy rồi: Từ năm Tân-Tỵ (1941) cho đến năm Ất Dậu (1945)
Đức Hộ Pháp bị đày lưu nơi Hải ngoại, một số chư Chức-sắc
bị đày đi Bà-rá, Côn-nôn, Sơn-la, Lao-Bảo; người thì bị bắt tra
tấn chết tại khám đường. Toà-Thánh bị chiếm cứ, các ThánhThất bị đóng cửa, xung công làm nhà thương, trường học. Lúc
ấy trước mắt của nhơn sanh đều thấy, người đời họ cho rằng
ĐẠO CAO ĐÀI đã bị cường quyền thủ tiêu không phương
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phục hưng lại đặng. Nhưng Thiên tùng nhơn nguyện, cuộc thế
chuyển xoay, toàn thể Chức sắc, Chức việc và Đạo-hữu nam
Nữ hiệp cộng nhứt trí hy sinh cùng Chánh giáo. Đến ngày 24
tháng giêng năm Ất Dậu (Dl: 9-3-1945) Đạo Cao-Đài thoạt
nhiên sống lại một cách phi thường, đó là một triệu chứng cho
nhơn sanh đủ Đức tin rằng: nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
chính là của Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáo Đạo Namphương.
Hôm nay việc xảy ra trong nội tình của Đạo là câu chuyện gia
đình thường sự chẳng có điều chi trở ngại với bước đường
hành Đạo tất cả. Hội-Thánh có đủ phương pháp điều giải, mọi
sự sẽ được trên thuận dưới hoà. Vậy chư Chức việc cùng
Đạo-hữu Nam Nữ cứ yên tâm lo bổn phận tu-hành, trau giồi
tánh đức cho trở nên người chân chánh hiền lương, làm thế
nào cho xứng đáng là Môn đệ của Đức Chí-Tôn giữ tư cách là
một Tín đồ trung thành của Hội-Thánh"
Khi Đức Hộ Pháp sang Nam-Vang trong một đêm thật huyền
thoại, hoàn toàn đi đường ngay chánh không hề tránh né một
chút gì. Thế mà khi xe của Đức Ngài qua các trạm gát thì lính
canh gát đều ngủ hết, nhất là đối với các trạm biên phòng
Miên hoàn toàn không hề hay biết. khi Đức Ngài đến thánh
Thất Kim biên nghỉ ngơi rồi thì Ngài viết thư cho Miên triều xin
tỵ nạn chánh trị, hỏi lại Ngài qua lúc nào không một báo cáo,
báo hại những người gát trong đêm này đều bị đổi hết. Nhưng
một Thiên Mạng có khác là chỗ đó.
Bài TỰ THÁN
Cất bước ra đi cũng ngậm-ngùi,
Kẻ Tần người Việt dạ khôn nguôi.
Nhớ khi hội ngộ cùng huynh đệ,
Chạnh buổi chia ly luống sụt-sùi.
Hỏi bạn cố tri ai vẫn có!
Thi đề kỹ-niệm lúc chia phôi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nay ở chỗ này còn lai vãng,
Mai đến Miên-thành khó tới lui.
(Đức Hộ Pháp khi đến Kim Biên)
_______________________________

CUỘC THANH TRỪNG Ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (1955)
Trong thời gian Khánh Thành Toà Thánh nơi Văn minh-điện
trước sân Đại Đồng xã có xướng xuất những câu Thai thi cuộc
như "Than, Trách, Ly, Khai" hàm ý tiên tri diễn đề ngày 20
tháng 8 Ất Mùi, đến ngày 5 tháng giêng năm Bính Thân xảy ra
cuộc Thanh trừng do Trung Tướng Nguyễn Thành Phương
mang Quân lực Quốc gia Ngô Đình Diệm về chiếm Thánh Địa,
phong toả Hộ Pháp Đường, bắt Chức sắc, Tín đồ gây hại danh
thể Đạo, làm cho Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang xứ Cao
Miên gọi là xứ Chùa Tháp (Tần Quốc) vì cuộc khủng bố của
bạo quyền họ Ngô.
Trích đoạn Sớ chung niên năm Ất Mùi (Về cuộc thanh
trừng).
"… Năm Ất Mùi là năm Đạo trải qua nhiều trạng thái vui buồn
lẫn lộn, lắm cảnh hiệp tan pha màu, khiến cho Hội Thánh phải
lắm công nhọc trí xoay trở thuận chiều, hầu trấn an toàn thể
con cái Đức Chí-Tôn.
Bước qua tháng tám Lễ Hội Yến Diêu Trì vừa yên, cách ba
ngày sau nhằm ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (Dl: 05-10-1955)
cuộc nội biến xảy ra do Trung Tướng Nguyễn Thành Phương
chủ động vào Hộ-Pháp-Đường là nhược điểm. Cuộc khảo đảo
nhằm ngay Đệ Tử, nhưng dầu phải, dầu quấy, dầu nên, dầu
hư, Đệ Tử cam hứng chịu cuộc bạo hành của Phương… làm
sôi nổi cả dân cư trong vùng Thánh Địa, luôn cả các nước
ngoài…"
_______________________________
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Ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
Quân Đội Cao Đài gởi Giác thư cho Đức Hộ Pháp ngày 09-101955. Đức Hộ Pháp chuyển qua Hội Thánh mở Đại hội các cơ
quan chánh trị Đạo họp cùng Quân Đội giải quyết do Vi bằng
ngày 28-8-Ất Mùi (dl: 13-10-1955) tại Giáo Tông Đường Toà
thánh Tây Ninh vào lúc 10 giờ 30 phút.
Buổi hội có mặt Quí ngài:
Hiệp Thiên Đài:
- Thời quân Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
- Bảo Thế Lê Thiện Phước.
- Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
- Tiếp Pháp Trương văn Tràng
(Chưởng quản Bộ Pháp Chánh)
Cửu Trùng Đài:
-Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
-Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
-Qu. Ngọc Chánh Phối Sư: Thượng Tước Thanh
Giáo Sư: Ngọc Hoài Thanh
Phước Thiện:
-Chơn Nhơn: Trịnh Phong Cương
-Đạo Nhơn: Đỗ văn Viện
-Thượng Giáo sĩ: Chí Thiện Trần Thạnh Mậu
Quân Đội Cao Đài: (Đã Quốc gia hoá)
-Đại Tá: Nguyễn Thành Danh
-Thiếu Tá: Võ Tòng Lục.
-Thiếu Tá: Nguyễn văn Ngọ.
Quân Đội Quốc gia Liên minh:
Trung Tá: Trần văn Trạng
Thiếu Tá: Hồ Đức Trung
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Cơ Thánh vệ:
Trung Tá: Đỗ Công Khanh.
Sau khi mật niệm Đức Chí-Tôn và các Đấng Thiêng liêng, toàn
hội đồng công cử Ngài Tiếp Đạo- Cao Đức Trọng làm Chủ toạ
buổi hội này:
Ngài Tiếp Đạo đảm nhận Chủ toạ, đứng lên cảm tạ toàn Hội
và đề cập vào chương trình nghị sự.
Chủ toạ: "Trước mắt xin toàn hội bàn giải 10 khoản kiến nghị
của Quân Đội. Còn việc biến chuyển do nội dung Quân Đội
chủ trương mấy hôm nay, Đức Hộ Pháp có nói với tôi rằng:
Đức Ngài rất bằng lòng, nhờ vậy mới có thể lọc lượt được nội
dung của Thánh Thể và Châu thành Thánh địa, tức là Quân
Đội đã giúp cho Đức Ngài Quốc-tế-hoá Thánh địa dễ dàng
hơn. Nhưng Đức Ngài cũng than phiền rằng: "Quân Đội thi
hành quá bạo, làm cho toàn thể Hội Thánh và nhơn sanh rúng
động tinh thần…"
Về việc phải giải giới Cơ Thánh Vệ, Cận vệ quân và Bảo an
lưu động, Bảo an nội thành là điều làm rất hợp lý trong việc
Quốc-tế-hoá đặng lấy quyền bất khả xâm phạm nơi vùng
Thánh Địa. Lại nữa, trong nội-ô và ngoại-ô Toà Thánh mà có
võ trang thì có thể xảy ra lắm chuyện không hay, lấy việc nọ
châm chế việc kia, nên Đức Ngài không buộc tội Quân Đội. Lại
nữa, từ lúc khai Đạo, Đức Chí-Tôn đã nói: "Các con yếu mà
mạnh, các con nhược là các con cường…" Thể theo Thánh
giáo ấy, chúng ta phải nhận định rằng: Cái yếu của chúng ta là
tình bác ái, rộng dung, kết lại thành một khối tinh thần vô đối,
mạnh mẽ chống lại với mọi bất công, bạo lực trong xã hội
đặng cứu dân cứu nước, cứu nhơn loại đang khổ não lần
than.Vậy thể theo chánh lý ấy, chúng ta phải hiệp tâm mà lo
đại cuộc, đừng để ngoại nhân thừa cơ châm biếm. Chúng ta là
những người đã từng chịu gian lao khổ hạnh vì Đạo, thì trong
tình trạng này chúng ta phải vững chắc tinh thần đạo đức hầu
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tầm giải pháp dung hoà nội bộ và giải quyết lo khoản kiến nghị
của Quân Đội để được trong ấm ngoài êm, trau sửa Thánh Địa
thêm phần đẹp đẽ, ấy là phương đắc sách.
- Ngài Tiếp Pháp đương quyền Chưởng Quản Bộ Pháp
Chánh đọc bức giác thơ của Quân Đội gởi cho Đức Hộ Pháp,
đề ngày 9-10-1955 (Đọc nguyên văn)
- Thiếu Tướng Lê Văn Tất: "Trước hết, chúng ta muốn chỉnh
đốn nội dung thì xin "Truất quyền độc tôn của Đức Hộ-Pháp" vì
Đức Ngài còn nắm quyền Thống nhứt trong tay muốn phong
cho ai, làm gì tuỳ ý, không ai dám động đến hay ngăn cản
được, chính ông Giáo Sư Tuy cũng nhìn nhận như vậy. Như
ông Hiếu, Cô Tranh, Cô Cầm họ làm sái chơn truyền luật pháp
của Đạo mà có ai nói được đâu."
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa: "Việc này tôi đã mục kiến
nhiều lần, Đức Ngài rầy mắng hai Cô đó, nhưng tại họ không
nghe mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta buộc Đức Ngài phải đang tay
giết con của Đức Ngài bằng pháp luật hay sao? Thử đặt chúng
ta vào tình trạng đó, chúng ta cũng khổ tâm cho cơn khảo đảo
lắm chớ!"
- Chủ toạ: Ngài Cao Tiếp Đạo nói: "Tôi cũng nhìn nhận như
vậy, vì chính tôi cũng thấy Đức Ngài rầy hai người ấy nhiều
lần."
-Thiếu Tướng Lê Văn Tất: "Vậy thì chúng ta hãy giải phẫu từ
vấn đề mà bàn luận về quyết định:
- Ngài Tiếp Pháp Trương văn Tràng:
Đọc kiến nghị khoản I :Bắt tất cả những người lợi dụng Đạo
để bốc lột và uy hiếp nhân sanh, những người đã có hành
động ly gián giữa Đạo và Quân đội. Tài sản của họ phải bị tịch
thâu chia cho nhơn sanh nghèo khổ. Các tội phạm phải bị
trừng trị.
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- Trung Tá Trạng: "Việc xảy ra đã có dư luận là Liên Minh
tham dự cùng Quân Đội Cao Đài, nhưng sự thật thì không có,
đến khi chúng tôi nghe hiểu việc làm của Quân Đội Cao Đài,
chúng tôi rất tán thành, dầu sao chúng tôi cũng là Tín đồ của
Đạo, đã từng xuất thân nhờ Đạo, thì mọi biến chuyển trong
Đạo chúng tôi phải quan tâm. Hôm nay chúng tôi đến dự là để
đưa ý kiến ấy cho Hội Thánh được rõ, còn việc bàn tính nội
dung của Hội Thánh, chúng tôi không có thẩm quyền." (Hay)
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước: "Để việc điều tra và xử
đoán các tố tụng nhơn sự hay hình sự khỏi phải phạm vào
quyền hành của chính phủ về Tư pháp, đối ngoại thì nhờ Tổng
Tư lịnh Bộ can thiệp với Thủ tướng chánh phủ chánh thức hoá
Thánh địa là vùng Bất khả xâm phạm, có quyền tự trị đối với
Quốc tế (Internationnalité de la Réligion neutre avec le droit d’
asile).
Còn về nội dung thì cấm cả Chức sắc Thiên phong từ Giáo
Hữu đổ lên không được tham dự vào việc làm về đời sống tư
của mình nữa. Còn nói về Quân Đội thì có quân Đội Quốc gia
Cao Đài, Quân đội Quốc gia Liên Minh" (Lúc này Tướng Trình
Minh Thế đã chết).
Quyết nghị: Sau khi bàn thảo, toàn hội đồng ý tán thành: lập
một ban Thẩm vấn hỗn hợp có bốn cơ quan: Hiệp Thiên Đài,
Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và Quân Đội gồm có Liên minh
và Cao Đài.
A- Ban này có quyền điều tra các tố tụng xảy ra giữa nhơn
sanh và dân sự, hình sự; có quyền hoà giải các việc thường
thức trong vùng Thánh Địa.
B- Việc quan trọng, sau khi điều tra xong, Ban này giao cho
Hội đồng hỗn hợp phân xử.
C- Thành lập một Hội Đồng có 4 cơ quan kể trên để phân xử
các hồ sơ của Ban thẩm vấn hỗn hợp giao qua, ngoài phạm vi
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Đạo luật và đạo pháp.…Ban Thẩm vấn hỗn hợp và hội Công
Đồng chịu dưới hệ thống của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hiệp
Thiên Đài và Tổng Tư lịnh Bộ Quân Đội Cao Đài. Riêng bản
án do Hội Công Đồng thành lập phải có sự phê chuẩn của
Chưởng Quản Bộ pháp chánh mới có hiệu lực.
(nghỉ trưa đến lúc 13 giờ)
Tái nhóm buổi chiều lúc 13 giờ
- Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: "Xin tiếp tục bàn giải về việc ly
gián mà Quân Đội đã nói, xin ngài Thiếu Tướng định rõ nghĩa.
- Thiếu Tướng Lê Văn Tất: Như bản thông tin của Hội Thánh
đã rao truyền những tin tức thất thiệt nói xấu Quân Đội, gây
mầm ác cảm giữa Quân đội với Đạo. Xin Hội Thánh định lại để
sửa đổi hình thức và nội dung bản thông tin cho được đầy đủ
thiện chí và hợp với lẽ đạo"
Kết luận:
Khoản thứ nhứt: Hội Thánh có lập nhiều Tiểu ban hoà giải và
một ban Thẩm vấn hỗn hợp đặt dưới quyền điều khiển của Bộ
Pháp chánh.
a/-Tiểu ban hoà giải tại các văn phòng Đầu phận Đạo để hoà
giải các việc nhỏ nhặt.
b/-Ban thẩm vấn hỗn hợp thì đặt tại một chỗ mà thôi để thẩm
vấn các việc trọng hệ rồi gửi hồ sơ lên Bộ Pháp chánh xử
định. Hai ban này gồm có đại diện ba cơ quan Hoà viện: Hành
chánh, Phước thiện và Quân đội.
c/-Ban Thẩm vấn hỗn hợp chỉ thi hành nhiệm vụ về các hồ sơ
tố tụng đã xảy ra từ trước và hạn định ba tháng phải giải tán.
Những việc mới xảy ra sau này thì giao cho Hoà viện y như
cũ.
d/-Các hồ sơ tố tụng và tịch thâu tài sản do Ban thanh trừng
của Quân đội đã lập thành phải giao cho Ban thẩm vấn hỗn
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hợp xem xét lại Ban thanh trừng rồi giải tán liền.
e/-Vụ nào xét thấy không bằng cớ thì Ban Thẩm vấn hỗn hợp
phải trả tự do cho bị cáo liền và định tội tiên cáo là vu khống.
f/-Sự phân xử hồ sơ sẽ do Bộ Pháp chánh lập phiên Toà công:
có đại diện các cơ quan thẩm dự với tánh cách quan sát viên.
g/-Hội Thánh bảo lãnh những người của Hội Thánh đã bị Ban
Thanh trừng bắt đem về lưu giữ tại Toà thánh trong vùng Nộiô. Từ đây Quân Đội không được dùng võ lực vào nội bộ của
các cơ quan Chánh Trị Đạo cùng là bắt bớ các Đạo hữu vô cớ
trái với quyền cư trú đã định.
h/-Thoản có chức sắc, Chức việc thì giao cho Bộ Pháp chánh
nếu là Sĩ Quan thì giao cho Tổng Tư lịnh đặng thâu quyền
chức của họ lại trước khi đưa ra Pháp Chánh công xử.
i/- Cơ Thánh vệ có phân xử giúp Ban Thẩm vấn và Bộ Pháp
Chánh trong khi thi hành phận sự.
Khoản thứ hai: Hội Thánh sẽ nghiên cứu để sửa đổi danh từ
Bản Thông tin và cách thức thông tin cho được hoàn toàn
trong vùng đạo đức, không phô trương việc tồi tệ trong Thánh
Địa cho thiên hạ biết như bản thông tin đã làm rồi.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị
Khoản thứ hai: Giải giới và giải tán tất cả các võ trang lỗi thời
trong vùng Thánh Địa, chỉ duy trì Cơ Thánh vệ không võ trang
nhưng phải huấn luyện lại.
Kết luận:
a/- Đã có Thánh lịnh số 1670 /VP.HP ngày 23 tháng 8 năm Ất
Mùi của Đức Hộ Pháp nói về việc giải giới năm rồi. Khi giải
giới các cơ quan Quân sự trong Thánh Địa, Quân đội không
còn canh giữ các cửa vô ra Nội-Ô và ngoại-ô Thánh Địa, chỉ
còn duy trì lực lượng đóng tại đồn hẻo lánh và quan trọng vì
tình thế quân sự để phòng ngừa ngoại lực xâm nhập Thánh
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Địa và bảo vệ an ninh cho các cơ quan được nhìn nhận quyền
bât khả xâm phạm của Thánh Địa thì Quân Đội Cao Đài phải
hoàn toàn rút lui ra ngoài châu vi 15 phận.
b/- Các cơ cấu Quân sự và Bán quân sự phải dời ra khỏi
Thánh Địa trong thời hạn hai tháng.
c/-Cấm tất cả các Quân nhân cũng như tư nhân không đặng
mang võ khí vào vùng Nội-ô và ngoại-ô Thánh địa, nếu ai vi
phạm điều này cơ Thánh vệ sẽ hiệp với Quân đội mà giải giới.
Người phạm tội thì giao cho Bộ Pháp Chánh phân xử.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ ba: Bãi bỏ hết các thứ thuế má, để cho nhơn sanh
tự do cúng kiến, nếu cần thâu góp chỉ thâu thuế lợi tức một
cách công bình, ban bố các quyền tự do đi lại và sanh hoạt.
Quyết nghị: Chiếu sắc huấn không số ngày 26 tháng 8 năm
Ất Mùi của Quyền Thái Chánh Phối Sư, tạm đình chỉ các việc
thâu góp, nhưng trong tình trạng cần thiết: tiền góp chợ và tiền
góp xe chở hàng hoá và hành khách vẫn tiếp tục thâu như
thường lệ, để cho thành lập một ban nghiên cứu nguyên tắc và
quyết định sự thâu nhận tiền hỷ cúng.
a/- Thành lập một ban nghiên cứu nguyên tắc thâu tiền hỷ
cúng cho Hội Thánh. Hạn định tiền thâu góp tuỳ ban nghiên
cứu sửa đổi.
b/- Hoạch định một chương trình định giá các món hàng
thương mại và thực phẩm buôn bán trong châu vi Thánh Địa.
c/- Sự thâu góp phải thống nhứt dưới hệ thống một cơ quan
mà thôi.
d/- Sở dĩ lại phải để tự do khỏi phải bị xem xét giấy tờ đặng
khách thập phương được về chiêm ngưỡng Toà Thánh dễ
dàng. Những trường hợp người đến cần cư trú ban đêm tại
Thánh Địa, chủ nhà phải đến trình với Bàn Trị Sự sở tại.
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e/- Các sự sanh hoạt được tự do phát triển, các cơ quan kinh
tế công cộng có ban nghiên cứu hội họp xem xét các nguyên
tắc lại kỹ lưỡng hơn.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị
Khoản thứ bốn: Triệu tập gấp rút Đại hội Nhơn sanh trong
năm 1955 để Đức Hộ Pháp giao trả quyền hành đang tạm đảm
đương lại cho nhơn sanh, cải thiện nền Đạo, tôn trọng triệt để
sự phân quyền rõ rệt giữa Hiệp-Thiên-Đài và Cửu Trùng Đài y
theo Pháp Chánh Truyền.
Quyết nghị: Sau khi bàn tính về luật công cử Đầu Sư và
quyền hành của Tam Đầu chế Cửu Trùng Đài thay quyền cho
Đầu Sư theo Thánh lịnh số: 543/VP-HP, ngày 6-2 Ất Mùi (dl:
27-2-1955) Ngài Thiếu Tướng Lê Văn Tất xin đình việc này lại
sáng bữa sau sẽ bàn tính (Đại ý để bàn lại với Tương Phương
nhằm truất Đạo quyền). Đức Hộ Pháp đã chấp thuận ban hành
Thánh lịnh giao trả quyền Đầu Sư và phó thác cho Thập Nhị
Thời Quân chọn người cai quản mỗi Chi: Thế, Đạo, Pháp của
Hiệp Thiên Đài. Thoản như có lập Luật mới hay huỷ bỏ Luật cũ
thì phải thi hành đúng theo Pháp Chánh Truyền đã định. Còn
Hội Nhơn Sanh thì Hội Thánh đã định vào ngày 10 tháng giêng
năm Bính Thân rồi.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ năm: Tuyên cáo với Quốc tế Đạo không phải là
một tổ chức chánh trị, cấm các Chức sắc đang hành Đạo
không được làm chánh trị. Nếu ai muốn làm chánh trị phải từ
chức phận của mình. Những ai đang cư trú trong vùng Thánh
Địa không được phép hoạt động chánh trị và Quân sự.
Quyết nghị: Đạo không cấm làm chánh trị nhưng ai tham gia
chánh trị hay hoạt động chánh trị thì phải từ chức, cỗi áo mão
giao lại Hội Thánh, cấm hẳn hoạt động chánh trị và Quân sự
trong vùng Thánh Địa. Ông Cao Tiếp Đạo thay mặt Hội Thánh
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viết thư cho các Sứ thần ngoại giao của các nước, kèm theo
Điện văn của Đức Hộ Pháp đã gửi cho Thủ Tướng Chánh phủ
đang tuyên bố Quốc-tế-hoá Thánh địa vì vùng này thành một
Thánh Địa không võ trang phòng thủ và do Chánh Phủ Bửu
Lộc công nhận.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ sáu: Tất cả mọi ngân quỹ của Đạo, do các nguồn
lợi kinh tế hợp pháp cũng như mọi sự đóng góp công quả của
nhơn sanh đều phải thanh toán minh bạch và công bố cho
nhơn sanh biết.
Quyết nghị: Hội Thánh đã có Uỷ ban hỗn hợp kiểm soát tài
chánh hàng tháng, bất cứ lúc nào Hộ viện cũng sẵn sàng trình
bày sổ sách bút toán cho nhơn sanh đều có xem xét một cách
chu đáo. Như thế thì yêu sách của Quân Đội Hội Thánh chấp
nhận với một cách hài lòng.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ bảy: Cải thiện đời sống vật chất cho Chức sắc
hiến thân và đạo hữu công quả vì hiện tại họ quá kham khổ và
đã mất tinh thần phục vụ Đạo. Ngoài ra tất cả dân cư quanh
vùng Thánh Địa cũng được nâng đỡ về vật chất cũng như tinh
thần.
Quyết nghị: Đạo luật năm Mậu Dần, điều thứ tám và Hội
Quyền vạn linh năm Tân Mão đã quyết định: "Chăm lo châu
cấp cho Chức sắc và công quả, nhưng Hội Thánh không đủ
phương tiện thực hành, nghĩa là không đủ tài chánh. Còn
nhơn sanh ở trong Thánh Địa, Hội Thánh cũng sẵn sàng giúp
đỡ, nhưng Chức sắc và công quả kia còn bữa cháo bữa rau
thay, huống chi là ai khác. Tuy thế mặc lòng, nhơn sanh vẫn
núp dưới bóng Từ bi mà sống được yên vui. Vậy yêu sách của
Quân Đội là phải, nhưng chưa thực hành được hoàn tất mà
thôi.
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- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ tám: Chỉnh đốn lại Dưỡng lão đường cho hoàn bị
để phụng dưỡng những Chức sắc già yếu, dài công nghiệp để
họ được tự do an hưởng ân huệ lúc tuổi già.
Quyết nghị: Dưỡng lão đường đã có mầm móng sẵn, nhưng
nền tài chánh của Hội Thánh còn lẩn quẩn trong vòng thiếu
thốn. Lời yêu sách của Quân Đội, Hội Thánh chấp nhận tuỳ cơ
mà tiến hành.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ chín: Gấp rút xây dựng một Thánh Thất vĩ đại và
kiểu mẫu tại Đô Thành Sài-gòn Chợ lớn. Lập ban văn hoá của
Đạo để chỉnh đốn lại việc tuyên truyền giáo lý của Đạo cho
hợp thời. Mở lớp huấn luyện Chức sắc có khả năng, thiết lập
cơ quan truyền giáo ngoại quốc.
Quyết nghị: Đã có thánh lịnh tạo lập Thánh Thất tại Sài gòn Chợ lớn, đã biết mấy phen khởi lập, nhưng chung qui cũng
chưa thực hiện được, lý do cũng vì tài chánh. Hội Thánh ngoại
giáo là cơ quan truyền giáo ngoại quốc, nhưng cơ quan ấy bị
thử thách mọi mặt nên phải ngưng trệ. Đã có Thánh lịnh huấn
luyện Chức sắc do Hạnh đường đảm đương. Hạnh đường đã
có từ trước, nhưng sự huấn luyện Chức sắc chưa có kết quả
mỹ mãn, vì Đạo còn ở trong thời loạn, phải chịu kham khổ mọi
bề. Hội Thánh nhìn nhận là yêu sách xứng đáng, rồi đây Hội
Thánh cấp tốc thi hành việc giáo hoá. Lập một ban văn hoá,
Hạnh đường phải tổ chức châu đáo hơn, cả Chức sắc từ Lễ
Sanh đến Giáo Hữu đều phải có cấp bằng Hạnh đường mới
được cử cầu thăng.
- Ngài Tiếp Pháp đọc kiến nghị:
Khoản thứ mười: Các nơi ở ăn của các vị Chức sắc nam phái
không đặng dụng thiếu nữ làm tuỳ tùng, dù hình thức nào.
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Quyết nghị: Hội Thánh triệt để thi hành điều thứ nhứt, điều
thứ ba, điều thứ tư của Thánh lịnh 533 đề ngày 14-9-Đinh Hợi
(dl: 27-10-1947) áp dụng từ Chức sắc Đại Thiên phong đến
Tín đồ. (Tạm nghỉ lúc 18 giờ 30 phút)
Tái nhóm 8 giờ 30 ngày 29-8-Ất Mùi.
Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo nói: Đức Hộ Pháp đã nhập Tinh,
vậy các cơ quan chánh trị Đạo cứ theo huấn lịnh nhập tịnh của
Đức Ngài mà trọn quyền chỉnh đốn nội bộ để bảo toàn Thánh
Thể Đức Chí Tôn và gieo rắc ánh sáng cho toàn nhơn sanh
thụ hưởng. Xin mở hội tiếp tục bàn giải kiến nghị khoản thứ VI
mà hôm qua đã đình lại cho được phù hợp với chơn truyền.
Quyết nghị: Sau kết quả bàn luận, toàn Hội đồng ý mở Hội
Nhơn sanh vào ngày 10-01-Bính Thân y như Hội Thánh đã
định.
Chiếu Thánh lịnh số: 675/VP-HP của Đức Hộ Pháp giao cho
Tam đầu chế Cửu Trùng Đài thay quyền Đầu Sư. Toàn hội
đồng yêu cầu Tam đầu chế Cửu Trùng Đài nắm trọn quyền
Đầu Sư mà thi hành y theo Pháp Chánh Truyền chờ đến ngày
Quyền Vạn linh định đoạt.
Ghi chú: Đức Hộ Pháp đã chấp nhận giao trả quyền Đầu Sư
cho Cửu Trùng Đài và giao cho Hiệp Thiên Đài chọn người cai
quản ba Chi: Pháp, Đạo, Thế, y theo yêu cầu của Trung
Tướng Nguyễn Thành Phương trong vi bằng phiên hội ngày 3
và 4 tháng 9 năm Ất Mùi.
Tiếp theo sau Mục linh tinh: Thiếu Tướng Lê Văn Tất yêu
cầu Hội Thánh thay đổi vài danh từ trong thơ số: 1673/VP-HP
ngày 26-8-Ất Mùi của Đức Hộ Pháp đã gởi cho Thủ tướng
Chánh phủ Việt Nam Cộng hoà (Ngô Đình Diệm) để cải án
phản Đạo mà Đức Hộ Pháp đã buộc tội Quân Đội.
Quyết nghị: Hội Thánh và Quân Đội sẽ ra thông cáo thanh
minh rằng: "Những thông cáo và hiệu triệu của cả đôi bên đã
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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rải trong Thánh Địa ngày 20-8-Ất Mùi đến nay coi như thất
thiệt và Hội Thánh cùng Quân Đội vẫn được giao hiếu trong
tình huynh đệ như xưa nay.
(Hội giải tán lúc 12 giờ cùng ngày)
Sau 30 phút quan sát vi bằng: Trung Tướng Nguyễn Thành
Phương có thái độ như sau: Đúng 12 giờ 30 có thơ của Trung
Tướng Nguyễn Thành Phương xin Hội Thánh tiếp tục hội
nhóm vào lúc 16 giờ để ông bàn tính tốt đẹp hơn và đúng với
chơn truyền của Đạo.(Có nghĩa là ông Phương không chịu
cách giải quyết qua hai ngày của tướng Lê Văn Tất với Hội
Thánh)
Buổi chiều ngày 29-8-Ất mùi: Từ lúc 16 giờ là phần của
Nguyễn Thành Phương diễn tiến như sau:
- Đại diện Quân Đội là Trung Tướng Nguyễn Thành Phương
Tổng Tư lịnh.
- Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: "Ngài Trung Tướng có ý kiến
gì giúp hay cho Hội Thánh lưỡng đài, xin ngài đưa ra để chúng
tôi bàn luận"
-Trung Tướng Nguyễn Thành Phương: "Nếu chúng ta muốn
chấn chỉnh toàn thiện lại nội dung, tôi xin toàn hội cho phép tôi
giải phẫu cho rõ rệt những điều đã xảy ra trong cửa Đạo làm
cho Đạo phải ngưng trệ và phải mang tai tiếng với quyền Đời
do những người thân cân của Đức Hộ Pháp đã gây ra, cùng
những tài liệu mà tôi đã thâu thập được ở những người mà tôi
đã bắt giữ do tự ý họ khai…"
-Chủ toạ: Việc đã qua thì để cho nó trôi qua, vậy hiện tại cần
chấn chỉnh lẽ nào cho đẹp đẽ nền Đạo, xin ngài Trung Tướng
cho biết ý định.
-Trung Tướng Nguyễn Thành Phương: Vì vậy mà toàn thể
Sĩ quan và binh sĩ trong Quân Đội Cao Đài chúng tôi đều là tín
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đồ của đạo, nhất định đòi Đức Hộ Pháp phải ra Thánh lịnh rõ
rệt giao trả hẳn quyền hành Đầu Sư lại cho Cửu Trùng Đài và
để cho Cửu Trùng Đài tự lựa người cầm quyền điều khiển và
giao cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài trọn quyền tự
lựa người điều khiển. Còn Đức Hộ Pháp thì xin Đức Ngài chỉ
an dưỡng tinh thần sức lực mà thôi, không tham gia vào việc
Đạo hay việc Đời gì nữa cả. Tôi nhất định trong 10 ngày kể từ
nay nếu Đức Ngài không giao trả thì tôi thưa thật với quí Ngài
là tôi sẽ đăng báo tất cả sự thật và mời các Chi phái, cùng tự ý
chúng tôi điều động triệu tập gấp Hội Nhơn sanh đặng định
đoạt. Thoản như về việc này mà Đức Hộ Pháp có trục xuất
chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lập một "Chi phái thứ mười ba" nữa
có sao đâu (Cũng không sao!).
Các Đại Thiên phong trước kia đã bị uy hiếp nhiều rồi, nên mới
lập Chi phái đó.
Quyết nghị: Sau khi bàn tính, Hội Thánh quyết định để tìm
phương yết kiến Đức Hộ-Pháp,cầu xin Đức ngài định đoạt, vì
là quyền của Đức Ngài, nhưng xin triển hạn thêm 15 ngày.
(Tạm giải tán lúc 18 giờ.)
Tái nhóm lúc 9 gờ ngày 2-9-Ất Mùi.(dl : 27-10-1955)
B- Buổi hội có mặt Quí ngài:
Hiệp Thiên Đài:
- Thời quân Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa
- Bảo Thế Lê Thiện Phước.
- Tiếp Đạo Cao Đức Trọng
- Tiếp Pháp Trương Văn Tràng
(Chưởng quản Bộ Pháp Chánh)
Cửu Trùng Đài:
Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

65

Qu. Ngọc Chánh Phối Sư: Thượng Tước Thanh
Giáo Sư: Ngọc Hoài Thanh
Nữ phái:
- Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Lự
- Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu
Phước Thiện:
Chơn Nhơn: Trịnh Phong Cương
Đạo Nhơn: Đỗ Văn Viện
Đạo Nhơn Nguyễn Văn Phú
Thượng Giao sĩ: Chí thiện Trần Thạnh Mậu
Quân Đội Cao Đài (Đã Quốc gia hoá)
- Trung Tướng Nguyễn Thành Phương.
- Thiếu tướng Lê Văn Tất
- Đại Tá: Nguyễn Thành Danh
- Thiếu Tá: Võ Tòng Lục.
- Thiếu Tá: Nguyễn Văn Ngọ.
Quân Đội Quốc gia Liên minh:
- Trung Tá: Trần Văn Trạng
- Thiếu Tá: Hồ Đức Trung
Cơ Thánh vệ:
- Trung Tá: Đỗ Công Khanh.
Buổi hội này Ngài Cao Tiếp Đạo xin nhường ghế chủ toạ, vì
bịnh sợ ngồi lâu không nỗi. Toàn hội đồng yêu cầu Ngài tiếp
tục ngồi ghế Chủ toạ cho mãn Đại hội.
- Chủ toạ: Hôm nay ngày 29-8-Ất Mùi, ngài Trung Tướng đã
để cho chúng tôi 15 ngày đặng tầm phương giải quyết khoản
thứ tư trong Bản kiến nghị. Chúng tôi đã được Đức Hộ Pháp
cho yết kiến và Đức Ngài vẫn bằng lòng ký tên Thánh lịnh giao
trả quyền Đầu Sư cho Cửu Trùng Đài và giao quyền điều
khiển Hiệp Thiên Đài cho Tam đầu chế Hiệp Thiên Đài. Vậy
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hôm nay chúng ta bàn định lại nội dung hầu chấn chỉnh lại nội
bộ cho được tốt đẹp hơn.
- Trung Tướng Phương: Theo chúng tôi thì Đức Ngài Hộ
Pháp nên trả trọn quyền cho Cửu Trùng Đài đặng nhơn sanh
tự chọn Đầu Sư, trong lúc chờ quyền Vạn linh định đoạt thì
Cửu Trùng Đài tự lựa người cầm quyền cho Đài ấy. Bên Hiệp
Thiên Đài cũng vậy, xin đừng dùng Tam Đầu chế vì không có
trong Pháp Chánh Truyền, Đức Hộ Pháp giao trọn quyền cho
Thập Nhị Thời Quân tự chọn người điều khiển ba Chi: PhápĐạo- Thế. Còn Đức Ngài thì trọn vẹn an tịnh không còn biết tới
việc Đạo và chánh trị, quân sự nữa. Còn vị Chưởng Quản Bộ
Pháp Chánh thì khỏi phải thay đổi vì đã có Thánh lịnh ấn định
rõ rệt. Trong Thánh lịnh này cũng xin nói rõ là cả hai Đài Hiệp
Thiên và Cửu Trùng được trọn quyền hiệp ý mà chỉnh đốn lại
nền Đạo cho đúng với Pháp Chánh Truyền. Lại nữa đừng để
trong Thánh lịnh là Quân Đội Quốc gia Cao Đài, mà chỉ nói là
Phương, Tất xin dâng kiến nghị mà thôi, vì chúng tôi chẳng
dùng võ lực mà nói rằng Quân Đội, còn Quốc gia thì không có
quyền gì về nội bộ của Đạo. Được Đức Ngài chấp thuận rồi thì
chúng ta sẽ bàn tiếp" (rõ ràng là vâng lịnh của Ngô Đình Diệm
chỉ đạo, ra lịnh bắt buộc phải làm theo kế hoạch)
Quyết nghị: Sau khi bàn về quyền hành của Hộ Pháp và
quyền hành của Hiệp Thiên Đài, toàn hội đồng ý xin chư Thời
Quân dâng ý kiến của Trung Tướng Nguyễn Thành Phương
lên Đức Hộ Pháp (Tạm nghỉ lúc 11 giờ)
Tái nhóm lúc 9 giờ 15 phút ngày 4-9 Ất Mùi (Dl: 19-101955)
Chủ toạ Ngài Cao Tiếp Đạo: Đức Hộ Pháp vui lòng ra Thánh
lịnh theo ý kiến của ngài Trung Tướng, nhưng khoản nhì về
việc giao quyền cho Hiệp Thiên Đài phải đề cập đến việc Lập
Luật, sửa Luật, quyền Vạn linh phải dâng lên Hiệp Thiên Đài

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

67

cho Hộ Pháp phê chuẩn đặng phù hợp với Pháp Chánh
Truyền.
Trung Tướng Phương: Chúng tôi muốn đừng để chi tiết vào,
vì muốn đề thì phải để đủ, như vậy dài dòng lắm. Nói rõ hơn
nữa, nếu để có Đức Hộ Pháp phê chuẩn này nọ, thì chúng tôi
thấy đó là một mâu thuẫn để sau khi yên sẽ dùng quyền ấy mà
lên án trục xuất chúng tôi. Nếu vậy thì chúng tôi cũng xin giữ
thế thủ, nếu ai có mâu thuẫn sẽ gặp lại mâu thuẫn của tôi.
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa: Xin chư Chức sắc Cửu Trùng
Đài nam nữ và Phước Thiện cho biết ý kiến
- Qu. Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Tước Thanh phát biểu:
Việc này của Hiệp Thiên Đài, vậy xin quí Ngài Thời Quân định,
vì chúng tôi chỉ biết tuân Luật mà hành quyền thôi. Nhưng
chúng tôi cũng hứa giữ trọn quyền hành đúng theo Pháp
Chánh Truyền, khỏi phải nhọc lòng Đức Hộ Pháp để tay vào
như trước. (Mượn thế mà đòi quyền Đầu Sư)
- Qu. Thái Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh phát biểu: Tôi
cũng đồng ý như vậy. Ông Chơn Nhơn Trịnh Phong Cương:
Tôi cũng đồng ý như vậy.
- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn khoa: Đọc Pháp Chánh Truyền về
khoản lập Luật hay sửa Luật đều phải dâng lên cho Đức Hộ
Pháp cầu Chí-Tôn chỉ dạy hoặc tự ý định lại và đọc lời chú giải
của Hộ-Pháp.
- Trung Tướng Phương: Vậy chúng tôi xin đứng chờ quí
Ngài thi hành và xin Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng
Đài cam kết rằng: Không để Đức Hộ Pháp ra một lịnh gì nữa,
hoặc quyền Vạn linh có lập Luật hay sửa Luật thì phải thi hành
đúng với Pháp Chánh Truyền là đ ủ, khỏi phải để rõ là có Đức
Hộ Pháp phê chuẩn. (Theo ý này, đương sự còn biết nghe lẽ
phải, khi Ngài Hồ Bảo Đạo mạnh dạn nói về Luật pháp Hiệp
Thiên Đài)
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- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước: đọc lời cam kết.
- Trung Tướng Phương: Bản cam kết này chúng tôi hứa sẽ
thi hành đúng 10 khoản quyết nghị. Còn như Đức Hộ Pháp
bằng lòng ra Thánh lịnh y như lời tôi nói, thì khỏi phải làm cam
kết gì cả, vì chúng ta giữ chữ tín làm đầu, lấy Vi bằng quyết
nghị của các cơ quan mà thi hành là trọn vẹn.
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước: Vây thì chúng tôi cũng rán
chịu cực xin lên Đức Hộ Pháp một lần nữa.
- Trung Tướng Phương: Nhưng khi chúng tôi rút hết binh
lực, có bắt được liên lạc với đối phương Pháp và phiến loạn,
Hội Thánh mới tính sao?
- Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước: Họ liên lạc cá nhân thì họ
chịu tội, còn Hội Thánh cam kết rằng: Không hề tiếp xúc thầm
lén với một liên lạc nào cả.
- Trung Tướng Phương: Còn những lính không tuân lịnh giải
giới, ôm súng trốn đi rồi sinh ra cướp bốc, bên chánh quyền đã
giao cho Hội Thánh một tuần lễ nếu không gọi họ về, họ sẽ tảo
thanh. Nếu chúng tôi rút binh hết, họ lại trở về phá rối bổn đạo
ai chịu trách nhiệm?
- Ngài Bảo Thế: Hội Thánh sẽ ra thông báo theo Thánh lịnh số
1670/ VP-HP ngày 23-8-Ất Mùi, mà gọi những người còn giữ
vũ khí phải đem nộp liền, hạn định đến 25-10-1955 là ngày
chót, nếu ai bất tuân sẽ buộc họ vào tội phiến loạn.
- Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Tước Thanh: Theo lịnh ấy,
Đức Hộ Pháp hạn định ba ngày cho cơ quan Thánh-vệ và các
cơ quan Bán Quân sự phải nộp đủ khí giới cho Đức Ngài trả
cho Quân Đội Quốc gia Cao Đài, nếu quá hạn định thì Bộ Tư
lịnh xét bắt. Hôm nay Bộ Tư lịnh nói số khí giới nạp chưa đủ,
ấy là họ sợ bị bắt mà trốn. Vậy Bộ Tư Lịnh ra thông cáo kêu
gọi họ đem súng về trả và hứa không bắt tội chi cả, được vậy

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

69

thì Hội Thánh cùng ký tên chung trong tờ cáo ấy thì họ mới
đem súng về giao trả cho Bộ Tư lịnh.
- Ngài Tiếp Pháp Trương văn Tràng: Ban Thẩm vấn hỗn hợp
và Hội công đồng cũng không đúng với Pháp Chánh Truyền.
Vậy xin giao các vụ của ban thanh trừng đã làm về Bộ Pháp
Chánh.
- Trung Tướng Phương: Để mọi việc được thoả thuận, khỏi
làm cam kết gì cả, xin để trong Thánh lịnh về khoản lập luật
hoặc sử luật do quyền Vạn linh thì Hiệp Thiên Đài phải thi
hành đúng y Pháp Chánh Truyền là hội Nhơn sanh cứ để y
như Hội Thánh đã định. Như vậy khoản thứ tư của kiến nghị
đã giải quyết xong.
-Khoản thứ nhứt: Về hội công đồng và ban thẩm vấn hỗn hợp
không đúng với Pháp Chánh Truyền như lời Ngài Tiếp Pháp
nói, thì giao về Bộ Pháp chánh. Ban thẩm vấn thì điều tra việc
đã qua, còn việc sẽ tới thì giao về Hội Thánh thi hành y như
trước. Những người của Hội Thánh bị ban thanh trừng bắt,
Quân đội sẽ giao trả liền cho Hội Thánh bảo lãnh liền sau khi
Thánh lịnh ban hành theo khoản thứ tư.
Khoản thứ nhì: xin thưa rằng chúng tôi sẽ khộng còn canh giữ
các cửa ra vô nội và ngoại-ô Thánh địa nữa. nhưng về các
đồn ở những nơi quan trọng, chúng tôi xin tạm đóng giữ cho
đến ngày chánh phủ chánh thức nhìn nhận châu vi Thánh địa
là vùng bất khả xâm phạm, để họ không còn thế xâm nhập vào
Thánh Địa nữa, chừng đó chúng tôi rút binh ra khỏi 13 phận
Đạo liền.
Khoản thứ chín: Về Thánh Thất Sài-gòn tạm dời Thánh Thất
Thái-hoà về văn phòng 107 đường Trần Hưng Đạo. Còn về vụ
đất mua chừng có tiền đủ sẽ chồng tiền mặt mà lấy dãy nhà ấy
để nguyên đặng làm chỗ lưu trú cho Chức sắc và bổn Đạo tạm
ngụ. Chúng tôi cũng đã mua một miếng đất ở Phú nhuận để
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tên Đức Hộ Pháp làm chủ, chừng nào mua bán xong sẽ định
thành lập căn cứ cho bổn Đạo về tạm ngụ.
Ngài Bảo Thế: Xin Quân Đội Quốc gia Liên Minh cho biết ý
kiến.
- Thiếu Tá Trung: Bên Liên minh chúng tôi đã thành Quân Đội
Quốc gia thiệt thọ rồi, nên không thể giúp trực tiếp với Hội
Thánh được, vì lý do nay đi mai ở không nhứt định. Nhưng
chúng tôi đều là Tín đồ của đạo, thì hứa chắc là luôn luôn sẵn
sàng bảo vệ bổn Đạo, giúp ích Hội Thánh và cam kết không
nhúng tay vào nội bộ của các cơ quan chánh trị Đạo. Còn bây
giờ, chúng tôi đặt trọn tín nhiệm nơi Hội Thánh và Bộ Tư lịnh
Quân Đội Cao Đài, quí Ngài quyết định xong thì chúng tôi cũng
đồng ý tuân theo, chớ chúng tôi không có ý kiến thảo luận gì
cả.
Quyết nghị: Hội Thánh và Quân đội sẽ ra thông cáo chung
kêu gọi những binh sĩ đã ôm súng trốn để họ về trình diện với
Bộ Tư lịnh cam kết không buộc tội những người trình diện.
Cấm các Chức sắc, Đạo hữu hay Sĩ quan, binh sĩ không được
chứa chấp hay liên lạc với những người ấy cùng với đối
phương, nếu ai vi phạm sẽ bị giao cho Quân Đội.
7- Hội Thánh bảo lãnh những người của Hội Thánh đã bị ban
thanh trừng bắt đem về lưu giữ tại Toà Thánh trong vùng nộiô. Từ đây Quân Đội không được dùng võ lực can thiệp vào nội
bộ của các cơ quan chánh trị Đạo, cùng là bắt bớ Đạo hữu vô
cớ, trái với quyền cư trú đã định trong Thánh lịnh của Đức Hộ
Pháp.
10-Còn các khoản khác thi hành đúng theo quyết định Đại hội
ngày 28-8-Ất Mùi. HẾT
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

71

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
TOÀ THÁNH TÂY NINH
_____________________________+

LỜI THANH MINH
Hội Thánh thanh minh rằng cuộc bắt bớ giam cầm Chức sắc
và Đạo hữu do Quân đội Quốc gia Cao Đài gây ra từ ngày 20
tháng 8 năm Ất Mùi (dl: 05-10-1955) là những hành động phi
pháp.
Theo pháp lý nạn nhân nào có tội, nếu đủ bằng cớ thì họ thuộc
quyền Hội Thánh xử định, chớ Quân Đội không thẩm quyền
tập nã cùng giam cầm và kết án.
Không một ai được phép phạm quyền tự do cá nhân của ai cả.
Phạm đến nhân quyền tức là phạm chơn truyền luật pháp cứu
khổ của Đạo. Thoản như một ngày gần đây có những hành
động cực hình đặng thị nhục bề trên làm hoen ố thanh danh
của Đạo, thì Hội Thánh để cho dư luận phán đoán.
Nay thanh minh.
Toà Thánh, ngày 25 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl 10-10-1955)
Hội Thánh
_______________________________

SỐ: 1672/ VP. HP ĐIỆN VĂN
Thủ Tướng Chánh phủ Quốc gia Việt Nam Sài-gòn
Trân trọng tin cho Thủ tướng hay rằng Hội Thánh Toà Thánh
Cao Đài đã hoàn toàn giải bỏ tất cả khí giới quân sự trong chu
vi Thánh Địa y theo bản đồ đính theo Hiệp ước ký cùng chánh
phủ Bửu Lộc. Những khí giới ấy đã giao trọn cho Bộ Tư Lịnh
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Quân Đội Quốc gia Cao Đài Từ đây Thánh Địa đã trở thành
một đô thị không phòng thủ Quân sự.
Sẽ có thơ giải bày gởi tiếp theo.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl: 11-10-1955)
Nay kính.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____

1673 /VP-HP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Kính gởi:
Ngài Thủ tướng Chánh phủ Quốc gia Việt Nam
SÀI-GÒN
Kính Ngài,
Tiếp theo Điện văn Hộ-Pháp-Đường ngày 26 tháng 8 năm Ất
Mùi (Dl: 11-10-1955) Bần Đạo trân trọng giải rõ cho Ngài
tường lãm cuộc nội biến hiện hành tại Toà Thánh do Quân Đội
Quốc Gia Cao Đài chủ mưu phi pháp.
Nguyên uỷ, vì muốn tỏ thiện chí giúp chánh phủ gia tăng lực
lượng chống thực dân, diệt CS, Bần Đạo cho quốc gia hoá
một số chiến binh Cao Đài, còn số thặng dư thì được trở về
Đạo. Trở về với hai tay trắng, chúng nó tự nghĩ đã làm tròn sứ
mạng giành độc lập cho nước Việt Nam, nên không còn hoạt
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động về Quân sự. Trái lại số lính được lịnh gia nhập Quốc gia,
không khứng phục tùng Tư lịnh bộ của chúng, nên bỏ hàng
ngũ tìm phương sanh sống khác.Tư lịnh Bộ bất lực, chiêu
quân với tư cách không xứng đáng làm anh, mới xoay qua thủ
đoạn áp bức bằng võ lực. Vì thế, ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl; 05-10-1955) Tư lịnh Bộ đột ngột xâm chiếm Thánh địa, lục
soát các dinh thự luôn cả Hộ-Pháp-Đường đặng bắt quân
nhân đã trở về Đạo. Tạo loạn trong vùng Thánh Địa, chúng
còn bày mưu thanh trừng để huỷ hoại tinh thần đạo nghĩa.
Nhưng Hội Thánh vẫn bình tĩnh để xem cuộc tạo loạn xây
chiều về hướng nào và tinh thần Đạo chưa hề lung lay một
mảy may nào cả.
Bần Đạo nhận xét không còn lý lẽ gì phải dùng võ khí đặng
bảo vệ an ninh trật tự trong vùng Thánh Địa đương hồi Chánh
phủ chủ trương tái lập hoà bình, nên đã thu hết súng ống đạn
dược của Cơ Thánh vệ và các cơ cấu Bán quân sự, giao tất
cả cho Tư lịnh Bộ Quân Đội Quốc gia Cao Đài. Toà Thánh và
Thánh Địa từ đây đã trở thành một Thánh thị mở trống cửa,
không phòng thủ trong châu vi đã chỉ định nơi bản đồ đính hậu
đã được Chánh phủ Bửu lộc công nhận. Thiết tưởng, trước khi
Bần Đạo cho Quân Đội Cao Đài gia nhập Quân đội của chính
phủ thì trên thuận dưới hoà, hàng ngũ phân minh, Thầy trò yêu
thương như cha con, nay chúng trở lại bạo hành như trên thì
thế gian hi hữu.
Trân trọng để lời cho Ngài am hiểu nghĩa Đạo đối với tình Đời,
Bần Đạo xin Ngài chấp nhận nơi đây lòng kính mến của Bần
Đạo.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl: 11-10-1955)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________
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Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HUẤN LỊNH
Trót ba mươi năm, Bần Đạo đã miệt mài trong phận sự Thiêng
liêng của Đức Chí-Tôn phú thác về phần Đạo, rồi lại rủi gặp
lúc nước nhà trong cơn biến cố về phần Đời, nên sự nhọc
nhằn của Bần Đạo về phần hình thể và về phần tinh thần
dường như đã trở nên bạc nhược, yếu ớt, bịnh hoạn. Bần Đạo
đã cố gắng rán sức thêm quá khi đồ lưu trở về nước. Vậy Bần
Đạo xin Hội-Thánh Nhị Hữu Hình Đài và Hội Thánh Phước
Thiện đảm đương phận sự của mình theo quyền sở hữu của
các cơ quan, đặng Bần Đạo nghỉ an tinh-thần và thân thể trong
một hạn lệ vô định nơi Tịnh Thất. Vậy từ đây, Bần Đạo không
muốn đến tai Bần Đạo một điều chi vế chánh trị và Quân sự
của đời và không muốn nghe một điều chi về hành vi của Đạo.
Xin khá tuân lịnh.
Toà Thánh, ngày 26 tháng 8 năm Ất Mùi
(Dl 11-10-1955)
HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Chiếu y Tân luật và Pháp Chánh truyền
Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng giêng năm Mậu Dần (dl 15-21938) giao quyền thống nhất Chánh trị Đạo cho Hộ Pháp nắm
giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị.
Nghĩ vì chưa có phẩm Đầu Sư cho nên quyền Vạn linh đã giao
quyền Chánh trị Đạo cho Bần Đạo cầm cho đến ngày có Đầu
Sư chánh vị.
Nghĩ vì Hiệp Thiên Đài không có Thượng Sanh, Thượng Phẩm
hành quyền nên Bần Đạo phải đảm đương phận sự của hai
Thiên Phong ấy. Bởi cớ cho nên Bần Đạo đã định an nghỉ vì
đã già, bịnh hoạn nên mới lập Tam Đầu chế Cửu Trùng Đài và
Hiệp Thiên Đài đang giao quyền Đầu Sư, Thượng Sanh và
Thượng Phẩm cho hai Đài ấy. Nhưng nay do yêu sách khoản
thứ tư trong bức giác thư ngày 9 tháng 10 năm 1955 của nhị vị
Nguyễn Thành Phương và Lê văn Tất và quyết nghị của Đại
hội các cơ quan Chánh trị Đạo ngày 5 tháng 9 năm Ất Mùi (dl
18-10-1955) nên Bần Đạo ra Thánh lịnh này.
THÁNH LỊNH
Điều thứ nhứt: Giao trả quyền Đầu Sư lại cho Quyền Vạn linh
chọn Chức sắc Thiên phong Đầu Sư chánh vị cầm quyền.
Điều thứ nhì: Giao trọn quyền cho Thập Nhị Thời Quân Hiệp
Thiên Đài chọn người cai quản mỗi Chi: Thế, Đạo, Pháp của
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Hiệp Thiên Đài. Thoản như có lập Luật mới hay là huỷ bỏ luật
cũ thì phải thi hành đúng theo Pháp Chánh Truyền đã định.
Điều thứ ba: Hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng trọn hành
quyền để chỉnh đốn nền Đạo y theo chơn truyền luật pháp của
Đại Đạo.
Điều thứ tư: Bần Đạo chỉ nhập tịnh để an dưỡng tuổi già và
không hoạt động Chánh trị cùng Quân sự nữa.
Điều thứ năm: Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài
cùng Phước Thiện nam nữ lãnh thi hành Thánh lịnh này.
Toà Thánh, ngày mùng 4 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl: 19-10-1955)
Hộ-Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
__________________
Số 127/SL
Vâng lịnh thi hành:
Toà Thánh, ngày 6 -9 Ất Mùi
- Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
- Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
- Qu. Ngọc Chánh Phối Sư: Ngọc Nhượn Thanh
_______________________________

Văn phòng
Ngọc Chánh Phối Sư
____

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HUẤN LỊNH
Kính gởi: Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu lưỡng phái,
toàn Đạo: Nam, Trung, Bắc, Đường nhơn,
Tần nhơn Tông đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kính chư Hiền hữu, Hiền Muội.
Cơ biến động nội tình của Đạo, chẳng qua là một trường khảo
dượt để thử thách đức tin của kẻ tu hành cho rõ vàng thau
cùng ngọc đá, ai vững tâm trí thì bền vững căn tu, kẻ nhẹ dạ
yếu đức tin thì ngã lòng lui bước.
Nền Đại Đạo có chơn truyền và luật pháp:
- Chơn truyền là của Đức Chí-Tôn.
- Luật pháp của Hội Quyền Vạn linh.
Toàn cả Chức sắc Thiên phong đã đứng vào hàng Thánh Thể
chỉ tuân y và thực hành chủ nghĩa "Cứu khổ" của Đạo ra thiệt
tướng để phổ độ chúng sanh thoát vòng sông mê bể khổ.
Trách nhậm của Chức sắc Thiên phong chỉ có làm tôi tớ cho
luật pháp chơn truyền, thực hành y khuôn mẫu của Đức ChíTôn đã định.
Còn bổn phận của Chức việc và Đạo hữu chỉ có giữ dạ trung
thành tuân y luật pháp, dưỡng tánh tu thân, thờ kính Phật Trời,
thương yêu nòi giống, nhìn nhận nhân loại con chung một ông
cha, cư xử trong ấp xóm được trên thuận dưới hoà, đối đãi
phải giữ điều Nhân nghĩa, được vậy mới xứng đáng làm con
trọn hiếu với Đức Chí-Tôn, trọn trung cùng Đại Đạo.
Phải lập chí thanh cao, noi theo Thánh đức các bậc chí linh,
coi vạn vật cùng mình ngang phẩm vị, không phân cao thấp,
chẳng luận sang hèn, cử chỉ này tâm đức đó mới mong hướng
dẫn nhơn sanh, hoà thuận luật trời, qui hồi lương thiện.
Hội Thánh tha thiết kêu gọi lòng từ bi của bổn đạo nên thương
yêu nhau, nhẫn nhịn và tha thứ cho nhau, vì cơ đời thống khổ,
nhơn sanh đương sống trong thời kỳ thọ khổ, khiến nên nhơn
tâm ly tán, huynh đệ chia ly, thế cuộc như giấc mộng phù vân
thấy đó rồi mất đó, có chi đâu bền vững lâu dài vì "thế sự vạn
bang đô thị giả".
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Ước mong toàn Đạo được thành tâm nhứt trí, thượng hoà hạ
mục, trong gia đình êm ấm, ngoài xã hội an vui, nhứt nhứt đều
do Thánh lịnh của Đức Hộ Pháp đã giao và tùng y Đạo luật
của Hội Thánh thông truyền từ thử, đừng vội nghe và tin theo
lời thất thiệt làm giảm uy tín của chơn truyền Đại Đạo. Các
việc chi đã có Hội Thánh hoà giải và sẽ được thoả thuận vui vẻ
như xưa, vì cơ Đạo phải trải qua thời kỳ biến chuyển ấy là lẽ
hằng có của các Tôn giáo từ xưa, ngày nay nền Đại Đạo gặp
bước thăng trầm cũng không chi lạ.
Khuyên chư Đạo hữu, Đạo muội nên bình tĩnh, lạc nghiệp an
cư như trước để siết chặc tinh thần đạo đức, thành tâm cầu
nguyện mỗi thời cúng cho quốc dân hưởng an ninh, nội bộ
được trong ấm ngoài êm, đừng xao lãng đức tin mà thối chí
ngã lòng, chừng ấy rất uổng công phu tu hành của mình từ
thử.
Toà Thánh ngày 5 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 20-10-1955)
Đồng ký tên:
Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
Qu. Ngọc Chánh Phối Sư: Ngọc Nhượn Thanh
___________
Sao lục y nguyên văn, vâng lịnh ban hành
Ngày 6 tháng 9 năm Ất Mùi (Dl 21-10-1955)
Quyền Thượng Thống Lại Viện
Giáo Sư
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

LỜI HIỆU TRIỆU
Cuộc biến chuyển vừa qua làm xúc động cả bổn Đạo trong
châu vi Thánh Địa, Hội Thánh phải dùng tinh thần đạo đức để
dàn xếp cho đặng ổn thoả trong đại gia đình. Công việc không
thể kết liễu mau lẹ đặng.
Nóng lòng chờ đợi, người bàng quang lầm tưởng rằng: Hội
Thánh bất lực hay vô kế khả thi, nhưng thật sự là Hội Thánh
không thể bỏ qua cơ hội chỉnh đốn nội bộ.
Nay cuộc hội đàm giữa các cơ quan Chánh Trị Đạo và Quân
đội đã yên xong, Hội Thánh sẽ ban hành phương sách xây
dựng nền Đạo đúng theo chơn pháp.
Chức sắc Hiệp Thiên Đài có phận sự bảo thủ chơn truyền tha
thiết yêu cầu toàn Đạo từ Chức sắc, Chức việc cho đến Đạo
hữu nam nữ hãy bình tĩnh sáng suốt trước khi phê bình, một
lời nói nông nỗi hay một hành vi vô ý thức có thể làm tổn
thương cho cả nền Đạo.
Trong thời gian nhập định, Đức Hộ Pháp cần được hoàn toàn
an dưỡng tinh thần và hình thể, Hội Thánh xin toàn Đạo cứ ở
yên:
- Một là để cho Đức Ngài khỏi phải cực lòng,
- Hai là để cho Hội Thánh tìm phương cứu vãn tình thế.
Hội Thánh hứa chắc rằng dầu sao cũng chẳng để cho Đức Hộ
Pháp mất uy tín, thế nào cũng không để cho Đại Đạo mất
thanh danh, xin toàn anh chị em lượng xét.
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Toà Thánh, ngày mùng 10 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 25-10-1955)
Hiệp Thiên Đài:
Tiếp pháp: Trương văn Tràng
Tiếp Đạo: Cao Đức Trọng
Bảo Đạo: Hồ Tấn Khoa
Bảo Thế: Lê Thiện Phước
Thay mặt Cửu Trùng Đài:
Quyền Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
Quyền Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
Quyền Ngọc Chánh Phối Sư: Thượng Tước Thanh
Thay mặt Hội Thánh Phước Thiện:
Chơn Nhơn: Trịnh phong Cương
(Tất cả ký tên và đóng dấu)
___________
Sao lục y nguyên văn, vâng lịnh ban hành
Nội chánh, ngày 12 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 27-10-1955)
Quyền Thượng Thống Lại Viện
Giáo Sư
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Gởi cho các cơ quan Chánh Trị Đạo.
Bần Đạo ở nơi Tịnh Đường mới tiếp đặng mật phúc của Tam
Đầu chế Hiệp Thiên Đài nói về vụ Quân Đội Quốc gia Cao Đài
áp bức Hội Thánh mà nhứt là Bần Đạo, buộc giao trả quyền
Đầu Sư lại cho nhơn sanh. Điều ấy cả toàn Thánh Thể Đức
Chí-Tôn đều biết rõ rằng vì thiếu phẩm Đầu Sư nên quyền Vạn
linh đã giao cho Bần Đạo cầm quyền chánh trị Đạo cho tới
ngày có Đầu Sư chánh vị. Muốn rảnh rang an nhàn sau ba
mươi năm khổ hạnh với Đạo, nên Bần Đạo lập Thánh lịnh trả
quyền ấy lại cho Quyền Vạn linh đặng chọn người thay thế.
Thêm nữa, Bần Đạo cầu xin cả Thánh Thể Đức Chí-Tôn: Cửu
Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện luôn về Quân Đội
nữa, làm ơn dâng sớ cho Đức Chí-Tôn cùng Đức Lý Giáo
Tông cho Bần Đạo trả quyền Hộ Pháp và Giáo Tông lại cho
Đạo. Bần Đạo chỉ mơ vọng một điều là trở lại làm một tên Tín
đồ đặng tự tu kỳ thân hầu hưởng một đôi điều hạnh phúc an
nhàn, từ bi tự toại. Trường hợp người giết người đồng loại,
đồng bào tương tàn, tương sát ấy ngoài đời, còn trong cửa
Đạo thì vì công danh quyền lợi, con cái của Đạo mưu hại lẫn
nhau, làm cho Bần Đạo rất nên thống khổ về tâm hồn cùng
xác thịt.
Hội Thánh nên cho cả toàn con cái Nam nữ của Đức Chí-Tôn
và Phật Mẫu biết rằng: nếu họ ngó thấy Bần Đạo còn hoạt
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động lo lắng cho họ từ thử là giả tướng mà kỳ trung thì tâm
hồn và xác thịt của Bần Đạo quá đau khổ và mệt mỏi lắm rồi,
nên cần an dưỡng sống ngày nào hay ngày nấy. Nhưng từ
đây, họ nên kể Bần Đạo đã chết mất rồi đặng an ủi lấy họ.
Tuyên bố bức thư này cho toàn Đạo đều hay biết cùng cả
Quốc dân Việt Nam hiểu thấu rằng từ đây Bần Đạo bít tai bịt
mắt, không muốn nghe thấy một điều gì về Quân sự chánh trị
của Đời cùng hành vi của Đạo.
Xin thương tình Bần Đạo giúp cho thiệt hiện đặng những điều
ước vọng nồng nàn ấy. Và từ đây, Bần Đạo cầu xin đừng làm
một điều chi xao xuyến cho tâm hồn Bần Đạo trong lúc an tịnh.
Nếu Bần Đạo xem coi còn ở nơi Hộ Pháp đường là một điều
chướng ngại cho Đạo, thì Bần Đạo hứa rằng khi tình thế Đời
và Đạo đặng ổn định, Bần Đạo thoát đặng khỏi định thức nghi
ngờ thì khi đã làm xong dinh thự Phạm nghiệp, Bần Đạo sẽ về
nơi ấy đặng an dưỡng thân già.
Toà Thánh, ngày mồng 1 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl 16-10-1955)
Hộ Pháp
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Văn phòng
Ngọc Chánh Phối Sư
____

Số :83/T.C

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

THÔNG CÁO
Cùng chư Chức sắc, Chức việc và toàn Đạo Nam Nữ đặng rõ.
Đạo chuyển xoay, màn đời biến đổi, ấy là phương châm tiến
triển làm cho Đạo thanh Đời rạng, nhơn loại hoà bình.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mọi việc đã xảy ra đều có quyền thiêng liêng sở định, dầu cho
một đời sống của con người hay là vận mạng của một xã hội,
cũng phải có trải qua thịnh suy bĩ thới, dinh hư tiêu trưởng, ấy
là một cuộc thử thách để nung nấu cho đầy đủ nghị lực tinh
thần.
Nền Đạo Cao Đài trải qua ba mươi năm, cũng lắm lúc vui buồn
lẫn lộn, nhứt là nước Việt Nam còn lệ thuộc Chức sắc hành
Đạo phải chịu dưới cường quyền áp bức của Pháp triều, sự
khổ hạnh của bổn Đạo Cao Đài, khi ấy đối với ngày nay thì
trăm phần chưa có một.
Chư Chức sắc và Đạo hữu nam nữ cũng có đủ Đức tin đã
thấy rồi: từ năm Tân Tỵ (1941) cho đến năm Ất Dậu (1945)
Đức Hộ Pháp bị đày lưu hải ngoại, chư Chức sắc Thiên phong
bị đày Bà rá, Côn lôn, Sơn la, Lao bảo, người thì bị bắt tra tấn
chết tại khám đường. Toà Thánh bị chiếm cứ, các Thánh Thất
bị đóng cửa, xung công làm nhà thương, trường học. Lúc ấy
trước mắt của nhơn sanh đều thấy, người Đời họ cho rằng
Đạo Cao Đài đã bị cường quyền thủ tiêu, không phương nào
phục hưng lại đặng.
Nhưng Thiên tùng nhơn nguyện: cuộc thế chuyển xoay, toàn
thể Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ hiệp công nhứt
trí hy sinh cùng chánh giáo. Đến ngày 24 tháng giêng năm Ất
Dậu (dl 9-3-1945) Đạo Cao Đài thoạt nhiên sống lại một cách
phi thường, đó là một triệu chứng cho nhơn sanh đủ đức tin
rằng: nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chính là của Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế giáng trần giáo Đạo Nam phương.
Hôm nay việc xảy ra trong nội tình của Đạo, là chuyện gia đình
thường sự không có điều chi trở ngại. Với bước đường hành
Đạo tất cả Hội Thánh có đủ phương pháp điều giải, mọi sự có
được trên thuận dưới hoà.
Vậy chư Chức việc cùng Đạo hữu nam nữ cứ yên tâm lo bổn
phận tu hành, trau giồi tánh đức cho trở nên người chân
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chánh, hiền lương, làm thế nào cho xứng đáng là Môn đệ của
Đức Chí-Tôn, đủ tư cách là một vị Tín đồ trung thành với Hội
Thánh.
Xin chư Chức việc và cùng toàn Đạo nam nữ lưu tâm.
Kính cáo.
Toà Thánh ngày 11 tháng 9 năm Ất Mùi
(Dl. 26-10-1955)
Qu. Thái Chánh Phối Sư: Thái Bộ Thanh
Qu. Thượng Chánh Phối Sư: Thượng Sáng Thanh
Qu. Ngọc Chánh Phối Sư: Ngọc Nhượn Thanh
___________
Sao y nguyên văn bổn chánh và vâng lịnh thi hành
Quyền Thượng Thống Lại Viện
Giáo Sư
Ngọc Hoài Thanh
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____

Sắc lịnh: 27/VP-HP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo đã mục kiến đặng nhiều bằng cớ rằng những Chi
phái phản Đạo cùng là Chức sắc Thiên phong Cửu Trùng Đài
và Hiệp Thiên Đài thọ phong từ trước chỉ chịu chức tước mà
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thôi chứ không tùng luật Đạo, hoặc Đạo cũng ham mà Đời
cũng muốn, hoặc là mê hoặc tâm lý nhơn sanh phụng thờ Tả
Đạo, không công nghiệp, vào cửa Đạo để vụ tất lợi danh,
những người ấy đã bị Bần Đạo mời ra khỏi Thánh Thể của Chí
Tôn (tức là Hội Thánh) hay là ngưng quyền biếm vị nên cố tâm
trả oán, gieo ác cảm đủ điều.
Bần Đạo chẳng cần cạn tỏ thì chư Chức sắc Thiên Phong nam
nữ cùng chư Đạo hữu lưỡng phái, toàn Đạo cũng thấy rõ
phương chước báo oán rửa hận của họ đã dùng những thủ
đoạn đê hèn thế nào!
Nào là truyền bố cáo, nào là viết nhựt trình, nào là sai người đi
nói xấu, gia dĩ chẳng có mưu kế nào mà họ từ.
Nhưng Bần Đạo vẫn điềm nhiên ngồi đợi xem những vở hề
của kẻ bất lương diễn trên sân khấu của đời hay dở thế nào
cho biết.
Trót mười mấy năm chầy, họ hát đủ tuồng, tưởng khi phen này
cũng là bổn cũ soạn lại chớ không chi rằng lạ.
Vây khuyên toàn Đạo cứ ntheo phép của Bần Đạo ngồi xem
cũng là môt chước giải buồn trong một lúc.
Cái bịnh ngoại cả của Bần Đạo cũng dễ trị. Duy chỉ sợ cho
hoạn nội thương, nhưng Bần Đạo chắc hẳn đủ diệu thủ mà
điều đình, xin Đạo hữu lưỡng phái an tâm, vững dạ.
Những tay phản Đạo trong Hội Thánh hỡi còn nhiều,
Bần Đạo đương liệu phương trừ khử. Ấy là Bần Đạo đã chẳng
phải là kiên nghịch mà trái lại chỉ đương giục nghịch hầu làm
cho ra những kẻ giả tâm đặng tắm rửa Thánh Thể của Thầy
cho nên tinh khiết, rồi mới dung mạo đểm trang cho ra xinh lịch
đặng đem Đạo đến khoa trường cho toàn cầu khảo thí.
Đạo đặng ra thiệt tướng chỉ có làm như vậy mà thôi.
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Chư Chức sắc Thiên phong, chư Chức việc nam nữ, khá đọc
sắc lịnh này cho cả Tín đồ đều biết.
Toà Thánh Tây Ninh, ngày mùng một tháng 4 năm Bính Thân
(dl 21 Mai 1956)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
(Ký tên và đóng dấu)
_______________________________

Mấy ai vị quốc đó người ôi?
Chống mắt mà xem bắt thảm thôi!
Cứu nước không ai ra gánh vác,
Phong quan chưa định đã giành rồi!
Giặc xâm rút cổ không trông thấy
Trống lịnh ăn cơm bới lủng nồi
Chán bấy những phường xu cách mạng,
Dựa thân Công tử giữ nồi xôi!
_______________________________

Hộ-Pháp-Đường
Văn phòng
____

168/HP-HN

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập Nhứt niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí-Tôn, Bần Đạo hài
lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để tìm sự sống

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho nhau, lo tương lai sự nghiệp của Đạo. Bần Đạo nhìn lại số
Chức sắc Thiên phong mão cao áo rộng lại chia rẻ bài bác
nhau, không ra thể thống chi cả. Họ tưởng Bần Đạo qua Cao
Miên rồi chết luôn không đủ quyền năng cầm quyền nơi Toà
Thánh Tây Ninh, họ mơ hồ quá lẽ. Họ không nhớ trước đây
Bần Đạo bị Chánh phủ Pháp vu khống bắt Bần Đạo đày qua
Phi châu, năm năm mấy tháng, sau khi trở về Bần Đạo đủ
quyền năng chấn chỉnh đem lại cho Việt Nam có một Hội
Thánh xứng đáng cầm quyên một Tôn giáo Cao Đài ngang
bằng các Tôn giáo khác. Họ quá dốt Đạo không tìm hiểu Bí
pháp các Tôn giáo xa xưa đặng thấy.
Bần Đạo về Việt Nam kỳ này bằng một quyền năng phi thường
để trừng trị sửa đổi những kẻ lấp lửng, mơ hồ phá hoại sự
nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần Đạo tự lưu đày qua Miên quốc
là vì Bần Đạo muốn tránh cho giống giòng dân tộc Việt Nam
khỏi cái cảnh của giống dân Do Thái trước đây bị tiêu diệt mất
nước chớ chẳng phải Bần Đạo hèn nhát không đủ quyền năng
chống chỏi Diệm Nhu. Bần Đạo để cho luật Thiên điều trừng trị
đích đáng cả kiến họ Ngô của Diệm ai cũng thấy. Bần Đạo nói
cho con cái của Đức Chí-Tôn biết đừng tưởng Bần Đạo đi đây
rồi đi luôn mà tự tung tự tác cải sửa theo phàm tâm-ý mơ hồ
của họ, làm cho một nền Chánh giáo ra phàm giáo. Đạo Cao
Đài có Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định. Bần
Đạo để lại một kho tàng quí báu cho họ hành sử Đạo pháp
đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao mà còn…muốn dẫm
lên vết cũ đó nữa, họ đừng tưởng họ khôn và họ không còn
gặp lại Bần Đạo, Bần Đạo cấm không có một vị Chức sắc nào
đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chờ Bần Đạo trở lại
Việt Nam định liệu. Hãy chờ đến ngày nào có một Hội Thánh
đầy đủ uy quyền hiệp cùng nhơn sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa
đổi mới hợp pháp. Bằng không còn, cả con cái Đức Chí-Tôn
bất tuân, không thi hành việc sửa đổi của một người hay một
nhóm nào đó Bần Đạo ước vọng, còn cả con cái của Đức Chí-
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Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó đặng bảo tồn mối Đạo
Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một Tín đồ
khôn như thế đó, chứ không phải nghe ai nói cũng nghe, vâng
vâng dạ dạ đi theo, như thế đó là theo xuống Phong Đô cả lũ
đó nghe!
Bần Đạo quả quyết như vậy, Đứng trước Thiên đường Bần
Đạo hứa với con cái của Đức Chí-Tôn từ đây đứa nào biết lo
sự nghiệp của Đạo, yêu ái nhau, coi nhơn sanh là trọng, quên
mình vì Đạo, vì danh thể của Đức Chí Tôn. Bần Đạo nhân
danh Hộ Pháp bảo tồn khen thưởng xứng đáng cho chư vị
Thánh đó. Ngược lại những kẻ tham quyền cố vị: ganh hiền,
ghét bậc Hiền tài, phá hoại sự nghiệp của Đức Chí-Tôn, Bần
Đạo lấy quyền Hộ pháp trừng trị những kẻ đó tại mặt thế này.
Cả con cái Đức Chí Tôn đủ đức tin, có Đức Đại Từ phụ ở bên
chúng ta, bằng không chúng ta không giữ được sự nghiệp của
Đức Chí Tôn đến giờ phút này. Vậy con cái Đức Chí-Tôn tiến
hành việc tạo dựng sự nghiệp của Đức Chí-Tôn.
Bần Đạo thấy một điều rất ngộ nghĩnh Đức Đại Từ Phụ muốn
đem con cái của Người về ngôi vị, bằng cách ở nơi mặt thế
này phải chịu đựng nhiều đau khổ, chịu nhục nhã đó vậy.
Bần Đạo ban ơn cho cả con cái Đức Chí-Tôn
Kim Biên, ngày 1 tháng 10 năm Bính Thân
(Dl. 08-11-1956)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn ký)
_______________________________

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tam thập tam niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_________________________

HỘ PHÁP
Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Ðài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng
Bần Đạo chỉ để lại những lời Di ngôn này cho các con để hiểu,
khỏi lầm lạc. Nhất nhất các con đều phải đợi lịnh Đức Chí-Tôn
và đợi lịnh Hội Thánh, nếu các con nghịch với Hội Thánh tức
là nghịch với Bần Đạo bằng một cách gián tiếp đó vậy. Các
con chi chi đều phải đợi lịnh Bần Đạo hồi loan về cố quốc, các
con đi tới ngã ba đường thì đứng đó mà đợi Bần Đạo, bằng
chẳng vậy, tự tác sai chiều, uổng cho một kiếp sanh may
duyên gặp Đạo. Các con nhìn Thầy cho kỹ, sau này khỏi lầm
HỘ PHÁP giả. Bần Đạo cho các con biết rằng: nếu một phẩm
Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài mà ra một lịnh gì thì Bần Đạo
cũng phải cúi đầu tuân lịnh. Cả con cái Thầy: Đức Chí-Tôn
thấy một trường hợp nào bất chính thì quan sát coi trạng thái
của nền Chánh giáo Đức Chí-Tôn đã hay trước nó có đại
hùng, đại lực, rồi nó phải đi trong con đường đại bi, coi chừng
có con đường nào đi qua đại ác của nó. Cả thảy đều đứng lên
làm một bức tường thiên nhiên thay một bức tường huyền
diệu của Đức Chí-Tôn đặng ngăn cản cho Ngài. Cái nền Tôn
giáo của Ngài đừng đi vào con đường đại ác. Tương lai thay
đổi phải mở con mắt thiêng liêng lấy tinh thần đoàn thể, dầu
Chức sắc Thiên phong hay Tín đồ cũng vậy.
Con mắt phải mở cho rõ ràng, minh mẫn đặng coi chừng thay
đổi. Nền chánh giáo của Đức Chí-Tôn vĩnh cữu, trường tồn.
Đừng để ngày sau đổ luỵ và ân hận.
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Kim Biên, ngày 29 tháng 11 Mậu-Tuất
(Dl 08-01-1959)
HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
(Ấn ký)
_______________________________

Trong một đàn Cơ tại Cung Đạo Đền Thánh, đêm 15-11Tân Hợi (dl: 01-11-1972, lúc 20 giờ)
Do Ngài Hiến Pháp- Khai Đạo phò loan.
Đức Hộ Pháp giáng Đàn ân phong cho chư Chức sắc, Chức
việc, Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện.
Khi đó Ngài Hiến Đạo bạch: xin Đức Ngài chỉ dạy về Ngày Đạo
Hận.
Đức Hộ Pháp trả lời: "Thời nào theo nấy, khi Bần Đạo còn
mang xác phàm nơi thế thì cũng oán ghét như ai, nên mới có
ngày Đạo Hận; nhưng khi về thiêng-liêng-vị rồi thì cởi mở tất
cả, chớ để hận thù làm gì trong cửa Đạo. Bần Đạo ban khen
cho Khai Đạo có sáng kiến biến thành ngày ấy là "Một Lễ giỗ
chung" Hay lắm!
- Bảo Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài cho phép thâu hồi Thánh
Lịnh "Ngày Đạo hận"
- Chấp thuận.

NGÀY TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới,
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ Vương sắp đến, Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rắp đến. Ấy là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo. Các con hiểu à!" (Ngày 23-11 Bính Dần –
1926)

NGÀY VÍA - LỄ CÁC ĐẤNG
Hằng năm nơi Tòa Thánh trong những ngày này đều có thiết
lễ Cúng, Vía các Đấng. Ngày Vía xem như ngày kỵ cơm, ngày
giỗ. Với Tam Trấn Tam Giáo gọi là ngày Vía, vì có ngày giáng
hạ hay thăng thiên. Tuy nhiên chỉ trừ hai Đấng: Chí tôn và
Phật Mẫu không thể gọi là "Vía" được, vì hai Đấng tạo đoan
1 th.1

Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh

Tiểu lễ

9-1

Đại lễ Đức CHÍ-TÔN

Đại lễ

15-1

Lễ Thượng-Nguơn

Đại lễ

15-1

Lễ kỷ-niệm Ngài Trương Tiếp-Pháp

Tiểu lễ

22-1

Lễ kỷ-niệm Ngài Trần Khai-Pháp

Tiểu lễ

29-1

Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Bùi-Ái-Thoại

Tiểu lễ

15-2

Vía Thái-Thượng Lão-Quân

Đại lễ

19-2

Vía Đức Phật Quan-Âm

Đại lễ

1-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm

Tiểu lễ

26-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh

Tiểu lễ

8-4

Vía Đức Phật Thích-Ca

Đại lễ

8-4

Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sư Lâm-Hương-Thanh

Tiểu lễ

10-4

Lễ kỷ-niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên

Tiểu lễ

5-5

Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp

Tiểu lễ

11-5

Lễ kỷ-niệm Bà Đầu-Sư Nguyễn Hương-Hiếu

Tiểu lễ
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22-5 dl

Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Tiểu lễ

22-5

Lễ kỷ-niệm Ngài Cao Tiếp-Đạo

Tiểu lễ

24-6

Vía Quan-Thánh Đế-Quân

Đại lễ

15-7

Lễ Trung-Nguơn

Đại lễ

21-7

Lễ kỷ-niệm Ngài Đầu-Sư Thái-Thơ-Thanh

Tiểu lễ

15-8

Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ

Đại lễ

18-8

Vía Đức Lý Giáo-Tông

Đại lễ

27-8

Vía Đức Khổng-Thánh

Đại lễ

4-9

Lễ kỷ-niệm Ngài Bảo-Văn Pháp-Quân

Tiểu lễ

7-9

Lễ kỷ-niệm Ngài Nguyễn Bảo-Pháp

Tiểu lễ

1-10

Lễ kỷ-niệm Phối-Thánh Phạm Văn Màng

Tiểu lễ

13-10

Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông

Tiểu lễ

15-10

Lễ Hạ-Nguơn và
kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.

Đại lễ

19-10

Lễ kỷ-niệm Ngài Ca Bảo-Đạo

Tiểu lễ

25-12 dl

Vía Đức Chúa Jésus

Đại lễ

24-12

Lễ đưa Chư Thánh

Tiểu lễ

_______________________________

Tham chiếu:
•
•
•

Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl:
04-08-1972)
Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19-081972)
Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl: 0106-1975)

1 th.1

Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh
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9-1

Đại lễ Đức CHÍ-TÔN

Đại Đàn

15-1

Lễ Thượng-Nguơn
Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư
Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ)

Đại Đàn

15-2

Vía Thái-Thượng Lão-Quân

Đại Đàn

19-2

Vía Đức Phật Quan-Âm

Đại Đàn

1-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm

Tiểu Đàn

26-3

Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh

Tiểu Đàn

8-4

Vía Đức Phật Thích-Ca
Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện
(Nam & Nữ)

Đại Đàn

10-4

Lễ kỷ-niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên

Tiểu Đàn

5-5

Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp

Đại Đàn

22-5 dl

Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Tiểu Đàn

24-6

Vía Quan-Thánh Đế-Quân

Đại Đàn

15-7

Lễ Trung-Nguơn
Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài
và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ)

Đại Đàn

15-8

Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ

Đại Đàn

18-8

Vía Đức Lý Giáo-Tông

Đại Đàn

27-8

Vía Đức Khổng-Thánh

Đại Đàn

13-10

Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông

Tiểu Đàn

15-10

Lễ Hạ-Nguơn và
kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.
Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân
Hiệp-Thiên-Đài

Đại Đàn

25-12 dl

Vía Đức Chúa Jésus

Đại Đàn

24-12

Lễ đưa Chư Thánh

Tiểu Đàn
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NGĂN CẤM TÀ QUÁI NHẬP
Tờ số 29 ngày 1 tháng 2 Nhâm-Thìn của Nữ Chánh Phối-Sư
dâng lên Đức HỘ-PHÁP trạng tỏ tà quái nhập vào em gái
khùng tên NguyễnThị Hát.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tư cho Ngọc Chánh Phối-Sư
làm Huấn-Lịnh ngăn cấm. Bà Nữ Chánh Phối-Sư nói phải, vì
các Đấng Thiêng Liêng tuyển-chọn xác đồng tử của họ là khó
lắm, phải trẻ nít hay là kẻ câm-đui, cùi-điếc tỏ ra người vô-tri
vô-giác rồi họ mới nhập xác đặng. Còn ngoài ra là các Đấng
có Sứ-mạng Thiêng liêng Phò-loan chấp-bút chớ không đặng
đụng đâu nhập đó như thế. Nếu thoảng như vậy là điều tà tinh
đồng bóng đã biểu-diễn từ từ chẳng chi lạ và chúng nói bậy
nói bạ mạo nhận theo thói tà tinh thì lại càng quá hơn ma-quỷ.
Hễ tin thì mất Linh-hồn là chịu lấy." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký) ]

NGÂN HÀ
銀河
E: The milky way: The river of pain.
F: La voie lactée: Le fleuve de douleur.
(Ngân: bạc, trắng và sáng như bạc. Hà: dòng sông). Ngân hà
là dòng sông có màu trắng sáng như bạc. Khi nhìn lên bầu trời
vào những đêm trong xanh, ta thấy một dải sáng bạc nằm vắt
ngang bầu trời, gồm vô số vì sao lấp lánh, người xưa gọi đó là
sông Ngân hà. Theo sách Kinh Sở Tuế Thời Ký của người
Tàu, ở cõi trời có Chức Nữ làm nghề dệt vải rất khéo léo và
siêng năng, có chồng là Ngưu Lang (chàng chăn trâu). Hai vợ
chồng quá âu yếm nhau, bê trễ công việc, bị Trời phạt, đày
mỗi người ở một bên sông Ngân hà. Mỗi năm Trời chỉ cho
phép hai vợ chồng gặp nhau một lần vào đêm thất tịch, (mùng
7 tháng 7 âm lịch), do một cái cầu được tạo thành bởi các con
chim Ô-thước đội đầu cho hai vợ chồng gặp nhau, rồi họ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mừng rỡ khóc than cho cảnh biệt ly, nước mắt chứa chan rơi
xuống cõi trần tạo thành mưa dầm gọi là mưa Ngâu. Dòng
sông Ngân hà chia cắt tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ,
nên nó là dòng sông đau khổ, nó thông đồng với biển khổ.
Đức Hộ Pháp thuyết về Con đường Thiêng-Liêng Hằng Sống,
nói về sông Ngân hà và thuyền Bát Nhã, như sau:
"Khi dòm lại thế gian phía sau lưng, hiện ra trước mặt chúng ta
dường như con sông đại hải, thấy bờ bên nây người ta đứng
muôn trùng thiên số, không thể đếm được. Còn phía xa mù tít
bên bờ kia, số người cũng đông đảo vô cùng, nhưng họ đang
khóc than đau khổ. Ở mé bên nây, thiên hạ hào quang chiếu
diệu đẹp đẽ vô cùng, còn mé bên kia sông thấy hình thể họ
khô khan đau thảm, tiều tụy buồn rầu. Hỏi vậy, bên nầy làm gì
mà dòm bên kia lại khóc? Đó là những người trước kia đã có
tình yêu thương với nhau, mà khi trắc trở, họ tự tử. Người đàn
ông hay người đàn bà nào đã tự tử rồi, có lòng thương yêu
chơn thật, trước đã xuống Uổng-Tử-Thành để đầu kiếp mà trở
lại căn quả, vì không trọn căn số của mình, dù niên kỷ bao
nhiêu cũng phải trở lại đầu kiếp, vừa đến tuổi cặp kê nam nữ,
đôi bên vừa có tình dục phát ra thì chết, làm cho chết, dầu hai
đàng đứng trước mặt nhau cũng không khi nào làm chồng vợ
với nhau đặng. Chừng ấy, người trọn lòng thương yêu chơn
thật thì Đức Phật-Mẫu siêu độ, cầu rỗi. Đức Chí Tôn đem vào
cảnh Thiêng-Liêng Hằng Sống, còn người nào không biết tình
thương, thương bằng tình giả dối xảo trá, phải đầu kiếp trở lại
làm người. Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ, họ chỉ
mong cái ước vọng của họ đoạt thành, nhưng tuyệt vọng, họ
cũng đành chịu vậy. Chúng ta thấy tình trạng nầy làm cho kẻ
ấy ngày đêm mơ mộng, họ ước mong sao qua khỏi con sông
ấy. Bần đạo tưởng là Ngân hà sông đó vậy. Bên bờ sông kia
có một chiếc thuyền Bát Nhã của Đức Quan Âm Bồ Tát đã
vâng lịnh Đức Di-Lạc Vương Phật đi độ sanh, thuyền ấy
thường qua qua lại lại để đưa rước những người phước đức
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"Bên kia có liên-tiếp mật thiết vô một nẻo sông Ngân Hà, rồi
Bần-Đạo chỉ cho hiểu rằng, từ khổ hải ấy về cảnh ThiêngLiêng Hằng-Sống phải đi ngang qua Ngân-Hà, có một chiếc
thuyền Bát-Nhã của Đức Quan-Âm Bồ-Tát, vâng lịnh Đức DiLạc Vương Phật chèo qua lại sông Ngân-Hà và khổ hải đặng
độ sanh thiên-hạ…."Chúng ta dòm bên kia thấy họ đau khổ họ
chỉ mong cái ước vọng của họ đoạt thành, nhưng tuyệt vọng!
Họ cũng phải đành chịu vậy thôi. Chúng ta ngó thấy tình-trạng
này làm cho kẻ ấy ngày đêm mơ-mộng, họ ước mong sao qua
khỏi con sông ấy. Bần-Đạo tưởng là Ngân-Hà sông đó vậy.
Chúng ta dòm xuống mặt sông bờ bên nây giữa con đường
khi chúng ta phải đi ngang qua đó dòm lại thấy Bát-Quái-Đài
đứng giữa không trung. Con sông ấy có tám đạo hào-quang
mù-mịt chiếu ra tám cửa, chúng ta dòm tiếp trong các hào
quang đều có tượng hình ảnh vạn-vật cả thảy. Bên bờ sông
kia có một chiếc thuyền, thuyền ấy của Đức Phật-Quan-Âm
Bồ-Tát đã vâng lịnh Đức Di-Lạc Vương-Phật đi độ sanh,
thuyền ấy thường qua qua lại lại, vì cớ cho nên bờ bên nây
ngó bờ bên kia như mơ-mộng để trông chờ, tôi tưởng bài học
này ai biết được quyền-năng vô biên ấy, ngó lại kiếp sống của
mình, ngó thấy cả trạng thái đương nhiên, nó không phải là
cảnh phàm này vậy. Mà mãi từ thử đến giờ, làm người ai có
biết kiếm chỗ thật của mình không? Hại thay, họ không biết họ
sống, họ không biết kiếp sanh của con người khổ não là thế
nào."
Kinh Giải-Oan có câu:
"Huệ quang chiếu thấu chánh tà,
"Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh."
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NGÂN KIỀU
銀橋
E: The bridge of the painful river.
F: Le pont du fleuve douloureux.
(Ngân: sông Ngân hà. Kiều: cây cầu bắc qua sông. Ngân kiều
là cây cầu bắc qua sông Ngân hà).
Trên dòng sông Ngân hà có chiếc thuyền Bát Nhã của Đức
Quan Âm Bồ Tát qua qua lại lại để rước người phước đức qua
sông, vào cõi Thiêng-Liêng Hằng Sống, thì việc nầy ví như làm
một cây cầu bắc qua sông Ngân để người phước đức theo đó
qua sông. Người không đủ phước đức mà cố lên cầu để vượt
qua sông Ngân hà, thì khi đến giữa cầu sẽ bị té xuống sông,
phải bị trầm luân trong biển khổ.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều.
"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

NGẪU NHIÊN
偶然
F: Accidentalité.
Đức Hộ Pháp nói: "Đêm nay là Vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu
Ni mà cũng là ngày vía Chị Cả của chúng ta là Bà Nữ Đầu Sư
Lâm Hương Thanh, chẳng biết ngẫu nhiên hay là tiền định mà
Bà Nữ Đầu Sư qui liễu nhằm ngày Vía Đức Phật Thích Ca.
Theo Bần Đạo hiểu biết tưởng những người ái mộ Đạo Phật
nồng nàn hơn hết. Chúng ta có thể nói rằng: Bà Đầu Sư cũng
là người đứng trong đầu sổ của thiên hạ vậy."
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NGHE NGHE
Nghe là một sự kiện gì xảy đến người ta cảm nhận được. Khi
hai tiếng đi liền nhau "Nghe nghe" là bảo cho biết phải có sự
chú ý lắm! Vì nó có tính cách quan trọng. Cần nhớ.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nghe nghe thì lắm tiếng hiền lương,
Ðạo đức con tua giữ một đường.
Biển đổi, non dời đời phải tuyệt,
Ðức cao bền vững khó cân lường.

NGHỆ THUẬT
藝術
F: Art.
Là do ghép hai từ Mỹ thuật và Kỹ nghệ, như Âm nhạc và Hội
họa.. Tuy nhiên nghệ thuật cũng biến chuyển qua nhiều thời
gian mà nó có tính cách khác nhau.
Đức Hộ Pháp nói: "Tới Nhị chuyển là thời kỳ nghệ thuật. Tức
nhiên kiếm phương thế để tự lập mình, bày ra binh khí hiệp
nhau: Mường Mán này họp với Mường Mán khác đặng chống
chọi với thú dữ. Cơ Trời buổi ấy không được hiền từ như bây
giờ. Đệ Nhị chuyển thiên hạ bất định: nhiều bịnh chướng,
nhiều cơ quan tiêu diệt loài người, nên phải tự vệ. Muốn tự vệ
được mạnh mẽ họ phải kiếm ra cho có binh khí, thứ này thứ
kia đặng họ tự vệ, họ kêu là nghệ thuật".
Ông Cao Quỳnh Diêu thuyết: 01-08-Nhâm Thìn (dl 19-9-1952):
"Nếu muốn cho đoàn hậu tấn học tập Lễ Nhạc cho rập ràng thì
rất dễ, còn trau luyện nghệ thuật cho ra vẻ thanh cao (nghĩa
là được thanh tao và cao thượng) để dẫn lối thuần phong mỹ
tục cho Việt chủng là việc rất khó, ta cần phải un đúc đoàn em
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về văn từ cho nhuận thấm thì nghệ thuật của chúng mới trở
nên thuần túy mà biểu diễn trong các cuộc lễ, mà cũng vẫn có
đủ tánh cách nho nhã cho mấy em."

NGHỆ TỬU TÔN SỞ
詣酒樽所
(Tửu: rượu; tôn; cái chén uống rượu, sở: nơi chốn) là bước
đến chỗ đặt cái chung đựng rượu.

NGHÈO NÀN
F: Malheureux.
(Nghèo là sự thiếu thốn về vật chất, nàn là khốn khổ)
Sự thiếu thốn sẽ dẫn tới khổ sở cho con người. Có ba trường
hợp: hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần, có khi cả hai.
Đức Hộ Pháp nói: "Buổi nọ, Đức Chúa Jésus Ngài nói "Con
chim có tổ, con chồn có hang mà con người nầy chỉ bởi theo
nghiệp đời mà Ngài không kiếm được chỗ để gối đầu". Chúng
ta thấy lời than của Ngài thì biết: đời chẳng ai nghèo nàn hơn
Ðức Chúa Jésus-Christ. Ngày nay hiển nhiên trước mắt chúng
ta thấy vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt và linh hồn
làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy ai trả đặng,
chỉ có Người đó cho, là Người đó trả, với một kiếp sanh vinh
diệu, sang trọng oai quyền"
Người đó là Đấng Thượng Đế bởi "Chí-Tôn không có thiếu nợ
chúng ta bao giờ. Bởi vì Ngài không khi nào thiếu nợ con cái
của Ngài, dầu tình cũng vậy".
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NGHI (Phật Học)
疑
F: Soupconner.
Nghi (S: vicikitsā; P: vicikicā) Một thuật ngữ quan trọng, chỉ sự
tâm lý nghi ngại, nghi ngờ, là một trong Năm chướng ngại (s:
pañca-nīvaraṇa) và một trong ba Trói buộc (s: saṃyojana) của
hành giả trên Thánh đạo (s: āryamārga). Theo Đạo Phật, nghi
được xem là thái độ "không muốn hiểu", được biểu hiện bằng
sự dao động, bằng sự lãnh đạm, bằng sự thiếu nhiệt thành.
Còn lòng nghi ngờ lành mạnh hiểu như một thái độ thận trọng,
không vội tin những gì người khác hay kinh sách, hay chính
Phật nói mà phải tìm hiểu thử nghiệm thì lại là một đức hạnh
mà chính Phật cũng khuyên nên có. Cần phân biệt cái nghi ở
đây với Ðại nghi đoàn, khối nghi lớn cần phải có trong việc tu
tập theo Thiền Tông.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NGHI DUNG
儀容
F: Physionomie.
Nghi dung là dung mạo bề ngoài.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
"Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung."
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Nghi dung chớ mượn màu son phấn,
Để trong gương mà hứng non sông.
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Coi như gác tía lầu hồng,
Chẳng phen giữa trận tên đồng không nao.

NGHI LỄ
儀禮
F: Instrument pour cortège.
(Nghi lễ là những cách thức về Lễ nghi). Đây là những nghi
thức riêng biệt mà riêng Đạo Cao Đài do Đức Chí-Tôn giáng
dạy và sắp đặt.
Hội Thánh có dạy qua "Lời nói đầu"của tài liệu Hạnh Đường
như sau:
Nghi lễ là cái hình thức phô diễn bên ngoài, tính cách qui củ
chuẩn thằng của tổ chức Tôn giáo. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là
một Tôn giáo có tôn chỉ "Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi" tức là
một sự phối hợp của tất cả các triết lý Đạo Giáo, tất cả các
hình thức tổ chức Tôn giáo từ xưa đến nay. Vì vậy, nghi lễ của
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất phù hợp với phong hóa nhà Nam
và vừa trình độ tấn hóa của quần chúng, không quá xưa mà
cũng không quá tân thời.
Vậy Thánh ý của Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng,
những bậc Tiền bối trong nền Đạo đã dày công nghiên cứu,
châm chước và biên soạn ra các nghi lễ dùng trong việc Quan,
Hôn, Tang, Tế. Ấy vậy, nghi lễ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
chẳng phải do ai tự ý bày vẽ ra mà là một công trình chung,
trong một lề lối tổ chức đồng nhứt áp dụng cho tất cả các
Châu, Tộc trên toàn quốc. Những sự sửa đổi về nghi lễ do ý
riêng của mình rất tai hại vì nó làm cho tổ chức một Tôn giáo
tại mỗi địa phương có hình thức một nhóm riêng, chẳng khác
nào mỗi nơi đạo hữu tự ý bày ra thêm những kiểu vở, màu sắc
đạo phục khác để mặc vậy, dần dần theo thời gian những sự
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khác biệt ban đầu nhỏ bé sau sẽ lớn dần ăn sâu vào tâm trí
của nhơn sanh, thì sự thất kỳ truyền cũng do nơi đó mà ra.
Phận sự của Chức việc Bàn Trị Sự là những người thân cận
với Tín đồ hơn ai hết, phải nghiên cứu cho tường tận những
nghi lễ về Quan, Hôn, Tang, Tế và sắp đặt mọi việc y theo lời
chỉ dạy của Hội Thánh thế nào để nhơn sanh đâu đâu cũng
nhìn thấy Ðạo Cao Ðài nghi lễ chỉ có một chớ không hai.

NGHI NAN
疑 難
F: Douteux.
Nghi nan 疑難: Nghi ngờ không đoán định được
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Hiềm thay kẻ lòng toan quấy rối,
Gieo những lời nói dối vu oan.
Làm cho cuộc thế nghi nan,
Nhơn tình náo động Đạo tràng đảo-điên.

NGHI THỨC
儀式
E: The protocol.
F: Le protocole.
Nghi thức 儀 式: Cách thức làm lễ.
Tờ thỉnh-giáo của Đội-nhạc Huỳnh-Minh-Mẫn v/v Tang sự của
Hành-Chánh và Phước-Thiện.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Lễ-Sĩ, Giáo-Nhi, nhà thuyền
với nhân-viên nhà thuyền là thuộc quyền của Tiếp-Lễ NhạcQuân quản-xuất, còn đào huyệt thuộc về phần nhơn-viên dưới
quyền nhơn quan đạo-tỳ" [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

NGHI TIẾT ĐẠI ĐÀN VÀ TIỂU ĐÀN
儀節大壇小壇
(Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Tiết: có đoạn mạch trật tự). Nghi tiết là các chi tiết thứ
tự để thực hành trong một lễ cúng tế cho được trang nghiêm
và long trọng.
Đạo Luật Mậu-Dần: "Hội Thánh phải bổ đến mỗi Quận Đạo: Lễ
sĩ, Cai Nhạc và Giáo Nhi có cấp bằng của Hội Thánh đặng
chỉnh đốn về mặt nghi tiết nơi các Thánh Thất và các cuộc
quan hôn tang tế.
- Đại Đàn là đàn cúng tế lớn, tức là Đại lễ.
- Tiểu Đàn là đàn cúng tế nhỏ, tức là Tiểu lễ.
- Nghi tiết Đại Đàn là các tiết mục trong Đại lễ cúng Đức Chí
Tôn tại Tòa Thánh hay Thánh Thất, hoặc cúng Đức Phật Mẫu
tại Báo Ân Từ hay Điện Thờ Phật Mẫu.
Sau đây là các nghi tiết Đại Đàn và Tiểu Đàn nơi Tòa Thánh
và Báo Ân Từ theo tài liệu của Bộ Nhạc Trung Ương:
A. Cúng Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh.
I. Nghi tiết Đại Đàn
II. Nghi tiết Tiểu Đàn
B. Nghi tiết Đại Đàn cúng Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ

A. Cúng Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh.
I. Nghi tiết Đại Đàn:
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Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ khởi, dứt 4 câu kệ thì vị Tả
Phan Quân cầm phướn Thượng Sanh hướng dẫn Lễ Sanh và
Giáo Thiện nam nữ đi vào Tòa Thánh, lên lầu, nam tả nữ hữu,
đứng từ ngang Cung Đạo ra tới ngang Hiệp-Thiên-Đài. Phần
Văn nhạc và Võ nhạc cùng Giáo Nhi và đồng nhi nữ lên
Nghinh Phong Đài; một ban Văn nhạc và đồng nhi nam lên lầu
Bát-Quái-Đài.
Bạch Ngọc Chung minh, tức là khởi dộng chuông Bạch Ngọc,
vị Hộ Đàn Pháp Quân cầm cờ Đạo lịnh và vị Hữu Phan Quân
cầm phướn Thượng Phẩm đi ra rước các Chức sắc HiệpThiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài đi vào Tòa Thánh hoán đàn, Chức
việc và Đạo hữu đi nối theo sau. Khi vào Tòa Thánh thì hai tay
phải bắt ấn Tý đặt nơi ngực. Hoán đàn xong, Chức sắc HiệpThiên-Đài lập vị mình nơi chỗ dành cho Chức sắc Hiệp-ThiênĐài, còn các Chức sắc Cửu-Trùng-Đài, Chức việc và Đạo hữu
thì lập vị mình theo phẩm cấp. Ba vị Chánh Phối Sư nam và vị
Nữ Chánh Phối Sư vào đứng trước Nội nghi (tại Cung Đạo),
một vị Phối Sư nam đứng ngang chỗ Ngoại nghi. Một vị Giáo
Sư phái Ngọc lên đứng ở Giảng đài nam phái để xướng lễ, vị
Tiếp Lễ Nhạc Quân lên đứng trên Giảng Đài nữ để điều khiển
Nhạc Lễ và đồng nhi.
1. Nội nghi Ngoại nghi tựu vị: ba vị Chánh Phối-Sư nam và
vị Nữ Chánh Phối Sư đồng xá đàn rồi bước vào giữa, đứng
hướng mặt lên Bửu điện. Vị Phối Sư ở Ngoại nghi cũng xá đàn
rồi bước vào đứng trước Ngoại nghi, ngó vô Bửu điện.
2. Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị: Chức sắc, Chức việc, Đạo
hữu đồng xá đàn một xá, bước vô, xoay người đứng hướng
mặt vào bửu điện.
3. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh trống Tiếp Giá, rồi ban
nhạc đờn 7 bài (hoặc 5 bài tùy theo Đại lễ), đàn tới lớp xề,
Tiếp Lễ Nhạc Quân ra hiệu, vị Giáo Sư đứng trên Giảng đài
xướng:
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4. Chỉnh sát cúng phẩm: vị Tiếp Pháp Hiệp-Thiên-Đài, đi lên
lầu Hiệp Thiên Đài đặng trấn thần Tam bửu, 3 cặp lễ ba phái
và vị Ngọc Giáo-Sư phò tráp Tam bửu từ lầu Hiệp-Thiên Đài,
đi xuống, vào đường giữa đi thẳng lên Ngoại nghi, rồi tẻ ra
đứng hai bên Ngoại nghi. Nhạc đờn tới bài Vạn Giá (còn đờn 5
bài thì tới nửa bài Long Đăng) thì vị Giám Đạo Hiệp-Thiên Đài,
lên Bát-Quái-Đài thỉnh hương đem xuống. Bốn Lể sĩ và Giám
Đạo cầm hương đồng đến đứng hai bên Ngoại nghi chờ
xướng lễ.
5. Nghệ hương án tiền: (đèn chớp 1) vị Tiếp Lễ Nhạc Quân
ra hiệu lịnh bằng đèn chớp 1 cái cho Ban Nhạc trên Nghinh
Phong Đài biết. Nhạc xây đờn bài Hạ.
6. Giai quì: (đèn chớp 3) chuông khắc 3 tiếng để mọi người xá
3 xá, nhạc đổ 3 hồi, tất cả đồng quì xuống, Chức sắc, Chức
việc và Đạo hữu không trách nhiệm thì ngồi xếp bằng.
7. Phần hương: (đèn chớp 1) nhạc gài trống thét, vị Giám
Đạo đưa hương cho vị Phối Sư quì nơi Ngoại nghi đốt, cầm
hương xá 3 xá rồi trao cho Lễ sĩ. (Đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi,
Lễ sĩ đứng lên, lui ra hai bên, day vào Nội nghi, chuẩn bị điện
hương, nhạc dứt.
8. Điện hương: (đèn chớp 3) nhạc gài đờn xuân để Lễ sĩ cung
tay chầu 4 lái, điện tới Nội nghi.
9. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ quì xuống.
10. Nguyện hương: (đèn chớp 1) chuông khắc thỉnh Thánh
và năm câu niệm (Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô
Tăng, Nam mô Cao Đài...)
11. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn Nam ai, Giáo Nhi và nữ đồng nhi nơi Nghinh Phong
Đài tụng kinh Niệm hương, dứt bài (đèn chớp 1)
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12. Thượng hương: (đèn chớp 3) nhạc gài thét đổ 3 hồi, Lễ sĩ
đứng lên, thét luôn cho Lễ sĩ đi xuống tới Ngoại nghi (đèn
chớp 1), dứt thét.
13. Cúc cung bái: (đèn cháy) toàn thể lạy 3 lạy 12 gật. Nhạc
đánh trống lập ban (đèn tắt)
14. Thành kỉnh tụng Khai kinh chú: (đèn chớp 1) nhạc gài
đờn Nam ai, Giáo Nhi và nữ đồng nhi nơi Nghinh Phong Đài
tụng bài Khai kinh, hết bài (đèn chớp 1), dứt đờn.
15. Thành kỉnh tụng Ngọc Hoàng kinh: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn Nam xuân, đồng nhi nam ở lầu Bát-Quái-Đài tụng
kinh, hết bài (đèn chớp 1), dứt.
16. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật, (đèn tắt) dứt trống.
17. Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh: (đèn chớp 1) nhạc
gài đờn xuân, đồng nhi nam ở lầu Bát-Quái-Đài tụng kinh, hết
(đèn chớp 1) dứt đờn.
18. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 9 gật (đèn tắt) dứt trống.
19. Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh: (như số 16).
20. Cúc cung bái: (như số 17).
21. Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh: (như số 16).
22. Cúc cung bái: (như số 17)
23. Cung hiến Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc xây đờn bài Hạ, 4
Lễ sĩ và vị Ngọc Giáo Sư phò tráp Tam-bửu bước vô Ngoại
nghi.
24. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ quì xuống.
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25. Chỉnh Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc đánh thét, vị Phối Sư
Ngoại nghi chỉnh hoa quả, (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ sĩ
đứng dậy, lui ra hai bên, (đèn chớp 1) dứt thét.
26. Điện Tiên hoa: (đèn chớp 1) nhạc gài đờn Đảo Ngũ Cung,
đổ 3 hồi, Lễ cung tay, chầu 8 lái, Lễ điện, Giáo Nhi và nữ đồng
nhi ở Nghinh Phong Đài thài cho Lễ điện tới Nội nghi.
27. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ quì, vị Ngọc Chánh
Phối Sư thỉnh hoa đi lên bàn, xây mặt ra ngoài, trình hoa cầu
nguyện, rồi trở về chỗ quì.
28. Thượng Tiên hoa: (đèn chớp 3) nhạc đổ 3 hồi, Lễ đứng
lên, nhạc trở bụa, Lễ xuống Ngoại nghi (đèn chớp 1), dứt. Hai
tiếp lễ đem bình hoa và dĩa trái cây lên đặt trên bàn thờ.
29. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
1 lạy 4 gật, (đèn tắt) dứt trống.
30. Cung hiến Tiên tửu: (hành y như từng Hoa)
(Xin lưu ý: Ba từng Dâng Tam bửu, Nhạc Lễ và Thiên phong
hành lễ thể thức y như từng Hoa, chỉ có ba vị Chánh Phối Sư
nam mỗi vị một lần nguyện dâng Tam bửu).
31. Quì: (đèn chớp 3) (hành lễ y như từng Hoa)
32. Chước tửu: (đèn chớp 1) (như trên)
33. Điện Tiên tửu: (đèn chớp 1) (như trên)
34. Quì: (đèn chớp 3) vị Thượng Chánh Phối Sư thỉnh rượu đi
lên bàn trình rượu cầu nguyện, rồi trở xuống quì.
35. Thượng Tiên tửu: (đèn chớp 3) (như trên)
36. Cúc cung bái: (đèn cháy) (như trên)
37. Cung hiến Tiên trà: (đèn chớp 1) (y như từng Hoa)
38. Quì: (đèn chớp 3) (như trên)
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39. Điểm trà: (đèn chớp 1) (như trên)
40. Điện Tiên trà: (đèn chớp 1) (như trên)
41. Quì: (đèn chớp 3) vị Thái Chánh Phối Sư thỉnh trà đi lên
bàn, trình trà cầu nguyện, rồi trở xuống quì.
42. Thượng Tiên trà: (đèn chớp 3) (như trên)
43. Cúc cung bái: (đèn cháy) (như trên)
44. Sớ văn thượng tấu: (đèn chớp 1) nhạc xây đờn bài Hạ, vị
Đại Thiên phong có trách nhiệm vô dâng sớ đi trước, có hai Lễ
sĩ đi theo sau.
45. Quì: (đèn chớp 3) nhạc đổ cho Lễ quì, vị Đại Thiên phong
cầm sớ cầu nguyện, rồi trao cho người đọc sớ.
46. Thành độc sớ văn: (đèn chớp 1) nhạc đánh thét, (đèn
chớp 1) dứt, khởi đọc sớ.
47. Cung phần Sớ văn: (đèn chớp 1) vị Đại Thiên phong đốt
sớ, nhạc đánh lớp chày sau trống phần thét luôn cho Lễ sĩ đi
xuống Ngoại nghi trở về chỗ (đèn chớp 1) mới dứt.
48. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật, (đèn tắt), dứt trống.
49. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: (đèn chớp 1) nhạc gài lớp
trống xuân, Giáo Nhi và đồng nhi nữ ở Nghinh Phong Đài tụng
Ngũ Nguyện, hết (đèn chớp 1) nhạc dứt.
50. Cúc cung bái: (đèn cháy) nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy
3 lạy 12 gật (đèn tắt), dứt trống.
51. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập Nội nghi: nhạc đánh thét,
khi Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, vô tới Nội nghi, dứt thét, nhạc
nghe tiếng chuông mà đánh lập ban, trở thét, dứt.
52. Hộ Đàn Pháp Quân,Tả Hữu Phan Quân nhập nội nghi:
nhạc hành y như lúc Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, nhập Nội nghi.
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Sau khi lạy xong, nhạc vẫn trổi thét cho đến khi Chức sắc
Hiệp-Thiên-Đài, trở về tới vị trí cũ, nhạc dứt. Đến đây, nhạc
xem chừng có Chức sắc Đại Thiên phong lên Giảng Đài thuyết
đạo hay không.
Khi xong, nhạc đánh thét rồi dứt, để nghe tiếng kiểng, đứng
dậy, xá 3 xá, day ra xá chữ Khí 1 xá, phân lưỡng ban, kệ
chuông bãi đàn, nghe 3 tiếng chuông bãi đàn, xá đàn 1 xá,
nhạc đánh thét, qua tán điệu rồi tiền bần hậu phú, dứt tịch.
II. Nghi tiết Tiểu Đàn:
Đúng 12 giờ khuya, Lôi Âm Cổ khởi, dứt trống thì tiếp Bạch
Ngọc Chung minh. Dộng chuông dứt một hồi thì vị Hộ Đàn
Pháp-Quân lãnh cờ lịnh rồi trở ra đứng trước Tòa Thánh làm
hiệu lịnh cho Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu đi vào Tòa
Thánh. Các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ nhập
đàn, đứng lưỡng ban đúng theo phẩm vị mình, Hộ Đàn Pháp
Quân và chư vị Kiểm Đàn sắp đặt cho toàn thể đứng ngay
hàng, xong vị Hộ Đàn Pháp-Quân cầm cờ lịnh đưa lên cao làm
hiệu cho vị Ngọc Giáo Sư nơi Giảng Đài khởi xướng lễ. Ban
nhạc ngồi vào ghế bán nguyệt, Giáo Nhi đồng nhi đứng tại lầu
Hiệp-Thiên-Đài.
1. Nội nghi tựu vị: một Chánh Phối Sư nam và Nữ Chánh
Phối Sư xá đàn rồi bước vô Cung Đạo đứng trước Nội nghi.
2. Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị: kiểng đánh, toàn thể đồng
xá đàn rồi bước vô đứng, hướng lên Bát-Quái-Đài.
3. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh TiếpGiá, đờn 3 bài.
4. Nghệ hương án tiền: nhạc xây tá đờn bài Hạ, 4 Lễ sĩ cầm
đăng và đài đi suông lên Nội nghi.
5. Giai quì: người hầu chuông khắc 3 tiếng, nhạc đổ trống, tất
cả đều xá 3 xá rồi quì xuống hay ngồi xuống.
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6. Phần hương: vị Chức sắc chứng đàn đốt hương, tất cả lấy
dấu thỉnh Thánh theo tiếng chuông đánh đủ năm câu niệm,
dứt đờn.
7. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: nhạc gài trống đờn
Nam ai, đồng nhi tụng kinh Niệm hương, hết, dứt đờn.
8. Thượng hương: nhạc đánh trống thét để cho Lễ sĩ đứng
lên trở xuống tới chỗ, nhạc dứt.
9. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
10. Thành kỉnh tụng Khai Kinh chú: nhạc gài trống đờn Nam
ai, đồng nhi tụng kinh, dứt kinh, trống để nhẹ một hồi dót.
11. Thành kỉnh tụng Ngọc Hoàng kinh: nhạc gài trống vô
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh giọng xuân.
12. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
13. Thành kỉnh tụng Phật giáo Tâm kinh: nhạc gài trống vô
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh giọng xuân.
14. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
15. Thành kỉnh tụng Tiên giáo Tâm kinh: (như trên)
16. Cúc cung bái: (như trên)
17. Thành kỉnh tụng Thánh giáo Tâm kinh: (như trên)
18. Cúc cung bái: (như trên)
19. Cung hiến Tiên hoa: nhạc xây tá đờn bài Hạ, Lễ sĩ cầm
đăng đài có Hoa Quả, đi suông vào Nội nghi.
20. Quì: nhạc đổ trống cho Lễ quì, vị Chánh Phối Sư nam
thỉnh hoa đi lên bàn, xây ra ngoài trình để toàn thể cầu nguyện
dâng hoa, rồi trở về chỗ quì.
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21. Điện Tiên hoa: nhạc gài trống vô đờn Đảo, đồng nhi thài
giọng Đảo, hết bài.
22. Thượng Tiên hoa: nhạc đổ trống cho Lễ đứng lên, nhạc
trở thúc bụa, Lễ đi trở về chỗ.
23. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 1 lạy
4 gật.
24. Cung hiến Tiên tửu: (hành lễ y như từng Hoa)
25. Quì: (như trên)
26. Điện Tiên tửu: (như trên)
27. Thượng Tiên tửu: (như trên)
28. Cúc cung bái: (như trên)
29. Cung hiến Tiên trà: (như trên).
30. Quì: (như trên)
31. Điện Tiên trà: (như trên)
32. Thượng Tiên trà: (như trên)
33. Cúc cung bái: (như trên)
34. Sớ văn thượng tấu: nhạc xây tá đờn bài Hạ, cặp đăng đi
lên Nội nghi.
35. Quì: nhạc đổ trống cho Lễ sĩ quì xuống, vị Chức sắc đứng
sớ cầu nguyện, xong, nhạc dứt.
36. Thành độc Sớ văn: nhạc đổ trống thét ngắn, dứt, vị Chức
sắc có phận sự đọc sớ khởi đọc.
37. Cung phần Sớ văn: nhạc đánh lớp chày, đốt sớ, qua thét,
Lễ đứng lên sang tam bộ, thối quay về chỗ.
38. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
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39. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: nhạc gài trống vô đờn
xuân, đồng nhi tụng Ngũ Nguyện.
40. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
12 gật.
41. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập Nội nghi: nhạc đánh
trống thét, xem chừng Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, vô tới Nội
nghi, xá, quì, lạy, nhạc đánh trống lập ban.
42. Hộ Đàn Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân nhập Nội nghi:
nhạc đánh trống thét cho ba vị vào Nội nghi, xá, quì, lạy, nhạc
tiếp đánh lập ban.
Lạy xong, nhạc vẫn thét luôn cho các Chức sắc Hiệp ThiênĐài, trở về đứng ở vị trí cũ thì dứt.
Xem chừng có Chức sắc Đại Thiên phong thuyết đạo hay
không.
Nghi lễ đánh kiểng, toàn thể đứng lên, nghe chuông xá 3 xá,
day ra ngoài xá chữ Khí 1 xá, rồi phân lưỡng ban.
Nghi lễ kệ chuông bãi đàn xong, nhạc đánh trống thét, tán điệu
gài tiền bần hậu phú, dứt tịch. Hết.
B. Nghi tiết Đại Đàn cúng Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ:
Cúng Đức Phật Mẫu chỉ có một Nghi tiết Đại Đàn, không có
Nghi tiết Tiểu Đàn.
Gần tới 12 giờ trưa, nam nữ sắp đàn trước.
Đúng 12 giờ, kệ chuông nhứt.
Xong, Lễ sĩ xướng:
1. Tịnh túc thị lập:
2. Chấp sự giả các tư kỳ sự: kế tiếp kệ chuông nhì.
3. Cung thành thứ tự nam nữ nhập đàn:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

113

4. Nhạc tấu Quân Thiên: nhạc đánh Tiếp Giá, đờn 5 bài.
5. Nghệ hương án tiền: trống xây đờn bài Hạ, hai cặp Lễ sĩ
đăng đài đến đứng hai bên chúng sanh quì Ngoại nghi.
6. Giai quì: nhạc đổ trống, Lễ quì, cả nam nữ đồng xá 3 xá rồi
quì xuống.
7. Phần hương: một vị Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài, quì ở Ngoại
nghi đốt nhang rồi giao cho Lễ sĩ.
8. Điện hương: nhạc vô mặt trống đờn Nam xuân, chầu 4 lái,
Lễ điện chữ Tâm, không thài.
9. Quì: nhạc đổ trống, Lễ quì, vị chứng đàn cầm hương, toàn
thể niệm 3 câu niệm theo tiếng chuông điểm, nhạc dứt.
10. Thành kỉnh tụng Niệm hương chú: nhạc gài trống đờn
Nam ai, đồng nhi tụng kinh giọng ai.
11. Thượng hương: nhạc dứt đờn, gài thét để Lễ sĩ lên sang
về Ngoại nghi.
12. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
13. Thành kỉnh tụng Khai Kinh chú: nhạc gài đờn Nam ai,
đồng nhi tụng kinh giọng ai.
14. Thành kỉnh tụng Phật Mẫu Chơn Kinh: nhạc gài trống
đờn Nam xuân, đồng nhi tụng kinh, giọng xuân.
15. Cúc cung bái: (giống như mục số 12)
16. Cung hiến Tiên hoa: nhạc xây tá đờn bài Hạ.
17. Quì: nhạc đổ, Lễ quì, dứt đờn.
18. Chỉnh Tiên hoa: vị Chức sắc quì Ngoại nghi chỉnh hoa và
quả, nhạc đánh thét rồi đổ, Lễ đứng lên lui ra, day mặt vào
bửu điện, dứt thét.
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19. Điện Tiên hoa: nhạc gài trống vô đờn Đảo ngũ cung, đổ
cho Lễ cung tay chầu 8 lái, đi chữ Tâm vào Nội nghi, đồng nhi
thài bài Dâng Hoa.
20. Quì: nhạc đổ để Lễ quì xuống nơi Nội nghi.
21. Thượng Tiên hoa: nhạc đổ trống cho Lễ đứng lên, nhạc
thúc bụa, Lễ đi xuống.
22. Cúc cung bái: nhạc đánh lập ban, lạy 3 lạy 9 gật.
23. Cung hiến Tiên tửu: (hành lễ y như từng Hoa)
24. Quì:
25. Chước tửu:
26. Điện Tiên tửu:
27. Quì:
28. Thượng Tiên tửu:
29. Cúc cung bái:
30. Cung hiến Tiên trà: (hành lễ y như từng Hoa)
31. Quì:
32. Điểm trà:
33. Điện Tiên trà:
34. Quì:
35. Thượng Tiên trà:
36. Cúc cung bái:
37. Sớ văn thượng tấu: nhạc xây tá đờn bài Hạ.
38. Quì: nhạc đổ, Lễ quì, vị chứng đàn nguyện dâng sớ.
39. Thành độc sớ văn: nhạc đánh thét ngắn rồi dứt.
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Khởi đọc sớ, nhạc nghe theo câu sớ và tiếng điểm chuông,
chầu trống cúi đầu.
40. Cung phần Sớ văn: nhạc đánh trống đốt sớ (lớp chày)
qua thét luôn, Lễ sang đi xuống.
41. Cúc cung bái: nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy 3 lạy 9 gật.
42. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện: nhạc tệt vô đờn lớp trống
xuân, đồng nhi tụng kinh Ngũ Nguyện.
43. Cúc cung bái: nhạc đánh trống lập ban, toàn thể lạy 3 lạy
9 gật.
44. Hưng bình thân: nhạc đánh trống thét, toàn thể đứng lên,
xá 3 xá, day ra xá 1 xá, dứt.
45. Cung thành thứ tự phân lập tam ban: nhạc đánh thét rồi
dứt. Kệ chuông bãi đàn.
46. Lễ thành: nhạc đổ trống rồi thét, đánh tán điệu rồi qua tiền
bần hậu phú, dứt tịch. Hết.

NGHI TRƯỢNG
儀仗
F: Le cortège.
Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Trượng: các đồ binh khí để chưng bày.
Nghi trượng là các đồ binh khí bày ra nơi chỗ thờ phượng
hay trong đám rước để làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm và oai
quyền của Thần Thánh. Các đồ Nghi trượng nầy còn gọi là đồ
Lỗ Bộ.
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NGHI TRƯỞNG
儀長
(Nghi: Dáng dấp bên ngoài, phép tắc để tỏ lòng kính trọng, lễ
phép. Trưởng: lớn). Nơi cõi thiêng liêng, Nghi trưởng là một vị
Tiên Trưởng hay một vị Đại Tiên.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Sắm nghiệp trần gian còn phải khó,
Lựa là Nghi trưởng tại Bồng Sơn.

NGHỊ ÁN
議案
F:: Délibérer sur un jugement.
Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Án: một vụ thưa kiện. Nghị án là
bàn bạc, thảo luận để quyết định xử lý một vụ thưa kiện cho
công bình và đúng pháp luật (Việc được nêu ra giữa nghị hội
để mọi người).
Đức Hộ Pháp nói: "Dường như chúng ta biết hẳn rằng: Hễ
bụng no thì óc lỏng, óc cứng thì bụng mềm. Cuộc tương-tranh
này chưa có một ông Tòa nào nghị-án nỗi. Ấy vậy, cái thuyết
duy-vật với tinh-thần tự-chủ đến chừ chưa có một Tôn-giáo
nào cầm đủ quyền-hành dung-hợp."

NGHỊ ĐỊNH
議定
E: To decree.
F: Décréter.
(Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Định: quyết chắc, quyết định). Nghị
định là bàn bạc để đến quyết định trong một hội nghị. Những
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghị định trong Đạo được gọi là Đạo Nghị định.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Mỗi việc nghị định đều biên chép để
lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị". Hiện nay trong nền ĐạiĐạo Đức Lý cùng hội ý với Đức Hộ Pháp có lập ra Tám Đạo
Nghị Định để làm khuôn thước và nhứt là chận đứng Chi phái
không còn dám tự ý tách rời Tòa Thánh như lúc trước. Đó
chính là "Bát Đạo Nghị Định"
Đức Lý còn cho tại Khổ Hiền Trang bài thơ như vầy:
GIÁO truyền Đại Đạo khắp Đông Tây,
TÔNG chỉ Tây Ninh với cảnh nầy.
THÁI cực ôm gồm trong Pháp Chánh,
BẠCH minh điều luật sửa tà tây.
Tà tây Nghị định Đạo ban hành,
Chớ cải Thiên Điều sửa quẩn quanh.
Luật lịnh Ngọc Hư đâu để sót,
Phàm nầy sửa thử, sửa sao ranh?

NGHỊ LUẬN
Nghị luận 論論: Thảo luận, bàn định.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chưa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Người thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.

NGHỊ LUẬN VÔ TRÍ
論論無智
Đức Nguyệt Tâm nói: "Những điều nghị luận vô trí của chư
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Đạo Hữu lúc nọ chẳng trúng vào đâu hết mà còn hại cho
Thánh Thất nơi đây bị truất bỏ, phần nhiều Đạo Hữu bị trục
xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe, nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy".

NGHỊ LỰC
毅力
Nghị: Quả quyết. Lực: sức. Nghị lực:.Cái sức cương nghị, quả
quyết không gì lay chuyển nổi.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Thế tục là nét dìu dắt cho mất tánh
thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm chế.
Thầy dạy: "Tu hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục mới
đặng gần ánh thiêng liêng. Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu
mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ. Thế tục là nét dìu dắt
cho mất tánh thiêng liêng, phải lấy nghị lực cang tâm mà kềm
chế, thì cái lối diệt vong mới chẳng làm uổng công phu hành
đạo cho".
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Ôi! Đã nặng mang nghĩa vụ với
đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ, vì vậy
mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi lần âu
lo, nhưng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần đây
mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong mỏi
gì đoạt phẩm. Qua cũng dư hiểu buổi tạo đời bước đầu tiên thì
các vị nguyên nhân lãnh lịnh phải chịu muôn sầu ngàn thảm là
cố nhiên, nếu ai đủ nghị lực làm xong phận sự thì quả vị
thiêng liêng không nhỏ vậy. Mấy em nên cắt nghĩa cho nhau
hầu vẹn đến lòng Đại Từ Đại Bi của Chí-Tôn quá thương
chúng sanh nên giáng trần lập Đạo, mấy em là người để thúc
giục chí cương quyết và can đảm với những hoàn cảnh khó
khăn luôn, nghe à!"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGHỊ TRÌNH
議程
E: The order of the day.
F: L'ordre du jour.
(Nghị: Bàn bạc, thảo luận. Trình: chương trình). Nghị trình là
chương trình hội nghị.

NGHỈ CÚNG GIỜ TÝ
Tờ của Chí-Thiện Lê Văn Trường xin nghỉ cúng thời Tý vì giàcả, bệnh-hoạn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ càng già lại càng Cúng
nhiều đặng dâng mạng-căn số-kiếp của mình cho Đức ChíTôn định, ấy là bí-mật giải thoát của Chí-Tôn để nơi Cơ TậnĐộ. Dầu đương giờ mình Cúng mà chết trước mặt Người lại
càng hay. Phải tuyên-truyền cho ai-ai cũng đều thấu-đáo
nghĩa-lý Bí-Pháp này. Khi đau ốm nằm dưỡng bịnh hễ nghe
thời Cúng là ngồi dậy dâng Tam-Bửu cho Chí-Tôn." [HỘPHÁP (Ấn-Ký) ]

NGHĨA (Khai Pháp Trần Duy Nghĩa) (Tên)
Xem; Khai Pháp Trần Duy Nghĩa

NGHĨA (Phối Sư Phái Ngọc)
Thầy dạy:Ngày 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)
Nghĩa! Con giáng tửu nghe. Thầy phong cho con chức Phối
Sư phái Ngọc, phải hiệp cùng Trang mà phổ độ nhơn sanh
nghe. Chức phận quan tước con chẳng đặng một phần trăm
Thiên tước, con liệu lấy.
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NGHĨA ĐẠO VỚI ĐỜI
Kinh Sám Hối có câu:
"Ơn trợ giúp khá lo đền báo,
"Giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời."

NGHĨA HỮU BẰNG
Nghĩa hữu bằng 義友朋 Tình nghĩa bạn bè.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Tình huynh-đệ tày non tợ biển,
"Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin.
"Cang tam, thường ngũ phải gìn,
"Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan."

NGHĨA NHÂN
義仁
F: Fidélité et affection.
Nghĩa: Đường lối cư xử theo lẽ phải. Việc hào hiệp nên làm.
Nhân: lòng thương người mến vật.
Nghĩa nhân là điều nghĩa và điều nhân. Nghĩa nhân là hai
điều quan trọng trong Nho giáo, cũng là tôn chỉ của Đạo Cao
Đài.
Kinh Vào Học có câu:
"Buộc yêu thương bạn đồng môn,
"Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm."
(Xem thêm chữ Nhân nghĩa. Vần NH)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGHĨA THẦY TRÒ
Ấy là tình nghĩa giữa Thầy và Trò, dù học bất cứ một ngành
nghề nào, người Thầy dạy cũng là ơn ích. Nhưng chỉ có người
truyền đạt cho chữ nghĩa, đạo đức thì được tuyên dương
nhiều hơn hết. Thánh Hiền có câu: "Nhứt tự vi Sư, bán tự vi
Sư" là một chữ cũng Thầy, nửa chữ cũng là Thầy.
Được sinh ra làm người nơi cõi thế gian này, ai cũng phải học,
dù đó là học nghề nghiệp, học chữ nghĩa hay học đạo lý.
Mạnh Tử nói rằng: Người ta tuy có đạo lý, nhưng cứ ăn no
mặc ấm, ngồi rồi mà không dạy dỗ, thì gần như giống cầm thú:
"Nhân chi hữu Đạo dã, bão thực noãn y, dật cư nhi vô giáo,
tắc cận ư cầm thú"人之有道也,飽食煖衣, 逸居而 無教,
則近於禽獸. Thánh nhân đời trước lấy làm lo điều đó, nên xem
việc giáo hóa là hàng đầu cho con người. Do vậy, Thầy dạy
học được coi là người có ơn nghĩa rất lớn đối với học trò. Ơn
nghĩa của thầy được Nho giáo xếp đứng vào hàng thứ nhì sau
ơn của vua và trước ơn của cha mẹ "Quân – Sư - Phụ" (VuaThầy- Cha)
Tại sao ơn của thầy được coi trọng như vậy? Bởi vì, việc học
của cổ nhân không phải như sự học của bao nhiêu người
ngày nay vẫn hiểu. Cổ nhân học là cốt học đạo của Thánh
hiền để hiểu nghĩa lý, biết phải trái mà sửa mình cho thành
người có đức hạnh. Chính thầy Tử Lộ đã xác định điều đó:
Người quân tử học để hiểu rõ cái đạo "Quân tử học dĩ trí kỳ
đạo" 君子學以致其道 để biết cách cư xử cho phải phép, để có
cái phẩm hạnh đạo đức hơn người thường.
- Một đàng tạo cái hình chất, là ơn cha mẹ
- Một đàng khai hóa tinh thần, ơn của thầy giáo hóa
- Một đàng có vật thực để nuôi dưỡng cho con người, ơn ngọn
rau tấc đất, ơn vua.
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Ấy là ba cái công ơn rất sâu dày.
Chính vì thế, Loan Cung Tử mới nói rằng: Người ta ở đời có
ba người phải thờ kính như: là cha sinh mẹ dưỡng, thầy dạy,
vua nuôi; Không có cha mẹ thì không có ai sinh, không có nuôi
thì không có lớn được, không có dạy thì không thể nên được
người vậy "Dân sinh ư tam sự chi như nhứt, phụ sanh chi, sư
giáo chi, quân tự chi; phi phụ bất sanh, phi tự bất trưởng, phi
giáo bất tri, sanh chi tộc dã" 民生於三事之如一, 父生之,
師教之, 君食之, 非父不生, 非食不長, 非教不知, 生之族也.
Xét thấy ơn của Thầy cũng như ơn vua và ơn sinh thành của
cha mẹ rất cao trọng như vậy, nên Đấng Tiên Nương Đoàn Thị
Điểm đã giáng cơ ban cho chúng sanh Đạo Cao Đài bài Kinh
Tụng Khi Thầy Qui Vị để dành những người học trò tế những
vị thầy kính yêu hầu trả được phần nào ân sâu nghĩa nặng của
sự giáo huấn cho nên người.
Bài Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị do Bà Đoàn Thị Điểm là một nữ
sĩ Việt Nam đặt ra dùng để đồng nhi tụng đọc trong nghi lễ học
trò tế thầy đã qui vị.
"Đường công danh càng nhìn quảng đại,
"Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên."
Đời Tống một triết gia Trung Quốc là Chu Đôn Di mới lập Sư
đạo (Đạo thầy trò), ông cho rằng: Cái đạo của Thánh nhân rất
quí, nhưng phải có thầy dạy mới biết được. Ông đặt vấn đề:
Làm sao khiến cho thiên hạ đều thiện cả? Rằng phải có thầy
dạy, tức là kẻ tiên giác dạy kẻ hậu giác, kẻ mờ tối học kẻ sáng
suốt, như thế thì đạo thầy được thành lập vậy.
Chính vì người xưa xem đạo thầy trò cao trọng như vậy, nên
khi Khổng Tử mất, các môn đồ của Ngài phải để tâm tang ba
năm (Bằng tang cha mẹ), mãn tang họ họp nhau lần cuối cùng
ở trước mộ để khóc Ngài, rồi mới chia tay nhau mỗi người đi
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mỗi nơi. Riêng Tử Cống còn ở lại trong một căn nhà lá để giữ
mộ cho thầy thêm ba năm nữa.
Tiên Nương Đoàn Thị Điểm, trong tác phẩm Nữ Trung Tùng
Phận cũng cho rằng ơn nghĩa thầy dạy học cũng sánh bằng
với công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bà viết:
Con nhờ thầy công danh mới toại,
Như nhờ cha mới giỏi hình dung.
Hai ơn ấy gẫm so đồng,
Nghĩa kia như hiếu, mặn nồng cả hai.

NGHĨA TRỌNG
義重
Nghĩa trọng 義重 là Ân nghĩa rất nặng nề. Muốn nói lên trong
đời này biết bao nghĩa trọng mà kiếp sanh khó trả.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Nối Tông Tổ biết bao nghĩa trọng,
"Cơ nghiệp còn lưu mộng tang du."

NGHĨA TRÚC MAI
義竹梅
Xưa nay các bậc hiền triết có thú chơi thanh cao là chơi cây
kiểng, các loại cây kiểng mà các Ngài thường dụng tới là "Mai,
Lan, Cúc, Trúc" xem như là những người bạn của các Ngài,
mà chính các loại cây này cũng là bốn người bạn thân của
nhau nữa gọi là "Tứ quí" 四貴 Thế nên tình người luôn gắn bó
với thiên nhiên, không thể thiếu, vì nó có tính cách quân tử,
như Cây Trúc lòng rỗng, đốt thẳng, uốn theo chiều gió, tuy
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thân nhỏ mà không khuất phục trước gió giông điên cuồng,
dầu bị quật xuống rồi cũng đứng thẳng lên ngay, đó chứng tỏ
cái hùng khí. Hoa Mai có vẻ đẹp mơ màng duyên dáng, màu
vàng rực rỡ, tượng sự thanh cao, màu vàng là màu Phật
tượng sự thanh khiết, dịu dàng, mà hoa Mai hợp với đất
phương Nam, nên nay Đạo Trời cũng đặt tại miền Nam, đó là
cái "nghĩa" của đất trời dành cho "địa linh nhân kiệt". Cái
"Nghĩa trúc mai" là như thế.
Tiên Cô Thất-Nương Vương thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn tên Đoàn Ngọc Quế cho thi:
Dưỡng sanh cam lỗi tình sông núi,
Tơ tóc thôi rồi nghĩa trúc mai.
Dồn-dập tương-tư oằn một gánh,
Nỗi niềm tâm-sự tỏ cùng ai?

NGHĨA VỤ
義務
F: Devoir, obligation.
Nghĩa vụ 義務:Thiên chức của người ta nên làm trọn ở trong
xã hội.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Qua trách một điều là chư Chức
sắc không dám hy sinh cùng đời, mà không can đảm liều thân
đó thôi. Cười … Khó thật mấy em há! Ôi! Đã nặng mang nghĩa
vụ với đời, thì chất khí sanh phải mong đáp đền tròn nghĩa vụ,
vì vậy mà các Đấng nguyên nhân mỗi phen xuống thế là mỗi
lần âu lo, nhưng mấy em hiểu rằng: Nếu không xuống cõi trần
đây mà thi thố cả tài hùng biện, để lập vị thiêng liêng thì mong
mỏi gì đoạt phẩm".
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NGHỊCH CHA PHẢN BẠN
(Nghịch cha là chống lại với lời dạy bảo của cha; phản bạn là
phản bội lòng tin của bạn bè). Ấy là con người sống mà không
được lòng của ai cả. Trong khi đó cha là người thân mà làm
nghịch lại, Bạn là người đồng hành mà thường phản bội, đúng
là kẻ không tốt. Người vô Đạo.
Thánh ngôn có dạy rằng: "Như kẻ làm quan ỷ quyền bức hiếp
dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường,
các con có biết vì tại sao không? Tại vô đạo!"

NGHỊCH CHÁNH LÝ
逆正理
Đức Hộ Pháp nói: "Lại thấy kẻ dốt ấy kích bác, trở lại chịu thiệt
rằng: Ðạo mình là lầm lạc. Người truyền đạo dường ấy có sai
chánh lý chăng?
- Phải, các con há! Chẳng khác nào ngồi nhà thấy kẻ mắc
mưa ướt mình, nhảy ra che cho ướt, lại khen rằng mát thì
muội lắm đó. Vậy Thầy lại thấy một bọn Môn đồ, khi đến nói
Đạo với kẻ nào thì thẹn thuồng ái ngại. Phải nghịch chánh lý
chăng? - Phải, thiếu tư cách đã đành.

NGHỊCH CHƠN LÝ
逆眞理
Chính ngày 23-08-Bính Dần (Thứ tư: 29-9-1926)
Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ dạy rằng:
"Thầy dạy chư Môn đệ một lần cho mà hiểu và nhớ hằng
ngày. Nhiều đứa đi truyền đạo mà trong lòng kính sợ kẻ thọ
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giáo. Thầy hỏi: Phải nghịch chơn lý chăng? - Phải, các con
há! Kẻ dốt mà dạy người dốt thì cả hai dầu nói tới tận thế cũng
còn dốt".

NGHỊCH ĐẠO
逆道
Nghịch:逆 Trái ngược, chống cự, bội phản. Đạo:道 là lý lẽ, đạo
lý.
Đức Hộ Pháp nói: "Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời
dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thường tình.
Tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng: "Con ôi!
Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa
ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chăm-nom dạydỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng khôn quá
hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý.
Thầy cười rồi tiếp nữa rằng. Thầy muốn Đạo của Thầy làm thế
nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng hiểu đặng, con nghĩ sao
con? Lại cười nữa! Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của Thầy
cũng bắt tức cười theo" (Phương tu Đại-Đạo)

NGHỊCH THIÊN
逆天
Chính là "Nghịch thiên mạng " tức là làm trái với ý Trời . Có
câu: " Thuận Thiên giả tồn
, nghịch Thiên giả vong
"
順天者存逆天者亡 nghĩa là thuận với Trời (là định luật của vũ
trụ) thì còn, làm nghịch lại thì mất . Luật của vũ trụ như đường
rầy (Raill) xe lửa. Nếu vượt ra ngoài thì tai nạn là thế!
Đức Lý dạy ngày 18-1-Đinh Mão (dl: 19-2-1927):
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"Chẳng vì Thánh Thất, Như Nhãn phản ngôn mà trễ phổ thông
Thánh giáo. Cười…Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân
đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng trách là
một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan nghịch
Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công tu, khó
ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bao nhiêu Lão càng giận bấy
nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn
phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Người gia
công độ rỗi. Ngày nay, Lão nhứt định trả lại chùa nầy. Song,
trước khi trả, phải cất Thánh Thất cho xong y như lời dạy. Chư
Đạo hữu phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi
chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh Địa, vả lại
phong thổ thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến đây học Đạo.
Lão muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu".

NGHIÊM KHẮC
嚴克
F: Rigoureux, sévère.
Đức Hộ Pháp xác nhận về giá trị của việc cúng kính: "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 tưngtiu con cái của Ngài lắm! Thoảng có điều gì không cần ích mà
con cái của Ngài nói rằng "không muốn" Ngài cũng bỏ nữa đa!
Từ ngày khai Đạo: Kinh kệ, Lễ bái, sự chi sắp đặt về đạo-đức
cũng chính Đức Chí-Tôn tạo thành, không phải do các Đấng
khác. Ngài buộc mình làm là có cần yếu, hữu ích chi chi đó
Ngài mới buộc, vì cớ nên thời giờ này thấy Bần-Đạo bó buộc
nghiêm khắc quá, có lẽ có kẻ biếng nhác cũng phàn nàn lén
lút. Ngày cuối cùng các Bạn gặp mặt Bần Đạo nơi Thiêngliêng, Bần-Đạo sẽ hỏi các Bạn coi khi còn ở thế Bần-Đạo buộc
cả thảy đi cúng là có tội hay có công? Công hay tội ngày giờ
ấy sẽ có tấn-tuồng tâm-lý ngộ nghĩnh với nhau vô cùng tận.
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Chừng đó mới biết lẽ nên hư. Ngày nay, giờ phút này Bần Đạo
đứng tại giảng đài này để khuyên nhủ, còn biếng nhác quá,
xác thịt đã hư rồi, đến linh hồn phải coi chừng cho lắm, kẻo
ngày kia ăn năn quá muộn". (TĐII / 153)

NGHIÊM THIẾT ĐÀN TRÀNG
嚴設壇場
Nghiêm thiết Đàn tràng 嚴設壇場 hay nghiêm thiết đàn
trường, tức là trang nghiêm thiết lễ đàn cúng tế.
Trong lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu: "Chư Thiên phong
nghiêm thiết Đàn tràng: Hương, đăng, hoa, trà, quả, thanh
chước chi nghi thành tâm hiến lễ."
諸天封嚴設壇場香燈花茶果清酌之儀誠心獻禮

NGHIÊM TRANG
嚴 裝
F: Grave.
Nghiêm-trang 嚴裝: nghiêm chỉnh, đàng hoàng.
Kinh Sám Hối có câu:
"Khi tế tự chớ lờn chớ dể,
"Việc quan, hôn, thủ lễ nghiêm-trang."

NGHIÊM TRỊ
嚴治
F: réprimer sévèrement.
Ðêm 30 tháng chạp Ất Sửu (dl. 12-02-1926)
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Thầy cho ông Cao Quỳnh Cư bài thi:
Sắp út thương hơn cũng thế thường,
Cái yêu cái dại mới là thương.
Thương không nghiêm trị là thương dối,
Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.
Cư, Tắc, Sang! Trong năm mới này Thầy trông mong ba con
rõ thấu đạo đức hơn nữa, gắng chí nghe!

NGHIÊM TRỪNG
嚴惩
F: Punir sévèrement.
Kinh Sám Hối có câu:
"Phận làm chủ lấy lời nhỏ-nhẹ,
"Mà nghiêm-trừng mấy kẻ tôi-đòi."

NGHIỆP
業
Có hai nghĩa : Nghiệp căn và Nghiệp chướng
Nghiệp (S: karma; P: kamma) Nguyên nghĩa là "hành động";
khái niệm rất quan trọng của Đạo Phật, dùng chỉ qui luật
chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo Đạo Phật, mỗi
tác động (nghiệp) – dưới một điều kiện nhất định – sẽ tạo
thành một quả (s, p: phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở
lại người tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt:
Thiện; (s: kuśala) hay xấu: Bất thiện (s: akuśala) và là một
hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết
nơi tâm thức của người tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng
theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả
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chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái
sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi
trong Luân hồi (s, p: saṃsāra).
Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân,
thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi người ta có ý làm cái gì
thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay
không. Chính tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ
không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát
từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt
trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm
dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ bỏ
nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực
không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều được quyết
định sẵn (thuyết định mệnh). Nghiệp làm con người tái sinh
trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành
động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp
sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm
trong tay con người."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NGHIỆP CĂN
業根
F: L'origine de Karma.
Nghiệp là con đường đi từ Nhân tới Quả. Căn nghĩa chính là
rễ (rễ cây, tức là cây thì có rễ bám vào đất). Người thì có nơi
chốn hay là nguồn phát xuất
Thi văn dạy Đạo có câu:
Tiền khiên đã mãn nghiệp căn xưa,
Phải biết ăn năn chiếm thượng thừa.
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NGHIỆP CHƯỚNG
業障
F: L'obstacle de Karma.
(Nghiệp 業 là những việc làm có tác động của thân, khẩu, ý;
Chướng 障: trở ngại trên bước đường). Nghiệp chướng là
đời trước phạm những nghiệp ác cho nên đời nay thành ra tội
chướng. Chính con người tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác,
thì chính con người sẽ được hưởng hay phải chịu hậu quả của
nghiệp báo ấy. Theo Kinh Pháp Cú, Đức Phật ví nghiệp "như
sét do sắt sinh ra rồi trở lại ăn sắt, còn ác nghiệp do người ta
gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác".
Nghiệp chướng có hai loại: Phiền não chướng 煩惱障 và Sở tri
chướng 所知障. Chấp truớc là nguồn gốc phiền não chướng,
vọng tưởng là nguồn gốc của sở tri chướng. Mục tiêu của sự
tu hành là chuyển hóa toàn bộ vọng tưởng và chấp truớc để
khôi phục lại Thiên Tánh hay Phật tánh.Nghiệp là con đường
đi từ Nhân tới Quả. Nghiệp được tạo ra bởi các việc làm lành
hay dữ trong kiếp trước, tuy nó vô hình nhưng nó ảnh hưởng
lên kiếp sống hiện tại, bằng sự may và sự rủi, để làm cho kiếp
sống hiện tại được hạnh phúc hay đau khổ. Việc làm lành sẽ
tạo nên Nghiệp lành (Thiện nghiệp), cái Nghiệp lành nầy nó
theo ủng hộ mình, nâng đỡ mình (mà mình gọi đó là dịp may).
Còn việc làm ác sẽ tạo ra Nghiệp ác (Bất thiện nghiệp), cái
Nghiệp ác nầy nó theo báo hại mình (mà gọi đó là xui xẻo, rủi
ro) khiến bị hoạn nạn tai ương và phiền não. Vậy, Nghiệp
chướng là những ngăn trở khó khăn trong kiếp sống hiện tại
do Nghiệp ác tạo ra. Cũng đồng nghĩa với nghiệt chướng.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nguyên kiếp trước một nhà chung ở,
Vì đầu xanh gây nợ oan khiên.
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Khiến nên nghiệp chướng trần duyên
Sông mê bể khổ chiếc thuyền chơi-vơi.

NGHIỆP HỒNG
業洪洪
F:Grande oeuvre.
Nghiệp: Nghề nghiệp, sự nghiệp, tài sản. Hồng: cả, to lớn.
Nghiệp hồng là sự nghiệp to lớn.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Nghiệp hồng dẫn tử hồi môn,
"Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung."
"Nghiệp quả của chúng ta, do Phật Mẫu tạo thành, Phật Mẫu
lại đem ta trả về cựu nghiệp, còn Chí Tôn do cựu nghiệp ấy
mà định vị".

NGHIỆP HỒNG QUÂN
業洪鈞
E: The Creator.
F: Le Créateur.
(Hồng: To lớn. Quân: cái bàn xoay của người thợ nặn đồ gốm.
Hồng quân là cái bàn xoay lớn của người thợ nặn đồ gốm,
cũng nghĩa là trái cân, sự công bình). Nghiệp Hồng Quân là
chỉ Đấng Tạo Hóa, hay Hóa Công, vì Ngài giống như người
thợ dùng cái bàn xoay to lớn nặn ra vạn vật và Ngài rất công
bình. Có câu: "Hồng Quân đào vạn loại, Địa khối bẩm quần
sanh"; nghĩa là Trời nắn ra muôn vật, Đất nuôi sống chúng
sanh. Vậy Nghiệp Hồng Quân là đại nghiệp của Đấng Thượng
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Đế hay là Đức Chí Tôn đã đến ban cho, con người có bổn
phận gìn giữ đó là nền Đại Đạo ngày nay.
Đức Lý Đại Tiên giáng cơ ban cho vào năm Đinh-Sửu (1937).
Đây là bài thơ thể Đường-luật (Thất ngôn bát cú: tức nhiên là
loại thơ 8 câu, mỗi câu 7 chữ; như vậy tổng cộng là 56 chữ)
dài gấp đôi bài thơ Tứ tuyệt. Bài thơ này đặt trên Cung Đạo
Đền Thánh- Tòa Thánh Tây Ninh- Bài này là một trong ba bài
cũng viết bằng chữ Nôm: viết từ phải sang trái, từ trên xuống
dưới, đến câu thứ ba thì dừng ở chữ thứ tư, nghĩa là bài thơ
thứ nhì này cũng chỉ viết có 18 chữ như hai bài thơ kia. Tức
nhiên là:

"Viết thử Thiên-thơ với nét trần.
"Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng-quân.
"Chuyển luân Thế sự………….

Nguyên văn như sau:
Viết thử Thiên-thơ với nét trần.
Hầu sau bền giữ nghiệp Hồng-quân.
Chuyển-luân thế sự đưa kinh Thánh
Trừ diệt tà-gian múa bút Thần,
Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
Nầy xem nước Lỗ biến hình Lân.
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Công-danh nước Việt tay đành nắm,
Mưa móc dân-sanh gắng gội nhuần.
Như trên đã nói ba bài thơ chữ Nôm đều dừng ở chữ thứ tư
trong câu ba, tức nhiên toàn bài chỉ có 18 chữ như các bài thơ
trước. Câu sau cùng ấy là "Chuyển luân thế sự…" câu thơ bỏ
lửng này có ý khuyên cả chúng sanh trong trần thế khi đã
nhập môn rồi phải biết "chuyển luân thế sự.." mà chuyển như
thế nào? Hẳn là chuyển chính bản thân mình, tức là phải tùng
quyền pháp Đạo đừng để thất thệ hay phạm thệ với Chí-Tôn
mà phải bị đoạ, khó mong trở lại cùng Thầy. Vì khi vào ĐạiĐạo làm Môn đệ của Chí-Tôn, là mình có dự phần làm chủ
quyền về mối Đạo ấy, trách nhiệm mỗi người tín-hữu Cao-Đài
là phải lo "Xây cơ chuyển thế bảo tồn Vạn linh" là vậy.
Bởi "Nếu người nào không Nhập-môn làm Môn-đệ Đức ChíTôn thì không thế gì vào được Cực-Lạc thế-giới, vì các Đạogiáo đã bị bế, chỉ còn lại nền Đạo Thánh truyền của Di-LạcVương tận độ mà thôi"
Đức Hộ-Pháp, Ngài quả-quyết: "Nếu không đi vào con đường
Tam-kỳ Phổ-Độ thì không thế gì đi con đường nào mà về CựcLạc Thế-giới là vậy đó. Phương-pháp độ dẫn chỉ có khuyên
các chơn-linh dầu nguyên-nhân hay hoá nhân đoạt được chữ
"Hoà" với chữ "Nhẫn" mới về nơi cửa này được, dầu cho vạn
kiếp sanh dày công tu-luyện mà còn ganh-ghét thì sẽ bị vào
tay Chúa quỉ, không trông gì về cùng Thầy được"

NGHIỆP HỮU HÌNH
業有形
Nghiệp hữu hình hay Hữu hình nghiệp 有形業 tức là nghiệp
quả tạo ra ở cõi trần. giờ đây khi hồn về đến từng trời này thì
nó hiện tượng đủ cả hình thái vô vi, tức nhiên nó hiện rõ và
đầy đủ trong cõi này, không thiếu một thứ gì hết.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Diệt Bửu ngọc rèm đã xủ,
"Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi."

NGHIỆT BÁO OAN GIA
F: Rétribution.
Nghiệt: Mầm ác, việc ác, nghiệp ác. Báo: đáp lại. Nghiệt báo
là báo đáp lại cái nghiệp ác đã tạo khi trước.
Sự báo đáp nầy có thể xảy ra nhãn tiền hay trong một kiếp,
hay phải chờ đợi đến kiếp sau.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm cho chồng vợ lìa xa,
"Cả đời nghiệt-báo oan-gia chẳng rời."

NGHIỆT CẢNH ĐÀI
孽鏡臺
Nghiệt cảnh Đài còn gọi là Đài Nghiệt Cảnh là nơi rọi sáng
các việc lỗi lầm. (Trang 83-Q.1)
Thầy dạy: "Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến
ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái chơn linh khí
huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình mới có sanh
sanh, tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt máu là một
khối chơn linh, như các con dâm quá độ thì sát mạng chơn
linh ấy. Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt Cảnh Ðài
mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng. Phải giữ gìn
giới cấm ấy cho lắm".
Đức Phật Quan Âm dạy:Bần nữ xin chào chư thiện tín.
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THI
QUAN môn rạng chiếu bóng cờ Nam,
ÂM đức giồi trau rửa thế phàm.
BỒ liễu dầu cho sương khói đọng,
TÁT khô khổ hải cũng thành nam.
Bần Nữ đến để đôi lời cho thiện nam Cát hiểu lẽ huyền vi nơi
Lạc Cảnh: Mỗi chơn linh khi đã mãn căn qui hồi Thiên giới đều
phải đến nơi Nghiệt Cảnh Đài đặng ôn lại tội phước đã tạo
nên. Khi về đến đó rồi thì một mảy gì cũng không thể giấu
đặng. Bao nhiêu kiếp đều diễn ra trước mắt, rồi tự mình định
lấy phận mình, chớ chẳng ai hành phạt hay thăng thưởng. Đó
là Tòa phán xét lương tâm. Ông tòa lại chính là bổn nguyên
chơn linh của mình. Vì cớ cơ thưởng phạt thiêng liêng không
một ai có thể kêu rên bởi lẽ bất công hết thảy. Như vậy thì nhũ
mẫu của thiện tín cũng ở trong khuôn luật ấy. Bần Nữ vì cảm
thương lòng thành kính của thiện tín mà chỉ dẫn cho đôi điều.
Từ đây, thiện tín khá luôn luôn tụng Di Lạc Chơn Kinh cho
người, phải luôn tụng Cầu siêu và Cầu hồn đặng rửa bớt sự
nặng nề cho vong linh. Còn âm chất thì càng nhiều lại càng
hay, phương độ rỗi ấy là nhờ nơi lòng hiếu nghĩa của thiện tín
mà làm giảm bớt phần nghiệt chướng nơi cõi thiêng liêng cho
nhũ mẫu của thiện tín.
Nhưng thiện tín cũng nên biết rằng, khi đã độ rỗi được vong
linh kẻ tội lỗi thì âm chất của thiện tín cũng đã sang bớt cho
vong linh ấy chút ít rồi. Như vậy, thiện tín cần phải lập công
đức thêm đặng đền bù vào chỗ đã mất. Đó là chỉ nói về sự độ
rỗi vong linh của kẻ thân thuộc mà thôi.
Chí Thiện Mậu bạch:…
- Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải
luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ
thêm công đức. Thân mẫu của thiện tín đã qua khỏi Ngân Kiều
rồi. Chư thiện khá lưu tâm mà giữ cho tròn âm đức nghe!"
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NGHIỆT CĂN
孽根
(Nghiệt là mầm ác, căn là gốc rễ do hành vi trong kiếp sống
trước). Nghiệt căn là những việc làm ác độc trong kiếp trước,
tạo thành gốc rễ để báo ứng những ác quả trong kiếp sống
hiện tại mà con người phải gánh chịu.
Ông Thái Công dạy rằng: Gần son thì đỏ, gần mực thì đen,
gần người hiền thì sáng, gần người tài thì trí, gần kẻ ngây thì
dại, gần người lành thì có đức, gần người trí thì thông minh,
gần kẻ ngu thì ám muội, gần kẻ nịnh thì bợ đỡ, gần kẻ trộm thì
sinh giặc "Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc, cận hiền giả
minh, cận tài giả trí, cận si giả ngu, cận lương giả đức, cận
nịnh giả siểm, cận thâu giả tặc"近朱者赤, 近墨者黑, 近賢者明,
近才者智, 近癡者愚, 近良者德, 佞者諂, 近偷者賊.
Thánh nhân xưa cũng thường nói: Ở gần với người tốt, như đi
giữa đám mù sương, tuy chẳng ướt át mà dầm thấm mát mẻ.
Còn ở chung với người không biết lẽ phải, thì cũng như ngồi
giữa hàng cá ương, dầu chẳng dơ áo, mà nghe mùi hôi thúi
"Dữ hảo nhân xử như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời
thời tư nhuận; dữ vô thức giả xử như bào ngư tứ trung tọa, tuy
bất ô y, thời thời văn xú 與好人處 如霧露中 行, 雖不濕衣,
時時滋潤, 與無識者處如鮑魚肆中坐, 雖不污 衣, 時時聞臭
Thế nên trong buổi Đại-Đạo này người học Đạo phải biết biệt
phân chơn giả, trắng đen, là phải chọn bạn mà chơi. Câu "Gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng" đúng muôn đời.
Kinh Vào Học có câu:
"Gần điều nên, lánh lẽ hư,
"Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn."
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NGHIỆT CHƯỚNG
孽障
(Nghiệt 孽 là Cái mầm của việc làm ác. Chướng 障 là Sự ngăn
trở, sự trở ngại). Nghiệt chướng là Sự trở ngại hay ngăn trở
do các mầm ác gây ra.
Những hành vi hung ác trong kiếp trước do mình làm ra sẽ tạo
nên nghiệp quả mà kiếp này phải thọ nhận. Ác nghiệp đó gây
nhiều trở ngại trong kiếp sống hiện tại của chúng ta, nên được
gọi là chướng. Như bệnh chướng, tai chướng, phiền não
chướng...Nỗi nghiệt ấy biến thành Nghiệp là con đường đi từ
Nhân tới Quả. Hai từ ngữ: Nghiệt chướng và Nghiệp chướng,
xem như đồng nghĩa, nhưng Nghiệt chướng có ý nghĩa rõ rệt
hơn (Một đằng là sự việc, một đằng là hậu quả)
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối:
"Dầu nghiệt chướng số căn quả báo,
"Đừng hãi kinh cầu đảo Chí-Tôn."

NGHIÊU THUẤN
堯舜
Nghiêu Thuấn 堯舜 là hai vị Vua trong đời Thượng Cổ:
- Nghiêu 堯: Tên Triều đại của vua Nghiêu là Đào Đường
(2357-2256 trước D.T). Ngài họ Y Kỳ, tên Phóng Huân, con bà
Khánh Đô, phi thứ tư vua Đế Cốc, đóng đô tại Bình Dương, trị
vì 72 năm và 28 năm với vua Thuấn đắp đê bảo vệ đồng áng.
Vua có chín trai, hai gái mà phế Thái tử Đan Châu, lựa ông
Thuấn là người hiền đức để truyền ngôi và gả cho hai người
gái là Nga Hoàng và Nữ Anh.
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- Thuấn 舜: Tên triều đại của vua Thuấn Hữu Ngu (2255-2206
tr.D.T), cháu tám đời vua Huỳnh Đế, họ Diêu tên Trùng Hoa,
con ông Cổ Tẩu. Ông Thuấn rất hiếu thảo, mẹ mất sớm. Cha,
tính hung dữ, cưới người vợ khác sanh ra Tượng. Cha và mẹ
ghẻ ghét ông, nhiều phen mưu giết, nhưng ông đều thoát khỏi
chết mà vẫn chẳng oán hờn. Lòng hiếu của ông cải hóa cha,
mẹ ghẻ và em kế.
Vua Nghiêu nghe tiếng đến tìm, gả hai người con cho và
nhường ngôi. Vua Thuấn đóng đô tại Bồ Phan, làm vua 48
năm, theo gương vua Nghiêu, không truyền ngôi cho con là
Thương Quân mà nhường ngôi cho vua Vũ.
Vua Thuấn băng hà tại Thương Ngô, thọ được 101 tuổi.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Nghiêu Thuấn lương dân, an cư lạc nghiệp, cộng
hưởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước"
堯 舜 良 民, 安 居 樂 業, 共 享 盛 治 太 平, 清 閒 幸 福
Câu 09 trong bài U-Minh-Chung có câu:
"Nam mẫu Đông giao cu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt"

NGHINH PHONG ĐÀI
Cửu Trùng Đài & Nghinh Phong Đài
Cửu Trùng Đài là một kiến trúc lớn, gồm 9 cấp từ thấp dần lên
cao, nối liền Hiệp Thiên Đài và Bát Quái Đài.
Cấp thứ 1 thấp nhứt (từ Hiệp Thiên Ðài đếm vào), cấp thứ 2
cao hơn cấp thứ 1 là 18 phân, lên đến cấp 5 là cấp chính giữa
Cửu Trùng Ðài, vị trí ngang với 2 cửa hông Tòa Thánh.
Nơi cấp thứ 5 nầy dành cho Chức sắc phẩm Giáo Hữu và
tương đương chầu lễ Đức Chí Tôn. Phía trên nóc của cấp nầy
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có một kiến trúc đặc biệt gọi là Nghinh Phong Đài, để nghinh
tiếp các Chức sắc được phong thưởng vào hàng Thánh. (Ngài
Khai Đạo Phạm tấn Đãi dịch Nghinh Phong Đài ra tiếng Pháp
là : Le Dôme de Canonisation) [Nghinh là nghinh tiếp, Phong
là phong thưởng, Đài là cái lầu cao]. Cho nên cấp bên dưới
Nghinh Phong Đài dành cho phẩm Giáo Hữu là phẩm khởi đầu
của hàng Thánh, đối phẩm Địa Thánh.
Nghinh Phong Đài gồm có
3 phần :
- Phần dưới hình vuông,
tượng trưng Đất.
- Phần giửa hình ống tròn,
tượng trưng Trời, vì người
xưa cho rằng Trời tròn Đất
vuông (Thiên viên Địa
phương).
Trời là Dương, Đất là Âm,
Âm Dương tương hiệp mới
phát khởi Càn khôn Vũ trụ
và hóa sanh vạn vật.
- Phần trên của Nghinh
Phong Đài là một bán cầu úp
xuống, có vẽ bản đồ các lục địa và đại dương của Địa cầu,
tượng trưng cõi trần của nhơn loại. Phía bên trên bán cầu nầy
là hình Long Mã phụ Hà Đồ (Xem giải thích nơi mục số 18).
Trở xuống các cấp Cửu Trùng Ðài, 2 cây cột rồng xanh giữa 2
cấp thứ 5 và thứ 6 có đúc 2 cái Giảng đài. Sau mỗi đàn cúng
có Chức sắc lên đứng trên Giảng đài nầy thuyết đạo. Chức
sắc Nam phái đứng thuyết đạo bên Giảng đài phía Nam phái,
Chức sắc Nữ phái lên đứng trên Giảng đài phía Nữ phái. Đặc
biệt trong các thời cúng Tiểu đàn hay Đại đàn, một vị Giáo Sư
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

141

phái Ngọc lên Giảng Đài Nam phái để xướng lễ, và một Chức
sắc Bộ Nhạc lên Giảng đài Nữ phái để ra hiệu lịnh điều khiển 3
Ban Nhạc, Lễ và Đồng nhi.
Lên đến cấp thứ 9 là cấp cao nhứt Cửu Trùng Ðài, tiếp giáp
với Cung Đạo, ở chính giữa có 7 cái Ngai sơn son thếp vàng
rất long trọng và lộng lẫy, đặt trên bục gỗ, chia làm 3 lớp : 1
Ngai Giáo Tông đặt trên cao hơn hết, kế dưới là 3 Ngai
Chưởng Pháp nhỏ hơn, dành cho 3 vị Chưởng Pháp 3 phái,
đặt theo hàng ngang, và chót hết là 3 Ngai Đầu Sư dành cho 3
vị Đầu Sư 3 phái Thái, Thượng, Ngọc.
Thượng Chưởng Pháp và Thượng Đầu Sư ngồi trên 2 cái
Ngai đặt ở hàng chính giữa, trước Ngai của Đức Giáo Tông.
Thái Chưởng Pháp và Thái Đầu Sư ngồi trên 2 cái Ngai đặt
hàng bên tay trái của Đức Giáo Tông.
Ngọc Chưởng Pháp và Ngọc Đầu Sư ngồi trên 2 cái Ngai đặt
hàng bên tay mặt của Đức Giáo Tông.
Việc làm 7 cái Ngai nầy do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy Ông
Giáo Hữu Kiệt coi sóc mướn thợ làm vào ngày 12-8-Bính Dần
(dl 17-9-1926).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 44 : "Kiệt! Con phải giúp Thơ trong
việc lập Thánh Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc mướn
thợ làm 7 cái ngai : Một cái trọng hơn hết cho Giáo Tông, 3 cái
cho 3 vị Chưởng Pháp, 3 cái cho 3 vị Đầu Sư; nhứt là cái ngai
của Giáo Tông phải làm cho kỹ lưỡng, chạm trổ Tứ linh,
nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm 2 con Rồng, còn của
Chưởng Pháp chạm 2 con Phụng, của Đầu Sư chạm 2 con
Lân, nghe à!"
Hai bên 7 cái Ngai nầy là 2 hàng tàn, mỗi hàng 3 cây tàn với 3
màu : Vàng, Xanh, Đỏ.
Cấp thứ 8 (dưới cấp thứ 9 có 7 cái Ngai), 2 bên có 2 Dàn Bát
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Bửu, mỗi bên có 3 cây lọng đặt xen kẽ vào.(Xem giải thích
Dàn bát Bửu nơi mục số 20).
Bát Quái Đài
Bát Quái Đài là cái đài cao có hình 8 cạnh đều nhau, mỗi cạnh
là một cung của Bát Quái. Tám cạnh là 8 cung Bát Quái, gồm :
Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
Bát Quái Đài dùng làm nơi thờ Đức Chí Tôn, các Đấng Giáo
chủ và chư Thần Thánh Tiên Phật. Mỗi khi cúng đàn tại Tòa
Thánh, đều có Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật
giáng ngự chứng lễ.
Khoảng giữa Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài là Cung Đạo.
Các cây cột Rồng ( Long trụ ) nơi Bát Quái Đài đều quấn rồng
vàng.
Ở từng trệt, Bát Quái Đài có 12 cấp hình 8 cạnh đều nhau, bên
ngoài lớn và thấp, vô trong nhỏ lại và cao hơn, xếp như bực
thang, mỗi cấp cao 10 phân. Tất cả các cấp Bát Quái đều làm
bằng đá mài màu vàng, cả các mái cong trên nóc cũng được
sơn màu vàng.
Trung tâm của Bát Quái Đài ở từng trệt nầy là một cây trụ lớn,
rất chắc chắn để giữ vững Quả Càn Khôn bên trên.
Trên mặt của phần Trung tâm Bát Quái có cẩn đủ 8 Cung Bát
Quái, 8 Cung nầy có vị trí đặc biệt khác hơn Tiên Thiên Bát
Quái Đồ của Phục Hy và Hậu Thiên Bát Quái Đồ của Văn
Vương, vì đây là Bát Quái Cao Đài.
Đức Chí Tôn giáng cơ dạy về vị trí các cung Bát Quái của Đạo
Cao Đài như sau :
" Thầy dạy : Tòa Thánh day mặt về hướng Tây, tức là chánh
Cung Đoài, ấy là Cung Đạo, còn bên tay trái Thầy là Cung
Càn, bên tay mặt Thầy là Cung Khôn. Đáng lẽ Thầy phải để 7
cái ngai của phái Nam bên tay trái Thầy, tức bên Cung Càn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mới phải, song chúng nó vì thể Nhơn Đạo cho đủ Ngũ Chi, cho
nên Thầy buộc phải để vào Cung Đạo là Cung Đoài, cho đủ
số." (Trich Pháp Chánh Truyền Chú Gỉải, trang 41).
Các quẻ trong Bát Quái Cao Đài, nếu đem so sánh với Hậu
Thiên Bát Quái Đồ thì thấy rằng : thứ tự các quẻ giống nhau,
nhưng chiều quay khác nhau. Bát Quái Hậu Thiên quay theo
chiều kim đồng hồ, còn Bát Quái Cao Đài quay ngược chiều
kim đồng hồ, tức là cùng chiều quay tự nhiên của Địa cầu,
cũng là chiều quay tự nhiên của vũ trụ.
Trục Đông Tây của Bát Quái Cao Đài giống với trục Đông Tây
của Bát Quái Hậu Thiên, tức là trục của 2 cung Chấn, Đoài;
nhưng trục Bắc Nam của Bát Quái Cao Đài và của Bát Quái
Hậu Thiên đối ngược nhau, 2 Cung Khảm và Ly đổi chỗ cho
nhau.
Nếu so sánh Bát Quái Cao Đài với Bát Quái Tiên Thiên, vị trí
các Cung hoàn toàn khác nhau
LỊCH SỬ KIẾN-TRÚC
TÒA-THÁNH
Ðây là một thiên sử kiến-trúc Tòa-Thánh, do cơ bút ThiêngLiêng điều khiển, thể hiện những bí ẩn kỳ hoặc sẽ làm cho dukhách hồi-hộp, khấp-khởi tâm-hồn khi nghe kể lạị..
Trước năm 1926, nơi xây cất Tòa-Thánh hiện tại là một khu
rừng cấm hoang-vu vắng-vẻ mênh-mông... Ngày cũng như
đêm, cảnh tịch-mịch nầy chỉ nghe vang tiếng cọp kêu, vượn
hú, voi gầm; không một tiếng người khua động...
Thuở ấy, thành-phố Tây-Ninh chỉ là một khu chợ nhỏ. Từ tỉnh
lÿ Tây-Ninh vào đây cách năm cây số ngàn. Dọc đường phần
nhiều là rừng hoang, thỉnh thoảng chỉ thấy vài túp lều tranh
lác-đác bên đường.
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Trên con đường rừng hoang nầy, nếu một người, một bóng thì
chưa chắc được an toàn bổn mạng... Sự khó khăn ấy nhứt là
đối với ác thú... Còn khí hậu rừng thiêng nước độc lại là một
điều đáng kể. Ai không hạp, thì bị chói nước, hoặc mắc bệnh
sốt rét rừng, dần dà bổn mạng sẽ không còn...
Cảnh tượng kinh hồn như thế vẫn với thời gian âm thầm đi
qua năm, tháng...
Bỗng một hôm, có một đoàn người tất tả, ngược xuôi; băng
mình vào đây, tìm vị trí xây cất Tòa-Thánh.
Ðoàn người nầy do Ðầu-Sư Thái-Thơ-Thanh vâng lịnh Thánhngôn của Ðức Lý-Thái-Bạch hướng dẫn...
Bài Thánh-ngôn ấy cầu tại chùa Gò-Kén ngày 21-02-1927,
nhằm ngày 20 tháng 1 năm Ðinh-Mão như sau:
.....................................
"Thái-Thơ-Thanh, Lão cậy hiền-hữu một phen nữạ Mai nầy đi
lên đường trên, gọi là đường giây thép, nhắm địa thế dài cho
tới ngã ao-hồ, coi hiền-hữu thấy đặng chăng cho biết?
"Lão đã nói rằng: mỗi sự chi chi đều bày trước mắt nhơn sanh
hết, chư hiền-hữu đừng sợ ai hết, hễ sợ thì chối quyền
Thiêng-Liêng thì còn gì Ðạo nghe à!..."
Bởi trước kia cũng đã đi tìm vị trí nhiều phen, thế mà không
được nên Ðức Lý-Thái-Bạch giảng dạy bài Thánh-ngôn trên.
Nhờ Thiêng-Liêng chỉ dạy, Ðầu-Sư Thái-Thơ-Thanh mới dẫn
nhóm người đến đường giây thép mà băng vào rừng cấm nầy
nhắm hướng gần ao-hồ làm vị-trí...
Cách vài ngày sau, Ðầu-Sư Thái-Thơ-Thanh cùng một nhóm
người nhất định lấy vị-trí hiện hữu, vì nơi đây có nhiều hiện
tượng khác thường.
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Khi tìm được trở về cầu cơ, Ðức Lý-Thái-Bạch giáng cơ đề
ngày 24-02-1927 nhằm 23 tháng 1 năm Ðinh-Mão dạy rằng:
".....................................
"....... Lão khen Thái-Thơ-Thanh phải đó đa! Tưởng chư hiềnhữu không thấy nữạ Lão cắt nghĩa vì sao cuộc đất ấy (vị-trí
xây cất Tòa-Thánh hiện giờ) gọi là Thánh-Ðịả Sâu hơn 300
thước như con sông, giữa trung tim đất giáp lại trứng giữa 6
nguồn. Làm như 6 con Rồng đoanh nhau, nguồn nước ấy
chảy trúng ngay đảnh núi (núi Bà Ðen) mà gọi là LỤC LONG
PHÒ ẤN. Ngay miếng đất đó đặng 3 đầu, một đầu ra giếng
mạch ao hồ, hai đầu nữa bên cụm rừng bên kiạ Người LangSa (người Pháp nguyên lúc ấy nước Việt-Nam ta bị Pháp đô
hộ) chỉ đòi 20.000, nói rồi trả đúng 15 ngàn. Lão dặn thì thành
trả 17 ngàn, 18 ngàn thì đặng.
"Còn xin khai khẩn miếng đất rừng bên kia nữa mới trọn đất
nay còn rõ miếng đất xung quanh. Thánh Ðịa ngày sau hóa
vàng. Chư hiền-hữu biết lo lập ngày sau rất quí báu". (Chúng
tôi xin độc giả lưu ý: chúng tôi triệt để tôn trọng sự tín-ngưỡng
cơ-bút củaTôn-giáo Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, nên lược thuật
đúng tinh-thần tài liệu của Hội-Thánh không hề vẽ vời, hoặc
thêm, bớt...)
Thế rồi từ ngày bài Thánh-ngôn trên dạy; một nhóm người thọ
giáo Cao-Ðài xông vào đây nỗ lực khai thác rừng hoang bứng
gốc, đốn cây cất trại và lưu lại đây làm việc...
Nhiều truyền thuyết rằng sự khổ sở, vất vả của họ không biết
bao nhiêu mà kể.
Buổi Ðạo chưa nên hình, những người làm công quả không
cơm mà ăn, hằng ngày bữa cháo, bữa rau, thế mà nhờ tinh
thần sốt sắng và quyền lực Thiêng-Liêng hỗ trợ nên họ vẫn
mạnh mẽ như thường, mặc dù phải nằm sương gối tuyết.
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Công lao chịu nhọc khai thác rừng hoang, đắp bồi cuộc đất
nầy, người Tần-Nhơn (Miên) và một nhóm dân-tộc thiểu số tục
gọi là Tà-Mum cũng là đáng kể. Họ làm lụng vất vả, đói khát
thảm thương, hy sinh ngày tháng bỏ việc gia đình...
Nhờ vậy, chẳng bao lâu vùng đất nầy được hoàn thành và
dựng lên túp lều tranh ba gian làm đền thờ tạm.
Thuở sơ khai, đạo Cao-Ðài thật linh hiển, huyền-diệu vô song.
Những người làm công quả khai rừng đào đất rất nhọc nhằn
nhưng mỗi khi bịnh hoạn thì có thể cầu cơ (phương pháp cầu
cơ nầy, hiện nay Tòa-Thánh Tây-Ninh còn thực hiện trong việc
truyền giáo) chỉ vài thứ lá cây làm thuốc, thế mà giúp được
những người công quả qua cơn bịnh hoạn.
Nhờ hiệu lực bảo trợ linh thiêng ấy, nên sự phá rừng đào đất,
xây nền chẳng bao lâu thì được hoàn thành.
Từ ngày nơi đây dựng lên mái nhà tranh ba gian làm TòaThánh tạm, thì những người xa xôi đến viếng kẻ cúng vài xu,
người đôi ba cắc... số tiền nầy Hội-Thánh dành dụm lại chờ khi
xây cất Tòa-Thánh.
Còn những người lo việc Ðạo vẫn dầm sương, giải nắng; ăn
thì cháo rau qua bữạ
Tháng, ngàỵ.. nơi chốn rừng hoang vắng vẻ nầy, bên cội cây
già, hoặc trong cảnh rừng tịch mịch âm-u, có những tiếng cưa
cây, đào đất, hòa với giọng thơ buồn buồn, ai ngâm vọng lạị..
Dù vất vả, hy-sinh vì Tôn-giáọ..
Sớm: cháo, rau; chiều: dưa muối qua ngàỵ..
Mặc thế nhân còn rộn rực chốn trần aị
Bao lạc thú, chừ đây vui cửa Ðạo!
Thế cuộc đã chuyển vần xoay máy Tạo:
Bến trầm luân: điên đảo chốn phồn hoa;
Kiếp trần gian: sanh, sống, bịnh rồi già!
Ai ôi! thấu đời ta ta đâu mấy chốc!...
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thân tôi mọi cho sinh tồn vật chất
Sống thì buồn đau; thác lại gì đâủ!
Ðời triền miên trong những nỗi ưu sầu!
Thôi gắng bước, đường tu toan lập đức...
Khai Ðại-Ðạo, mê trần nay tỉnh giấc...
Trở về đây kinh kệ: sớm, chiều vuị..
Ôi! Thế nhân còn lắm cảnh ngậm-ngùi!
Ðời bao nã! Chừ đây ôi bao nã!.!.
Thơ của T.L. Thiền-Giang Phan Văn Tân)
Thế rồi, thời-gian âm-thầm trôi quạ.. nơi đây sự hoạt động vẫn
triền-miên mãi-mãị..
Hằng ngày tiếng cưa cây, đẻo cột; tiếng đào đất, xây nền vẫn
vang-vang như tiếng lòng thời gian chuyển dịch...
Mãi đến năm 1933 mới khởi công tạo tác Tòa-Thánh hiện giờ.
Sự kiến-trúc Tòa-Thánh nầy do Ðức-Chí-Tôn và Ðức Lý-TháiBạch giáng cơ điều-khiển. (Hiện nay, theo cơ bút Thiêng-Liêng
dạy thì Ðức Lý Thái-Bạch là Nhứt-Trấn Oai-Nghiêm kiêm
Giáo-Tông về phần vô-vi của nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ).
Lược đồ, Ðức Lý Thái-Bạch đã giáng cơ chỉ dạy từ năm 1927
như sau:
Ngày 27 Février 1927....................
"........ Thánh-Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống. Còn
Hiệp-Thiên-Ðài tạm phải cất trước Thánh-Thất tạm. Ðạo-hữu
lại, biểu khai phá đám rừng trước miếng đất ấỵ Như vậy ngay
trung tâm rừng cách miếng đất trống chừng ba tấc rưỡi, đóng
một cây cọc, đó Hiệp-Thiên-Ðài như vậỵ Ngoài bàu Cà-Na
(Ðộng-Ðình Hồ) vô chừng 50m, đóng một cây nọc ranh phía
Ao Hồ trở vô chừng 70m, đóng cây nọc ấy là khuôn viên TòaThánh. Lão dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất trống phải đo
vô Bàu Cà-Na 27m Lang Sa nghe à! Từ vuông 27m mỗi góc
của Ðài Bát-Quái, bề cao 9m; hình nóc mô lên, chỉ tám góc
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cho phân minh, trên đầu Ðài phải để cây đèn màu xanh, kế
nữa là Chánh-Ðiện, bề dài 81m, bề ngang 27m. Lão phải vẽ
mới đặng. Kế nữa Hiệp-Thiên-Ðài tủ vuông 27m, hai tầng, mỗi
tầng 9m, hai bên Hiệp-Thiên-Ðài, bên mặt thì có Lôi-Âm CổÐài, bên tả thì có Bạch-Ngọc Chung-Ðàị Lão phải vẽ mới
đặng.
Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm nội trưa nầy phải cắm một cây viết
vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn vào điện phò-loan cho Lão
vẽ.
"Bính, Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện
hết, nghe à! Phải mua miếng đất Bàu Cà-Na làm Ðộng-ÐìnhHồ..."
(Sở-dĩ chúng tôi trích lục và đăng trọn bài Thánh-ngôn trên đây
là vì triệt để tôn trọng sự tín-ngưỡng cơ-bút của nền Ðại-Ðạo
Tam-Kỳ Phổ-Ðộ và đây cũng là một tài liệu hết sức quí báu
trong việc xây cất Tòa-Thánh Tây-Ninh mà biết bao tín-đồ
Cao-Ðài-Giáo hiện nay băn khoăn tìm hiểu).
Thế là sự kiến trúc Tòa-Thánh được thực hiện theo căn bản
lược đồ do Thiêng-Liêng chỉ định...
Từ năm 1933 khởi công, nhưng đến năm 1945 mới hoàn
thành. Vì trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945 bị
gián đoạn...
Bởi lúc bấy giờ nước nhà bị Pháp trị...
Hiện nay, mỗi lần nhắc đến thời gian xây cất Tòa-Thánh; biết
bao nhiêu người trong giới Tín-đồ và Chức-sắc chứa chan lệ
thảm.
Cơn quốc biến, chẳng những giang-san bị nhiều thảm họa,
nhân dân thống khổ điêu linh thôi, mà đến nỗi nơi thờ phượng
cũng chịu ảnh hưởng chung...
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Khoảng thời gian 1941-1945 người Pháp lấy Tòa-Thánh làm
nơi xe đậu!...
Sau những trận đánh, giết hại lê dân, thường cướp giựt của
cải và bắt trâu bò đem về đây giết thịt khao đãi nhaụ
Làm như thế, người Pháp cố ý phá hoại Ðạo Cao-Ðài, cũng vì
sự đe dọa tiêu diệt nền Ðạo, mà nhiều người phải băn khoăn
lo nghĩ. Trước viễn ảnh đen tối ấy, họ không tìm được giải
pháp...
Do đó, giới Tín-đồ quá căm tức: một vì Tổ-quốc Việt-Nam, hai
vì bảo vệ nền Ðạo, mới lập quân đội để cứu vãn tình thế. Chớ
sự thật, Tôn chỉ và mục đích Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ không
hề có can dự việc chánh trị, dù là vấn đề hết sức nhỏ nhặt.
Hiện trạng đó còn bắt chúng ta nghĩ rằng sự tín-ngưỡng quả
thật có hiệu lực tiềm tàng tự bản ngã con người nó âm thầm
như không có gì đáng kể... nhưng sức mạnh của nó là sức
mạnh bất khả bạị Vì sự tín ngưỡng đã xây dựng bằng nhiều lý
tưởng căn bản, chuyển mạch lòng người tạo một đức tin mãnh
liệt.
Xuyên qua thời cuộc để tìm hiểu vài yếu điểm có liên quan đến
Ðạo Cao-Ðài, cũng như lịch sử kiến-trúc Tòa-Thánh; tưởng
cũng có thể đáp ứng được nguyện vọng sưu tầm và nghiêncứu của những ai muốn tìm hiểu về Ðạo Cao-Ðài và sự-tích
Tòa-Thánh.
Ðến đây, có lẽ du-khách sẽ thắc mắc tại sao Tòa-Thánh phải
cất tại vị-trí hiện hữu và ở nơi tỉnh Tây-Ninh?
Vì cơ huyền bí đã định: Tòa-Thánh phải cất tại tỉnh Tây-Ninh
để gần núi Ðiện-Bàsẽ có liên quan đến những phương-pháp
tịnh-luyện của người tu sau nầỵ Ðó là bí-pháp liên-đới đến Hội
Long-Hoa, chúng tôi không được am tường...
Có điều chứng tỏ rằng hiện giờ Ðạo Cao-Ðài có thành lập
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Vạn-Pháp-Cung tại chân núi Bà...Và xây cất tại vị-trí hiện hữu
cũng vì Ðức Cao-Ðài Ngọc-Ðế giáng cơ dạy ngày 20-2-1927
nhằm ngày 19-1 năm Bính-Dần như sau:
"Các con nghẹ.."
"Nơi nào Thầy ngự, thì nơi ấy là Thánh địạ....
.......................................
Nếu Tòa Thánh xây cất tại:
"Cẩm-Giang, thì các con phải chịu khổ về phần ăn-uống
"Bến-Kéo, thì địa thế hẹp hòị................
"Suối Vàng thì đặng song phương tiện chở chuyên không tiện,
song phong thổ tốt đẹp:...."
Như vậy chỉ có vị-trí hiện hữu là thích-ứng mọi phương-diện.
Về sự bí-pháp vô-vị..Ðức Chí-Tôn dạy nhiều, nhưng chúng tôi
xin trích đại-khái như sau:
"......................................
Các con phải hiệp chung nhau mà lo cho hoàn toàn TòaThánh, chi chi cũng ở tại Tây-Ninh nầy mà thôị Các con đã
hiểu Thánh-ý Thầỵ..."
Khi sửa soạn xây cất Tòa-Thánh thì những vị chức sắc định
kiến-trúc cho thật đồ sộ và nguy-ngạ..
Chính Ðức Lý-Thái-Bạch giáng cơ dạy những bậc nền TòaThánh phải hơn kém nhau 6 tấc và bề cao 9 thước. Nhưng
Ðức Chí-Tôn giáng cơ không cho, bảo sửa lại 3 tấc mà thôị..Vì
sợ tốn hao của nhơn sanh... Trong bài Thánh-giáo tại chùa
Gò-Kén dạy như vầy:
"Thời kỳ mạt kiếp nầy khiến mới có Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Các sự
hữu-hình phải hủy phá tiêu diệt. Thầy đến chuyển Ðạo lập lại
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vô-vi, các con coi thử bên nào chánh lý. Hữu hình phải bị hủydiệt chớ vô-vi chẳng thế nào diệt đặng... Thơ! Thầy đã khiến
con đi coi Ðế-Thiên, Ðế-Thích đặng xem cho tạng mặt một sự
hữu hình nội thế-gian ngày nay, ai cũng nhìn nhận cho là tối
đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng ".
Bài Thánh-Giáo trên đây thể hiện lòng từ-bi, triệt thấu sự khan
hiếm phương tiện xây cất của Hội-Thánh đồng thời quan tâm
đến đạo-đức không phải ở chỗ nguy-nga, đồ-sộ đâụ.. đó chỉ là
hình thức tiêu biểu, có thể bị thời gian tàn phá như đền ÐếThiên, Ðế-Thích tại Cambodge vậỵ Cương lĩnh của Ðạo là ở
chỗ vô-vi mà thôị
Ðây là cả một công-trình vĩ-đại, Thiên khiển Nhơn tạo một sự
mới mẻ, tuyệt-xảo; bao-hàm những bí-ẩn vô-vị..
Tóm lại, Tòa-Thánh Tây-Ninh hoàn-thành được, là do cơ bút
Thiêng-Liêng điều-khiển... Ngoài ra sự tạo tác thì kẻ công,
người của chung họp nhau lo, ngày nay mới thành thể-diện
Ðạo Cao-Ðài mà muôn đời công khó vẫn còn ghị...

NGÓ MỘT CÁI CŨNG ĐỦ TIÊU DIỆT
(Ngó là nhìn thẳng vào, một cái là chỉ một lần thôi; tiêu diệt là
không còn sót một thứ gì cả) Đó là một quyền-uy tối thượng
của Đức Thượng Đế, một khi hành phạt thì không còn một ai
qua khỏi. Tuy nhiên Ngài không thi hành bao giờ. Thế mà luật
vay trả, nhân quả của nhân loại khi Thiên điều trừng trị mà
nhân loại phải chịu tang thương dường ấy. Vào thời cùng cuối
này nhân loại phải chịu đủ thiên tai địa ách là nhắc nhở cho
việc sai trái của thế gian đó vậy
Thứ tư, 22-9-1926 (âl 16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó
một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công
bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu
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nhiệm cho các con có thế lập công quả. Trung, Lịch, hai con
phải hội chư Thánh mà xin Khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng
cho Thầy xem xét sửa trước nghe!"

NGOẠI BANG
外邦
F: Pays étranger.
(Ngoại là ngoài. Bang là nước lân cận). Ngoại banglà nói
chung các nước láng giềng, hoặc nước ngoài.
Đức Lý dạy: "Tam Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma
hồn quỉ xác cho tiêu tận rồi đến lúc phục hưng nền độc lập một
cách phi thường. Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa làm ích
nước lợi dân sau nầy, nước nhà bền vững, cơ Đạo cũng do đó
lan tràn truyền khắp cả ngoại bang. Chư Hiền Hữu cứ yên
tâm lo sắp đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng.
Ngày cận đây, chẳng phải xa đâu, nhưng cơ thành lập một
cách bất ngờ, toàn cả nước Nam không ai biết trước được."
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện để rước ngoại bang,
Phước Thiện sản nghiệp bảo toàn thế gian.
Phước Thiện gầy dựng giang san,
Cả chư vạn quốc đồng sang phục tùng.

NGOẠI NGHI
外仪
E: The exterior table.
F: La table extérieure.
Ngoại: Bên ngoài, ở ngoài. Nghi: cái bàn hương án dùng làm
nghi thức.
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Ngoại nghi là nghi ngoài, tức là cái bàn hương án đặt phía
ngoài của chánh điện để giới hạn phạm vi tế lễ từ ngoại nghi
vô tới nội nghi mà thôi.
Ngoại nghi chỉ là một cái bàn hương án, không có thờ ai hết,
nhưng trên Ngoại nghi cũng chưng đủ các món: hương, đăng,
hoa, quả, trà, rượu, cần nhứt là phải có một cặp chân đèn và
một cái lư hương.
Nơi Thánh Thất, cặp Lễ sĩ xướng đứng ở hai bên Ngoại nghi.
Ngoại nghi đặt trước bàn thờ Đức Hộ Pháp và cách bàn thờ
nầy chừng ba hay bốn thước.

NGOẠI QUỐC
外國
F:Pays étranger.
"Đức Chí-Tôn ban cho bài thi có câu này: "Nam Bắc cùng rồi
ra ngoại-quốc" tức nhiên nền chơn giáo QUỐC ĐẠO, không
phải của ta thôi, mà lại của toàn nhơn-loại, là truyền giáo Nam
Bắc thành tướng rồi ra ngoại-quốc, tức là Tôn-giáo toàn-cầu
vậy".

NGOẠI THÂN
外親
(Ngoại: ngoài; thân là chính thân mình). Hạng ngoại thân là
những Chơn hồn chúng ta đã làm bạn mỗi lần tái kiếp làm
người. Mỗi kiếp làm người chúng ta có: cha, mẹ, anh em, bạn
tác, cả thân quyến đó là ngoại thân. Trái lại là Nội thân, tức
nhiên nhiều lần tái kiếp họp lại, thì đó là nội thân.
Ngoại thân Đức Chí-Tôn có nói: chúng ta có thể làm cho nó
chí thiện được, chính mình Đức Chí Tôn cũng sợ, sợ đến nỗi
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Ngài biểu lập sẵn dưới thế này đi đặng giáo hóa họ lần lần.
Bởi cớ cho nên riêng Ngài khi lập Đạo kêu: Trang, Tương,
Kỳ…mấy vị Đại Thiên Phong, biểu mỗi người đều lập Họ, lập
Họ tức nhiên là lập ngoại tông thiêng liêng của chúng ta đó
vậy, trọng yếu hơn hết là điều đó.
Tại sao Đức Chí-Tôn biểu lập Họ? – Nếu không có ngoại thân
thì Tiểu Thiên địa của chúng ta không có. Vì cớ cho nên các
Chơn linh cao siêu người ta đã lập một Thiên cung của họ rực
rỡ, điều trọng yếu hơn hết là những vị Giáo chủ, là người trong
thân thể của họ kêu đi, đi cả thảy đặng giúp sức cho họ. Chính
mình Đức Hộ Pháp cũng có Tông đường lớn lắm, vinh vang
lắm; kém chăng là kém một hai Tông đường vĩ đại như: DiLạc, Quan Thế Âm, A-Di-Đà mà thôi. Tông đường của Hộ
Pháp cũng khá lắm, nên Đức Quyền Giáo Tông thường có nói
giả ngộ, nói bóng, nói bí mật là Triều đình họ Phạm mạnh mẽ
hơn triều đình của họ Lê, nói bóng vậy thôi"

NGOẠI TÌNH
外情
F: Adultère.
Kinh Sám Hối có câu:
"Vì chưng trinh-tiết chẳng gìn,
"Có chồng còn lại ngoại tình với trai."

NGOẠI TÔNG
外宗
(Ngoại: ngoài; i: họ hàng, tông tộc) Ý nói là người ngoài dòng
họ, không được kể là người nối dõi tông đường. Đây là một
quan niệm của thời phong kiến xem nhẹ người con gái vì lớn
lên thì theo chồng thờ cúng tổ tiên nhà chồng, nên xem người
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con gái là "ngoại Tông", cho rằng "Nữ sanh ngoại tộc". Pháp
luật này noi theo chế độ phong kiến, thời bị trị của Tàu cả ngàn
năm, một luật lệ quá khắc khe và hầu như quái gở, xử bất
công với người nữ phái, khiến cho xã hội bị lùi đi và càng lạc
hậu, không biết khai thác tiềm năng quí trọng và áp chế người
nữ đủ điều.
Nữ Trung Tùng Phận của Bà đoàn rằng:
Mặc người cha dễ mẹ duôi,
Ngoại Tông nương phận, nếm mùi trân cam.

NGOAN ĐẠO
E: Pious.
F: Pieux.
Ngoan: có nết na, dễ bảo. Đạo: tôn giáo.Ngoan đạo là hoàn
toàn tin tưởng tôn giáo, vâng theo các luật đạo một cách
nghiêm chỉnh và vui vẻ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thơ! Con đã ngoan đạo, mà sự ngoan đạo của con đó
còn độ lắm kẻ.

NGOAN NGẠNH
E: Stubborn.
F: Têtu.
Ngoan-ngạnh: Ương ngạnh, bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Tánh ngoan-ngạnh không vì cô bác,
"Thói lăng-loàn bạn tác khinh-khi."
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NGOAN NGÙY
Ngoan-ngùy: Dễ dạy, biết vâng lời.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương,
"Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương.
"Thần-Thánh thành, do người chánh thiện,
"Thiện-lương chơn-chánh đức không lường."

NGỌC
玉
玉 ngọc, túc. Ngọc, đá báu. Đẹp. Như ngọc diện 玉面 mặt đẹp
như ngọc. Dùng để nói các bậc tôn quý. Như ngọc thể 玉體
mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc… Vo thành. Như vương
dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Thi Kinh 詩經) vua muốn gây dựng
cho mày thành tài. Một âm là túc. Người thợ ngọc. Họ Túc.
Ngọc 玉 là chỉ chung vàng bạc, ngọc ngà, đá quí, là của cải số
một ở trong đời. Thường nói ngọc ngà châu báu là thứ quí
hiếm. Chiết tự chữ NGỌC玉 là dạng chữ VƯƠNG 王 nhưng
có thêm một chấm ở phần dưới, nếu nét chấm ấy đem đặt lên
trên đầu của chữ, sẽ thành ra chữ CHỦ 主 (chúa), họăc cho
nó biến đi tức là hòa nhập vào bên trong thì thành ra chữ
VƯƠNG. Có câu: "Ngọc tàng nhứt điểm xuất vi chúa nhập vi
Vương" 玉藏一點出為主入為王 Có nghĩa là chữ Ngọc có chứa
một điểm, nếu đem điểm ấy ra ngoài thành ra chữ chúa 主
hoặc nếu điểm ấy nhập vào trong thì thành ra chữ Vương 王
(đây là một lối chơi chữ của người xưa rất ý nghĩa).
Thi văn dạy Đạo:
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Ngọc lành đáng giá biết bao lăm,
Ðể mẻ thì ai chẳng tiếc thầm.
Ðạo đức mãn đời đừng trở dữ,
Làm cho mất nghiệp mấy muôn năm.

NGỌC ẨN
Ngọc ẩn 玉隱: ngọc còn ở trong đá chưa phát hiện
Thi văn dạy đạo có câu:
Ngọc ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
Hoàng thiên bất phụ chí anh hào.

NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ
玉不琢不成器
Thánh nhân nói: "Ngọc bất trác bất thành khí" nghĩa là Ngọc
chẳng giồi chẳng nên giống tốt. Ngọc ngà là vật quí báu của
đời, nếu không biết cách trau-giồi, thành ra một vật vô giá trị
cũng như con người có một tánh lành, mà chẳng hay trọng
dưỡng để cho nó trở nên hung ác thì gọi là mất nguồn cội.
Cho nên bậc nào cũng lo tu-hành là điều cần nhứt."

NGỌC CÁC
玉閣
E: Rich and noble family.
F: Famille riche et noble..
Ngọc các 玉 閣: gia đình giàu có, quyền quý.
Tiên Cô Thất-Nương Vương Thị Lễ chính danh là Nữ Tiên ở
Diêu-Trì-Cung, còn có giả danh là Đoàn Ngọc Quế, cho thi:
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Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai?
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào ngọc các,
Nào dè phủi nợ xuống tuyền-đài.

NGỌC CẦU LAM
Ngọc cầu Lam là cái chày bằng ngọc để giã thuốc mà Bùi
Hàng dùng làm sính lễ cưới nàng Vân Anh ở tại cầu Lam (Lam
kiều) theo điển tích sau đây:
Bùi Hàng, người đời Đường, đi thi hỏng, trở về nhà. Trên
đường đi, Bùi Hàng gặp nàng Vân Kiều tặng bài thơ:
Một chén quỳnh tương dễ cảm tình,
Chày sương giã thuốc gặp Vân Anh.
Lam kiều là chốn Thần Tiên đấy,
Len lỏi làm chi đất ngọc kinh.
Ý của Vân Kiều là khuyên Bùi Hàng không nên len lỏi vào
chốn quan trường ở kinh đô, mà nên đến Lam kiều (cầu Lam)
là chốn Thần Tiên, dùng chày ngọc giã thuốc thì gặp được
nàng Tiên Vân Anh. Bùi Hàng đọc thơ xong thì lòng nghi hoặc,
nhưng cũng thuê ngựa đi đến Lam kiều thử coi thế nào. Khi
đến đấy thì Bùi Hàng cảm thấy khát nước lắm, phải dừng
ngựa lại, rồi vào nhà của một Bà Lão ở bên đường để xin
nước uống. Bà Lão biểu cháu gái là Vân Anh bưng nước ra.
Bùi Hàng nhìn thấy Vân Anh tuyệt đẹp thì nhớ lại bài thơ của
Vân Kiều, liền ngỏ ý cầu hôn. Bà Lão nói: Trước đây, Tiên có
cho Lão một thứ thuốc, bảo rằng phải có cái chày bằng ngọc,
giã thuốc đủ 100 ngày thì uống được trường thọ. Lão định hễ
ai hỏi cưới Vân Anh thì phải có cái chày ngọc làm sính lễ thì
Lão mới gả, còn vàng bạc thì Lão đây không cần. Bùi Hàng xin
Bà Lão chờ để chàng lên đường đi tìm chày ngọc. Chàng may
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mắn tìm mua được chày ngọc, liền đem về Lam kiều dâng lên
Bà Lão.
Bà Lão nói: Có được chày ngoc rồi thì ở đây giã thuốc cho Lão
đủ 100 ngày mới được thành thân cùng Vân Anh.
Bùi Hàng làm y lời. Thuốc giã xong, Bà Lão uống ngay, rồi tổ
chức đám cưới cho Bùi Hàng và Vân Anh.
Bà Đoàn viết Nữ Trung Tùng Phận có câu:
Lỡ lối cũ động đào lạc bước,
Khó cầm duyên đợi ngọc cầu Lam,
Thân Tiên dầu lỡ gót phàm,
Gương xưa lỗi ráp, ai cầm làm chi?

NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
Trong ba phái: Thái, Thượng, Ngọc thì mỗi phái sẽ điều hành
ba Viện theo đúng Thánh ngôn dưới đây của Đức Lý GiáoTông (Ngọc đây là Ngọc Chánh Phối Sư Chưởng quản)
THÁI : Hộ, Lương, Công ngoại chủ trương
THƯỢNG: Học, Y, Nông chấp phương cương
NGỌC: Hòa, Lại, Lễ quyền cai quản,
Cửu Viện phân qua khả khán tường.
Bài Thánh ngôn trên có nghĩa như sau:
- Phái Thái coi ba viện: Hộ viện, Lương viện, Công viện, coi
sóc, (đốc suất) bên ngoài.
- Phái Thượng coi ba viện: Học viện, Y viện, Nông viện, đảm
trách phương pháp làm cho Đạo mạnh thêm.
- Phái Ngọc coi ba viện: Hòa viện, Lại viện, Lễ viện. Đây là
quyền cai quản của phái Ngọc.
Chín Viện phân qua cho xem, phải biết rõ, một cách tường tận.
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NGỌC CHƯỞNG PHÁP Thái Lão Sư Trần Văn Thụ
Thái Lão Sư Trần Văn Thụ - Chánh vị (1857-1927)
Ngài Trần Văn Thụ sanh
năm Ðinh Tỵ (1857) tại làng
Ðức Hưng, tổng Dương Hòa
Hạ, tỉnh Gia Ðịnh. Thuở nhỏ
Ngài học chữ Nho, lớn lên
làm nghề dạy học. Năm Ðinh
Mùi (1907) Ngài đến chùa
Vĩnh Nguyên Tự tại làng
Long An, quận Cần Giuộc,
thọ giáo với Thái Lão Sư Lê
Ðạo Long, thế danh là Lê
Văn Tiểng (1843-1913) để
học Ðạo Minh Sư. Ngài
được Sư phụ Lê Ðạo Long
thâu nhận và ban cho pháp
danh là Trần Ðạo Minh. Ngài
là đệ tử lớn nhứt trong các đệ tử của Thái Lão Sư Lê Ðạo
Long nơi Vĩnh Nguyên Tự. Ðến năm Bính Dần (1926), tức là
sau khi Thái Lão Sư Lê Ðạo Long liễu đạo 12 năm, Thái Lão
Sư giáng cơ cho biết là Ngài đã đắc quả Như Ý Ðạo Thoàn
Chơn Nhơn, và khuyên các đệ tử nay tùng giáo theo Ðức Cao
Ðài Ngọc Ðế. Các đệ tử vâng theo lời Ngài và do đó, Vĩnh
Nguyên Tự trở thành cơ quan của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
thuở đầu tiên và sau nầy trở thành Thánh Thất của Ðạo Cao
Ðài gọi là Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự.
Ngài Trần Ðạo Minh lúc đó đã tu lên đến bực Thái Lão Sư và
con trai Ngài Lê Ðạo Long là Lê Văn Lịch tu tới bực Dẫn Ân,
đạo hiệu Lê Xương Tịnh, cùng các đệ tử khác tại Vĩnh Nguyên
Tự, đều vâng lịnh Ðức Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn, tùng
giáo Ðấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngài Trần Văn Thụ (pháp danh Trần Ðạo Minh) được Ðức
Chí Tôn giáng cơ ân phong là: Nho Tông Chưởng Giáo Tuyên
Ðạo Thiền Sư Ðại Ðức Ðại Hòa Ðạo Sĩ: Chưởng Pháp phái
Ngọc, trong đàn cơ tại Vĩnh Nguyên Tự đêm mùng 10-9-Bính
Dần (dl: 16-10-1926). Kể từ khi Ngài Trần Văn Thụ thọ phong
Ngọc Chưởng Pháp, Ngài vâng lịnh Ðức Chí Tôn, cùng với
các vị Chức sắc Thiên phong khác lo đi hành đạo, phổ độ
nhơn sanh. Khi làm lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm ở Chùa Từ
Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh), ngày 15-10-Bính Dần (1926) thì
Ngài Ngọc Chưởng Pháp thường xuyên hành đạo tại đó, để
cùng quí Chức sắc cao cấp khác soạn thảo Tân Luật theo lịnh
dạy của Ðức Chí Tôn. Qua năm sau, tức là năm Ðinh Mão
(1927) Ngài Ngọc Chưởng Pháp lâm bịnh, Ngài trở về nhà an
dưỡng tại làng Trường Bình, quận Cần Giuộc. Sau đó Ngài
đăng Tiên vào ngày 14-5-Ðinh Mão (dl: 13-6-1927), hưởng thọ
71 tuổi. Tất cả các Ngài: Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt, Ðầu Sư
Ngọc Lịch Nguyệt, Chánh Phối Sư Thái Thơ Thanh, Chánh
Phối Sư Thượng Tương Thanh, Phối Sư Thái Ca Thanh, cùng
nhiều Chức sắc khác đến thọ tang và phúng điếu. Bởi cơ Ðạo
còn sơ khai, đang tạm ở Từ Lâm Tự, nên gia đình Ngài Ngọc
Chưởng Pháp Trần Văn Thụ đưa linh cữu của Ngài an táng
nơi quê nhà ở làng Thới Hiệp, cạnh ngôi chùa cũ của Ngài,
nay là Ấp 1 Xã Hiệp Phước, quận Nhà Bè. Năm Bính Tý
(1996) Ban Cai Quản Thánh Thất Vĩnh Nguyên Tự đã lấy cốt
của Ngài Ngọc Chưởng Pháp đem cải táng về đất phía sau
Vĩnh Nguyên Tự, nằm cạnh ngôi mộ của Ngài Thái Lão Sư Lê
Ðạo Long. Di ảnh của Ngài Ngọc Chưởng Pháp được thờ nơi
Hậu Ðiện Vĩnh Nguyên Tự, cùng với di ảnh của Ðức Như Ý
Ðạo Thoàn Chơn Nhơn và của Ngài Ðầu Sư Ngọc Lịch
Nguyệt. Ðức Ngọc Chưởng Pháp thường giáng cơ dạy đạo tại
Vĩnh Nguyên Tự, xưng hiệu là: Thiết Quang Chơn Nhơn.
Trong quyển sách ÐẠO NGUYÊN CHÁNH NGHĨA do Vĩnh
Nguyên Tự in năm 1939, có in hình Ðức Ngọc Chưởng Pháp
Trần Văn Thụ, đề là: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Ngọc Chưởng
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Pháp Trần Ðạo Minh Thiết Quang Chơn Nhơn, Ngọc Chiếu,
với hai câu liễn đặt ở hai bên ảnh là:
- CHƯỞNG khai Nho phái Tam Kỳ Ðạo,
- PHÁP hóa Thiền Tông Tứ giáo truyền

NGỌC CHƯỞNG PHÁP Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang
Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang (1870-1946)
(Đây là trường hợp đặc biệt)
Ngài Trần Ðạo Quang, thế
danh là Trần Văn Quang (có
tài liệu chép là Trần Thanh
Nhàn) sanh ngày 10-11Canh Ngọ (dl: 31-12-1870)
tại Ban Dầy, quận Cai Lậy,
tỉnh Mỹ Tho. Ngài là con trai
duy nhứt của ông Trần Chí
Hiếu và bà Dương Mỹ Hậu.
Hai ông bà làm nghề nông
và tu theo đạo Minh Sư, tông
Phổ Tế. Ngài có lòng mộ đạo
từ nhỏ. Năm 12 tuổi, Ngài
noi theo cha mẹ, tu theo đạo
Minh Sư. Năm 16 tuổi, Ngài
bắt đầu ăn chay trường. Thái Lão Sư Trần Ðạo Cửu nhận làm
thầy đứng ra khai thị cho Ngài. Năm 21 tuổi, Ngài xuất gia tu
hành, bắt đầu tu Nhứt Thừa: Nhứt bộ rồi Nhị bộ và Tam bộ,
sau tiến lên tu Nhị Thừa qua bốn bậc: Thiên Ân, Chứng Ân,
Dẫn Ân, Bảo Ân; rồi Ngài tiếp tục tu lên Tam Thừa, qua hai
bậc: Ðảnh Hàng, lấy đạo hiệu Trần Vận Quang. Thập Ðịa là
Thái Lão Sư: lấy đạo hiệu là Trần Ðạo Quang. Năm nầy Ngài
được 45 tuổi.
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Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang được sự tín nhiệm của 12 vị Lão
Sư Tông Phổ Tế đạo Minh Sư ở Việt Nam, nên Ngài về trụ trì
chùa Linh Quang Tự là Tổ đình của Tông Phổ Tế ở Việt
Nam..Tổ Sư của Tông Phổ Tế đạo Minh Sư bên Tàu là Thái
Lão Sư Trần Ðạo Khánh dự định phong cho Ngài Trần Ðạo
Quang làm "Việt Nam Ðệ Nhứt Tổ" của Tông Phổ Tế đạo Minh
Sư ở Việt Nam. (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Trong lúc đó thì Lão Sư Nguyễn Văn Tương và Nguyễn Văn
Kinh đã được Ðức Chí Tôn độ theo Ðạo Cao Ðài, nên hai Ngài
xin lập đàn cơ tại Linh Quang Tự để Ðức Chí Tôn độ Ngài Thái
Lão Sư Trần Ðạo Quang luôn, Ngài Trần Ðạo Quang được
Ðức Chí Tôn độ nên bằng lòng qui hiệp vào Ðạo Cao Ðài.
Khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương đăng
Tiên tại làng Hữu Ðạo quận Cai Lậy thì hơn một tháng sau,
Ðức Chí Tôn phong Ngài Trần Ðạo Quang làm Quyền Thượng
Chưởng Pháp ngày 12-12-Bính Dần (dl: 15-1-1927). (Theo
Ðạo Sử của Bà NÐS Hương Hiếu Q.2 trang 172 và 192)
Phải chăng vì Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương qui Thiên
sớm, nên phải phong Ngài Trần Ðạo Quang làm Quyền
Thượng Chưởng Pháp để dâng Luật lên cho có đủ số chăng?
Rồi sau đó mới ân phong Ngọc Chưởng Pháp. Khi Ngài Ngọc
Chưởng Pháp Trần Văn Thụ đăng Tiên ngày 14-5-Ðinh Mão,
thì sau đó ít lâu, Ðức Chí Tôn ân phong Ngài Trần Ðạo Quang
làm Ngọc Chưởng Pháp chánh vị. Nhưng Ngài vẫn xuất ra lập
Chi phái. Ấy là từ trong cơ Ðạo phân chia ra làm Chi phái. Thế
nên nói đây cũng là trường hợp đặc biệt là vậy.
Năm 1931 Phối Sư Thái Ca Thanh rút khỏi Tòa Thánh Tây
Ninh về Mỹ Tho lập phái Minh Chơn Lý, Ngài Ngọc Chưởng
Pháp hợp tác với Minh Chơn Lý, sau đó thấy ông Ca và ông
Phùng sửa đổi hết cách thờ phượng, nên Ngài rút khỏi Minh
Chơn Lý, xuống Bạc Liêu hợp với ông Cao Triều Phát mở ra
phái Minh Chơn Ðạo năm 1935. Năm 1937, Ngài Ngọc
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Chưởng-Pháp ra hành đạo ở Ðà Nẵng. Lúc đi ra Trung, Ngài
Ngọc Chưởng Pháp không có giấy thuế thân, nên Ngài lấy
giấy thuế thân của người trong làng tên là Hà Văn Thuần để
xin làm căn cước thì mới được phép ra Trung. Cho nên khi
hành đạo ở Ðà Nẵng Ngài lấy tên là Hà Văn Thuần. Ngài ủng
hộ bổn đạo nơi đây xây dựng được Thánh Thất Trung Thành,
để làm cơ sở hoạt động của Cơ Quan Truyền Giáo Trung Việt.
Ngày 17-2-Bính Tuất (dl: 20-3-1946), Ngài Ngọc Chưởng Pháp
Trần Ðạo Quang qui thiên tại chùa Linh Quang Tự ở Gò Vấp,
Gia Ðịnh, hưởng thọ 77 tuổi. Thi hài của Ngài được an táng tại
nghĩa trang Minh Sư gần Linh Quang Tự. Sau nầy, do nhu cầu
mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt, Linh Quang Tự và nghĩa
trang đều bị giải tỏa, bổn đạo cải táng Ngài về phần đất ở phía
sau Thánh-Tịnh Minh Kiến Ðài vào ngày 15-8-Kỷ Mùi (1956)
thuộc xã Thông Tây Hội, thuộc quận Gò Vấp.

NGỌC CUNG
玉宮
E: Palace of Immortals.
F: Palais des Immortels.
Ngọc: Thứ đá quí có màu rất đẹp, là vua của loài đá, chỉ sự
quí báu, cao quí. Cung: cung điện. Ngọc cung là cung điện
bằng ngọc, chỉ cõi Tiên, nơi ở của các vị Tiên.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Trước có căn duyên ở Ngọc cung.
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NGỌC ÐẦU SƯ NGỌC LỊCH NGUYỆT (Lê Văn Lịch)
Thế danh Lê Văn Lịch (1890-1947)
Ngọc Lịch Nguyệt là Thánh
danh của Ngài Lê Văn Lịch,
khi Đức Chí Tôn phong Ngài
làm Đầu Sư phái Ngọc. Ngài
Ngọc Lịch Nguyệt, cùng
được Thiên phong một lượt
với Ngài Ðầu Sư Thượng
Trung Nhựt, trong cuộc
Thiên phong đầu tiên tại nhà
Ngài Lê Văn Trung ở Chợ
Lớn, vào đêm 12-3-Bính Dần
(dl: 23-4-1926). Đạo hiệu là
Thạch Ẩn Tử, sanh ngày
mùng 1 tháng 9 năm Canh
Dần (dl: 14-10-1890) tại làng
Long An, quận Cần Giuộc,
tỉnh Chợ Lớn. Thân sinh của Ngài là Cụ Lê Văn Tiểng, tu theo
Đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư, hiệu Lê Đạo Long, là
người sáng lập ngôi chùa Vĩnh Nguyên Tự ở Cần Giuộc. Cụ
Tiểng tu đắc đạo, sau khi qui liễu, đắc quả Như Ý Đạo Thoàn
Chơn Nhơn. Cụ có lời di chúc: "Lập Vĩnh Nguyên Tự để sau
nầy có Thập Nhị Khai Thiên đến mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ."
Thân mẫu của Ngài Lê Văn Lịch là Cụ Bà Trần Thị Đắc. Ở đây
có sự liên hệ gia đình với Ngài Trần Văn Thụ (Ngọc Chưởng
Pháp). Con gái của Ngài Trần Văn Thụ là Trần Thị Khá được
gả cho Ngài Lê Văn Lịch. Ông Bà Lê Văn Lịch sinh hạ một
người con gái là Cô Lê Ngọc Trang, Đạo hiệu là Bạch Tuyết.
Ngài Lê Văn Lịch thọ nhận từ phụ thân bí thuật huyền môn của
Đạo Lão (Tiên giáo) và Y thuật. Sau khi nhập môn vào Đạo
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Cao Đài, Ngài không dùng bí thuật huyền môn nữa, chỉ truyền
lại cho con gái Lê Ngọc Trang về Y học cổ truyền.
Đầu năm Bính Dần 1926, quí Ngài Cao Quỳnh Cư và Phạm
Công Tắc được lịnh Cơ Bút dạy xuống Vĩnh Nguyên Tự lập
đàn cầu cơ, Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn (Cụ Lê Văn
Tiểng, đạo hiệu Lê Đạo Long, thân sinh của Ngài Lịch) giáng
cơ dạy Ngài Lịch, lúc bấy giờ đã tu tới bực Dẫn Ân (Minh
Đường), phải hiệp với quí Ngài Cư, Tắc để mở Đạo Cao Đài.
Trong thời gian nầy, Ngài Đốc phủ Nguyễn Ngọc Tương đang
làm Chủ quận Cần Giuộc đã gia nhập Đạo Cao Đài, nên cũng
khuyên Ngài Lê Văn Lịch nhập môn vào Đạo. Đêm 12-3-Bính
Dần (dl: 23-4-1926) Ngài Lê Văn Lịch được Đức Chí Tôn giáng
cơ ân phong Ngọc Đầu Sư, Thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt,
cùng một lượt với Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, trong
cuộc Lễ Thiên phong đầu tiên tổ chức tại nhà Ngài Lê Văn
Trung ở Chợ Lớn. Trong Thánh ngôn, Đức Chí Tôn có giáng
cơ dạy Ngài Ngọc Lịch Nguyệt như sau:
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I.14: "CAO ĐÀI. Lịch! Con nghe Phật
Như Lai nói chưa? Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Là phổ độ lần thứ
ba. Sao gọi là phổ độ? Phổ Độ nghĩa là gì? - Phổ là bày ra, độ
là cứu chúng sanh. Muốn trọn hai chữ Phổ độ, phải làm thế
nào? Chúng sanh là gì? -Chúng sanh là toàn cả nhơn loại, chớ
không phải là lựa chọn một phần người, như ý phàm các con
tính rối. Muốn trọn hai chữ Phổ độ, phải làm thế nào? Thầy
hỏi? -Phải bày bửu pháp chớ không đặng giấu nữa. Con phải
luyện lại cho thành, nội trong tháng năm nầy về theo Trung đi
truyền đạo. Nghe và tuân theo. Phải mặc y phục như Trung,
mà màu hồng."
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 2) "Thích Ca Như Lai thị Ngã, dục
cứu chúng sanh, tá danh Cao Đài Đại Bồ Tát. Nhữ tri hồ?
Hữu Ngã đồ Thái Đầu Sư tại thử, nhĩ vô thức luyện đạo, Ngã
phái Ngọc Đầu Sư chỉ giáo thọ bửu pháp.Tam thập tứ vị chúng
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sơn bất tri Chơn lý luyện thành. Ngã vi Chủ khảo giáo hóa.
Khả tuân Ngã mạng. Nhữ đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm
tai!"
Diễn nôm: Thích Ca Như Lai là Thầy (Ta), muốn cứu chúng
sanh, mượn danh Cao Đài Đại Bồ Tát. Con biết không? Có
học trò của Thầy là Thái Đầu Sư tại đây, nó không biết luyện
đạo. Thầy phái Ngọc Đầu Sư chỉ giáo thọ bửu pháp. 34 vị tăng
không biết Chơn lý luyện thành. Thầy là Chủ khảo giáo hóa.
Khá tuân lịnh Thầy. Các con tu thọ pháp, tu thọ pháp. Kính vậy
thay!
Những ngày đầu Khai Đạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt đóng vai
trò quan trọng không kém Ngài Thượng Trung Nhựt. Ngài
được lịnh Đức Chí Tôn sưu tập 3 bài Kinh Tam giáo trong Kinh
Tam Thánh Đại Động để làm Kinh của Đại Đạo Tam-Kỳ PhổĐộ. Ngài cùng với Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt phụng
soạn và ban hành quyển "TỨ THỜI NHỰT TỤNG KINH", trong
đó các bài Kinh Nhựt Tụng của Đạo Cao Đài được viết bằng
chữ Nho, chữ Nôm và chữ quốc ngữ, cùng là giải thích ý
nghĩa tổng quát của mỗi câu kinh, có phần phụ thêm giải về
Nghi tiết phụng thờ của Đạo Cao Đài, in và ban hành vào năm
Mậu Thìn (1928).
Khi hai Ông Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang rút khỏi Tòa
Thánh Tây Ninh lập Ban Chỉnh Đạo ở Bến Tre, thì Ngài Ngọc
Lịch Nguyệt cũng rời Tòa Thánh, trở về Vĩnh Nguyên Tự tu
hành theo lối "độc thiện kỳ thân".
Năm 1943, trong công cuộc nhà cầm quyền Pháp khủng bố
Đạo Cao Đài, Ngài bị họ bắt đày đi Côn Đảo, đến năm 1945
Ngài mới được trả tự do trở về. Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch
Nguyệt bị sát hại trong cuộc chiến chống Pháp xâm lược của
phong trào Việt Minh, Ngài qui thiên tại Chợ Lớn ngày 2-9Đinh Hợi (dl: 15-10-1947) thọ 58 tuổi. Mộ của Ngài đặt tại phần
đất phía sau Vĩnh Nguyên Tự, gần mộ của thân phụ Ngài là
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Cụ Lê Văn Tiểng. Ngài Ngọc Lịch Nguyệt thỉnh thoảng có
giáng cơ tại đàn cơ ở Vĩnh Nguyên Tự. Ngày 7-1-Ất Tỵ (1965),
Ngài Ngọc Lịch Nguyệt giáng cơ, xin trích lục ra sau đây:
THI:
NGỌC chiếu khai xuân đã vẹn tròn,
LỊCH trình quí giá đáng vàng son.
NGUYỆT lai sẽ rõ cơ mầu nhiệm,
Mừng thấy đệ huynh chí chẳng mòn.
Hỡi chư Hiền đệ, Hiền muội!
THI
Bần Đạo thấy khắp trong huynh đệ,
Gối đã dùn, chẳng nệ mỏi xương.
Bạc màu tóc đã điểm sương,
Mà không nệ nhọc trên đường quả công.
Thiệt quí giá phúc hồng hiếm có,
Bước dặm trường đi đó đi đây.
Phổ thông giáo lý Đạo Thầy,
Thiêng liêng nương đó giải bày thiệt hơn.
Dầu nóng bức chẳng sờn cực nhọc,
Dẫu ngày đêm lăn lóc phụng hành.
Hiệp hòa lớn nhỏ em anh,
Rày đây mai đó chẳng canh cải lời.
Bần Đạo thấy nghĩ thôi quá tiếc!
Mảnh thân phàm bị diệt tiêu tan.
Lấy đâu làm một con thoàn,
Để cùng huynh đệ một đàng thi đua.
Còn ở tục dễ thừa hành đạo,
Nương cõi đời giả, tạo cái Chân.
Có nhiều phương tiện xa gần,
Để mà khuyến thiện dìu nhân trở về.
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Như Bần Đạo lỡ bề thoát tục,
Cõi vô hình mấy lúc tiếc thương.
Tùng chung Tiên Phật một đường,
Muốn dìu sanh chúng phải nương cơ huyền.
Vì lẽ đó lời khuyên hơn thiệt,
Để đệ huynh nghiệm biết gần xa.
Ráng mà khắc kỷ xông pha,
Ráng mà giữ tánh để ra giúp đời.
Đừng bê trễ than ôi uổng bấy!
Đời mỏi mòn chẳng phải còn xa.
Trước tiên gìn giữ chữ HÒA,
Tuy rằng số ít mà ra muôn phần.
Đến chùa, Thất, rửa lần tội lỗi,
Nghe kệ kinh tắm gội linh hồn.
Mau chân mà tiến bước dồn,
Quả đầy công đủ bảo tồn nguyên căn.
THI
Căn lành gìn giữ chớ buông lơi,
Dù mấy năm qua cũng một đời.
Mải miết mặc, ăn cùng chỗ ở,
Hơi tàn vạn sự thảy buông trôi.
Nguơn linh Ngài là Dương Tiễn
Là một trong Thất Thánh, đời Phong Thần. Dương Tiễn rất tài
giỏi, có nhiều mưu lạ và có nhiều phép biến hóa không lường.
Trước khi khởi sự Chinh Đông, đánh Ngũ quan, diệt vua Trụ,
Dương Tiễn lạy thầy là Ngọc Đảnh Chơn Nhơn, hỏi việc chinh
chiến sắp tới thế nào. Ngọc Đảnh Chơn Nhơn đáp:
- Ngươi khác với người ta xa lắm.
Nói rồi ngâm rằng:
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Tập luyện huyền công, ai sánh kịp,
Tung hoành thế giới, bực nào hơn.
Dương Tiễn nhờ có Thất thập nhị Huyền công (72 phép biến
hóa), nên đã giúp Tử Nha rất đắc lực, tạo nhiều kỳ công.

NGỌC ĐẾ
玉帝
Ngọc Đế là nói tắt của từ "Ngọc Hoàng Thượng Đế"
Mỗi lần khai Đạo, Đức Ngọc Đế đều lấy Thánh danh riêng,
như đời Châu Sơ, Ngài giáng thế bên Trung Hoa lập Đạo Tiên,
thì lấy Thánh danh là Lão Tử, qua lối Trung Châu (giữa đời
nhà Châu), Ngài giáng sanh bên Ấn Độ, lập thành Đạo Phật,
Ngài lại lấy Thánh danh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời Hớn,
giáng sanh lập Đạo Thánh, Ngài lại lấy Thánh danh là Jésus.
Ngài phổ độ lần nầy là lần thứ ba bên Á Đông, nên gọi là Tam
Kỳ Phổ Độ. Ngày nay, tùy theo thời thế, Ngài không giáng
sanh như hai lần trước, chỉ dùng huyền diệu Tiên Bút mà
truyền Đạo, Ngài lại lấy Thánh danh là CAO ĐÀI. Vả lại, Cao
Đài là Thánh danh tắt, chớ toàn danh là: "Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát".
-Cao Đài là Đài Cao, chỉ về chỗ cao thượng của Đạo Nho;
-Tiên Ông là chỉ về Đạo Tiên,
-Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ về Đạo Phật.
Thánh danh ấy gồm đủ Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt. Tuy vẫn gọi Thánh danh là Lão Tử, Thích Ca, Jésus,
Cao Đài, chớ cũng một Chơn linh của Đức Thượng Đế".
Muốn nhập môn vào Đạo Cao Đài phải lập Minh thệ:
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Họ gì? Tên gì? "Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao-Đài Ngọc
Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ
Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục" (36 chữ).
Thầy có giáng Cơ cho Thi:
Hảo Nam bang! Hảo Nam bang!
Tiểu quốc tảo khai Hội Niết bàn.
Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo,
Hảo phùng NGỌC ĐẾ ngự trần gian!

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (1)
E: Jade Emperor.
F: Empéreur de Jade.
Xưa gọi là Ông Trời, là Ngọc Đế… Nay "Ðức Ngọc Hoàng
Thượng-Ðế vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn sanh
sa vào nơi tội lỗi nên dụng Huyền-diệu Tiên-Thiên giáng cơ
giáo Ðạo". Ngài giáng Cơ dạy rằng:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI
BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
Thiên đàng nhứt thế biến Lôi Âm
Tận độ nhơn sanh thoát tục phàm,
Chánh giáo phát khai thiên thế mỹ,
Thâu hồi hiệp nhứt Đạo kỳ Tam.
(Cao Đài Thượng Đế)
Các Ngài không thông suốt được bài thi nên thỉnh Đấng AĂÂ
xin giải nghĩa, được giải như vầy:
Ngọc Hoàng Thượng Đế là Trời, viết là dạy rằng:
- Cao Đài chỉ Nho giáo,
- Tiên ông chỉ Đạo giáo,
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- Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ Thích giáo,
Giáo đạo Nam Phương là dạy Đạo ở phương Nam.
Nghĩa là Ông Trời giáng trần qui Tam giáo Nho, Thích, Đạo,
dạy Đạo ở phương Nam".
Theo Ðạo Sử, Ðức Chí Tôn đến với nhóm Xây bàn (gồm ba
Ông: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang) vào hạ
tuần tháng 7 năm Ất Sửu (1925) với danh xưng là AĂÂ. Khi
dạy Đạo cho ba ông thì Ðức Chí Tôn xưng là Thầy và gọi các
ông là Môn đệ. Vì lời cam kết nên ba ông không dám tìm hiểu
Ðấng AĂÂ là ai, chỉ biết đó là một Ðấng Đại Tiên, có quyền uy
rất lớn nơi cõi vô hình. Mãi đến đêm Noel, 24 rạng 25 tháng 12
năm 1925, Ðấng AĂÂ mới giáng cơ cho bài Thánh giáo sau
đây và cho biết Ngài là Ðấng Ngọc Hoàng Thượng Ðế, nay gọi
là Ðấng "Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha-Tát " Ngài giáng
cơ dạy Đạo ở nước Việt Nam:
Muôn kiếp có TA nắm Chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.
Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng vì là ngày của TA
xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe). TA rất vui lòng mà
đặng thấy Đệ-tử kính mến TA như vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn TA.
(Nhà của M. C...) Giờ ngày gần đến, đợi lịnh nơi TA. TA sẽ
làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến TA hơn nữa".
Chú giải:
Décembre (tiếng Pháp): Tháng 12 dương lịch.
Europe (tiếng Pháp): là Châu Âu.
Thái Tây (Thái là thịnh vượng. Thái Tây là các siêu cường ở
phương Tây) các nước Châu Âu gồm: Anh, Pháp, Ý, Ðức,
Hòa Lan, Bồ Ðào Nha....M. C...: viết tắt Monsieur Cư: Ông Cư
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(Cao Quỳnh Cư). Nhà của Ông Cư lúc đó ở 134 đường
Bourdais Sài Gòn. Vậy đêm 24 tháng 12 là đêm giáng sinh của
Ðức Chúa Jésus Christ ở nước Do Thái. Ngài là con một của
Ðấng Thượng Ðế, thay mặt Thượng Ðế giáng trần mở đạo
Thiên Chúa ở nước Do Thái và truyền bá qua các nước Âu
Châu. Từ xưa đến giờ, nhân loại thường gọi là Ðấng Ngọc
Hoàng Thượng Ðế, nay trong nguơn hội Tam-Kỳ Phổ Độ này
Ngài xưng là "Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát", dạy
Đạo tại miền Nam Việt Nam. Ngài giáng Cơ ban cho bài thi
khoán thủ: "Ngọc Hoàng Giáng Thế Giáo Đạo Nam Phương"
NGỌC ẩn thạch kỳ ngọc tự cao,
HOÀNG Thiên bất phụ chí anh hào.
GÍANG ban phúc hạnh nhơn đồng lạc,
THẾ tạo lương phương thế cộng giao.
GÍAO hóa nhơn sanh cầu triết lý,
ÐẠO truyền thiên hạ ái đồng bào.
NAM nhơn tỉnh cảm sanh cao khí,
PHƯƠNG tiện tu tâm kế diệt lao.
Bài thi trên được viết ra chữ Hán sau đây:
玉隱石岐玉自高
皇天不負志英豪
降頒福幸人同樂
世造良方世共交
敎化人生求哲理
道傳天下愛同胞
南人醒感生高氣
方便修心計滅勞
Giải Nghĩa:
- Ngọc thường ẩn trong đá núi, ngọc ấy tự nó có giá trị cao,
- Trời không phụ ý chí của người anh hùng hào kiệt.
- Giáng trần để ban hạnh phúc cho loài người cùng vui vẻ.
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- Ðời tạo phương hay, Đạo đời giao hòa cùng chung với nhau.
- Giáo hóa nhơn sanh cầu cái triết lý cao siêu của Ðạo,
- Ðem Ðạo truyền cho dân chúng biết thương yêu đồng bào.
- Người Việt Nam tỉnh ra cảm ứng sanh chí khí cao thượng.
- Phương tiện tu tâm là kế tiêu diệt các nỗi khổ đau
Đây là bài thơ vừa khoán thủ, khoán tâm, khoán vỹ, tức là một
thể thơ Đường luật, Thất ngôn bát cú mà Đức Thượng Đế đã
đặt sẵn trước những câu xưng danh Ngài, như:
- Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáo Đạo Nam-phương.
- Cao Đài Giáo Chủ hoằng hóa Ngũ Châu
- Thượng nguơn Thánh Đức nhơn loại hòa hiệp
Ngọc linh Cao vọi Thượng tầng không
Hoàng diệu Đài linh Nguơn hội thông
Thượng phụ Giáo truyền Thánh tử học
Đế Thiên Chủ tọa Đức thuần phong
Giáo Tông Hoằng pháp Nhân nhân thọ
Đạo chánh Hóa hoằng Loại loại thông
Nam Việt Ngũ Châu Hòa quốc Đạo
Phương phương Châu bộ Hiệp chung đồng
_______________________________

Có một hôm Đức Giáo chủ kể lại một câu chuyện cầu Cơ trong
thời kỳ mới mở Đạo với vẻ thích thú: Lúc mới mở Đạo, Đức
Chí-Tôn sai chia ra bốn cặp Cơ đi khắp Lục tỉnh để giáng dạy
cho nhơn sanh thì "Moa" và Cao Thượng Phẩm tại Đàn Cần
Giuộc. Khi đó có một người cầm một phong thơ đem đốt bỏ
trong lư hương trầm, lúc lửa còn đang bốc cháy phừng phừng,
thì tự nhiên Cơ chuyển và biểu "Moa" viết liền một bài thơ như
vầy:
T. Nghe dạy:
Ngọc Hoàng giáng thế tạm xưng Ông,
Khen trẻ biết thương đến giống giòng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Bởi mên mùi thơm nên cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy bị chim lồng.
Người nay tham sống không tham Đức,
Phật muốn sửa Đời trước sửa lòng.
Ngày nào làm đặng Châu Thuấn Đế,
Lật bàn tay trắng dễ như không!.
Thật ra thì khi đó có một nhà thơ đang viết cho tờ "Phụ Nữ
Tân Văn" đưa ra bài thi để vấn thử xem có thật linh thiêng hay
không.! Nếu không, thì ông sẽ cho phá tan ngay các đàn Cơ
mà ông nghi ngờ cho là trò mị dân. Bài thơ như vầy:
Thi vấn:
Mấy lời thành thật hỏi cùng Ông,
Linh hiển sao không cứu giống giòng?
Trăm họ đã toan thân cá chậu,
Muôn dân đồ thán phận chim lồng.
Thấy mòi diệt chủng càng đau dạ.
Ngắm cảnh tang thương bắt chạnh lòng.
Nỗi nước tình dân là thế ấy,
Ngồi mà đạo đức có yên không?
Nếu không có huyền diệu của Chí-Tôn ban cho thì Đạo CaoĐài không bao giờ mở đặng.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ (2) (Kinh)
Đây là bài Kinh xưng tụng Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, là
một trong những bài Kinh tụng đọc trong Tứ thời nhựt tụng.
Kinh này chì tụng đọc nơi Đền-Thánh hay Thánh Thất mà thôi.
Phân biệt là vì còn có Điện Thờ Phật Mẫu thì đọc bài "Phật
Mẫu Chơn Kinh" và các bài khác.
1-

"Ðại La Thiên Ðế, Thái Cực Thánh Hoàng"
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Giải: Vua Trời trên cõi Ðại la,
Vốn ngôi Thái cực ngự tòa Tiên Thiên.
Vì Thượng Ðế đức cao, rộng lớn minh mông như giềng lưới
lớn, bao trùm cả võ trụ, là một đấng Thánh Hoàng trước ngôi
Thái Cực. Trong khi Trời Ðất chưa chia đến khi Trời Ðất an
ngôi rồi có nhơn loại, thì vị Thiên Ðế hóa nuôi những kẻ chúng
sanh, Ngài lại phú cho mỗi người đều có tánh hư linh bất muội
là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
2-

"Hóa dục quần sanh, Thống ngự vạn vật"

Giải: Sanh thành người vật vô biên,
Thống trị muôn loài mọi việc cầm tay.
Tóm trị cả muôn vật, hóa nuôi những kẻ chúng sanh.
3-

"Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh"

Giải: Cửa Huỳnh Kim chạm vàng lộng lẫy,
Thành Bạch Ngọc cẩn ngọc nguy nga.
Trên ngôi Thiên Cung có cửa Huỳnh Kim Khuyết sơn phết
những vàng ròng, cao lớn mù mù diệu vợi. Thành Thánh
Hoàng cẩn những ngọc trắng trong, vòi vọi cao lớn. Hai chỗ ấy
là nơi Vì Thiên Ðế thường ngự.
4-

"Nhược thiệt, nhược hư,
"Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa"

Giải: Có đầy như thể trống không,
Mặc dầu không động nhưng mà đức cao.
Hình Trời xem như dày đặc thì lại như trống không, lặng lẽ
không tiếng nói chi hết mà hóa ra rộng lớn. Sách Luận ngữ có
câu: "Thiên hà ngôn tai, tứ thì hành diên, vạn vật sanh diên".
Trời đâu có nói mà bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông vẫn xây

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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xuống cùng, muôn vật đều sanh hóa. Trong Kinh Thiên Ðạo và
Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành năm Ất Mão 1975 thì là Bất
ngôn nhi mạc tuyên đại hóa.
5-

"Thị không, thị sắc, Vô vi nhi dịch sử quần linh"

Giải: Không như có, có như không,
Không thấy bày làm nhưng khiến Thần linh.
Hình Trời xem thiệt trống không mà trong không lại hóa sắc,
sắc lại hóa không. Không làm mà sai các vị Thần linh phải đến
tuân mạng, ấy là vô vi, trong sách Luận Ngữ có câu "Vô vi nhi
trị"
6-

"Thời thừa lục long, Du hành bất tức"

Giải: Vua Trời ngự cỡi sáu rồng,
Huyền huyền diệu diệu ngao du không ngừng.
Hằng cỡi sáu rồng đi giáp vòng Trời không hề nghỉ. Chữ Lục
Long ấy trong kinh có câu "Thừa Lục Long dĩ ngự Thiên". Sáu
Rồng ấy quẻ Càn sáu Rồng đều thuộc Dương, như:
- Hào Sơ Cửu là Tiềm Long,
- Hào Cửu Nhị là Hiện Long,
-Hào Cửu Tam là Tịch
dương Long,
- Hào Cửu Tứ là Huyền
Long,
- Hào Cửu Ngũ là Phi Long,
- Hào Thượng Cửu là Càn
Long. Ðạo Trời biến hóa
huyền diệu, vận đi giáp vòng trời chẳng ngừng.
1- Hào Sơ Cửu: Rồng còn lặn chưa hành động việc gì.
2- Hào Cửu Nhị: Rồng ở ruộng hợp với vì Ðại Nhơn.
3- Hào Cửu Tam: Mặc dầu ở ruộng rồng mong vẫy vùng.
4- Hào Cửu Tứ: Rồng nhảy lên khỏi vực.
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5- Hào Cửu Ngũ: Rồng bay lên trời.
6- Hào Thượng Cửu: Rồng mạnh mẽ cứng cát, bay xa tít.
7-

"Khí phân Tứ Tượng, Oát truyền (*2) vô biên"

Giải: Ngôi Vô Cực phân chia Tứ Tượng,
Lại vận hành nhựt nguyệt vô biên.
Một khí Thái Cực sanh Lưỡng Nghi (Âm Dương), Lưỡng Nghi
sanh ra Thiếu Âm, Thiếu Dương; Ðông, Tây, Nam, Bắc rộng
truyền xây vần khôn cùng.
(*2) Trong Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành
năm Ất Mão 1975 thì là Hoát triền vô biên.
8-

"Càn kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến"

Giải: Ngôi Càn cứng mạnh sáng cao,
Muôn loài lành dữ sáng soi tỏ tường
Ngôi Càn cứng mạnh, sáng soi tội muôn loài lành dữ đều thấy
9-

"Huyền phạm quảng đại,
"Nhứt toán họa phước lập phân".

Giải: Phạm vi diệu diệu huyền huyền,
Lành dữ định tội phước ban từ tằng.
Một phép huyền diệu rộng lớn, dữ lành họa phước một toán
chia trừ, tăng giảm rành rẽ không sai mảy tóc.
10-

"Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
"Tam Thiên Thế Giới" (*3)

Giải: Trên soi ba sáu (36) cung Trời,
Ba ngàn thế giới cũng cầm trong tay.
Trên thì Chưởng quản ba mươi sáu vì Thiên Can và ba ngàn
Thế Giới: Ðại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Tiểu
Thiên Thế Giới. Ba mươi sáu Thiên Can là ba mươi sáu cõi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thiên Tào ấy là căn bản thiên nhiên, mỗi cõi có một vị Tinh
Quân chưởng quản. Ba ngàn Thế Giới là cõi Thiên Tiên một
ngàn, cõi Ðịa Tiên một ngàn, cõi Nhơn Tiên một ngàn.(3) Còn
về chi tiết thì xin xem bộ Kinh Thiên Cung du ký thì rõ.
(*3) Trong Kinh Thiên Ðạo và Thế Ðạo của Hội Thánh ấn hành
năm Ất Mão 1975 thì là Tam Thiên Thế Giái.
11-

"Hạ ốc Thất thập nhị Ðịa, Tứ Ðại Bộ Châu"

Giải: Dưới cai quản bảy hai (72) từng đất,
Lại xem luôn bốn hướng lớn lao.
Ðấng Tạo Hóa, dưới thế Ngài tóm nắm bảy mươi hai ngôi Ðịa
Sát và bốn Bộ Châu lớn trong cõi trần hoàn thế giới. Bảy mươi
hai ngôi Ðịa Sát ấy mỗi ngôi có một vị Tinh Quân chưởng
quản. Bảy mươi hai ngôi Ðịa Sát cũng tùng mạng lịnh nơi Bắc
Ðẩu mà thi hành theo bổn phận trong Càn Khôn Võ Trụ. Và
bốn Bộ Châu lớn kể sau đây: Ðông, Tây, Nam, Bắc: Ðông là
Ðông Thắng Thần Châu, Tây là Tây Ngưu Hạ Châu, Nam là
Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc là Bắc Cù Lưu Châu, ấy là Tứ Ðại
Bộ Châu.
12-

"Tiên Thiên Hậu Thiên, Tịnh dục Ðại Từ Phụ"

Giải: Chủ Trời trước, chủ Trời sau,
Do luật động tịnh mang ơn cha lành.
Ngôi Tiên Thiên là trước đời Hồng Hoang, ngôi Hậu Thiên khi
Trời Ðất đã định rồi. Vì Thiên Ðế là Cha cả trong Càn Khôn
Thế Giới hay thương muôn vật.(4) Chữ Tịnh dục trong sách
Trung Dung có câu "Vạn vật tịnh dục, nhi bất tương hại", muôn
vật đều sanh nuôi mà không giết hại.
13-

-"Kim ngưỡng cổ ngưỡng, Phổ Tế Tổng Pháp Tông"

Giải: Xưa nay một dạ tín thành,
Qui hồi các pháp nhơn sanh về lành.
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Ðời nay tín ngưỡng, đời xưa tín ngưỡng, tin tưởng chắc có vì
Thượng Ðế tóm thâu hết cả pháp tông, là rộng đức háo sanh
mà tế độ cả chúng sanh.
14-

"Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh. Thần chi quân,
"Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ"

Giải: Cha Trời sanh Tam Quang Tam Bửu,
Hiệp Ngũ Chi thống nhứt Ðạo mầu.
Vì Thiên Ðế là chúa của mặt Nhựt, mặt Nguyệt, Sao, Tinh thần
và là Chủ tể các vì Thánh, Thần, Tiên, Phật vậy.
15-

"Trạm tịch chơn Ðạo, Khôi mịch tôn nghiêm"

Giải: Ðạo Trời mịt mịt cao sâu,
Ngôi Thầy, Cha dạy con về nẻo chơn.
Mở nền Chơn Ðạo rộng lớn minh mông là vì Ðấng Tôn
Nghiêm là Cha cả.(5) Trong sách Lễ có nói: Hễ mình gọi Cha
mình thì xưng là Nghiêm Quân còn xưng cha của người thì gọi
là Tôn Nghiêm.
16-

"Biến hóa vô cùng, Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế"

Giải: Chơn thần Thầy hóa muôn muôn,
Lại truyền kinh báu quí hơn ngọc ngà.
Ðạo Trời biến hóa vô cùng hằng dùng pháp tá phàm và giáng
linh cơ truyền bá Kinh Cáo để thức tỉnh người đời giấc mê
muội.
17-

"Linh oai mạc trắc, Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh"

Giải: Chuông giác ngộ giọng kêu huyền diệu,
Giáo dẫn đời hữu ích quần sanh.
Vì Thiên Ðế oai linh chẳng lường, thường ra lời Thánh Ngôn,
làm thi văn, Thánh giáo giúp lợi cho chúng sanh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Hồng oai Hồng từ, Vô cực vô thượng"

Giải: Oai linh từ thiện ơn Trời,
Bao la cao rộng không ranh không bờ.
Oai linh lớn, từ bi lớn, không cùng không tột không bực nào
trên vì Thiên Ðế nữa vậy.
19-

"Ðại Thánh Ðại Nguyện, Ðại Tạo Ðại Bi"

Giải: Ðức Thánh rộng thệ nguyền ơn lớn,
Ân tạo Trời bí ẩn bí quan.
Thánh đức lớn, lời nguyện lớn. Ðức Tạo Hóa lớn, Ðức Từ Bi
lớn.
20-

"Huyền Khung Cao Thượng Ðế,
"Ngọc Hoàng tích phước, hựu tội Ðại Thiên Tôn"

Giải: Thượng Thiên trên cái khung đen,
Ngọc Hoàng xá tội ban ơn cầm quyền.
Ðức Ngọc Hoàng ban phước tha tội, bao trùm cả Thế giới còn
cao lớn không cùng không tột, không chi trên hết nữa cho nên
gọi là Cao Thượng Ðế Ðại Thiên Tôn.(6) Chữ Huyền là sắc
đen, màu huyền; chữ Khung là cao. Chữ Huyền Khung trong
sách Ấu học có câu "Huyền Khung bỉ thương tắc xưng
Thượng Ðế". Vị Huyền Khung thửa sanh đều xưng là Thượng
Ðế.

NGỌC HOÀNG TỰ
Thầy dạy tại Trường Sanh Tự (Cần Giuộc) Chúa nhựt, 30-51926 (âl 19-4-Bính Dần):
Bổn hội nghe: "Giữa chùa, gần hai tran thờ Quan Âm Bồ Tát
và Quan Thánh Ðế Quân, phải lập ra một điện để Thánh
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Tượng TA ở giữa. Bên mặt Ta để tượng Quan Âm, bên trái thì
tượng Quan Ðế, còn chư Tiên, chư Thánh, chư Phật, để hàng
dưới.
Xưng hiệu chùa là "Ngọc Hoàng Tự".

NGỌC HỒ ÁI NỮ (Tên)
Thầy dạy: "Ngọc Hồ Ái nữ cũng noi gương sáng mà lần dấu,
để dạ đắp vun nền Đạo cho đáng nét yêu thương của Thầy và
gắng đồng tâm nâng đỡ dìu dắt nhau lên con đường Cực Lạc,
lánh khỏi bến trần là nơi các bậc Chí Thánh đều bị đắm chìm
theo mồi danh lợi, bả vinh hoa, mà rốt cuộc lại biển trầm luân
không thoát đặng."

NGỌC HƯ CUNG
玉虛宮
F: La Cour de Dieu, Le Conseil de Dieu
Ngọc Hư Cung 玉虛宮 là Cung của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng
Thượng Đế.
Ở trên là ba mươi sáu cõi Thiên Tào hay còn gọi là Tam thập
lục Thiên, phải vào trong Bát Quái rồi mới được đến Ngọc Hư
Cung.
Các Chơn linh phải đi một vòng luân hồi chuyển kiếp, từ vật
chất hồn cho đến nhơn hồn. Nhơn hồn còn phải tu nhiều kiếp
để được tiến hóa từ Thất Thập Nhị Địa, Tam Thiên Thế Giới,
đến Tứ Đại Bộ Châu rồi mới vào được Tam Thập Lục Thiên
(Ba mươi sáu cõi Thiên Tào hay 36 từng Trời). Đến được Tam
Thập Lục thiên rồi còn phải tiếp tục nhiều kiếp tu nữa mới
đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh để nhập Bát Quái mà vào Ngọc
Hư Cung.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
"Nhập trong bát-Quái mới vào Ngoc Hư."
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Cửa Ðịa ngục khá lánh chơn.
"Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong."

NGỌC LẦU
F: Le palais du séjour des immortels.
Ngọc Lầu là Tòa lâu đài bằng ngọc, chỉ Bạch Ngọc Kinh, Tòa
ngự của Đức Chí Tôn, trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, luôn
có ánh hào quang của Đức Chí Tôn chiếu sáng lòa rực rỡ tòa
Bạch Ngọc Kinh.
Về Bạch Ngọc Kinh là nơi Thiên cảnh, Chơn hồn phải nhẹ
nhàng bay vào con đường cao và xa vô tận.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo trong Thiêng Liêng Hằng Sống như
sau: "Lại gần tới, còn thấy một vật khác thường quái lạ, nhưng
nó là một tòa Thiên Các đẹp đẽ lắm, màu sắc thay đổi sáng rỡ,
mà cả thoại khí bao quanh, làm như thể vận chuyển hình trạng
của nó vậy".
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Kìa Thiên-cảnh con đường vòi-vọi,
"Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu.
"Cung Thiềm gắng bước cho mau,
"Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên."
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NGỌC MÃ - KIM ĐÀNG
Thất Nương Diêu-Trì-Cung trả lời duyên cớ nào mà thác:
Người thời Ngọc mã với Kim đàng,
Quên kẻ Dạ đài mối thảm mang
Mình dặn lấy mình, mình lại biết
Mặc ai chung hưởng phận cao sang.

NGỌC TRANG THANH (Tên)
(Ngọc Phối-Sư Ngọc Trang Thanh)
Ngày 03-07-Bính Dần (dl: 10-08-1926) tại nhà Ngài Trung
Thầy phong ông Lê Bá Trang làm Ngọc Phối-Sư. Đức Chí-Tôn
dạy các Ngài Trung, Trang, Thơ: Đạo lập thành mau là do nơi
các con. Trong mấy đứa con cũng có đứa sẽ bị cám dỗ,
nhưng Thầy hằng ở bên các con. Các con đã thấy quyền hành
Thầy đặng chút ít rồi, vậy khá để lòng trông cậy nơi Thầy.
TRANG, con rán khởi sự đi truyền Đạo. Thầy phong Thiên Ân
cho con là Ngọc Trang Thanh. Con phải mặc hồng y như Lịch,
song áo gài ba dải".
Đức Lý dạy: Ngọc Trang Thanh! Hiền Hữu đã chán chường
mắt thấy một nơi tội lỗi là nội thành Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia
Định, mà một mình Hiền Hữu hết lòng hành đạo độ rỗi chưa ắt
trọn cả chúng sanh nơi đó cho đặng. Hiền Hữu rất nên vô
phước.[Thứ tư, 9-2-1927 (âl 8-1-Đinh Mão)]
Phần đông Chức Sắc ai cũng biết ông Đầu Sư Ngọc Trang
Thanh là chơn linh của Đức Quan Thánh Đế Quân. Buổi đầu
tiên mới khai Đạo thì ông hành sự rất đắc lực, nên được Đức
Chí Tôn hằng khen là người ngoan Đạo. Nhưng đến niên Đạo
thứ 8 ông nghịch lại với Đức Quyền Giáo Tông, phản loạn
chơn truyền nên phạm Thiên Điều. Hãy nghe lời Đức Quan
Thánh giác ngộ ông như thế nào với mục đích lấy làm bài học:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Hai câu đầu Đức Châu Xương cho hay có Quan Thánh đến,
còn cả đoạn sau lời của Đức Quan Thánh.
Hiệp Thiên Đài: 20-11-Quí Dậu,Tý Thời (le 5 Janvier 1934)
Phò loan: Hộ Pháp-Tiếp Đạo - Hầu Đàn: Ngọc Trang Thanh
CHÂU TƯỚNG QUÂN
Gia gia đáo tại tiền, linh nhơn tu khả đảo
Nhứt Trấn Thiên Quan vạn thế thừa
Quang Minh chánh khí Hớn triều di.
Khảo lai ngã tích tồn linh tử,
Hữu chí hà do bất thức thì.
Tiện phụ rất đau lòng khi thấy Ngọc chỉ Đức Chí Tôn giải tội.
Hận cho kẻ bất lương thừa chánh khí của Linh Tử mà cầu
mưu, hại cho danh thể của Tiện Phụ, phải ô-danh sĩ-tiết. Tiện
phụ đã chán biết cầm quyền lịnh trị đời vốn không phải dễ, nên
để cho Linh Tử vào đầu đường hoạn lộ trót một đời: gian thấy,
minh thấy, tà thấy, mị thấy. Cuốn sách thế tình Linh Tử thông
suốt cũng như Tiện Phụ học Xuân Thu buổi nọ. Hỏi vì cớ đâu
Linh Tử cầm Huệ Kiếm chẳng đủ hay để đến đỗi tội tình gây
quá đáng vậy hử?
- Ngọc Trang Thanh bạch: Vì đau chưa trọn bình phục, trí hóa
còn mờ mệt lây lất, trí hóa không kềm nỗi xác phàm, nên mới
để gây tội ra đến đỗi vậy. Xin Từ Phụ dạy bảo dùm cho một
phen.
- Tiện Phụ đã đắc mạng lịnh Ngọc Hư từ đây gần Linh Tử. Vậy
Tiện Phụ xin mấy lời nầy, tua để lòng từ buổi:
- Một là tránh kẻ gian,
- Hai là xa đứa nịnh,
- Ba là đừng hiệp đảng,
- Bốn là tránh phụ nhơn,
- Năm là nghiêm quyền lịnh.
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Con khá nhớ thì Tiện Phụ hằng ở bên con đặng điều đình
chánh pháp. Ngày lễ Đức Chí Tôn Tiện Phụ sẽ cho Bửu Pháp.
(Thăng).
Lời cải hóa của Đức Quan Thánh khác với lối rút chơn linh của
Đức Từ Hàng Đạo Nhơn. Ngài ra 5 điều: tránh kẻ gian, xa đứa
nịnh, đừng hiệp đảng, tránh đàn bà và nghiêm quyền lịnh. Thời
gian làm Đốc Phủ Sứ, ngồi các quận khắp Nam Kỳ, ông Trang
được học cách xử thế, đã lảu thông mà nay phải vấp ngã hỏi
xem quyền Đạo quá lỏng lẻo: không khám đường, không tù
tội, không phạt và không đồ lưu, nhưng quyền Hội Thánh vẫn
oai nghiêm, khó ai qua khỏi. Nghịch với Giáo Tông tức là
nghịch với Thánh Thể Đức Chí Tôn thì chơn linh phải chịu
trách nhiệm. Chơn linh càng cao trọng chừng nào thì phải
kiêng nể quyền Hội Thánh chừng nấy, bởi "Trọng quyền ắt
trọng phạt", nếu Đức Quan Thánh cải hóa người mình chọn
thay mặt mình tại thế. Hễ làm nên thì chơn linh đắc công, làm
hư thì chơn linh đắc tội. Ngài buồn cho ông Trang làm ô danh
sĩ tiết Ngài. Đây cũng là bài học quí giá để chúng ta lấy đó làm
gương, đừng ỷ lại mà mang tội. (Linh nhơn là người mà chơn
linh mượn thể xác để lập công).

NGỌC XÁ LỢI
Ngọc Xá Lợi 玉舍利: tro cốt còn lại của Phật.
Đức Hộ Pháp nói rằng: "Ngày kia, khi Ðạo Cao Ðài đã mạnh
mẽ tràn lan khắp năm châu. Lúc ấy thế giới sẽ đua nhau về
đây thỉnh Ngọc Xá Lợi của Liệt Thánh về chiêm ngưỡng cũng
sẽ không kém gì cuộc cung nghinh Xá-Lợi-Phật của thế giới
ngày nay "

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGÒI VĂN TUYỆT BÚT
Đức Hộ Pháp nói: "Rất đỗi là Thầy còn phải dùng tiếng nói dễ
dàng, rẻ-rúng mà làm Thi dạy Đạo thay! Nhờ vậy mà văn-từ
của Thầy ai coi cũng hiểu. Tôi dám chắc rằng tuy vậy mặc dầu
mà cái ngòi văn tuyệt bút rõ-ràng, hễ càng thấu tứ lại càng
thâm-thúy nơi lòng. Tôi nhớ có một phen kẻ nghịch Đạo để lời
dèm pha biếm-nhẻ rằng văn-từ của Thầy xem rất thường tình.
Tôi chấp bút phân-phiền cùng Thầy. Thầy dạy rằng:
"Con ôi! Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay
chữ, đứa ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chămnom dạy-dỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng
khôn quá hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy
không rõ lý. Thầy cười rồi tiếp nữa rằng: Thầy muốn Đạo của
Thầy làm thế nào cho trẻ con nên ba tuổi cũng hiểu đặng, con
nghĩ sao con? Lại cười nữa! Tôi hiểu lòng nhơn-từ quá lẽ của
Thầy cũng bắt tức cười theo" (Phương tu Đại-Đạo)

NGỌN ĐÈN THIÊNG LIÊNG
Thầy dạy: "Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng sanh
là con đường đạo đức. Ngọn đèn Thiêng liêng sẽ chực soi tỏ
bước của các con; khác với con đường ấy là đường của Quỉ
Vương đem lối. Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì TU có ích
chi".

NGỌN NGÀNH
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh,
Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành.
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NGỌN RAU TẤC ĐẤT
Là nói đến ơn của đất nước: từ ngọn rau đến tấc đất mọi
người đều phải trân trọng và ghi nhớ. Có câu "Di, Tề thái vi,
Tứ hiệu thái chi, diệc đương tri Vũ, Cao chi ân?" nghĩa là Bá
Di, Thúc Tề hái rau vi, bốn ông lão hái cỏ chi, cũng nên nhớ
ơn vua Vũ, vua Cao.
Nguyên vua Trụ bạo ngược, vua Võ Vương nhà Chu đem binh
phạt Trụ, Bá Di và Thúc Tề ra đón đầu ngựa khuyên vua Võ
Vương nên giữ đạo thần tử,bầy tôi không nên đánh vua. Võ
Vương không nghe theo. Sau khi vua Võ Vương diệt được
nhà Thương, bức tử vua Trụ phải tự thiêu mình ở lầu TRích
Tinh. Di Tề liền rủ nhau vào núi Thú Dương hái rau vi mà
sống, không chịu làm tôi nhà Chu. Bốn ông lão có tiếng là bậc
đại hiền đời nhà Hán được vua Cao Tổ mời ra làm quan,
nhưng không chịu nhận, cả bốn ông đều lui về sống trong
rừng núi với rau cỏ.
Cả hai trường hợp trên Bá Di, Thúc Tề đối với nhà Chu, cũng
như bốn ông lão đối với Vua Cao Tổ nhà Hán, dù không muốn
thọ ơn cũng không thể được. Những người này đã sống bằng
rau cỏ đất nhà Chu và nhà Hán, do đó phải biết ơn vua Vũ và
vua Cao Tổ vậy. Câu "Ngọn rau tấc đất" theo nghĩa rộng là
nhắc nhở mọi người công dân nên nhớ ơn của Tổ tiên và nên
làm tròn bổn phận đối với đất nước, trong thời chiến cũng như
trong thời bình trị…
Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà có câu:
"Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
"Đạo Quân-vương chữ dặn nơi lòng.
"Thượng-Hoàng sánh đức Chí-Công,
"Mặc phò lê-thứ khỏi vòng lao-lung."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGÔ ĐỒNG
梧桐
Ngô đồng tức là cây Vông. lọai cây này khi mùa Thu đến thì lá
vàng tơi tả rụng. Thơ cổ có câu "Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên
hạ cộng tri Thu" nghĩa là lá ngô đồng rụng báo cho thiên hạ
biết mùa Thu tới.
Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng dạy: "Lập quốc trị dân mà
hành hạ áp bức dân, hoặc mở Đạo dìu đời độ chúng mà tham
tàn bất chánh, đè chúng sắp làm nấc thang cho mình được
đứng cao, thì cứu cánh thế nào, mấy anh tự biết.
Anh Ngô Đồng, nhớ lại hai câu thi xưa nầy:
- Ngô đồng nhất diệp lạc,
- Thiên hạ cộng tri thu.

梧桐一葉洛
天下共知秋

Thu đến thì phận sự của anh cũng đến. Phải giúp sức sửa
đương tinh thần của Đạo cho cao hơn nữa, sau mới trị quốc,
bình thiên hạ có kết quả nghe!".
Thơ Bà Huyện Thanh Quan có câu: "Vàng rụng giếng ngô sa
lá gió".

NGÔ QUYỀN (939-944)
吳權
Ngô Quyền tên của một vị tướng tài của Việt Nam, người đất
Ái-châu, đánh bại quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng, dựng
nên nền độc lập cho nước Việt, rửa được cái nhục nô lệ của
dân ta hơn ngàn năm bị lệ thuộc nước Tàu, mở đường cho
các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, sau này được một mảnh đất tự
chủ. Ngô Quyền lên ngôi xưng đế hiệu là Ngô Vương (939).
Năm Giáp Thìn (944) ngô Vương Quyền mất, thọ được 47
tuổi, tính ra làm vua được 6 năm.
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NGÔ THÂN BẤT ĐỘ HÀ THÂN ĐỘ
Đây là lời của Ngài Ngô Văn Chiêu, nói rằng: bản thân Tôi đây
chưa độ được hà tất độ được ai?
Đấy là lúc Ngài Ngô Văn Chiêu tách riêng, rời Tòa Thánh để
lập Chi phái. Vì sau khi Ngài Ngô Văn Chiêu không thắng nỗi
các thử thách của Quỉ Vương thì hai ngày sau, tức là ngày 244-1926, Ngài Chiêu tự ý tách ra khỏi nhóm Tây Ninh. Ngài Bảo
Pháp Nguyễn Trung Hậu, trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên,
nơi trang 18, thuật lại như sau: "Ông Trung vẫn vâng theo
Thánh ý lo thiết đàn giảng Đạo. Ông Chiêu lại ở nhà lo bề tự
giác, ý ông không muốn truyền bá mối Đạo ra cho nhiều
người. Ông vẫn lấy câu "Ngô thân bất độ hà thân độ" mà làm
tôn chỉ. Vì vậy mà ông tách riêng ra kể từ ngày 14 tháng 3
năm Bính-Dần (dl: 24-4-1926). Đồng một ý kiến ấy thì có mấy
ông: Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Sang, Lý Trọng Quí. Thế là từ
đây, tuy đôi bên chủ nghĩa khác nhau, vì một đàng (Ông Lê
Văn Trung) thì lo phổ thông mối Đạo, một đàng (Ông Ngô Văn
Chiêu) lại chuyên bề tự giác, nhưng về phương diện tín
ngưỡng thì cũng đồng thờ kỉnh Đức Cao Đài Thượng Đế.
Nhưng dầu tách riêng ra lập Chi phái Chiếu Minh, nhưng
nhóm của Ngài Chiêu không có chút gì làm phật lòng các bậc
tiền bối."

NGÔ TƯỜNG VÂN (Tên)
Ông Ngô Tường-Vân Thông phán sở tạo tác Sài Gòn, là người
đứng vào số 10 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo
ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Khổng Tước Ngô Tường Vân. Giáo Sư phái Ngọc. Thánh
danh Ngọc Vân Thanh.
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NGÔ VĂN CHIÊU (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Đức ChíTôn, Ngài mới chỉ cho chúng
tôi biết rằng có một người
thờ Ngài là ông Ngô Văn
Chiêu, tức nhiên Đức ChíTôn muốn thâu Ông làm
Giáo-Tông đầu tiên đó. Có
một điều lạ-lùng suy-nghĩ
không ra nguyên-cớ là Đức
Chí-Tôn biểu Bà Nữ ChánhPhối-Sư Hương-Hiếu may
sắc-phục Giáo-Tông cho
Người, kỳ hạn trong mười
ngày Người sẽ được lên làm
Giáo Tông. Trong thời-gian
mười ngày, chỉ có mười ngày mà thôi! Chúng tôi không hiểu
nguyên-cớ nào Ông Ngô Văn Chiêu không hưởng được điạ vị
ấy. Ông Ngô Văn Chiêu là một vị Phủ, Đốc Phủ-sứ buổi nọ, ở
tại Hà Tiên, do nơi Cơ bút, Đức Chí-Tôn đến với Ngài và thâu
Ngài làm Môn-Đệ đầu tiên hết, là Người được Đức Chí Tôn
xưng là "CAO ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT."
Buổi đầu tiên có rất ít người, Ngài Chiêu cầu xin Đức Chí-Tôn
ban cho Thi bằng cách lấy tên những người có mặt trong Đàn
ghép thành bài để kỹ niệm. Đây bài thi:
CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh,
BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành.
HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh,
HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh.
(Mười hai chữ lớn trong ba câu trên là tên của 12 người Môn
đệ trước hết của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế. Còn ba chữ
xiên lớn trong câu chót là tên của 3 vị hầu đàn).
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Chú giải: Theo ÐS.I.50 thì Ðức Chí Tôn giáng Đàn vào đêm
mùng 8 rạng mùng 9 tháng Giêng năm Bính Dần (dl 21-21926) tại đàn cơ thiết lập nơi nhà Ông Vương Quan Kỳ, số 80
đường Lagrandière, Sài Gòn, nhân Lễ Vía Ðức Chí Tôn, Ngài
Ngô Văn Chiêu chứng đàn, Ðức Chí Tôn cho bài thi "Bửu tòa
thơ thới trổ thêm hoa"..Theo lời yêu cầu của ông Ngô Văn
Chiêu, Ðức Chí Tôn cho tiếp bài thi làm kỷ niệm.
12 Môn đệ có tên trong bài thi kể ra sau đây:
CHIÊU: Ngô Văn Chiêu.
KỲ: Vương Quan Kỳ, đắc phong Thượng Giáo Sư.
TRUNG: Lê Văn Trung, đắc phong Ðầu Sư Thượng Trung
Nhựt, sau thăng Quyền Giáo Tông.
HOÀI: Nguyễn Văn Hoài, tức là ông Phán Hoài.
BẢN: Ðoàn Văn Bản, đắc phong Thượng Giáo Sư.
SANG: Cao Hoài Sang, đắc phong Thượng Sanh.
QUÍ: Lý Trọng Quí.
GIẢNG: Lê Văn Giảng, đắc phong Thượng Giáo Hữu.
HẬU: Nguyễn Trung Hậu, đắc phong Bảo Pháp.
ÐỨC: Trương Hữu Ðức, đắc phong Hiến Pháp.
TẮC: Phạm Công Tắc, đắc phong Hộ Pháp.
CƯ: Cao Quỳnh Cư, đắc phong Thượng Phẩm.
Trong câu 2, thật ra có VÕ VĂN SANG, trùng hai tên SANG.
Bài thi bốn câu Hán văn có tên 12 Môn đệ đầu tiên của Ðức
Chí Tôn viết ra chữ Hán như sau:
招旗忠度引懷生
本道開創貴講成
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厚德則居天地境
還明旻到守臺名
Ý nghĩa
Câu 1: CHIÊU KỲ TRUNG độ dẫn HOÀI sanh:
Bốn vị: Chiêu, Kỳ, Trung, Hoài có phận sự độ dẫn nhơn sanh.
Buổi Tam Kỳ Phổ độ này phải tận độ quần sanh, cho đến cả
thai nhi còn trong bụng mẹ cũng phải độ.
Câu 2: BẢN đạo khai SANG QUÍ GIẢNG thành:
Nền Ðạo do TA (Ðức Chí Tôn) mở ra cốt lấy căn bản mà làm
cho đặng thành tựu.(Bản, Sang, Quí, Giảng)
Câu 3: HẬU ÐỨC TẮC CƯ Thiên Ðịa cảnh:
Bốn vị: Hậu,Ðức,Tắc, Cư cùng ở nơi cõi gọi là Thiên Ðịa cảnh.
Câu 4: HUỜN MINH MÂN đáo thủ đài danh:
Ba vị: Huờn, Minh, Mân đến giữ cái Đài của TA
- Ông Ngô Văn Chiêu chỉ lo bề tự giác, viện cớ rằng ý của
ông không muốn truyền-bá mối Đạo ra cho nhiều người. Ông
vẫn lấy câu "ngô thân bất độ hà thân độ" (tức là thân tôi chưa
độ được hà tất độ được ai) làm tôn-chỉ. Vì vậy mà ông tách
riêng ra từ ngày 14-3 năm Bính-Dần (dl 24-4-1926). Cùng một
ý-kiến ấy có các ông Nguyễn Văn Hoài, Võ văn-Sang, Lý
trọng-Quí. Các Ông này theo Ngài Ngô Văn Chiêu tu phái
Chiếu Minh, sau Ông Lý Trọng Quí (cũng có tên là Hồ Vinh
Quí) lại tách riêng lập Chiếu Minh Ðàn Cần Thơ, có ra cuốn
Kinh Tam Nguơn Giác Thế vào năm Tân Mùi (1931). Ông
Vương Quan Kỳ tách khỏi Toà Thánh Tây Ninh vào năm 1930,
lập Chi phái Cầu Kho ở Sài Gòn. Từ đây tuy đôi bên chủ-nghĩa
khác nhau vì nhóm của ông Lê Văn Trung thì lo phổ-độ, còn
nhóm của ông Chiêu thì lo bề tự-giác; nhưng về phương-diện
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tín-ngưỡng thì cũng đồng kỉnh thờ Đức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng
Thượng-Đế.
Đạo-sử của bà Hương-Hiếu: ngày 21-10 Bính-Dần (dl: 26-111926) Thầy nói: "Thầy cũng thương đó chút. Thầy đã nói cái
lòng thương của Thầy hơn biếm trách, nên Thầy chẳng hề
biếm trách các con, ngặt trước quyền của Thần, Thánh, Tiên,
Phật biết sao cứu rỗi cho đặng. Thầy lại phải làm thinh cho kẻ
thì mất lẽ công bình. THƠ nó tưởng Thầy giận mà nài xin tha
thứ. Thầy thì đặng còn chư Thần, Thánh, Tiên, Phật mới nài
sao? Nhất là Thái-Bạch Kim Tinh rất khó. Chiêu cũng vì vậy
mà mất ngôi. Các con chớ dễ ngươi mà phạm thượng nghe
à!".
Trước đó thì chư Môn-đệ đồng quì lạy Thầy xin thứ tội cho ông
Chiêu.
* Ngày 24-4-1926, trích đạo-sử bà Hương Hiếu trang 109:
"Chiêu đã có công tu, lại là Môn-đệ yêu dấu của Thầy nên
Thầy muốn ban chức Giáo Tông cho nó, song vì lòng ám-muội
phạm đến oai-linh Thầy mà ra lòng bất đức chẳng còn xứng
đáng mà dìu-dắt các con, nên Thầy cất phần thưởng nó, Thầy
nhứt định để chức ấy lại mà đợi người xứng đáng, hay là Thầy
đến chính mình Thầy mà dạy-dỗ các con".
Tái cầu: "Các con coi thử đó thì đã hiểu rằng Thầy thương yêu
nhơn-loại là dường nào. Cái vui của Thầy là đặng thấy các con
hội-hiệp cùng nhau, thương-yêu nhau trong đạo đức của Thầy,
ai còn dám làm cho chia-lìa các con là đứa thù nghịch của
Thầy.
"Chiêu đã hữu căn, hữu kiếp: Thầy đã dùng huyền diệu mà
thâu phục, độ rỗi nó trước các con. Biết bao phen Thầy gom
các Môn-đệ lại. Thầy sở cậy nó ấp-yêu dùm cho Thầy dường
như gà mẹ ấp con. Song nó chẳng vâng mạng lịnh Thầy, lại
đành lòng cắn mổ xô đuổi dường ấy, thì làm sao cho xứng
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đáng cái trách-nhiệm rất lớn của Thầy toan phú-thác cho nó.
Các con đừng trông mong rỗi cho nó. Nghe và tuân mạng lịnh
Thầy".
*Thầy dạy (đêm 14 rạng 15 tháng 3 năm Bính-Dần (25 và 264-1926):
"Chiêu, thiếu đức, thiếu tài.
"Trung, con sợ ai? Ta không sợ ai! Ta biết hơn ngươi. Ta há
không biết thương sao? Ấy cũng vì thiếu đức. Nó đã biết Ta.
Cứ tuân lời Thầy đã truyền mà thi-hành!
*Ngày 26 Avril 1926:
Cao-Đài: "Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh TA, Ai kiên? TA chờ
ngươi. Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh TA, ai thừa lịnh? TA đã
nói ngươi làm đầu Tam-giáo, đã bao phen TA lập Đạo sẵn
cho, ngươi chê há? TA đã sở định, ngươi dám cải:
Chuyên quyền từ đó bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám-hối Ta cho tu ít tháng.
Tài hay, tài múa chớ đua lừa.
Ông Bảo-pháp viết quyền Đại-Đạo truy nguyên có nói:
"Khi quan phủ Ngô Văn Chiêu trấn-nhậm tại Hà Tiên (nhằm
năm 1919) ông thường thiết đàn thỉnh Tiên để cầu thuốc cứu
chữa bịnh-nhân cùng học hỏi về đường đạo đức. Có một vị
giáng cơ xưng là Cao-Đài Tiên-Ông thường kêu đích danh
Phủ Chiêu mà dạy Đạo. Chư nhu hầu đàn thảy đều lấy làm lạ,
vì thuở nay không hề thấy trong kinh sách nào nói đến Cao
Đài Tiên-Ông bao giờ, duy có một mình Quan Phủ Chiêu
thông minh huệ-trí. Xem ý-tứ trong mấy bài thi Đức Cao-Đài
giáng cơ, thì nhận chắc rằng Ngài là Cao-Đài Thượng-Đế
giáng lâm. Từ đó ông Chiêu lại càng kính trọng Đức Cao-Đài
hơn nữa và xin phép lập vị phượng thờ. Đức Cao-Đài bèn dạy
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vẽ Thiên Nhãn mà thờ. Kịp khi ông Chiêu thiên-nhậm về Sài
gòn, ông lựa trong bạn đồng-chí những vị nào có ít nhiều đạođức mà khuyên thờ Đức Cao-Đài và chuyên việc tu tâm
dưỡng tánh. Chư vị ấy là Quan phủ Vương-Quan-Kỳ, ông
phán Nguyễn Văn-Hoài, ông Phán Võ Văn Sang, ông Đốc-học
Đoàn Văn Bản. Đó là mối Đạo mới bắt đầu phăn ra, song ông
Chiêu vốn là người rất dè-dặt, nếu không phải là người đồng
tâm mật-thiết thì không bao giờ ông khuyên việc tu hành, vì
vậy mà mối Đạo ít người biết rõ. (Đại-Đạo căn nguyên trang
24-25)
Đức Hộ Pháp cũng nói: "Đi thâu Thập nhị Thời-quân rồi Đức
Chí Tôn mới mở Đạo. Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi
biết rằng có một người thờ Ngài rồi là ông Ngô Văn Chiêu, tức
nhiên Đức Chí-Tôn muốn thâu Ông làm Giáo-Tông đầu tiên
đó. Có một điều lạ-lùng suy-nghĩ không ra nguyên-cớ là Đức
Chí-Tôn biểu bà Nữ Chánh-Phối-sư Hương Hiếu may sắc
phục Giáo-Tông cho Người, kỳ hẹn trong mười ngày Người sẽ
được tôn làm Giáo Tông, trong thời-gian mười ngày, chỉ có
mười ngày mà thôi, chúng tôi không hiểu nguyên-cớ nào mà
ông Ngô Văn Chiêu không hưởng được địa-vị ấy" (ĐHP 13-10
Giáp-Ngọ 1954)

NGÔ VĂN KIM (Tên)
- Ông Ngô Văn Kim, Điền-chủ, Đại-Hương-cả, Cần giuộc, là
người đứng vào số 12 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Thầy dạy Ngô Văn Kim: "Kim: Giáo Sư Thượng Kim Thanh."
Ông thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng
Kim Thanh.
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NGỘ (Phật Học)
悟
Ngộ 悟. Một thuật ngữ của Thiền Tông, được dùng để chỉ sự
"nhận thức", "trực nhận", "thấu hiểu xuyên suốt". "Nhận thức"
ở đây không phải là sự hiểu biết thông thường hoặc nhận thức
theo các hệ thống triết lý mà chính là sự trực nhận chân lý
không có sự phân biệt giữa "Người nhận thức" và "Vật được
nhận thức" 人物不二 "Nhân vật bất nhị". Một danh từ khác
đồng nghĩa với ngộ là Kiến tính. Biểu thị Ðại ngộ triệt để cũng
thường được sử dụng để chỉ sự Giác ngộ tột cùng, viên mãn.
Danh từ Ngộ được thông dụng khi Thiền Tông bắt đầu hưng
thịnh. Trước đó, các Cao Tăng hay dùng chữ Bồ-đề 菩提, cách
phiên âm chữ Bodhi của Phạn ngữ hoặc cách dịch nghĩa của
nó là Giác, Giác ngộ 覺 悟 hơn. Có lẽ các vị Thiền sư muốn
thống-nhất-hóa tư tưởng "Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn
tự", chủ trương đem danh từ Ngộ vào pháp ngữ.
Nếu nghiên cứu kỹ cách sử dụng danh từ Ngộ và Giác (Bồ-đề)
trong các kinh luận, thiền ngữ Trung Quốc, người ta có thể
thấy được một sự khác biệt tinh tế trong cách sử dụng. Ngộ
thường được dùng để chỉ cái kinh nghiệm thức tỉnh trong ý
nghĩa ngay thức thì của nó trong khi Giác được dùng với nghĩa
"Ngộ thường trực". Người đã có kinh nghiệm Ngộ cần phải tu
tập thêm để đạt đến mức toàn vẹn của Giác.
Trong thời gian Thiền Tông phát triển tại Nhật, các vị Thiền sư
tại đây lại phân biệt giữa hai danh từ Ngộ và Kiến tính 見 性 và
sự khác biệt giữa hai danh từ này cũng giống như trường hợp
giữa Giác và Ngộ. Trong những khóa thực hành thiền căn bản,
các vị Lão sư thường dùng danh từ Kiến tính để chỉ những
kinh nghiệm ngộ đạo ban sơ của thiền sinh, rất ít khi dùng chữ
Ngộ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)
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NGỘ BẤT CẬP LƯỢNG
"Thảng như Chức Sắc bề trên cầm quyền hành chánh của
Ðạo rủi có làm việc chi ngộ bất cập lượng, sai siễn một đôi
điều không phù hạp với Luật Thương Yêu và Quyền Công
Chánh thì bổn phận của đàn em được phép gián can với lễ độ
của tình huynh đệ nhứt gia".

NGỘ ĐẠO
Ngộ Đạo 悟道: Gặp được mối Đạo Trời.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo nói thật mấy chị, Ôi! Không phải
kiếp sanh dễ gì ngộ Đạo, Bần Đạo đã chán biết khó khăn kiếp
sống của mình tại thế bao giờ cũng vậy, nó làm cho mình nặng
nề khổ não về tinh thần, nhưng chúng ta đem lên mặt cân
thiêng liêng, chúng ta lấy trí khôn ngoan để suy đoán cho
cùng, chúng ta phải lấy trí khôn ngoan công chánh mà phán
đoán, phần nào xác là xác, phần nào hồn là hồn, cái xác thịt
nó không phải ở đây cho đến lúc tận thế đa nghe. Kiếp sống
tại thế gian này của mấy người không mấy lát, cao trọng cần
yếu hay chăng là phần hồn, đừng sa xuống Địa Ngục, đừng
xuống đó là hơn hết. Xuống cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó
giải thoát lắm đa nghe. Còn phần xác thì xác, hồn là hồn, mình
lấy cái trí não của mình, lấy cái trung dung của mình làm sao
cho Đạo có công chánh, hòa bình; xác cũng vậy, hồn cũng
vậy. Chỉnh cầm cân giữ mực thước làm sao cho xác thế nào,
thì phần hồn kia cũng vậy, đừng trọng bên này, phụ bên kia, là
khôn ngoan hơn hết."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGỘ KỲ PHẬT DUYÊN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
"Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên."

NGỖ NGHỊCH
Ngỗ-nghịch 忤 逆: làm ngược lại lời dạy bảo của cha mẹ.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dương-gian ngỗ-nghịch lăng-loàn,
"Liều mình tự-vận không màng thảo ngay."

NGỖ NGANG
Ngỗ-ngang 忤昂:Ngỗ nghịch hống hách.
Kinh Sám Hối có câu:
"Dối người nào khác dối Trời,
"Trời đâu dám dối ra đời ngỗ-ngang."

NGÔI ÂM - NGÔI DƯƠNG
Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ NGÔI ÂM, tức
là Ngôi Thứ Nhì, còn NGÔI DƯƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế, là Ngôi Thứ Nhứt. Đây là một Triết lý hết
sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước tới nay các tôn giáo
chưa từng có. Họ chỉ biết thờ Ngôi Dương mà thôi.
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NGÔI CAO PHẨM QUÍ
Đức Quan Thánh để lời rằng: "Than ôi! Trời cao minh soi xét
mà người vẫn mê muội ám mờ, đem mảnh trí cỏn con kia
chống kình với khuôn linh Tạo hóa. Muốn học mùi Ðạo mà lại
kèo nài giao kết thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức
từ bi cũng khó chiều theo được. Các Ðấng thiêng liêng xưa kia
khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí,
há chẳng phải là gương tín thành đáng noi dấu hay sao?"

NGÔI TIÊN VỊ PHẬT
Về mặt Bí-pháp Đức Hộ Pháp cũng có nói: "Chí-Tôn đã dạy
rằng: phải tùy phong hóa của các sắc dân sanh mà truyền
giáo, thì người cũng tùy nhơn đạo lập chơn truyền, bởi ta tham
trọng thế lớn quyền, Thầy mới tạo ngôi Tiên vị Phật. Đại-TừPhụ một hôm kia than cùng Bần Đạo rằng: Thầy không
phương nào đến cùng các con hơn là CƠ BÚT. Thầy còn trụ
tinh ba chơn-truyền của NGŨ CHI ĐẠI-ĐẠO mà làm cho chúng
sanh hiểu Đạo đặng dễ dàng, nên phải dụng CƠ BÚT đặng
giáo-hóa. Hễ mọi điều chi có hữu ích thì hữu hại. Sau này
Thầy e-ngại cho Cơ Bút sẽ hại cho nhơn sanh mê tín dị đoan,
cũng bởi vì ưa ham phẩm vị. Nào là thành Tiên, hiển Phật, nào
là xưng Thánh, hô Thần, xúi giục tánh ham gần mộng mị. Lời
tiên tri này ngày nay kết quả".

NGÔI VỊ
F: Rang.
Ngôi vị là địa vị mà chính mình tạo ra bằng tài lực, sức lực
hay là công quả đối với đạo pháp. Sự kiện này có hai phần:
Một là ngôi vị hữu hình tức nhiên phải dùng thực tài mới chiếm
được chỗ đứng trong chốn quan trường, nhưng nếu ĐỜI thì
có giả, có thiệt, có dối, đổi, dời. Nhưng về mặt ĐẠO thì các
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đấng thiêng liêng cho biết rằng nơi cảnh thiêng liêng ấy là thể
hiện sự công bình tuyệt đối.
Đức Hộ Pháp thuyết về cảnh Thiêng Liêng:"Bạch Ngọc Kinh
chia làm ba căn, cửa chính giữa các vị Phật cao siêu, mình
đứng day vô, phía bên tả là phái nữ, phía bên hữu là phái
nam. Bần Đạo nghe đi rần rần rộ rộ, bên kia thì thấy hình bóng
chiếu qua vách mà thôi, tấm vách thật lạ lùng, trong trắng
giống như sương sa vậy. Buổi đầu, Bần Đạo không để ý, đi tới
nữa, thấy cả thảy đều có ngôi vị của họ sẵn. Bần Đạo vô cửa
thấy họ ngồi có chỗ hết, còn mình thì bơ thờ, cầm cây Giáng
Ma Xử đi vô, không biết đi đâu. Nói sao người ta có chỗ ngồi,
còn mình không có? Vừa nói rồi thì thấy có người đứng gần
bên mình mà không hay, họ trả lời: Cái ngai của Ngài kia. Bần
Đạo dòm lên thấy cái ngai tốt lắm, thấy rồi mà trong bụng hồ
nghi nói không biết họ có gạt mình không. Bần Đạo sợ, vừa sợ
thì có người nói: Chính cái ngai đó là của Ngài. Từ thử đến
giờ, dầu vạn kiếp sanh chịu khổ để tạo vị nơi mặt thế gian nầy
cũng không bằng ngồi được trên đó. Nơi đó sung sướng lắm,
sung sướng làm sao đâu!..."
Còn về hữu hình đây Đức Hộ Pháp xác nhận: "Ngôi vị của
Ông Saint-Pière, Giáo Hoàng của Thiên Chúa-Giáo ở La Mã
như thế nào thì ngôi vị của Đức Quyền Giáo-Tông ngày nay
cũng thế. Bởi vì chính mình Đức Chí-Tôn đến thâu Ngài, biểu
Ngài lập thành Hội Thánh. Ngài đi đến đâu, Tôi và Đức Cao
Thượng Phẩm theo phò-loan để Đức Chí Tôn thâu Môn Đệ,
thâu được bao nhiêu thì giao cho Đức Quyền Giáo-Tông
Thượng-Trung-Nhựt giáo hóa, chính do nơi Ngài cầu khẩn
Đức Chí-Tôn thâu Môn Đệ. Ngài luôn luôn đi các nơi để Phổ
độ chúng sanh, nhứt là trước ngày mở Đạo. Đức Chí-Tôn sai
hết chúng tôi, tức Thập Nhị Thời-Quân đi phò-loan cùng hết,
không chỗ nào không có Cơ Bút: Người thì xuống miền Tây,
người đi miền Trung, đi cùng hết. Thâu Môn đệ xong, Thầy
dạy chúng tôi về Tây Ninh mở Đạo". [13-10-Giáp-Ngọ (1954)]
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NGÔI VỊ ĐẾ VƯƠNG
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thượng Tương Thanh: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách của
một người cầm sanh mạng của nhơn loại. Chưa có ngôi vị Ðế
Vương nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá phân
biệt trượng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à!
Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho
Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà diệt
mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của Lão
đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên phong
mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không cho ai
thăng cấp một người".

NGÔI XƯA
Ngôi xưa: Ngôi vị cũ nơi cõi Thiêng Liêng.
Sao gọi là ngôi xưa vị cũ nơi cõi Thiêng Liêng? Bởi vì mỗi
chúng sanh đều là một điểm Linh quang, chiết ra từ khối Đại
Linh quang của Đức Chí Tôn. Theo luật tiến hóa, các Chơn
linh phải đầu kiếp xuống phàm trần là vật chất, từ tinh hoa vật
chất mới tiến lên đến kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại,
rồi còn phải tu nhiều kiếp nữa mới tiến lên ngôi Thần, Thánh,
Tiên, Phật và cuối cùng trở về ngôi vị cũ là khối Đại Linh
quang của Thượng Đế.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thong dong cõi thọ nương hồn,
"Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGU
愚
F: stupide, ignorant.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ngu vì đạo đức ấy ngu hiền,
Thành dạ thì toan đến cảnh Tiên.
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên

NGU CÔNG DI SƠN
愚公移山
Đây là truyện tích của Ngu Công dời núi. Thế gian cho là một
người khờ khạo làm chuyện vô ích, nhưng thật ra đây là mẫu
người có ý chí, kiên nhẫn phi thường. Ở đây muốn nói chí khí
của con người quyết thắng mọi trở ngại. Có câu: "Đường đi
khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng
người ngại núi e sông".
Tích: Tương truyền xưa có cụ già 90 tuổi; trước nhà có hai trái
núi Thái hành và Vương ốc làm trở ngại cho việc qua lại. Ông
quyết định đào bỏ đi, ai nấy khi nghe ông nói đều cười nhạo
báng. Ông nói: Ta chết thì còn con ta, rồi đến cháu chắt tiếp
tục công trình ắt cũng làm được".

NGU DÂN
愚民
Ngu dân là nói về chế độ mà người lãnh đạo làm cho dân dốt
nát, mục đích là dễ trị. Có dễ trị thì họ mới thống trị lâu và dài
và mặc sức thao túng về mọi mặt..
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Một khi nhân dân dốt nát, làm cho phần hiểu biết ngày càng
kém cỏi đi. Các chế độ độc tài thường dùng chính sách này để
làm bá chủ, dễ bức hiếp dân lành nên đặt ra "Chính sách ngu
dân" hay chế độ ngu dân. Chính đó cũng gọi là "Ngu dân chủ
nghĩa" và họ chủ trương ‘bần cùng hóa nhân dân" đó là một
chế độ tàn bạo hiếm có trong lịch sử nhân lọai.

NGU DỐT
Đức Hộ Pháp thuật lại lời nói của Đức Chí-Tôn rằng : "Con ôi!
Trong anh em của con phần dốt nhiều hơn phần hay chữ, đứa
ám-muội đông hơn đứa thông minh, Thầy đến chăm-nom dạydỗ đứa ngu-dốt hơn là đứa hay giỏi; thà là đứa sáng khôn quá
hiểu mà chê Thầy hơn là đứa dốt nghe Đạo Thầy không rõ lý".

NGU HUYNH
愚 兄
E: Your modest elder.
F: Votre humble ( ignorant) ainé.
Ngu huynh 愚兄: tiếng tự xưng có tính khiêm nhường.

NGU MUỘI
愚昧
Do chữ ngu si và ám muội, tức nhiên là chỉ những kẻ còn kém
hiểu biết quá và thường làm những điều sai trái.
Thầy dạy: "Các con đã mang mạng lịnh Thầy, thì làm thế nào
Thầy không hổ thẹn; Thầy dặn các con một điều phải hằng
nhớ rằng các con thay mặt cho Thầy tức là Thầy. Ngày nào
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy lấy phận sự lại thì là mới hết Thầy nữa. Cái xác thịt các
con cũng nên kể rằng: chẳng phải của các con nữa. Thầy đã
nói trước rằng: Cái xe Thầy đẩy đi đến đâu thì hồng ân của
Thầy rưới khắp đến đó. Thầy chỉ cậy các con kêu rước những
kẻ hữu duyên đến chung hưởng cùng các con thôi. Khốn cho
những đứa ngu muội không lo mà tiếp rước các con, mà cũng
khốn cho các con, nếu các con tham lam giành phần hơn của
kẻ khác, con gắng hiểu Trung nghe!".
Dẫn chứng: Nơi Thảo Xá Hiền Cung của Đức Thượng Phẩm
có đôi cấu đối trong ấy có chữ NGU MUỘI cũng nói lên một
nỗi chán chường và thấm-thía tình đời lắm. Hầu như những kẻ
phản Thầy phản bạn đã muốn cướp công của Ngài lại còn
hành động vô nhân đuổi xô Ngài nữa. Nỗi đau ấy thấu đến
Diêu-Trì-Cung, nên Thất Nương giáng cơ ban cho Đức Cao
Thượng Phẩm đôi liễn đặt trong ngôi nhà ở Thị xã Tây Ninh
gọi là THẢO XÁ HIỀN CUNG, ngày 12-6-Mậu Thìn (dl: 28-71928), sau khi Đức Cao Thượng Phẩm bị nhóm bạo hành
buộc phải rời Tòa Thánh về an nghỉ tại tư gia. Câu đối:
- THẢO-XÁ tùy nhơn ngu muội bần cùng nghinh nhập thất.
- HIỀN CUNG trạch khách thông minh phú quí cấm lai môn.
•草舍隨人愚昧貧窮迎入室
•賢宮擇客聰明富貴禁來門
Giải nghĩa: Thảo xá là ngôi nhà cỏ, ngôi nhà tranh (tiếng tự
khiêm). Tùy nhơn: tùy người. Ngu muội: dốt nát và tối tăm.
Bần cùng: nghèo khổ. Nghinh: tiếp đón. Nhập thất: vào nhà).
Câu 1 ý nói tuy là Thảo xá nhưng phải tùy theo người: nếu
người ngu muội và kẻ bần cùng (mà có đạo đức) thì được tiếp
đón vào nhà.
(Hiền cung là cái nhà của người hiền, tức là người tài giỏi và
có đạo đức cao. Trạch khách: lựa chọn khách đến. Thông
minh: sáng suốt hiểu biết. Phú quí: giàu sang. Cấm: không cho
phép. Cấm lai môn: không cho phép đến nhà.)
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Câu 2 này nói rằng nơi Hiền cung vẫn lựa chọn khách đến,
người thông minh và kẻ phú quí (mà thiếu đạo đức) cũng
không cho phép đến nhà.
Thầy nói: "Nhiều khi Thầy thấy con vì nhẹ tánh mà nghe lắm
lời thị phi làm đau đớn nhiều đứa vô tội cùng Thầy. Sự lầm lạc
của các con lắm thường tình, Thầy không hề bắt tội, nhưng
mà sự mê muội Thầy thấy rất đau lòng. Thầy hằng than thở
với con rằng: Cả nhơn sanh còn nhiều ngu muội sở cậy con
nâng đỡ, dắt dìu mà con lại hờn trách, chớ chẳng dạ thương
yêu thì con có khác chi Chiêu hồi buổi trước."

NGU SI
愚痴
F: Idiot, ignorant.
Ngu si 愚痴: đần độn.
Bát Nương Diêu Trì Cung nhắc nhở:
Đừng cậy sắc dọc ngang búng rảy,
Dầu ngu si cũng ngãi vợ chồng.
Đừng nay khen bưởi chê bòng,
Đổi thay mái tóc duyên nồng lại quên.

NGU XUẨN
愚惷
F: Stupid.
Thầy dạy: "Cái trí khôn của con người biết thương, ghét, vui,
buồn mà toàn trong nhơn-loại đều có; khi rốt cuộc thì trí khôn
ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất
đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho các con mỗi

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

207

đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời phù hạp thì dễ
biết Đạo, còn ngu-xuẩn thì cũng huờn ngu xuẩn".

NGU THUẤN CÀY VOI
Ông Thuấn họ Ngu, cha là Cổ Tẩu, mẹ là Ốc Đăng rất hiền
đức mà mất sớm. Cổ Tẩu có tánh ương gàn, mê muội, cưới
vợ kế, sanh một con trai tên là Tượng. Mẹ ghẻ thật là khắc
nghiệt. Em Tượng lớn lên rất điêu ngoa. Cổ Tẩu thường nghe
lời vợ kế mà đày đọa Thuấn làm nhiều điều khổ sở. Có lần mẹ
ghẻ xúi Cổ Tẩu sai Thuấn đi cày ở đất Lịch Sơn, là nơi nổi
tiếng có nhiều cọp dữ, mục đích là trừ khử Thuấn đi. Trái lại
Thuấn nghe lời cha mẹ, đến cày ở đất Lịch Sơn, lòng hiếu
thảo của Thuấn cảm động Trời cao, khiến voi ra cày đất cho
Thuấn, chim muông bay đến nhặt cỏ. Thấy không hại được
Thuấn, bà mẹ ghẻ lại xúi Cổ Tẩu sai Thuấn đi đánh cá ở đầm
Lôi Trạch là nơi thường có gió to sóng lớn. Thế mà khi Thuấn
đến đó vẫn bình yên. Dù bị hãm hại nhiều lần, nhưng Thuấn
không hề oán ghét mẹ ghẻ và đối với em Tượng vẫn thương
yêu. Với tấm lòng cao cả của Thuấn, bà mẹ ghẻ lần lần hối
hận và thương yêu Thuấn. Vua Nghiêu cảm đức hiếu thảo ấy
nên thay vì truyền ngôi cho con là Đan Chu, nhưng thấy con
không đủ tài đức bèn vời Thuấn đến truyền ngôi cho, đồng
thời gả hai con gái cho vua Thuấn đời đời dân sinh được hạnh
phúc. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Ông Thuấn chịu mệnh, lên
ngôi vua nơi miếu thờ Đức Văn Tổ.
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NGŨ ÂM
五音
E: Five essential notes of the oriental music.
F: Cinq notes fondamentales de la musique orientale.
Ngũ: Năm, thứ năm. Âm: âm thanh, cung bậc của âm thanh.
Ngũ âm là năm bậc âm thanh của âm nhạc cổ điển đông
phương.
Ngũ âm gồm: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ.
1. CUNG:
2. THƯƠNG:
3. GIỐC:
4. CHỦY:
5. VŨ:

tiếng thổ (đất),
tiếng kim (đồng, sắt),
tiếng mộc (gỗ),
tiếng hỏa (lửa),
tiếng thủy (nước),

tương ứng nốt FA.
tương ứng nốt SOL.
tương ứng nốt LA.
tương ứng nốt ĐÔ.
tương ứng nốt RÉ.

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là Ngũ Hành.
Âm nhạc Tây phương có 7 bậc âm thanh: Do, Ré, Mi, Fa, Sol,
La, Si.

NGŨ BÁ
五霸
(Ngũ: năm, Bá 霸 là Vua của một nước chư hầu mạnh, thống
lãnh các chư hầu nhỏ). Nghiệp bá thì dùng Bá đạo để trị nước.
Bá đạo trọng hình pháp, binh quyền, tín thuật.
Trong thời Xuân Thu đã có năm vị vua dùng Bá đạo mà hùng
cường một thời, làm minh chủ các nước chư hầu khác, gọi là
Ngũ bá: tức Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công,
Tống Tương Công và Sở Trang Vương. Những vị vua này
không phải là bậc tài đức cao, mà chỉ nhờ biết tin dùng người
hiền, có chính sách khéo léo làm cho dân giàu, binh mạnh và
làm chủ được những chư hầu khác.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGŨ BÁ A LA HỚN
五 百 阿 羅 漢
E: Five hundred Arahats.
F: Cinq cent Arahats.
A-La-Hán là tiếng phiên âm từ chữ Phạn: Arhat, dịch nghĩa
theo Hán văn là Ứng Cúng, Phá ác, Bất sanh.
Ứng cúng nghĩa là có phước đức hoàn toàn, trí huệ hơn cả,
đáng làm nơi phước điền cho chúng sanh cúng dường.
Phá ác là phá tan được giặc phiền não Tam độc do Tham,
Sân, Si tạo ra.
Bất sanh nghĩa là thoát vòng luân hồi sanh tử, không còn sanh
ra tại thế gian nầy nữa. A-La-Hán thường được gọi tắt là LaHán. Truyền thuyết nói rằng, hồi Ðức Phật Thích Ca mới mở
Ðạo Phật tại Bắc Ấn Ðộ, Phật có phái 16 vị La Hán (có sách
chép 18 vị) đi ra các nước nhỏ chung quanh để truyền bá Phật
đạo. Do đó trong các chùa Phật ngày nay thường có tạc tượng
16 vị hay 18 vị La Hán để thờ, kỷ niệm việc truyền đạo nầy.
A-La-Hán là quả vị cao nhất trong 4 quả vị của hàng Thinh
Văn thừa, từ thấp lên cao, kể ra:
Tu-Ðà-Huờn: Quả vị đầu tiên của Thinh Văn thừa.
Tư-Ðà-Hàm: Quả vị thứ hai của Thinh Văn thừa.
A-Na-Hàm: Quả vị thứ ba của Thinh Văn thừa.
A-La-Hán: Quả vị thứ tư của Thinh Văn thừa. Người tu chứng
bực A-La-Hán thì đạt được Lục thông (6 phép Thần thông):
Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông, Tha Tâm thông, Túc
Mạng thông, Thần Túc thông, Lậu Tận thông.
Qua khỏi Thinh Văn thừa thì lên Bồ Tát thừa, tức là tu đặng
quả vị La Hán rồi thì mới tiếp tục tu hành để lên quả vị kế tiếp
là Bồ Tát.
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Thinh Văn thừa thuộc về Tiểu thừa, Bồ Tát thừa thuộc về Ðại
thừa.
Cả hai Tiểu thừa và Ðại thừa đều là Phật thừa.
Kinh Cứu Khổ:
Chư Ðại Bồ Tát, Ngũ bá A-La-Hán cứu hộ....
Ngũ bá A-La-Hán là 500 vị A-La-Hán được Nhứt Tổ Ma-Ha
Ca-Diếp chọn để lập Ðại hội kết tập Kinh điển lần nhứt của
Phật giáo, sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn 4 tháng.
Cuộc kết tập nầy ở tại thành Vương Xá, Nhứt Tổ Ma-Ha CaDiếp làm chủ tọa. Ngài A-Nan được cử ra đọc lại lời Phật dạy,
chép thành Tạng Kinh; Ngài Ưu-Pa-Ly đọc lại các Luật do
Phật dạy chép thành Tạng Luật; và Ngài Ma-Ha Ca-Diếp đọc
tạng Luận. Người ta dùng chữ Phạn chép ba Tạng Kinh (Tam
Tạng Kinh) trên lá buôn để lựu lại đời sau.

NGŨ BẤT VỌNG NGỮ
五不妄語
TÂN LUẬT: Chương IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm. Đây là giới cấm thứ năm "Ngũ Bất Vọng Ngữ" là cấm
xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người,
chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo
báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận, kiện
thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy
báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời hứa".
Người không nên nói dối hay nói nhiều lời thất đức. Điều cần
yếu là cái phổi phải giữ được yên tịnh, Kim khí không bị hao
mòn, tức nhiên giữ được chữ "Tín", là con người có "Tín",
đáng tin cậy. Tại sao cấm Vọng Ngữ?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh ngôn Thầy dạy: Năm Mậu Thìn (1928):
"Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều
cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng: Ðấng chơn
linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng Trọn Lành nơi Ngọc Hư
Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mảy không
qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh
nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy
dỗ các con, thường nghe đời gọi là "lộn lương tâm" là đó. Bởi
vậy chư Hiền, chư Thánh Nho nói rằng:
"Khi nhơn tức khi tâm."Hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã."
Như các con nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã
nói dối với lương tâm, tức là chơn linh. Thầy đã nói chơn linh
ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con, dầu
những lời ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội tình cũng đồng
một thể. Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ,
nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải
mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ."
Theo giới cấm nầy: người tu không được nói dối, dầu việc
lớn hay nhỏ, trọng hay khinh cũng vậy. Cổ nhơn nói: "Nhơn
bất Tín bất lập". Đối với thế nhơn mình mất tín nhiệm còn
không làm nên được, huống chi đối với Trời Phật; nên phải nói
chơn thật và khi nói ra rồi phải giữ lời.
-Cấm lưỡng thiệt: Người tu không được đem việc đầu nầy mà
nói đầu kia làm cho người nầy giận kẻ nọ mà sanh ra đôi chối,
cãi cọ. Phải lánh xa những việc nói xấu kẻ khác, tức là nói
hành, nói tỏi, hay nói rõ ra là nói những chuyện lặt vặt mà dễ
mích lòng người.
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Cấm ác khẩu: Người tu không được nói lời hung dữ, như chửi
rủa chẳng hạn. Trái lại, phải dùng lời nói hiền lành, bàn việc
hữu ích, phải dùng lời dịu ngọt, an ủi người khốn khó. Nếu gặp
người nói hung dữ như: mắng lộn, chửi lộn, thì phải dùng lời
êm thắm mà khuyên dứt đôi đường. Nếu gặp người làm việc
gì mà thối chí, ngã lòng, thì nên dùng lời nói có nghĩa lý mà
khuyên nhủ cho người khởi lòng tinh tấn.
Cấm ỷ ngữ: Người tu không được dùng lời khôn khéo, để
khêu gợi nguyệt hoa, không được dùng lời bóng bẩy, dể xuyên
tạc kẻ khác. Trái lại phải nói ít và thiệt thà. Bốn giới cấm để
kềm dẫn khẩu căn vào cõi thanh tịnh. Người tu chẳng ai mà
không biết, nhưng, biết thì dễ mà thực hành thì khó, mà nếu
không thực hành được thì cũng như không biết. Ban đầu tập ít
nói, để có ngày giờ suy nghĩ trước khi thốt ra lời. Về sau, quen
rồi thì việc khó hóa dễ. Câu tục ngữ rằng "Đánh lưỡi bảy lần
trước khi nói". Vì chữ ngôn 言 (7 nét) ứng với số 7. Ngày nay
là cơ Phổ độ, nên Đền Thánh quay mặt tiền qua hướng Tây,
cung Đoài, ấy là Cung Đạo. Cung Đoài cũng ứng với số 7. Lại
nữa các con vật trong Đền Thánh đều hả miệng. Hả miệng để
Phổ Độ. Vậy mỗi lời nói đều được suy nghĩ kỹ trước khi thốt
nên lời, vì khi lời nói phát ra rồi bốn ngựa đuổi theo không kịp
"nhứt ngôn ký xuất Tứ mã nan truy". Lại nữa có câu "Nhứt
ngôn hưng bang, nhứt ngôn táng bang" là lời nói làm lợi cho
nước mà lời nói cũng làm mất nước vậy.

NGŨ CHI ĐẠI-ĐẠO
五支大道
E: Five religious branches of the Great Way.
F: Cinq branches religieuse de la Grande Voie.
(Ngũ là năm; Chi là cành, nhánh, phần phụ thuộc của cây).
Nghĩa bóng là chỉ năm mối Đạo phụ thuộc vào Tam Giáo trước
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đây. Năm mối Đạo này như một cây thang năm nấc bắc cho
nhân loại đoạt đến phẩm cao nhất do theo trình tự một cách
dễ dàng hơn.
Ngày 13-3-Bính Dần (dl: 24-4-1926):
Thầy nói: "Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Ðại Ðạo là: Nhơn
Ðạo, Thần Ðạo, Thánh Ðạo,Tiên Ðạo, Phật Ðạo.
Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh Giáo, là vì
khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại
duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi. Còn nay thì
nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần
nhiều Ðạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau; nên Thầy mới
nhứt định qui nguyên phục nhứt. Lại nữa, trước, Thầy lại giao
Chánh Giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh Giáo
mà làm ra Phàm Giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hằng thấy gần
trót mười ngàn năm, nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp
chốn A Tỳ. Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các
con, chẳng chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa. Nhưng
mà buộc phải lập Chánh Thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các
con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng Ðảo.
Vì vậy Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh
cả, ba phẩm Ðầu Sư, nghĩa là Giáo Hữu. Chẳng một ai dưới
thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị
phần hồn của nhơn loại. Ai có đức hạnh lớn thì mới ngồi đặng
địa vị của Thầy ban thưởng. Còn cả Môn đệ, ai cũng như ai,
không đặng gây phe, lập đảng; nhược kẻ nào phạm tội, thì
Thầy trục xuất ra ngoài, cho khỏi điều rối loạn" (Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển/QI/Trang 16)
A- Ngũ Chi có trước khi Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Thánh ngôn dạy rằng: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trước còn nhiều chuồng chiên Người sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
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chờ ngày Người đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là:
1- Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
2- Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dương Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
3- Thánh Đạo thì Thiên Chúa giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
4- Thần Đạo Thì là Trung Huê Phong Thần, Hy-lạp Phong
Thần và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
5- Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon…ở Hy lạp, Khổng
Phu Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius), Nhị Trình
giáo…chung cộng cùng cả Hớn phong, Đường thi, Tấn Tục tại
Trung-Huê từ trước."
B- Ngũ chi như Năm lớp để chúng sanh lập vị:
Nơi "Bao lam thần vọng" ở Cung Đạo ví như ngôi trường có
năm lớp để đưa cả chúng sanh vào con đường lập vị Thiêng
liêng, ấy là thể hiện Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục
Nhứt, tức là QUI HIỆP cả:
*Tam Giáo:
- Đức Thích Ca là ngôi Phật.
- Đức Thái Thượng là ngôi Pháp.
- Đức Khổng Tử là ngôi Tăng.
Kỳ Ba Phổ Độ này Tam Trấn Oai nghiêm đại diện cho ThíchLão- Nho:
- Phật Quan Âm thay quyền Phật-Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

215

- Đức Lý Đại-Tiên Thái-Bạch thay quyền Tiên Đạo
- Đức Quan Thánh Đế Quân thay quyền Thánh Đạo
C- Vào cửa Đại-Đạo phải qua năm cấp:
1- Nhơn Đạo là cánh cổng để vào cửa Đại-Đạo thì có Giáo
Tông đón rước, là bậc Hiền. "Hiền nhân vô kỷ" ấy là cơ Tùng
khổ.
2- Thần Đạo là của Khương Tử Nha, là vị Thái Công Tướng
phụ Quảng Pháp Thiên Tôn, Ngài mặc áo Bát Quái để trừ dẹp
bạo loạn giúp nước an dân nơi mặt thế. Con người đủ tâm
trung Bác-ái mới xứng là Thần. Hễ Thần thì làm mà không kể
công."Thần nhân vô công" cũng là cơ Thắng khổ.
Đức Khương-Tử-Nha vốn học trò Đức Nguơn-Thỉ đến thế làm
nhiệm vụ, kỵ vật của Ngài là Tứ Bất Tướng. Biểu tượng một
chí khí đại hùng, đại lực, làm gương cho nhân loại phải tránh
xa bốn sắc tướng tức là làm chủ được cái thân "Tứ đại giả
hợp"này.
3- Thánh Đạo là hình ảnh của Chúa Cứu Thế thay thân
Thượng-Đế ngồi giữa đúng như Sám Truyền: Ngài đến để
"Phán xét lần cuối cùng" trong cơ "Thưởng phạt đến cùng
Thánh-Đức thôi" ấy là cơ Thọ khổ đó. Ngài không còn ham
danh. Ấy vậy "Thánh nhân vô danh".
Trên Tượng Ngũ-Chi thì ảnh của Ngài đứng giữa, tức là giao
điểm của chữ Thập, là tâm, tức là Ngài đã hoà nhập cùng
Thượng-Đế. Thế nên người tu phải thọ khổ mới về gần với
Đức Chí-Tôn Đại-Từ-Phụ được. Có thực hiện những điều trên
tức là thực thi ba ngàn (3.000) công quả với Chí-Tôn, là Phụng
sự Vạn linh đó vậy, mà phụng sự Vạn-linh là Phụng sự Chílinh. Ấy là:
- Chí nhân vô kỷ (0) Người chí nhân không nghĩ đến mình.
- Thần nhân vô công (0). Bậc Thần không kể công.
- Thánh nhân vô danh (0). Bậc Thánh không ham danh.
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Có làm được như vậy tức là đạt được ba ngàn công quả, Tức
là số 3 đặt trước ba con số không (000) là 3.000 vậy.
Đề thi buổi hôm nay của người Cao-Đài đến dự Hội Long-Hoa
là:
"Bác ái là đề thi tiến hóa,
"Nghĩa Nhân ấy định phép duy tân."
Bác-ái, Nghĩa-nhân chính là hai trục tung hoành trong một
hình tròn hiệp lại chính là chữ Thập đó, chung qui cũng đi vào
tâm của vòng tròn, nghĩa là phải thông suốt lý Đạo và Phụng
sự vạn linh.
4-Tiên Đạo ở giữa là Đức Lý Đại Tiên với ngôi Nhứt Trấn Oai
Nghiêm nêu tấm gương cao cả, trọn kiếp sanh thể hiện bản
tánh uy-linh nơi ngọn bút để trừ khử giặc ngoài cùng đám gian
thần làm cho phải khiếp oai mà không hao tổn binh lực. Ngài
không ham danh lợi, tức nhiên bậc Tiên-vị thì Thoát khổ rồi.
5-Phật Đạo là gương Từ ái của Đức Phật Thích Ca đủ làm
cho nhân loại soi chung kim cổ. Chính Ngài là Đấng đã Giải
khổ vậy.Về mặt Bí-pháp Đức Hộ Pháp cũng có nói:
"Chí Tôn đã dạy rằng: phải tùy phong hóa của các sắc dân
sanh mà truyền giáo, thì người cũng tùy Nhơn đạo lập chơn
truyền, bởi ta tham trọng thế lớn quyền, Thầy mới tạo ngôi
Tiên vị Phật. Đại-Từ-Phụ một hôm kia than cùng Bần Đạo
rằng: Thầy không phương nào đến cùng các con hơn là Cơ
bút. Thầy còn trụ tinh ba chơn-truyền của Ngũ chi Đại-Đạo
mà làm cho chúng sanh hiểu Đạo đặng dễ dàng, nên phải
dụng Cơ Bút đặng giáo-hóa. Hễ mọi điều chi có hữu ích thì
hữu hại. Sau này Thầy e ngại cho Cơ bút sẽ hại cho nhơn
sanh mê tín dị đoan, cũng bởi vì ưa ham phẩm vị. Nào là
thành Tiên, hiển Phật, nào là xưng Thánh, hô Thần, xúi giục
tánh ham gần mộng mị. Lời tiên tri này ngày nay kết quả".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

217

D- Vì năm Đạo phân chia làm cho nhơn tâm bất nhứt: nhân
loại nghịch lẫn nhau, Chí Tôn đến đặng hiệp lại một nhà, ước
cho con cái của Người biết thương yêu hòa thuận".
Pháp Chánh-Truyền nói rõ lý do Đức Chí-Tôn đến:
"Chí-Tôn đã đến thế, hạ mình đặng làm Thầy dạy dỗ chúng ta,
hằng trông mong giờ nào chúng ta biết hoà hiệp nơi lòng Bácái từ tâm của Người, là hiệp làm một cùng Người, mới có đủ
quyền hành độ tận chúng sanh qui hồi cựu vị, mà đã sáu năm
chầy rồi, thân thể hỡi còn rời rã ngất ngơ, Chơn thần hỡi còn
dật dờ mê muội, thì thế nào các Đấng Thiêng-liêng hiệp một
cùng đời cho đặng hầu mong sửa cải Thiên Thơ, tụ hội các
Nguyên-nhân đem vào cửa Đạo? Vì năm Đạo phân chia làm
cho nhơn tâm bất nhứt, nhân loại nghịch lẫn nhau, Chí-Tôn
đến đặng hiệp lại một nhà, ước cho con cái của Người biết
thương yêu hoà thuận."
E- Diễn văn Đức Hộ Pháp trong Pháp Chánh Truyền:
"Cái chương trình ấy là những cơ chỉ sanh ra bởi các tư tưởng
của cả Tôn Giáo đã lập thành nên Ðạo. Chữ Ðạo là đường đặt
ra bởi đó, đặng dìu dắt nhơn sanh khỏi bước đời gay trở; cốt
yếu là lập mục đích, định chuẩn thằng cho kẻ trước hiệp người
sau, kẻ kim hòa người cổ, tóm cả trí lự của nhơn loại, đặng
làm ngọn huệ quang soi rọi khắp nhơn gian, mượn cả sự tội
tình sầu thảm của thế, mà tạo Bát-Nhã-thuyền đặng vớt người
nơi khổ hải.
- Phật, vì thương đời, mà tìm cơ GIẢI KHỔ.
- Tiên, vì thương đời, mà bày cơ THOÁT KHỔ
- Thánh, vì thương đời, mà dạy cơ THỌ KHỔ.
- Thần, vì thương đời, mà lập cơ THẮNG KHỔ.
- Hiền, vì thương đời, mà đạt cơ TÙNG KHỔ
Chữ KHỔ là đề mục của khoa học trường đời, phẩm vị Hiền,
Thần, Thánh, Tiên, Phật, là ngôi vị của trang đắc cử."
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Pháp Chánh Truyền "Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui
phàm là vì khi trước Thầy giao Chánh Giáo cho tay phàm,
càng ngày càng xa Chánh Giáo, mà lập ra Phàm Giáo, nên
Thầy nhứt định đến chính mình Thầy, đặng dạy dỗ các con mà
thôi; chớ không chịu giao Chánh Giáo cho tay phàm nữa.

NGŨ CHI MINH ĐẠO (hay Ngũ Chi phái Ngọc)
E: Five branches of the Minh sect.
F: Cinq branches de la Secte Minh.
Thầy nói: "Con biết Ngũ Chi Minh Đạo: Minh Sư, Minh Đường,
Minh Tân, Minh Lý, Minh Thiện, cũng đều do nơi Phật pháp
mà ra, duy giáo-lý của các Chi ấy thì có: Tiểu Học, Đại Học,
Trung Dung và Tứ Thơ là kinh điển mà thôi". Vào khoảng năm
Canh-Thân (1920) hầu hết các đàn cơ tại các Đạo Minh Sư,
Minh Lý, Minh Đường, Minh Tân, Minh Thiện, tuy là mỗi giáo
phái hoạt động riêng rẻ không liên hệ nhau, nhưng cũng đồng
loạt được các Đấng Thiêng liêng giáng Cơ thông báo về sự
xuất hiện của kỷ nguyên Cao Đài.
1-Chi Minh Sư: được thành lập khá lâu và dù không phải là
người lập giáo, Đạt Ma Tổ Sư (vị Tổ Thiền Tông Ấn độ thứ 28,
truyền giáo qua Trung Quốc năm 520) được đạo Minh Sư tôn
là vị Tổ đầu tiên. Tuy nhiên, chi Minh Sư lại lấy năm lên ngôi
vua Hoàng-Đế (2697-2597 TTL) làm năm Đạo thứ nhứt (có lẽ
do tích Nhiên Đăng Cổ Phật truyền Phật-giáo vào thời này).
Như vậy, năm 2000 là năm Đạo thứ 4698, Đạo MINH Sư dụng
pháp giới nhà Phật làm căn bản. Từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lập
Bắc Tông (vùng Trường An, Lạc Dương, Sơn Đông…) Lục Tổ
Huệ Năng truyền giáo pháp Nam Tông (vùng Hồ Nam, Quảng
Đông, Quảng Tây…). Phật giáo Nam Tông có nhiều nhánh mà
một là Nam Tông Phật Đường, dân gian gọi là Minh Sư. Sau
Lục Tổ, mối Đạo bị ngưng trệ 70 năm. Đến năm 783, nhị vị Mã
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Công Đạo Nhứt và Bạch Ngọc Cư sĩ song thừa Thất tổ. Năm
965, Bát Tổ La Công Húy thị tịch trong nhà lao. Vì pháp nạn.
Phật đường Nam Tông chịu đình đốn suốt 700 năm. Đến đời
nhà Minh (1623) Ngài Huỳnh Công Đức Huy thừa Tổ mạng
thứ 9…Năm 1863, triều nhà Thanh, Đông Sơ Tổ Sư (tổ thứ
15) nhận mật phó của Y Đạo Tổ sư truyền Đạo qua Việt Nam.
Đầu tiên, Ngài xây dựng ngôi Quảng Tế Phật đường ở Hà tiên
(nay vẫn còn). Chùa Minh Sư có hai chữ Phật Đường sau tên
chùa, thờ Đức Vô Cực Từ Tôn và Ngọc Hoàng Thượng Đế
cùng chư Phật- Tiên Tam giáo. Trước Điện thờ, ngọn Nhiên
đăng nơi tâm điểm vòng Vô vi tỏa sáng thường xuyên. Đệ tử
Minh Sư trì tụng kinh điển riêng như: Ngọc-Hoàng-Kinh, Địa
Mẫu Chơn kinh, Văn Đế và Võ Đế Cửu kiếp chơn kinh, Bắc
Đẩu chơn kinh, Cao Thượng Ngọc Hoàng bổn hạnh (Các kinh
trên đều tiếp điển do Cơ Bút). Pháp tu Minh Sư rất nghiêm
mật, Tín đồ đều phải trường trai, tuyệt dục…Bước đường tu
bên phái Nam phân ra Tam thừa, gồm: Nhất thừa: Nhất bộ,
Nhị bộ và Tam bộ.
Nhị thừa có bốn bậc: Thiên ân; Chứng ân, chữ lót tên tín đồ
đổi thành chữ Minh; Dẫn ân, chữ lót tên đổi thành chữ Xương;
Bảo ân, chữ lót tên đổi thành chữ Vĩnh.
Tam thừa: có hai phẩm:- Đảnh hàng, chữ lót tên đổi thành chữ
Vận, phẩm Lão sư. -Thập địa, chữ lót tên đổi thành chữ Đạo,
phẩm Đại Lão sư. Những vị Lão sư và Đại Lão đồng công cử
một vị xứng đáng lên làm Chưởng Môn, gọi là Thái Lão sư.
Như vậy, phái Nam có 9 bậc. Riêng phái Nữ có 7 bậc. Đạo
danh được ban từ đầu không đổi và phẩm cuối cũng cấp Thái
nhưng pháp tu chỉ khoảng Bảo Ân. Nam Nữ tín đồ cùng mặc
đạo phục màu đen.
Tại Việt Nam chi Minh Sư có ba Tông phái: Phổ tế, Đức tế,
Hoằng Tế. Tông Phổ Tế gốc ở chùa Thanh Sơn, La Phù Sơn
(Hồng Kông); Tông Đức tế có gốc ở chùa Triều Nguyên, cùng
vùng La Phù Sơn, đều từ Trung quốc truyền qua Việt Nam
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khoảng thế kỷ 19. Năm 1863, sau khi Tông Đức Tế lập ngôi
Quảng Tế đường tại Hà Tiên, chư vị lên Sài-Gòn xây tiếp ngôi
Quang Nam Đường (cả hai chùa do Đại Lão sư Ngô Đạo
Chương (Ngô Cẩm Tuyền) công quả xây dựng nhưng ông
không nhận làm Tổ).
Một số ngôi chùa khác thuộc Tông Đức Tế gồm: Khánh Nam
Đường (Bình Thạnh):; Nam Nhã Đường (Cần thơ), Vận Bửu
Đường (Gò công).. Các chùa thuộc tông Phổ Tế gồm: Linh
Quang Tự, Long Hoa Đường (Cai lậy). Phổ Hòa đường (Mỹ
tho)…và thuộc Tông Hoằng Tế gồm: Quan Âm đường (Thâm
nhiên, Long an) Quan Âm đường (thị xã Tân an), Trọng Văn
Đường (Bình Điền)…Toàn Việt Nam có hơn 50 cảnh chùa
Minh Sư. Thuở mới Khai Đạo, Ơn trên đã tuyển chọn nhiều vị
tu hành chi Minh Sư qua làm Chức sắc cao cấp Cao-Đài-giáo
như: Ngài Thái Lão Sư Trần Đạo Quang, Ngài Đại Lão Sư
Trần Đạo Tương…Mặt khác, Ngài Ngô Văn Chiêu thường luận
Đạo với chư vị Minh sư ở Tân an và chùa Ngọc Hoàng (Sài
gòn). Chính mẹ đồng tử Tư Ngưng (người hầu cận với Ngài
Ngô) cũng xuất gia tu tại Quang Nam Phật đường từ trước đó.
2- Chi Minh Đường: ở Trung Hoa có nhiều Cựu thần nhà
Minh, nên đôi khi mang danh "Phản Thanh phục Minh". Qua
Việt Nam, khẩu hiệu trên trở thành "bài Pháp phục Nam". Để
tránh tiếng, một nhánh Minh Sư đổi tên là Minh Đường. Chi
Minh Đường cũng dùng Kinh sách, luật tu hành, phẩm vị…y
như Minh Sư không khác.. Trước năm 1926, Vĩnh Nguyên tự
(Cần giuộc) thuộc chi Minh Đường. Thái Lão Sư Lê Đạo Long
truyền lại cho con là Lê Văn Lịch, lúc ấy đang tu đến phẩm
Dẫn ân. Pháp môn tu Minh Đường có Tịnh luyện Tứ thời như
Minh Sư. Đầu năm 1926, Đức Cao-Đài giáng lệnh dạy quí
Ngài: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung: "Phải
xuống chùa Minh Đường của Lịch mà học đạo…". Từ khi Vĩnh
Nguyên Tự qui hiệp Cao Đài, chi Minh đường ngày nay ít nghe
nói đến.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Môn đệ Minh đường: Những vị tu theo pháp môn của Ngài Lê
Văn Tiểng tại Vĩnh Nguyên Tự (Ngài Lê Văn Tiểng, pháp danh
là Lê Ðạo Long, được Ðức Di-Minh-Tử Ngô Ðạo Chánh truyền
đạo, tu hành đắc quả Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn. Ngài Lê
Văn Lịch là con trai của Ngài Lê Văn Tiểng). Những vị nầy
vâng lời Ðức Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn, nhập môn tùng
giáo Ðức Chí Tôn. Ðức Chí Tôn gọi những vị tu nơi Vĩnh
Nguyên Tự là Minh Ðường.
Thầy dạy nơi đàn Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc) ngày: 14-7Bính Dần (Thứ bảy, 21-8-1926): Lịch! Mời cả chư môn đệ
Minh Ðường của Thầy ra nghe dạy. Cười....
Các con đừng tưởng quấy rằng: vì chia phái mà riêng đạo.
Thầy rán cắt nghĩa cho các con nghe: Nguyên từ buổi bế đạo,
tuy Chánh pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền.
Luật lệ tuy cũ chớ đạo vẫn như nhiên. Do công đức mà đắc
đạo cùng chăng. Nhưng có một điều là Ngọc Hư Cung bác
luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít".
3- Chi Minh Lý: phần trình bày về Minh lý xin trích nguyên văn
bài viết của vị Trụ trì tại Tam Tông Miếu như:
"Minh Lý cũng là một Chi trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ. Sự
tích lập đạo Minh lý có ghi trong Kinh Sám hối của Đạo. Vì thời
kỳ Pháp thuộc, nên không thể nói rõ cách Khai đạo bằng
Huyền Cơ. Trước khi bề trên ban đạo hiệu Minh Lý, nghĩa là
Khai đạo chính thức, thì trong năm 1922 và 1923 đã có một số
người mến đạo, nhờ sự un đúc của Thần Tiên bằng các
"Huyền cơ". Minh Lý đạo khai chẳng những trúng vào năm Tý,
mà tháng, ngày, giờ cũng đều thuộc Tý cả: Năm (Giáp Tý).
Tháng (Bính Tý, tháng 11 âm lịch, tiết đông chí). Ngày Bính
Tý. Giờ (Mậu Tý, 11 giờ khuya, đầu ngày Bính Tý).
Để có nơi thờ phượng, tu học, năm 1927 bổn Đạo Minh Lý tạo
dựng ngôi chùa đầu tiên tại xóm bàn Cờ với hiệu Tam TôngMiếu. Chùa đã qua hai lượt sửa chữa, trùng tu vào các năm
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1941 và 1957….Như đã nói Minh Lý là một Chi trong Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ, nên Cao Đài và Minh Lý về căn bản giáo lý,
mục đích, cứu cánh giống nhau, nhưng vì nguồn gốc khai đạo
và phận sự có khác, nên mỗi bên tùy nghi phương tiện mà
hành Đạo.
4- Chi Minh Thiện: Đầu thế kỷ 20, một nhóm trí thức, nhân sĩ
tại Thủ Dầu Một thường họp nhau lại cầu Cơ. Đồng tử lúc ấy
là ông Nguyễn Văn Trượng sử dụng Đại Ngọc cơ. Ông không
biết chữ, nhưng khi hầu Cơ, viết ra toàn chữ Nho rất minh
mẫn, linh diệu. Đến năm 1917, chi Minh Thiện thành hình, gồm
các ông: Trần phát Đạt, Trần Hiển Vinh, Lê Văn Hơn, Trần
Duy Khánh…Nơi hành đạo thường được gọi là đàn Minh
Thiện, thờ Đức Quan Thánh và tụng Minh Thánh Kinh tại ngôi
chùa có tên là Thanh-An-Tự. Năm 1919, Ngài Ngô Minh Chiêu
có lên đây cầu thuốc cho mẹ. Ông Trần Hiển Vinh còn nhớ:
"Bữa ấy, Ngài cùng ông phủ Kim đến hầu đàn, Ông Phủ Kim
quì ở trong, còn Ngài quì ở góc ngoài. Khi Đức Quan Thánh
giáng Cơ liền gọi Ngài vào, cho một bài thi bốn câu.
Khoảng năm 1922, ông Phan Văn Tý có thỉnh một Đại Ngọc
Cơ từ Đàn Minh-Thiện về, lại ở cạnh nhà Ngài Cao Quỳnh Cư
(phố Bourdais). Sau lệnh của Ơn Trên, chuẩn bị cho Đàn đêm
Hội-Yến Diêu-Trì năm Ất-Sửu (1925) quí vị nhóm của ông Cao
Quỳnh Cư mượn Đại Ngọc Cơ của ông Phán Tý và nhờ ông
hướng dẫn cách phò Cơ.
5-Chi Minh Tân: Ông Lê minh Khá (1868-1946) người làng An
phú (Chợ-lớn) nguyên là xã trưởng Vĩnh hội, vợ là bà Nguyễn
Ngọc Tâm (1876-1937).
Khoảng năm 1917, ông Lê minh Khá bị bịnh nặng, lên hầu đàn
Minh Thiện (Thủ dầu Một) và được Tiên gia ban cho bài thuốc,
uống lành bệnh. Đến năm 1920, do căn bệnh mới phát, ông
trở lên đàn Minh Thiện xin thuốc. Lần này ông được Đức Quan
Thánh Đế Quân giải bịnh và khuyên lo tu hành. Tuân lịnh Ơn
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Trên, năm ấy ông Lê Minh Khá lập tại nhà riêng (236 quai de
la Marne- nay là Bến vân đồn) một bàn thờ Tam giáo và chư
Tiên Phật. Qua năm sau, thiêng liêng ban lịnh lập ngôi Cao
Thâm Đàn trên đất vườn cao su (Xã Gia lộc, Trảng Bàng) lịnh
giao cho hai con ông là Lê Minh Sanh và Lê Văn Trân trấn giữ.
Năm 1922, Ơn trên dạy ông Lê Minh Khá lập Cao Minh Đàn tại
nhà. Cách thờ phượng nghiêm túc hơn: trên có vòng Thái cực
với ngọn linh đăng, cấp dưới thờ chư Tiên, Phật….Đến trước
ngày Lễ khai Đạo, vào ngày 26-09-Bính Dần (dl: 01-11-1926)
Đức Thái Thượng Đạo quân giáng Cơ tại Minh-Tân đàn ban
lịnh cho toàn chư bổn Đạo nam nữ chi Minh Tân phải qui nhập
về Cao Đài (Thánh ngôn Hiệp tuyển 1928. trang 46). Chư bổn
đạo tại đây nghiêm chỉnh tuân hành. Ngày 06-10-Bính Dần,
toàn thể bổn Đạo Nam nữ chi Minh Tân thượng sớ xin qui
nhập Cao-Đài. Từ đây chi Minh Tân hoàn toàn trở thành
Thánh Thất của Cao-Đài-giáo. Ông Lê Minh Khá liễu đạo ngày
15-01-Bính Tuất (1946) thọ 79 tuổi, an táng tại đất nhà ở Thủ
Đức gần sân banh. (Trích Khai Đạo. Trang 462-475)

NGŨ CHI PHỤC NHỨT
五支復一
Ngũ Chi Phục Nhứt 五支復一 là gom Ngũ Chi Đại Đạo làm
một, tức là hiệp Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và
Phật đạo lại làm một gọi là Đại Đạo.
Điều này Đức Hộ Pháp có giảng như sau: "Thầy hiệp Ngũ Chi
đặng làm một trường học năm lớp cho mình tu luyện, chẳng
khác một trường học phàm kia vậy, lần lần bước đến đặng
đoạt thủ địa vị của mình. Hễ ngồi đặng phẩm nào thì địa vị
mình nơi ấy chẳng ai còn tranh giành ngược ngạo không nhìn
nhận cho đặng".
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Vậy Ngũ Chi chính là hiệp nhứt năm cách thức hành đạo của
Ngũ Chi Đại Đạo mà Đức Ngài đã tóm lược:
- Hiền vì thương đời mà đạt cơ tùng khổ (Nhơn đạo)
- Thần vì thương đời mà lập cơ thắng khổ (Thần đạo)
- Thánh vì thương đời mà dạy cơ thọ khổ (Thánh đạo)
- Tiên vì thương đời mà bày cơ thoát khổ (Tiên đạo)
- Phật vì thương đời mà tìm cơ giải khổ (Phật đạo)

NGŨ CỐC
五穀
E: The five cereals.
F: Les cinq céréales.
(Ngũ: năm, Cốc: lúa gạo khoai ngô). Ngũ cốc là năm thứ hạt
để làm lương thực là Đạo 稻: Lúa gạo, Lương 糧: lúa nếp,
Thúc 菽 đậu, Mạch 麥 lúa mì, Tắc 稷 hạt kê.
Kinh Vào Ăn Cơm có câu:
"Từ Bi ngũ cốc đã ban,
"Dưỡng nuôi con trẻ châu toàn mảnh thân."

NGŨ CHÂU
Ngũ châu 五洲: năm đại lục ( Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc).
Lục lạc khua rân cả Ngũ châu,
Nương chi vật chất phải âu sầu.
Kính xin tỉnh giấc lo tu sớm,
Tặng quyết cầu ân cổi ách sầu.
Ngũ Nương Diêu Tri Cung
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NGŨ ĐẾ
五帝
E: The five emperors of the antique China.
E: The five emperors of the antique China.
(Ngũ là năm; Đế là vua) tức là năm ông vua của thời thái cổ
mà nhân loại vẫn ca tụng đức độ ấy đến ngày nay.
Trong thời đại tối cổ, ở xứ Trung Hoa có năm ông vua ra đời
liên tiếp nhau mà dạy dân là: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế,
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế, tức là năm
vị Thánh Vương đắc Đạo, nhờ có Thần thông nên trông thấy
được những hiện tượng trong cõi Hư Linh. Một hôm, Vua
Phục Hi đi dạo chơi trên sông Hà (Huỳnh Hà) ông trông thấy
một con vật mình ngựa đầu rồng, trên lưng có dấu chấm, Ngài
theo đó mà lập ra Bát Quái Đồ, cắt nghĩa Đạo biến hóa của
Trời Đất để làm nguyên tắc dạy người.

NGŨ GIỚI CẤM
五戒禁
E: Five interdictions
F: Cinq interdictions.
Ngũ giới cấm tức là năm điều cấm răn, phát xuất từ Phật giáo,
ngày nay Đạo Cao-Đài vẫn duy trì và đã thành Luật, dưới hình
thức Tân Luật
Tân Luật -Chương IV: Về Ngũ Giới Cấm
Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: "Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ
tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm là:
-Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật.
-Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt
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người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc
lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho
người, mà lợi cho mình, cờ bạc gian lận.
-Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàng điếm,
xúi giục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng
tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà
dâm).
-Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ,
rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng
ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị.
-Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người,
khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải
thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi
giục người hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô
tục, chưởi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra không giữ lời
hứa. (Mỗi giới xin xem riêng theo mỗi từ)
_______________________________
1- Nhứt bất sát sanh: là chẳng nên sát hại sanh vật. Người
không sát sanh thì biết tu tâm, Hỏa khí không bị hao mòn và
giữ được lòng Nhân.
Giới Tâm Kinh rằng:
Làm người Nhân Nghĩa giữ tròn.
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa
Bởi trong sự tiến hoá của Bát hồn thì vạn vật chính là em út
của mình chưa tấn hoá, ta ăn thịt chúng tức là phạm điều
Nhân. Thánh ngôn Thầy dạy:
Vì sao phải cấm sát sanh?
"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của
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Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng
Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái
biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn
trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chi
chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh
của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng sanh Thầy
phân phát khắp Càn Khôn Thế Giới, chẳng khác nào như một
nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới
trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu
như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không
cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu
nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều
định trước, nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai;
biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa
luân hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết
Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy."
2- Nhì bất du đạo: là cấm trộm cướp. Người mà lòng không
trộm cướp, tham lam của người, thì Can (gan) không bị xao
động, Mộc khí không bị hao mòn, tức nhiên giữ được chữ
"Nghĩa" ; làm người phải có Nghĩa.
Vì sao không được gian tham? Trộm cướp?
"Ôi! Thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng cùng,
mà Thầy cho các con đến thế giới nầy với một Thánh thể
thiêng liêng, y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống,
không mặc mà lành, các con lại không chịu, nghe điều cám dỗ
mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị đọa, dâm cho phải bị đày,
nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi.
LỢI, Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng cùng nhau
mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.
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QUYỀN, Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban cho
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kềm thúc lấy
nhau đặng giữ vẹn Thánh chất yêu sanh của Thầy, mà quyền
ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong vòng tôi mọi.
Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm, các con
có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng? Thì cũng
muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới quyền thế lợi lộc
đó, vậy sự yếu trọng của con người là nạn cơm áo, nắm chặc
quyền phân phát cơm áo, thì chưa ai đã chịu thọ sanh nơi thế
nầy lánh khỏi.
Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?
Dùng hết mưu chước quỉ quyệt, thâu đoạt cho đặng lợi
lộc quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn
độn, tranh tranh, đấu đấu, giựt giựt, giành giành, gây nên mối
loạn, nhơn loại nghịch lẫn nhau giúp cho phép tà quyền, mạnh
hơn, yếu thiệt, mất phép công bình thiêng liêng tạo hóa; cái
trường thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra.
- Vậy gian tham đã thâm nhập vào lòng, thì lòng hết đạo đức.
- Tham gian nhập vào nhà, thì nhà không chánh giáo.
- Tham gian đã nhập vào nước, thì nước hết chơn trị.
- Tham gian đã lộng toàn thế giới, thì thế giới hết Thánh Thần,
Thầy không cần nói sự gian tham có thể giục các con lỗi đạo
cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy gian tham là trọng tội."
3-Tam bất tà dâm: là cấm lấy vợ người, thả theo đàng điếm,
xúi giục người làm loạn luân thường; hoặc thấy sắc dậy lòng
tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt. Người không tà dâm, thì
không bị bại Thận, Thủy khí không bị hao mòn, tức nhiên giữ
được chữ "Lễ" là người có Lễ. Nhưng chẳng phải chỉ bao
nhiêu ấy mà đủ.
"Vì sao tội tà dâm là trọng tội?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn
vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau
mà thành khối (la formation des cellules). Vật ấy có tánh linh.
Vì vật chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật; tỷ như rau, cỏ,
cây, trái, lúa gạo, mọi lương vật đều cũng có chất sanh. Nếu
nó không có chất sanh thì thế nào tươi tắn và chứa sự sống,
như nó khô rũ thì là nó chết. Mà các con nào ăn vật khô héo
bao giờ. Còn như nhờ lửa mà nấu, thì là phương pháp tẩy
trược đó mà thôi, chớ sanh vật bị nấu chưa hề phải chết. Các
vật thực vào tỳ vị, lại biến ra khí; khí mới biến ra huyết. Nó có
thể huờn ra nhơn hình, mới có sanh sanh tử tử của kiếp nhơn
loại. Vì vậy một giọt máu là một khối chơn linh. Như các con
dâm quá độ thì là sát mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác
thì nó đến tại Nghiệt-Ðài mà kiện các con. Các con chẳng hề
chối tội đặng.
Vậy phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm!"
4-Tứ bất tửu nhục: là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ,
rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng
ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. Người không ăn uống quá
độ, thì không bị phạt Tỳ, Thổ khí không bị hao mòn, tức nhiên
giữ được chữ "Trí", là người có Trí sáng suốt.
Vì sao phải Giái Tửu?
Thầy đã dạy rằng: Thân thể con người là một khối chơn linh
cấu kết, những chơn linh ấy đều là hằng sống; phải hiểu rằng:
Ngũ tạng, lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhưng
phận sự chúng nó làm, thảng hiểu biết hay là không hiểu biết,
đều do nơi mạng lịnh Thầy đã phán dạy.
Vậy Thầy lấy hình chất xác phàm của các con mà giảng dạy.
Trước Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại cho thân thể con người
về phần xác. Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống
mới nuôi sự sống, như rượu vào tỳ vị, nó chạy vào ngũ tạng
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lục phủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy
chánh để trữ sự sống, cũng phải bị thâm nhập vào làm cho sự
lao động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết
mạch phải vận động một cách vô chừng, mà làm cho sanh khí
nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhuận huyết tinh sạch cho đặng.
Trược huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô trược
vào trong sanh vật, mỗi khối ăn nhằm phải bịnh, một ngày
thêm một chút, hết cường tráng, cốt tủy lần lần phải chết thì
thân thể các con phải chết theo.
Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình vì rượu, nên ra đến đỗi.
Thầy dạy về cái hại phần hồn các con.
Thầy nói cái chơn thần là nhị xác thân các con, là khí chất (le
sperme évaporé), nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc
vậy, nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là
mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi Hộ, nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà
gìn giữ chơn linh các con, khi luyện thành đạo, đặng hiệp một
với Khí, rồi mới đưa thấu đến chơn thần, hiệp một mà siêu
phàm nhập Thánh.
Vậy thì óc là nguồn cội của Khí mà óc cũng bị huyết vận động
vô chừng, làm cho đến đỗi loạn tán đi thì chơn thần thế nào
đặng an tịnh điều khiển, thân thể phải ra ngây dại, trở lại chất
thú hình, mất phẩm nhơn loại rồi, còn mong chi đặng phẩm
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa
trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà
phải chịu phận luân hồi muôn kiếp.
Vậy Thầy cấm các con uống rượu, nghe à!".
5- Ngũ bất vọng ngữ: là cấm xảo trá, láo xược, gạt gẫm
người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện quấy nói phải,
chuyện phải thêu dệt ra quấy. Nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ
khác, xúi giục người hờn giận, kiện thưa xa cách; ăn nói lỗ
mãng, thô tục; chửi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra
không giữ lời hứa. Người không nói dối, nói nhiều lời thất đức,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì cái phổi được yên tịnh, Kim khí không bị hao mòn, tức
nhiên giữ được chữ "Tín", là con người có "Tín", đáng tin cậy.
Tại sao cấm Vọng Ngữ?
"Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều
cho một chơn linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy
tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng: Ðấng chơn
linh ấy vốn vô tư, mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Ðấng Trọn Lành nơi Ngọc Hư
Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai,
đặng dâng vào Tòa Phán Xét, bởi vậy nên một mảy không
qua, dữ lành đều có trả; lại nữa, các chơn linh ấy, tánh Thánh
nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy
dỗ các con, thường nghe đời gọi là "lộn lương tâm" là đó.Bởi
vậy chư Hiền, chư Thánh Nho nói rằng:
"Khi nhơn tức khi tâm."
"Hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã."
Như các con nói dối, trước chưa dối với người, thì các con đã
nói dối với lương tâm, tức là chơn linh.Thầy đã nói chơn linh
ấy đem nạp vào Tòa Phán Xét từ lời nói của các con, dầu
những lời ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội tình cũng đồng
một thể. Nơi Tòa Phán Xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ,
nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn, cẩn hạnh, thà là các con
làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải
mang trọng hình đồng thể. Các con khá nhớ."

NGŨ HÀNH
五行
E: Five primary elements.
F: Cinq éléments de la nature.
Ngũ hành là năm hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
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• Hình thành của Ngũ hành.
• Nguyên-lý về Ngũ hành.
• Tiên thiên Dương Ngũ hành.
• Hậu thiên Âm Ngũ hành.
• Cổ Hà-Đồ.
• Thể pháp trong đạo tượng Ngũ Hành.
• Thái Cực là ngũ trung.

1- Hình thành của Ngũ hành: "Từ lúc hỗn độn sơ khai, Âm
Dương biến hóa thì trong khí Hư-vô đã có sẵn các tế bào. Sau
tiếng nổ Âm-Dương phân tách: khí dương quang là khí nhẹ
nhàng bay lên trên, còn khí âm là khí chất chứa các tế bào
nên lóng xuống dưới. Sau một chuyển thì các khí chất trên liên
đới với tế bào mà mà tựu lại thành chất khí và biến thành vạn
vật. Khi chưa thành hình thể hữu vi thì chất khí lại vẫn là một
cục lửa do khí dương quang đốt cháy. Sau đó nơi Diêu-TrìCung thâu thập nhị địa chi mà biến khí dương quang và chất
khí làm Ngũ Hành. Vậy cho nên: đất, nước, sắt, đá và lửa,
được nảy sanh trước hết đó là Kim Thạch hồn.
"Ngũ hành là lý biến-chuyển của Âm Dương để lập thành cơ
hữu tướng, đó là 5 nguyên-tố chánh để tác thành vũ trụ cànkhôn. Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn hay phẩm vật caotrọng nào có hình thể đều do năm nguyên-tố ấy chi phối và
điều-hợp mà nên, năm nguyên-tố ấy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ sản-xuất sau trước khác
nhau. Đầu tiên là Hỏa là ngôi Thái-cực biến tướng là TháiThượng; cũng là ngôi thứ đầu hơn hết. Thái-Thượng là đóm
lửa được phân-hóa đầu tiên vần vần xoay lộn trong không-khí
và nguội dần để thành ra một phần thứ hai ấy Thái-Thượng
Nguơn-Thủy là hai. Rồi hai nguyên-tố này mới cấu-tạo thêm
nữa.
Năm nguyên-tố trên mới phối-hợp nhau sản-xuất ra vạn-linh.
Trong một nguyên-tố chánh thảy đều có bốn nguyên tố kia kếtSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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hợp vào, không nguyên-tố nào hiện tượng ở trần gian là
thuần-túy được cả. Bởi nếu thuần-túy thì không thể có cái
sống của vạn-linh.
Ngũ Hành phát xuất từ Hà-Đồ là Đạo tự nhiên, là bản-đồ
trên lưng con Long Mã nó có nhiều điểm:

- Hai điểm với bảy điểm phía trước (hướng Nam, biểu hiện
cho mùa HẠ, thuộc hành Hỏa).
- Một với sáu phía sau (thuộc hướng Bắc, biểu hiện cho mùa
Đông thuộc hành Thuỷ)
- Ba với tám bên trái (là ở hướng Đông, biểu-hiện cho mùa
Xuân, thuộc hành Mộc).
- Bốn với chín bên mặt (là hướng Tây, biểu hiện cho mùa Thu,
thuộc hành Kim).
- Năm với mười chính giữa (trung-ương, Tứ quí thuộc hành
Thổ). Cả thảy năm ngôi tượng-hình cho khí Ngũ-Hành:
Dấu tròn trắng tượng Dương, dấu đen tượng Âm (hình dưới)
.1 với 6 phía sau, tượng hình Bắc-phương Nhâm - Qúi, Thủy.
.2 với 7 phía trước, tượng hình Nam-Phương Bính- Đinh, Hỏa.
.3 với 8 bên trái tượng hình Đông-phương Giáp - Ất, Mộc.
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.4 với 9 bên mặt, tượng hình Tây-phương Canh - Tân, Kim.
.5 với 10 chính giữa, tựơng hình Trung ương Mồ-Kỷ, Thổ.
Năm điểm ở chính giữa cũng tượng hình Thái-Cực hàm nhứtkhí, tức là Thái cực bao hàm một khí. Tổng cộng hết là 55
điểm mà kỳ thiệt gọi là Nhị Ngũ, bởi vì nếu tính hàng ngang là
hai con số Ngũ đứng liền nhau (gọi đó là Âm Ngũ-hành và
Dương Ngũ-hành).Tuy là Nhị ngũ mà cũng chỉ là nhứt ngũ mà
thôi. Bởi Âm với Dương như hình với bóng, cũng là một.
Học Dịch cần phải quán-thông các lý lẽ, không chấp lời mà
cũng không chấp từ và phải nắm vững lý biến-hoá của Dịch, vì
đó là một sự linh-động uyển chuyển.
Tuy là Nhứt ngũ mà cả tượng là một điểm. Dịch gọi "Thiên
nhứt sanh thủy". Thủy này không phải là nước mà là thể khí,
đó là khí-sanh-quang hóa sanh ra muôn loài vạn-vật. Câu này
ứng hợp với lời Thầy:
"Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế-gíơí thì Khí Hư-vô sanh
ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-Cực".
Khổng truyện nói: "Thiên nhất, Địa nhị; Thiên tam, địa tứ;
Thiên ngũ, Địa lục; Thiên thất, Địa bát; Thiên cửu, Địa thập".
Như vậy ta thấy các Thiên-số: 1, 3, 5, 7, 9 là các số lẻ còn gọi
là số CƠ, tức là số Dương vậy.
Địa-số là các số chẵn: 2, 4, 6, 8, 10 còn gọi là số NGẪU, tức là
số Âm vậy.
Vì Đạo tạo Hỏa của trời đất chẳng qua là một cái Dương Ngũhành và một cái Âm Ngũ hành; một cái sanh một cái thành mà
thôi. Tuy phân ra ngũ-hành mà kỳ thiệt là một Âm một Dương
vận-dụng cái Đạo gọi là "Nhất Âm nhất Dương chi vị Đạo"
一陰一陽之胃道 (một âm, một dương qua lại là Đạo).
Tuy âm dương vận dụng mà kỳ thực là một khí qua lại vậndụng cái Đạo để biến thông.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tượng-hình ĐẠO như vầy:

-Ngũ Hành thuận sanh: Thổ sanh Kim, Kim sanh Thủy, Thủy
sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ trở lại sanh
Kim.
-Ngũ-Hành nghịch khắc: Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa,
Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc lại khắc Thổ. Nếu trên
vòng tròn thì Thổ phát ra tại trung-ương theo vòng tương sanh
rồi trở vào dứt cũng tại trung-ương.
Ra vào thì chẳng chi khác hơn là một khí (Thổ khí), chẳng chi
khác hơn là một trung. TRUNG nầy là một cái gốc lớn của
thiên-hạ, ấy là Thổ cư Trung (Đất ở chính giữa) hòa hiệp hết
Tứ tượng. HÒA là con đường suốt chung cho thiên hạ. Ấy là
Tứ-Tượng tại ngoại (chạy ra bên ngoài) chỉ một khí lưu hành.
Trong vừa Hòa vừa là một khí, cả thảy đều là Thái-Cực. Duy
có con người hưởng lấy khí Âm Dương ngũ hành của Trời Đất
mà sinh thân mình, cho nên trong thân mình có đủ khí âmdương ngũ-hành. Nhưng ngũ-hành nầy có Tiên-Thiên, HậuThiên. Tiên-Thiên Ngũ-Hành thuộc dương. Hậu-Thiên NgũHành thuộc Âm.
- Các số:1, 3, 5, 7, 9 là Dương ngũ-hành thuộc Tiên thiên.
- Các số: 2, 4, 6, 8, 10 là Âm ngũ-hành thuộc Hậu-thiên.
2- Nguyên-lý về NGŨ-HÀNH
Nguồn gốc sinh ra Ngũ hành cũng bởi Thái-cực có hai thể
động và tĩnh:
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- Động thì sinh ra Dương, động cực rồi lại tĩnh.
- Tĩnh thì sinh ra Âm, Tĩnh cực rồi lại động.
Cứ một động, một tĩnh thay đổi nhau, cái nọ lấy cái kia làm
gốc, chia ra âm dương lập thành Lưỡng-nghi.
Dương động là sự động-tác của Thái-cực.
Âm tĩnh là cái lập thể của Thái-cực.
Dương động thì biến-hóa ra, Âm tĩnh thì đông hợp lại. Bởi sự
biến-hóa, sự đông hợp ấy mà sinh ra Ngũ-hành: Kim. Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. Năm khí ấy tiết ra mà thuận thì 4 mùa lưu
hành vậy. Ngũ-hành hợp lại là Âm dương. Âm dương hợp lại
làm một là Thái-cực. Thái-cực vốn là Vô cực. Dịch nói: "Vô
cực nhi thái-cực". Vậy: nếu Ngũ-hành là lý biến-chuyển của
âm dương để lập thành cơ hữu-tướng đó là năm nguyên-tố
chánh để tác thành vũ-trụ càn-khôn.
Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn hay phẩm-vật cao trọng
nào mà có hình thể cũng đều do năm nguyên-tố ấy chi phối và
điều-hợp mà nên. Năm nguyên-tố ấy là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ sản-xuất sau trước khác
nhau. Thật sư thì: Đầu tiên là Hỏa, ấy là ngôi Thái-cực biến
tướng là Thái-Thượng ấy là ngôi có trước hết. Thái-Thượng là
đóm lửa được phân-hóa đầu tiên vần-vần xoay lộn trong
không-khí và nguội dần để thành ra ngôi thứ, hai ấy là TháiThượng Nguơn-Thủy, rồi hai nguyên-tố ấy mới cấu-tạo ra. Nay
xét về 5 nguyên-tố phối-hợp nhau sản xuất ra vạn linh. Trong
một ngyên-tố chánh thảy đều có 4 nguyên-tố kia kết-hợp vào,
không nguyên-tố nào hiện-tượng ở trần-gian là thuần-túy được
cả, bởi nếu thuần-túy thì không có cái sống của Vạn-linh:
- Hỏa chất hăng mãnh-liệt, nóng-nảy, chủ động, sáng-suốt.
- Biến sang Thủy là trạng-thái tĩnh-lặng, êm dịu,
- Rồi đến Kim sáng chói, hiền-hòa, nó có đặc-tính của Hỏa và
Thủy, chịu ảnh-hưởng của Hỏa nhiều;
- Đến Mộc, chịu ảnh-hưởng của Thủy nhiều hơn.
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- Rồi Thổ là ảnh-hưởng của 4 nguyên-tố kia nhưng chịu ảnh
hưởng của Hỏa nhiều nhất.
Trong vũ-trụ đều có lý Ngũ-hành ấy.
- Ở trời ấy là Ngũ-khí, là ở giai-đoạn từng cao: đạm-khí, khinhkhí, dưỡng-khí, thán-khí, Hạo-khí và Ngũ vân.
- Ở đất có Ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc và trung-ương.
- Ở người ấy là Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Cơ vận-chuyển của Ngũ-hành rất linh thiêng, mầu nhiệm và
đều có ảnh-hưởng trực-tiếp đến sanh mạng vạn-vật, chính nó
là nguồn sống thể hiện ở Càn-khôn. Nó thuộc về cơ hữu-vi
thuộc quyền của Pháp hay Phật-Mẫu.
Tóm lại: Ngũ-hành là năm nguyên-tố chánh để cấu-tạo muôn
loài vạn-vật.
* Ở thể thanh nhứt là thuộc Khí, ở thể thứ nhì thuộc thể lỏng,
ở thể thứ ba thuộc thể đặc.
* Ở thể khí là ngũ khí, ngũ vân, ngũ phương, ngũ sắc.
* Ở thể lỏng chất thuộc ngũ tạng, ngũ dục..
Ngũ-hành có sanh, có khắc; hễ sanh và khắc đến độ trungdung là Hòa. Tương khắc, tương sanh rồi lại tương hòa.
*Màu trắng thuộc kim, ấy là sao Thái bạch trên trời thuộc về
hướng Tây. Ở nơi người nó thuộc về tạng phế (phổi). Ở can
chi nó thuộc Canh, Tân.
*Màu đen thuộc Thủy, ấy là sao Thần-tinh trên trời, thuộc về
hướng Bắc. Nơi người nó thuộc tạng thận. Ở can chi nó là
Nhâm, Quí.
*Màu xanh thuộc Mộc, ấy là sao Tuế-tinh trên trời, thuộc về
hướng Đông. Nơi người nó thuộc tạng gan.Ở can chi là Giáp,
Ất.
*Màu đỏ thuộc Hỏa, ấy là sao Vinh-hoặc thuộc về hướng
Nam. Nơi người thuộc Tâm. Ở can chi là Bính, Đinh.
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*Màu vàng thuộc Thổ, thuộc sao Tấn-tinh ở vào trung-ương.
Nơi người thuộc tạng Tỳ. Can chi thuộc Mậu, Kỷ. (xem thêm
ngũ hành sinh khắc)
Ngũ-hành trên HÀ-ĐỒ.
Tóm lại Ngũ-hành theo phương vị Hà đồ có các vị trí:
- Hành Thuỷ ở phương Bắc.
- Hành Hỏa ở phương Nam.
- Hành Mộc ở phương Đông.
- Hành kim ở phương Tây.
- Hành Thổ ở Trung-ương (ở giữa)
Hình trên chỉ cho thấy rõ phương-vị của Ngũ-hành, nếu hợp
những phương-vị sau đây với tám quẻ của Hậu thiên Bát-quái
sẽ có được thể của 8 quẻ theo Ngũ hành.
3- TIÊN-THIÊN DƯƠNG NGŨ-HÀNH
Như trên đã nói các dương
số là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là Tiênthiên dương Ngũ-hành:
Số 1- Là nguơn TINH thuộc
Thủy là Nhâm thủy.
Số 3- Là nguơn TÁNH thuộc
Mộc là Giáp mộc
Số 5- Là nguơn KHÍ thuộc
thổ làm Mồ Thổ.
Số 7- Là nguơn THẦN thuộc
hỏa làm Bính hỏa.
Số 9- Là nguơn TÌNH thuộc kim làm Canh kim
Đó là ngũ nguơn. Hễ ngũ nguơn đủ rồi thì có ngũ Đức ở trong.
Đó là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
-Nguyên TINH là thứ tinh chẳng phải tinh. Thể của nó thuần
túy phát ra thành TRÍ.
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-Nguyên TÁNH là thứ tánh không, có tánh thể của nó nhu từ
(chiều-chuộng hay thương xót) phát ra thành NHÂN.
- Nguyên TÌNH là thứ tình không, cái tình thể của nó can liệt
(cứng cỏi, ngay thẳng) phát ra thành NGHĨA.
-Nguyên KHÍ là thứ khí không, cái khí thể của nó thuần-nhất
(ròng là một) phát ra thành TÍN.
(Nguyên hay ngươn cũng là một nghĩa)
Ngũ Nguơn là khí của Ngũ-hành, ngũ Đức là tánh của Ngũhành. Ngũ nguơn, ngũ-đức sanh tại lúc Tiên thiên ẩn trong khí
Hậu-thiên. Đương lúc con người ta thai bào còn hỗn độn; một
khí hỗn-luân, hình tích tuy chưa lộ, mà cái lý của nó có sẵn đủ
rồi, chỗ gọi "vị sanh xuất" nghĩa là chưa sanh ra như trong
họa-đồ ở chính giữa có số 5. Năm điểm tụ lại một chỗ mà
tượng hình Thái-Cực. Cổ nhân dạy người phải tìm giữ cái diện
mục của mình trước khi cha mẹ sanh ra là chỉ vào đấy, do bởi
việc nầy xảy ra trước khi sanh thân, nên gọi là Tiên-thiên.
4- HẬU-THIÊN ÂM NGŨ-HÀNH
a/-Khái-niệm: Các số chẵn
gọi là số âm, như: 2, 4, 6, 8,
10.
Số 2 Là Thức Thần thuộc
hỏa làm - Đinh hỏa.
Số 4 là Quỉ phách thuộc Kim
làm - Tân kim.
Số 6 là trược tinh thuộc Thủy
làm - Quí thủy.
Số 8 là Du hồn thuộc Mộc
làm - Ất mộc.
Số 10 là Vọng ý thuộc Thổ là - Kỷ thổ.
Đó là ngũ-vật. Hễ ngũ vật đủ rồi thì có ngũ-tặc ở trong đó.
Ngũ-tặc là: Mừng, Giận, Buồn, Vui, Muốn.
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Du-Hồn chủ sự ứng có tánh lành nên xúc động đến thì thành
giận (nộ).
Thức-Thần rất linh thiêng, có tánh tham, xúc động đến thì
sanh muốn (dục) thuộc hậu thiên ngũ-vật. Ngũ-tặc tuy là do
ngũ-hành hóa ra mà trong đó có chỗ phân biệt. Trong ngũ-vật
Tinh, Thần, Ý, đều sanh sau duy có Hồn, Phách sanh ra trước
hết.
Hồn lại còn sanh trước Phách nữa, HỒN là hột giống luân-hồi
đời đời kiếp kiếp, làm người hay làm quỉ là nó; làm Thánh, làm
Hiền cũng là nó; làm lành làm dữ cũng là nó, mang lông đội
sừng cũng là nó. Thân này tuy chưa sanh chớ nó đã có trước
rồi, còn khí tuy chưa tuyệt chớ nó đã đi trước rồi. Trong lúc
con người vừa thoát thai chào đời, oa oa tiếng khóc, là lúc
Hồn nhập khiếu. Hồn vừa nhập khiếu thì nó thọ Hậu-thiên khí;
một khí hiệp cùng tiên-thiên Nguơn-tánh. Cái gỉa mượn cái
thiệt mà tồn tại. Cho nên, anh-nhi xổ ra mà không có tiếng oa
oa thì chẳng thành con ngừơi, vì du-hồn chưa nhập. Tuy là có
nguơn tánh mà một mình đâu có tồn tại được. Cái giả nhờ cái
thiệt mà tồn tại. Cái thiệt nhờ cái giả mà hơn lên. Còn Phách
thì lấy phần linh của khí huyết thọ kim khí mà đoàn-kết. Hồn là
một vật hay rời rạc chẳng định, lìa cái này thì bắt cái kia, lìa cái
kia thì bắt cái nọ, luân-hồi không cùng, nhiều kiếp mà chẳng
hề hư hoại. Phách mất hay còn đều do thân này. Thức thần
tuy thọ hỏa-khí mà sanh chớ cũng ở trong hồn mà ra. Trược
tinh tuy thọ thủy mà sanh chớ cũng do phách mà thành, Ý là
tư-lự động tác dùng nó mà sử khiến. Tinh, Thần, Hồn, Phách
cũng là từ vật. Ngũ-vật, ngũ-tặc đều có sau khi sanh thân này
nên gọi là "dĩ sanh xuất", nghĩa là đã sanh ra rồi. Do bởi việc
này xảy ra sau khi sanh thân nên gọi là hậu-thiên. Còn Tâm,
Can, Tỳ, Phế, Thận đã trược mà lại có hình chất nên không
được kể vào đây. Lúc ban sơ mới sanh, Hậu-thiên ngũ-hành
với Tiên-thiên ngũ hành hai cái hiệp chung làm một. Ngũ-vật
nhờ ngũ-nguơn dẫn dắt, còn ngũ-tặc nhờ ngũ-đức kềm chế,
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mỗi khi cử-động đều là Tiên-thiên làm chủ-tể, Hậu-thiên chẳng
qua là tay sai mà thôi. Cho nên hồi anh-nhi vô-thức, vô-tri thì
tốt lành, chẳng có một mảy dữ là chí Nhân (nhân cùng tột).
Nhân ấy là mối manh của nguơn-tánh. Nhân ngã đều quên là
chí nghĩa, nghĩa ấy là mối manh của nguơn-tình. Thế nên,
sách Tam Tự Kinh khởi đầu bằng câu "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện" (con người mới sinh ra ra cái bổn tánh vốn hiền lành).
- Thinh sắc cũng mê là chí Trí, ấy là mối manh của nguơn tinh.
- Tâm-khí bình-hòa là chí Lễ, Lễ là mối manh của nguơn thần.
- Một lòng thành chẳng đổi thay là chí Tín. Tín ấy là mối manh
của nguyên khí.
Lúc nó tịnh là ngũ nguơn khí, nó động là ngũ đức. Mà động
tịnh đều là tiên-thiên hành sự. Trong lúc đó dẫu mừng, giận,
buồn, vui nhưng đều vô-tâm cả.
- Mừng mà không giữ lâu (bám chặt)
- Giận mà không đổi đạc (giận lâu)
- Buồn mà không xót-xa (đau đớn)
- Vui mà không thái-quá (dâm dật).
Mừng, Giận, Buồn, Vui chưa phát thì gọi là TRUNG, chừng nó
phát ra rồi trúng tiết (nhầm lễ) thì gọi là HÒA. Trung với Hòa có
ý-nghĩa là không dục-vọng, không dục-vọng ắt là tinh, thần,
hồn, Phách, ý, mỗi thứ đều yên ngôi, vâng theo mạng lịnh
Tiên-thiên.
Đức Hộ Pháp có dạy "Vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng
đừng để nọc vui buồn thấm vào chơn tánh" là vậy. Tiên-Thiên,
Hậu-Thiên, Âm dương giao phối tinh-hoa trong nhị ngũ mà
hiệp đúng phép mới đoàn-kết. Hoặc Tiên thiên động thì Hậuthiên thành, chơn không rời giả, giả chẳng rời chơn. Chơn nhờ
giả mà vẹn toàn, giả nhờ chơn mà tồn tại. Trọn hết là một khí,
không chút nào tổn thương; đầy-đủ như ngũ-hành trong họađồ.
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5- Cổ Hà-Đồ
Âm dương đồng ở một chỗ,
tượng hình một khí lưuhành. Cổ-nhân dạy người
phải nương lấy cái "sanh
diện", nghĩa là cái diện-mục
của mình khi mẹ sanh ra là
chỉ vào đây.
Đến năm 16 tuổi (nhị bát)
tiên-thiên khí đầy đủ, Dương
cực thì Âm lần sanh và giao
tiếp với Hậu-thiên nên hồnphách chẳng định, Thức
Thần nổi lên thì氣 khai tinh khiếu (cửa lọc tinh ba), ý loạn, tâm
mê, ngũ-vật đều dấy lên, ngũ-tặc phá hại, ngũ nguơn, ngũ-đức
tiêu mòn dần. Như vậy ngày nầy qua ngày kia, năm kia tới
năm nọ, âm khí thuần rồi dương khí tận, thì không chết sao
được!?
Đây là Đạo đi thuận thì sanh ra con người. Duy bực Thánhnhơn có học phép Tiên-thiên mới biết bảo dưỡng lúc tiên-thiên
chưa tuyệt, mới biết thối âm khi hậu-thiên khởi sanh. Thánhnhân lấy cái hậu-thiên mà hàm dưỡng tiên-thiên, lấy cái tiênthiên mà chế hóa hậu-thiên, chánh đạo vô-vi thẳng vào cõi
Thánh. Cái Đạo vô-vi chẳng ra ngoài cái diệu-lý của Hà-Đồ bắt
từ trong mà sanh ra âm-dương Ngũ-hành, tức là đạo "thuận
sanh", sanh ra con người. Còn ngũ-hành âm-dương trong Hà
Đồ hiệp nhau trọn hết là một khí, tức là đạo "nghịch vận" sanh
ra Thánh-nhân. Nghịch-vận không phải lấy nghĩa phản huờn,
ấy là đem ngũ-hành tàng ẩn như trước (trả lại) nơi Trung
huỳnh Thái-cực (Tâm). Đây cho thấy trở lại cái diện mục hồi
lúc cha mẹ chưa sanh. Mạnh-Tử nói rằng: Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí bốn đức tánh nầy căn cứ tại Tâm. Cái sắc anh-hoa của nó
hiện nơi mặt đầy-đặn, hình ra sau lưng, oai-nghi bày ra tay
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

243

chân. Tay chân chẳng đợi mình bảo mà tự-nhiên hiểu biết cửđộng hiệp nghi (như cái tay chẳng đợi bảo phải cung khoanh
mà tự nhiên biết cung kính; cái chân chẳng đợi bảo trung-hậu
mà tự nhiên biết trung-hậu (Tận-Tâm thượng /Mạnh-Tử).
Nguyên-nhân là tâm làm chủ cả cái thân có đủ các đức là
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Nếu lấy một cái Tâm mà vận Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí ròng là Thiên-chơn hành-sự. Ngũ-vật, Ngũ-Tặc
đều theo lệnh nó, khiến ngũ-hành đoàn-kết, tứ-tượng hòa hiệp
thì TÁNH tức là MẠNG; MẠNG tức là TÁNH. Tánh Mạng một
nhà, âm dương trọn hòa. Hình Thần đều đặng huyền-diệu
cùng Đạo hiệp một lẽ Chơn, căn cứ tại Tâm mà sanh sắc anh
hoa. Chẳng đợi bảo mà hiểu biết tự-nhiên, như thế cái tâm đó
mới gọi là tâm không (không phải cái tâm không biết rung
động), mà gọi là "thiên địa chi tâm" 天地之心 (tâm của trời đất),
ngũ-hành không sao đến đó được, tứ đại khó xông pha vào
đấy, chỗ mà Thánh-nhân gọi là Huyền-tẫn là nó đây vậy.
Cái không phương-hướng, không định chỗ nơi, nghĩ ra ắt sai,
bàn lại thêm quấy, chẳng thể lấy lời mà dạy, lấy bút mà tả,
khép mở có giờ, động tịnh như chẳng chấp chẳng lịch, tột
trúng tột linh gượng kêu là THÁI-CỰC, gượng vẽ ra cái nầy
không (0). Ấy là một điểm ở chính giữa Hà Đồ.Nhưng bởi cái
tâm này là gốc rễ của Trời Đất, cội nguồn của Tánh-mạng, chỉ
có người Tu Chơn mới có được Tâm này.
Đức PHẬT-MẪU có dạy rằng:
Gắng sức trau-giồi một chữ Tâm
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm
Tâm thành ắt đạt đường tu vững
Tâm chánh mới mong mối Đạo cầm
Tâm ái nhơn sanh an bốn biển
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm
Đường tâm cửa Thánh dầu chưa vẹn
Có buổi hoài công bước đạo tầm
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6- Thể pháp trong đạo tượng Ngũ Hành
Ngũ Chi đến trước khi Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Thánh ngôn dạy rằng: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trước còn nhiều chuồng chiên Người sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
chờ ngày Người đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là:
1-Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
2-Tiên Đạo thì là Lão-Tử-Giáo, Dương Châu, Mặc Địch, Vạn
pháp, Bàn Môn cho tới thầy pháp, thầy phù, bóng, chàng,
đồng cốt…
3-Thánh Đạo thì Thiên Chúa giáo (Christianisme) Gia Tô
(Catholicisme). Tin lành (Protestantisme), Hồi Hồi
(Mahométantisme)
4-Thần Đạo Thì là Trung Huê phong Thần, Hy-lạp Phong
Thần và Ai-Cập Phong thần (Mytologie Chinoise, Grecque et
Égyptienne).
5-Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon…ở Hy lạp, Khổng
Phu Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius), Nhị Trình
giáo…chung cộng cùng cả Hớn phong, Đường thi, Tấn Tục tại
Trung-Huê từ trước."
7- THÁI CỰC LÀ NGŨ TRUNG
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"THẦY đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn
Khôn Thế-Giới thì Khí Hư-vô sanh có một THẦY và ngôi của
Thầy là THÁI CỰC. Thầy phân Thái cực ra Lưỡng-Nghi,
Lưỡng-Nghi phân ra Tứ-Tượng, Tứ Tượng biến Bát-quái, Bát
Quái biến hóa vô cùng mới lập ra Càn khôn thế-giới. Thầy lại
phân tánh Thầy mà phân ra vạn vật là: Vật-chất, thảo mộc,

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

245

côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh. Các con đủ hiểu rằng:
Chi chi hữu-sanh cũng do bởi Chơn-linh Thầy mà ra, hễ có
sống ắt có Thầy, Thầy là Cha của sự sống, vì vậy mà lòng
háo-sanh của Thầy không cùng tận."
Theo Cụ Trần Cao Vân thì: "Ngôi
Thái-cực đứng vào vị trí trung
ương, thống quản Lưỡng Nghi, tự
nhiên Tứ Tượng hóa sanh, muôn
vật đều theo đó mà sinh sôi nẩy
nở; cũng như:
- Ở Trời có Tứ tượng: Thái Âm,
Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu
Dương.
- Ở Đất có Tứ chánh: Đông, Tây,
Nam, Bắc.
- Ở Người có Tứ thể: hai tay, hai chân.
- Đạo có Tứ giáo: Thích, Nho, Gia, Lão.
Bốn yếu tố này không thể thiếu một và cứ theo đó mà suy cầu
thì đến số 5 là sinh số, số đứng giữa Hà-Đồ và Lạc Thư là yếu
tố cần và đủ để hoàn thành năm nguyên chất: Kim, Mộc, Thủy,
Hỏa, Thổ; nên số 5 tượng trưng ngôi Thái cực, cũng gọi là
"Doãn chấp khuyết trung". Bởi thế Cụ Trần Cao Vân gọi Trung
Thiên Đạo là Đại-Đạo, là Đạo Trời "Đạo chi đại nguyên xuất ư
Thiên", biểu tượng ngôi Thái-Cực là Thượng Đế lý tính.
Con người cấu tạo theo Dịch lý "Thiên nhất sanh Thủy, địa lục
thành chi", nghĩa là Trời số 1 sanh ra nước, đất số 6 thành
nước. Như vậy nguyên căn con người phát sinh bằng một giọt
nước; đó là Tinh cha huyết mẹ họp lại như một giọt sữa đặc.
Tinh huyết ấy vẫn là chất nước "thủy".Từ vô hình mà sinh ra
hữu hình.
Ngũ hành tú khí (Trung Thiên Dịch –Trang357)
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Các hiện tượng trong vũ trụ do sự vận hành biến đổi của 5 yếu
tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm yếu tố này rất cần thiết cho
sự sống và sanh sản cũng như biểu hiện năm trạng thái trong
thiên nhiên. Thức ăn dựa trên: nước, lửa, gỗ và kim loại cần
cho sản xuất, còn đất sanh ra tất cả. Tánh chất của năm yếu
tố:
Theo lý thuyết Y-học Đông phương, ngũ tạng, Lục phủ trong
con người phối hợp với Trời đất
Ngũ tạng (Ngũ hành) gồm có:
- Gỗ (mộc) chỉ sự tăng trưởng như Gan, mật, tương ứng tuần
tự với Kinh Thiếu Dương và Khuyết âm ở chân. Tim, ruột non
thuộc Thiếu Âm và Thái Dương ở tay. Gan thuộc mộc, chủ
gân
- Đất (Thổ) chỉ bao tử, tỳ tạng tương ứng ở Kinh dương minh
và Thái âm ở chân. Tỳ, (lá lách) chủ da thịt.
- Kim (vàng, sắt) chỉ phổi, ruột già, tương ứng với kinh Thái
Âm và dương minh ở tay.Phổi thuộc Kim, chủ tóc, da
- Thủy (nước) chỉ thận và bàng quang tương ứng với kinh
Thiếu Âm và Thái dương ở chân. Thận thuộc Thủy, chủ xương
cốt.
- Hỏa (lửa) chỉ tâm bào tương ứng với kinh khuyết âm ở
tay.Tâm thuộc hỏa, chủ huyết
Năm hành này tương sanh và tương khắc để chế ngự điều
hòa nhau giữ mực thăng bằng trong cơ thể con người.
Cũng như sự liên hệ vận hành điều tiết trong bốn mùa vậy
Ngũ Nương Diêu Trì Cung giáng cho Thi:
NGŨ hành vận chuyển đoạt Huyền Thiên,
NƯƠNG níu đôi năm khỏe tự nhiên.
KÍNH có công tu nay gặp hội,
TẶNG mình hữu hạnh phục qui nguyên.
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NGŨ HOA - NGŨ QUẢ
Năm thứ Hoa và năm thứ Quả là nói về cúng phẩm trên Thiên
bàn của Chí Tôn và Phật Mẫu trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này,
dâng lên để tỏ lòng thành kính:
Trái cây và Bông: tức là 5 thứ hoa và 5 thứ trái hay là Ngũ
hoa, Ngũ quả. Hoa quả là tượng trưng cho bốn mùa, khí hậu
ôn hòa, muôn loài sanh trưởng, thảo mộc tươi nhuần, cành lá
sum-xuê, đơm bông trổ trái, tức là Lưỡng Nghi sanh Tứ
Tượng, Tứ Tượng tạo nên chữ (+) Thập ấy Âm Dương gác
lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng "Tứ Tượng thành
hình". Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc.
Năm thứ Trái cây tượng trưng cho Hậu Thiên Ngũ vị đối với
Tiên Thiên Ngũ khí là năm cây hương hay ngũ sắc là năm sắc
hoa. Trái cây còn biểu hiện cho người tu hành được thành
công đắc quả (Kết trái).
Bình bông biểu-hiện cho sự xanh tươi tốt đẹp, chỉ vềTINH là
hình thể con người.Năm sắc là tượng-trưng cho năm giống
dân trên thế giới:Vàng, Trắng, Đỏ, Xanh, Đen.
Dâng hiến Bông, là dâng hiến thể xác của chúng ta cho Đức
Chí-Tôn tùy phương sử-dụng và cầu xin Đức Chí-Tôn ban ân
lành cho thể xác chúng ta được tươi tắn như hoa kia vậy.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi
nhau là con chung của Đấng Thượng-Đế là anh em một nhà.
Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, Chúa Tể cả Càn-Khôn vạn loại là
Cha chung, đồng dâng hiến lễ lên Ngài, thì ngày ấy là ngày
Đại-Đồng huynh đệ, được hưởng thái bình thạnh-trị vậy.
Kinh Dâng Hoa có câu:
"Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thượng Đế rưới ân thiên".
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NGŨ HOA - NGŨ QUẢ - NGŨ PHẦN HƯƠNG
Cúng phẩm trên Thiên bàn gồm có: Ngũ hoa, Ngũ Quả và Ngũ
phần hương (nghĩa là 5 cây hương đốt cháy)
Hoa, Quả là hai món cúng phẩm trên Thiên bàn. Hai món này
có tác dụng hỗ tương, hòa quyện vào nhau như vậy là do bốn
mùa sản sinh, tức là Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng. Tứ Tượng
còn có nghĩa là thành hình chữ Thập (+) ấy là do Âm Dương
gác chồng lên nhau mới ló ra bốn cánh mà gọi rằng "Tứ
Tượng thành hình". Bốn cánh ấy phân ra Đông, Tây, Nam,
Bắc. Điều ấy cho thấy rằng nền Đạo Cao Đài phát-huy ra cả
toàn cầu đều được hiểu biết và hướng dẫn nhân loại đến ĐạiĐồng.
*Ngũ hoa là năm thứ bông hay là 5 thứ hoa. Hoa là tượng
trưng cho Tiên Thiên Ngũ Khí.
*Ngũ quả là năm thứ Trái, tượng trưng cho Hậu Thiên ngũ vị,
ngũ sắc là năm sắc hoa và năm cây hương đốt cháy. Trái cây
biểu hiện cho người tu hành được thành công đắc quả. Bình
bông nói chung là biểu-hiện cho cả các sắc dân trên toàn cầu,
tượng sự xanh tươi tốt đẹp, chỉ về TINH là hình thể con người.
Năm sắc là tượng trưng cho năm giống dân trên thế giới:
Vàng, Xanh, Đỏ, Trắng, Đen. Dâng hiến BÔNG là dâng hiến
thể xác chúng ta cho Đức Chí-Tôn tùy phương sử-dụng và cầu
xin Đức Ngài ban ân lành cho thể xác được tươi tắn như hoa.
Bởi thế, Đạo Cao-Đài không phân biệt màu da sắc tóc, coi
nhau là con chung của Đấng Thượng-Đế, là anh em một nhà.
Ngày nào năm sắc dân trên quả địa-cầu nầy biết nhìn Đức
Ngọc Hoàng Thượng-Đế là Chúa Tể cả Càn Khôn vạn loại là
Cha chung, đồng dâng hiến Lễ lên Ngài, thì ngày ấy là ngày
Đại Đồng Huynh Đệ được hưởng thái bình thạnh-trị vậy. Bài
dâng Hoa có câu:
"Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
"Cúi mong Thượng Đế rưới ân Thiên."
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*Ngũ Phần Hương:
- Lư hương và 5 cây hương: Lư hương tượng trưng Càn
Khôn vũ-trụ và sự sanh biến vô cùng, là Tứ Tượng biến Bát
Quái,Bát-Quái biến-hoá vô-cùng mới tạo ra Càn Khôn thế giới.
Đạo làm người khi đối xử với nhau phải có trật tự, có phân
định lớn nhỏ thứ bực hẳn-hoi, tất cả phải coi là trọng, để tạo
sự điều hòa trong cuộc sống. Đạo Cao-Đài lấy nền tảng là
Nho-Tông chuyển thế. Hỏi tại sao Đạo Cao-Đài mỗi một hành
động đều có qui định, khuôn phép hẳn-hoi? Thí-dụ: như việc
thắp hương trên bàn thờ cũng phải đúng theo phép tắc, không
như các Tôn giáo khác, mỗi lần thắp hương là nguyên một bó
dù lớn dù nhỏ.
Mọi nghi thức của Tôn giáo đều có ý-nghĩa:
Đạo Cao-Đài kỉnh Tổ-tiên thì thắp ba cây hương, vì ông bà cha
mẹ còn đứng trong hàng Tam tài: Thiên, Địa, Nhơn. Chỉ duy
kỉnh Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu mới thắp đủ năm cây
hương mà thôi. Đó là sự liên-quan từ trong Đạo Nhân luân mà
ra đến Thiên-đạo. Kinh Tứ thời Nhựt Tụng có dạy:
"Khi cúng Thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cắm hàng trong
ba cây gọi là: Án Tam Tài; thêm hàng ngoài hai cây nữa gọi là
Tượng Ngũ Khí". Theo lời dạy trên đây, hằng ngày cúng Đức
Chí Tôn đốt đủ năm cây hương thật là một huyền-vi mầu
nhiệm vô cùng. Như cắm hàng trong ba cây gọi là: Án Tam
Tài. Tam Tài là: Thiên, Địa, Nhơn (Trời, Đất, Người) hay Phật,
Pháp, Tăng. Cắm nhang hàng ngoài hai cây là tượng Nhị khí
Âm Dương hiệp với Tam tài nói trên gọi là Ngũ Khí:
- Bát quái sanh Ngũ-hành.
- Ngũ-hành biến Ngũ khí.
- Ngũ khí biến Ngũ sắc.
- Ngũ khí tức là Ngũ-hành chi khí.
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Trong Vũ Trụ: Tam Tài là Thiên, Địa, Nhơn. Riêng về bản thân
con người thì Tinh- Khí- Thần cũng gọi là Tam Tài.
Đức Hộ Pháp dạy: "Năm cây hương tượng Ngũ Khí mà biến
thành Ngũ Hành vận chuyển cả Càn Khôn thế-giới tức là Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có
mỗi Khí, mùi vị và sanh quang của nó chúng ta không thể
hưởng được, nghe được, nên khi làm Lễ đốt đủ năm cây
nhang là đúng theo phép tín-ngưỡng là Qui pháp lại, mọi vật
trong Ngũ Khí dâng lễ cho Chí-Tôn chỉ có Người vui hưởng
Qui pháp ấy mà thôi, cắt nghĩa rõ-rệt là NGŨ KHÍ đó vậy. Đúng
hơn nữa là trong Bát hồn vận-chuyển được phải nhờ đến Ngũ
Khí cùng một ý nghĩa "Vạn-vật đồng thinh niệm Chí-Tôn."
Cách cắm hương: Khi đốt năm cây hương, xá ba xá, xong:
- Cắm cây thứ nhứt ngay giữa bình hương, tượng trưng cho
Ngôi Thiên là Phật.
- Cắm cây thứ nhì vào bên trái của chúng ta, tượng trưng cho
Ngôi Địa hay là Pháp.
- Cắm cây thứ ba về bên phải của chúng ta, tượng trưng cho
Ngôi Nhơn hay là Tăng.
- Trở lại cắm cây thứ tư bên trái gọi là Âm.
- Cắm cây thứ năm trở về bên phải gọi là Dương;
Hiệp với ba cây hàng trong mới là tượng Ngũ Khí. Bây giờ
phân ra Ngũ Khí, chúng ta sẽ thấy: Ba cây hàng trong:
- Cây ở giữa thuộc về Hỏa khí, tức là Trời (Thiên).
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thổ khí, tức là Đất (Địa).
- Cây ở về bên phải thuộc về Kim khí, là Người (Nhơn).
Hai cây hàng ngoài:
- Cây ở bên trái ta thuộc về Thủy khí, tức là Âm.
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- Cây ở bìa bên phải ta thuộc về Mộc khí, là Dương.
Điều thắc mắc là phải cắm theo hình vuông hay hình tròn, tức
nhiên là những cây nhang ở bìa cắm xen kẽ hay thẳng góc
nhau? Xin thưa rằng tất cả đều qui vào âm dương, thì: nếu
bình hương tròn, thì nhang cắm theo hình vuông. Nếu bình
hương vuông thì cắm thành vòng tròn, là âm dương hòa hợp
Quyển Thiên Đạo của Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu,
có đoạn giải về năm cây nhang như vầy:
"Luận về phép tu tỉnh, năm cây nhang (hương) ấy biểu tượng
năm giai đoạn tu hành, tùy theo công đức mà nên đạo quả.
Năm cây nhang ấy gọi Ngũ phần hương (ngũ: năm, phần: đốt
cháy, Hương là nhang)
1/-Giới hương: Nghĩa là giữ trọn giới cấm cho tâm mình trong
sạch. Chúng ta có sợ Luật Luân hồi Quả báo của Trời, chúng
ta mới dấn thân vào đường tu niệm. Khi vào đường tu niệm thì
phải trọn giữ giới cấm cho tâm chúng ta được trong sạch, tức
là cây hương ở giữa.(Phật)
2/-Định hương: Nghĩa là thiền định cho tâm thần an tịnh. Bấy
giờ, đã trọn giữ giới cấm rồi, phải học về Thể Pháp và Bí Pháp
của Đạo.Chừng ấy, chúng ta mới thiền định cho tâm thần an
tịnh được là cây hương ở phía bên trái, thuộc (Pháp).
3/-Huệ hương: Nghĩa là thiền định rồi phát huệ. Khi đã thiền
định rồi thì trở thành người có huệ sáng suốt, ấy là đoạt Pháp,
là cây hương ở phía bên phải của ta, thuộc về (Tăng).
4/-Tri kiến hương: Nghĩa là phát huệ rồi gia công thêm nữa
thì sẽ biết cái lẽ mầu nhiệm của Tạo Hóa, tức là đắc Lục
thông. (Tri kiến, nghĩa là biết và thấy). Khi đoạt Pháp rồi, bấy
giờ ta thấy rõ qua bên thế giới vô hình và biết được sự mầu
nhiệm của Đức Chí Tôn, ấy là chúng ta đã đoạt Đạo, tức là
cây hương hàng ngoài bên trái của ta.
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5/-Giải thoát hương: là giải thoát Luân hồi Quả báo, tức là
đoạt đến phẩm vị Phật, là cây hương ở phía bên phải.
Hai cây hương Tri kiến và Giải thoát, đến đây là người đã
được trở về với nguyên thủy của người, là "Âm Dương biến
tạo Chơn Thần", hay nói "Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn
Khôn sanh sanh hóa hóa, tức là Đạo". Khi Cúng Thầy, đốt đủ
năm cây hương là một sự đại nguyện, sự nhiệm mầu vô giá.
Nghĩa là: Trên thông Thiên văn, dưới đạt Địa lý, giữa quán
nhân sự. Một khi: Ngũ Khí điều hòa. Ngũ Hành an tịnh. Ngày
nay, pháp tu của người Tín-hữu Cao-Đài đã thể hiện tinh thần
của Tam giáo cùng một lúc:
Cao-Đài: * Tam-Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt.
* Người giữ trọn Tam Cang Ngũ Thường.
* Hằng ngày Dâng Tam Bửu, Ngũ nguyện.
* Người tu hành gìn Tam Qui Ngũ Giới.
Một Thể pháp nữa làm điển hình:
Thờ "Thiên nhãn Thầy" hình Con mắt:
Con mắt tượng là chữ MỤC 目 có 5 nét, là lấy lý Ngũ Hành
thuộc THỔ, thổ là ở trung ương, nếu nói về màu thì sắc vàng,
dân tộc thì chỉ về châu Á. Nay là buổi Thiên địa tuần hoàn
châu nhi phục thuỷ, Tam giáo Qui nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt
nên Thiên Thơ định cho Việt-Nam này làm chủ mối Đạo, ấy là
Huỳnh-Đạo, hay là Đạo vàng, mà người lãnh đạo trong việc
khai sáng thì chính là Phật-Mẫu. Kinh dạy rõ: "Phái Vàng Mẹ
lãnh dắt dìu trẻ thơ".Bởi Cao Đài là Phật-giáo chấn hưng.
Nhưng thực sự không phải là con mắt thường mà là con mắt
thấu thị, vì vậy mới nói là Nhãn 眼 nghĩa là phải có chữ Cấn 艮
là núi, ghép với chữ mục 目 thành ra chữ Nhãn. Nhãn là con
mắt nhìn vào trong mà vẫn thấy rõ mọi việc. Muốn có được
Nhãn thức, nhãn quang phải luyện mới thành ra Thánh Nhãn,
Thần Nhãn, Huệ Nhãn. Đạo Cao-Đài phải cúng kiến thường và
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hiểu thấu cả kinh nghĩa Đại-Đạo là cách luyện Thiên Nhãn
vậy. Xưa các vị tiền Hiền phải khổ công luyện Đạo gọi là Thập
ngoạt hoài thai, Tam niên nhũ bộ, Cửu niên diện bích tức
nhiên là mười tháng còn là thai nhi, ba năm bú mớm, chín năm
nhìn vào vách núi, tức là thời gian học Đạo Dịch đó vậy. Có
khổ công tu luyện như thế mới thuần thành. Các con số trên
gồm có số 10 (thập ngoạt) và số 12 (3+9). Chính là hai con số
Thập Thiên can và Thập Nhị Địa Chi. Nay, Kinh Phật-Mẫu có
chỉ rõ:
"Thập Thiên can bao hàm vạn tượng,
"Tùng Địa chi hoá trưởng Càn Khôn."
Nhưng ngày xưa các Ngài quá khổ công tịnh luyện tìm nơi
thanh vắng để nghiền ngẫm lý Âm Dương, Bát Quái tức là tự
sáng chế ra ngọn đèn huệ rồi mới tìm ra công thức để tu hành.
Ngày nay Đức Chí Tôn đã cho sẵn công thức tu rồi tức là lý
Đạo sẵn có, cúng kính là đốt lên ngọn đèn cũng sẵn có, nhưng
tiếc vì nhân sanh không sử dụng mà cứ noi theo cách xưa nói
là đi tìm Pháp..Thật sự Pháp mà chúng ta mong tìm chính Đức
Hộ Pháp đã khai rồi. Đó là Ngài Khai-pháp Trần Duy-Nghĩa.
Khai pháp tức nhiên là mở Pháp. Trần là bày ra, Duy là chỉ có,
Nghĩa là kinh nghĩa, nghĩa lý, Thầy có chỉ rõ: "Thần là khiếm
khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập Tam-Kỳ Phổ
Độ này duy Thầy cho "Thần" hiệp "Tinh Khí" đặng hiệp đủ Tam
Bửu là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh (TNI/12.)
Cũng là mắt mà khi gọi Mục 目 khi gọi Nhãn 眼?
Chữ Nhãn gốc ở chữ Mục mà ra. Mục là con mắt. Mục 目 (5
nét) là mắt nhìn ra để thấy mọi vật bên ngoài, khoa-học gọi đó
là cơ quan thị giác. Mắt có hai mới thấy rõ sự vật. Về lý Dịch
thì đó là Ngũ hành Âm và ngũ hành Dương. Mục là chỉ hình
thể hữu vi, hữu tướng. Nhãn là con mắt vô vi, vô tướng nên
còn gọi là con mắt thứ ba. Năm nét của chữ Mục 目 là tượng
trưng lý Ngũ hành thuộc Thổ. Thổ là đất có màu vàng. Thổ
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nằm ở trung ương. Với thế giới thì chỉ châu Á sắc da vàng, lại
là châu lớn nhất trong Ngũ châu. Việt-Nam sắc dân da vàng
Về Đạo-pháp thì Đạo Phật khai trước tiên ở Ấn-độ, kế đến là
Trung Hoa, như: Khổng, Mạnh, Lão, Trang. Rồi truyền qua
Tây phương, Đạo Chúa Cứu thế ra đời. Nay đã giáp một chu
kỳ gọi là: Thiên địa tuần huờn châu nhi phục thỉ thì Đạo trở lại
khai tại Việt-Nam, mà Tây Ninh lại là miền Đông của đất Việt
cũng theo một định luật là Đạo xuất ư Đông. Tất cả đều hợp
với lý của Trời đất. Việt-Nam có đủ điều kiện Tam tài: Thiên Địa Nhân để đứng ra chủ trương một mối Đại Đạo, mà Đạo
này sẽ dẫn độ toàn nhân loại trên mặt địa cầu với chân lý ĐạiĐồng. Các Thiên Nhãn chung quanh và bên ngoài Đền Thánh,
Đức Hộ Pháp đã trấn Thần và giải thích: "Thiên Nhãn ngó ra
ngoài Đền thì để cho Thiện Nam Tín nữ quì ở ngoài sân lạy
vào, còn Thiên Nhãn ngó vào Đền vì người Đạo quì ngang sợ
ô-uế, không thể coi sóc cho tinh khiết được. Và từ đây dù ở
chân trời góc bể nào mà nhân sanh biết hướng về Toà Thánh
Cầu nguyện cũng sẽ được hồng ân của Đức Chí Tôn chiếu
giám".

NGŨ KHÍ
五氣
Năm loại khí.
Trên Thiên bàn có:
- Ngọn đèn luôn luôn chẳng tắt "Thái cực đăng" hay Tâm
đăng.
- Phía ngoài đốt hai ngọn đèn gọi là Lưỡng nghi đăng hay
Lưỡng nghi quang, tượng trưng lý Thái cực sanh Lưỡng Nghi
(Âm- Dương) Vì Thái cực động sanh Dương làm ra Hỏa, mà
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Hỏa là Thần; tức là "Đạo sanh Nhứt". Đoạn, Thái cực tịnh mà
sanh Âm là Thủy, mà Thủy thì tịnh, tức là "Nhứt sanh Nhị".
- Giữa Lưỡng Nghi quang đặt một Lư hương đốt Năm cây
Nhang gọi là Ngũ Khí (vì Thủy –Hỏa, Âm Dương hay tinh thần)
hiệp lại kết thành căn bổn cho nguơn khí.
Luận theo châu thân con người thì Ngũ Khí tức là Ngũ Hành
chi khí 五行之氣. Ban ngày mỗi khí đều ở yên có chỗ, như:
ngày thì Kim khí ở Mũi, Thổ khí ở ngoài da, còn ban đêm Kim
khí trụ tại Phổi, Mộc khí trụ nơi gan, Thủy khí trụ tại Thận, Hỏa
khí tại Tim, Thổ khí nơi Bao tử.
Vì Ngũ Tạng hoạt động mà Ngũ khí phải hao mòn, suy kém.
Nay gặp Tam Kỳ Phổ Độ nhờ Đức Chí-Tôn chỉ phép "Hồi
quang phản chiếu" cho Ngũ khí triều tụ nơi khiếu Huyền quang
mà siêu phàm nhập Thánh. Đó là phép "Ngũ khí triều nguơn
hay triều nguyên"

NGŨ KINH
五經
Đạo NHO có Ngũ kinh là: Dịch, Thi, Thơ, Lễ và Nhạc, nhưng
học lý không có thống hệ và có nhiều chỗ khó hiểu. Đến khi
Đức Khổng Phu Tử ra đời và lúc về già, Ngài chỉnh đốn thành
một học thuyết có mạch lạc, Ngài chú thích những đoạn khó
hiểu và chính Ngài trước tác thêm một bộ kinh Xuân Thu.
Đáng lẽ, kinh Xuân Thu hiệp với năm kinh thời xưa, thành ra
sáu kinh; nhưng trái lại, người nhập kinh Nhạc và kinh Lễ làm
một, thành ra trong số nầy cũng chỉ có Ngũ Kinh mà thôi.
1- Kinh Dịch là sách bói toán, định việc kiết hung, nhưng bên
trong lại còn ẩn một học lý rất thâm trầm, giải thích lẽ Âm
Dương biến hóa và tạo dựng Vũ trụ và sanh hóa muôn loài,
chủ ý là để cho người ta xem đó mà biết cách lui tới trong
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phép xử đời. Dịch lý khó nhứt là chỗ tùy thời, cho nên có câu
"Tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai". Cái ý nghĩa của sự tùy thời lớn
vậy thay! Tại sao? Bởi vì theo lẽ Âm Dương biến hóa, cuộc
Thế tuần huờn dinh hư tiêu trưởng là lý tất nhiên. Tỉ như hết
ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, hết Xuân tới Hạ, hết Thu tới
Đông, rồi bắt đầu Xuân lại nữa. Ngày đêm đối đãi nhau; bốn
mùa xoay vần không nghỉ. Con người trẻ rồi lớn, rồi già, rồi
chết. Người này chết thì kẻ nọ lại sanh, cho đến cây cỏ cũng
vậy; cây mọc lên rồi có hoa, có quả. Hoa quả già thì rụng, rồi
lại mọc lên cây khác. Thời đã đổi dời không ngừng nghỉ như
thế, thì người ta cũng không thể chấp nhứt được; cho nên nói
rằng kẻ học Dịch phải biết "Thời Trung" là vậy.
2- Kinh Thư - là sách chép những điển mô, huấn cáo của Vua
tôi truyền nhau, cha con khuyên dạy, nhứt là trong khoảng đời
Vua Nghiêu Thuấn đến Tây Châu. Tóm tắt mà nói bộ Kinh Thư
cốt yếu là bàn về chữ Tâm. Bắt đầu từ Vua Nghiêu truyền cho
Vua Thuấn, vua Thuấn truyền cho vua Hạ Võ một câu khẩu
quyết này: "Nhơn Tâm duy nguy, Đạo Tâm duy vi" nghĩa là
lòng nhơn dục rất nguy hại, lòng Đạo đức rất tinh vi Tại sao
người ta có hai cái Tâm? - Đó chẳng qua là người đời hay bị
vật chất quyến rủ mà sanh ra lòng ham muốn vật chất, cầu
cho vui sướng xác phàm. Lòng nhơn dục ấy càng sôi nổi thì
nó che khuất lòng Đạo Đức; bởi vì lòng Đạo Đức tinh vi khó
thấy. Học Kinh Thư mục đích giữ Tâm chánh, đừng để cho tư
dục xen vào Tâm.
3- Kinh Thi chép những bài ca, bài dao, từ đời Thượng Cổ
đến nhà châu (Vua Bình Dương). Cái yếu ước của Kinh Thi là:
"Tư vô Tà" nghĩa là chẳng suy nghĩ những điều quấy, tức trau
giồi tư tưởng. Vả chăng người ta sanh ra vốn tịnh, là tánh
thiên nhiên Trời phú cho, đến khi tánh cảm xúc ngoại vật mà
sanh động; đó là lúc lòng nhơn dục đã sanh. Đã có nhơn dục
tất có suy nghĩ, có suy nghĩ tất có nói ra; có nói ra mà không
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hết tất có thở than. Đó là nguyên ủy phát biểu những lời ca, lời
dao, mà người ta sưu tập thành bộ Kinh Thi.
4- Kinh Lễ chép những Lễ nghi để làm lề lối cho sự hàm
dưỡng tánh tình, ngăn ngừa lòng dục và giữ trật tự phân minh
trong gia đình, xã hội. Kinh Lễ có thể ước thúc trong câu "Vô
bất kính": Không việc gì mà chẳng kính. Bởi vì Lễ do lòng kính
cẩn mà dấy lên. Trong Thiên Nhạc Ký có câu: "Thiên cao, Địa
hạ, vạn vật tán thù, nhi Lễ chế hành hỷ. Lưu nhi bất tức, hợp
đồng nhi hòa, nhi nhạc hưng yên": Trời cao, Đất thấp, muôn
vật ở giữa có thiên hình vạn trạng khác nhau. Thánh Nhơn
theo cái thứ bậc đó mà chế ra Lễ. Đạo Trời Đất châu lưu
không ngừng, mà hễ điều hòa thì sanh hóa, Thánh Nhơn theo
cái điều hòa đó mà chế ra Nhạc. Thế nên kẻ học Lễ lúc nào
cũng phải kính cẩn, kẻ học Nhạc lúc nào cũng phải điều hòa.
5- Kinh Xuân Thu - Chính Đức Khổng Phu Tử viết ra Xuân
Thu Kinh. Ngài chép chuyện nước Lỗ, từ Vua Lỗ Ân Công đến
vua Lỗ Ai Công và cũng có kể việc nhà Châu và các nước chư
hầu nữa. Ngài soạn Kinh Xuân Thu không phải vô tình mà cố ý
binh vực cang thường luân lý, lại yếu ước trong hai chữ: khen
chê. Chuyện nào phải thì Ngài khen, việc gì quấy thì Ngài chê.
Đời sau có câu: "Nhứt tự chi bao, vinh ư hoa cổn, nhứt tự chi
biếm, nghiêm ư phủ Việt": Một chữ khen vinh dự như Vua ban
áo Cổn, một tiếng chê nghiêm trang như phủ Việt của Vua
truyền xử tội.

NGŨ KỴ
Ngũ Kỵ: Năm thứ kiêng kỵ trong các loại thức ăn. Thường
người tu hành dù ăn thức ăn chay (Trai) nhưng vẫn kiêng kỵ.
Ngày 16-1-1926 Quí Cao trả lời về: "Ngũ kỵ là: Hành, tỏi, xả,
ớt, tiêu. Theo Phật Giáo thì kỵ, Tiên Giáo thì không. Phật vì
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tích Thanh Ðề Mục Liên gọi là uế vật... là phi, Tiên Ðạo cho
dùng các thảo mộc, chẳng kỵ vật chi."
Với Đạo Cao Đài thì không có điều cấm kỵ, vì cũng một phần
ảnh hưởng của Tiên Đạo nên không cấm.

NGŨ LÔI TRU DIỆT
五雷誅滅
(Ngũ là năm; Lôi là thần sấm; Tru là giết chết; Diệt làm cho tiêu
mất), tức là quyền năng của Ngũ vị Lôi Thần giết chết và cũng
có thể làm tiêu diệt đi; nghĩa là chết cả hồn lẫn xác. Đó là một
hình phạt rất nặng nề cho những ai thất thệ.
Luật Tam Thể: "Đệ Nhị xác thân (Chơn Thần) là hình bóng đi
lập công bồi đức, thoản như nó trọn nghe lời của Đệ Tam xác
thân (Linh hồn) thì được trọn lành mà về nơi cõi Thiêng liêng
hằng sống, gọi đó là Đắc quả. Kinh:
Kêu Chơn hồn vịn níu Chơn linh,
Năng lai năng khứ khinh khinh
Mau như điển chiếu nhẹ thành đám mây.
Còn như nó nương theo thú chất vật hình là Đệ Nhứt xác thân
thì phải luân hồi chuyển kiếp mãi mãi, chúng ta thường nói là
bị đọa đó. Mỗi khi bị đọa thì tùy theo sở năng của kiếp vừa qua
mà biến hình: hoặc giả lơ-lửng ở chốn không trung, nơi mà
các điển giao hợp chờ cho đúng thời hay đúng hạn để mà
thăng lên hay là giáng xuống. Vì cớ người trần hay gặp nó
hiện hình mà cho rằng ma hay quỉ. Những chơn linh hoặc do
phạm thệ hay trốn thế mà phải bị như vậy, đến lúc bị các điển
nổ tan mà biến mất, theo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi là Ngũ Lôi Tru
diệt. Những Chơn linh đó nếu nhẹ tội thì được nhẹ nhàng hơn
một chút nên khi các điển phối hợp thì bay lên cao một chút
đặng khỏi tan nhưng cứ vơ vẩn mãi ở đó đặng nhìn lại cuộc
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thế chuyển xây mà chúng ta gọi là "tận đọa Tam đồ bất năng
thoát tục". Hình phạt Ngũ lôi tru diệt là một hình phạt nặng nề,
đáng sợ hơn hết. Vì:
- Thân xác của người hoàn toàn bị cháy đen,
- Chơn Thần người đó bị sét đánh tiêu tan đi, các chất cấu tạo
nên Chơn Thần bị rã tan bay lên cõi thiêng liêng.
- Chỉ còn lại điểm Chơn linh lơ lửng vì không có Chơn Thấn
nương tựa, nên nó cứ vơ vẩn trong Càn Khôn vũ trụ. Chơn
linh này cứ phải chịu lạc loài như thế kéo dài rất lâu, chờ cho
đến khi nào Đức Chí-Tôn mở cuộc Đại Ân Xá thì Chơn linh ấy
mới được Đức Phật Mẫu tái tạo cho Chơn Thần trở lại chuyển
kiếp xuống cõi trần để trả quả và tiến hóa. Các Chức sắc Đại
Thiên Phong khi thọ Thiên ân đều phải đến trước Bàn Ngũ Lôi
thề: "Nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định chẳng dám chuyên
quyền mà lập thành Tả đạo: như ngày sau hữu tội thì thề có
Ngũ Lôi tru diệt"

NGŨ LUÂN
五倫
E: Five cardinal relationships.
F: Cinq relations cardinales.
I- Đạo Nhân luân của dân tộc Việt Nam là:
- Trai giữ Tam Cang Ngũ Thường
- Gái gìn Tam Tùng Tứ đức
Tất cả những phương thức trên đó là Đạo Nhân luân luôn gắn
liền với con người, dù cho văn minh đến đâu đây vẫn là yếu lý
vì nó đã thành LUẬT. Vì giềng mối nhân-luân là đạo trọng của
dân tộc Á Đông luôn có nền-nếp văn minh tinh-thần bất khuất,
dù ngày nay lượn sóng văn-minh vật-chất có lôi cuốn nhân-lọai
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vào cơn xáo-trộn kinh-hòang! Chắc chắn những gì hay đẹp
truyền thống không bao giờ mất được.
Chính Đức Chí-Tôn đến để lập lại cán cân công bình ấy cho
dân Việt-Nam sống lại thuần-phong mỹ tục, hầu làm khởi điểm
mà cũng làm gương cho cả nhân-loại; tức là làm người thật
xứng đáng với đạo làm người!
Đức Chí-Tôn đã quyết-định cho:
- Quốc Đạo kim triêu thành Đại-Đạo.
- Nam-phong thử nhựt biến Nhơn-phong.
Vì lẽ đó nên Đức Hộ Pháp quả-quyết: "Tân-luật Đức Chí-Tôn
cốt-yếu muốn cho ta làm, đặng ta bảo-vệ Tam cang Ngũ
thường của nhân-lọai. Nói về phương Đông này dầu cho
luận tới các quốc-gia, xã-hội đến đâu đi nữa, họ tự trọng, họ
văn-minh thế nào họ chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy
bao giờ. Nếu họ ra khỏi là muốn tự bỏ cả xã-hội của họ, thì họ
sẽ thành cái gì chớ không thành xã-hội".
"Trong Tân-luật ấy Đức Chí-Tôn định cho Ngũ giới cấm, Tứ
đại điều-qui và trong ấy cốt-yếu bảo-vệ Tam cang Ngũ
thường cho tòan thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiênluật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm não con cái của Ngài".
Đàn An-hóa 19-12 Bính-Dần - dl 22-1-1927
Thầy dạy: "Chư Ái-Nữ. Thầy vì Tam-Kỳ Phổ-Ðộ chẳng phân
cao thấp, sang hèn, Thầy chỉ khuyên một điều là Ðạo hạnh
các con phải giữ hàng ngày cho nhằm phương pháp Nhơn
đạo, tức là Tứ-Ðức đó vậy, các con hiểu à!
Nền nhơn-luân của con nhà Nam-Việt chẳng lầm, mà tại các
con hay nhiễm thường tình mà hư hoại, nên chi Thầy phải
nhắc lại cho các con đừng lầm nữa, nghe các con!
Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thường ngày các con
trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao
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chăng? Như kẻ làm quan ỷ quyền ức hiếp dân lành, đứa ngu
nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường, các con có biết vì
tại sao chăng?... Tại vô Ðạo..."
Đàn cơ tại Phước-Long-Tự, 1 Mars 1927
Thầy có dạy như vầy: "Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là
kiếp sống chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những chước
sâu kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, trối kệ luân
hồi. Thầy hỏi: Vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương
ghét, vui buồn mà toàn nhơn loại đều có, khi rốt cuộc thì trí
khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà
cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho
các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời
phù hạp thì dễ biết Ðạo, còn ngu xuẩn thì cũng huờn ngu
xuẩn...
Thầy dạy Nữ-Phái biết trọng Tam Tùng, Tứ Ðức, Nam-Phái
Tam-Cang Ngũ-Thường. Hễ Nhơn-đạo thành thì phù hạp
Thiên-đạo, nghe à!"
Hỏi Đạo pháp căn cứ vào đâu mà định ra công thức: Trai Tam
Cang Ngũ thường, Gái Tam Tùng Tứ Đức?
Tất cả không ngoài Lý DỊCH:
II- Tính chất Âm Dương của quẻ:
Điều đáng chú-ý là quẻ có quẻ Âm, có quẻ Dương.
Gọi là quẻ khi có đủ ba hào ấy là một quẻ đơn.
Quẻ Càn ☰ có ba vạch liền (quẻ Dương).
Quẻ Khôn ☷ có ba vạch đứt (quẻ Âm).
Hai quẻ Càn - Khôn là quẻ chủ trong 8 quẻ (gọi là Bát-quái)
tượng trưng cha, mẹ. Còn lại là 6 con, 3 nam (Dương), 3 nữ
(Âm).
*Quẻ Âm là quẻ trong đó chỉ có 1 hào Âm, như:
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Đoài ☱ có một Âm trên cùng gọi là Thiếu-nữ.
Ly ☲ có một Âm ở giữa gọi là Trung-nữ.
Tốn ☴ có một Âm dưới cùng gọi Trưởng-nữ.
*Quẻ Dương là quẻ chỉ có một hào Dương, như:
Cấn ☶ có một Dương mới sinh ở trên: Thiếu nam.
Khảm ☵ có một Dương ở giữa là
Trung-nam.
Chấn ☳ có một Dương dưới cùng là
Trưởng-nam.
Gọi là thiếu vì hào này biến-hóa trước nhất, nên còn trẻ nhất
(thiếu nữ, thiếu nam).
Sở dĩ gọi là trưởng là vì hào dưới cùng là gốc, biến hóa sau
hết trong ba hào (Trưởng nữ, Trưởng nam)
Gọi là trung vì hào này biến-hóa ở giai-đọan thứ nhì (trung nữ,
trung nam)
Nhận định:
Gọi là hào dương
Gọi là hào âm

▬▬
▬▬

vì chỉ có một vạch liền.
vì hào này có hai vạch đứt.

Nhìn vào 3 quẻ âm (mỗi quẻ đều có 3 hào,4 vạch)
Đó là:

Tốn, Ly, Đoài

☴☲☱

Ba quẻ dương (mỗi quẻ có 3 hào, 5 vạch)
Là:

Chấn, Khảm, Cấn

☳☵☶

Đây là lý-do vì sao Thánh-nhân dạy trai Tam cang
Ngũ thường, Gái Tam tùng Tứ đức là khởi điểm từ nguyên
nhân lý Dịch này đây.
III-Tam Cang Ngũ Thường khởi từ lý Dịch:
- Bởi những quẻ tượng Dương thì mỗi quẻ có 3 hào và 5 vạch;
tức nhiên Dương tượng cho Nam-Phái, mỗi quẻ có ba hào
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không bao giờ thay đổi, lấy tính-chất vững bền đó làm qui-luật,
giềng mối gọi là Tam Cang. Các quẻ Dương dù ở hình thức
nào cũng vẫn có 5 vạch. Sự cố định ấy lấy làm thường-đạo
cho Nam làm Ngũ Thường là vậy. Nam thì lấy Tam Cang
Ngũ Thường làm giềng mối.
- Những quẻ tượng Âm thì mỗi quẻ có 3 hào và 4 vạch.
- Tương-tự như trên: quẻ Âm tượng cho Nữ giới, mỗi quẻ đơn
Âm cũng chỉ có ba hào không đổi, lấy làm tính-chất căn bản
cho phái-nữ là đạo Tam Tùng, quẻ Âm vẫn luôn luôn có 4
vạch, với tính cách vững-chắc như vậy dùng làm Tứ Đức cho
giới nữ-lưu. Thế nên lấy đạo nhơn-luân làm trọng thì Nữ giữ
lấy Tam Tùng Tứ Đức.
- Bởi nó có tác dụng như một lịnh truyền, vì trời lấy khí mà
giao hội, lấy tinh huyết mà sinh ra người.
Năm thường trong tính người và năm vận của trời đều có họp
nhau (vậy thì tính người há không phải là tính trời giao phó
hay sao). Cho nên nói rằng trời phú cho gọi là Tính. Cái tính ấy
ở trong thì có Ngũ thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Tín) hiện ra
ngoài thì có Ngũ-luân.
Trong ngũ luân thì:
- Cha con chủ điều Nhân.
- Vua tôi chủ điều Nghĩa
- Vợ chồng chủ điều Lễ
- Anh em chủ điều Trí
- Bạn bè chủ điều Tín
Nhưng trong điều Nhân thì có đủ cả Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mới gọi
là NHÂN và bốn đức còn lại cũng tương tự như vậy.
Đạo là gốc ở Âm Dương, Âm Dương là mạng trời. Trời lấy Âm
Dương phú mạng cho người, mà trời có năm hành để phân
hoá năm vận. Người có Ngũ thường để suy ra ngũ luân. Vậy
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thì làm người là gánh cái gánh luân thường là để nối cái đức
lớn của trời đất sinh ra cho nên nhân-luân là đạo trọng.
Khởi đầu là vợ chồng, mới sinh ra tình cha con là giềng mối
giữ đạo nhà, ngoài nước thì vua tôi, vào có anh em ra có bè
bạn không lúc nào là không có sự huân tiếp của ngũ luân.
Đạo Cao-Đài kỉnh Tổ-tiên thì thắp ba cây hương, vì ông bà cha
mẹ còn đứng trong hàng Tam tài: thiên, địa, nhơn. Chỉ duy
kỉnh Đức Chí-Tôn và Đức Phật-Mẫu mới đốt đủ năm cây
hương mà thôi. Đó là sự liên-quan từ trong Đạo Nhân luân mà
ra đến Thiên-đạo.

NGŨ NGUYỆN (Kinh)
五 愿
E: Five aspirations.
F: Cinq aspirations
Ngũ Nguyện là bài Kinh cuối cùng của một Đàn Cúng Tứ thời,
tức là năm lời hứa với Thiêng Liêng, phát xuất tự đáy lòng,
quyết thực hiện trong cuộc đời này khi đã biết Đạo.
Nguyên văn Bài Ngũ nguyện (Giọng Nam xuân)
Nam mô:
Nhứt nguyện Ðại Ðạo hoằng khai,
Nhì nguyện Phổ Ðộ chúng sanh.
Tam nguyện Xá tội đệ tử.
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

南無
一願大道弘開
二願普度眾生
三願赦罪弟子
四願天下太平
五願聖室安寧

(Lạy 3 lạy, mỗi lạy 4 gật, mỗi gật niệm Câu Chú của Thầy).
Giải nghĩa:
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Nam mô: do tiếng Phạn là Namah phiên âm ra, là: Qui y, qui
mạng, chí tâm hướng, tức là quyết chí vâng theo lời Phật dạy,
nguyện hiến trọn đời mình cho Ðạo pháp. Sau, từ ngữ Nam
mô thường dùng làm tiếng khởi đầu cho câu cầu nguyện.
Chúng sanh nguyện hứa rằng:
- Nhứt nguyện Ðại Ðạo hoằng khai: Điều cầu nguyện thứ
nhứt là cầu xin và quyết lòng mở mang nền Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ Độ được rộng khắp. Bất cứ là Tu theo một Tôn giáo,Tín
ngưỡng nào cũng phải thành tâm mới được.Vì có thành mới
có tín, có tín mới có ngưỡng. Sách Luận Ngữ rằng: con người
có sự hiểu biết mới có thể làm cho Đạo rộng lớn ra, chứ Đạo
thì bản thể là vô-vi nên tự mối Đạo không làm cho người rộng
lớn được. Do câu "Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng
nhân" 人能弘道 非道 弘人. Người Tín hữu Cao-Đài, mỗi thời
Cúng đều tụng đọc lời nguyện ấy: thứ nhứt là cầu xin cho nền
Đại Đạo được hoằng khai. Nhưng chính bản thân mình phải
tích cực hoằng khai Đại Đạo trước đã.
- Nhì nguyện Phổ Ðộ chúng sanh: Lời nguyện thứ nhì là
mong muốn và quyết tâm thực hiện sự Phổ Ðộ chúng sanh,
tức là bày ra chơn lý của nền Đạo ra khắp nơi cho mọi người
cùng hiểu biết rõ rệt, giải điều chánh lẽ tà; phân rành giả chơn;
chỉ rõ hai đường tội phước; cứu giúp chúng sanh. Đây là điều
khác biệt của Đạo Cao Đài so với các Tôn giáo trước đây, là
phải độ mình rồi độ người "độ kỷ độ tha" là vậy.
- Tam nguyện xá tội đệ tử: Ðiều cầu nguyện thứ là cầu xin
Đức Chí-Tôn tha tội cho tất cả chúng sanh. Vì làm người nơi
cõi trần, mang nặng xác thịt với Thất tình Lục dục, không ai
tránh được lầm lỗi trong kiếp sống. Ðiều quan trọng là phải
biết suy nghĩ và luôn luôn tự xét mình, nhận thấy có lỗi thì ăn
năn hối cải, quyết không tái phạm nữa. Lúc đó, Ðức Chí Tôn
và các Ðấng Thiêng liêng sẵn sàng tha thứ các tội đã qua,
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đồng thời mình cũng hứa rằng chính mình không hận thù kẻ
khác.
- Tứ nguyện thiên hạ thái bình: Ðiều cầu nguyện thứ tư là
cầu xin tất cả nhơn loại hưởng được nền hòa bình thịnh trị,
sớm chấm dứt chiến tranh, thôi đổ máu…Vì trên là Thiên
thượng là Ông Trời trên, Thiên hạ là nhơn loại là ông Trời
dưới. Con người đứng giữa Trời và Ðất, thuộc hàng Tam Tài,
được gọi là Tiểu Thiên Ðịa, cho nên nếu con người biết lo tu
hành thì sẽ tấn hóa lên hàng Tiên Phật, lời cầu nguyện chân
thành sẽ được Thiêng Liêng chuẩn nhận
- Ngũ nguyện Thánh Thất an ninh: Ðiều cầu nguyện thứ
năm là mong muốn có được sự an ninh và trật tự, các sinh
hoạt đều hòa hợp, tốt đẹp từ ngoài thế giới cho đến con
người. Theo nghĩa thông thường: Thánh Thất là cái nhà thờ
Ðức Chí Tôn cùng các Ðấng Thần Thánh Tiên Phật. Nếu hiểu
nghĩa chữ "Thánh Thất" vỏn vẹn như trên thì điều câu nguyện
này quá hẹp hòi, hơi ích kỷ. Dầu cúng Ðức Phật Mẫu nơi Ðiện
Thờ chúng ta vẫn đọc câu Ngũ nguyện nầy. Ðiều ấy chứng tỏ
rằng, chữ "Thánh Thất" một cách rộng rãi bao quát hơn nữa.
Bởi vì Thánh Thất gồm ba Ðài: Bát Quái Ðài, Cửu Trùng Ðài,
Hiệp Thiên Ðài, trong đó bao gồm toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ và
Vạn linh. Do đó, phải hiểu Thánh Thất là toàn cả: từ cái thật
nhỏ cho đến cái thật lớn, cái nhỏ là bản thân con người, cái
lớn là toàn thể vũ trụ, bao gồm cả Vạn linh sanh chúng. Vậy
bản thân của mỗi người cần phải an ninh, vì đang tiến bước
trên đường tu, mỗi người hằng hoài vọng sự an ninh hơn ai
hết. Với năm câu Nguyện nầy, Ðức Chí Tôn có ý dạy chúng ta
thực hành trọn vẹn Tam Lập: Lập Ðức, Lập Công, Lập Ngôn.
Trong Lập Công có: Công phu, Công quả, Công trình. Muốn
được an ninh, trước phải hành động thế nào cho hợp lòng
người, thuận lòng Trời, để nương theo đó mà đồng tiến hóa
cùng Vạn linh trong Càn Khôn vũ trụ. Mỗi ngày, cúng Tứ thời
đều đọc năm lời nguyện, là để luôn luôn ghi nhớ mà thực hành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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để linh hồn càng lúc càng tiến hóa,. Như vậy giá trị thời Cúng
mới thiết thực và quả là hữu ích cho mình và cả chúng sanh
nữa.

NGŨ NHẠC
五岳
(Ngũ: năm, Nhạc: núi lớn). Ngũ Nhạc là năm trái núi lớn và nổi
tiếng ở Trung Hoa có tên sau đây:
- Đại Tông tức là núi Thái Sơn, ở về phía Đông cũng gọi là
Đông Nhạc, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ca dao rằng:
"Công cha như núi Thái Sơn,
"Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
- Tây Nhạc: núi có tiếng ở về phía Tây, tức là Hoa Sơn, nay
thuộc Tỉnh Thiểm Tây.
- Nam Nhạc: núi to ở về phía Nam, tức Hành Sơn, nay thuộc
Tỉnh Hồ Nam.
- Bắc Nhạc: núi có tiếng ở về phía Bắc, tức là Hằng Sơn. Nay
thuộc Tỉnh Sơn Tây.
- Tung Nhạc là quả núi ở vào vị trí Trung ương so với bốn quả
núi kia, còn gọi là Tung Sơn.
Tóm lại năm quả núi kể trên là: Thái, Hoa, Hành, Hằng,Tung.
Xưa kia, trong năm năm Vua đi tuần thú một lần, lấy năm nơi
ấy làm hành cung, hay hành tại (ăn nghỉ ở đây).

NGŨ NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
E: Fifth Muse.
F: Cinquième Muse.
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Bài Thài Hiến Lễ Ngũ-Nương Diêu-Trì-Cung

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.

LIỄU là tên của Ngũ Nương thay mặt cho ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ
mở Hội Bàn Đào, tay cầm xe như Ý với Bửu pháp này Tiên
nương có đủ quyền điều động Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
trong Tam Thiên Thế Giái và các đẳng chơn hồn phải tùng lịnh
Ngũ Nương Nguõ Nöông Diêu Trì Cung có nhiệm vụ dẫn độ
các chơn hồn đến từng trời Xích Thiên, đưa các chơn hồn đến
Minh Cảnh Đài để xem cho rõ ràng tất cả những việc đã làm
trong kiếp sanh dù thiện, dù ác. Hướng dẫn hương hồn đến
trước quyển Vô-Tự-Kinh cho thấy rõ quả duyên, xong rồi lên
xe như Ý có các vị Thần Tiên tiễn chân.
Giải câu 1: Liễu yểu điệu còn ghen nét đẹp,
LIỄU Ngũ Nương trong một kiếp giáng trần tại Việt Nam.
(Liễu: còn là cây dương liễu, cành mềm, lá nhỏ và dài rủ
xuống lả lướt trông rất nên thơ, đẹp. Yểu điệu: Có dáng mềm
mại tha thướt. Ghen: So bì ganh tỵ).Ý nói Nàng rất đẹp, tuy
cây liễu có dáng mềm mại tha thướt, dễ thương mà còn phải
so bì ganh tỵ với nét đẹp của Tiên Nương.
Câu 2: Tuyết trong ngần khó phép so thân.
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Tuyết trắng trong ngần mà còn không thể so sánh được với
màu da của Tiên Nương.
(Tuyết: Hơi nước khi gặp lạnh đột ngột, đông lại thành những
hạt mịn màng trắng xóa rơi xuống đất.Thông thường nói trắng
như tuyết. Trong ngần: Rất trong, không chút dính bợn nhơ.
So là sánh.với. Thân: Thân thể, dáng vẻ)
Câu 3 : Hiu hiu nhẹ gót phong trần,
Tuyết trắng trong ngần mà còn không thể so sánh với màu da
ngà ngọc, đẹp đẽ quí phái của Tiên Nương.
(Hiu hiu: chỉ làn gió nhẹ, êm ả. Nhẹ gót: Bước chân đi nhẹ
nhàng, thanh thoát như không còn gì vướng bận.Phong trần:
Phong là gió, trần là bụi. Gió bụi là chỉ những nỗi vất vả ở cõi
đời. Nhà thơ Đặng Trần Côn viết là "Thiên địa phong trần.
Hồng nhan đa truân". Ở đây Tiên Nương muốn tả cái đẹp đẽ
của người thanh tao, dịu dàng là như thế, nhưng định luật lại
trái ngang. Muốn thoát ra ngoài những ngang trái, đó chỉ còn
một cách
"TU", nhất định phải TU thôi!
Câu 4: Đài sen mấy lượt gió Thần đưa hương.
Mấy lượt gió Thần thổi đưa mùi thơm tới để rước Tiên Nương
về ngự nơi Tòa sen.
(Đài sen: Tòa sen, ngôi vị của Phật. Gió Thần: Ngọn gió huyền
diệu.

NGŨ QUAN HỮU TƯỚNG-LỤC QUAN VÔ HÌNH
Ngũ quan là năm giác quan trong con người mà tất cả mọi
người đều có là: Nhãn (mắt), Nhĩ (Tai), Tỷ (mũi), Thiệt (lưỡi),
Thân (thân thể như đầu mình và tay chân); Hữu tướng là có
hình dáng rờ mó, thấy một cách rõ ràng. Lục quan tức là giác
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quan thứ sáu. Vô hình là không có hình dáng- nhưng biết rằng
có- đó là ý thức, ý lực trong con người) Vậy con người đều có
năm giác quan có hình và thêm một giác quan thứ sáu là vô
hình. Các thứ này sẽ bổ sung cho nhau mà người khôn hơn
vạn vật. Chính nhờ đó mà có thể tu hành đắc Đạo được.
Đức Hộ Pháp giảng cây Kim Tiên là gì?
"Kim Tiên tượng trưng hình ảnh của điển lực điều khiển của
Càn khôn vũ trụ, mà chính đó là điện lực tức nhiên là sanh lực
của vạn vật đó. Với nó có thể mở Đệ Bát Khiếu, vì nó là điện
lực, nó mở khiếu ấy mới được. Nói về con người có ngũ quan
hữu tướng và lục quan vô hình, mà phải nhờ cây Kim Tiên
ấy mới đủ quyền hành mở lục quan của mình đặng".

NGŨ PHỤC
五服
Ngũ phục là cách thức chế đồ tang cho người mặc, tùy theo
thân sơ mà Nho giáo định năm loại tang phục.
Nên biết, do ân nghĩa và tình cảm đối với người đã khuất
được Nho giáo thể hiện những nỗi niềm bi thống bằng cách
chế định các hạng tang phục. Song chế độ tang phục chỉ định
cho những người vốn có quan hệ thân thuộc như Ông bà, cha
mẹ, anh em, vợ chồng…
Tùy theo thân sơ mà Nho giáo định năm loại tang phục gọi là
Ngũ phục 五服, chia ra thời gian để tang lâu mau khác nhau,
có năm bậc, gọi là Ngũ phục:
- Trảm thôi 斬衰: Áo chế cho hạng đại tang, thường dùng vải
trắng thô, bên dưới gấu áo bỏ xủ xuống, không viền, mặc quần
xổ lai. Thời gian để tang là 3 năm. Thọ Mai Gia Lễ chế lại còn
27 tháng.
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- Tư thôi 齊衰: Áo tang có lên trôn, khâu bằng phẳng, mặc
quần không xổ lai, thời gian để tang 3 năm hay 1 năm (Cơ
niên).
- Đại công 大功: Tang phục bớt thô hơn dành cho để tang 9
tháng.
- Tiểu công 小功: Tang phục dùng vải được chế tinh vi hơn
vải Đại công dành cho tang 5 tháng.
- Tư ma 緦麻: Áo tang dùng vải tơ tinh vi hơn áo Tiểu công
dành cho tang 3 tháng.
Lệ thường, người đời thường chỉ để tang 3 năm hoặc tang 1
năm mà thôi, chớ ít có nghe để tang 9 tháng, 5 tháng, hoặc 3
tháng.
Riêng trong Đạo Cao Đài, theo Tân Kinh, căn cứ Tuần cửu mà
chia ra 3 hạng để tang:
- Tang mãn tuần cửu, tức 81 ngày;
- Tang mãn tuần Tiểu tường, tức 281 ngày;
- Tang mãn tuần Đại tường, tức 581 ngày là mãn Đại tang.
Tuy nhiên hiện nay có nhiều trường hợp viện lý do này nọ chỉ
để tang trong ba ngày cúng tế, xong ra mộ thì xả tang ngay.

NGŨ PHONG THẬP VÕ
Câu 08 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Ngũ phong thập võ
miễn tạo cơ cẩn chi tai".
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NGŨ TẠNG
五臟
E: The five visceras
F: Les cinq viscères.
(Ngũ là năm. Tạng là vật chứa). Ngũ tạng của con người ấy là
năm cơ quan: Tâm, Can, Vị, Phế, Thận. Châu thân con người
tỉ như một cái xưởng lớn, phân ra nhiều sở làm lụng, tuy phận
sự khác nhau, chớ vẫn chung về một mối là tiếp dưỡng châu
thân để bảo tồn sự sống. Mấy sở làm lụng ấy chia ra làm năm
gọi Ngũ tạng. Người có ngũ tạng như Trời Ðất có Ngũ hành.
Nếu không có Ngũ hành thì không có Càn Khôn Thế Giái, còn
nếu không có Ngũ tạng thì cũng không có nhơn loại. Ðấng chủ
trương cai quản Ngũ tạng là thần hồn của ta. Khi thần hồn lìa
xác, ngũ tạng vắng chủ trương phải ngưng, mà hễ ngũ tạng
ngưng tức là ta chết vậy.
1-VỊ (bao tử): trong ngũ tạng, cần nhứt hơn hết là tạng này, vì
nó chứa vật thực, rồi làm cho tiêu tán ra huyết để vận chuyển
cùng mình mà nuôi lấy châu thân.
2-TẠNG CAN (lá gan): Gần tạng Tì, lại có tạng Can nhỉ ra một
thứ nước xanh xanh, vàng vàng mà đắng gọi là mật (đởm) để
phụ với tạng Tì làm cho vật thực dễ tiêu hóa, nhứt là về vật
mỡ dầu.
3- TẠNG THẬN (trái cật): trước khi huyết vận chuyển khắp
châu thân, thì có tạng Thận lọc đi lược lại cho trong sạch, còn
cáu cặn thì xuống bàng quang (bong bóng) mà theo đường
tiểu tiện. Tạng Thận có hai trái: trái bên hữu gọi là Thận hỏa,
trái bên tả gọi là Thận thủy. Ba tạng: Tì, Can, Thận đều ở
nhằm hạ tiêu.
4-TẠNG TÂM (trái tim): Khi hai tạng kể trên đó làm cho vật
thực tiêu hóa ra huyết rồi, tạng tâm lại vận chuyển huyết khắp
châu thân. Trái tim tỉ như một ống bơm vừa xịt ra, vừa hít vào
được. Hễ trái tim tóp vô, huyết trong ấy túa ra theo mạch máu
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mà châu lưu khắp thân thể, rồi trái tim phồng ra huyết lại trở
về. Trái tim cứ thoi thóp như vậy mãi đặng vận chuyển huyết
vô, ra. Nếu ta đặt tay trên ngực, thì nghe trái tim động, gọi là
"đánh trống ngực". Khi huyết trở lại rồi nhiễm lấy vật dơ mà
hóa bầm, vì đã chạy cùng thân thể, như nước mưa khi ở
không trung rớt xuống thì trong sạch, mà hứng vô lu rồi lại đục
đi, vì bị bụi bặm, côn trùng hoặc giữa không khí, hoặc trên mái
nhà nhiễm vào.
5- TẠNG PHẾ (lá phổi): Tạng phế có hai lá ở nhằm trung tiêu.
Trái tim thì ở giữa, mà cái đuôi lại lệch qua bên tả. Nhờ sự hô
hấp không khí mới vô ra nơi phổi. Mỗi lần hít vô, không khí vào
đến phổi, nhờ lấy khinh khí (oxygène) trong hơi thở ấy huyết
bầm mới đặng tươi nhuận lại như trước mà luân chuyển nữa.
Mỗi lần thở ra, hơi thở lại hóa ra trược khí, vì nó đã dùng mà
tươi nhuận huyết bầm, tỉ như nước sạch mà dùng rửa giặt rồi
phải dơ vậy. Muốn cho thân thể thường tráng kiện, ít sanh
bịnh, ta cần phải biết phép điều dưỡng
Điều dưỡng Ngũ Tạng:
-VỊ: Chớ lầm tưởng rằng hễ ăn uống đặng nhiều thì mập mạp
và mạnh dạn. Ta thường thấy nhiều người mỗi buổi ăn sắp
hai, sắp ba kẻ khác, mà ốm vẫn huờn ốm. Còn có kẻ ăn uống
theo mực thường mà lại nở nang phì mỹ. Ấy có phải tại ăn
nhiều mà mập đâu. Nên nói ăn nhiều thì bịnh hoạn, gầy ốm là
phải hơn. Vì ăn quá độ, vật thực không tiêu, tạng tì phải mệt,
mà mệt tất phải đau (gọi là phạt tì). Vậy, muốn bổ tì, nên ăn
uống có độ lượng, nhứt là nên dùng rau cải hơn thịt cá, vì rau
cải là vật thực nhẹ nhàng, mau tiêu, lại nhờ thọ khí nóng của
Thái dương (mặt trời) khử độc rồi nên ăn vô ít sanh bịnh hoạn.
-CAN: Ăn uống quá độ lượng phạt Tì, rồi Can là ăn chịu với Tì
hơn hết, phải can thiệp mà sanh bịnh. Rượu là món phạt Can
hơn hết, phần nhiều nghiện rượu thường đau gan là bởi cớ
ấy. Sự can đởm chí khí của con người do nơi Can mà phát ra
(cho nên thường gọi kẻ nầy dạn gan, người kia nhát gan là
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vậy). Sự sân si hận nộ là do nơi can đởm, chí khí mà phát lên.
Cho nên bớt sân si, hận nộ thì điều Can vậy.
-TÂM: Ăn uống quá độ lượng cũng hại cho tạng Tâm. Kẻ đau
tim hay mệt mỏi, bần thần, ăn rồi bắt buồn ngủ, nặng đầu, làm
việc gì, dầu nhẹ nhàng cho mấy cũng mệt thở hào hển. Vì hễ
trái tim bịnh, huyết mạch chạy không đều, huyết mạch không
điều hòa thường sanh các chứng bịnh ấy. Sự lo lường, tư
tưởng do nơi tâm trí phát sanh. Nhiều lo tưởng thường lao
tâm, tiêu tứ. Ðoạn tư tưởng là bổ tâm vậy.
-THẬN: Ăn uống quá độ lượng, vật thực không tiêu tán, mà hễ
vật thực không tiêu tán, thì Thận là cái bàn lọc, phải nhọc công
gạn lược nhiều lần, rồi phải hao mòn, mà hễ gạn lọc nhiều lần
thì chỉ tồn nhiều cặn cáu, cho nên nước tiểu thường hôi đục.
Tạng Thận cũng là máy làm ra tinh, (vật ăn uống bảy ngày mới
huờn một điểm tinh). Dâm dục nhiều hao tinh, phạt thận, dứt
dâm dục là bổ thận vậy.
-PHẾ: Hai lá phổi là vật mềm mại và có lỗ hang như tàng ong
vậy. Nếu khí thở không đặng trong sạch (nghĩa là chứa nhiều
côn trùng bụi bặm), lỗ phổi phải vì bụi ấy mà bít nghẹt, thêm
nỗi côn trùng ấy vào phổi ăn khoét hư đi (vì phổi mềm), biểu
sao không bịnh hoạn, nhứt là không tránh khỏi cái bịnh rất
hiểm nghèo là ho lao vậy. Về vật thực chẳng nên ăn vật chi
sanh lạnh (sống sít, lạnh lẽo) vì mấy vật ấy quến đàm. Hễ đàm
nhiều thì chận phổi bít nghẹt mà sanh ra hen, suyễn. Nên ở
chỗ cao ráo mát mẻ, nhà cửa cho thiệt khoảng khoát, cho có
thanh khí, nên ở nơi vắng vẻ như ruộng, đồng, rẫy bái. Tạng
phế là máy hô hấp không khí (hơi thở). Nói nhiều mệt sức hao
hơi, mà mệt sức hao hơi thì phạt phế. Muốn bổ phế, chớ nên
nhiều lời lắm tiếng. Tóm lại, sự thọ yểu của con người do nơi
mình mà ra. Cho hay số mạng định trước, mà ta có thể cải
đặng. Cho nên có câu "Nhân định thắng thiên" là vậy đó. Tỉ
như đời người là trăm tuổi, nếu chúng ta biết bảo tồn thân thể,
tịnh dưỡng tinh thần, có lẽ ta sống quá tuổi ấy được. Còn nếu
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ta ăn uống quá độ lượng cho hao mòn ngũ tạng, nhiều lo rộn
tính cho tiêu tán tinh thần thì thế nào sống lâu đặng? Kìa như
một cái cầu đúc, quan bác vật định cho là bền bĩ trăm năm. Mà
nếu xe cộ chở chuyên nặng nề qua lại thường ngày, tự nhiên
cầu ấy phải mau hư, mau sụp.Thân thể ta như một cái máy,
sanh mạng như hơi mạnh (force motrice) để làm cho cái máy
chạy vậy. Nếu vật dụng (tức là ngũ tạng) trong máy ấy hư, là
tại người thợ coi máy (tức là ta) không kỹ càng, chớ hơi mạnh
(sanh mạng ta) không can dự vào. Mà hễ máy hư không chạy,
thì hơi mạnh phải dứt (tức là ta chết).
Chú thích
(1) Tì là lá lách mà đến ngày nay, khoa học vẫn chưa xác định
công dụng của tạng này ra sao, cho nên trong ngũ tạng, chúng
tôi dùng vị (bao tử) thế cho tạng tì.
(2) Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sách thuốc gọi:
Tâm thuộc hỏa, Can thuộc mộc, Tì thuộc thổ, Phế thuộc kim,
Thận thuộc thủy. Muốn nói trúng hơn thì vật thực tiêu hóa rồi
thành ra một thứ nước trắng trắng, đồng chất với huyết rồi
hiệp với huyết làm một mà vận chuyển khắp châu thân để nuôi
lấy sự sống.
(3) Châu thân chia làm ba tầng gọi là tam tiêu. Tầng trên (đầu)
gọi là thượng tiêu, tầng giữa (ngực) gọi là trung tiêu, tầng dưới
(bụng) gọi là hạ tiêu.
(4) Hô là thở ra, hấp là hít vô.
(5) Khử độc là làm cho hết độc, côn trùng trong rau cỏ bị hơi
nóng mặt trời chết bớt.
(6) Xin xem bài giải về Tinh, Khí, Thần.

NGŨ TẠNG LỤC PHỦ
五脏 - 六腑
Thầy dạy: "Ðạo hiện thời cũng chẳng khác chi người bịnh mà
lương y coi chưa ra chứng. Bề ngoài coi chẳng vẻ chi trầm
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trọng, nhưng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cải thì xuất tại
trong mà loán ra ngoài. Thế mạnh như núi đè cây, như biển
tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi. Ấy là lúc bịnh xung
trong ngũ tạng lục phủ nhập đến cao hoan thì người bịnh dầu
số Trời cứu vãn cũng không qua khỏi đặng."

NGŨ THANH
五聲
(Ngũ là năm. Thanh là tiếng). Ngũ thanh là cơ-năng của Ngũhành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đức Phục-Hy bậc chí Thánh,
Tiền-Vương thông thiên văn, định địa-lý, tiếp xem Bát Quái Hà
Đồ mà rõ việc nhiệm mầu của Đấng Tạo-Hóa, đặng thống
danh chánh đạo về Bát âm, Ngũ thanh và Lục Luật cho Cơ
Nhạc cổ thời sơ khai.
NGŨ THANH là: Cung,Thương, Giốc, Chủy, Vũ.
- Cung Thanh-Cung

làm chủ cho bốn mùa:
Trung ương, Mồ, Kỷ. THỔ.

- Cung Thanh-Thương

làm chủ ba tháng về mùa thu
Tây phương: Canh, Tân- KIM.

- Cung Thanh-Giốc

làm chủ ba tháng về mùa xuân:
Đông-phương: Giáp, Ất – MỘC.

- Cung Thanh-Chủy

làm chủ ba tháng về mùa Hạ:
Nam phương: Bính, Đinh –HỎA.

- Cung Thanh-Vũ

làm chủ ba tháng về mùa Đông:
Bắc phương, Nhâm, Quí- THUỶ.

Trong mỗi Cung có một Tiên-Hoàng làm chủ:
- GIỐC
- CHỦY

Long MỘC
Long HỎA

hiệu Hoàng Bá
Hoàng-Trọng
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hiệu Hoàng-Thúc
hiệu Hoàng-Thiếu.

Đây là NGŨ-CUNG và NGŨ-HÀNH gắn liền với Thập-Thiêncan và Thập-Nhị Địa Chi.
Thập Thiên Can là:
Thập-Nhị Địa chi là:

Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu,
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí.
Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ,
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Phật Mẫu Chơn Kinh hằng ngày tụng đọc rằng:
"Thập thiên can bao hàm vạn-tượng
"Tùng địa chi hóa trưởng càn-khôn."
Ấy là tạo hóa có 10 thiên can và 12 địa chi cùng tương liên với
Lục Luật và Lục Lữ mà lưu hành trong một năm được điềuhòa, nhơn-loại và vạn vật tồn sinh, tiến hóa theo luật thiên
nhiên của trời đất.

NGŨ THƯỜNG
五常
E: Five cardinal virtues.
F: Cinq vertus cardinales.
Ngũ: Năm, thứ năm. Thường: hằng có, luôn luôn có. Ngũ
thường, dịch ra là: Năm hằng, là năm đức tốt cần phải có luôn
luôn trong đạo làm người.
Ngũ thường gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
(Xem chi tiết: Tam cang - Ngũ thường, vần T)
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NGŨ TRUNG
愚忠
E: Stupid loyalty.
F: Fidélité stupide.
(SỐ NĂM Ở NGÔI GIỮA)
1- Ý nghĩa về số 5:
Số Ngũ ở giữa của 9 con số
tức là tiêu-biểu cho sự thăng
bằng, trung chính, không
nghiêng lệch, Dương không
thái quá, Âm không bất cập,
vừa vặn dung hòa nhau trong
việc hóa sanh vạn vật. Các Thánh bên Á-Đông dùng con số 5
để tóm thâu tất cả lý lẽ cao sâu huyền-bí của Tạo hóa và sự
cấu hợp của muôn loài vạn vật, có cả sự dung hòa để duy trì
sự cần thiết tức là con số Thiêng liêng gồm cả một lý-thuyết
tinh vi về thiên-lý. Áp dụng trong nghi lễ Cao Đài về việc thắp
hương nơi Tôn nghiêm là tạo sự dịu-dàng, thơm-tho; gây sự
cảm ứng với Đấng huyền linh, là Đạo; mà ý nghĩa trước nhất
là người TU phải định cái Tâm là chỗ đứng của mình. SỐ 5 là
số chỉ cái Tâm Người không làm lệch lẽ yêu ái của trời đất đó
là biết đến MỆNH, cho nên hai chữ số mệnh đi liền nhau.
2- Số mệnh là gì?
- Bởi nó có tác dụng như một lịnh truyền, vì trời lấy Khí mà
giao hội, lấy Tinh huyết mà sinh ra người. Năm Thường trong
tính người và năm vận của trời đều có hợp nhau (vậy thì tính
người há không phải là tính trời giao phó hay sao?). Thế nên
nói rằng trời phú cho gọi là Tính. Cái Tính ấy ở trong thì có
Ngũ Thường (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) hiện ra ngoài thì có
Ngũ Luân. Trong Ngũ Luân thì:
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- Cha con chủ điều Nhân.
- Vua tôi chủ điều Nghĩa.
- Vợ chồng chủ điều Lễ.
- Anh em chủ điều Trí
- Bạn bè chủ điều Tín.
Nhưng trong điều Nhân thì có đủ cả Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mới gọi
là NHÂN được và bốn đức còn lại cũng tương tự. Đạo là gốc ở
Âm Dương. Âm Dương là mạng trời. Trời lấy Âm Dương phú
mạng cho người, mà trời có Năm Hành để phân hoá năm vận.
Người có Ngũ Thường để suy ra Ngũ Luân. Vậy thì làm người
là gánh cái gánh luân thường, là để nối cái đức lớn của trời
đất sinh ra cho nên Nhân Luân là đạo trọng. Khởi đầu là vợ
chồng, mới sinh ra tình cha con là giềng mối giữ đạo nhà.
Ngoài nước thì vua tôi, vào có anh em, ra có bè bạn không lúc
nào là không có sự huân tiếp của Ngũ Luân.
3- Nguyên-lý về NGŨ-HÀNH:
Nguồn gốc sinh ra Ngũ hành cũng bởi Thái-cực có hai thể
Động và Tịnh (tĩnh):
- Động thì sinh ra Dương, động cực rồi lại tĩnh.
- Tĩnh thì sinh ra Âm, Tĩnh cực rồi lại động.
Cứ một động, một tĩnh thay đổi nhau, cái nọ lấy cái kia làm
gốc, chia ra Âm Dương lập thành Lưỡng Nghi.
Dương động là sự động-tác của Thái-cực.
Âm tĩnh là cái lập thể của Thái-cực.
Dương động thì biến-hóa ra, Âm tĩnh thì đông hợp lại. Bởi sự
biến-hóa, sự đông hợp ấy mà sinh ra Ngũ Hành: Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. Năm khí ấy tiết ra mà thuận thì 4 mùa lưuhành vậy. Ngũ Hành hợp lại là Âm Dương. Âm Dương hợp lại
làm một là Thái-cực. Thái-cực vốn là Vô cực. Dịch nói: Vô cực
nhi Thái-cực. Vậy: Ngũ Hành là lý biến-chuyển của Âm Dương
để lập thành cơ hữu-tướng đó là năm nguyên-tố chánh để tác
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thành vũ-trụ Càn-khôn. Ở trong vũ-trụ dù phẩm-vật thấp hèn
hay phẩm-vật cao trọng nào mà có hình thể cũng đều do Năm
nguyên-tố ấy chi phối và điều-hợp mà nên. Năm nguyên tố ấy
là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nói theo thứ-tự ấy là cơ
sản-xuất sau trước khác nhau, thật sự: Đầu tiên là Hỏa, ấy là
ngôi Thái-cực biến tướng là Thái Thượng ấy là ngôi có trước
hết. Thái-Thượng là đóm lửa được phân-hóa đầu tiên xoay lộn
trong không khí và nguội dần để thành ra ngôi thứ hai ấy là
Thái Thượng Nguơn-Thỉ, rồi hai nguyên-tố ấy mới cấu tạo ra.
4- Xét về 5 nguyên-tố phối-hợp nhau sản xuất ra Vạn linh:
Trong một nguyên-tố chánh thảy đều có 4 nguyên tố kia kếthợp vào, không nguyên-tố nào hiện-tượng ở trần-gian là
thuần-túy cả; nếu thuần-túy thì không có cái sống của Vạn
linh:
- Hỏa chất hăng mãnh-liệt, nóng-nảy, chủ động, sáng-suốt.
- Biến sang Thủy là trạng-thái tĩnh-lặng, êm dịu,
- Rồi đến Kim sáng chói, hiền-hòa, nó có đặc-tính của Hỏa và
Thủy, chịu ảnh-hưởng của Hỏa nhiều;
- Đến Mộc, chịu ảnh-hưởng của Thủy nhiều hơn.
- Rồi Thổ là ảnh-hưởng của 4 nguyên-tố kia nhưng chịu ảnh
hưởng của Hỏa nhiều nhất.
5- Trong vũ-trụ đều có lý Ngũ-hành ấy:
- Ở trời ấy là Ngũ-khí, là ở giai-đoạn từng cao: đạm khí, khinh
khí, dưỡng-khí, thán-khí, Hạo-khí và Ngũ vân.
- Ở đất có Ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trungương.
- Ở người ấy là Ngũ tạng: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Cơ vận-chuyển của Ngũ Hành rất linh thiêng, mầu nhiệm và
đều có ảnh-hưởng trực-tiếp đến sanh mạng vạn vật, chính nó
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là nguồn sống thể hiện ở Càn-khôn. Nó thuộc về cơ hữu-vi
thuộc quyền của Pháp hay Phật-Mẫu. Vậy: Ngũ-hành là năm
nguyên-tố chánh để cấu tạo muôn loài vạn-vật.
* Ở thể thanh nhứt là thuộc Khí, ở thể thứ nhì thuộc thể lỏng,
ở thể thứ ba thuộc thể đặc.
* Ở thể khí là ngũ khí, ngũ vân, ngũ phương, ngũ sắc.
* Ở thể lỏng chất thuộc ngũ tạng, ngũ dục.
Ngũ-hành có sanh, có khắc; hễ sanh và khắc đến độ trung
dung là Hòa. Tương khắc, tương sanh rồi lại tương hòa.
*Màu trắng thuộc Kim, ấy là sao Thái Bạch trên trời thuộc về
hướng Tây. Ở nơi người nó thuộc về tạng phế (phổi). Ở Can
Chi nó thuộc Canh, Tân.
*Màu đen thuộc Thủy, ấy là sao Thần Tinh trên trời, thuộc về
hướng Bắc. Nơi người nó thuộc tạng thận. Ở Can Chi nó là
Nhâm, Quí.
*Màu xanh thuộc Mộc, ấy là sao Tuế Tinh trên trời, thuộc về
hướng Đông. Nơi người nó thuộc tạng gan. Ở Can Chi là
Giáp, Ất.
*Màu đỏ thuộc Hỏa, ấy là sao Vinh-hoặc thuộc về hướng
Nam. Nơi người thuộc Tâm. Ở Can Chi là Bính, Đinh.
*Màu vàng thuộc Thổ, thuộc sao Tấn Tinh ở vào trung ương.
Nơi người thuộc tạng Tỳ. Can Chi thuộc Mậu, Kỷ.
Ngũ Nguơn là khí của Ngũ Hành, ngũ Đức là tánh của Ngũ
Hành.
Ngũ nguơn, ngũ-đức sanh tại lúc Tiên Thiên ẩn trong khí Hậu
Thiên. Đương lúc con người ta thai bào còn hỗn độn; một khí
hỗn-luân, hình tích tuy chưa lộ, mà cái lý của nó có sẵn đủ rồi,
chỗ gọi "vị sanh xuất" nghĩa là chưa sanh ra như trong đồ hình
ở chính giữa có số 5. Năm điểm tụ lại một chỗ mà tượng hình
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

282

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thái-Cực. Cổ nhân dạy người phải tìm giữ cái diện mục của
mình trước khi cha mẹ sanh ra là chỉ vào đấy, do bởi việc nầy
xảy ra trước khi sanh thân, nên gọi là Tiên Thiên. Lúc ban sơ
mới sanh, Hậu Thiên Ngũ Hành với Tiên Thiên Ngũ Hành hai
cái hiệp chung làm một. Ngũ-vật nhờ ngũ nguơn dẫn dắt, còn
ngũ-tặc nhờ ngũ-đức kềm chế, mỗi khi cử động đều là Tiên
Thiên làm chủ-tể, Hậu Thiên chẳng qua là tay sai mà thôi:
- Cho nên hồi anh-nhi vô-thức, vô-tri thì tốt lành, chẳng có một
mảy dữ là chí Nhân (nhân cùng cực). Nhân ấy là mối manh
của nguơn-tánh.
- Nhân ngã đều quên là chí nghĩa, nghĩa ấy là mối manh của
nguơn-tình. Thế nên, sách Tam Tự Kinh khởi đầu bằng câu
"Nhơn chi sơ tánh bổn thiện" (con người mới sinh ra thì bổn
tánh vốn hiền lành).
- Thinh sắc chẳng mê là chí Trí, ấy là mối manh của nguơn
Tinh
- Tâm-khí bình-hòa là chí Lễ, Lễ là mối manh của nguơn Thần.
- Một lòng thành chẳng đổi thay là chí Tín. Tín ấy là mối manh
của nguyên khí.
Lúc nó tịnh là Ngũ nguơn khí, nó động là Ngũ đức. Mà động
tịnh đều là Tiên Thiên hành sự. Trong lúc đó dẫu mừng, giận,
buồn, vui cũng đều vô-tâm cả.
- Mừng mà không giữ lâu (bám chặt)
- Giận mà không đổi đạc (giận lâu)
- Buồn mà không xót-xa (đau đớn)
- Vui mà không thái-quá (dâm dật).
Mừng, Giận, Buồn, Vui chưa phát thì gọi là TRUNG, chừng nó
phát ra rồi trúng tiết (nhầm lễ) thì gọi là HÒA. Trung với Hòa có
ý-nghĩa là không dục-vọng, không dục-vọng ắt là Tinh, Thần,
Hồn, Phách, Ý, mỗi thứ đều yên ngôi, vâng theo mạng lịnh
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Tiên Thiên. Đức Hộ Pháp dạy "Vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhưng đừng để nọc vui buồn thấm vào chơn tánh".
6- Giá trị của con số Ngũ trung:
Hà Đồ biểu tượng thế giới bên trong là vì số 5 là số Thái cực
nằm giữa Hà Đồ và Lạc Thư. Số 5 là số sinh của hành THỔ,
tự hợp với nó mà được số thành của hành THỔ (số 10). Hai
con số này hiệp lại với nhau thành 15 (10+5). Đó là huyền diệu
trong KINH DỊCH. Số 15 bắt nguồn ở số 5: Trời có Ngũ khí,
Đất có Ngũ hành, Người có ngũ tạng. Số 5 nằm giữa Hà đồ và
Lạc thư tượng cho sức mạnh ở trung tâm, vì thế:
- Kể về Ngũ hành nó tượng cho hành Thổ,
- Kể về Âm Dương nó tượng cho Thái cực,
- Kể về Thái dương hệ nó tượng cho mặt trời,
- Kể về sự cấu tạo nguyên tử nó tượng cho cái nhân (noyau)
- Kể về thân thể con người nó tượng cho trái tim
Trong Kinh Dịch có nói: Trời 1, Đất 2, Trời 3, Đất 4, Trời 5, Đất
6, Trời 7, Đất 8, Trời 9, Đất 10. Tất cả đều là chỉ về số sanh và
số thành của năm hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Thế nên
số lớn của trời đất không số nào hơn số 5 và ở vị trí "trung"
như số 5 vì nó ở giữa 9 con số:1,2,3,4 5 6,7,8,9 là vị trung
ương. Khi số 5 hợp với:
- Bắc phương Thuỷ
- Nam phương Hoả
- Đông phương Mộc
- Tây phương Kim

số 1
số 2
số 3
số 4

mà thành 6 = (5+1)
mà thành 7 = (5+2)
mà thành 8 = (5+3)
mà thành 9 = (5+4)

Số 9 là số cao nhất, vì số trong thiên hạ hay nói khác đi là số
Hậu Thiên và Trung Thiên chỉ đến số 9 mà thôi. Thế nên khi 5
đứng vào Trung ương thì tự nó phân tán ra để có thành số là
6,7,8,9, tức nhiên các hành Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim đã nhờ Thổ
mà nên, vì vậy 1,2,3,4 qui về trung ương mà thành số 10 thì cả
bốn hành trên đều do luật phản bổn hoàn nguyên mà hợp với
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Thổ tại trung ương. Vậy nên Bát quái này không có số 10. Vì
số sanh của hành Thổ bằng 10(5+5). Bởi từ bốn phương: Bắc
số 1, Nam số 2, Đông số 3, Tây số 4 qui tụ vào trung ương mà
tạo nên số 10 rồi. Kiểm chứng trên bản đồ sẽ thấy rõ: tức
nhiên nếu cộng các con số đối qua tâm, trừ số 5 ở giữa thì sẽ
có các tổng số là 10, như: 1+9=10, 2+8=10, 3+7=10, 4+6=10.
Bát quái Đồ thiên này có số 5 ở vào trung ương là sanh số
"Doãn chấp quyết trung" là đứng vào ngôi Thái cực đặt vào vị
trí trung ương thống chưởng cả Lưỡng nghi thì tự nhiên Tứ
tượng hoá sinh, muôn vật từ đấy mà sinh sôi nảy nở.
- Vì đó chính là sự hiện diện của Tứ giáo Thánh nhân (Thích
Ca, Lão Tử, Khổng Tử, Chúa Jésus).
- Ở trời có Tứ tượng: Thái Dương, Thiếu Âm,Thái Âm, Thiếu
Dương.
- Ở đất thì có tứ chánh là Đông, Tây, Nam, Bắc.
- Ở người có tứ đức: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đến mở Đạo Cao Đài Ngài đã đứng
vào chủ trung, tức là ngôi Thái cực Thánh Hoàng. Số 5 đứng
vào tâm 0 (không) có nghĩa là năm con số không (00000). Vì
lẽ cung Đoài là số 7, đứng về phương Tây là con đường trở
về, thế nên hợp với năm số 0 trên sẽ trở thành một hợp số
tượng trưng là 700.000 năm tuổi Đạo, nói là Thất ức niên là
vậy.
6-Hỏi tại sao Bát quái Hậu Thiên ngày xưa cũng như Bát
Quái Đồ Thiên ngày nay không có số 10?
Thời Tiên Thiên Bát quái thì 5 và 10 đứng vào Ngũ trung để
quân bình Âm Dương trời đất, thế nên thời kỳ ấy người Thánh
Đức còn nhiều. Khi đã qua thời Hậu Thiên thì nhân vật đổi dời,
nhân tâm bất nhứt, tức là số 10 đã đi ra, cùng nghĩa với sự
loạn động, mà số 10 là thuộc Thổ, Thổ bị loạn, đối với hữu
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hình là "đất dậy". Thế nên thời kỳ mạt pháp khiến cho đủ vấn
đề động đất, thiên tai, bão lụt, mà Chí-Tôn có nói trước:
"Chừng nào đất dậy trời thay xác,
"Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần."
Đấy chính là thời kỳ thanh lọc của Thượng Đế, để "Thưởng
phạt đến cùng Thánh Đức thôi".
PHÂN TÍCH VỀ SỐ 3 VÀ 5:
Theo nguyên lý của Ngũ Hành biến hoá, thì nói:
- Trời số 3 biến sanh Mộc, mà 8 hoá thành nó,
- Trời số 5 biến sanh Thổ, mà 10 hoá thành nó.
Như vậy số 3 và số 5 là hai số Dương thuộc Thiên thể mà sự
biến hoá của nó thành Mộc và Thổ. Mộc lấy để biểu dương
nguyên hình về thiên thể mà nói, thì Thổ Mộc tượng của Ether
và sinh linh khí, bắt đầu là cái gốc của một cái cây lớn ở trên
trời mà ngành gốc của nó mọc trong trước hết tất cả, cái sinh
linh khí đó nhuần thắm vào tất cả muôn loài mà từ cõi vô hình
thành hữu hình là nhờ cái THỔ số 5 là sự biến số 5, Thổ là đất
Xét cho kỹ bất cứ loài nào, vật nào, từ vàng bạc cho đến thịt
xương, gỗ đá, đều cũng biến thành đất tất cả, cho nên số thứ
5 là số tượng hình của cái sinh khí là thiên thể trong cõi vô vi ở
trên cõi hữu vi phải thành hình.
Thế nên số 3 trên cõi vô vi biến thì cũng có sự biến, ứng đối
của số 5 trên cõi hữu vi này.
Sự biến hoá thì vô cùng nên mới nói là rối ren; mà thấy được
sư biến hoá của muôn loài tức là cách vật thì mới trí tri, nghĩa
là mới đến được chỗ biết, như thế mới toại lòng thấy sự thành
tựu các văn vẻ của trời đất. Khi số đã biến hoá đến cùng cực
thì trên trời có văn vẻ, dưới đất có cái lý của đất mà đến con
số cùng tột thì toại lòng, định được cái tượng hình của thiên
hạ. Hoá cho nên DỊCH-LÝ đã được uyên thâm ắt sự biết có
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thể bao gồm cả Thiên văn, Địa-lý và những tượng hình đã xảy
ra hay sắp xảy ra trong thiên hạ. Đây Thánh nhân muốn dạy ta
hiểu biết cái công dụng của sự hợp số 3 và 5.
Một khi am hiểu sự biến hoá của nó thì cái văn vẻ biến đổi của
trời đất, cái tượng hình của vũ trụ nắm trong tay ta cả thảy
vậy. Điều ấy mới rõ cái diệu dụng của Đạo DỊCH mà phải đến
thời-kỳ này ĐẠO TRỜI mới soi rõ sự cao siêu, mầu nhiệm của
DỊCH HỌC. Hai con số này có giá trị nhiệm mầu lắm vậy!

NGŨ TRƯỢC
五濁
Ngũ trược đó là năm thứ trược chất (không trong sạch)
- Kiếp trược: do chúng sanh chịu muôn ngàn nỗi khổ sở trong
cuộc sống chẳng cách nào diễn tả nổi, gọi là Kiếp trược.
- Kiến trược: do kiến giải hay có thể hiểu là những tư tưởng,
suy nghĩ có công năng sai khiến hết thảy chúng sanh tạo tác
các ác nghiệp, khiến họ bị đọa lạc trong luân hồi sanh tử, nên
gọi là Kiến trược.
- Phiền não trược: Những điều khiến tâm tăm-tối, buồn phiền,
bất an. Có năm yếu tố tạo thành phiền não: Tham (tham lam),
Sân (hờn giận), Si (ngu muội), Mạn (kiêu ngạo), Nghi (ngờ
vực). Do những yếu tố này khiến tâm bị ray rứt, hỗn loạn, mờ
đục, nên gọi là Phiền não trược.
- Chúng sanh trược: là Chúng sanh mê muội, chấp trước vào
ngã tướng, nên sanh ra tâm vị kỷ, tâm tư lợi mà gây tạo bao
nhiêu ác nghiệp. Vì tạo ác nghiệp, nên bị đọa những đường ác
xấu, hèn hạ để chịu đựng, do vậy gọi là Chúng sanh trược.
- Mạng trược: Thân người do duyên hợp, biến đổi không
ngừng, không cách nào khống chế nổi. Khi nghiệp lực duy trì
các duyên kết hợp lại đã hết, các duyên sẽ chia lìa, vì thế mỗi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thân mạng chỉ tồn tại một thời kỳ nhứt định, gọi là Thọ mạng.
Thọ mạng bị chấm dứt bất ngờ do những yếu tố ngoại lai như
bịnh tật, tai nạn....nên gọi là Mạng trược.
Chính Tứ khổ và Ngũ trược đã làm cho con người sống nơi
thế gian lúc nào cũng bị khổ sở, phiền não, ai bi...ràng buộc
vào kiếp sống.

NGŨ UẨN
五蘊
Ngũ uẩn (S: pañca-skandha; P: pañca-khandha) cũng gọi là
Ngũ ấm 五 陰 năm nhóm; Năm (pañca) nhóm (skandha) tượng
trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm.
Ngoài Ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái "Ta".Ngũ uẩn là:
1- Sắc 色 (s, p: rūpa) chỉ thân và sáu giác quan: Lục căn
2. Thụ 受 ( s, p: vedanā) tức là cảm giác;
3. Tưởng 想 (s: saṃjñā; p: saññā);
4. Hành 行 ( s: saṃskāra; p: saṅkhāra);
5. Thức 識 (s: vijñāna; p: viññāṇa).
"Chữ Vật đây chỉ vào thân Ngũ uẩn: biết cảm giác; biết giao
tiếp với sự vật ngoại cảnh liên đới quan hệ với đời sống của
nó. Chính thân nầy phân biệt tốt, xấu, hơn kém, sướng, khổ và
cũng chính cái cảm quan nầy xúi giục người ta tìm cái sướng
và tránh cái khổ.
SẮC UẨN: Sắc uẩn chỉ về nhục thân có năng lực hay biết
phân biệt tốt xấu, hơn kém, phải quấy. Vả lại, nhục thân thuộc
về vật chất cho nên khi giao tiếp với sự vật bên ngoài thì nó
ưng chịu, cho nên nói rằng: "Sắc uẩn sanh thọ uẩn".
THỌ UẨN: Khi nhục thân ưng chịu sự vật, thì sanh Trí phân
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biệt, tư tưởng theo đó mà sanh, cho nên nói rằng: "Thọ uẩn
sanh Tưởng uẩn".
TƯỞNG UẨN: Có tư tưởng thì có động tác cho nên nói rằng:
"Tưởng uẩn sanh Hành uẩn".
HÀNH UẨN: Hành uẩn chỉ về sự động tác, về tư tưởng, lời nói
và việc làm, cho nên nói rằng: "Hành uẩn sanh Thức uẩn".
THỨC UẨN: Thức uẩn chỉ sự cảm biết, mà hễ cảm biết thì có
trí phân biệt. Lòng hiếu ố theo đó mà sanh, rồi thân Ngũ uẩn
tùy duyên biến hiện thiên hình, vạn trạng. Đại loại như thất
tình, lục dục. Tâm linh, Phật tánh sở dĩ bị lu mờ là vì cái loạn
động của thân Ngũ uẩn đó vậy.
Tóm lại: Ngũ uẩn tuy chia làm năm thành phần, nhưng lúc nào
nó cũng liên đới, cấu hợp thành một cuộc sống... Ngũ uẩn
cũng được gọi là năm ràng buộc vì chỉ có Phật hay A-La-Hán
mới không bị dính mắc nơi chúng. Ðặc tính chung của chúng
là Vô thường, Vô ngã và Khổ. Kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mậtđa tâm kinh nhấn mạnh đến tính Không của Ngũ uẩn. Sắc do
Tứ đại chủng (s, p: mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố
đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng
của các giác quan. Thụ là toàn bộ các cảm giác, không phân
biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Tưởng là nhận
biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả
nhận biết ý thức đang hiện diện. Hành là những hoạt động tâm
lý sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ,
quyết tâm, tỉnh giác... Thức bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ
tới sáu giác quan: ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Tính chất khổ và vô thường của năm uẩn là một trong những
quan điểm quan trọng nhất của Phật giáo. Khổ xuất phát từ sự
bấp bênh, không chắc thật của các uẩn đó; và con người được
thành tạo từ năm uẩn đó không gì khác hơn là một sự giả hợp,
không có một cái "TA" thật sự đứng đằng sau con người đó
"Vô ngã". Tri kiến về tính vô ngã của ngũ uẩn là một tri kiến rất
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quan trọng, nó có thể đưa đến giải thoát. Ðại sư người Ðức
Ni-a-na Ti-lo-ka (nyanātiloka) trình bày như sau về tầm quan
trọng đó: "Ðời sống của mỗi chúng ta thật chất chỉ là một chuỗi
hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô
lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi
ta chết đi. Ngũ uẩn này, dù riêng lẽ từng uẩn hay hợp chung
lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái TA. Ngoài
chúng ra, không còn cái gì được gọi là một thể của cái ta độc
lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta,
có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tưởng.". Joseph
Goldstein cũng viết: "Cái mà chúng ta gọi là cái TA chỉ là ngũ
uẩn đang hiện hành vô chủ."

NGỤ ĐỜI
Bài "Ngụ đời" của Đức Lý Giáo Tông Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thầy đã ban Quyền Giáo-Tông Vô-vi, tức là Anh Cả của toàn
thể nhơn sanh cho Đức Lý Đại-Tiên Thái Bạch Kim Tinh.
Nghĩa là Giáo-Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền CHÍ TÔN
tại thế.
Ngài ban cho thi cũng là tiên tri cho vận mạng của nhân loại
trong thời buổi này:
*Mardi 11 Janvier 1927 (08-12-Bính Dần).
THÁI BẠCH
Chúng đẳng ngồi kiết tường nghe dạy:
Lão viết chậm, Thượng Phẩm Hiền Hữu dặn Sĩ Tải phải viết
cho cẩn thận. Lịch rán đọc cho tử tế, bằng chẳng Lão đuổi ra
ngoài... Nghe à.!
Ðiệu văn Ðộng Ðình của Lão dạy chư Tiên, chư Phật, sau có
truyền cho Bạch Vân Ðạo Sĩ gọi là Trạng Trình, song người
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học đặng có một điệu truyền thế gọi là điệu Bạch Vân. Lão lấy
đề "Ngụ Ðời" nghe.
Ngụ Ðời của Đức Lý
Ðời hằng đổi, nước non không đổi,
Giữ nhơn luân nhờ mối Ðạo truyền.
Nhẫng lo trọng tước cao quyền,
Ðem thân trần cấu gieo miền trầm luân.
Biệt cành lá rụng đầy rừng,
Con thuyền Bát Nhã lỡ chừng độ duyên.
Sắc
Tài
Tửu
Khí
Lưng vơi lấy chí anh hùng,
Mượn gươm Thần huệ dứt lần trái oan.
Vụ chữ nhàn....
Giải nghĩa: Thầy là cội, chúng sanh là lá.... Phải lấy chữ anh
hùng hoặc nhiều hay ít mà dứt oan trái đặng tu tâm dưỡng
tánh, hầu vụ chữ nhàn.
Thượng Phẩm! Hiền Hữu nhớ đã đặng một điệu văn Ðộng
Ðình rồi, chừng nào đến điệu Bạch Vân, Lão sẽ nói....
# 2:
Mến giang san
Phế bua quan
Ngừa trị loạn
Xem qua như chốn hí tràng,
Lẻ loi mặt nịnh lỡ làng phận trung.
Chẳng ai nắm kiếm Thư Hùng,
Thành nghiêng khôn đỡ vạc rùng khôn nâng.
Sĩ dân,
Soái Tướng,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Quân Thần,
Chinh chuyên thay! Phận phàm nhân,
Ðỡ nương chẳng biết dựa gần người binh.
Nghe thấy bắt động tình.
Chú giải: Rùng là sung sướng. Thư Hùng Kiếm của Trương
Tử Phòng dâng cho Hàn Tín. Cái phận phàm nhơn chịu lắm
nỗi chinh chuyên.
Hộ Pháp Hiền Hữu ngâm hai bài trước, Thượng Phẩm Hiền
Hữu hãy đề hai bài số 1 và số 2 Lão còn kết.
Chú giải: Chinh chuyên: chinh là nghiêng; chuyên là chở. Chở
nghiêng nghĩa là chở nặng nề.
Thần Huệ Kiếm: Huệ trí dĩ vi kiếm tác Ðạo giả lấy huệ trí làm
gươm mà hành Ðạo...
# 3:
Dân dưới phép tụng đình,
Nước dưới phép đao binh.
Nhà dưới phép luật hình,
Còn chi hai chữ thái bình.
Ngửa nghiêng chín bệ gập ghình ba châu,
Non sông nhuộm một màu sầu.
Nền Giao cỏ loáng sân chầu sương phong,
Dân chẳng hiệp đồng,
Quan chẳng vị công,
Vua chẳng phải giòng,
Về Ðông hết kế Tử Phòng,
Ðoạt binh thơ chẳng Trương Tòng mưu mô.
Tiếc thay một gánh cơ đồ,
Xa thơ khuất dấu ngọn cờ bặt tăm.
Nòi anh phong đó, cơ nghiệp hỏi ai cầm?
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# 4:
Cũng xương, cũng thịt, cũng khí, cũng huyết Nam,
Cũng văn, cũng pháp, cũng phong, cũng tục Nam,
Cũng xã tắc, cũng triều đình của nhà Nam.
Ngôi Tiên đã lấm gót phàm,
Kẻ chăn dân lại ra làm con buôn.
Dân như cá chậu gà chuồng,
Tiếng oan trăm họ trêu buồn ngậm than.
Bát Quái:
Quốc gia nghèo nàn, dân khó mở mang,
Lăng Điện phá hoại, Văn Miếu bỏ hoang,
Trí quân lánh mặt, hồn nước điêu tàn.
Gặp cơn xúi ác giục loàn,
Người ngay tránh dạng, đứa gian khoe mình.
Tỷ như một đám bù nhìn,
Cân đai một vẻ thân hình một nơi.
Ấy cũng gọi đời...
Lão dặn Thượng Phẩm phải biên số, là vì điệu văn Ðộng Ðình
chẳng phải mỗi điệu vậy là dứt, Lão còn kết thêm nữa.
Tỷ như:
Bài số một, gọi là điệu Thái Cực.
Bài thứ nhì, gọi là điệu Lưỡng Nghi.
Bài thứ ba, gọi là điệu Tứ Tượng.
Bài Lão nói là điệu Bát Quái.
Vậy Lão làm tiếp rồi sẽ chỉ....
Bài số 4:
.... Hộ Pháp giải nghĩa:
Vậy thì gọi là Điệu Thái Cực là sao?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lão chỉ cho Thượng Phẩm:
- Ðọc bài số 1, khi nhập đề như vậy, thì là không không, chưa
hiểu căn cước đề thân, thì gọi là nhập Hư Vô. Thái Cực là vì
đó một tiếng. Nhập lại Hư Vô.
Bài số 2 ba tiếng là Tam Giáo. Sĩ dân hai tiếng ấy là Lưỡng
Nghi.
Bài số 3: Ngũ ngôn ấy là Ngũ Chi. Bốn chữ là Tứ Tượng
Bài số 4: Chín chữ là Cửu Lưu đó. Tám chữ ấy là Bát quái
Lão sẽ tiếp điệu Biến Hóa Vô Cùng rồi mới kết cho toàn điệu.
Chư Ðạo Hữu lấy điệu văn ấy làm ra mỗi người một bài cho
Lão sửa. Phải tùy theo từ chữ, từ giọng, vậy mới trúng niêm
luật; bài của Lão chỉ dùng làm kiểu đó thôi...
*Lão dạy văn. Chư Nhu ngồi kiết tường. Thượng Phẩm Hiền
Hữu có điệu biến hóa số 1. Bốn bài kia rồi, bây giờ lấy lại số 1
Lão tiếp nữa.
Số 1: Trên là Tứ Thời, giữa Tam Tài gọi điệu văn Tam Tài.
Nhơn vật khác vời,
Vị chữ kim thời,
Phong dời tục đổi,
Ðiền viên đất nổi lên vàng,
Oằn vai nông chịu muôn ngàn thuế sưu.
Tròn năm luống phận cần cù,
Không nuôi thê tử không bù thân sanh.
Nhỏ tùng đinh,
Lớn tùng binh,
Già nằm canh.
Mảnh tơi còn phận chưa lành,
Máu đưa quan núc mỡ dành làng ăn.
Thân trâu phải chịu nhọc nhằn,
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Ðòn roi lão mục, tiếng dằn thằng chăn.
Phải tùy phương nắng, dõi dắn day dù.
Hộ Pháp, Hiền Hữu ngâm hết. Hay! Nhưng Hiền Hữu nhớ
thuộc lòng mỗi bài Lão cho nghe... Lão tiếp.
No-2 Trên là Bát tuyết, giữa là Ngũ hành, gọi là điệu văn Ngũ
Hành.
Một thổ võ xưa kia nên tuấn tú,
Bị tay phàm làm xấu nét phong quang.
Ôi! Thương thay cho cẩm tú giang san,
Ðầy sông ngui ngút khói thuyền,
Ðầu non súng giữ, cuối triền gươm đoanh.
Công dân đắp lũy bồi thành,
Tay mình lại cột lấy mình thảm thay.
Nỗi lương tháng bổng ngày,
Nỗi tiền hỏi bạc vay,
Nỗi trả thuế đóng bài.
Thợ hay đầy đủ đức tài,
Giũa đêm chẳng đủ, bào ngày không kham.
Miệng ăn quá sức tay làm,
Thê nhi thiếu kém thân phàm chẳng no.
Cũng trò.
Số 3: Trên là Lưỡng Khí, giữa là Cửu Thiên.
Lợi bỏ,
Không lo,
Cướp to,
Giựt nhỏ.
Trường thương lấp ló ít người,
Nơi tay dị chủng như Trời nắng mưa.
Quốc dân ăn thãi uống thừa,
Khôn ngăn bán lận khó ngừa buôn gian.
Cửa Sàigòn tính bán áp chế nội hàng,
Gạo bắp chở ngoại bang giành phần xuất cảng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Dùng mưu phản gián Nam Bang,
Ðoạt thâu cho sạch vàng ngàn bạc muôn.
Nọc ăn máu nước thúi ruồng,
Khô khan lạc khí hao mòn hồn tinh.
Tính toán vốn lời mình, đừng chịu làm thinh e lỗ vốn.
Ngụ đời Số 4: Trên là Thập Nhị Thời. Giữa là Thập Ðiện Diêm
Cung. Gọi là điệu văn Thập Ðiện.
Kìa Quan viên Chức sắc bôn chôn, cũng lũ dại học
khôn,
Nọ binh lính Tổng làng chộn rộn, cũng lũ ngu ăn hỗn.
Mua phẩm hàm tước hộ cầu tôn, tiền ngàn không sợ
tốn.
Cửa công huyện mãn nha còn,
Dạ thưa lưỡi mỏi, cúi lòn lưng cong.
Lằn xanh ưa hửi mùi đồng,
Ham thân nô lệ mến vòng tôi con.
Lớp lương tháng chẳng tròn, nỗi vợ con ương yếu,
Rủi phải cơn thốn thiếu, chịu người níu kẻ đòi.
Ðã quen tiếng buộc lời lơi,
Gian làm ra phải lỗi dời thành ngay.
Dày công đếm số mề đay,
Mực văng nhuộm tánh, viết mài tiêu tâm.
Có chi ham....
Hộ Pháp, Hiền Hữu ngâm mấy bài trước cho Lão chỉ tên bốn
bài chót. Thượng Phẩm Hiền Hữu có đề số 1:
No 1 - Trên là "Tứ Thời" giữa là "Tam Tài", gọi điệu văn Tam
Tài.
No 2 - Bài nhì, trên là Bát Tuyết giữa là Ngũ Hành, gọi điệu
văn Ngũ Hành.
No 3 - Bài ba, trên là "Lưỡng Khí" giữa là Cửu Thiên.
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No 4 - Bài tư, trên là "Thập Nhị Thời" giữa là Thập Ðiện Diêm
Cung, gọi là điệu văn Thập Ðiện. Chỉ rõ ràng Bát Quái, Bát
Quái đã biến đủ nhứt âm, nhứt dương.
Lão tiếp thêm cho đủ 12 điệu văn, gọi là "Thập Nhị Khai Thiên"
Ðộng Ðình Hồ....
Ngụ đời Số 5:
Nguồn nước cấm
Thủy lợi thâu
Chiếc thuyền câu
Ra thủ phạm
Nghề xưa hạ bạc đã nhàm
Nay dân đói khó ra làm không no
Lúc giăng lưới khi đóng nò
Mảng lo tàu chặn, nhẫn dò bè trôi.
Cá chê mồi
Bởi quen muối,
Không tránh lưới
Nào khi nguyệt giỡn sóng cười
Thú hay mặt nước chơn trời ngửa nghiêng
Kinh luân đứt nối khó truyền
Gãy câu Khương Tử, đắm thuyền Ngư Công.
Song cũng vẫn một lòng.
Thượng Phẩm, Lão tiếp 5 tiếng. Ðiệu văn "Thập Nhị Khai
Thiên Ðộng Ðình Hồ".
Ngụ đời số 6:
Thân đói khô như nhộng,
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.
Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chưa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lưỡi búa đã mòn,
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Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.
Lão Lục ngó lườm lườm,
Chú Săn đơm khẩu súng.
Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vương.
Thành Thang buông mặt lưới trương,
Biết khôn cầm thú kiếm đường cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm...

NGỤ Ý
寓 意
E: To allegorize.
F: Allégoriser.
Ngụ: Ở nhờ, ký thác vào. Ý: ý kiến. Ngụ ý là gởi cái ý sâu kín
của mình vào trong lời nói hay câu văn (Nhờ mượn một cái gì
để bày tỏ ý mình).

NGỤC ĐAO KIẾM
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác,
"Tánh gian-dâm hành phạt gớm ghê."

NGỤC MÔN
獄門
Ngục môn là cửa Địa ngục 地獄 là nơi u-tối nặng nề, khổ sở
để giam cầm và trừng trị các tội hồn đã gây nên nhiều ác
nghiệp khi sống nơi thế gian (cùng nghĩa chữ Phong đô).
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"Sở-dĩ có Địa-ngục theo đời thường tưởng là cơ ngừng nghỉ
để sám-hối những điều phạm luật-lệ Thiêng liêng mà chờ cơ
tấn-hóa; chớ chưa phải là thoái bước trở lại đâu. Nhưng trong
số Chơn-linh đang tiến mà một số khác phải ngừng lại thì sự
đau thảm thiệt-thòi không phải nhỏ. Đạo lập ra cốt để điềuhành guồng máy Càn-khôn thế giới là vậy đó.
Đức Hộ Pháp nói: "Kiếp sống tại thế gian này của mấy người
không mấy lát, cao trọng cần yếu hay chăng là phần hồn,
đừng sa xuống Địa Ngục, đừng xuống đó là hơn hết. Xuống
cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa nghe!"
Ngài cho biết rằng: "Mấy Em biết thế nào đối với nhân loại? Kể
từ ngày mở Đại Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho mãi mãi tới tận thế
cái cửa Địa Ngục dưới kia đã bị tiêu diệt rồi, mấy Em không
còn sa xuống cửa Địa ngục, mấy Em không còn chịu dưới
quyền của Thập Điện Diêm Cung, cái đó trọng hệ hơn hết.
Xuống cửa đó rồi khó giải thoát lắm, khó giải thoát lắm đa
nghe"
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
Vô Địa ngục, vô Quỉ quan,
Chí Tôn Đại xá nhứt trường qui nguyên.
Tức là vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn khai nền Đại Đạo,
đóng các cõi Địa ngục và Đại ân xá cho tất cả chúng sanh
được giải hết oan nghiệt để tu một kiếp mà có thể trở về cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống đặng. Còn các vong hồn có tội tình
thì vào cõi Âm quang, chờ ngày thoát hóa. Âm quang là gì?
"Âm quang là nơi Thần linh học gọi là Trường đình của chư
hồn giải thể hay nhập thể. Đại Từ Phụ đã định nơi ấy cho Phật
gọi là Tịnh Tâm Xá, nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh
tâm xét mình, coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội. Vậy thì
nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình
trước khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi Âm quang". Kinh
rằng: "Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày nay thì Ngục môn khai giải 獄門開解 tức là mở bỏ cửa
Địa ngục. Kinh Cầu siêu xác định điều ấy:
"Cứu khổ nàn Thái Ất Thiên Tôn.
"Miền Âm cảnh ngục môn khai giải."

NGUỒN ĐÀO
E: The fairyland.
F: Le séjour des immortels.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Cái bả vinh huê đời rối rắm,
Nguồn đào thong thả đã là đâu?

NGUỒN ĐẠO
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Nguồn Đạo bấy chừ bao sức lớn,
Tinh thần từ trước đã gần sâu.

NGUỒN THÁNH
F: La Source sacré.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển có câu:
Nhành dương nước rưới tan lòng tục
Nguồn Thánh đạo dìu lại cõi Tiên.
Phước gặp kỳ ba Trời dẫn độ
Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.
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NGUƠN (NGUYÊN)
元
E: Cycle.
F: Cycle..
Nguơn 元: chữ Nguơn còn đọc là nguyên. Nguơn Hội là chỉ
những khoảng thời gian dài trong sự hình thành Càn Khôn Vũ
Trụ, vạn vật và sự tiến hóa của nhơn loại. Theo Nho giáo của
Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30 Vận,
một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm. Ba nguơn là một
Chuyển. Đây: Tam nguơn của Trời đất:
- Thượng-nguơn: là nguơn Tạo-hóa ấy là nguơn Thánh đức,
tức là nguơn vô tội (cycle de création c’est-à-dire cycle de
l’innocence)
- Trung-nguơn là nguơn Tấn-hóa, ấy là nguơn tranh đấu, tức
là nguơn tự diệt (Cycle de progrès ou cycle de lutte et de
destruction).
- Hạ-nguơn là nguơn bảo-tồn, ấy là nguơn tái tạo, tức là
nguơn qui cổ (cycle de conservation ou cycle de reproduction
et de rénovation)
Hiện nay nhơn loại đang ở vào thời kỳ Hạ nguơn Tam chuyển,
sắp bước qua Thượng nguơn Tứ chuyển.
Một năm cũng có ba nguơn:
- Tháng giêng là Thượng nguơn,
- Tháng bảy là Trung nguơn,
- Tháng mười là Hạ nguơn.
Đạo Cao Đài phân lịch sử loài người thành Tam nguơn:
Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn. Mỗi Nguơn có
nhiều chuyển, thời kỳ khai Đạo Cao Đài gọi là Hạ Nguơn Tam
chuyển, thời mạt pháp. Thế nên, sự hiện hữu của Đạo Cao
Đài có mục đích giác ngộ loài người quay đầu hướng thiện,
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mở ra một kỷ nguyên hòa hợp nhân loại, không còn tranh chấp
kỳ thị, bên nhau cộng hưởng thế giới Đại Đồng, mà Thánh
giáo Cao Đài gọi là đời Thánh Đức nhằm Thượng Nguơn Tứ
Chuyển, hết một vòng đại hóa.
Nguơn có nhiều nghĩa:
1-Mới. Đầu năm vua mới lên ngôi gọi là nguyên niên 元年 năm
đầu (thứ nhất). Nửa chừng muốn đổi niên hiệu khác, cũng gọi
là cải nguyên 改元. Lịch Tây, lấy năm Chúa Gia Tô giáng sinh,
để ghi số năm, nên gọi năm ấy là kỷ nguyên 紀元, nghĩa là số
một bắt đầu từ đấy.
2- Phàm đầu số gì cũng gọi là nguyên. Như tháng giêng gọi
là nguyên nguyệt 元月,ngày mồng một gọi là nguyên nhật
元日.
3-To lớn. Như là nguyên lão 元老 già cả. Nước lập hiến có
nguyên lão viện 元 老 院 để các bực già cả tôn trọng dự vào
bàn việc nước.
4-Cái đầu. Như dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên
勇士不忘喪其元 kẻ sĩ mạnh thường nghĩ chết mất đầu cũng
không sợ. Vì thế người đại biểu cả một nước gọi là nguyên thủ
元 首. Phàm người thứ nhất đều gọi là nguyên. Như trạng
nguyên 狀 元 kẻ thi đỗ đầu khoa thi đình.
5- Nguyên nguyên 元元 trăm họ, dân.
Đức Hộ Pháp nói: "Mỗi chặn đường tiến-hóa được gọi là
nguơn: Có Thượng-nguơn, Trung-nguơn rồi Hạ-nguơn. Hạ
nguơn rồi trở lại Thượng-nguơn nữa, vậy là một vòng tròn
không lối thoát? Nhìn qua là một cuộc luân-hồi tưởng chừng
theo một vòng tròn, nhưng đúng ra là theo đường trôn ốc; như
vậy mới gọi là tiến-hóa hay là dục tấn. Nhơn-loại hiện nay
đang sống vào thời Hạ-nguơn Tam chuyển và đang tiến lần
vào Thượng-nguơn Tứ chuyển: Mỗi chuyển của điạ-cầu là một
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bước tăng tiến. Mỗi chuyển có 36.000 năm, chia làm ba
nguơn; mỗi nguơn có 12.000 năm. Chiếu theo pháp Phật mỗi
chuyển như vậy tính từ:
- Thượng-nguơn, còn gọi là khai nguơn thì thuộc quyền của
Phật,
- Trung-nguơn, thuộc quyền Tiên,
- Hạ-nguơn, thuộc quyền Thánh.
Nhận-định bí-pháp thiêng-liêng của Chí-Tôn, nhỏ có người
dạy, lớn học hành lập thân danh, thành nhơn rồi tự-trị lấy
mình.
- Phật thì dạy. - Tiên đào luyện - Thánh thì trị.
Hạ-nguơn thuộc Thánh, nhơn-sanh tranh-đấu cho sự sống
còn, ấy nguơn tranh-đấu mà triết-lý cốt là trị, được sản xuất
cơ-quan bảo-tồn cho loài người. Nay, Hạ-nguơn Tam chuyển
hầu mãn, khởi Thượng nguơn Tứ chuyển, địa-cầu chúng ta
lạc-hậu quá nhiều. Đã ba ngàn năm xa-xuôi, đã thua Thủyđức, Kim-đức và Mộc-Đức Tinh-quân, trong số bảy địa cầu.
Người ta đã bảy chuyển, mình mới tới đệ Tứ chuyển, vì vậy
nên Chí-Tôn mượn các Đẳng chơn-linh ở các địa cầu kia, đến
làm bạn với chúng ta. Chẳng những hóa-nhân mà đến nguyên
nhân, Chí-Tôn cũng mượn họ đến tại địa-cầu này làm bạn
giáo-hóa chúng ta, không biết số bao nhiêu; theo Phật pháp thì
được 24 chuyến thuyền chở họ đến độ chừng 100 ức: Phật-Tổ
độ 6 ức, Lão-Tử 2 ức, còn lại 92 ức, đến Hạ nguơn này cũng
chưa thoát khổ, vì thế Chí-Tôn mới đến khai Đạo Cao-Đài.
"Cả cuộc biến-thiên đó không đi ngoài cuộc biến-dịch thiên
hình-vạn-trạng, tương khắc tương sanh, từ mâu-thuẫn xung
đột đến tiến-bộ ôn-hòa, qua mỗi nguơn hội có khác.
- Thượng nguơn là thời kỳ sanh hóa, con người còn sống theo
thiên-lý hồn-nhiên chơn chất nên gọi là đời Thánh đức.
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- Trung nguơn là thời kỳ mâu-thuẫn tiến-bộ, nhưng rất tiếc là
tiến-bộ về vật-chất thấp hèn nặng hơn về tiến-bộ tinh thần caothượng, tạo khổ cho nhau nhiều hơn là xây-dựng hạnh phúc
chung cho nhau, tranh-đấu nhau rồi thúc-đẩy nhau đến chiếntranh tàn-khốc mà Đạo-giáo gọi là nguơn tranh đấu.
- Hạ nguơn là thời-kỳ biến dịch tuần-huờn vạn-vật qui nguyêncổ. Nếu sanh thì thiên sanh, vạn sanh; nếu diệt thì tận diệt
không sao tránh khỏi (hiểu như vậy chúng ta nên chọn con
đường nào trong hai lẽ sanh và diệt tức là lẽ sống hay chết.
Tôi tưởng cả thảy đều muốn chọn con đường sanh tức là con
đường sống, chớ không ai điên gì chọn con đường chết"
Đạo có ba nguơn chính, mà nguơn Tạo-hóa là Trời đã gầy
dựng Càn khôn Vũ trụ. Vậy khi mới tạo thiên lập địa nhơn loại
sanh ra tánh chất con người rất đỗi hỗn độn, còn đương thuần
phát thiên lương, nên chi cứ thuận tùng thiên-lý mà hòa hiệp
dưới trên, tương thân tương ái, thời kỳ ấy người người đều
hấp thụ khí Thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh-nhàn
khoái lạc mà vui say mùi đạo-đức tháng ngày, bởi cớ đời
Thượng-cổ mới có danh là Thượng đức. Thượng nguơn ấy
cũng kêu là đời Thượng đức nữa.
Kế đó bước qua Trung-nguơn thì nhơn tâm bất nhứt, tập quán
theo thế đời, thâm nhiễm nhiều nết xấu làm cho xa mất điểm
Thiên lương, nên chi nay Đại-Đạo ra đời.

NGUƠN CHẤT (Nguyên Chất)
元質
F: Élément constitutif.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Chất: cái chất để
tạo ra vạn vật. Nguyên chất hay Nguơn chất là cái chất ban
đầu để từ đó tạo thành muôn vật.
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Theo vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì hai nguyên chất ban
đầu để tạo thành Càn Khôn vũ trụ và vạn vật là: Âm quang và
Dương quang.
Việc tạo hóa ra vạn vật được Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật
Mẫu. Đức Phật Mẫu chứa các nguơn chất trong Kim Bồn (Kim
Bàn) nơi Diêu Trì Cung.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu
"Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
"Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
"Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên."

NGUƠN LINH
Nguơn linh 元靈: Chơn linh của kiếp trước.
Tìm hiểu Nguơn linh Chư Chức Sắc Tiền Bối
Bát Tiên lâm phàm
1- Đức Lý Ngưng Dương là Nguơn linh Đức Lê Văn Trung.
2- Đức Hớn Chung Ly là Nguơn linh Đức Cao Quỳnh Cư.
3- Đức Lữ Đồng Tân là Nguơn linh Đức Ngài Cao hoài Sang.
4-Đức Trương Quả Lão là Nguơn linh Ngài Ca Minh Chương.
5- Đức Lam Thể Hoà là Nguơn linh Ngài Lâm Quang Bính.
6- Đức Hà Tiên Cô là Nguơn linh Bà Huỳnh Hương Hồ ( GS
Hương Hồ).
7- Đức Hàn Tương Tử là Nguơn linh Ngài Vương Quan Kỳ.
8- Đức Tào Quốc Cựu là Nguơn linh Ngài Ngô Văn Chiêu.
Nguơn Linh Thập Nhị Thời Quân:
1- Ngài Khai pháp Trần Duy Nghĩa nguơn linh Thánh Pierre.
2- Khai Đạo Phạm Tấn Đãi nguơn linh Đông Phương Sóc.
3- Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức là Từ Hàng Đạo Nhơn.
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4- Bảo pháp Nguyễn Trung Hậu nguơn linh Xích Tinh Tử.
5- Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng nguơn linh Thánh Juda.
6- Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa nguơn linh là Sa Nặc.
Nguơn Linh Chức Sắc Cửu Trùng Đài
1-Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh nguơn linh Long Nữ.
2- Ngài Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt nguơn linh Dương Tiễn.
3- Ngài Thái Đầu Sư Thái Nương Tinh là Văn Thù Bồ Tát.
4- Ngài Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh là Từ Hàng Đạo Nhơn.
5- Ngài Nguyễn ngọc Tương là Ngô Tôn Quyền tái kiếp.
6- Ngài Lê Bá Trang nguơn linh là Quan Vân Trường.
7- Ngài Thái Ca Thanh là Thanh Ngưu của Đức Lão-Tử.
- Ngài Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ nguơn linh là Từ Giáp.
Các Nguơn Linh Tiền Bối Khác
1- Đức Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm là Quan Âm Bồ Tát.
2- Ngài Cao Quỳnh Tuân là Xích Bộ Tinh Quân.
3- Ngài Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại là Nhan Hồi.
4- Ngài Trần Quang Vinh nguơn linh Francois Hugo.
5- Đức Bà Trần Kim Phụng nguơn linh Khổng Minh.
6- Ngài Batrya chồng bà Kim Phụng là Mạnh Hoạch.
7- Ông Lò (nấu thuốc Nam ở Toà Thánh) Thổ Hành Tôn.

NGUƠN LINH - HÓA CHỦNG - QUỈ HỒN
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh, hóa chủng, quỉ hồn, nhứt thăng."
"Các chơn linh có thể hóa ra nhiều nữa, tức là biến thân, có
thể đạt pháp cao siêu được là giáng linh đặng lập vị, còn Quỉ
hồn cũng được thăng, được đi cùng đường với Thần, Thánh,
Tiên, Phật mà tạo kiếp".
Có ba phẩm hồn là "Nguơn-linh, hóa chủng, quỉ hồn".
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Nguyên nhân là các nguyên linh được Đức Chí Tôn cho xuống
trần để dìu dắt Hóa nhân đi lên đường tấn hóa, đồng thời để
học hỏi về cơ Tấn hóa. Cũng có phần Nguyên nhân đến đặng
mở cơ giáo-hóa song không ở trong số 100 ức Nguyên nhân
của Chí-Tôn đã cho xuống thế từ buổi Hạ nguơn. Ngày nay
các nguyên nhân xuống thế mà hiện còn ở tại thế đã chuyển
kiếp mấy lần chín chục (90.000) kiếp rồi. Có nghĩa rằng từ lúc
Khai thiên lập Địa thì các chơn hồn phải đi từ vật chất lên thảo
mộc, thú cầm rồi mới chuyển kiếp thành người được.Tính ra
mỗi phẩm đi từ đầu chí cuối mà không bị lầm lạc thì phải đủ
chín chục ngàn kiếp mới trở về thiêng-liêng-vị được. Vì cớ mà
các đẳng chơn hồn lúc bị lạc lầm sa đọa phải luân hồi chuyển
kiếp mà chưa về đặng nơi cõi Thiêng liêng hằng sống.
Bởi đó mà Chí-Tôn xây cơ chuyển thế cho các nguyên nhân
thấy rõ sự huyền-vi bất khả xâm phạm của Thiên điều, là dầu
cho tay phàm kiếm đặng sự bí-mật của Tạo-hóa, mà họ có thể
tìm kiếm đặng sự sanh của Đức Chí-Tôn hằng để hay chăng?
Thế nên khi loài người đã lộ hết lẽ huyền-vi cho nhau đặng
hiểu rồi thì cơ bí-mật chẳng còn nữa. Do đó mà sự qui cổ phải
trở lại đặng cho các nguyên nhân thấy rõ mọi đường học hỏi
về sự biến chuyển là lẽ nào. Lần này các chơn-linh xuống
phàm quá lâu nên Đức Chí-Tôn muốn đem về hết một lượt, rồi
cho trở xuống học lại lớp khác. Bởi cớ Tam nguơn tận mãn thì
Nhứt nguơn kế tiếp vậy.
Nguyên nhân là do một Chơn linh Chí-Tôn chiết ra, nếu họ
phạm tội thì Chơn linh ấy trở về và Chơn Thần phải tái kiếp
đặng đền bù tội lỗi. Chừng tội lỗi đền xong thì Chơn linh sẽ trở
lại mà dìu-dẫn Chơn thần thêm nữa trên đường tấn hóa của
họ.
Nguyên nhân thì Chơn Thần của họ được tạo ra ngay từ kiếp
người. Nguyên nhân có cựu vị trong trường thi tấn hóa mà họ
đoạt được thì phẩm vị ấy sẽ được cao thăng. Còn như Chơn
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Thần quá ưmê-muội thì cựu vị của họ phải để trống. Nguyên
nhân được Chơn linh chế ngự.
Từ lúc cầm thú hồn tiến qua nhơn hồn, tức là hạng Hóa nhân
được thông minh sáng suốt nhờ ở Đệ Tam xác thân điều khiển
và Đệ Nhứt xác thân tinh-tấn. Từ tạo ra Nhơn hồn cho đến tạo
được sự uy-linh của nó thì phải trải qua hai chuyển. Đến cuối
Nhị chuyển thì các chơn linh tức là Nguyên nhân mới bước
vào trường thi công quả và mở Thượng Nguơn Tứ chuyển,
tức là Nhơn hồn còn thêm phần tấn hóa nữa.

NGUƠN NGỌC
元玉
"Đời nhà Nguơn có báu Ngọc vô giá."
Con của Ngài Bảo Văn kể lại: Một hôm các Ngài Bảo Văn và
Thượng Phẩm vắng nhà, con của các Ngài mới bắt chước Xây
bàn để cầu người quá vãng, tức nhiên muốn cầu người em có
tên Cao-Quỳnh-Lượng là con của Ngài Bảo Văn Pháp Quân,
chết đã lâu rồi để về nói chuyện thử xem điềm linh ứng, Lượng
giáng bàn. Anh em mừng rỡ nhau, nói nói cười cười, bèn nói
với em Lượng rằng:
"Thầy (Ngài Bảo-Văn) và chú Tư (Đức Thượng Phẩm) mình,
khi ông nội sanh ra, đều có đặt hiệu Mỹ Ngọc, Bội-Ngọc là vì
nội biết chữ Nho. Tới phiên Thầy mình sanh ra, phần thì Thầy
học tinh những chữ Tây không, làm cho cả hai đứa không có
chi hết (dốt quá). Em có thế nào, kiếm cho qua một danh hiệu
chăng? - Em Lượng liền dở bàn gõ, tôi tiếp sấp hai chữ
"Nguơn Ngọc". Tôi lại cậy em tôi cắt nghĩa cho tôi rõ, thoảng
như có người hỏi đến thì tôi nói cho thông (cũng sợ người ta
chê dốt nữa!). Em tôi liền giải rằng:
"Đời nhà Nguơn có báu Ngọc vô giá do theo điển-tự: Vua
Nguơn khải ca nhiều trận, chư Hầu khiếp vía, Bắc Vương
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kiêng oai, cống sứ cho Trung-Quốc một hột Ngọc Điệp, trong
đời ít có. Khi đem phơi ngọc ấy ngoài nắng, tất nhiên chiếu
nhiều màu, thiên ám địa hôn; người khát nước, ngậm vào
miệng, dường như ngậm búng nước lã, mà hết khát. Còn
nhiều điều quí nữa, song kể không hết. Bởi cớ đó, nên có câu
"Nguơn-Chiêu-Đế hữu bửu ngọc", nay trích trong câu văn ấy,
mà tặng cho hiệu là Nguơn Ngọc 元玉. Đặng cái hiệu và lời
giải ấy, khi ông thân tôi về, tôi thuật lại cho ổng nghe, ổng cắt
nghĩa rành lại, tôi mới hiểu rõ rằng, cả dòng họ Cao-Quỳnh,
danh-hiệu đều do nơi bộ Ngọc 玉 Chừng ấy, tôi mới có chút
đức tin là do nơi đó.

NGUƠN TỨ CHUYỂN
Đức Hộ Pháp nói: "Có các Đấng cao siêu đến Nguơn Tứ
Chuyển này đặng tạo hình các chơn-hồn, họ xuống tại thế
đặng chuyển thế, dầu Nam Nữ ở các Cung cũng đến tại thế
gian này, làm đàn bà đặng thay các sắc dân ấy, để chuyển
thế, chơn thật nơi cõi Hư-Linh kia không phân biệt Nam Nữ,
Đức Chí Tôn nói: Nam không được lấn quyền hành hơn Nữ,
Nam Nữ đều con của Đức Chí-Tôn hết, nói như thế ta biết
không có gì lạ."

NGUY NGẬP
Nguy ngập 危岌: Gay go,bấp bênh, có thể đi tới chỗ nguy
hiểm.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta ôn thử lại trong buổi thành Ðạo
cuối cùng trong hai năm nay, ta thấy gì? Nếu chúng ta có đủ
tinh thần tìm hiểu Thánh-ý của Chí-Tôn trong 22 năm, để cho
chủng tộc Việt-Nam chịu đau khổ, chịu trong cảnh tương tàn,
tương sát, thống khổ, cảnh tượng nguy ngập có nghĩa gì? Ý
vị gì?"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGUY NGUY
E: Imposing.
F: Imposant.
Nguy nguy: nguy nga, đồ sộ.
Kinh Ngọc Hoàng Thượng-Đế có câu:
"Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết,
"Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh."

NGUY NGA ĐÀI CÁC
"Cuối Hạ Nguơn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết trí não xu
hướng vào lối văn-minh vật-chất; món ăn đủ sơn trân hải vị;
chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiễu che
thân, ra một tấc đường thì có ngựa xe đỡ gót."

NGỤY KHÔI
Đức Hộ Pháp cho biết: "Nước Việt Nam ta đã từng chịu luật
nhơn quả trả vay cựu trào đã tàn sát Nguỵ Khôi. Mã Ngụy
hiện còn di tích tại Trường Ðua bây giờ, đã giết họ đặng đưa
họ lên làm Chúa, 80 năm nô lệ do đó mà ra. Kẻ tàn bạo ấy
ngày nay nó tưởng giết Ðạo là hết, nước Nam phải chăng đã
thiếu Chúa cho nên tính giết người mà tạo Chúa, đặng ngày
sau họ sẽ quì lụy tôn sùng, nếu không quả có vậy thì luật công
bình thiêng liêng về đạo đức cũng không hề có".
Giặc Lê Văn Khôi là gì?. Nguyên trước tên ấy gọi là Nguyễn
Hữu Khôi, người ở Cao Bằng, nhân cớ khởi binh làm loạn, bị
quan quân đuổi đánh, mới chạy vào Thanh Hóa, gặp Lê Văn
Duyệt làm kinh lược ở đấy, xin ra thú. Ông Duyệt tin dùng cho
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làm con nuôi, đổi tên họ là Lê Văn Khôi, rồi đem về Gia Định
cất nhắc cho làm đến chức Phó Vệ Úy.
Bấy giờ Lê Văn Khôi bị bắt giam, phần thì tức giận, phần thì
sợ tội, bèn mưu với mấy người đảng để dấy loạn; ở Gia Định
lại có những người có tội ở Bắc Kỳ đem đày vào, hoặc cho
làm ăn với dân sự, hoặc bắt làm lính gọi là hồi lương; những
lính ấy đều theo tên Khôi cả. Đến đêm 18 tháng 5 năm Quí Tỵ
(1833) là năm Minh Mệnh thứ 14, Khôi cùng với 27 người lính
hồi lương vào dinh quan Bố, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên,
rồi ra gặp quan Tổng đốc là Nguyễn Văn Quế đem người đến
cứu, chúng cũng giết nốt. Còn quan Án và quan Lãnh thì chạy
thoát được. Bấy giờ những quân kinh đóng ở Phiên An phần
nhiều theo về Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi bèn tự xưng là Đại
Nguyên Súy.. Lại đặt các quan chức như một triều đình riêng
vậy. Đoạn rồi Lê Văn Khôi sai bọn Thái Công Triều đem quân
đi lấy các tỉnh thành, chỉ trong một tháng mà 6 tỉnh Gia Định
thuộc về giặc cả.
Triều đình được tin ấy, liền đem thủy, bộ, binh, tượng vào
đánh Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi biết thế không chống nổi, vào
thành Phiên An đóng cửa lại, rồi chia quân ra chống giữ và lại
sai người đi sang Tiêm La cầu cứu. Quân Tiêm. nhân dịp ấy,
chia làm mấy đạo sang đánh nước Nam. Quan quân một mặt
thì đánh đuổi quân Tiêm, một mặt thì vây đánh thành Phiên
An, Lê Văn Khôi hết sức chống giữ, nhưng đến tháng chạp
năm ấy thì phải bệnh chết. Tuy vậy, quân Ngụy ở trong thành
cứ chống giữ mãi, non ba năm trời quan quân mới hạ được
thành.
Thành Phiên An là thành của ông Lê Văn Duyệt xây xong năm
Minh Mệnh thứ 11 (1830). Xây toàn bằng đá ong, thành cao và
rộng, hào sâu, ở trong thành lại có đủ cả lương thực khí giới,
cho nên quan quân đánh thành lần nào cũng bị chết hại nhiều
người, mà không lấy được. Mãi đến tháng 7 năm Ất Tỵ (1835),
quân Ngụy ở trong thành đã mỏi mệt lắm rồi, tướng quân là
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Nguyễn Xuân và Nguyễn Văn Trọng mới hạ được thành và
vào bắt giết quân giặc cả thảy đến 1.831 người, đem chôn vào
một chỗ, nay gọi là "Mả ngụy". Còn những người thủ phạm thì
đóng củi đem về Kinh trị tội.

NGUYÊN CĂN
元根
E: Primitive cause.
F: Cause primitive.
(Nguyên là khởi đầu, căn là gốc) tất cả cùng một gốc.
Đức Hộ Pháp dạy: "... Loài người do một nguyên căn mà thôi,
bởi do tâm lý và tập quán của các nước, của các sắc dân, vì
cái khác ấy mà chia phôi nhau, nghịch lẫn nhau, thù địch nhau,
mà tranh tranh đấu đấu không ngừng".
"Cái nguyên căn của Đức Quan Âm Bồ Tát do nơi pháp thân
của Từ Hàng sản xuất. Quan Âm đến thời đó chỉ rõ cho chúng
ta biết nguyên căn của mình, Quan Âm là cái thời gian của luật
tạo Càn Khôn thế giới, ấy là một chơn linh rất cao trọng đó
vậy, cũng như Đức Lý Thái Bạch là một chơn linh của ánh
sáng. Hào quang Thái Cực khi đã hiện ra tức nhiên bóng đèn
chúng ta ngó thấy khối lửa có ánh sáng kia tức nhiên là Đức
Lý Giáo Tông"
"Ấy vậy, nguyên-căn của Đạo-giáo do bên Á-Đông này, có
tiếng trống phát khởi trước nên chùa thường sử-dụng độc nhất
tiếng trống; tiếng ngân ấy là sự ảnh-hưởng đạo giáo, mới xuất
hiện qua Âu-châu đều là ảnh-hưởng từ Phật-giáo, mà Phậtgiáo xuất hiện nơi Á-Đông. Vì vậy mà Đạo nơi phương Tây chỉ
có tiếng chuông còn các nền Tôn giáo phụ thuộc đều không
đúng theo nguyên-tắc căn bản".
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NGUYÊN CĂN CHÚA JÉSUS
Đây là nhắc đến nguồn gốc của
Chúa Cứu Thế
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền
Thánh đêm 14 tháng 11 năm Ðinh
Hợi (1947): "Bần Ðạo xin thuyết
cái nguyên căn của Ðức Chúa
Jésus Christ là gì? Ðức Chúa
Jésus Christ là ai? -Nếu chúng ta
thấy chơn truyền của dân tộc
Nébreux tức dân Do Thái bây giờ
để lại, theo luật pháp của Thánh
Moise đã tiên tri nói về Ðấng Cứu Thế giáng sanh, nếu chúng
ta tìm tòi, lật từ tờ trong Kinh Thánh Gia Tô chẳng hề thấy tên
Christ và chẳng có tên Christ, mà nơi cõi thiêng liêng Bần Ðạo
dám chắc Ðức Chúa Jésus Christ là Chơn linh Christna là Tam
Thế Tôn đó vậy. Ðức Phật Christna không phải xa lạ với chúng
ta, bởi vậy cho nên Ngài đã đến mà lại đến với chức trách nhỏ
nhen hèn hạ, bởi loài người quá tự kiêu, tự đắc, dùng phương
pháp nhỏ nhen, hạ mình hèn hạ ấy hầu đem tâm hồn chí
Thánh của Ngài thức tỉnh các sắc dân Âu Châu. Ngài đến nơi
một nhà bần hèn. Bần Ðạo xin nói rằng: Ngài đến nhà của Bà
Maria cốt yếu là một bà tu trong Ðền Thánh Jérusalem, ông
Joseph cũng người tu trong Ðền Thánh. Luật của Ðền Thánh
buộc hễ con gái đến tuổi cập kê cho ra xuất giá. Năm ấy cô
Maria tức là một cô Ðạo nữ, chúng ta nói là một Ni Cô ở Ðền
Jérusalem, đến tuổi lấy chồng. Phép Ðền Thánh buộc mấy
Thầy tu trong Ðền Thờ phải có người đứng ra cưới, bởi vì
chiếu theo lời Chí Tôn căn dặn nhủ lời Ngài nói với Adam và
Eve buổi nọ: "Unissez vous et multipliez" (Bây phải chung
sống cùng nhau đặng biến sanh ra nhiều nữa). Lễ tuyển chọn
chồng cho bà Maria, theo luật Ðền Thánh buộc mỗi vị nam lựa
bông để trong Ðền Thánh ba ngày, nếu bông ấy còn tươi tắn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

313

thì được cưới. Hại thay! Có nhiều kẻ trẻ trung, còn ông Joseph
buổi nọ đã quá 50 tuổi cũng phải chịu theo luật cưới ấy. Nếu
chúng ta nói đến hoa khôi lịch sắc thì bà Maria cũng có thể kể
vào hạng đó. Mới tới tuổi cập kê mà sắc đẹp ấy làm biết bao
nhiêu kẻ nam nhi ước vọng. Ông Joseph cũng như mọi người
đem bông đến Ðền Thờ chịu trách nhiệm tuyển chọn ấy.
Người tìm bông nầy, bông kia. Còn ông, ông tính mình đã già
rồi, vợ con mà làm chi, nhưng luật Hội Thánh buộc không làm
ắt có hình phạt hoặc quì hương chẳng hạn (Cười...). Bước ra
khỏi Ðền Thánh, ông thấy bông huệ khô héo của ai bỏ, ông
lượm lấy đem cậm vào bình, không ngờ thứ huệ rất nên kỳ lạ,
những bông nụ nở rồi nó rụng đi, còn bông búp bắt hơi nước
sống lại, nở tươi đẹp, còn các thứ hoa khác tàn rụi hết ông
phải chịu phép cưới cô Maria. Hại thay! Nhà tu nếu làm lễ cưới
rồi phải ra khỏi Ðền Thánh, mà đôi vợ chồng ông đều tu không
gia đình, không nhà cửa, không phương sanh sống, thật rất
nên thê thảm.
May thay! Lúc còn ở Ðền Thánh, ông Joseph làm thợ mộc.
Ông giỏi nghề mộc lắm. Ông mới bàn tính, bây giờ vợ chồng
nghèo dắt nhau ra ngoài làm ăn, chồng làm thợ mộc, vợ may
vá mà bà Maria về nữ công rất hay, khéo nghề đan (tricoter)
nhờ vậy tìm sự sanh sống cũng tạm được đầy đủ. Thảng mãn
ngày qua tháng lại, hạ sanh con đầu lòng là Jésus. Hai vợ
chồng nuôi con với phương tiện nghèo khổ, nhứt là ngày hôm
nay là ngày sanh của Ðức Jésus Christ còn để lại dấu tích cho
chúng ta thật đáng để ý hơn hết. Ðêm lễ Noel trong Ðền
Thánh làm lễ long trọng như chúng ta làm lễ hôm nay vậy, hai
vợ chồng đi lại từ làng Nazareth vô Ðền Thánh làm lễ. Khi đó
bà đã có thai gần ngày sanh, nghĩ mình đã có căn tu, đến
ngày Ðại Lễ không thể ở nhà được, bụng mang dạ chửa, cũng
rán đi đến chầu lễ thường lệ. Ở Châu Thành nhà cửa bị thiên
hạ mướn chật hết, kiếm không ra chỗ ngụ, không lẽ ở ngoài
trời, mới vô năn nỉ chúng cho ở trong chuồng chiên tạm trú.
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Trời đang tiết Ðông thiên, như ngày nay chúng ta nghe cũng
hơi lạnh, lạnh lẽo lạ lùng nhứt là đối với hai người tâm Ðạo
nầy vô ngủ trong chuồng chiên rất khổ sở. Ðúng 12 giờ khuya
đêm ấy bà chuyển bụng sanh ra Ðức Chúa Jésus Christ.
Trong sách nói, ngày Chúa Giáng Sanh, có vì sao gọi là sao
chổi mọc không gì khác lạ, đó là Comete de Halley, mỗi 75
năm mọc trở lại một lần. Các vị Vương tiên tri rằng: "Ngày nào
sao chổi ấy mọc là ngày Chúa giáng sanh nên nhớ để dạ tìm
người". Có nhiều huyền diệu ta không thể tưởng tượng được
như đám chăn chiên đóng trại ngoài trời, bỗng nghe giữa thinh
không có nhiều Thiên Thần kêu nói có Chúa Cứu Thế giáng
sanh, nên Vua của dân Maures và các người chăn chiên ấy vô
đảnh lễ Chúa đầu tiên hơn hết. Tai hại thay! Thời buổi đó
nước của dân Juifs bị Ðế quốc Romains chiếm làm thuộc địa,
ở Palestine thì để một vị Chánh Soái là Hérode Antivas hằng
để tâm mưu sát Ðấng Chúa Cứu Thế, vì có tiên tri nói đến làm
Vua nước Do Thái, nên ngay từ buổi đến trấn nhậm Palestine
chính Hérode đã giết ông Thánh Saint Jean Baptiste. Buổi ấy
các nhà tiên tri cho biết Ðức Chúa Cứu Thế sanh ngày đó mà
không biết Ðấng Chúa Cứu Thế là ai? Muốn giết, mà không
biết ở đâu? Nên bắt tất cả con nít sanh trong đêm ấy ra giết
hết, đinh ninh rằng: Trong đám đó có lẽ có Ðấng Chúa Cứu
Thế. Ai dè may thay! Ông Joseph đêm mệt mỏi nằm mộng
thấy Thiên Thần mách bảo, liền bồng đứa trẻ trốn qua Egypte.
Hai vợ chồng đào tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng đã bị giết
rồi. Qua Egypte một thời gian, đứa con lên được lên 5, 6 tuổi,
nghe tin bên nước mình đặng yên và có lịnh thiêng liêng
truyền dạy hai vợ chồng trở lại Palestine, chồng làm thợ mộc
theo nghề cũ, vợ may vá nuôi con, lại sanh thêm ba bốn người
con trai, gái nữa, thành thử cách sống rất nghèo hèn khổ não,
từ cái đường sông Jourdain Ðức Chúa để bước đội nước mỗi
ngày giúp Mẹ cùng kiếm công một hai cắc. Buổi nọ là lúc đã
trộng rồi, được 12, 13 tuổi, theo cha học làm thợ mộc, ông chỉ
đâu làm đó. Khi đó ông Joseph lãnh làm nhà của người ta, rủi
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

315

cắt làm sao mấy cây cột lỡ cụt hết người chủ bắt đền không
biết liệu làm sao? Nhà nghèo tiền đâu mua cột khác đặng bồi
thường. Ông ngồi khóc ròng, đoạn Chúa mới cầu nguyện rồi
cha một đầu con một đầu nắm kéo nhẵng ra cho đủ thước
đặng bồi thường cho đủ, bằng không thì chỉ có ở đợ mà trừ.
Thiệt lạ lùng thay và huyền diệu thay! Đó là Ðấng Christ hành
pháp lạ lần thứ nhứt trong năm 12 tuổi là năm kéo cột đó. Đức
Jésus vô Ðền Thờ, buổi nọ chơn linh Ðấng Christna giáng hạ,
các vị Giáo Chủ trong Ðạo toàn là những bác sĩ nghe tiếng
đồn danh thần đồng của Chúa Jésus nên khi vô Ðền Thờ, họ
xúm nhau lại vấn Ðạo, Ðức Christna giáng linh, ngồi giữa các
vị Giáo Chủ ấy, thuyết đạo làm cho thiên hạ ngạc nhiên sự lạ.
Hai vợ chồng buổi nọ đi chầu lễ Sablat vô Ðền Thánh cúng rồi
về, dòm lại Ðức Chúa đâu mất, hỏi ai nấy có thấy Jésus
không? Hai ông bà tìm kiếm mãi cũng không thấy con, sợ sệt,
hơ hãi chạy trở lại Ðền Thờ, thấy Jésus ngồi giữa, các bác sĩ,
Giáo Chủ đó ngồi chung quanh đương vấn Ðạo.
Bữa nọ vì tình cờ, tuy vân lúc còn ở trong Ðền Thánh Bà có
được truyền tin rằng: Bà sẽ cho loài người nơi mặt thế nầy,
bởi nơi lòng Bà xuất hiện ra Ðấng Chúa Cứu Thế, tuy đã biết
trước như vậy, nhưng vì chạy kiếm con không thấy, vừa mệt,
vừa sợ sệt đến khi tìm gặp, thấy con ngồi thuyết Ðạo, đã có
lòng phiền, bèn kêu Chúa nói: "Sao con làm cho Mẹ khổ não
kiếm con lắm vậy". Ðức Chúa liền nói: "Bà kia, bà không biết
tôi đang làm phận sự của Cha tôi biểu phải làm hay sao?". Bà
mới tỉnh, tự hiểu biết, nên phiền Ðức Chúa vì lời nói đó. Từ đó
khi Chúa về nhà thì cũng như mọi đứa trẻ khác, cũng đi đội
nước, cũng đục đẽo làm thợ mộc phục tùng cha mẹ hiếu hạnh
đủ điều. Trong nhà em út bất hòa, còn ông Jésus hiền lắm,
tánh hay nhịn nhục nên mấy người em thường hay ăn hiếp. Ở
nhà không yên, ông đi làm thợ lấy tiền về nuôi cha mẹ lây lất
qua ngày.
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Ðến năm 30 tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền giáo tại bờ
sông Jourdain, cũng trong lúc đó, Ðức Chúa đến gặp ông
đang giải oan cho thiên hạ. Khi vừa thấy Ðức Chúa ở xa xa đi
đến thì ông đã biết là Ðấng Chúa Cứu Thế, mới nói: "Từ sáng
đến giờ tôi chỉ chờ có một người nầy thôi". Ðức Chúa đến thọ
giáo nơi ông Thánh Saint Jean Baptiste và thọ phép Giải Oan
của Ngài. Trong buổi vừa hành pháp xong, Ðức Chúa ở bờ
sông Jourdain vừa bước lên thì trên không trung hiện ra hào
quang sáng suốt, hiện ra giống như chim bồ câu trắng
(colombe) sa giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh không có tiếng
nói: "Nầy con yêu dấu của TA, cả ân đức của Ta để cho Ngươi
đó". Từ ngày đó Ðức Chúa Jésus là chơn linh Ðấng Christna
giáng hạ cho nên đi truyền giáo nơi nào, chơn linh Ngài không
phải như ngày sanh nhựt nữa, mà đã biến thành Chí Thánh
vậy. Ngài là chơn linh Thánh sống trước mắt cả thiên hạ đạt
cả Ðạo Giáo, Ngài quan sát nơi mặt thế nầy, Ðức Jésus Christ
không kém hơn ai trong hàng Giáo Chủ. Ngài để nhứt tâm lẫn
tuất thương sanh, yêu ái người thật nồng nàn chơn chất. Ðức
Thích Ca thế nào thì Chúa thế ấy. Bởi cớ thiên hạ thương mến
nghe theo Ðạo Giáo của Ngài. Dân Juif các vì Giáo Chủ buổi
nọ, luôn các vua chúa Palestine, thấy Ðức Chúa Jésus Christ
thuyết Ðạo Giáo có một chí hướng chơn truyền phản khắc với
tôn chỉ của họ, họ oán ghét, tìm phương giết Chúa, đến đầu
cáo với César rằng: "Người ấy mưu cuộc phản loạn đem bọn
Juif ra khỏi sự thống trị của chế độ Romain", nhưng họ cáo đủ
thứ cũng không được, vì Thánh đức của Chúa không thể
phạm vào được. Họ lại tìm cách bài bác Luật Ðạo, tạo một ban
tuyên truyền làm cho nhơn gian sợ di hại liên lụy không dám
gần Chúa. Mấy Giáo Chủ (Caiphe) ấy bắt Jésus giao cho
Nguyên Soái Pilate lên án tử hình. Tuyên truyền thế nào
không biết cho đến ngày Lễ Pâques là ngày thả tù nhơn, có
tên Barabbas là Tướng hung dữ, sát nhơn đủ tội lỗi mà toàn
dân Juif đồng tha bổng, còn Ðức Chúa Jésus chúng không
tha, lên án tử hình và đem ra giết, đóng đinh trên cây Thập Tự.
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Cái chết của Jésus Christ là gì? Là Ngài đem xác Thánh trọng
quí dâng cho Chí Tôn làm tế vật, xác Thánh chết trên Thánh
Giá là Lễ Tế đồng thể với Tam Bửu của chúng ta dâng cùng
Ðức Chí Tôn ngày nay đó. Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm
con tế vật cho Ðức Chí Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài
người, nhứt là các sắc dân Âu Châu, nên danh thể Ngài để hai
chữ Cứu Thế chẳng có chi là quá đáng. Thật ra Ðấng Cứu
Thế ấy là Tam Thế Chí Tôn giáng linh tức Christna tái thế."

NGUYÊN CHẤT (Nguơn Chất)
原 質
F: Élément constitutif.
Nguyên chất cũng còn gọi là nguơn chất
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Nơi Kim bồn vàn vàn nguơn chất,
"Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.
"Cung Trí Giác, tụ tinh thần,
"Huờn hư mầu nhiệm thóat trần đăng Tiên."

NGUYÊN ĐÁN
元旦
E: The first day of the lunar year.
F: Le premier jour de l’année lunaire.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Đán: buổi sớm.
Nhựt: ngày. Nguyên đán, đồng nghĩa Nguyên nhựt, là ngày
đầu tiên của năm âm lịch, tức là ngày mùng 1 tháng Giêng âm
lịch. Đó là ngày Tết cổ truyền của các dân tộc Á Đông như:
Trung hoa, Việt Nam, Nhựt bổn, Triều Tiên.
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Thường nói: Tết Nguyên đán, để phân biệt các ngày Tết khác
là: Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu.

NGUYÊN HỒN
元魂
E: The original soul.
F: L’âme originelle.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Hồn: linh hồn.
Nguyên hồn là linh hồn được sanh ra từ lúc Khai Thiên.
Nguyên hồn đầu kiếp xuống trần là Nguyên nhơn (Phần hồn,
là cái làm chúa tể cả phần tinh thần).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mầng phước nguyên hồn chẳng chút hao.

NGUYÊN KHÍ
元氣
E: The constitutive element of the living beings.
F: Les éléments constitutifs des êtres vivants.
Nguyên: Khởi đầu, thứ nhứt, cái đầu, to lớn. Khí: chất khí.
Nguyên khí (Nguơn khí) đồng nghĩa Nguyên chất (Nguơn
chất) là khí chất ban đầu để tạo hóa ra vạn vật. (Tinh khí của
người ta thuộc về phần Tiên-thiên.)

NGUYÊN LINH
元靈
Đức Hộ Pháp thuyết: "Nay (Phật Mẫu) Người đã xuất nguyên
linh của Người đến đây độ chúng ta, thì tưởng điều ấy trọngSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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yếu hơn hết. Khi mở Đạo Cao-Đài, Chí-Tôn định cho PhậtMẫu đến làm Bạn với chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ
chúng ta thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết
thương con, muốn cho con nên người, bảo trọng, binh vực con
hơn là Bà Mẹ".
Mỗi người tự soát, tự soát đặng, mới có thể hiểu đặng huyền
vi bí mật của Thể-Pháp và Bí-Pháp của Thiên Đạo, ấy là cái
chìa khóa của chúng ta mỗi đứa mở lấy cái nguyên linh của
chúng ta vậy.

NGUYÊN LÝ
元理
E: Principle.
F: Principe.
Nguyên lý là cái lý ban đầu. Sự việc do đâu mà có?
Đức Chí-Tôn lập Đạo trong buổi Hạ-nguơn này thể hiện cơ
tuần-huờn châu nhi phục thỉ, Tôn-chỉ lấy Tam-Giáo Qui
Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt để đưa nhân-loại đến Đại Đồng.
Lấy theo nguyên-lý của vũ-trụ thì:
- Thiên khai ư Tý - trời khai vào hội Tý
- Địa tịch ư Sửu - đất thành hình ở hội Sửu
- Nhơn sanh ư Dần - có nhơn-loại vào hội Dần
Cho nên buổi khai Đạo này Đức Chí-Tôn phái ba Tướng-soái
đến trong cửa Hiệp-Thiên-Đài đứng đầu ba chi Pháp- ĐạoThế, thì:
- Đức Thượng-Phẩm Cao-Quỳnh-Cư Chưởng-quản chi Đạo,
tuổi Mậu-Tý (1888). Qui thiên ngày 01 tháng 03 năm Quí-Tỵ
(1929).
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- Đức Thượng-Sanh Cao-Hoài-Sang Chưởng-quản chi Thế,
tuổi Tân-Sửu (1901). Qui thiên ngày 26 tháng 03 năm Tân-Hợi
(1971)
- Đức Hộ Pháp Phạm-Công-Tắc Chưởng-quản chi Pháp, tuổi
Canh-Dần (1890). Qui thiên ngày 10 tháng 04 năm Kỷ-Hợi
(1959). Ngoài ra Đức Ngài còn là Giáo-chủ của nền Đại-Đạo
Tam-kỳ Phổ-Độ này về mặt hữu hình nữa".
"Đạo thành do ba người" chính là ba vị Tướng-soái của ChíTôn đó vậy, tức nhiên là thành hình của Tam Tài: Thiên- ĐịaNhân.

NGUYÊN NHÂN
原因
F: Cause.
Nguyên nhân là cái cớ sinh ra từ buổi đầu. Cái khởi điểm để
có vật chất trong đời này.
Thầy dạy: "Phép học thì do nguyên-nhân mà suy ra kết quả,
rồi lại từ kết quả suy ra nguyên-nhân khác; cũng lại do kết quả
đã có mà luận lại nguyên-nhân trước. Nó như một sợi dây xích
nối chuyền hoài, không ngưng không dứt: Trời, đất, người,
vạn-linh sanh chúng cũng đồng nguyên lý ấy, duy mỗi loài có
thêm những định-luật riêng khác nữa. Tỷ như thấy mưa thì
biết độ bão-hòa nơi đó đã có, có mưa tất có nước, có nước tất
có sông biển, có sông biển tất sẽ có mây, do mây sẽ kết tụ
thành mưa nữa. Vạn-vật nếu gặp duyên thì kết, không gặp thì
tan, luân lưu khắp cùng các cõi tùy theo tính chất của chúng.
Bởi vậy không vật chi là không có định-luật sẵn. Nhưng luật
như một cái khuôn, còn sự vật như bột đường. Tuy là khuôn
như vậy nhưng cũng còn tùy tay thợ hay khéo mà nắn thành
hình. Như trái đất tuy xoay quanh hệ thống thái-dương-hệ mà
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nó cũng xoay quanh tự nó, nó cũng có định-luật riêng làm thế
nào cho chẳng tương-tàn tương diệt lẫn nhau.
Tóm lý lại là vạn-vật trong Càn-khôn vũ-trụ duy có một cái lý
duy nhất gọi là Hư-Vô, Hư-vô mới chuyển biến phát sinh một
phẩm tối linh nguyên-thủy là Thái-cực tức là Thầy. Thầy lại
phân tánh ra hai lý đối nghịch lẫn nhau tương khắc, tương
hòa, tương sanh, tương diệt…Lý ấy là Âm với Dương theo
danh-từ Nho-gia thường gọi. Nếu gọi theo nguyên thủy của nó
thì là lý ĐƠN NHẤT THÁI CỰC".

NGUYÊN NHƠN (NGUYÊN NHÂN)
元人
E: Man of original soul.
F: Homme le l’âme originelle.
Nguyên nhân 元人 Những bậc Chơn linh được sinh ra từ lúc
khai thiên lập địa. Chơn linh là một Tiểu Linh quang được chiết
ra từ khối Đại Linh quang của Đức Chí Tôn, Phật Mẫu mới
đem phối hợp với Chơn thần do Ngài tạo ra nơi Kim Bàn để
làm thành một thánh hình, hay một hình thể Thiêng liêng: Đó
là Nguyên nhân vậy. Ngày nay:
- Nhờ Đại ân xá kỳ ba, nên Đức Chí Tôn tha thứ các tội lỗi đã
gây ra từ nơi kiếp sống trước.
- Đưa phướn linh để tiếp rước các bậc nguyên nhân trở về với
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Những Chơn linh này do Đức Chí Tôn, Phật Mẫu sai xuống có
nhiệm vụ độ rỗi chúng sanh. Khi đầu kiếp xuống thế, họ mê
luyến hồng trần, nên Chí Tôn đem Phật tánh phổ hóa cho họ,
nhờ vậy mà họ có thể trở về ngôi xưa vị cũ. Đức Phật Mẫu cho
xuống trần 100 ức nguyên nhân, Phật độ đặng 6 ức, Tiên độ
đặng 2 ức, còn lại 92 ức vẫn đọa lạc nơi cõi trần. Bài kinh Phật
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giáo nói lên điều đó: "Khai Cửu thập nhị tào chi mê muội"
開九十二曹之 迷眛 nghĩa là khai hóa chín mươi hai ức nguyên
nhân còn đang mê muội.
Đến Tam Kỳ Phổ Độ, Phật Mẫu đến giáo hóa, định đem hết về
cõi Thiêng Liêng Hằng Sống như lời trong Phật Mẫu Chơn
Kinh đã viết: "Phục nguyên nhơn huờn tồn Phật tánh
復元人還存佛性 ấy là Đức Phật Mẫu hoàn trả Phật tánh lại cho
các nguyên nhân và sẽ đem họ về với ngôi xưa vị cũ.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934):
"Ngày nay bão tố dữ dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhìn thấy mấy
em đã bị bao phen khảo đảo, thảm khổ vô cùng, mà mấy em
cũng ngồi vững trong thuyền Bát-Nhã của Thầy độ rước thì Tệ
Huynh hết sức vui mừng nên nguyện rằng sẽ đem hết dạ yêu
thương mà dìu dắt mấy em về cùng Thầy cho đến chốn. Các
Ðấng Thiêng Liêng cũng có nói trước: "Rồi đây Nguyên Nhân
sẽ đến rần rần, có lắm anh hào thành tâm giúp Ðạo".
Kinh Xuất Hội có câu:
"Đã gầy dựng nên quyền Tạo Hóa,
"Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên nhân."

NGUYÊN NHƠN - HÓA NHƠN - QUỈ NHƠN
E: Man of original soul; man of impure soul; man of perverse
soul.
F: Homme le l’âme originelle; homme de l’âme impure; homme
de l’âme perverve.
Đây là ba phẩm nhơn sanh có trong Địa cầu này:
- Nguyên nhân là những người mà chơn linh được sanh ra từ
lúc khai Thiên, nay đầu kiếp xuống trần. Số Nguyên nhân rất
ít, hiện nay chỉ còn 92 ức Nguyên nhân nơi cõi trần.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Hóa nhân là những người do sự tiến hóa từ Thú cầm đi lên.
Hầu hết nhơn loại đều là Hóa nhân.
- Quỉ nhân là Quỉ hồn đầu kiếp làm người. Quỉ hồn là Nguyên
nhân hay Hóa nhân mà làm điều ác độc, phạm Thiên điều, thì
khi chết, bị đày vào Quỉ vị, biến thành Quỉ hồn
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn nói: "Bần Đạo chẳng kể là
Nguyên nhân, Hóa nhân hay là Quỉ nhân, ví biết lập công thì
thành Ðạo. Bần Đạo để cho mỗi người tự do định phận, lại tùy
thế khó khăn mà gầy thành công quả. Ấy vậy, nếu lấy phép
công bình thì tự nhiên nên thì thâu, hư thì bỏ.
Bần Đạo đã chán thấy kẻ bất lực rất nhiều. Vậy Bần Đạo để
lịnh cho mỗi vị Thiên phong xét mình, khai tội cùng Giáo Tông
và Hộ Pháp, rồi sau mới định rõ điều thưởng phạt"
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
"Nguơn linh, Hóa chủng, Quỉ hồn nhứt thăng."

NGUYÊN NHÂN ĐẮC ĐẠO
Đức Hộ Pháp nói: "Tam trấn Oai-nghiêm thay quyền cho Tam
giáo lập Đạo vô-vi, không có hình thể như trước. Bởi nay là
thời-kỳ Hạ-nguơn mạt kiếp tức là thời qui cổ, chính mình Đức
Chí Tôn giáng trần dùng Huyền-diệu cơ bút mới biết đây: các
nguyên nhân đắc Đạo trong hai kỳ trước đều tình-nguyện nơi
Ngọc-Hư-Cung, giáng trần chịu mạng lịnh nơi Đức Di-Lạc
Vương-Phật lo cứu-rỗi 92 ức nguyên-nhân còn say đắm mùi
trần. Do vậy, Tam Trấn Oai-nghiêm là ba vị trấn-nhậm với một
quyền-hành oai nghiêm. Ba vị này thay thế cho các vị Giáochủ của Nho, Thích, Đạo để phổ-độ chúng-sanh trong kỳ ba
Ân-xá của Đức Chí Tôn".
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NGUYÊN SANH - HÓA SANH
Đức Chí-Tôn giáng dạy (Thánh-ngôn II trang 62)
"Mỗi mạng sống đều hữu căn, hữu kiếp, dầu nguyên sanh
hay hóa-sanh cũng vậy, đến thế này lâu mau đều định trước,
nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai; biết đâu là
cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra
đến đỗi ấy.Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không
phải dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy".

NGUYÊN TÁNH
元性
E: The original character.
F: Le caractère originel.
Nguyên tánh 元性 hay Tự tánh, Thiên tánh là cái tánh ban sơ
Trời phú cho con người, cái tánh ấy vốn thiện lành. Người tu là
biết Trụ nguyên tánh 住元性 tức là giữ cho còn cái Tính ban
đầu "nhơn chi sơ tánh bổn thiện" Trời đã phú cho
Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu có câu:
"Trụ nguyên tánh hồn linh nhàn lạc,
"Cõi Đào nguyên cỡi hạc thừa long."

NGUYÊN TIÊU
Nguyên-Tiêu 元宵: Đêm rằm tháng giêng.
Kinh Đệ Nhị Cửu có câu:
"Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
"Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều
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"Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
"Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư."

NGUYÊN TỬ KHÍ
原子氣
…. "KHÍ mà khoa-học gọi là Nguyên-Tử-Khí (Atome). Nguyêntử-khí có năng-lực vô biên mà loài người đã đoạt được để
dùng, chứ không biết nguyên căn và nguyên tánh của nó đã đi
đến mức nào. Kể từ ngày loài người tìm được nguyên-tử chất
và dùng được cái nguyên-tử-khí ấy là cái khí sanh của vũ-trụ
mà họ có biết đâu một ngày kia phàm thế sẽ nương nhờ
nguyên-tử-khí ấy mà Qui nguyên Thánh Thể.
Thử hỏi Đức Chí-Tôn cho nhơn-loại đoạt nguyên tử-khí ấy để
làm chi? Chúng ta cũng nên tìm hiểu cái huyền-vi bí-mật ấy
mà dù cho Đạo nào cũng vẫn còn đương mơ tưởng để kiếm
hiểu. Ngày hôm nay nguyên-tử-khí dùng để giết người thì biết
đâu sau này nó sẽ là phương cứu tử huờn sanh cho người và
nó sẽ đem loài người đến địa vị trường sanh bất tử. (TĐ I/ 4546)
Bởi nguyên-tử-khí là căn nguyên sự sống của vạn loại, nếu nó
đã làm chết người được thì nó cũng sẽ làm sống được. Cái
Khí ấy sanh trước hết là Nước, lửa, gió vận hành tạo ra hữu
hình là vạn-vật. Vì cớ mà con người đối với vũ-trụ hình ảnh thế
nào thì tạo đoan cũng thế ấy, nên mới lấy Càn khôn làm Đại
Thiên Địa, còn con người là Tiểu Thiên Địa. Mạng sanh của
con người đồng thể cùng Càn khôn tức là sự sống phải tương
liên với Chí-Tôn mà Chí-Tôn lại cầm quyên năng vô đối."
Tác hại của hai quả bom nguyên-tử ở Nhật:
*Trái bom đầu tiên ném xuống Hiroshima (Quảng Đảo) ngày 6
tháng 8 năm 1945:
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- Số người chết liền tại chỗ: 60.000 người.
- Số người bị thương: 100.000 người.
- Số người không có nhà ở: 200.000 người
* Trái bom thứ nhì cách ba ngày sau: 9-8-1945, ném xuống
Nagasaki (Tỉnh Trường-kỳ) gây thiệt hại:
- Số người chết trên 10.000 người
- Số người bị thương trên 20.000 người
- Số người không nhà ở trên 90.000 người.
Bom nguyên-tử khi ném cách trên mặt đất ước chừng 800
thước, máy bay ném bom phải bay ngay. Sau khi ném trái bom
xuống chừng độ 100 giây thì bom nổ. Những người mục kích
sự tàn phá nói rằng: sức nổ mãnh liệt của bom trong độ 2 giây
đồng hồ, những nhiệt tuyến cháy mạnh phóng ra bốn phương.
Trong lúc đó không có cái gì có thể ngăn cản, áp lực của
nguyên tử không thể tưởng tượng được.
Những luồng chớp lửa và áp lực của nó đến đâu là tàn phá
đến đấy bằng một cách mãnh liệt. Một khi bom đã nổ cái áp
lực của nó bắn tung ra và theo không khí làm môi giới và sự
tung hoành như vậy thì những vật trên mặt đất làm sao có thể
tránh được.
Trái bom ném ở Hiroshima có một hiệu lực như:
Khi ném xuống độ 2 giây thì nổ rất mãnh liệt, lửa tung ra đốt
cháy nhà cửa. Sau thời gian 5, 10 phút áp lực của nó làm sập
đổ những cơ-sở kiến trúc trong đường bán kính là 15 ngàn
cây số. Sau ít phút thì bầu trời âm-u như mưa đen tối. Lúc trời
sáng ra thì tưởng như là nguyên-tử hoá tất cả làm thành một
cõi toàn bằng chất lỏng (sức nóng đến nỗi làm chảy cả xương
thịt biến thành chất lỏng hết).
Đương lúc bom nổ thì tỉnh Hiroshima như bay cả lên không
trung.Vừa chất đen âm-u, vừa khói trắng lẫn lộn nhau lên cao
ước chừng 12 cây số ngàn. Trên đây là sự báo-cáo độ một
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phần về sự nguy hiểm của nguyên-tử chứ thực tế sự tàn phá
kéo theo thời gian do nhiễm phóng xạ làm mù mắt và còn ảnh
hưởng đến thai nhi về sau khó mà diễn tả hết được.
Điều chính yếu là làm sao để tránh nguyên-tử giết người và
liệu Thế chiến thứ ba có thể tránh khỏi không? Đó là những
điều mà chúng ta cũng nên dành chút thời gian để lạm bàn sơ
qua về nguyên-tử.
Thuyết nguyên-tử:
Theo thuyết "Thiên-địa vạn-vật đồng nhất thể" Nguyên-tử nói
theo Triết-học là những trái cầu nhỏ bé vô cùng, nó là những
vật liệu căn-bản vô cùng nhỏ để cấu tạo thành các phân tử, rồi
phân tử thành tế-bào, các vật trong trời đất. Xưa kia các nhà
Triết-học đưa ra một ý-tưởng là các vật tuy bề ngoài khác
nhau, chỉ là bởi do sự cấu hợp khác nhau của Nguyên-tử.
Các nhà Bác học đã phân tách nguyên-tử ra nhiều tiểu
nguyên-tử tức là điện-khí đó vậy. Điện tử chia ra làm hai loại:
1/- Dương điện-tử. 2/- Âm điện-tử.
Âm điện-tử là một nguyên-liệu để hợp thành thể chất, đó là
những trái cầu nhỏ vô-cùng, phải có 2.000 âm điên-tử mới cân
nặng bằng nguyên-tử của khinh-khí.
Mọi vật thể đều ở trong trạng thái bình thường là do sự hoàhợp chặc-chẽ của nguyên-lý âm dương khó mà tách rời nhau
được. Nhưng dưới sức mạnh của luồng Quang tuyến Alpha,
các nguyên-tử vỡ tan và có thể phát ra một vật nặng gọi là
dương điện-tử.
Dương điện-tử có thể phân-tách riêng biệt ra được bằng một
áp-lực mãnh-liệt làm cho nguyên-tử phải nổ tan tành làm biếncải ghê-gớm các nguyên-tử. Cho nên lúc bom nguyên-tử nổ,
Dương điện-tử tung-toé ra theo không khí mà biến-cải các vật
từ đơn chất này thành ra đơn chất khác bằng một cách mau
chóng và mãnh-liệt.
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NHÂN CỦA NGUYÊN-TỬ
Theo các nhà Bác-học thí-nghiệm thì trong trung tâm của
nguyên-tử có một cái nhân gọi là điện-hạch rất bé nhỏ giống
hình một trái cầu tròn là phải có 10-13 lần đường kính của nó
mới thành một phân tây (cm). Cái điện hạch đó là dương điện
có tánh chất đẩy bật quang tuyến Alpha mà các nhà Bác-học
dùng để phá nguyên-tử. Vì lẽ đó sự phân-tách dương điện-tử
là một cách rất phức-tạp, khó khăn và đắc-đỏ. Sau nhiều cuộc
thí-nghiệm đã tìm ra số dương điện-tử hợp thành điện-hạch,
số đó là một nguyên bội-số của số âm điện-tử chạy chungquanh.
Điện-hạch thành bởi những dương điện-tử, mà Dương điên-tử
lại phân ra có Proton và Neutron.
Proton là dương điện tử toàn chất dương và Neutron là một
thứ cũng nặng bằng Proton mà không có một chút điện nào,
nó ví như những con đệm để hoà, ta gọi nó là trung-hoà-tử là
neutron vậy.
Dương và âm điện-tử mà bật ra cũng bởi ảnh hưởng quangtuyến Alpha, khi neutron mất một âm điện-tử thì thành ra
dương điện-tử.
LỚP NGOÀI CỦA NGUYÊN-TỬ
Âm điên-tử là những trái cầu nhỏ li-ti chạy chung quanh điệnhạch, tức là những Électron tuy nó không quan trọng bằng
dương điên-tử, nhưng cũng nhờ nó mà các nguyên-tử có tính
cách hoá-học hay lý-hoc khác nhau; nó có tính cách bồi thêm
cho những nguyên-tử bị mất âm điện-tử trong khi nó quay thật
nhanh chung quanh điện hạch và nhờ có cái tính âm mềm và
thuận-theo của nó, cho nên các nguyên-tử có thể phối-hợp với
nhau thành phân tử và phân-tử cũng nhờ sự giao-chuyển
nhanh của nguyên-tử mà thành sinh tế bào (cellules) và tế-bào
thành các tổ-chức (tissus) như nhục tổ-chức (tissu
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musculaire), cốt tổ-chức (tisu osseux), tỷ tổ-chức, hay thưc-vật
tổ-chức (tissu végétal).
Âm điện-tử rất nhẹ, nặng bằng 1/2.000 một dương điện-tử hay
là dương điên-tử cân nặng gấp 2.000 lần âm điện-tử.
Biết rằng cái dương điện-tử một khi đã bị phân-tách riêng ra
thì nó có sức tàn-phá mãnh-liệt, vì rằng dương điện theo KinhDịch mà giải có đức tính là mạnh bao giờ cũng "biến-động" để
dung-hoà cùng âm-điện, một âm và dương điện khi gặp nhau
mạnh thì bật ra lửa. Cũng bởi cớ đó mà các nhà Bác-học khi
chế tạo ra bom trước hết phải phân-tách nguyên-tử để lấy
riêng ra phần dương điện-tử hay là những điện hạch, mà
muốn tách ra được để lấy riêng phần dương thì phải dùng đến
quang tuyến Alpha như đã nói trên. Một khi dương điện-tử đã
phân-tách ra được thì nó đã tích luỹ một sự tàn phá khủngkhiếp các vật mà nó gặp để cướp lấy âm điện-tử. Cho nên khi
lấy được dương điện-tử rồi thì phải nghĩ cách chứa riêng nó.
Theo những thí nghiệm của các nhà Bác-học thì sự dịch chất
từ quang chất đến Hélium, rồi đến chất Chì (Plomb), như vậy
thì quang-chất ngưng lại ở chất chì. Có lẽ vì lý do ấy mà người
ta lấy chì để ngăn đựng dương điện-tử.
SỨC TÀN PHÁ CỦA NGUYÊN TỬ
Một khi đã tìm được chất chì thì người ta ép rất nhiều dương
điên-tử vào trong một trái cầu rỗng bằng chì dầy, ngoài bọc
gang, có thể chứa được dương điện-tử không cho thoát ra
ngoài và có ngòi mồi để kích nổ. Khi nổ dương điện-tử bị kích
động mạnh, tức lên và nổ tung ra theo một áp-lực ghê-gớm
của từng dương điên-tử. Dương điện-tử thoát ra được thì lan
rộng ra một cách rất nhanh chóng, phi thường theo không-khí
và trong khi gặp các vật đều đốt cháy để cướp lấy âm điện-tử.
Trong khi các nguyên-tử vật chất bị mất hết âm điện-tử chỉ còn
dương điện-tử, cái dương điện-tử mới thành ấy lại cướp lại
của vật gần hơn nhất là phần âm điện, hiện tượng này cứ tiến
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mãi, trong một khoảnh khắc rất ngắn-ngủi mà có thể tàn phá
được những vật xa hàng bao nhiêu cây số. Sự ảnh-hưởng xa
hay gần là ở sức ép nặng hay nhẹ của trái bom và những
người ở xa chỗ nổ dù bị thương nhẹ ở chân tay rồi sau cũng
chết là vì: Một khi đã nhận được một dương điên-tử thì tất
nhiên có sự tàn-phá của các tế bào các nguyên-tử gần nhất
chỗ bị thương, rồi dương điện tử này cướp âm điện-tử kia và
dương điện-tử mới thành lại phát triển đi tàn phá thêm lên là
cướp các âm điện khác, cứ lưu-chuyển như vậy đến khi người
ta chết nếu không có cách hay thuốc trừ cái phóng xạ năng
của dương điện-tử.
Không những người ta bị ảnh-hưởng mà thôi, đến các thú vật,
thực vật và kim khí, loại đá hay tất cả muôn vật trong khu-vực
hoành-hành của trái bom đường kính 30 cây số cũng đều bị
ảnh-hưởng một cách thảm khốc vậy.
Trên đây là tài liệu thu thập được về bom nguyên-tử mà Mỹ đã
thả xuống hai hòn đảo Hiroshima (ngày 6 tháng 8) và
Nagasaki (ngày 9 tháng 8) của nước Nhật vào những ngày
sắp kết thúc của thế chiến thứ II năm 1945. Thế kỷ thứ 19
khoa-học chưa được phát triển lắm, hình thức về nguyên-tử
mới là cái bóng mờ trong cõi âm-u, có quan niệm nguyên-tử
nhưng nó mới cho ta một bóng lờ mờ trên vòm trời khoa-học.
Sau dần đến thế kỷ 20 khoa-học tiến bộ thì sự khảo-cứu về
nguyên-tử học cũng nhờ sự tận-tâm nghiên-cứu mà nguyên-tử
được phát-hiện dần dần. Sự tiến-bộ về khoa-học của con
người đến trình-độ này cũng có thể nói là cướp quyền Tạohoá.
PHƯƠNG-PHÁP TÁCH RỜI HẠT NHÂN:
Muốn phân-tách để lấy ra hạt nhân nguyên-tử, các nhà Báchọc phải dùng đến một năng-lương (Énergie) rất lớn mới tách
ra được một gram hạt nhân vật chất (m). Nhà bác-học Albert
Einstein tính được năng lượng đó theo công-thức như sau:
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E = m.C2
- E Năng lực tính bằng đơn-vị ergs
- m là trọng khối của vật chất tính bằng gram.
- C Tốc-độ của ánh sáng tính bằng centimètre (phân tây).
Biết rằng tốc-độ ánh-sáng là 300.000 Km một giây hay là
30.000.000.000 Cm (ba mươi ngàn triệu phân tây).
Nếu ta lấy một khối vật-chất nặng 1 gram để làm biến ra nănglực, theo phương-trình-thức trên thì ta có được một nănglượng là:
E =1x (30.000.000.000)2 = 900.000.000.000.000.000.000 ergs.
Xem đó, chúng ta thấy được rằng: muốn có được một gram
hạt nhân nguyên-tử, người ta phải dùng đến một năng-lượng
có số-lượng đã tính như trên. Đó là năng lượng dùng để tách
hạt nhân ra khỏi các âm điện-tử, khi bom nguyên tử nổ thì
năng lượng của nó phóng ra cũng tương đương như thế. Thử
hỏi có vật-chất nào còn tồn-tại được trong một môi-trường
nhiệt-năng như thế?

NGUYỆN
Nguyện 願:Những điều mong mỏi trong lòng.
Kinh Thuyết pháp có câu:
Nguyện lời nói biến hình bác ái,
Nguyện chí thành sửa máy tà gian.
Nguyện cho Khí tịnh Thần an,
Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu.
Nguyện các Đấng đương chầu Bạch Ngọc,
Giúp thông minh lãu thuộc văn từ.
Cảm quang diêu động tâm tu,
Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô.
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NGUYỆN VỌNG
願望
F: Désir.
Nguyện-vọng 願望: Mong ước.
Đức Hộ Pháp nói:"Dân Việt Nam chưa được mãn nguyện cho
sự lãnh-đạo của những bậc giả thương dân chúng đó. Vậy có
câu "Dĩ Đức phục nhân" tức nhiên lập Hòa-bình bằng nhân
đức; mà chính các vị lãnh-tụ không thực-hành được mảy-may
nào cả thì đừng trông chi họ đem hạnh-phúc và đem nguyệnvọng chân-chánh đến cho dân chúng được. Dầu cho phải thay
màn như vậy nữa, dân chúng Việt-Nam chắc chắn không bao
giờ đạt vọng được, cũng vì sự bất lực của quyền đời như vậy.
Mọi sự biến-chuyển đều do Đức Chí Tôn, còn sự lập đời cũng
do Đức Chí-Tôn định phận cho các Thiên mạng rồi thì còn chi
mà khó nữa; chỉ đi đúng chơn truyền của Đạo và trọn tuân lịnh
của Đức Hộ Pháp thì xong mọi việc, các Em cũng đã hiểu rồi!"

NGUYỄN AN NINH (Tên)
Nguyễn An Ninh là nhà cách mạng Việt Nam. Ông là con của
nhà chí sĩ Nguyễn An Khang, người ở Quán Tre- Hốc môn,
thuộc tỉnh Gia Định (Nam Việt-Nam). Ông là một nhà cách
mạng chân chánh, từ chối mọi vinh sang của người Pháp, suốt
cuộc đời Ông hy sinh vì chính nghĩa. Tương truyền rằng ông
Nguyễn An Ninh xin cha cho qua Pháp để du học. Ông
Nguyễn An Ninh phải vào Lăng Ông (Bà Chiểu) thề quyết hứa
với Cha là không bao giờ vì bả vinh hoa, mùi phú quí mà quên
non nước Việt. Sau khi du học ở Pháp về, Pháp thấy ông là
người có tài đức nên ban phẩm tước cho, Ông một mực chối
từ và quyết sống cảnh thanh đạm. Ông giả dạng là người bán
dầu cù là để hoạt động Cách mạng. Năm 1928 Đảng của
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Nguyễn An Ninh ra đời ở vùng Hốc môn- Bà điểm với mục
đích và chí hướng là chống Pháp.
Có lần ông viết cho tờ "La Cloche" ở Sài-Gòn. Tờ báo (Tiếng
Chuông) này bị đình bản và ông bị bắt giam. Sau được tha rồi
cũng tiếp tục cuộc Cách mạng. Ông luôn luôn binh vực cho
giới cần lao, rồi lại bị bắt. Cứ vào tù, ra khám, sau cùng bị đày
đi Côn Đảo. Ông mất vào tháng 7 năm 1943 tại Côn Đảo. Đó
là cuộc đời và lý sống của một nhà Cách mạng chân chánh
Việt Nam.
Sự nghiệp văn chương của Ông còn lại sau khi chết là: Tôn
giáo, Hai Bà Trưng và Dân ước (Quyển này dịch theo sách
"Du Contrat Social" của Jean Jacques Rousseau. Tất cả
những quyển sách trên, ông đều viết bằng Quốc ngữ).
Ông Nguyễn An Ninh có lần nhập xác tại thành Thrascon
(Pháp Quốc) năm 1946 giữa 1.000 chiến sĩ Việt Nam nói rằng:
"Duy tâm cách mạng vô hình còn dễ hơn làm cách mạng hữu
hình. Khi còn ở thế thì Ta lo việc nước theo hữu hình, còn nay
Ta đã thác rồi thì ta cũng vẫn lo việc nước về mặt vô hình đó
vậy".

NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585)
- Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ là người
làng Trung Am, Huyện Vĩnh Lại, Tỉnh Hải Dương, sanh năm
Tân Hợi (1491) đời Hồng Đức vua Lê Thánh Tôn. Ông đậu
Trạng Nguyên năm Ất Mùi (1535) đời Mạc Đăng Doanh. Ông
làm quan được 8 năm, đến chức Lại Bộ Tả Thị Lang. Tính tình
cương trực, ông dâng sớ hạch 18 vị quan lộng quyền. Sau ông
về trí sĩ dựng lên trong làng một cái am gọi là Bạch-Vân-Am
để dạy học trò cùng hưởng thanh nhàn, ngâm thi vịnh nguyệt.
Trong hàng môn đệ ông có Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu
Khánh và Nguyễn Dữ là những bậc trí tài xuất chúng. Vua Nhà
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Mạc cảm phục tài đức ông, nên mỗi khi trong Triều có điều chi
quan trọng, vua liền sai người đến hỏi ý kiến ông, vì ông giỏi
về Dịch học và thuật số, đoán đâu trúng đó. Ông lại làm nhiều
thơ Quốc Âm có ý khuyên đời nên ăn ở theo đạo nghĩa. Ông
có để lại một tập thơ gọi Bạch-Vân Thi-Tập và một tập Sấm
gọi là Sấm Trạng Trình. Ông được nhà Mạc phong cho chức
Lại Bộ Thượng Thơ, tước Trình Quốc Công, nên thời nhân gọi
ông là Trạng Trình. Ông mất ngày 18 tháng giêng năm Ất Dậu
(1585) thọ 95 tuổi.
Nay, trong cửa Đạo Cao-Đài, Ông đứng đầu Tam Thánh ký
Hòa-ước cùng Đức Chí-Tôn, phải thực hiện hai điều: BÁC ÁICÔNG BÌNH. Truyện ký có ghi rõ:
"Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời mat
Lê, thi đậu Trạng-nguyên, tước vị là Trình Quốc Công, tục gọi
là Trạng-Trình, giáng Cơ tự xưng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là
vị Sư phó của Bạch Vân Động".
Từ xưa đến nay, nước ta đã sản xuất biết bao nhiêu bực nhơn
tài lỗi lạc, nhứt là tuổi còn xuân mà đối đáp tài tình.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo có nói về Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Khi có ông Huyện đến viếng trường- ông Huyện này tên
Thằng- thấy cậu ăn mặc xốc-xếch mới ra câu đối:
-"Học trò là học trò con, quần áo lon son là con học trò."
Ông liền đối ngay:
-"Ông Huyện là ông Huyện Thằng, Ăn nói lằn nhằn là thằng
ông Huyện".
Tinh thần không chịu thua mà còn ứng đối cao kỳ là khác.Lớn
lên ông đỗ Trạng Nguyên đời Mạc Đặng Dung (1530-1540)
làm quan được 8 năm, được thăng lên Lại Bộ Tả Thị Lang thì
xin qui điều. Ông về quê dựng Bạch Vân Am, sống làm cư sĩ.
Về sau vua Mạc lại gia phong chức Lại Bộ Thượng-Thư Thái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phó Trình-Quốc-Công. Vì thế nên người ta thường gọi ông là
Trạng Trình. Ông là người học thức uyên bác, lại am tường
Dịch lý, điều gì cũng tiên tri trước được. Mười quyển Bạch Vân
Thi Tập mà ông truyền lại gồm nhiều bài "Thơ Sấm" rất đúng
với thời cuộc mỗi ngày một đến. Hiện nay ông đại diện cho
nhơn loại ký Hòa-ước thứ ba với Đức Thượng Đế để thực thi
Luật thương yêu và Quyền công chánh. Trước Tòa Thánh Tây
Ninh có tượng hình ông cùng với Đức Tôn Dật Tiên và VictoHugo đang ký Hòa ước đại ý: "Nếu người thế gian có đủ
thương yêu và trọn công bình thì quyền Thiêng Liêng sẽ nhìn
nhận ngôi vị Thần, Thánh, Tiên, Phật của họ."

NGUYỄN DU (1766-1820)
Đức Nguyễn Du giáng Cơ, ngày 21-7-Giáp Tuất (30-8-1934):
Thưa chào quí vị. Tệ sĩ hằng nghe cảm mộ và cũng là người
một hội một thuyền, nên bạo gan đến chung cùng bàn luận.
Bác Thanh Tâm Tài Nhân đời hằng ít có, đắc thời thì cần
nhiếp chánh hóa dân, thất thế nắm văn chương tô điểm tục.
Thưa cùng quí Ngài. Giọt huyết lệ của Tệ sĩ đổ tại bổn Kiều,
chẳng khác chi câu văn ai oán của mấy Ngài nơi: "Nữ Trung
Tùng Phận".
"Khối đa sầu có thể nhắc sầu,
"Tâm ái quốc rộng thương phục quốc."
Cười... Tệ sĩ không muốn viết.
THI
Dặm hồng không ngán trộm phong ba,
Đồ ngọc mong tô đẹp nước nhà.
Mượn bóng hồng nhan lau nét hận,
Cậy đường phong nguyệt trổi hơi hòa.
Khóc than thổ võ thanh lâu khách,
Thúc giục quan nha cậy mụ Bà.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Dời đổi triều đình Từ-Hải chí,
Chấn hưng văn hiến tiếng diêu ca.
Có nhiều câu chưa đoạt ý nhưng quen văn pháp rất nhiều
không trọn phù ba như trước, dạ câu thi thường làm mới hay,
bỏ lâu ra lụt. Thăng.
(Trích Danh nhân tri Thiên đạo của Quang Minh)
Tiểu sử: Nguyễn Du hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn
Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn
chương vượt hẳn bạn bè, nhưng học vị chỉ là Tam trường (Tú
tài). Nguyễn Du gặp nhiều khó khăn hồi còn thanh niên. Mười
một tuổi mồ côi cha, mười ba tuổi mất mẹ, suốt đời trai trẻ ăn
nhờ ở đậu: hoặc ở nhà anh ruột (Nguyễn Khản), nhà anh vợ
(Đoàn Nguyễn Tuấn), có lúc làm con nuôi một võ quan họ Hà
và nhận chức nhỏ: chánh thủ hiệu uý. Do tình hình đất nước
biến động, chính quyền Lê Trình sụp đổ, Tây Sơn quét sạch
giặc Thanh, họ Nguyễn Tiên Điền cũng sa sút tiêu điều: "Hồng
Linh vô gia, huynh đệ tán". Nguyễn Du trải qua 10 năm gió bụi.
Năm 1802, ra làm quan với triều Nguyễn được thăng thưởng
rất nhanh, từ Tri huyện lên đến Tham tri (1815), có được cử
làm chánh sứ sang Tàu (1813). Ông mất vì bệnh thời khí (dịch
tả), không trối trăn gì, đúng vào lúc sắp sửa làm chánh sứ
sang nhà Thanh lần thứ hai.
Nguyễn Du có nhiều tác phẩm. Thơ chữ Hán như Thanh Hiên
thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục. Cả ba tập này,
nay mới góp được 249 bài nhờ công sức sưu tầm của nhiều
người. Lời thơ điêu luyện, nhiều bài phản ánh hiện thực bất
công trong xã hội, biểu lộ tình thương xót đối với các nạn
nhân, phê phán các nhân vật chính diện và phản diện trong
lịch sử Trung Quốc một cách sắc sảo. Một số bài như Phản
chiêu hồn, Thái Bình mại ca giả, Long thành cầm giả ca, đã
thể hiện rõ rệt lòng ưu ái trước vận mệnh con người. Những
bài viết về Thăng Long, về quê hương và cảnh vật ở những
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nơi Nguyễn Du đã đi qua đều toát lên nỗi ngậm ngùi dâu bể.
Nguyễn Du cũng có gắn bó với cuộc sống nông thôn, khi với
phường săn thì tự xưng là Hồng Sơn liệp hộ, khi với phường
chài thì tự xưng là Nam Hải điếu đồ. Ông có những bài dân ca
như Thác lời con trai phường nón, bài văn tế như Văn tế sống
hai cô gái Trường Lưu, chứng tỏ ông đã tham gia sinh hoạt
văn nghệ dân gian với các phường vải, phường thủ công ở
Nghệ Tĩnh. Tác phẩm tiêu biểu cho thiên tài Nguyễn Du là
Đoạn Trường Tân Thanh và Văn tế thập loại chúng sinh, đều
viết bằng quốc âm. Đoạn trường tân thanh được gọi phổ biến
là Truyện Kiều, là một truyện thơ lục bát. Cả hai tác phẩm đều
xuất sắc, tràn trề tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, phản ánh sinh
động xã hội bất công, cuộc đời dâu bể. Tác phẩm cho thấy
một trình độ nghệ thuật bậc thầy.
Truyện Kiều đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn
hoá Việt Nam. Nhiều nhân vật trong Truyện Kiều trở thành
điển hình cho những mẫu người trong xã hội cũ, mang những
tính cách tiêu biểu Sở Khanh, Hoạn Thư, Từ Hải và đều đi vào
thành ngữ Việt Nam. Khả năng khái quát của nhiều cảnh tình,
ngôn ngữ, trong tác phẩm khiến cho quần chúng tìm đến
Truyện Kiều, như tìm một điều dự báo. Bói Kiều rất phổ biến
trong quần chúng ngày xưa. Ca nhạc dân gian có dạng Lẩy
Kiều. Sân khấu dân gian có trò Kiều. Hội họa có nhiều tranh
Kiều. Thơ vịnh Kiều nhiều không kể xiết. Giai thoại xung quanh
cũng rất phong phú. Tuồng Kiều, cải lương Kiều, phim Kiều
cũng ra đời. Nhiều câu, nhiều ngữ trong Truyện Kiều đã lẫn
vào kho tàng ca dao, tục ngữ. Từ xưa đến nay, Truyện Kiều
đã là đầu đề cho nhiều công trình nghiên cứu, bình luận và
những cuộc bút chiến. Ngay khi Truyện Kiều được công bố
(đầu thế kỷ XIX) ở nhiều trường học của các Nho sĩ, nhiều văn
đàn, thi xã đã có trao đổi về nội dung và nghệ thuật của tác
phẩm. Đầu thế kỷ XX, cuộc tranh luận về Truyện Kiều càng sôi
nổi, quan trọng nhất là cuộc phê phán của các nhà chí sĩ Ngô
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Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng phản đối phong trào cổ xuý
Truyện Kiều do Phạm Quỳnh đề xướng (1924).
Năm 1965, Nguyễn Du chính thức được nhà nước làm lễ kỷ
niệm, Hội đồng hoà bình thế giới ghi tên ông trong danh sách
những nhà văn hoá thế giới. Nhà lưu niệm Nguyễn Du được
xây dựng ở làng quê ông xã Tiên Điền. Trường viết văn để
đào tạo những cây bút mới mang tên ông.
Nguyễn Du: giáng cơ ngày 30-8-1934:
Bậc Thanh tâm tái nhân đời hằng ít có.
Đắc thời thì cầm nhíp chánh hóa dân,
Thất thế nắm văn chương tô điểm tục.

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888)
Ông hiệu Trạch Phủ, quê làng Tân Khánh, huyện Bình Dương,
tỉnh Gia Định. Bị mù, ngồi nhà dạy học, nên còn được gọi là
Đồ Chiểu. Sau về Ba Tri, tỉnh Bến Tre dạy học, bốc thuốc. Tác
phẩm chính gồm có: Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Ngư
tiều y thuật vấn đáp.
Trong truyện thơ Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu đã sáng
tác ra chàng Nho sinh họ Lục rất đặc biệt:
Câu 9-12 tả họ Lục xuất thân từ cửa Khổng sân Trình, theo
nghiệp Nho gia:
Đặt tên là Lục Vân Tiên,
Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành.
Theo thầy nấu sử sôi kinh,
Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao.
Sau khi thọ nạn, mù mắt, chàng thư sinh họ Lục nương thân
cửa chùa (Phật) và được ông Tiên (Lão) ban thuốc Tiên chữa
cho mắt được sáng lại. Câu 1665-1668 tả:
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Đoạn này tới thứ ra đời,
Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.
Nửa đêm nằm thấy ông Tiên,
Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.
Như vậy, dù Nguyễn Đình Chiểu không phát biểu về Tam giáo
đồng nguyên hay đồng tông, tác giả qua cách hư cấu một
truyện thơ đã cho thấy tinh thần Tam giáo đề huề, không có
giới hạn, thành kiến, ngăn ngại.
Tóm lại trải qua các triều đại, trong mười chín thế kỷ, tuy sử
sách không còn lưu giữ được nhiều, nhưng bằng những tư
liệu văn học còn sưu tập được, với các tác giả tiêu biểu, đã
thấy rõ rằng ở Việt Nam đã được xác lập sớm và rất lâu dài
các quan điểm trong sáng về:
- Tam giáo đồng nguyên hay Tam giáo nhất nguyên (cùng một
nguồn phát sinh),
- Tam giáo đồng tông (cùng một ông tổ sinh ra),
- Tam giáo nhất gia (cùng một nhà),
- Tam giáo đồng quy (cùng đi về một đích).
Các dẫn chứng văn học trên đây cũng cho thấy từ xưa dân tộc
Việt Nam đã biết đối chiếu Tam giáo để tìm đến chỗ đồng nhất
lý. Trong khi đó ở châu Âu, mãi đến nửa cuối thế kỷ XX người
ta mới biết đến khoa tôn giáo đối chiếu (comparative religions),
khởi sự từ năm 1939 tại Viện đại học Oxford, nước Anh. Nói
cách khác, ở Việt Nam ngay từ xa xưa đã sẵn có con đường
Tam giáo đồng nguyên để rồi sẽ dẫn đến hệ luận là vạn giáo
nhất lý. Nghiên cứu con đường Tam giáo Việt Nam trong tinh
thần đồng nguyên và nhất lý cũng là để sau này góp phần tìm
hiểu diễn trình Dịch hóa, chu nhi phục thủy: Từ Đại đạo phát
sinh Tam giáo đạo; từ Tam giáo đạo trở về nguồn gốc Đại đạo.
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NGUYỄN MẠNH BẢO (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Với một tấm lòng vàng quí báu ông
NGUYỄN MẠNH BẢO đã khảo-cứu KINH này trong 20 năm
công phu mới xuất-bản ra đời để cùng đồng-bào và các Đạo
hữu được một phần nào thấu-triệt được ĐẠI ĐẠO, thì "Đại
Đạo tri hành thiên hạ vi công" không còn lâu vậy. Vì lẽ ấy BầnĐạo giới-thiệu với tất cả đồng-bào Việt-Nam cũng như tất cả
dân tộc hiểu biết và trân trọng Hòa-bình quyển KINH này.
Trong đó có tiềm tàng một cái gì Thiêng-liêng của nhân loại,
của vũ-trụ. Bần-Đạo mong rằng KINH này sẽ phổ biến trong
khắp thế-giới của loài người."

NGUYỄN NGỌC THƠ (Tên)
(Xem Thái Đầu Sư Thái-Thơ-Thanh)
Nguơn linh Ngài là Từ Hàng Ðạo Nhơn
Tức là Quan Âm Bồ Tát. Tầm nguyên thì Phật Từ Hàng tu đắc
Đạo ở Phổ Đà Sơn, "Phổ Đà Sơn giải qủa Từ Hàng" cũng là
Quan Âm Bồ Tát.
Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh, thế danh là Nguyễn Ngọc Thơ,
tên thật là Nguyễn Văn Tơ, sanh năm 1873 tại quận Bãi Xàu
tỉnh Sóc Trăng, sau lên Sài gòn lập nghiệp ở Tân Định. Thân
sinh là Ông Nguyễn Hưng Học, cháu ruột của Trung Quân
Nguyễn Văn Thiền, vốn dòng trâm anh thế phiệt, Trung hưng
công thần
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ có chấp nối duyên vợ chồng với Bà
Lâm ngọc Thanh ở Vũng Liêm, tục gọi là Bà Huyện Xây (Lâm
Ngọc Thanh). Hai Ông Bà đều được Đức Chí Tôn độ theo
Đạo. Về sau bà Lâm Ngọc Thanh đắc phong Nữ Đầu Sư,
Thánh danh là Lâm Hương Thanh.
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Ngày 2-7-Bính Dần (dl 9-8-1926), Đức Chí Tôn phong Ngài
Thơ làm Phối Sư phái Thái, cầm quyền Thái Chánh Phối Sư,
Thánh danh là Thái Thơ Thanh.
Ngày 17-2-Quí Dậu (dl 12-3-1933), Ngài Thái Thơ Thanh được
thăng lên Quyền Thái Đầu Sư.
Cả hai nhà nghiệp chủ này vừa giàu sản nghiệp lại vừa giàu
đạo đức nên đã góp một công quả rất lớn trong buổi đầu như
mua đất hiến làm Toà Thánh và các cơ sở…
Bài Thánh Ngôn Ðức Chí Tôn dạy Ngài Ðầu Sư
Thái Nương Tinh. Ðức Chí Tôn nói:"Thiên cơ Thầy đã thố lộ
nơi Thơ, rán xem đó mà liệu trong lúc sau nầy".
Ngày 08-12-Bính Dần (dl 11-1-1927) Ðức Chí Tôn giáng dạy
Ngài Thái Thơ Thanh như sau:
ÐS. II. 177: "Thơ, con đừng lo lắng về Chơn thần con lắm vậy
nghe...Nhiều phen Thầy nghe con vái, nhưng mà ngày giờ
chưa đến nên Thầy chưa nói. Ngày nay Thầy tỏ thiệt cho con
hiểu. Con là một chơn linh cùng Quan Âm Bồ Tát. Con đã hiểu
rồi, vậy từ đây phải biết mình trân trọng mà trau giồi tánh hạnh
nghe.
Thầy chẳng nói căn cội của Nương e con giận. Vậy Thầy cũng
nói luôn để cho anh em nhìn nhau, thương yêu nhau. Nó là
Văn Thù Bồ Tát tái thế, nghe à! Nó lập ngôi vị cho con, nó đi
một đường với con mà hành Đạo cho tới ngày hai con đến đắc
quả đặng trở về cùng Thầy.
Lâm Thị Ái Nữ! như lời Thầy nói thì hai con phải thương yêu
nhau hơn nữa, hầu sau khỏi thẹn với nhau, nghe con!"
Lúc 12g30 trưa ngày 26-06-Bính Dần (dl: 04-08-1926)
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ cầu nguyện Thầy. Thầy giáng dạy:
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"Con Thơ, sau này Thầy sẽ trọng dụng con. Con là ngọn đèn
thứ nhì để đốt cho thiên hạ chúng sanh thấy đường mà đi.
Ngày giờ gần hết, con phải ráng trai giới cho khá đặng luyện
Đạo cho dễ. Con phải nghe Thánh Ngôn dạy cách trai giới.
Phải đó Thơ, con cũng ráng theo Trung mà truyền mối Đạo.
Từ đây, Thầy đặng gặp hai ngọn đèn sáng lạng vô cùng.
Thơ, con tụng Kinh Ngọc-Hoàng thường ngày động đến tòa
sen của Thầy à con! Con lâu lâu tụng đặng cho nhớ và hiểu
nghĩa, chớ chẳng phải tụng kinh mà thành Tiên Phật đặng.
Con phải luyện Đạo mới thành đặng chớ! Thơ, con ráng tập
chấp bút, Thầy chỉ vẽ cho. Thơ nghe! Khi con ngồi thì Thần
con cho tỉnh, chẳng nhớ chi hết. Khi Thầy giáng thì làm cho
con khó chịu một chút, rồi Thầy dạy con viết, mường tượng
như con đặt ra vậy, mà không phải con đặt đâu. Thầy đưa
Thần con theo Thầy lên không, đặng Thầy dạy nó viết chữ chi
thì nó cứ viết theo, chớ nó không biết gì hết. Khi ấy con có hơi
khó chịu, như điển dính tay con vậy. Ấy là Thầy giáng, song
con đừng có lòng sợ thì Thầy mới dễ giáng. Đãi, con lấy 9 cây
nhang đặng Thầy làm phép trấn Thần cho nó".
Ngài Nguyễn Ngọc Thơ chấp bút. Ngày 28-6-Bính Dần (dl: 68-1926).
Thầy dạy: Cái trách nhậm của ba con rất quan hệ trong việc
Đạo, nhứt là Thơ, con đã hưởng chán mùi trần, con đã đủ biết
điều hay điều dở ở đời nầy ra làm sao. Con phải riêng nghĩ lại
tiền căn mà đừng mến hồng trần, vì là chốn khổ hải đó con ôi!
Thơ, như con không chê việc phò cơ thì Thầy cho chấp cơ với
Hậu những lúc có đàn tại nhà con. Còn bạn phò loan của Hậu
còn lâu gặp. Thầy đã cho phép nó kiếm tập rồi.
Con khá nghe lời Thầy, việc bút cơ là việc lớn trong Đạo, nên
khi nào phò cơ chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo
lượng điều chi trong trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh
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chí Phật của con mà làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà
Thầy đã định.
Con ôi! Cái bả vinh hoa, con đã thấy tường tận rồi, nào có ra
chi, chi bằng biết Đạo hết lòng độ vớt chúng sanh, trẻ thơ
trông cậy nơi con nhiều đó con à! Cái công quả ấy, nếu con
làm được thì con hưởng nhãn tiền, vì con làm nghĩa cho nhơn
sanh thì con được toại chí, rồi cái đạo tâm của con nó nở như
tòa sen. Con sẽ thấy ấn chứng nhãn tiền, chớ không phải đợi
sau mới thấy đâu. on đã hiểu ý Thầy chưa? Tự ý con muốn
định sao, Thầy cho vậy. Lịch, con truyền Đạo cho Thơ rõ.

NGUYỄN NGỌC TƯƠNG (1881-1951)
Là một Chức sắc Đại Thiên phong có tên là TƯƠNG (Nguyễn
Ngọc Tương) làm Đốc phủ, Chủ quận Cần Giuộc, nhập môn
vào Đạo Cao Đài, được Đức Chí Tôn phong là Thượng Chánh
Phối Sư Thượng Tương Thanh. Sau nầy, Ngài tách ra lập Chi
phái Bến Tre.
- Ông Nguyễn-Ngọc-Tương Tri-phủ chủ Quận Cần-giuộc, là
người đứng vào số 05 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Ông Nguyễn Ngọc Tương sanh ngày 26-5-Tân Tỵ (dl: 22-61881) tại làng An Hội, tỉnh Bến Tre, thuở nhỏ học tại Collège
Mỹ Tho, rồi lên Sài Gòn học ở Lycée Chasseloup Laubat, đậu
bằng Thành Chung năm 1902, xin làm Thơ ký phòng Thượng
Thơ. Làm nơi đây được một năm thì xin về làm Thơ ký nơi
Tòa Bố tỉnh Bến Tre suốt 17 năm liền.
Năm 1919, thi đậu ngạch Tri Huyện, được bổ làm Chủ Quận
Châu Thành Cần Thơ, rồi Chủ Quận Hòn Chông (Hà Tiên).
Đến năm 1924 thì đổi về làm Chủ Quận Cần Giuộc, qua năm
1927 đổi ra làm Chủ Quận Xuyên Mộc (Bà Rịa).

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

344

▐ Q.2 VẦN NG

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Ông nhập môn vào Ðạo Cao Ðài vào tháng 2 năm Bính Dần
(1926), thọ phong Thượng Chánh Phối Sư ngày 17-5-Bính
Dần (dl: 26-6-1926). Năm 1930, thăng lên Quyền Ðầu Sư.
Ðầu năm 1934, ông Nguyễn Ngọc Tương và Lê Bá Trang tách
khỏi Tòa Thánh Tây Ninh, rút về làng An Hội lập Ban Chỉnh
Ðạo và sau đó biến thành Chi phái Bến Tre.
Ngày 8-01-Ất Hợi (dl: 11-2-1935) Ðại Hội Vạn Linh phái Bến
Tre bầu ông Tương lên làm Giáo Tông phái Bến Tre.
Ngày 7-04-Ất Hợi (dl: 9-5-1935) cử hành Lễ Ðăng điện cho
Ngài Tương lên ngôi Giáo Tông ở Thánh Thất An Hội Bến Tre,
và từ đó, Thánh Thất An Hội gọi là Tòa Thánh Bến Tre.
Từ năm 1942 đến 1951, ông Tương thường nhập tịnh trong
Tịnh Thất riêng, lúc đó ông thường tự xưng là Lý Giáo Tông.
Ngày 14-4-Tân Mão (dl 19-5-1951), ông Tương qui, tháp được
xây dựng ngay trước Thánh Thất An Hội, Bến Tre.
Ðức Quyền Giáo Tông giáng cơ cho biết: Ông Nguyễn Ngọc
Tương là chơn linh của Ngô Tôn Quyền tái kiếp.

NGUYỄN NHẠC (ĐỐI VỚI CAO ĐÀI) (Tên)
Từ khi Chúa Trịnh Sâm lui về Thuận Hóa, đất Quảng Nam lại
thuộc về Tây Sơn. Năm Bính Thân (1776) Nguyễn Nhạc sai
em là Nguyễn Lữ đem thủy quân vượt bể vào đánh Gia Định,
lấy được Sài gòn, Chúa Nguyễn phải chạy về Biên Hòa.
Nguyễn Nhạc thấy thế mình mỗi ngày một mạnh, bèn sửa lại
thành Đồ Bàn, rồi đến tháng 3 năm Bính Thân (1776) tự xưng
là Tây-Sơn-Vương và phong chức cho mọi người. Nguyễn
Nhạc ra Bắc viếng Lê Chiêu Thống có nói: "Vì họ Trịnh hiếp
chế cho nên chúng tôi ra giúp nhà Vua; nếu bằng đất nước họ
Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì
một tấc cũng không dám lấy, xin mong nhà Vua gắng sức làm
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việc, giữ yên cõi đất để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là phúc
của hai nước đấy". Hôm sau anh em Tây Sơn rút về Nam.
_______________________________

Chợ lớn, 5-6-Bính Tý
Nguyễn Nhạc, chào chư Đại Đức.
Gặp bạn tâm đầu để chơn viếng nghĩa.
-Cao Tiếp Đạo bạch thầm:…
-Dạ, một tâm này một tình kia chẳng khác, nên mới có câu
"Đồng bịnh tương thân, đồng khí tương cầu". Cao Quân nghe:
Lưỡi gươm khởi nghĩa dựng Nam đô,
Là phép tự do định địa đồ,
Lê thứ Trịnh còn gầy đất Bắc,
Phong cương Nguyễn hỡi chém Nam đô.
Phân đôi đất Việt non hoành định,
Xẻ nửa Nam châu rước quỉ vô…(thiếu)
Ngày 12-2-Giáp Tuất (dl:22-2-1934) tại Phạm Môn, Tây Sơn
Nguyễn Nhạc có giáng cơ nguyên văn như:
Tây Sơn Nguyễn Nhạc
Xin chào nhà chư Đại Triết – Cười! Cảm ơn hoài cố hậu tình.
Thưa cùng chư vị, tục ngữ có câu: "Đồng bịnh tương thân,
đồng khí tương cầu" nên Tiểu nhân nầy mạo hiểm đến thỏ thẻ
đôi lời: Ôi! chẳng biết công bình của thế là dường nào mà
ngẫm lại nhiều mặt anh hào vẫn để nhục nơi cõi hư không
thanh bạch, mà thỉnh thoảng tai nghe Tây Sơn thế nầy, Tây
Sơn lẽ nọ. Chiếu theo một đoạn lịch sử láo xược, dối gian mà
làm cho nhục cho kẻ tận trung vì nước, thật là buồn. Tiểu nhân
nhớ khi sanh thời nhằm một thế kỷ Việt Quốc khuynh nguy,
thần gian nghịch thạnh. Nào là xua quyền, nào là cầu mị. Trịnh
thắng Mạt suy, Nguyễn Cường Bắc phản. Trong, vua không
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biết cầu hiền, ngoài chúa cả lòng soán nghiệp. Ai đã để trí
cùng ông thì thấy rõ ác cường hiền bại. Một khoảng đất Thanh
hóa sản xuất lắm tài tình, những mỗi khóa mục tại Kinh thì
gian quan đánh rớt. Dân đồng dân, nước đồng nước, mà thân
tôi tớ với quan viên xa cách như trời với vực.
Thưa cùng quí vị, lê thứ đối quốc quyền chưa dễ tự nhiên gây
loạn lạc. Cái sợ oai quyền cho đến nỗi ngoại hình hèn yếu là
bịnh của nhà Nam, chẳng dễ chi một Tiểu nhơn nầy làm cho
náo động nổi sôi dân khí. Dân Nam khi ấy vì ăn oán uống hờn
nên mới giúp cho Tệ đây ra khởi nghĩa vì dân, vì nước, đành
dâng mảnh tâm hồn, phá hai Chúa điêu tàn, giúp Nam phong
thống nhất. Hỏi nếu lấy lẽ công suy đoán thì tội phước định lẽ
nào? Chư vị phân dùm nghe thử?
- Dạ, đa tạ! - Dạ, nhục vinh chỉ do thắng bại mà thôi, có phải?
-Dạ, vậy thì sở hành quyết thắng của chư vị sẽ mỹ mãn, nồng
nàn, ước sao chư vị lớn gan như chúng tôi buổi nọ.
Chúng tôi xin truy căn thì nguyên tổ bốn đời của Nguyễn Nhạc
là họ Hồ, cùng tổ với Hồ Quí Ly ngày trước; người ở huyện
Hưng Nguyên đất Nghệ An, gặp lúc Chúa Nguyễn, Chúa Trịnh
đánh nhau, bị bắt đem vào ở ấp Tây Sơn thuộc đất Qui Nhơn.
Đến đời ông thân sinh là Hồ Qui Phúc dời nhà sang ở ấp Kiên
Thành, nay là làng Phù Lạc, huyện Tuy Viễn, sanh được ba
người con: con trưởng là Nhạc, thứ là Lữ, thứ ba là Huệ. Anh
em ông Nhạc muốn khởi loạn mới lấy họ mẹ là Nguyễn để
khởi sự cho dễ thu phục nhơn tâm, vì rằng đất trong Nam là
đất của Chúa Nguyễn. Nguyễn Nhạc trước làm Biện Lại ở Vân
Đồn, cho nên sau người ta kêu là Biện Nhạc. Nhưng vì tánh
hay đánh bạc tiêu mất cả tiền thuế sợ phải tội bỏ đi vào rừng
làm giặc. Đến năm Tân Mão (1771) mới lập đồn trại ở đất Tây
Sơn chiêu nạp quân sĩ, người theo về càng ngày càng đông,
thường hay lấy của nhà giàu chia cho người nghèo cho nên
những kẻ nghèo khó theo phục rất nhiều. Mục đích Nguyễn
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Nhạc muốn nhờ Đạo đính chánh với dân Việt Nam về cái án
lịch sử cho ông là ngụy, là loạn. Cũng còn khuyến khích cái
lớn gan của kẻ "áo vải" đã vì hạnh phúc của đồng bào trải gan
liệt sĩ thống nhất sơn hà, chống giặc trong, bình giặc ngoài,
dựng đặng nghiệp đế, quốc dân lạc nghiệp âu ca. Ông lại tiên
tri sở hành quyết thắng của Đạo Cao Đài sẽ mỹ mãn, nồng
nàn như ông đã làm thuở nào. Người đời hằng tưởng rằng,
vua chúa ngoài đời có ăn thua gì đối với Đạo Cao Đài, vậy mà
khi thóat cảnh giả nầy, chơn linh họ vẫn về một cõi, biết rõ
rằng Chí Tôn đã định cho người nào nắm đặng tâm lý nhơn
sanh đem về nẻo chánh thì người đó thành công, chớ mượn
thế dựa ngoại lai để làm đài danh dự cho mình thì sớm hay
chầy cũng phải thất bại chua cay. Theo Tàu, theo Pháp, theo
Nhựt, theo Mỹ, theo Nga chúng ta đã thấy những hạng ấy chỉ
được một thời rồi quốc dân nguyền rũa muôn đời. Nên câu:
"Quan nhứt thời, Dân vạn đại". Nó thâm thúy làm sao. Qua
chẳng được bia miệng thế gian lại còn mang tội với Trời đất
quả là muội quá đỗi. Vậy mà hiện nay cũng vẫn có lắm kẻ lấy
thân dã tràng để lắp biển Đông, nghĩ cũng buồn cười. Có chi
vui bằng theo ngọn cờ cứu khổ của Đấng Từ Bi lo lau giọt
thảm cho đời, trải tình thương Đại Đồng thiên hạ. Sống được
người biết ơn, thoát được siêu thoát tâm hồn thì có gì quí
hơn?

NGUYỄN PHAN LONG (Tên)
Qua lời thuật của một báo-giới nói về Đức Quyền Giáo-Tông,
sau ngày Ông qui Thiên rằng:
-"Tôi còn nhớ, cách chừng một năm nay, sau khi ông NguyễnPhan-Long lấy tư-cách Giáo Sư Cao-Đài lên Tòa Thánh TâyNinh ngồi làm chủ-tọa "Hội Vạn-Linh" để buộc tội ông GiáoTông mà rồi cũng không có hiệu-quả, ông Lê Văn Trung kêu
tôi mà nói: cái kết-quả của "Hội Vạn linh" này không phải là để
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rửa sạch những điều họ đã vu-cáo cho tôi, mà chính là để cho
"Đạo" được thêm một tín-đồ trí-thức "Nguyễn-Phan-Long". Lại
một hôm bàn về vấn-đề Tôn-giáo, tôi nói với Ông Lê Văn
Trung:
Tôi nhớ như tuồng một nhà văn-sĩ Ăng-Lê kia đã nói:
"Tôn-giáo này mà khác với Tôn-giáo kia cũng giống như
những nhà đăng cao, tuy là khi mới trèo lên, thì người ở bên
chân núi này, kẻ ở chân núi kia, chớ chừng đến trên đảnh
cũng gặp nhau một chỗ."

NGUYỄN PHÚC VÂN (Ngoại Hầu Cường Để)
Đức Hộ Pháp tuyên bố tại phi trường Tân Sơn Nhứt ngày 1210-1954 (năm Giáp Ngọ): "Đây là di hài của Đức Kỳ Ngoại
Hầu Cường Để, quí danh là Nguyễn Phúc Vân, Ngài là đích
tôn của Đức Đông Cung Cảnh tức là Tông Chi Hoàng Tộc. Cả
toàn thể Quốc Dân đều biết dĩ vãng của Ngài. Ngài đã hy sinh
một đời sống lưu vong nơi đất khách, cốt theo đuổi một mục
đích, là làm thế nào phục hồi vận mạng Tổ Quốc, độc lập thiệt
hiện. Ngài cũng như Bần Đạo, tâm hồn của Ngài phù hạp với
tâm hồn của Bần Đạo là chẳng lúc nào Ngài phân biệt màu
sắc chánh trị, cùng đảng phái, đoàn thể, Tôn Giáo. Một kiếp
sống của Ngài, chỉ có một mục đích là làm thế nào phục sự
vận mạng Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam. Đau đớn thay! Trên
bốn chục năm lưu vong nơi đất khách. Ngài theo đuổi một mơ
vọng mà Ngài không đạt đặng. Công chưa thành, danh chưa
toại, Ngài đã thành người thiên cổ nơi đất khách quê người."
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NGUYỄN THỊ HIẾU (1887-1971)
Nguyễn Thị Hiếu (Nữ Ðầu Sư Toà Thánh Tây Ninh).
Thế danh là Nguyễn Thị Hiếu. Bà cũng là bậc tiền bối, lập
công ngay từ thuở khởi khai Đại-Đạo.Bà được Thiên phong
Nữ Ðầu Sư Chánh vị ngày 24-10 Mậu-Thân (dl 13-12-1968).
Lúc sinh thời Bà đã tự tay viết Tiểu sử cho mình, hầu phút qui
Thiên dùng làm bài Tế điện. Bà Hiếu là hiền nội của Ngài Cao
Quỳnh Cư (Cao Thượng phẩm HIỆP-THIÊN-ĐÀI).
Bà là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.
Bài thài hiến Lễ:
Tu hành gắng chí lập dày công,
Đến buổi chung qui hưởng phước hồng.
Cửa Đạo gay-go trường khổ hạnh,
Đường Tiên nhàn rỗi bước thong dong.
Lợi danh ví muốn cho đầy đủ,
Tội-lỗi càng thêm nỗi chất chồng
Cuộc thế chẳng qua trò mộng ảo,
Ngày về nhắm mắt nắm tay không!
Nữ Đầu-sư Nguyễn Hương Hiếu
Bà là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ khai Đạo

NGUYỄN THỊ KIM (Tên)
(Đây là nói lên tinh thần vua tôi của người Việt Nam)
Bà Nguyễn Thị Kim là Hoàng Phi của vua Lê Chiêu Thống.
Chiêu-Thống sợ vua Quang Trung nên đã sang Tàu cầu cứu.
Bà chạy theo không kịp về ở ẩn nơi quê nhà mười mấy năm
trời. Chừng đem hài cốt vua Lê về nước Bà lạy linh cữu Cố
quản rồi uống thuốc độc chết theo vua. Vì hy vọng của Bà là
sự thành công của vua, nên sự thất bại của nhà vua là cái chết
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của bà. Các thi nhân cảm phục tiết nghĩa ấy mà làm thi ca
tụng. Sau đây là hai bài thi:
VỊNH BÀ NGUYỄN PHI
Vạc nước làu làu thế đã long,
Bọt bèo bao quản bước long đong.
Dương trần bợ ngợ, tôi xa chúa,
Cửa Phật bâng khuâng, vợ nhớ chồng.
Trời chẳng tựa cho người máu đỏ,
Đất xin dập lấy một mồ chung.
Hai vai tôi chúa và chồng vợ,
Nước bốn ngàn năm một má hồng.
(Vô Danh)
KHÓC VUA
Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa.
Biển Bắc chín lần rồng lẫn sớm,
Non Nam một đảnh hạc về trưa.
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được cuộc đời thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.
(Vô Danh)

NGUYỄN THỊ PHẨM (Tên)
Nguyễn Thị Phẩm là con gái của Ông Nguyễn Văn Tường.
Bà là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.
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NGUYỄN THỊ RUỘNG (Tên)
Bà Nguyễn Thị Ruộng là Thân mẫu của Ngài Phạm Tấn Đãi
(Khai Đạo Hiệp-Thiên-Đài). Bà là một trong 247 người ký tên
vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ SANH (Tên)
Nguyễn Thị Sanh Bà là Hiền nội của ông Trương Hữu Đức
(Hiến pháp Hiệp-Thiên-Đài). Bà nhập môn vào Đạo sớm, Đức
Chí Tôn phong Lễ Sanh, ngày 14-Giêng Đinh Mão(dl 15-21927).Thánh danh là Hương Sanh.
Bà là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ NHIỀU (Tên)
Bà Nguyễn Thị Nhiều là Hiền nội của Ông Phạm Công Tắc
(Giáo chủ Đạo Cao-Đài) Bà hành Đạo ngay từ buổi đầu. Bà
được Thiên phong vào phẩm Nữ Chánh Phối Sư, điều hành về
Nữ phái.
Bà là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN THỊ THƠM (Tên)
Nguyễn Thị Thơm là Hiền nội của Ngài Lê thế Vĩnh (Tiếp Thế
Hiệp-Thiên-Đài).Bà Nguyễn Thị Thơm, đắc phong Lễ Sanh.
Thánh danh là Hương Thơm.Trong kỳ phong Thánh Nữ phái
lần I ngày 14 tháng Giêng Đinh-Mão (dl 15-2-1927).
Bà là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.
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NGUYỄN THIÊN KIM (Tên)
Nguyễn Thiên Kim Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ
khai Đạo

NGUYỄN TRUNG TRỰC (1838-1868)
阮忠直
Ông Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, Quản
Chơn, sinh khoảng 1838 tại Bình nhựt, huyện Cửu An, phủ
Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến-Lức, tỉnh Long
an). Tuổi trưởng thành của ông đúng lúc lịch sử bước vào giai
đoạn ngặt nghèo, bi thảm nhất, vận mệnh của dân tộc ngàn
cân treo sợi tóc, kẻ thù là bọn thực dân cướp nước phương
Tây có thế lực hùng mạnh và trang bị hiện đại.
Ngay từ khi Pháp đặt nền đô hộ nước nhà, Nguyễn Trung
Trực đã tham gia vào việc phòng thủ và bảo vệ đồn Chí Hòa
dưới quyền của lãnh binh Trương Định. Tháng 12 năm 1861,
trước phong trào nổi dậy của nhân dân ba Tỉnh miền Đông,
giặc Pháp rất hoảng sợ và khủng bố các phong trào yêu nước.
Thời gian này Nguyễn Trung Trực chiến đấu trong hàng ngũ
nghĩa quân phía Tân an nhằm bảo vệ vùng Gò-công, địa bàn
chính của nghĩa quân là vùng Bến Lức, dọc theo sông Vàm Cỏ
Đông.
Ngày 10-12-1861 Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lập
nên chiến công vang dội: đốt cháy tàu Espérance trên Vàm
Nhựt tảo làm cho địch thiệt mạng 17 người. Sau chiến thắng
này hàng loạt cuộc tấn công khác đánh vào tàu địch liên tiếp
nổ ra ở Bến Lức, Sông Trà…làm cho lực lượng Hải quân Pháp
lúng túng, bị động thấy rõ. Một viên tướng Pháp từng đánh giá
chiến thắng Nhựt-Tảo là "Khúc nhạc mở đầu cho cuộc Tổng
công kích hầu như toàn bộ các đồn lũy của người Pháp". Sau
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chiến công Nhựt-tảo, Nguyễn Trung Trực ra Huế nhận chức
Quản Cơ do triều đình phong tặng. Theo chế độ phẩm trật
quan lại thời Tự Đức thì chức Quản Cơ là bậc võ quan được
xếp vào hàng Chánh Tứ phẩm.
Ngày 20-6-1867, Pháp chiếm Vĩnh-Long, tiếp đó là các Tỉnh
Châu đốc, An giang, Hà tiên. Lúc này Nguyễn Trung Trực lui
về Hòn Chông. Khi thành Hà-Tiên rơi vào tay giặc, chẳng
những ông không nghe lịnh của triều đình trở về Bình Thuận,
trái lại Ông cùng một số nghĩa quân kiên trung xây dựng căn
cứ địa chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ tấn công địch. Ngày
16-6-1868, vào lúc 4 giờ sáng, ông chỉ huy nghĩa quân kết hợp
với nội-ứng tấn công đồn Rạch-giá. Tất cả giặc Pháp và lính
tay sai giữ đồn đều bị nghĩa quân giết sạch. Đồn Rạch-giá bị
nghĩa quân phóng hỏa đốt cháy rực trời. Sau những chiến
công vang dội của Nguyễn Trung Trực, giặc Pháp thất điên bát
đảo và đã điên cuồng truy sát nghĩa quân. Chúng tàn sát 700
người dân Rạch giá để trả thù trận tấn công đồn đó. Tên Việt
gian Trần Bá Lộc được cử từ Cái Bè đến Rạch giá để đối phó
với Nguyễn Trung Trực. Hắn đặt giải thưởng 500 đồng cho ai
bắt được hoặc dâng thủ cấp của Nguyễn Trung Trực. Độc ác
hơn nữa, hắn còn cho bắt sống Mẹ của ông khi ông bỏ Hòn
Chông ra Phú Quốc với 40 ghe chở nghĩa quân. Ngày 19-91868 tên quan Tư của Pháp cùng tên đội trưởng và 125 lính
mã tà tấn công Hàm Ninh, nghĩa quân đã nghi binh để tiêu hao
sinh lực địch rồi cuối cùng đánh úp, đẩy chúng rút khỏi Hàm
Ninh. Bọn giặc gọi thêm viện binh và quay sang tấn công
Dương Đông, Phú đông, An Thái, Phước lộc. Trong khi đó bà
vợ của Ông bị bệnh hậu-sản qua đời. Chôn cất vợ xong, ông
ẵm con đi xin sữa. Lúc đầu nhân dân còn dám cho con ông bú
thép, sau giặc Pháp khủng bố họ bỏ chạy hết vào rừng. Đứa
bé mới hơn một tháng tuổi khát sữa chết. Trong giây phút cuối
cùng nơi rừng sâu, trên tay ôm xác đứa con, mẹ thì bị bắt,
nhân dân thì bị khảo tra tàn sát dã man, nghĩa quân đang bị
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núng thế, thuốc súng không còn, thế giặc lại mạnh, ông đã
quyết định sự hy sinh và chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Trước khi tấn công một trận quyết tử, ông đã hạ lệnh tập trung
hết nghĩa quân lại giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu được
tình thế. Sau đó, Nguyễn Trung Trực đã kêu gọi đánh trận cuối
cùng. Trong trận này chỉ có một số nghĩa quân được tuyển
chọn. Trước khi ra trận ông đã quyết định hủy bỏ toàn bộ ghe
thuyền và cất dấu tất cả vũ khí. Ông gọi riêng Ngô Văn Soạn
là cận vệ thân nhất giáo ấn kiếm và để ông Soạn ở lại bảo vệ
căn cứ. Cuộc chiến diễn ra ác liệt tại vùng căn cứ, kéo dài qua
cánh đồng tràm đến bãi Ông Lang. Trên đường rút lui ông cố
tình chạy về hướng Dương Đông để xa dần vùng căn cứ. Qua
trận chiến đấu ác liệt, Ông bị thương và ngất đi, không may
ông bị sa vào tay giặc. Chúng cấp tốc đưa Ông về Dương
Đông, sau đó rút quân. Giặc Pháp vui mừng vì bắt được Ông,
chúng giở trò đối xử tử tế, đưa ông từ Rạch giá về Sai-gòn
bằng tàu Hải-Âu, suốt chặng đường dài hơn một ngày đêm,
tên Việt gian Huỳnh-Công-Tấn cố hết sức khuyên Ông theo
Pháp để hưởng chức tước lợi lộc. Ông gác ngoài tai và khẳng
khái nói: "Tôi chỉ muốn làm một chức thôi, chức gì mà có
quyền chặt đầu tất cả bọn Tây". Đến Sài-Gòn, Nguyễn Trung
Trực bị giam tại khám lớn. VIAL là tên người Pháp trực tiếp hỏi
cung ông cũng phải công nhận "Trực có gương mặt thông
minh, dễ gây thiện cảm đó là con người tự trọng, có tư cách
đáng quí và cương nghị". Sau cuộc hỏi cung, thấy không dụ
hàng được Ông, Pháp Soái bực tức nói "Ông Lịch nè, dầu
Ông sống hay chết, binh lực Pháp cũng sẽ tận diệt quân phiến
loạn xứ này". Nguyễn Trung Trực ung-dung mỉm cười đưa tay
chỉ ra sân cỏ xanh ôn-tồn đáp "Thưa Pháp Soái, chúng tôi
chắc rằng chừng nào ngoại trừ cho hết cỏ trên mặt đất thì
chừng đó mới mong trừ diệt được những người ái quốc mà
Ngài giận dữ coi là quân phiến loạn". Câu nói này sau được
coi như chân lý "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết
người Nam đánh Tây". Đô đốc Nam kỳ bấy giờ là OHIE thấy
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chẳng tài nào thuyết phục được Nguyễn Trung Trực theo Pháp
nên đã tuyên án xử tử Ông cùng một số nghĩa quân khác, bản
án được thi hành tại Rạch giá. Cái chết oanh liệt của Ông
Nguyễn Trung Trực làm xúc động lòng dân Việt Nam lúc bấy
giờ. Một nhà Nho yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt có bài thơ điếu để
ca ngợi những chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc:
Điếu Nguyễn Trung Trực
Thắng phụ nhung tường bất túc luân,
Đồi ba đê trụ ức ngư dân.
Hỏa hồng Nhựt tảo oanh thiên địa,
Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần.
Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa.
Lưỡng toàn vô úy báo quân thân.
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ,
Tu sát đê đầu vị tử nhân.
(Huỳnh Mẫn Đạt)
弔 阮忠直
勝負戎墻不足論
頹波砥柱憶漁民
Hỏa 紅 日 早 轟 天 地
劍拔堅江泣鬼神
一旦非常標櫛義
兩 全 無 úy 報 君 親
英雄強顈芳名壽
羞殺低頭未死人
Dịch thơ:
Thắng bại chi bàn việc tướng quân,
Người chài trụ đá khúc gian truân.
Lửa hồng Nhựt Tảo râm trời đất,
Kiếm tuốt Kiên-giang rợn quỉ thần
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Một sớm nhẹ mình nêu tiết nghĩa,
Đôi đường trọn chữ báo quân thân
Anh hùng cứng cổ danh thơm mãi
Lũ sống khom lưng chết thẹn đầu
(Theo bản dịch Hào khí Đồng nai của Ca Văn Thỉnh)
Tóm lại: Nguyễn Trung Trực là một nhà lãnh đạo cuộc khởi
nghĩa chống Pháp tại Kiên giang (Rạch giá) Nam phần Việt
Nam; Tục gọi là Quản Chơn hay Quản Lịch. Ngài hưởng ứng
lời kêu gọi Cần Vương của vua Tự Đức. Vào năm 1861, ông
chiêu mộ được khá đông nông dân, nổi lên đánh phá các đồn
của Pháp ở vùng Tân an, được phong chức Quản Cơ. Ông
thâu được chiến công vẻ vang vào ngày 01-12-1861, đốt cháy
rụi chiếc pháo thuyền của giặc Pháp tên là Espérance tại Vàm
Nhật Tảo, thuộc tỉnh Long an hiện nay. Sau chiến công này
ông được phong chức Thành Thú Uỷ Hà Tiên. Sau khi ba tỉnh
miền Tây bị lọt vào tay giặc Pháp, ông liền rút quân về Hòn
Chông. Vào đêm 15-6-1866, nghĩa quân của ông ở Rạch giá
giết được 5 võ quan Pháp và đoạt được hơn 100 khẩu súng
cùng một số đạn dược quan trọng. Trước lực lượng hùng hậu
của đối phương cùng thêm những người phản bội như Đỗ hữu
Phương và Trần bá Lộc tố cáo ông. Hiện tình ấy ông đành
phải hy sinh để cứu mạng hàng trăm quân sĩ, nên ông giải tán
tất cả rồi tự ra hàng. Quân Pháp vô cùng mừng rỡ, lập tức đưa
về Sài gòn để Soái phủ Nam Kỳ định đoạt. Ông Nguyễn Trung
Trực cam đành lãnh án tử hình vào ngày 27-10-1868 và bị
đem hành quyết tại Rạch giá. Tương truyền, trước khi lãnh án
tử hình, ông Nguyễn Trung Trực đã làm một bài thơ tuyệt
mạng, lời lẽ khí khái và thống thiết như sau:
Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yên gian đảm khí hữu long tuyền,
Anh hùng nhược ngộ vô dung địa,
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên
Dưới đây là bài dịch của Thi sĩ Đông Hồ:
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Theo việc binh nhung thủa trẻ trai,
Phong trần hăng hái tuốt gươm mài.
Anh hùng gặp phải hồi không đất.
Thù hận chan chan chẳng đội trời.
Để ca tụng sự nghiệp lẫy lừng của nhà Cách mạng dân tộc
Nguyễn Trung Trực, hậu thế đề hai câu đối (trích trong bài
điếu của ông Huỳnh Mẫn Đạt) đặt hai bên cổng vào Đình thờ
ông tại Kiên-giang như sau:
"Hoả hồng Nhựt tảo oanh thiên địa,
"Kiếm bạt Kiên giang khấp quỉ thần"
Nghĩa là: Lửa Nhựt tảo thiêu đốt phường cướp nước vang cả
đất trời. Kiếm Kiên giang vung lên làm cho quỉ sợ, khiếp oai
thần. Ngàn đời sau tên tuổi của Ngài còn mãi với núi sông.
Trong buổi Cao Đài Đại Đạo Ngài có giáng cơ tiên tri việc đời
việc nước, nhắc nhở chúng sanh tu hành hầu tránh cảnh
nghiệp quả trả vay rồi khóc hận
Rạch Giá, đêm 01-10 Ất Mùi (dl: 14-11-1955).
Tôn Thần NGUYỄN TRUNG TRỰC
THI
TRUNG TRỰC trải thân giúp Nguyễn trào,
Lạc Hồng ngàn thuở rạng danh cao.
Việt Nam nhứt thổ thiên niên thạnh,
Đàn nội giáng lâm tỏ ý nhau.
Trước nghi án mây sầu vần vũ,
Bấm đốt tay xem thử máy Trời.
Thấy đời tiêu diệt đến nơi,
Xót thương nên mới để lời cạn phân.
Kìa Đại chiến đã gần rồi đó,
Khuyên chư Hiền chịu khó tu hành.
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Để mà thoát nạn chiến tranh,
Hết hai còn một người lành Trời thương.
Nhìn thấy cảnh sa trường máu đổ,
Nhìn Ngũ châu thành phố tiêu điều.
Ruộng vườn xơ xác quạnh hiu,
Đường đi vắng vẻ dập dìu thây thi.
Khuyên bá tánh đừng vì danh lợi,
Khuyên chư nhu kíp tới Đài Cao.
Dầu cho sóng bủa nước trào,
Đài Cao có sẵn không sao đến mình.
Đây ta nói chúng sinh được rõ,
Trận kỳ ba đã ló bóng rồi.
Kể từ nước Việt chia đôi,
Can qua ngùn ngụt như hồi Đông Châu.
Nạn tương sát thần sầu quỉ khốc,
Nạn thủy tai động đất lan tràn.
Bập bồng Tần quốc tan hoang,
Hoàng cung không Chúa, ngai vàng không vua.
Bom đạn nổ đền chùa sụp đổ,
Xác thây người chật lộ đầy sông.
Đế Thiên cho đến Cửu Long,
Xương vun như núi, máu hồng như sông.
Nga, Trung Cộng, Mỹ không nhượng bộ,
Tiếp lần qua châu thổ nước Lào.
Bốn phương dấy động binh đao,
Thứ ba Thế chiến không sao tránh rồi.
Bom nguyên tử đến hồi tung nổ,
Biến cảnh trần như chỗ hoang vu.
Còn chăng là kẻ chơn tu,
Cơ Trời đã định chư nhu nên tầm.
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Đấng Thượng Đế cao thâm huyền diệu,
Khai Đạo Trời lấy hiệu Tam Kỳ.
Hiệp hòa Tam giáo Ngũ chi,
Ngôi Hai tái thế Từ bi không lường.
Người đem rải tình thương khắp chốn,
Thấy mặt trời cứu khổn trần gian.
Y quan xanh đỏ trắng vàng,
Cân đai rỡ rỡ, địa hoàn đều hay.
Phải nhớ kỹ Đạo khai tà khởi,
Quỉ Sa Tăng cũng tới đầy đàng.
Phá cho Thánh giáo nát tan,
Dẫn người lương thiện vào đàng Bàng môn.
Chúng đủ thuốc mê hồn cám dỗ,
Sắc, Tài, Quyền tứ đổ đưa ra.
Đẩy người rơi xuống mê hà,
Muôn đời ngàn kiếp thoát ra được nào!
Lập đảng phái chen vào chánh giáo,
Xuí môn đồ phản đạo hại Thầy.
Làm người như dại như ngây,
Không phân Nam Bắc Đông Tây đàng nào.
Anh em nhà giết nhau như địch,
Con một cha tạo khích gây hiềm.
Nhớ câu máu chảy ruột mềm,
Đến chừng thức tỉnh, tủi thân đã già.
......................
Khuyên thiện tín một lòng tu niệm,
Để thoát cơn nguy hiểm kỳ ba.
Được xem Đại hội Long Hoa,
Hưởng đời Thánh đức nhà nhà yên vui.
Kiếu từ đàn nội xin lui.
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NGUYỄN VĂN CA
(Thái Chánh Phối Sư Thái Ca Thanh)
Nguơn linh Ngài là Độc giác Thanh Ngưu tức là con trâu của
Ðức Lão Tử cưỡi.
Năm 1931 Ngài Phối Sư Thái Ca Thanh rút khỏi Toà Thánh
Tây Ninh về Mỹ Tho lập Minh Chơn Lý trong cơ Ðạo phân chia
Chi phái. Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang hợp tác
với Minh Chơn Lý, sau đó thấy ông Ca và ông Phùng sửa đổi
hết cách thờ phượng, nên Ngài rút khỏi Minh Chơn Lý, xuống
Bạc Liêu hợp tác với ông Cao Triều Phát mở phái Minh Chơn
Ðạo năm 1935.
Nguyên căn của Phối Sư Thái Ca Thanh là Ðộc Giác Thanh
Ngưu của Ðức Lão Tử giáng phàm. Truyền Trạng Phạm Văn
Ngọ là Từ Giáp cùng giáng phàm với. Thanh Ngưu ở với Ðức
Lão Tử lâu năm nên có nhiều phép biến hóa huyền diệu
(truyện Ðông Du Bát Tiên).
Khi Đức Hộ Pháp đến Ngọc-Hư-Cung lãnh lịnh xuống trần lập
Đạo Cao-Đài có gặp Đức Thái Thượng Đạo-Tổ, Ngài cho
biết:"Hiền hữu sẽ bị Thanh Ngưu xuống thế khảo Hiền Hữu,
nhưng không sao, Lão sẽ cho Từ-Giáp xuống thế theo gìn giữ
nó".
Nguyên do: Đức Hộ Pháp đến Cung Đẩu Suất từ giã Đức LýLão-Quân. Ngay lúc mà Đức Hộ Pháp mặc khôi giáp rực rỡ
đến trình diện trước Ngọc Hư Cung. Thanh ngưu của Đức Lão
Tử kinh hoảng giựt mình chạy làm đứt dây sứt lỗ mũi, chạy
bay xuống thế đầu kiếp làm Nguyễn Văn Ca, với ý định trả thù
Hộ Pháp sau này gọi là báo thù "Sứt lỗ mũi trâu".
Đốc Phủ Ca, sau lập Chi phái Minh Chơn Lý chống đối ToàThánh Tây-Ninh dữ-dội, đến cuồng tín, không còn thờ ThiênNhãn và danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ nữa.
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Từ-Giáp giữ Thanh Ngưu, khi đầu kiếp xuống trần để giữ ông
Ca là Truyền Trạng Phạm Văn Ngọ.
Sau đó, Đức Hộ Pháp cho Ông Ngọ liên hiệp Chi phái của ông
Ca để kềm giữ. Ông CA chỉ sợ và nghe lời khuyên nhủ của
ông Truyền Trạng Ngọ mà thôi. Vì thế mỗi sự việc đều có
nguyên-nhân của nó. Dấu tích của ông Ca hiển hiện rõ như: lỗ
mũi có thẹo, nơi ngực có chòm lông, đụng đâu bạ đó, cũng
như trâu thường vung sừng đụng trán đối phương.
Cuộc Ân oán đối với Đốc Phủ Ca
Lúc đầu ông Đốc Phủ Ca làm Quận Trưởng Châu Đốc. Ông
vâng lịnh Thực dân Pháp ruồng bố các nhóm Cách Mạng
chống Pháp đang lập căn cứ trong Thất Sơn, giết chết ông Cử
Ða và bắt học trò của Cử Ða là Bảy Do giao cho Pháp xử tử.
Chơn linh Ông Bảy Do là Phật Thầy Tây-An. Linh hồn Ông
Bảy Do lên kiện nơi Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cho phép
ông Bảy Do báo oán và giao phận sự giục loạn trong nền Ðại
Ðạo của Ðức Chí Tôn để trục ngoại các thành phần phản đạo,
rửa ráy hàng ngũ Chức sắc cho trong sạch.
Theo luật báo oán, Ngọc-Hư-Cung cho phép ông Bảy Do báo
thù ông Ca về tội sát nhơn, báo cho Ông Ca tu không được, bị
khảo cho đến chết.
Lúc đương quyền thì ông Quận-trưởng nhiều uy quyền, ai
cũng sợ ông Ca, riêng ông Ngọ đối xử với ông bằng tình bạnbè thân mật vẫn gọi ông Ca bằng tiếng "mày, tao". Ông Ngọ
nói gì ông Ca cũng nghe cả (đó là người nài đối với con trâu
nên cả nễ nhau từ tiền kiếp đến giờ là vậy).
Khi Ông Ca chết Chi-phái này tan rã, vì không còn dấu vết gì
của Cao-Đài Toà-Thánh Tây-Ninh nữa, ông Ca là người phản
Đạo thứ nhứt.
Ngày 21-7-1934, tại Phạm Nghiệp, Ðức Hộ Pháp cùng Ngài
Cao Tiếp Ðạo phò loan, ông Bảy Do nhập cơ:
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BẢY DO
"Kính chào chư vị Ðại Ðức và chư Ðạo hữu,
- Xin cho biết phẩm vị.
- Thần. Thầy của Bần Tăng mắc chuyển cơ đặng giáo hóa
TRANG, TƯƠNG, nên đến không đặng, mới sai Bần Tăng
thưa lại cùng chư quí vị.
Thưa Ðức Hộ Pháp, Bần Tăng lấy làm bất nguyện vì buổi nọ
Ngọc Hư Cung ban lịnh cho trừ diệt Phủ CA đặng báo oán.
Bần tăng đã dụ nó vào Cấm Sơn và định đưa luôn vào ngục
thất đặng sát hại, nào dè có lịnh Chí Tôn mật chỉ không cho
sát mạng. Sau Bần tăng muốn nhập thể nó làm cho nó điên
cuồng rồi bắt nó tự ải, nào dè Chí Tôn lại binh vực cấm ngăn
thêm nữa, chỉ cho hành bịnh mà thôi. Nay nó bị điêu tàn cơ giả
Ðạo nên mang bịnh thất tình, tưởng khi Bần Tăng cũng còn
phương tẩy hận.
Ngài nín nẩm lóng tin thì hiểu rõ hành tàng mọi lẽ. Còn hai
người TRANG, TƯƠNG thì Ngọc Hư Cung cho khảo. Thần
đặng phép thử, khử tà trừ trược đủ ba năm khảo án, rồi dạy
dỗ cho nó trung tâm, rồi cho trở lại Hội Thánh.
- Không. Cười! Hạng Thiên Thánh mà vào phẩm Ðầu Sư sao
đặng. Bần Tăng tưởng khi Ngài hiểu điều ấy chán chường,
chẳng cần để luận. Họ chỉ lãnh Hàm phong là may mắn lắm
đó."

NGUYỄN VĂN CHỨC (1873-1956)
- Ông Nguyễn Văn Chức, Cai-tổng Chợ-lớn, là người đứng
vào số 23 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
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Ông là một trong số 28 người
đứng tên trong Tờ Khai đạo. Ông
Nguyễn Văn Chức có người vợ là
Bà Trần Thị Trầm (1871-1947).
Năm 1926, ông đang làm Cai
Tổng Phước điền Trung, được
Ngài Nguyễn Ngọc Tương chủ
Quận Cần Giuộc khuyến khích
nên đã nhập môn vào cửa Đạo
Cao-Đài.Ông đã xây dựng nhiều
công trình phúc lợi cho dân địa
phương như đắp đường, làm cầu
(Cầu Thầy Cai..) Ông Nguyễn Văn Chức qui vị ngày 24-41956. Mộ phần ông bà hiện ở Ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành,
Cần Giuộc.

NGUYỄN VĂN ĐẠT
- Ông Nguyễn Văn Đạt Nghiệp-chủ Sài-gòn, là người đứng
vào số 11 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)

NGUYỄN VĂN HẬU (Nguyễn Trung Hậu) (18921961)
Nguyễn Trung Hậu: Tiên đạo Phò cơ Đạo sĩ, thọ phong ngày
15-03-Bính Dần. Qua ngày 12-01-Đinh Mão (dl: Chúa Nhựt
13-02-1927) Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên
Đài, Đức Chí Tôn phong Ngài Nguyễn Trung Hậu vào phẩm
Bảo Pháp Hiệp Thiên Đài.
-Ông Nguyễn-Trung-Hậu, Đốc học Trường Tư-thục Đakao, là
người đứng vào số 20 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
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Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Năm sinh: Nhâm Thìn (1892)
Ngày qui: 07-09-Tân Sửu (1961)
(Xem thêm Bảo Pháp Hiệp-Thiên-Đài)
Thầy dạy: "Hậu, phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ".
(Ông còn có tên Nguyễn Trung Hậu) Ông sinh ngày 5 -3 năm
Nhâm-Thìn (dl 1-4-1892) tại xã Bình hòa, tỉnh Gia Định.
Ngày qui: 7-9 Tân-Sửu (Dl 16-10-1961) lúc 16g 50. Hưởng thọ
70 tuổi tại nhà riêng ở Gia-Định.
Ông tên thật là Nguyễn Văn Hậu bút hiệu Thuần Đức. Thân
sinh là ông Nguyễn-Phục-Lễ, còn có tên Nguyễn Văn Nhiêu,
bút hiệu Tiết Văn, Đông y sĩ, làm bốn khóa Hội đồng địa hạt
Tỉnh Gia Định.Thân-mẫu là Bà LêThị Cơ, người gốc Bình
Định. Vợ là Bà Diệp Thị Nguy (thường gọi là Diệp Thị Quy con
của ông Diệp Văn Chỉ và bà Dương Thị Kiển). Ngày 15-3-Bính
Dần (dl 26-4-1926), Ðức Chí Tôn phong Ngài Nguyễn Trung
Hậu cùng với Ngài Trương Hữu Ðức làm Tiên Ðạo Phò Cơ
Ðạo Sĩ. Hai Ngài trở thành cặp phò loan phổ độ. Ngày 12-1Ðinh Mão (dl 13-2-1927), Ðức Chí Tôn lập Pháp Chánh
Truyền Hiệp-Thiên-Đài, phong Ngài Nguyễn Trung Hậu vào
phẩm Bảo Pháp.
Đức Chí-Tôn thu phục Nguyễn trung Hậu
Năm 1925, ông Nguyễn Trung Hậu nghe đồn ông Tắc, ông
Cư, ông Sang xây bàn có vong về cho thi hay lắm, đồn tới tai
ông, bữa nọ ông Nguyễn Trung Hậu đến nhà ông Cao Quỳnh
Cư, ý ông muốn thử xem coi thiệt giả. Ông đến đó hầu đàn,
ông A.Ă.Â giáng gõ bàn cho ông Nguyễn Trung Hậu bài thi
dưới đây:
Thi
THUẦN văn chất ĐỨC tài cao,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tên tuổi làng thơ đã đứng vào.
Non nước muốn nêu danh tuấn kiệt,
Ðến hồi búa Việt giục cờ Mao.
Không ai biết cái biệt hiệu của ông Nguyễn Trung Hậu là
Thuần Ðức, cho nên ông mới chịu nhập môn.
Ông Cao Quỳnh Cư cầu ông A.Ă.Â giải nghĩa: Cờ Mao búa
Việt là vật binh quyền của Hiên Viên Huỳnh Ðế ban cho Trấn
chư Hầu đặng quyền chinh phạt. Ngũ Ðế Thương Châu còn
dùng: Ðáng phạt thì phát cờ Mao, Ðáng giết thì ban búa Việt.
- Cờ Mao: thì màu hồng, trên lá cờ có đề bốn chữ "Mao trừ
loạn tặc".
- Búa Việt: trên lưỡi có khắc bốn chữ "Việt sát phản thần".
Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ khai Đạo

NGUYỄN VĂN HOÀI (Tên)
Nguyễn Văn Hoài là một trong số 247 người đã đứng tên vào
Tơ khai Đạo

NGUYỄN VĂN HƯƠNG
- Ông Nguyễn Văn Hương, Giáo-viên Đa-kao, là người đứng
vào số 26 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)

NGUYỄN VĂN KINH (Giáo Sư Phái Ngọc)
- Ông Nguyễn Văn Kinh.Thầy tu, Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, là
người đứng vào số 09 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
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Nguyễn Văn Kinh thọ phong Giáo-Sư phái Ngọc. Thánh danh
là Ngọc Kinh Thanh vào ngày mùng 8-6-Bính Dần,
Nguyễn Văn Kinh: Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh, thọ phong ngày
08-06-Bính Dần (dl: Thứ Bảy, 17-07-1926).
Ông Kinh, sanh năm 1890 ở Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh, tu theo
Minh Sư, học trò của Thái Lão Sư Trần Ðạo Quang. Ông Kinh
có cất một cái am nhỏ ở làng Hữu Ðạo thuộc Cai Lậy để tu
học với Ngài Nguyễn Văn Tương (sau thọ phong Thượng
Chưởng Pháp). Khi Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương qui
Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang được phong Quyền Thượng
Chưởng Pháp. Về sau nữa, khi Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần
Văn Thụ đăng Tiên thì Ngài Trần Ðạo Quang được ân phong
chánh vị là Ngọc Chưởng Pháp). Ông có viết hai quyển sách
về Giáo Lý Ðạo Cao Ðài là: Giảng Ðạo Yếu Ngôn và Hội Lý
Xiển Chơn Luận. Giáo Sư Kinh có học thức uyên thâm, nên
được Ðức Chí-Tôn bổ đi thuyết đạo phổ độ nhơn sanh ở các
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1945, do máy bay Ðồng
Minh oanh tạc đánh Nhựt Bổn, Ông bị thương nặng lúc đi trên
sông Vàm Cỏ, được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn thì
qui liễu, hưởng 56 tuổi. (Tài liệu của Huệ Nhẫn)
Trong Thánh Ngôn chép tay của Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu,
trang 53, có chép bài Thánh Ngôn nầy, nhưng phần cuối có
thêm một đọan, xin chép bổ sung ra sau đây:
K...: Giáo Sư Ngọc Kinh Thanh (Nguyễn Văn Kinh)
"Tu thân chưa xong thì thế nào mong mỏi trị quốc và bình
thiên hạ đặng. Các con ôi! Dưới thế nầy, biết bao nhiêu là Môn
đệ của Thầy mà sao Thầy buộc mình lựa cho đặng: Trung,
Lịch, Minh, Kinh, Tương. Các con chưa biết sự quí trọng ấy,
mà đến ngày biết lại ăn năn đã muộn. Các con phải gẫm
những Thánh ngôn của Thầy cho lắm và liệu lấy mà xét mình."
Tiếp Cơ: Ngày 5-7-1926 (âl 26-5-Bính Dần)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"K... nghe Thầy dạy con. Người dưới thế nầy muốn giàu có
phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là về phần xác thịt.
Còn Thần, Thánh, Tiên, Phật, muốn cho đắc đạo phải có công
quả. Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường công
đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng, tại nơi các
con muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho con nghe, K... ôi!
Nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì
chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. K...con ôi! Cửa
Bạch Ngọc Kinh ít kẻ, chớ chốn A Tỳ vốn nhiều người. Con
liệu mà hành đạo. Thầy thương con chừng nào, ngày sau con
càng ăn năn tiếc chừng nấy. Thầy đã hiểu lòng con ăn năn
sám hối, nên Thầy đã tha tội trước cho con rồi. Phận sự con
rất lớn, tại Ngọc Ðàn con sẽ thọ lịnh".
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo và cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại-Đạo nữa.

NGUYỄN VĂN MẠNH (1894-1970)
(Xem Hiến Thế Hiệp-Thiên-Đài)
Sinh ngày: năm Giáp-Ngọ (dl 19-12-1894)
Qui thiên: 15-1-Canh-Tuất (1970)
Quê-quán: Tân Niên-Trung. Tỉnh Gò-Công
Cụ thân sinh là Nguyễn Văn Chợ, Xã Trưởng và thân mẫu là
Bà Lê Thị Liễu, Giáo viên. Thời thơ ấu đi học đỗ bằng Tiểu học
ở Gò Công, rồi lên Sài Gòn ngụ nơi nhà người cậu là Cụ Đốc
Phủ Lê Quang Liêm học nơi trường Tabert, đỗ bằng Trung học
Phổ Thông và bằng Tú Tài. Đến ngày 13-2-1927, Ngài được
Đức Chí Tôn ân phong vào Thập Nhị Thời Quân với phẩm
tước là Hiến Thế Hiệp Thiên-Đài.
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NGUYỄN VĂN MUỒI (Tên)
- Thế vị Nguyễn Văn Muồi. Giáo Sư phái Ngọc. Thánh danh
Ngọc Muồi Thanh. Ông là một trong 247 vị đứng tên vào Tờ
khai Đạo

NGUYỄN VĂN TRÒ (1886-1949) (Tên)
Ông Nguyễn Văn Trò, Giáo-viên
Sài-Gòn, là người đứng vào số 25
trong số 28 người ký tên vào Tờ
khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần,
nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Ông là một trong số 28 người ký
tên TỜ KHAI ĐẠO. Ông là con thứ
9 của ông Nguyễn Văn Lừa (18461914) và bà Nguyễn Thị Lộc
(1847-1942) ông có vợ là Bà
Dương Thị Ngại (1885-1965) nhị vị
có một gái là bà Nguyễn Như Ý.
Ông Học Ecole Normale d’Instituteurs. Năm 1926, ông Nguyễn
Văn Trò làm Giáo viên ở Sài gòn. Sau khi nhập môn vào Đạo
Cao Đài, Sau đó ông rời Tây Ninh và theo Chi Phái Bến Tre.
Ông là người có ký tên vào Tờ Khai Đạo cùng với 28 vị Tiền
khai Đại-Đạo và cả với 247 vị đầu tiên nữa.
Ông có hiến đất nhà xây dựng nên Thánh Thất Tân Hương
(nay thuộc ban Chỉnh Đạo). Khoảng 1940, Thánh Thất Tân
Hương bị thiêu huỷ, nhờ các vật dụng dỡ từ Thánh Thất Cầu
Kho nên bổn Đạo tạm dựng lại được phần nào, đến nay đã ổn
định khang trang.
Ông Nguyễn Văn Trò qui vị ngày 25-7 Kỷ Sửu (1949). Mộ
phần ông đặt tại Thánh Thất Tân Hương Long An.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGUYỄN VĂN TƯƠNG (Tên)
Ngài Nguyễn Văn Tương, tu theo đạo Minh Sư đến bực Thái
Lão Sư, sau nhập qua Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, được Đức
Chí Tôn phong Thượng Chưởng Pháp. Ngài đăng Tiên tại làng
Hữu Đạo, Mỹ Tho, ngày 5-11-Bính Dần (dl 9-12-1926) hưởng
48 tuổi.
Nguyễn Văn Tương được phong là Thuyết Pháp Đạo sư
Chưởng Quản Oai linh Đạo sĩ, Chưởng Pháp Phái Thượng,
thọ phong ngày 24-07-Bính Dần (dl: Thứ ba, 31-08-1926)
Thầy dạy: Thứ bảy, 11-12-1926 (âl 7-11-Bính Dần).
"Các con, Diêu đợi nghe. Trung, Lịch! Hai con phải dụng đại lễ
mà an táng Tương nghe. Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem
Tương vào Tam thập lục Thiên, phải để nó nơi Đông Đại Bộ
Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt.
Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng Người
giận Tương không công quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống
trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì. Người nhứt định không
dự đến. Các con nghe à!
Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thượng nơi Tòa Tam
Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó.
Các con hiểu.
Lịch bạch Thầy về sự đại lễ...
Không con... Đại lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái
Lão nghe. Trung, Lịch đứng tên.
Diêu! Con chưa đặng định thần khi Thầy giáng há? Những lời
Thầy dạy con, phải sắp đặt phần nhơn đạo, rồi lấy hồn xác con
mà dùng về việc Đạo, nghĩa là con phải cho xong phận sự làm
người rồi lo hành Đạo mà thôi, con à! Thầy còn dạy con nhiều
nữa, Diêu!
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Trung, Lịch! Lễ ấy phải khởi đầu giờ Tý nghe.
Thầy ban ơn cho các con.
Thầy dặn con Trung (Thứ hai, 14-12-1926- (âl 10-11-Bính
Dần): "Lý Bạch phiền Tương vì trong Sổ không nhiều công
quả, Người mới để cho nó chết. Con dặn cả môn đệ coi
gương Tương mà giữ mình. Ráng phấn chí lập thành Chánh
giáo, chẳng bao lâu đây, Thầy sẽ cho một phương pháp rất
trọng để cho các con cứu độ nhơn sanh.

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (Hoà Thượng Như Nhãn)
(1874-1938)
Ông Nguyễn Văn Tường, Thông-ngôn Sở tuần cảnh Sàigòn, là
người đứng vào số 16 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai
Đạo ngày 23-8-Bính Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926)
Tức là Hoà Thượng Như Nhãn (Thích Từ Phong). Ông trụ trì
chùa Giác Hải. Hoà Thượng có quyên trong phật tử để xây cất
Từ-Lâm-Tự tại Gò Kén Tây ninh. Ông Bà Nguyễn Ngọc Thơ
đã tích cực đóng góp vào chi phí tạo tác chùa này.

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (Thượng Tường Thanh)
(1887-1939)
Ðức Chí Tôn phong chức Giáo Hữu phái Thượng, Thánh danh
Thượng Tường Thanh. Ông Nguyễn Văn Tường đã cho mượn
nhà làm nơi họp Ðại hội lập TỜ KHAI ÐẠO: Lúc đó Ông
Nguyễn Văn Tường làm Thông Ngôn cho Sở Tuần Cảnh,
nhận thấy sự huyền diệu của Ðức Chí Tôn nên Ông nhập môn
theo Ðạo. Nhà của Ông Tường ở trên một phần đất rộng
khoảng 1500m2. Vâng lịnh Ðức Chí Tôn, hai Ngài Ðầu Sư mời
các Chức sắc và tín đồ họp Ðại hội vào 8 giờ tối ngày 23-8Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

371

Bính Dần (dl 29-9-1926) tại nhà Ông Nguyễn Văn Tường ở
hẻm 237 bis đường Galliéni (nay là đường Trần Hưng Ðạo).
Thế nên có đủ chỗ cho quí Ngài Thượng Trung Nhựt và Ngọc
Lịch Nguyệt tổ chức Ðại hội gồm 247 vị hiện diện, lập Tờ Khai
Ðạo. Ông Nguyễn Văn Tường thường xuyên hành đạo tại
Thánh Thất Cầu Kho, mất vào ngày 26-9-Kỷ Mão (dl 7-111939). (Tài liệu của Huệ Nhẫn).
Ðêm nay, ngày nầy (23-8-Bính Dần) hai Ngài Thượng Trung
Nhựt và Ngọc Lịch Nguyệt họp Ðại hội Chức sắc và tín đồ tại
nhà Ông Nguyễn Văn Tuờng để dự thảo Tờ Khai Ðạo gởi lên
nhà cầm quyền Pháp. Số người dự họp lên tới 247 vị. Hằng
năm, vào ngày 23-8 nầy nơi Thánh Thất Nam Thành Sài gòn
đều có làm Lễ Kỷ niệm ngày lập TỜ KHAI ÐẠO. Đức Quyền
Giáo Tông nhắc lại rằng: "Khi Cầu Cơ thì Ðấng Chí-Tôn giáng
kêu tôi dạy phải cho Môn-đệ của Thầy tối 23 tháng 8 tựu tại
nhà Ðạo Hữu Tường đây. Tôi không biết rõ Thánh-ý, điều tôi
vâng mạng cho chư Ðạo-Hữu hay lời Thánh truyền tới bữa 23
tháng 8 năm Bính-Dần, là ngày 29 Septembre 1926 chư Ðạo
Hữu tựu tại đây rồi cầu Ðấng Chí-Tôn giáng dạy tôi phải biên
tên hết các Nam Nữ lưỡng phái đặng đứng Tờ Khai Ðạo cho
Chánh phủ, khi ấy có mặt tại nơi đàn hết thảy là 247 vị Ðạo
Hữu Nam Nữ".
Ông là một trong 247 người ký tên vào tờ Khai Đạo.

NGUYỄN VƯƠNG NHẤT THỐNG NƯỚC NAM
1. Nguyễn Vương Ánh ở Tiêm La:
Tháng tư năm Ật-Tỵ (1785), ông Nguyễn Huệ đánh phá ở Mỹ
tho, Nguyễn Vương thế cô, lại phải sang nương nhờ nước
Tiêm. Đến khi các tướng sĩ đã biết ngài ở Tiêm La, đều lục tục
kéo sang bái yết, bấy giờ có quan cũ là Lê Văn Câu (còn gọi
Quân hay Duân) đem 600 người sang theo giúp. Vua nước
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Tiêm để cho người Việt Nam ở riêng một chỗ gọi là Long Kỳ, ở
ngoài thành Vọng Các (Bangkok).
Nguyễn Vương bèn phân trí mọi người đi làm các việc: người
thì đi làm ruộng để lấy thóc gạo nuôi quân, người thì đi ra các
đảo làm sẵn chiến thuyền, người thì đi lẻn về Gia Định, chiêu
tập những kẻ nghĩa dũng để đợi ngày khôi phục. (Nay ở
Bangkok có một chỗ gọi là làng Gia Long tức là chỗ Nguyễn
Vương ở ngày trước). Lúc bấy giờ nhân có quân Diến Điện
sang đánh Tiêm La, Nguyễn Vương cùng với bọn Lê Văn Câu,
Nguyễn Văn Thành đem quân bản bộ đi đánh giúp nước Tiêm.
Nguyễn Vương lại có công trừ được những giặc Mã Lai
thường vẫn hay đến quấy nhiễu ở mặt bể. Bởi thế nên nước
Tiêm lại càng trọng đãi vua tôi nhà Nguyễn.
2. Nguyễn Vương về lấy Gia Định:
Trong khi Nguyễn Vương còn phải nương náu ở đất Tiêm La,
ông Nguyễn Huệ tiến binh ra Bắc Hà giết Trịnh Khải, tôn vua
Lê, rồi về được phong là Bắc Bình Vương, đóng ở Phú Xuân.
Ông Nguyễn Nhạc xưng là Trung Ương Hoàng Đế, phong cho
Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương vào giữ đất Gia Định.
Nhưng chẳng được bao lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ
không hòa với nhau. Nguyễn Nhạc đem quân Phú Xuân vào
vây thành Qui-Nhơn nguy cấp lắm. Nguyễn Nhạc phải vời Đô
đốc Đặng Văn Chân đem quân ở Gia Định ra cứu. Từ đó quân
thế của Tây Sơn ở Gia Định đã kém, ở các nơi lại có nhiều
đảng theo về Chúa Nguyễn, rồi nổi lên đánh phá, làm cho
quân Tây Sơn càng ngày càng khó giữ. Vả trong mấy anh em
Tây Sơn chỉ có Nguyễn Huệ là anh hùng hào kiệt hơn cả, mà
đã ra chuyên giữ mặt Bắc, thì công việc mặt Nam phó mặc
Nguyễn Lữ là người tầm thương, cho nên thế Tây Sơn ở mặt
ấy thành ra suy nhược.
Lúc bấy giờ Nguyễn Vương ở Tiêm La vẫn có người đi về tin
tức, biết có cơ hội lấy được đất Gia Định, mà cũng biết rằng
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người Tiêm La vẫn không giúp được cho mình lại còn có bụng
ghen ghét: như năm Đinh Mùi (1787) có người Bồ Đào Nha
đưa quốc thư cho Nguyễn Vương xin đem binh và thuyền ở
thành Goa lại giúp. Vua Tiêm La biết việc ấy làm không bằng
lòng, Nguyễn Vương phải từ chối và tạ ơn người Bồ Đào Nha.
Đến khi được tin rằng đất Gia Định có thể lấy được, Vương
bèn để thư lại từ tạ vua Tiêm La, rồi nửa đêm đem Vương
mẫu và cung quyến xuống thuyền về nước. Bấy giờ là tháng
bảy năm Đinh Mùi (1787).
Nguyễn Vương đi qua đảo Cổ cốt có người nhà Thanh tên là
Hà Hỉ Văn thuộc về Thiên Địa Hội đem mấy người đến xin
theo giúp. Vương về đất thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ
đến Hà Tiên cho người đưa Vương mẫu và cung quyến ra ở
Phú Quốc, rồi cùng mọi người về đóng ở Long Xuyên. Lúc bấy
giờ Nguyễn Vương đi đến đâu, những người hào kiệt ra theo
rất nhiều lại có tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Trương đem
300 quân, 15 chiếc thuyền ra hàng. Qua tháng 6, Vương vào
cửa Cần Giờ, quân thế to lắm, Đông Định Vương Nguyễn Lữ
khiếp sợ để quan Thái phó Phạm Văn Tham ở lại giữ thành
Sài Gòn rồi lui về đóng ở Lạng Phụ, thuộc Biên Hòa. Nguyễn
Vương sai người trá làm một cái thư của Nguyễn Nhạc gửi
cho Nguyễn Lữ, trong thư bảo phải giết Phạm Văn Tham đi,
rồi Vương sai người giả tảng đưa lầm cho Phạm Văn Tham,
Phạm Văn Tham bắt được cái thơ ấy sợ hãi, lập tức về Lạng
Phụ để phân giải tình oan với Nguyễn Lữ, nhưng Nguyễn Lữ
thấy tự nhiên Phạm Văn Tham kéo quân đến, lại có cờ trắng đi
trước, tưởng là Văn Tham đã hàng nhà Nguyễn rồi, vội vàng
bỏ thành chạy về Qui-Nhơn, được ít lâu thì mất.
Phạm Văn Tham trở về giữ thành Gia Định đánh phá được
quân nhà Nguyễn. Nguyễn Vương phải rút quân về miền Mỹ
Tho, chỉ còn được 300 quân và vài mươi chiếc thuyền, thế lực
đã núng lắm. Nhưng nhờ có mộ thêm được mấy nghìn quân
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Cao Miên và lại có mấy toán quân Tây Sơn về hàng, cho nên
quân thế mới hơi vững.
Bấy giờ lại nhờ có Võ Tánh là tướng giỏi ra giúp, cho nên
Nguyễn Vương lại tiến lên đánh Nước Xoáy, Phạm Văn Tham
lùi về đóng ở Ba Thắc.
Võ Tánh là người ở Biên Hòa, có người anh tên là Võ Nhân
làm thuộc tướng Đỗ Thanh Nhân. Sau Đỗ Thanh Nhân bị giết,
Võ Nhân tụ quân Đông Sơn làm phản, đánh lại Chúa Nguyễn,
nhưng chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải giết. Võ Tánh mới đem
dư đảng Đông Sơn của anh về giữ Vườn Trầu (thuộc Gia
Định), rồi sau lại về đóng ở Gò Công, xưng là Tổng Nhung, thủ
hạ có mấy vạn người, quân Tây Sơn đã bị đánh phá nhiều lần,
thường nói rằng: "Trong bọn tam hùng đất Gia Định, Võ Tánh
là anh hùng bậc nhất, không nên phạm đến". Khi Nguyễn
Vương ở Tiêm La về có sai Nguyễn Đức Xuyên đến dụ Võ
Tánh về giúp. Đến khi Nguyễn Vương về đóng ở Nước Xoáy,
Võ Tánh đem bộ hạ đi đuổi đánh Phạm Văn Tham, rồi đến
tháng tư năm Mậu Thân (1788) mới đem Võ Văn Lượng,
Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô, Trần Văn Tín đến hành tại bái
kiến Nguyễn Vương. Nguyễn Vương mừng rỡ, phong cho làm
Tiền Phong Dinh Chưởng Cơ và lại gả cho bà Ngọc Du Công
Chúa là em gái. Bọn Võ Văn Lượng đều được phong làm cai
cơ.
Qua tháng 7 năm ấy (1788) Nguyễn Vương đem quân về đóng
ở Ba Giồng, rồi sai Tôn Thất Hội và Võ Tánh đem binh vào
đánh quan đốc chiến Tây Sơn là Lê Văn Minh ở đồn Ngũ Kiều,
đốt phá cả đồn trại, bắt được tướng sĩ rất nhiều. Lại có tướng
là Nguyễn Văn Nghĩa phá được quân Tây Sơn ở Lộc Dã (tức
là Đồng Nai). Tháng tám thì Nguyễn Vương vào thành Gia
Định, chiêu yên trăm họ, sửa sang phép tắc và phong thưởng
cho các tướng sĩ. Bấy giờ quan Thái bảo Tây Sơn là Phạm
Văn Tham vẫn đóng ở Ba Thắc; Vương sai giữ các cửa bể
không cho quân Tây Sơn chạy thoát, rồi sai Nguyễn Văn Nhàn
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sang Tiêm La báo tiệp; sai Nguyễn Văn Nhân và Trương Phúc
Giáo ra Phú Quốc đón Vương mẫu và cung quyến về Gia
Định.
Sang năm Kỷ Dậu (1789) Phạm Văn Tham ở Ba Thắc đem
binh xuống thuyền định ra bể về Qui-Nhơn, nhưng Nguyễn
Vương đã sai Lê Văn Câu (còn gọi Duân), Tôn Thất Hội, Võ
Tánh, Nguyễn Văn Trương hợp binh lại đánh ở Hỗ Châu, quân
Phạm Văn Tham không phá được vây, lại phải lui về Ba Thắc.
Văn Tham chờ không thấy viện binh, liệu thế giữ không nổi,
bèn đem binh ra hàng, được ít lâu bị tội phải giết.
Từ đó toàn đất Gia Định thuộc về Chúa Nguyễn cả.
3. Nguyễn Vương sửa sang mọi việc ở Gia Định:
Nguyễn Vương thu phục được đất Gia Định rồi, lập ra luật
pháp, không cho dân gian đánh cờ bạc, lại nghiêm cấm phù
thủy và đồng bóng để giữ phong tục cho khỏi sự mê hoặc.
Trước hết Vương lo chỉnh đốn những việc thuế khóa, việc
canh nông, để lấy lương tiền nuôi tướng sĩ và tu bổ việc vũ bị.
Lại đặt ra các sở công đồng để các quan văn võ hội nghị mọi
việc quốc quân và lo sự tiến binh đánh Tây Sơn.
4. Việc khai khẩn điền thổ:
Đất Gia Định lúc bấy giờ chi ra làm 4 doanh là: Phiên Trấn,
Trấn Biên, Trấn Vĩnh và Trấn Định, nhưng vì phải loạn lạc mãi,
dân sự đói khổ, ruộng đất bỏ hoang, lương thực không đủ.
Nguyễn Vương bèn sai văn thần là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang
Định, Ngô Tùng Chu, Hoàng Minh Khánh cả thảy là 12 người
làm Điền tuấn quan để khuyên nhủ quân dân cố sức làm
ruộng. Từ lính phủ binh cho đến người cùng cố đều bắt phải
làm ruộng cả. Hễ ai không chịu thì bắt phải làm lính để thay
cho phủ binh.Đến mùa lúa chín, thì cứ mỗi người cày ruộng
đồng bằng phải nộp 100 cơ, mà ai cày ruộng núi thì phải nộp
60 cơ trở lên. Ai nộp đủ lệ ấy, như phủ binh thì được miễn cho
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một năm không phải đi đánh giặc, mà dân đinh thì được miễn
cho một năm giao dịch. Ai không nộp đủ thì không được dự
vào lệ miễn ấy. Lại mộ những dân ở các nơi đến làm ruộng,
gọi là điền tốt. Quan điền tuấn lấy ruộng đất bỏ hoang cấp cho
để cày cấy. Ai không có đủ trâu bò mà cày bừa, thì quan cũng
cấp cho, rồi đến mùa phải trả bằng thóc. Nguyễn Vương lại
phát trâu bò và điền khí cho quân dân, bắt đi khai khẩn những
nơi rừng núi để làm ruộng gọi là đồn điền, rồi đến mùa lấy thóc
để vào kho, gọi là đồn điền khố. Các quan văn võ đều phải mộ
người lập thành đội, gọi là đồn điền đội, mỗi năm mỗi người
phải nộp 6 hộc thóc. Còn dân mà ai mộ được 10 người trở lên,
thì cho làm cai trại và được trừ sưu tịch.
Cách Nguyễn Vương khai khẩn đất Gia Định thật là khôn
khéo, khiến cho đất Nam Việt trước là một chỗ đất bỏ hoang,
không có người ở, mà sau thành ra một nơi rất đông người và
rất trù phú trong nước Nam ta. Ấy cũng là một cái công lớn
của ông Nguyễn Phúc Ánh vậy.
5. Việc buôn bán:
Nguyễn Vương lập lệ: phàm những thuyền của khác mà có
chở những đồ gang, sắt, kẽm và lưu hoàng, thì quan mua để
làm binh khí và cho cứ theo số hàng nhiều ít, được chở thóc
gạo về nước. Bởi vậy những khách buôn bán cũng vui lòng
đem đồ hàng đến bán. Vương lại sai quan ở doanh Trấn Biên
cứ theo giá chợ mà mua lấy đường cát để đổi cho những
người Tây Dương mà lấy đồ binh khí.
6. Ông Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh ở Pháp về:
Từ mùa đông năm Giáp Thìn (1784), ông Bá Đa Lộc đem
Hoàng Tử Cảnh cùng với Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn
Khiêm xuống tàu sang Tây; đi qua Ấn Độ Dương và thành
Phong-ti-thê-ri (Pondichéry) đất Ấn Độ, ở lại gần 20 tháng, rồi
đến mùa xuân năm Đinh Mùi (1787), thì chiếc tàu chở ông BáĐa-Lộc mới vào cửa Lorient ở phía Tây nước Pháp Lan Tây.
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Ông Bá-Đa-Lộc đưa Hoàng Tử Cảnh vào yết kiến Pháp Hoàng
Louis XVI. Pháp Hoàng lấy Vương lễ tiếp đãi Hoàng Tử và
giao cho Thượng thư
Mỗi một cơ là 42 bát. Ngoại giao bộ là De Montmorin Bá Tước,
thương nghị với ông Bá Đa Lộc việc sang giúp Nguyễn
Vương.
Đến ngày 28 tháng 11 năm 1787 thì ông Bá Đa Lộc và De
Montmorin bá tước ký tờ giao ước, đại lược nói rằng:
1-Vua nước Pháp thuận giúp cho Nguyễn Vương 4 chiếc tàu
chiến và một đạo binh: 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 hắc
binh ở Phi Châu (Cafres) và đủ các thứ súng ống thuốc đạn.
2-Vì vua nước Pháp có lòng giúp như thế, Nguyễn Vương phải
nhường đứt cho nước Pháp cửa Hội An (Faifo) và đảo Côn
Lôn (Poulo-Condore).
3-Nguyễn Vương phải để cho người nước Pháp ra vào buôn
bán tự do ở trong nước, ngoại giả không cho người nước nào
ở Âu Châu sang buôn bán ở nước Nam nữa.
4-Khi nào nước Pháp có cần đến lính thủy, lính bộ, lương
thực, tàu bè ở phương Đông, thì Nguyễn Vương phải ứng biện
cho đủ giúp nước Pháp.
5-Khi Nguyễn Vương đã khôi phục được nước rồi, thì phải cứ
mỗi năm làm một chiếc tàu, y như tàu của nước Pháp đã cho
sang giúp, để đem sang trả cho Pháp Hoàng
Tờ giao ước ký xong rồi, Pháp Hoàng xuống chiếu giao cho
quan Tổng trấn thành Pondichéry ở đất Ấn Độ, tên là De
Conway bá tước, kinh lý việc sang giúp Nguyễn Vương.
Ngày mồng 8 tháng chạp tây, năm 1787, ông Bá Đa Lộc vào
bái tạ Pháp Hoàng Louis XVI, rồi đem Hoàng Tử Cảnh xuống
tàu về nước Nam. Nhưng đến khi sang tới thành Pondichéry,
vì De Conway bá tước có chuyện bất hòa với ông Bá-Đa-Lộc,
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cho nên Bá tước mới tìm cách ngăn trở việc giúp Nguyễn
Vương, rồi làm sớ về tâu Pháp Hoàng xin bãi việc ấy đi, lấy cớ
rằng sự đem binh sang cứu viện Nguyễn Vương là việc rất khó
mà không có lợi gì. Pháp đình thấy sớ của De Conway bá
tước nói như vậy cũng lấy làm nản; vả lại lúc bấy giờ chính
phủ còn đang bối rối về việc trong nước, dân cách mệnh đã
rục rịch cả mọi nơi, cho nên bỏ việc ấy không nói đến nữa.
Ấy cũng vì có De Conway bá tước, cho nên việc sang cứu viện
Nguyễn Vương không thành, bởi vậy sau ông Faure chép
truyện ông Bá- Đa-Lộc, có tiếc rằng: "Ví bằng lúc bấy giờ
chính phủ nước Pháp mà sẵn lòng giúp ông Bá-Đa-Lộc, thì có
lẽ ông ấy đã lập nên cho nước Pháp thành cuộc bảo hộ ở An
Nam ngay từ cuối đời thập bát thế kỷ, khiến cho về sau khỏi
phải dùng đến sự chiến tranh mới xong công việc" (Tờ giao
ước này hiện còn ở Ngoại Giao Bộ ở Paris và đã biên rõ ở
sách ông Gosselin)..
Ông Bá-Đa-Lộc thấy De Conway bá tước không chịu xuất binh
thuyền, bèn đứng lên đi mộ người, mua tàu và súng ống khí
giới để đem sang giúp Nguyễn Vương.
Đến tháng 6 năm Kỷ Dậu (1789), ông Bá-Đa-Lộc và Hoàng Tử
Cảnh đi chiếc tàu chiến Méduse về đến Gia Định. Các tàu
buôn chở súng ống thuốc đạn cũng lục tục sang sau.
Bấy giờ những người Pháp tên là Chaigneau (Nguyễn Văn
Thắng), túc là chúa tàu Long, Vannnier, (Nguyễn Văn Chấn),
tức là chúa tàu Phụng, De Forcant (Lê Văn Lăng), Victor
Ollivier (ông Tín), Dayot v.v... cả thảy đến non 20 người theo
ông Bá-Đa-Lộc sang giúp Nguyễn Vương; Vương phong quan
tước cho cả mọi người để luyện tập quân sĩ, làm tàu, đúc súng
và chỉnh đốn mọi việc vũ bị.
Từ đó, thế lực của Nguyễn Vương mỗi ngày một mạnh, tướng
tá mỗi ngày một đông, lương thực nhiều, quân sĩ giỏi, việc
đánh phá Tây Sơn đã chắc lắm rồi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Tháng tư năm Tân Hợi (1791), bà Thứ phi sinh ra Hoàng tử
thứ tư lên là Đảm, tức là vua Thánh Tổ ở làng Tân Lộc, gần
Sài Gòn bây giờ. Đến tháng ba năm Quý Sửu (1793), thì
Vương lập Hoàng Tử Cảnh làm Đông Cung, phong chức
nguyên súy, lĩnh tả quân doanh.
7. Nguyễn Vương đánh Qui Nhơn lần thứ I:
Nguyễn Vượng đã khôi phục được đất Gia Định rồi, nghỉ ngơi
hơn một năm để chỉnh đốn mọi việc. Đến tháng tư năm Canh
Tuất (1790) mới sai quan chưởng tiền quân là Lê Văn Câu
đem 5.000 quân thủy và quân bộ ra đánh lấy Bình Thuận, sai
Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành đem quân đi làm tiên phong.
Chẳng bao lâu nhà Nguyễn lấy được đất Phan-Rí và hạ được
thành Bình-Thuận. Nhưng vì Lê Văn Câu và Võ Tánh hai
người không chịu nhau, Nguyễn Vương bèn lưu Lê Văn Câu ở
lại giữ Phan Rí, triệu Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành về Gia
Định. Lê Văn Câu đem quân ra đóng ở Phan Rang bị quân
Tây Sơn đến vây đánh, phải cho người đi gọi Võ Tánh và
Nguyễn Văn Thành trở lại cứu, nhưng Võ Tánh không chịu trở
lại, chỉ có Nguyễn Văn Thành đưa binh đến đánh giải vây rồi
cùng Lê Văn Câu về giữ Phan Rí.
Lê Văn Câu lấy điều bại binh ấy làm thẹn, xưng bệnh
không ra coi việc binh nữa. Đến khi về Gia Định nghị tội phải
cách hết chức tước, Lê Văn Câu uống thuốc độc tự tử..
Quân nhà Nguyễn ra đánh Tây Sơn lần ấy không lợi;
vả bấy giờ là mùa tháng 7, gió bắc thổi mạnh, cho nên Nguyễn
Vương truyền rút quân về Gia Định để đợi mùa gió thuận thì
mới đem quân đi đánh nhau, cho nên người đời bấy giờ gọi là
giặc mùa.
Năm Nhâm Tý (1792) tháng ba, nhân khi mùa gió Nam thổi
mạnh, Nguyễn Vương sai tướng là Nguyễn Văn Trương cùng
với Nguyễn Văn Thành, Dayot và Vannier (Nguyễn Văn Chấn)
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đem chiến thuyền từ cửa Cần Giờ ra đốt phá thủy trại của Tây
Sơn ở cửa Thị Nại (cửa Qui-Nhơn) rồi lại về.
Tháng ba năm Quý Sửu (1793) Nguyễn Vương để Đông Cung
ở lại giữ đất Gia Định, sai Tôn Thất Hội cùng Nguyễn Huỳnh
Đức và Nguyễn Văn Thành đem bộ binh ra đánh Phan-Rí.
Nguyễn Vương cùng với Nguyễn Văn Trương và Võ Tánh
đem thủy sư đi đánh mặt bể. Đến tháng năm thì chiến thuyền
của Nguyễn Vương vào cửa bể Nha Trang rồi lên đánh lấy
phủ Diên Khánh và phủ Bình Khang, sau lại ra đánh lấy phủ
Phú Yên.
Mặt thủy, Nguyễn Vương được toàn thắng, còn mặt bộ, thì
Tôn Thất Hội chỉ lấy được phủ Bình Thuận mà thôi. Vương
bèn sai người đưa thư giục Tôn Thất Hội phải kíp tiến binh lên
hội với thủy sư, để hai mặt cùng ra đánh QuI-Nhơn.
Khi quân của Nguyễn Vương vào cửa Thị Nại, vua Tây Sơn là
Nguyễn Nhạc sai Thái Tử là Nguyễn Bải, đem binh ra chống
giữ. Nguyễn Vương bèn mật sai Võ Tánh đem binh lẻn đi hội
với toán quân Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Thành để đánh tập
hậu. Quân của Nguyễn Bảo bị hai mặt đánh lại, chống không
nổi, phải bỏ chạy về Qui-Nhơn. Từ đó quân thủy và quân bộ
của Nguyễn Vương tương thông được với nhau. Vương bèn
sai Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn
Thành đem binh tiến lên đánh thành Qui-Nhơn.
Nguyễn Nhạc phải sai người ra cầu cứu ở Phú Xuân. Bấy giờ
vua Quang Trung đã mất rồi, vua Cảnh Thịnh, tức là Nguyễn
Quang Toản, sai quan Thái-úy là Phạm Công Hưng, quan hộ
giá là Nguyễn Vương thấy viện binh đã đến, liệu thế chống
không nổi, rút quân về Diên Khánh (tức là Khánh Hòa bây giờ)
rồi về Gia Định. Để Nguyễn Văn Thành ở lại giữ Diên Khánh,
Nguyễn Huỳnh Đức ở lại giữ Bình Thuận.
Đến tháng 11, Nguyễn Vương lại sai Đông Cung Cảnh và ông
Bá Đa Lộc, Phạm Văn Nhân, Tống Phúc Khê ra giữ thành
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Diên Khánh. (Lê Văn Câu là một người công thần đã theo phò
Nguyễn chủ trong lúc gian nan, nay cũng bất đắc kỳ tử. Văn
Huấn, quan đại tư lệ là Lê Trung và quan đại tự mã là Ngô
Văn Sở đem 17.000 bộ binh và 80 con voi đi đường bộ, và sai
quan đại thống lĩnh là Đặng Văn Chân đem hơn 30 chiếc
thuyền đi đường bể, cả hai đạo cùng tiến vào cứu Qui-Nhơn).
8. Thế Lực Tây Sơn:
Bọn Phạm Công Hưng giải vây được rồi, kéo quân vào thành
Qui-Nhơn, chiếm giữ lấy thành trì và tịch biên cả các kho tàng.
Nguyễn Nhạc thấy vậy, tức giận đến nỗI thổ huyết ra mà chết.
Ông làm vua được 16 năm.
Vua Cảnh Thịnh ở Phú Xuân thấy Nguyễn Nhạc mất rồi,
phong cho Nguyễn Bảo làm Hiến Công, cho ăn lộc một huyện,
gọi là tiểu triều rồi để Lê Trung và Nguyễn Văn Huấn ở lại giữ
thành Qui-Nhơn. Từ đó các tướng Tây Sơn mới hoạt động
hơn trước. Tháng ba năm Giáp-Dần (1794) Nguyễn Văn Hưng
đem bộ binh vào đánh Phú Yên, và Trần Quang Diệu vào vây
thành Diên Khánh. Đông Cung Cảnh cho người về Gia Định
cầu viện, Nguyễn Vương bèn đem đại binh đến đánh giải vây.
Trần Quang Diệu rút quân về. Nguyễn Vương thấy thế Tây
Sơn còn mạnh và lại đến mùa gió bắc, cho nên Vương đem
Đông Cung về Gia Định; để Võ Tánh ở lại giữ thành Diên
Khánh.
Tháng giêng năm Ất Mão (1795) Trần Quang Diệu lại đem
quân vào đánh Diên Khánh, Võ Tánh hết sức chống giữ,
Quang Diệu đánh mãi không được. Đến tháng hai, Nguyễn
Vương để Đông Cung ở lại giữ Gia Định, đem thủy sư ra cứu
Diên Khánh.
Trong khi hai bên còn đang chống giữ nhau ở đất Diên Khánh,
thì ở Phú Xuân các quan đại thần nhà Tây Sơn giết hại lẫn
nhau, gây thành mối loạn.
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Nguyên từ khi vua Quang Trung mất rồi, vua Cảnh Thịnh lên
ngôi, nhưng quyền về cả Thái sư Bùi Đắc Tuyên, các quan có
nhiều người oán giận. Năm Ất Mão (1795) Bùi Đắc Tuyên sai
Ngô Văn Sở ra Bắc-hà thay cho Vũ Văn Dũng. Văn Dũng về
Phú Xuân, đi đến trạm Hoàng Giang gặp quan trung thư lệnh
là Trần Văn Kỷ phải tội đày ra ở đấy. Văn Kỷ nhân đang căm
tức Bùi Đắc Tuyên, bèn xui Vũ Văn Dũng rằng: "Thái sư ngôi
trùm cả nhân thần, cho ai sống được sống, bắt ai chết phải
chết; nếu mà không sớm trừ đi, thì rồi có chuyện bất lợi cho
nhà nước. Ông nên liệu sớm đi".
Vũ Văn Dũng xưa nay vẫn tin trọng Văn Kỷ, nay thấy nói như
vậy, bèn nghe lời ấy, về mưu với Phạm Công Hưng và
Nguyễn Văn Huấn, lừa đến đêm đem quân vây nhà Bùi Đắc
Tuyên bắt bỏ ngục, rồi sai Nguyễn Văn Huấn vào Qui-Nhơn
bắt con Đắc Tuyên là Bùi Đắc Trụ và cho người đưa thư ra
Bắc Hà truyền cho quan giết chết là Nguyễn Quang Thùy (em
Nguyễn Quang Toản) bắt giải Ngô Văn Sở về Phú Xuân. Bọn
Vũ Văn Dũng bèn đặt chuyện ra vu cho những người ấy làm
phản, đem dìm xuống sông giết đi. Vua Cảnh Thịnh không sao
ngăn giữ được, chỉ gạt nước mắt khóc thầm mà thôi. Lúc bấy
giờ Trần Quang Diệu đang vây thành Diên Khánh, nghe tin ấy,
thất kinh, nói với các tướng rằng: "Chúa Thượng không phải là
người cứng cỏi, để cho đại thần giết lẫn nhau. Nếu trong mà
không yên, thì ngoài đánh người ta thế nào được?"
Quang Diệu bèn giải vây rút quân về. Khi về đến Qui-Nhơn,
Nguyễn Văn Huấn đến tạ tội trước. Trần Quang Diệu không
hỏi đến, rồi dẫn quân về đến làng An cựu đóng bên bờ sông
mé nam. Vũ Văn Dũng cùng với nội hậu Tứ cũng đem quân
bản bộ ra đóng ở mé bắc bờ sông, ỷ mệnh vua ra cự nhau với
Trần Quang Diệu.
Vua Cảnh Thịnh sợ hãi sai quan ra khuyên giải cả hai bên,
Trần Quang Diệu mới đem các tướng vào chầu, rồi với bọn Vũ
Văn Dũng giảng hòa.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Từ đó Trần Quang Diệu làm Thiếu phó, Nguyễn Văn Huấn làm
Thiếu bảo, Vũ Văn Dũng làm Đại tư đồ, Nguyễn Văn Danh
(hay là Nguyễn Văn Tứ) làm Đại tư mã, gọi là Tứ trụ Đại thần.
Nhưng chẳng được bao lâu có người gièm pha, Trần Quang
Diệu bị thu hết cả binh quyền, chỉ được giữ chức tại triều mà
thôi. Thế lực Tây Sơn từ đấy về sau mỗi ngày một kém: trên
vua thì còn nhỏ dại, không có đủ uy quyền để sai khiến các
quan, dưới tướng tá thì vì lòng ghen ghét rồi cứ tìm cách mà
giết hại lẫn nhau. Bởi vậy cho nên đến khi quân Nguyễn
Vương ở Nam ra đánh, chẳng phải mất bao nhiêu công phu
mà lập nên công lớn vậy.
9. Nguyễn Vương đánh Qui-Nhơn lần thứ II:
Từ khi quân của Trần Quang Diệu giải vây Diên Khánh về Phú
Xuân rồi, Nguyễn Vương cũng rút quân về Gia Định sửa soạn
việc quân lương và sai người đi do thám mọi nơi để chiêu mộ
người về đánh Tây Sơn.
Đến năm Đinh Tỵ (1797) Nguyễn Vương để Tôn Thất Hội ở lại
giữ Gia Định, rồi cùng Đông Cung Cảnh đem binh thuyền ra
đánh Qui-Nhơn, lại sai Nguyễn Văn Thành và Võ Tánh ra đánh
Phú Yên.
Quân thủy của Nguyễn Vương ra đến Qui-Nhơn, thấy Tây Sơn
đã phòng bị, liệu đánh không đổ được, Nguyễn Vương bèn ra
đánh Quảng Nam. Được vài tháng quân nhu không đủ, lại phải
đem quân về Gia Định, sai Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần
Thường ở lại giữ thành Diên Khánh.
10. Nguyễn Vương đánh Qui-Nhơn lần thứ III:
Nguyễn Vương về Gia Định rồi, một mặt sai Nguyễn Văn Thụy
sang Tiêm La xin với Quốc Vương nước ấy đem quân đi
đường Vạn Tượng, hoặc sang đánh Thuận Hóa, hoặc sang
đánh Nghệ An, để chận đường quân ở Bắc-hà vào. Một mặt
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sai quan binh bộ tham tri là Ngô Nhân Tĩnh sang sứ nhà
Thanh, để do thám mọi việc.
Năm Mậu Ngọ (1798) Tiểu triều là Nguyễn Bảo căm tức vua
Cảnh Thịnh là Nguyễn Quang Toản chiếm giữ mất đất QuiNhơn, bèn định bỏ về hàng Nguyễn Triều. Vua Cảnh Thịnh
biết mưu ấy, sai tướng vào bắt Nguyễn Bảo đưa về dìm xuống
sông giết đi. Lại có người nói gièm rằng việc Tiểu Triều làm
phản là tại quan trấn thủ Lê Trung. Vua Cảnh Thịnh triệu Lê
Trung về Phú Xuân, sai võ sĩ bắt chém đi. Được ít lâu quan
Thiếu phó Nguyễn Văn Huấn cũng bị giết. Từ đó quân Tây
Sơn ai cũng nản lòng, có nhiều người bỏ theo về Nguyễn
Vương.
Bấy giờ có người con rễ Lê Trung là Lê Chất vốn là người
đánh trận giỏi có tiếng, quan làm đến chức Đại đô đốc; đến khi
thấy vua Tây Sơn hay nghi kỵ mà giết hại các công thần như
vậy, bèn bỏ trốn sang hàng nhà Nguyễn. Nguyễn Vương trọng
dụng cho làm chức Tướng Quân. Nguyễn Vương thấy thế Tây
Sơn đã suy nhược, đến tháng ba năm Kỷ Mùi (1799) bèn cử
đại binh ra đánh Qui Nhơn. Đến tháng tư thủy quân của
Nguyễn Vương vào cửa Thị Nại, rồi Nguyễn Vương sai quan
Hậu quân Võ Tánh, hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức đem quân
lên bộ đóng ở Trúc Khê. Ngay lúc bấy giờ quan Khâm sai tiền
quân chưởng cơ Nguyễn Văn Thành đem bộ binh ra đánh lấy
Phú Yên, rồi tiến quân lên tiếp ứng cho toán quân Võ Tánh.
Đến tháng năm, thì quân của Nguyễn Vương đến vây thành
Qui-Nhơn. Ở Phú Xuân sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng
đem binh vào cứu. Nhưng mà vào đến Quảng Nghĩa gặp quân
của Nguyễn Văn Thành giữ ở Thạch Tân, cho nên không cứu
được Qui-Nhơn.
Sử chép rằng khi đạo quân của Vũ Văn Dũng vào đến Chung
Xá, đóng lại ở đấy, đến đêm có con nai ở trong rừng chạy ra,
có người trông thấy kêu to lên rằng: Con nai! Quân Tây Sơn
nghe lầm là quân Đồng Nai! Mọi người luống cuống bỏ chạy.
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Các quân đội Tây Sơn tưởng là quân nhà Nguyễn đã vây
đánh, đều vỡ tan cả. Quân nhà Nguyễn thừa thế đánh đuổi,
thành ra quân Tây Sơn thua to. Quan trấn thủ Qui-Nhơn là Lê
Văn Thanh không thấy viện binh đến, mà lương thực ở trong
thành thì hết cả, bèn cùng các tướng mở cửa ra hàng. Nguyễn
Vương đem quân vào thành rồi đổi tên Qui-Nhơn gọi là Bình
Định.
Vua Tây Sơn được tin Qui-Nhơn thất thủ, liền cử đại binh vào
đóng ở Trà Khúc (thuộc Quảng Nghĩa) để đốc các tướng tiến
binh đánh quân nhà Nguyễn. Nhưng vì phải độ trái mùa gió,
thủy chiến không tiện, cho nên các quan đều can xin rút quân
về. Vua Cảnh Thịnh bèn sai Nguyễn Văn Giáp ở lại giữ Trà
Khúc, sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng giữ Quảng Nam.
Nguyễn Vương cũng đem quân về Gia Định, để Võ Tánh và
Ngô Tòng Chu ở lại giữ thành Bình Định. Năm ấy (1899) ông
Bá-Đa-Lộc đi tòng chinh, mất ở cửa Thị Nại. Nguyễn Vương
đem về hậu táng ở Gia Định, tặng phong làm Thái Tử Thái
Phó Bi Nhu Quận Công.
11. Quân Tây Sơn vây thành Bình Định:
Khi quân nhà Nguyễn ra vây đánh thành Qui Nhơn, vua Tây
Sơn sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem binh vào cứu,
nhưng vì quân cuả Văn Dũng không đánh mà tan, đến nỗi bại
binh. Việc ấy là tội Văn Dũng, nhưng nhờ có Quang Diệu giấu
đi, cho nên không ai biết. Văn Dũng cảm ơn ấy, cho nên mới
kết nghĩa sinh tử với Quang Diệu.
Bấy giờ ở Phú Xuân có nhiều người ghét Quang Diệu, nhân
dịp ấy mà đổ tội cho Quang Diệu, bèn tâu vua xin sai người
đưa mật thư ra cho Vũ Văn Dũng để giết Quang Diệu. Vũ Văn
Dũng tiếp được thư ấy đưa cho Trần Quang Diệu xem. Trần
Quang Diệu sợ hãi, lập tức đem quân về Phú Xuân, đóng ở
mé Nam sông Hương Giang, nói rằng về bắt những người
loạn thần. Vua Tây Sơn sai người ra giảng hòa. Không ai dám
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đi, sau phải bắt mấy người nộp cho Quang Diệu. Quang Diệu
mới vào chầu. Vua Cảnh Thịnh cũng tìm lời giảng dụ, khuyên
phải hết sức giúp đỡ nhà nước. Quang Diệu khóc lạy rồi xin
cùng Văn Dũng đem thủy bộ quân vào lấy lại thành Qui-Nhơn.
Đến tháng giêng năm Canh Thân (1800), quân của Trần
Quang Diệu và Vũ Văn Dũng tiến đến gần thành Qui-Nhơn. Võ
Tánh giữ vững, không ra đánh. Quang Diệu sai đắp lũy chung
quanh thành và chia quân ra vây bốn mặt. Văn Dũng thì đem
hai chiếc tàu lớn và hơn 100 chuyến thuyền ra đóng giữ cửa
Thị Nại, xây đồn và đặt súng đại bác ở hai bên cửa bể, để
phòng ngự thủy quân nhà Nguyễn. Nguyễn Vương được tin
quân Tây Sơn ra vây thành Bình Định, liền cử đại binh ra cứu
viện, sai Nguyễn Văn Thành đem Lê Chất, Nguyễn Đình Đắc,
Trương Tiến Bảo, chia ra làm ba đạo ra đánh lấy đồn Hội An ở
Phú Yên, rồi kéo ra đánh ở Thị Dã (thuộc Bình Định). Nguyễn
Vương đem thủy binh ra đến Qui-Nhơn đóng thuyền ở ngoài
cửa Thị Nại. Bấy giờ quân bộ của Nguyễn Văn Thành và quân
thủy của Nguyễn Vương không thông được với nhau, cho nên
sự cứu viện không có công hiệu gì cả.
Đến tháng giêng năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Vương sai
Nguyễn Văn Trương, Tống Phúc Lương đem quân tiền đạo
đến đánh đồn thủy của Tây Sơn và sai Lê Văn Duyệt, Vũ Di
Nguy đem thủy quân vào đánh cửa Thị Nại. Vũ Di Nguy trúng
đạn chết, còn Lê Văn Duyệt ra sức xông đột, đốt được cả tàu
và thuyền của Tây Sơn.
Tướng Tây Sơn là Vũ Văn Dũng phải bỏ cửa Thị Nại đem binh
về hợp với Trần Quang Diệu để phòng giữ mọi nơi. Nguyễn
Vương lấy được cửa Thị Nại rồi, cho người đưa tin về Gia
Định báo cho tướng sĩ các nơi đều biết. Năm ấy Đông Cung
Cảnh lên đậu, mất ở Gia Định, thọ được 22 tuổi. Được một
tháng Hoàng Tử thứ hai tên là Hy cũng mất ở Diên Khánh,
đem về táng ở Gia Định.
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12. Nguyễn Vương thu phục Phú Xuân:
Nguyễn Vương đánh được trận thủy ở Thị Nại rồi, bèn sai
Nguyễn Văn Trương đem thủy quân ra đánh Quảng Nam,
Quảng Nghĩa và lại thấy quân Tây Sơn vây thành Qui-Nhơn
một cách cẩn mật lắm, đánh phá không được. Vương cho
người lẻn vào thành bảo Võ Tánh và Ngô Tòng Chu bỏ thành
mà ra. Nhưng Võ Tánh phúc thư lại rằng: quân tinh binh của
Tây Sơn ở cả Quy Nhơn, vậy xin đừng lo việc giải vây vội, hãy
nên kíp ra đánh lấy Phú Xuân thì hơn. Nguyễn Vương bèn để
Nguyễn Văn Thành ở lại chống giữ với Trần Quang Diệu và
Vũ Văn Dũng, rồi đem đại quân ra đánh Phú Xuân. Bấy giờ
nhà Tây Sơn cũng bối rối lắm: ở Nghệ An thì có tướng nhà
Nguyễn là Nguyễn Văn Thụy và Lưu Phúc Tường đem quân
Vạn Tượng sang đánh phá; ở Thanh Hóa thì có phiên thần là
Hà Công Thái khởi binh giúp nhà Nguyễn; ở Hưng Hóa thì có
thổ ti là Phan Bá Phụng nổi lên quấy nhiễu. Còn các trấn ở
Bắc Hà thì rối vì những việc tông giáo; các đạo trưởng và đạođồ đạo Thiên Chúa cũng nổi lên, có ý giúp nhà Nguyễn; dân
tình thì bị quan quân nhũng lạm hà hiếp, ai ai cũng có lòng oán
giận. Ở Phú Xuân, vua thì hèn, các quan đại thần thì cứ ghen
ghét nhau rồi tìm kế giết hại lẫn nhau, việc chính trị không sửa
sang gì cả. Bởi vậy nhân dân đều mong mỏi chúa Nguyễn, cho
nên có câu hát rằng:
"Lạy trời cho chóng gió nồm,
"Để cho Chúa Nguyễn giong buồm thẳng ra".
Nguyễn Vương thấy lòng người đã không theo Tây Sơn nữa,
bèn đem binh ra đánh Phú Xuân, đến tháng năm (1801), thủy
sư vào cửa Tư Dung. Tướng Tây Sơn là phò mã Nguyễn Văn
Trị đem quân ra lập đồn giữ ở núi Quy Sơn. Tiền quân nhà
Nguyễn đánh không được. Nguyễn Vương sai Lê Văn Duyệt
và Lê Chất đem thủy binh ra đánh tập hậu. Nguyễn Văn Trị bỏ
đồn mà chạy. Quân Nguyễn Vương vào cửa Nguyễn Hải (cửa
Thuận An) rồi kéo lên đánh thành Phú Xuân. Vua Tây Sơn
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phải ngự giá đem quân ra chống giữ, hai bên đánh nhau đến
giữa trưa, thì quân Tây Sơn vỡ tan. Quân Nguyễn Vương tiến
lên đuổi đánh, thu phục được đô thành. Bấy giờ là ngày mồng
3 tháng 5 năm Tân Dậu (1801). Nguyễn Vương vào thành Phú
Xuân treo biển yên dân, rồi sai Lê Chất đem bộ binh đuổi đánh
quân Tây Sơn, sai Nguyễn Văn Trương đem thủy binh ra chặn
ở Linh Giang, để đánh quân Tây Sơn chạy ra Bắc. Lại sai
Phạm Văn Nhân ra giữ cửa Nguyễn Hải, sai Lưu Phúc Tường
đem quân đi đường Cam Lộ sang Vạn Tượng truyền bảo các
Mường giữ đường yếu lộ không cho quân Tây Sơn chạy tràn
sang.
13. Võ Tánh tử tiết:
Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đang vây đánh thành QuiNhơn, được tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra
cứu, nhưng ra đến Quảng Nam, gặp quân của Lê Văn Duyệt
kéo vào đánh chặn đường, quân Tây Sơn phải lùi trở lại. Từ
đó Trần Quang Diệu ngày đêm hết sức đốc quân đánh thành.
Quân Nguyễn Vương ở trong thành hết cả lương thực, không
thể chống giữ được nữa, quan trấn thủ là Võ Tánh bèn viết
thư sai người đưa ra cho Trần Quang Diệu nói rằng: "Phận sự
ta làm chủ tướng, thì đành liều chết ở dưới cờ. Còn các tướng
sĩ không có tội gì, không nên giết hại".
Đoạn rồi sai người lấy rơm cỏ chất ở dưới lầu Bát Giác, đổ
thuốc súng vào tự đốt mà chết. Quan Hiệp trấn là Ngô Tùng
Chu cũng uống thuốc độc tự tử.
Trần Quang Diệu vào thành Qui-Nhơn tha cho cả bọn tướng sĩ
và sai làm lễ liệm táng Võ Tánh và Ngô Tòng Chu, rồi sai Đại
đô đốc Trương Phúc Thượng và tư khấu Định, đem binh đi
đường thượng đạo ra đánh Phú Xuân. Đi được nửa đường thì
quân hết lương. Trương Phúc Thượng về hàng nhà Nguyễn,
còn tư khấu Định thì đánh thua chạy vào chết ở trong Mường.
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Trần Quang Diệu lại sai Lê Văn Điềm vào đánh Phú Yên, cũng
không được.
Bấy giờ Trần Quang Diệu tuy đã lấy được thành Qui Nhơn,
nhưng một mặt thì có quân của Lê Văn Duyệt và Lê Chất ở
Quảng Nam, Quảng Nghĩa đánh vào, một mặt thì quân của
Nguyễn Văn Thành ở cửa Thị Nại đánh lên, còn ở phía Nam,
lại có quân của Tống Viết Phúc và Nguyễn Văn Tính ở Phú
Yên đánh ra. Ba mặt thụ địch, quân Tây Sơn phải hết sức
chống giữ, để chờ quân ở Bắc Hà vào cứu viện.
14. Trận Trấn Ninh:
Từ khi thất thủ Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh ngày đêm kíp ra
Bắc Hà, đổi niên hiệu là Bảo Hưng và truyền hịch đi các trấn
để lấy viện binh rồi sai em là Nguyễn Quang Thùy đem binh
mã vào giữ Nghệ An. Đến tháng 11, vua Tây Sơn đem quân 4
trấn ở xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An, cả thảy được
non 3 vạn người, sang sông Linh Giang. Lại sai tướng đem
hơn 100 chiếc chiến thuyền vào giữ cửa Nhật Lệ. Bấy giờ có
vợ Trần Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cũng đem 5.000 thủ hạ đi
tòng chinh.
Quan Chưởng Trung Quân Bình Tây Đại Tướng Quân Nguyễn
Văn Trương, cùng với Tống Phúc Lương, Đặng Trần Thương
giữ ở Linh Giang, thấy quân Tây Sơn thế mạnh phải lui về giữ
Đồng Hới. Nguyễn Vương được tin ấy, liền thân chinh đem đại
binh ra tiếp ứng, sai Phạm Văn Nhân và Đặng Trần Thường
đem quân ra giữ mặt bộ, sai Nguyễn Văn Trương ra giữ mặt
bể.
Tháng giêng năm Nhâm-Tuất (1802), vua Tây Sơn sai Nguyễn
Quang Thùy tiến quân lên đánh lũy Trấn Ninh; đánh mãi không
đổ. Vua Tây Sơn đã toan rút quân về, nhưng Bùi Thị Xuân
không chịu, xin cho ra đốc quân đánh trận. Đánh từ sáng sớm
đến chiều tối, chưa bên nào được thua. Bỗng có tin rằng thủy
quân của Tây Sơn ở cửa Nhật Lệ (cửa Đồng Hới) đã bị
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Nguyễn Văn Trương phá tan cả. Quân Tây Sơn khiếp sợ bỏ
chạy, tướng là Nguyễn Văn Kiên về hàng nhà Nguyễn.
Vua Tây Sơn đem tàn quân chạy về Bắc, để Nguyễn Văn
Thận ở lại giữ Nghệ An.
Nguyễn Vương phá được quân Tây Sơn ở thành Trấn Ninh rồi
đem quân về Phú Xuân, để trung quân Nguyễn Văn Trương
giữ Đồng Hới, để Tống Phúc Lương và Đặng Trần Thường
giữ Linh Giang.
Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng ở Qui-Nhơn được tin quân
Tây Sơn thua ở Trấn Ninh, liệu chống không nổi, bèn đến
tháng 3 năm Nhâm Tuất (1802) bỏ thành Qui-Nhơn, đem binh
tượng đi đường thượng đạo qua Ai Lao ra Nghệ An, để hội với
vua Tây Sơn mà lo sự chống giữ.
15. Nguyễn Vương lên ngôi tôn:.
Nguyễn Vương từ khi khởi binh ở Gia Định tuy đã xưng
Vương, nhưng vẫn theo các Chúa đời trước không đặt niên
hiệu. Đến nay khôi phục được Phú Xuân, thanh thế lừng lẫy,
Bắc phá đại quân của Tây Sơn, Nam lấy lại thành Qui Nhơn;
đất An Nam bấy giờ từ sông Linh Giang vào đến Gia Định lại
thuộc về nhà Nguyễn như trước. Các quan thân thuộc đều xin
Nguyễn Vương đặt niên hiệu và lên ngôi tôn.
Tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802) Ngài lập đàn tế cáo trời đất,
rồi thiết triều để các quan chầu mừng và đặt niên hiệu là Gia
Long nguyên niên.
16. Quân Nam ra lấy Bắc Hà: Nguyễn Vương đã lên ngôi làm
Vua rồi, sai Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tĩnh đem các đồ
phẩm vật và những ấn sách của nhà Thanh phong cho Tây
Sơn sang nộp cho Thanh Triều và xin phong. Ngài lại định ngự
giá đi đánh Bắc Hà, bèn sai Nguyễn Văn Trương lĩnh thủy
binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất lĩnh bộ binh, hai mặt thủy bộ
cùng tiến.
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Tháng 6, thì quân bộ sang sông Linh Giang tiến lên đóng ở Hà
Trung, quân thủy vào cửa Hội Thống rồi lên đánh phá các đồn
lũy của Tây Sơn. Quan Trấn Thủ Nghệ An là Nguyễn Văn
Thận bỏ thành chạy ra giữ đồn Tiền Lý ở Diễn Châu. Bấy giờ
Trần Quang Diệu đi đường Ai Lao ra đến châu Quí Hợp,
xuống huyện Hương Sơn thấy quân nhà Nguyễn đã lấy được
Nghệ An rồi, bèn cùng với Bùi Thị Xuân về huyện Thanh
Chương, bao nhiêu quân sĩ đều bỏ cả, được mấy hôm hai vợ
chồng cùng bị bắt. Còn Vũ Văn Dũng chạy ra đến Nông Cống
cũng bị dân bắt được đem nộp. Quân Nguyễn Triều kéo tràn
ra lấy Thanh Hóa, đi đến đâu quân Tây Sơn chưa đánh đã tan,
chỉ trong một tháng đã ra đến Thăng Long. Vua Tây Sơn thấy
thế mình không chống giữ được nữa, bèn cùng với các em là
Nguyễn Quang Thùy, Nguyễn Quang Thiệu và mấy người bề
tôi là bọn Đô đốc Tú và Nguyễn Văn Tứ sang sông Nhị Hà
chạy về phía Bắc, nhưng lên đến địa hạt Phượng Nhỡn, bị dân
ở đấy bắt được. Nguyễn Quang Thùy tự tử, Đô đốc Tú và vợ
cũng tự vẫn. Còn vua tôi nhà Tây Sơn mấy người đều bị đóng
củi đem về nộp ở Thăng Long.
Nhà Tây Sơn khởi đầu từ năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Nhạc
xưng đế ở Qui-Nhơn, đến năm Nhâm Tuất (1802), cả thảy
được 24 năm. Nhưng Nguyễn Nhạc chỉ làm vua từ đất Quảng
Nam, Quảng Nghĩa trở vào mà thôi, còn từ Phú Xuân trở ra,
thì thuộc về nhà Lê. Đến năm Mậu Thân (1788), vua Quang
Trung xưng đế hiệu, rồi ra đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc Hà,
sửa đổi việc chính trị. Từ đó nước Nam mới thuộc về nhà
Nguyễn Tây Sơn.
Vậy kể từ năm Mậu Thân (1788) đến năm Nhâm Tuất (1802)
thì nhà Tây Sơn chỉ làm vua được có 14 năm mà thôi. Trong
bấy nhiêu năm phải đánh Nam dẹp Bắc luôn, không mấy lúc
nghỉ việc chiến tranh, cho nên nhà Tây Sơn không sửa sang
được việc gì. Vả, sau khi vua Quang Trung mất rồi, vua thì
hèn, quan thì nhũng, chính trị bỏ nát, lòng người oán giận, ai
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cũng mong mỏi được thời thịnh trị để yên nghiệp mà làm ăn.
Bởi vậy cho nên khi vua Thế Tổ Cao-Hoàng nhà Nguyễn cất
quân ra Bắc, lòng người theo phục, chỉ một tháng trời mà bình
được đất Bắc Hà, đem giang sơn về một mối, Nam Bắc một
nhà, làm cho nước ta thành một nước lớn ở phương Nam vậy.

NGUYỆT CÚC
月菊
E: The chrysanthemum of autumn.
F: Le chrysanthème de l’automne.
Nguyệt cúc do chữ Cúc nguyệt là tháng cúc, tức là tháng có
hoa cúc nở. Mỗi năm Cúc nở vào tháng tám Âm lịch ấy là vào
mùa Thu vì vào tháng 8 nầy hoa cúc tới mùa nở rộ. Nói về
Hoa thì mỗi mùa trong năm có một thứ hoa đặc trưng: Mùa
Xuân thì có hoa mai, mùa Hạ thì có hoa sen, mùa Thu thì có
hoa cúc, mùa Ðông thì có hoa đào.
Bài Dâng Trà có câu:
"Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
"Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương."

NGUYỆT HOA
月花
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển,
"Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa.
"Có ngày hư nát cửa nhà,
"Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGUYỆT HUYẾT
月血
Là thời kinh nguyệt của người phái nữ. Xưa nay với các Tôn
giáo khác, nhứt là Phật giáo rất cấm kỵ người Nữ khi đến ngày
hành kinh không được đến trước chỗ Linh thiêng, hoặc những
nơi thờ tự. Nhưng trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay, có một
quan niệm tiến bộ hơn, là không có luật cấm kỵ ấy. Thiết nghĩ
sự cấm kỵ là một sự sai lầm quá đáng. Tuy nhiên sự kín đáo
và sạch sẽ vẫn là điều tiên quyết với người Nữ phái, không là
tội.
Thời tiền khai Đại-Đạo, trong một kỳ Đàn, Bà Giáo Sư Hương
Hồ (Huỳnh Thị Hồ) con gái của Bà Lâm Thị Thanh (Đầu Sư
Hương Thanh). Đức Chí Tôn giáng đàn gọi đến Bà Hương Hồ.
Hôm ấy Bà đang hành kinh (kinh nguyệt) không dám lên lầu
để trình diện, nên được Bà Bát Nương Diêu-Trì Cung giáng
đàn cho Thi:
Thân phận phàm nhơn trược đã đành
Chẳng vì nguyệt huyết kỵ anh Linh
Âm dương Nam Nữ hoa trêu bướm
Hòa ái tương sanh thủy nhập bình
Tạo hóa ví tay xây đảnh trí
Chúng sanh nên mặt tạo khuôn hình
Thợ trời đâu dễ chê đồ Tạo
Tốt xấu sạch dơ tại miệng mình

NGUYỆT SAN
月 刊
E: Monthly review.
F: Revue mensuelle.
Nguyệt san 月刊: Thứ tạp chí ra hàng tháng.
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NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN (VICTOR HUGO) (18021885)
-Đức Victor-Hugo giáng sinh tại thành phố Besancon nước
Pháp năm 1802. Ông là đệ nhất thi hào nước Pháp vào thế kỷ
19. Lúc thiếu thời ông theo cha qua nước Tây Ban Nha
(Espagne), rồi sang Ý Đại Lợi (Italia), rồi sau cùng trở về nước
Pháp, an trú tại Ba Lê (Paris) và theo học tại trường Bách
Khoa. Tánh vốn thông minh thiên phú, ông học một biết mười
và sẵn có một hồn thơ phong phú. Năm 15 tuổi ông đã làm thơ
gửi dự thi tại Hàn Lâm Viện Pháp-Quốc và được chấm đậu.
Về sau ông sáng tác rất nhiều thi phẩm tuyệt luân, thể hiện
những tư tưởng thanh cao, những tư tưởng dồi dào, những
ngụ ý kín đáo. Ông định hướng Văn Nghệ giới theo chủ nghĩa
lãng mạn.
- Là chủ nghĩa cảm tình, vô câu thúc, cứ tự do mô tả tính tình
và cảm giác của con người chứ không chịu gò bó trong qui
thức nào cả. Năm 1841 ông có chân trong Hàn Lâm Viện
Pháp Quốc. Sau cuộc cách mạng 1848 ông tham gia Hội Nghị
Lập Pháp. Nơi đây ông trổ tài hùng biện để binh vực chủ nghĩa
tự do.
- Nước Pháp của thế kỷ 19 có đủ Quốc Hồn và Quốc tuý cao
cả, phần lớn nhờ hướng theo tư tưởng chánh trị và văn hoá
của ông bộc lộ trong những tác phẩm phong phú về lượng
cũng như về phẩm.
- Ông mất năm 1885. Lễ quốc táng, được chính phủ Pháp cử
hành long trọng và thi hài ông được an trí vào miếu Công Thần
(Panthéon).
Hộ Pháp Đường, le 23-7-1937 (16è jour du 6è mois de l’année
Đinh Sửu)
Médiums: Hộ Pháp - Tiếp Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Présents à la séance: Giáo Sư Thượng Chữ Thanh et
quelques dignitaires de la Mission Étrangère.
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
ou VICTOR HUGO
Bonjour Hộ Pháp et mes chers amis.
Cao Tiếp Đạo, j’ai à vous parler personnel- lement au sujet de
Charles.
Vous êtes idéaliste. Il suffit de vous dire que toute autorité qui
mérite son nom doit être respectée de gré ou de force. L’avenir
de la Mission Étrangère nous réserve encore beaucoup de
surprises au point de vue sacrifices. Sachez bien que Charles
a été désigné par moi pour réaliser un plan très complexe.
L’honneur de tous les Missionnaires est placé au premier plan.
Il dépend d’une réelle énergie dans les paroles et dans les
actes pour mettre chacun à la hauteur de sa tâche.
Le Corps entier est imbu de toutes sortes de corruptions, auusi
bien chez les hommes que chez les femmes, par d’effroyables
procédés. Or, un assainissement radical est absolument
nécessaire.
Bài dịch ra Việt văn :
Hộ Pháp Đường, 16-6-Đinh Sửu (dl 23-7-1937).
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo.
Hầu đàn : Giáo Sư Thượng Chữ Thanh và vài Chức sắc của
Hội Thánh Ngoại Giáo.
NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN
ou VICTOR HUGO
Xin chào Hộ Pháp và các bạn thân mến.
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Cao Tiếp Đạo, Bần đạo cần nói riêng với Hiền hữu về vụ
Charles.
Hiền hữu thì lý tưởng. Chỉ cần nói với Hiền hữu rằng, tất cả
quyền hành xứng đáng với tên của nó phải được tôn trọng dầu
muốn dầu không. Tương lai của Hội Thánh Ngoại Giáo còn
dành cho chúng ta nhiều ngạc nhiên về phương diện hy sinh.
Hiền hữu nên biết rằng, Charles được Bần Đạo chỉ định để
thực hiện một kế hoạch rất phức tạp.Danh dự của tất cả Chức
sắc Ngoại Giáo được đặt lên hàng đầu. Nó tùy thuộc vào một
khả năng thực sự trong các lời nói và trong các việc làm để đặt
mỗi người nơi bậc cao nhiệm vụ của mình.Toàn cơ quan bị
thâm nhiễm bởi tất cả những thứ hư hỏng, nơi cả Nam phái
lẫn Nữ phái, bằng những thủ đoạn ghê tởm. Nay, một cuộc
thanh lọc tận gốc là tuyệt đối cần thiết.
Donc, la désignation de Charles est muârement conçue, je
reconnais qu’il n’a pas tout fait pour réussir. Il y a vraiment des
défaillances, mais les résultats obtenus sont aussi assez
élogieux. Je vous serais donc infiniment reconnaissant de
l'aider puissamment dans sa tâche pour aplanir les difficultés
qui peuvent se produire dans l’accomplissement du dessein de
Dieu. Cao Tiếp Đạo répond: -Je vous obéis. Je m’entendrai
avec Sa Sainteté pour aider Charles.
- Merci. Adieu.
(Extrait de Thèse de Pierre Bernardini pour le Doctorat 3è
cycle à Université de Paris VII, page 375)
________________
Charles: Il s’agit du Giáo Sư Thượng Chữ Thanh ou Charles
Hugo.
Vậy thì sự chỉ định Charles được quan niệm chín chắn, Bần
đạo nhìn nhận nó không làm tất cả để thành công. Quả thật có
nhiều khuyết điểm, nhưng các kết quả thâu được cũng khá
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NG▐

397

đáng khen. Vậy, Bần đạo vô cùng biết ơn Hiền hữu đã giúp đỡ
hiệu quả trong nhiệm vụ của nó để san bằng những khó khăn
có thể xảy ra trong việc hoàn thành Thánh ý của Đức Chí Tôn.
Cao Tiếp Đạo đáp: - Tôi vâng lời Ngài. Tôi sẽ thỏa thuận với
Đức Hộ Pháp để giúp Charles.
- Cám ơn. Xin cáo biệt.
(Trích trong Luận án Tiến sĩ Đệ Tam cấp tại trường Đại học
Paris VII của Pierre Bernardini, trang 375)
________________
Chú thích:
Charles: Đó là Giáo Sư Thượng Chữ Thanh hay Charles
Hugo. Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn hay Victor Hugo giáng cơ
cho biết: Hai người con trai của Ngài tái kiếp ở Việt Nam
- Charles Hugo tái kiếp là ông Đặng Trung Chữ, đạo hiệu
Ngạn Sơn, đắc phong Giáo Sư Thượng Chữ Thanh.
- François Hugo tái kiếp là ông Trần Quang Vinh, đạo hiệu
Hiển Trung, đắc phong Giáo Sư Thượng Vinh Thanh.
*Kim Biên, ngày 13-12-Đinh Mão (dl: 5-1-1928)
Bần Đạo chào chư Đạo hữu, chư Đạo muội.
"Bần Đạo còn một ngày nơi đây thì quyền hành buộc mình
cũng còn một ngày. Chư Đạo hữu khá nghe dạy: Sự hả!
Cười…Linh tánh Chí Tôn đã cho nó hay trước rằng Bần Đạo
sẽ phạt nó nên trốn mặt. Vì miệng nó mà Hộ Pháp chịu hàm
oan, trốn tội sao cho khỏi.
Chư Đạo hữu phải hiểu rằng, nếu không phải phép huyền vi
mầu nhiệm của Chí Tôn thì chưa dễ làm cho mẹ của Thượng
Sanh và Tiếp Đạo phải chịu oan khúc ấy đặng bao giờ. Ngạn
Sơn, khá để trí vào đó nghe.
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"Những điều nghị luận vô trí của chư Đạo hữu lúc nọ chẳng
trúng vào đâu hết mà còn hại cho Thánh Thất nơi đây bị truất
bỏ, phần nhiều Đạo hữu bị trục xuất là vì nhẹ tánh lầm nghe,
nói đi nói lại mà ra đến đỗi ấy.
Ôi! Hại thay cho cái miệng mà cũng giận thay cho phàm tánh
đó chút. Nếu cả thế gian có đặng một người hiểu thấu cơ Trời
thì Đạo không đến đỗi phải chịu bị bế lại gần mười ngàn năm
nay nơi cõi Á Đông nầy vậy.
Phải chi có Đạo tâm bền chặt thì đã thoát khỏi tội tình ấy rồi.
Khá giận mà cũng khá thương đó chút.
Cười... Cũng như thần của Sen viết mà Bần đạo phải chịu tội
liên can.
Cơ Bút! Cơ Bút! Hộ Pháp khá để ý cho lắm.
Cơ Bút có thể hại tiêu hủy Đạo đặng đó.
Từ đây Bần đạo không giáng cơ nơi nào hết, nếu có ai mượn
danh Bần đạo mới đến hiệp cùng người.
Hộ Pháp! Từ đây tới buổi về, để cho Cửu Trùng Đài liệu
phương hành đạo, còn Hộ Pháp chỉ lo về Luật lệ xử đoán mà
thôi, đừng giúp đỡ chi, rồi trước ngày đi giao quyền lại cho
Tiếp Đạo"...

NGƯ - TIỀU - CANH - MỤC
E: Fisherman, woodsman, flowman, herdsman.
F: Pêcheur, bûcheron, laboureur, pasteur.
Ngư-Tiều-Canh-Mục: nghề câu cá, nghề đốn củi, nghề ruộng
rẫy, nghề nuôi gia súc. Đây là bốn nghề chánh của người xưa
làm để sinh sống.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NGỰ
(Ngự: ngồi lên, chỉ bậc vua chúa đến nơi có mặt)
Sài gòn, Thứ bảy, 14-8-1926 (âl 7-7-Bính Dần)
Thầy: Các con nghe dạy: "Vẫn từ ngày Đại Đạo bế lại, Chánh
quyền đều vào một tay Chúa Quỉ. Cười… Khi Ngọc Hư Cung
và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Độ, Chúa Quỉ biết cơ mầu
nhiệm ấy và hiểu rõ rằng Tà quyền đã dứt, nên trước khi Thầy
chưa đến, nó đã hiểu rõ rằng bề nào Thầy cũng phải chiếu y
Thánh ý Tam giáo qui nhứt mà dùng danh "Cao Đài Tiên Ông
Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát", nên chúng đã dùng chữ CAO ĐÀI
trước Thầy mà lập Tả Đạo Bàng Môn.
Thầy hỏi các con: Vậy chớ Tà quái nhận tên ấy là chủ ý gì? Lại
làm cho ra rẻ rúng danh ấy, để cho các con nghi ngờ mà lánh
xa Thánh giáo như đàn Cái Khế vậy. Nhưng có một điều là nó
không dám ngự nơi ngai Thầy, tiện dụng làm một vị Tiên Ông
mà thôi. Cười.. Vậy, các con khi nghe nói Cao Đài nơi nầy,
Cao Đài nơi kia, đừng vội tin mà lầm mưu Tà mị. Các con
nghe và tuân theo".

NGỰ BAN
禦班
E: To gratify.
F: Gratifier.
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cương ngựa. Ban: cấp cho.
Ngự ban là vua ban cho (Do vua ban cho,thưởng ban).
Kinh Ðệ Nhị Cửu:
"Chén trường sanh có lịnh ngự ban."
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NGỰ GIÁNG
禦降
E: To descend.
F: Descendre.
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cương ngựa. Giáng: đi
xuống. Ngự giáng là vua đi xuống.
Bài xưng tụng công đức Phật Tiên thánh Thần:
"Trên Điện ngọc vua Trời ngự giáng."

NGỰ MÃ THIÊN QUÂN
禦馬天君
Đức Hộ Pháp nói: "Thập Nhị Thời Quân, Thượng Sanh,
Thượng Phẩm, Hộ Pháp gọi là Ngự Mã Quân của Chí Tôn.
Phật Mẫu sợ Chí-Tôn tạo Đạo không nên phải tái kiếp nên Bà
phải cho theo xuống Thập Nhị Thời Quân, phẩm tước cao
trọng thay, nhưng không có gì trước mắt Phật Mẫu tất cả, con
cái của người sang trọng đến đâu, Người càng rầu càng lo sợ,
e sang trọng ắt tự kiêu, biết đâu không hại cho tương lai vô
biên của họ vì quyền tước (01-10-đinh Sửu)
Mỗi phen đến, đặc biệt Ngài muốn thế nào sự đau khổ của
Ngài đó sẽ làm cơ quan giải thoát cho toàn thiên hạ. Sợ ChíTôn phải khổ, nên Ngự-Mã-Quân tái kiếp, lập Đạo thay thế cho
Ngài. Tại sao vậy? Nói thật: không ai có quyền năng nào hơn
Mẹ ru con, không ai có quyền năng bằng cha yêu ái khi con
đau đớn. Con đương khóc Mẹ bồng thì liền nín, còn Cha hôn
một cái hết thảm hết phiền (15-10-Đinh Hợi)
Hộ Pháp là Ngự mã Thiên quân của Chí-Tôn:
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Đức Hộ Pháp nói về trách-vụ của Ngài: "Bần-Đạo may duyên
đựợc Đức Chí-Tôn chọn làm Ngự Mã Quân của Ngài để thay
Ngài, lập nền Chánh giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay
thế tất cả Tôn giáo đã có từ trước. Vì lẽ các Tôn-giáo ấy ngày
nay không phù hợp với lương-tri, lương-năng của loài người
nữa. Hay nói một cách khác là các nền Tôn-giáo ấy ngày nay
đã bị bế. Các phẩm chơn hồn trong Càn khôn Vũ-trụ của Đức
Chí Tôn đã lấy quyền cho Phật Mẫu đào tạo tám phẩm chơn
hồn, tức là chơn hồn: vật chất, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại,
Thần, Thánh, Tiên, Phật. Trong tám phẩm chơn hồn ấy xuất
hiện nơi Kim-Bàn do theo luật Thiêng liêng của Đức Chí Tôn
đã định, thì họ phải từ từ tăng tiến mãi, cái luật tăng tiến ấy nó
buộc ta mỗi kiếp sanh đều kiếm phương tu, đặng chi? Đặng
tạo Thiêng-liêng-vị cho chúng ta, các đẳng chơn hồn ấy khi đã
đến nhơn phẩm rồi chia ra hai phẩm hồn đặc biệt: Ở trong vật
loại tăng tiến lên đạt nhơn phẩm của mình gọi là Hóa nhân.
Các chơn hồn ở trong Kim-Bàn đã xuất hiện với địa vị nhơn
phẩm của mình là Nguyên-nhân. Hai phẩm hồn ấy nếu không
noi theo đạo đức đặng từ từ bước lên con đường Thánh Đức
của mình, đặng đạt cho tới địa vị cuối cùng là Phật-Vị lại làm
tội lỗi thì phải sa vào Quỉ Vị.
Ấy vậy phần người có nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân. Hại
thay 100 ức nguyên nhân do Đức Chí-Tôn đã để lại mặt thế
này, đặng làm bạn với các đẳng chơn hồn trong Vạn Linh sanh
chúng của Ngài đã đào tạo thì: Phật-vị có sáu ức. Tiên-Vị có
hai ức. Còn chín mươi hai ức nguyên nhân bị đọa trần. Từ
ngày Đạo bị bế họ có lắm công tu mà thành thì không thành.
Tội nghiệp thay, vì 92 ức nguyên nhân ấy mà chính mình Đức
Chí Tôn phải giáng trần mà lập nền chơn giáo của Ngài, chúng
ta đã ngó thấy cái Thánh ân, đặc biệt hơn hết là Đức Chí-Tôn
đã thấy rõ rằng: Các nguyên nhân ấy không phương gì tự giải
thoát đặng vì quá tội tình, quá mê luyến hồng trần hoặc đào
tạo quả kiếp nặng nề quá đỗi, vì cớ cho nên Tu thì có Tu mà
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thành thì không có thành, tức nhiên từ ngày Đạo bế thì cơ siêu
thoát đã mất tại mặt thế này, chính mình Đức Chí Tôn biết
rằng không thế gì các nguyên nhân tự mình đạt cơ giải thoát
đặng. Hôm nay, Ngài đến lập nền Chơn-giáo của Ngài chúng
ta đã ngó thấy lòng yêu ái vô tận của Ngài là thế nào? Chúng
ta thử suy đoán không ai nói cho mình nghe hơn Mẹ của mình,
không ai dạy dỗ mình có oai quyền hơn Mẹ của mình, cái tình
trạng ấy đối với mặt thế chúng ta thế nào thì quyền năng nơi
cõi Thiêng-liêng Hằng sống như in không có mảy-may chi
khác. Ngài lập giáo rồi còn một nỗi là kêu nó không đến. Ngài
dạy mà không biết chi, chính mình Ngài đã nhiều lần hạ trần
lập Đạo mà 92 ức nguyên nhân vẫn đui và điếc mà thôi, không
biết để chun vào lòng yêu ái vô tận của Ngài, đặng hưởng cái
hạnh phúc vô biên của Ngài đã đào tạo".

NGỰ TRẦN GIAN
Ngự trần gian 禦塵间: đến cỏi thế gian
Thi văn dạy đạo có câu:
Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo,
Hảo phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.

NGỰ TRIỀU
禦朝
Ngự: chỉ hành động của vua, cầm cương ngựa. Triều: triều
đình. Ngự triều là vua đến chỗ họp triều đình. Ở đây ý nói
Đức Chí Tôn đến Ngọc Hư Cung để họp Thiên triều của Ngài.
Kinh Tiểu-Tường có câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

NGỪA
E: To wait for.
F: Attendre (chờ).
Ngừa: từ ngữ xưa, có nghĩa là: chờ, chờ đón, đón rước.
Ngày nay, người ta dùng chữ Ngừa với ý nghĩa là: Phòng giữ
trước (ngăn ngừa, đề phòng). Td: Ngừa bệnh, Phòng ngừa.

NGỬA NGHIÊNG
Ngửa nghiêng: Nghiêng ngữa, xụp đổ, hư hoại
"Than ôi! Lượn sóng văn-minh tràn dập tới đâu thì nền luân-lý
ngửa nghiêng tới đó. Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba,
nền phong hóa mối cang-thường, sau vì đó mà hư hoại."

NGƯNG QUYỀN
Trong Thập hình của Đức lý Giáo Tông, mà nếu phạm vào
hình luật 4 và 5 thì bị ngưng quyền.
Ðệ Tứ Hình:- Lấn quyền, giành quyền. - Phạm thượng. - Tự
chuyên, sửa cải Chơn Truyền. Ðịnh Án: Ngưng quyền từ ba
đến năm năm
Ðệ Ngũ Hình: - Mê hoặc chúng sanh. - Cám dỗ. Ðịnh Án:
Ngưng quyền từ một đến ba năm và phạt vào Tịnh Thất
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Nhưng lòng người cũng lắm khi điên đảo, đôi khi cũng tự
ngưng quyền để tỏ sự không phục tùng thượng lịnh nữa, nên
Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh có làmThơ Thán Đạo ngâm
của có câu:
Vậy nên mới sanh ra đố kỵ,
Tưởng rằng đây mến vị tham quyền!
Đem lòng ghét ngõ ghen hiền
Đồn ra ngưng chức ngưng quyền làm reo.

NGƯNG THẦN ĐỊNH TRÍ
凝神定智
E: To concentrate one’s mind completely.
F: Concentrer tout son esprit.
Ngưng: (chữ Hán) có nghĩa là nhóm vào một chỗ, cô đọng lại.
Thần: tinh thần. Định: làm cho yên ổn. Trí: trí não.Ngưng thần
là tập trung tinh thần lại.
Ngưng thần định trí là gom tụ cả tinh thần và trí não vào một
chỗ để giữ cho yên ổn, không vọng động.

NGƯỜI NGOẠI QUỐC ĐẾN ĐÂY HỌC ĐẠO
Vì sự đòi Chùa ấy nên Đức Lý Giáo-Tông giáng dạy tại chùa
Gò Kén ngày 19-01-Đinh-Mão (dl: 20-2-1927)
"Ngày nay Lão nhứt định chùa nầy trả lại. Xong trước khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y như lời dạy. Chư Đạo hữu
phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi chi cũng ở
tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh địa. Vả lại phong thổ
thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến đây học đạo. Lão
muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thượng Trung Nhựt! Phải làm thế nào chừa đất dư ra ít nữa là
50 mẫu là cả trọn bản đồ Bạch Ngọc Kinh và cho đủ Thánh địa
ấy. Hiền hữu đi chọn đất về cho Lão hay, cầu khẩn Chí Tôn
nghe!" (Trích Đạo-Sử. II/ 222)

NGƯỜI TU HÀNH
Đức Hộ Pháp nói: "Người Tu-hành mục-đích đem cái ân cho
người chớ không phải đợi người làm ân cho mình; nghĩa là
mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức
Chí-Tôn đã dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải
Phụng-sự cho Vạn-linh để giải khổ cho loài người trong lúc họ
đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không còn
ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội, chừng ấy
ta không muốn về Tây phương họ cũng lập bàn hương-án để
đưa ta đặng đền ơn cứu tử".

NGƯỜI GIỮ ĐẠO
Khi một người đã nhập môn vào Đạo Cao-Đài rồi thì phải giữ
đúng theo qui luật giới điều của Đạo. Điều căn bản là Tân Luật
làm điểm chính yếu cho người mới tu hành.
*Trọng-yếu của Tân-Luật là người giữ Đạo phải biết "giữ Ngũ
giới-cấm và Tứ đại điều-qui". Nhất là về Thế-luật ở điều thứ ba
là:
"Phải giữ Tam cang ngũ thường là nguồn cội của nhơn đạo:
Nam thì hiếu-đễ, trung-tín, lễ-nghĩa, liêm-sĩ. Nữ: Tùng phu,
tùng phụ, tùng tử và Công, Dung, Ngôn, Hạnh"
"Trong Tân-Luật ấy Chí-Tôn định cho Ngũ-giới cấm, Tứ đại
điều qui và trong ấy cốt yếu bảo-vệ Tam-cang Ngũ thường của
toàn thể con cái của Ngài. Thật ra cái Thiên-Luật của Ngài mà
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Ngài đã để trong tâm-não con cái của Ngài: Đây là vấn-đề
căn-bản của Nhơn-đạo nên trong Thánh-ngôn HiệpTtuyển:
Thầy dạy Nữ-phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam-phái Tam
cang ngũ thường. Hễ nhơn-đạo thành thì là phù-hạp Thiênđạo, nghe à! (TNI/ 101)
TÂN LUẬT: VỀ NGƯỜI GIỮ ĐẠO
Ðiều Thứ Chín: Muốn xin nhập môn phải có hai người đạo
đức tiến dẫn đến người làm đầu trong Họ. Hai người tiến dẫn
phải lo lắng chỉ biểu và dìu dắt người mới, cho hiểu biết đạo lý.
Ðiều Thứ Mười: Mỗi Thánh Thất từ đây phải lập minh thệ.
Còn ai mới vô Ðạo, nội ngày đem tên vào sổ phải ra đứng
giữa đại điện thề liền. Buộc phải thuộc Kinh và thông hiểu Luật
Pháp của Ðại Ðạo truyền ra.
Ðiều Thứ Mười Một: Người làm đầu trong Họ hay là Chức
Sắc thay mặt cho mình phải đến làm lễ cúng khai đàn trấn
thần an vị cho người mới vào Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Hai: Nhập môn rồi gọi là Tín đồ. Trong hàng
tín đồ có hai bực:
- Một bực còn ở thế, có vợ chồng làm ăn như người thường,
song buộc phải giữ trai kỳ họăc 6 họăc 10 ngày trong tháng,
phải giữ Ngũ Giái Cấm và phải tuân theo Thế Luật của Ðại
Ðạo truyền bá. Bực này gọi là người giữ Ðạo mà thôi; vào
phẩm Hạ thừa.
- Một bực đã giữ trường trai, giái sát và Tứ đại điều qui, gọi là
vào phẩm thượng thừa.
Ðiều Thứ Mười Ba: Trong hàng hạ thừa, ai giữ trai kỳ từ
mười ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp, vào Tịnh thất
có người chỉ luyện Ðạo.
Ðiều Thứ Mười Bốn: Chức Sắc cai trị trong đạo từ bực Giáo
Hữu sắp lên, phải chọn trong bực người thượng thừa mà thôi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðiều Thứ Mười Lăm: Bực thượng thừa theo Ðại Ðạo buộc
phải để râu, tóc. Ăn mặc thường. Phải dùng toàn đồ vải trắng,
hoặc màu theo phái mình, song phải tùy tiện chẳng nên xa xí".

NGƯỠNG ÂN SINH
仰恩生
Cầu xin cho nhơn sanh thoát khỏi tai họa và hưởng được ơn
huệ sống còn (Ngưỡng 仰: Ngửa mặt trông lên với lòng kính
trọng và yêu mến. Ân sinh: Ơn để được sống, hưởng ơn huệ
để được sống còn)
Bài Dâng Rượu có câu:
"Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ.
"Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh."

NGƯỠNG NGHĨA
仰義
F:Estimer.
Ngưỡng nghĩa là trông chờ với tình nghĩa tốt đẹp.
Lục Nương Diêu Trì Cung nói: "Em chào mấy Anh. Em đương
ở Ngự Quan Cung, Bát Nương đến cho hay rằng mấy anh
đương ngưỡng nghĩa, nên vội vã đến hầu. Khi mơi nầy, em
đặng tin lành: Ngọc Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên thơ hủy phá,
sửa cải pháp chơn truyền. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui
mừng chẳng xiết. Diêu Trì Từ Mẫu đẹp dạ không cùng, nhưng
vì cái mừng ấy mà làm cho Người đổ lụy".
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NGƯỠNG NGUYỆN
仰願
E: To implore.
F: Implorer.
(Ngưỡng là ngẩng đầu lên , tức là tỏ sự thành kính hướng về
Trên; nguyện là cầu xin , khấn hứa ): Bằng cả t ấm lòng thành
cầu nguyện Ơn Trên hộ trì cho được như ý.
Lòng Sớ dâng về thiêng liêng các kỳ Lễ Vía đều có câu:
*Ngưỡng nguyện: "ĐỨC HỘ-PHÁP thể đắc háo sanh Đại đức:
Bác-ái, Công bình, vận chuyển Huyền diệu Thần bút, thường
giáng oai linh hộ trì bố hoá chư Đệ-tử trí não quang minh, tinh
thần mẫn huệ, thừa kế đại chí bảo thủ chơn truyền, thật hành
Nhơn-Nghĩa tế độ chúng sanh hiệp đồng chủng tộc, huynh đệ
nhứt gia, cộng hưởng thái bình, thanh nhàn hạnh phước."
(Lòng sớ dâng cúng vào Lễ Vía Đức Hộ-Pháp).
Trong tinh thần người Cao-Đài, nhất là với Đức Hộ Pháp, Ngài
sẵn có trong lòng đức từ bi , đã làm cho cả nhơ n sanh ái mộ ,
mà Ngài còn là Người của Cung Hỗn Nguơn Thiên giáng trần
trong một sứ mạng cao cả , do vậy mà lòng ngưỡng vọng của
nhơn sanh đến vô cùng, lúc nào cũng nguyện cầu quyền năng
Thiêng liêng của Ngài luôn che chở hộ trì. Qua lòng Sớ dâng
về Thiêng liêng vào những ngày Vía của Đức Ngài, nguyện xin
lòng Trời chiếu giám.
Vía chư vị Nữ Đầu Sư thì dâng sớ lên Đức Chí-Tôn:
Ngưỡng nguyện Vô trung Từ-Phụ: phát hạ hồng ân, quảng
thi Đại đức ban tứ chư vị NỮ ĐẦU-SƯ cao thăng Thiên vị,
thường giáng oai linh giáo-hoá chư Đệ-tử trí não quang minh,
tinh-thần mẫn huệ, thiện năng kế chí thuật sự thật hành chánh
giáo phổ-hoá nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hoà-ái tương
thân, Đại-Đồng huynh đệ, phục hồi Thượng cổ Thánh đức
thuần lương. Cộng hưởng thạnh trị thiên hạ thái bình thanh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhàn hạnh phúc". (Lòng sớ dâng lên vào Lễ vía Tam vị Nữ
Đầu-sư)

NGƯỠNG VỌNG
仰望
E: To look up and beg for.
F: Regarder en haut et espérer.
(Ngưỡng 仰: Ngửa mặt trông lên với lòng kính trọng và yêu
mến. Vọng 望: Trông mong). Ngưỡng vọng là ngẩng đầu lên
với cử chỉ tỏ lòng kính trọng và mong nhờ ơn Trời đất.
Giải nghĩa: Chúng con ngẩng mong nhờ:
Đấng Vô Trung Từ Phụ ban phát ơn to và hưởng đức lớn của
ngôi Trời, bố hóa cho chúng con Thánh thể được tốt đẹp, tăng
thêm điều tốt lành và sống lâu. Chúng con xin vâng theo mạng
lịnh, thay Trời để giáo hóa dân, cứu giúp chúng sanh, tâm tánh
an định và giác ngộ, thân thiết thương yêu nhau, sống như
anh em trong thế giới Đại Đồng, trở về với đời Thượng nguơn
Thánh đức, làm người dân tốt trong đời Nghiêu Thuấn mà
sống yên nơi vui nghiệp, cùng hưởng đời thái bình thạnh trị,
an nhàn và hạnh phước.
Chúng con đồng thành tâm cúi đầu bái lạy và kính cẩn dâng
sớ này tâu lên. Kính trình
Bài Dâng Trà có câu:
"Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
"Khai minh Ðại Ðạo hộ thanh bường."
Huỳnh Hoa Tiên Nương là Thánh hiệu của Nhứt Nương DiêuTrì-Cung giáng đêm 28-7-Mậu Tuất (dl: 11-9-1958) có câu:
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Cao khiết đề danh lầu Thượng Uyển,
Tinh anh thọ sắc Đấng Hồng Quân.
Cảm tình ngưỡng vọng không e-lệ,
Đáp tạ xin lưu tạm mấy vần.

NGƯU ĐẨU
牛斗
Đức Chí-Tôn giải: Ấy là tên hai vì sao:
- Ngưu Tinh: Thiên văn học tự tên gọi là Thái bình.
- Đẩu Tinh: Thiên văn học tự tên gọi là Bình tịnh.
Thái Bình với Bình Tịnh xuất hiện một lượt là tới đời Thái bình
thật sự. Hai vì sao ấy họp chung thành ra Sao Cày, thềm sao
Ngưu tinh là màu xanh. Kể từ các sao nhỏ lớn thường gần tới
chân trời, độ chừng hai thước tây là Sao Ngưu. Nếu Sao
Ngưu mọc hướng nào thì Sao Cày trở cán về hướng đó. Nếu
Sao Cày trở cán về hướng nào thì hướng đó cầm cán. Xưa trở
cán về Tây, nay trở cán về Nam, Nam còn Tây mất, cần xem
Sao thì hiểu.
Trên là lời giải của Đức Chí-Tôn do lời cầu xin giải nghĩa của
Đức Cao Thượng Phẩm, khi Đức Chí-Tôn giáng Cơ cho bài thi
trong đó có tên các vì sao.
Bài Cơ giáng tại Sài Gòn năm Ất Sửu (1925):
Bảy mươi năm ách nạn dần qua,
Dân trí hầu nay biết nước nhà.
Ngưu- Đẩu Tây Âu day cán ngã,
Khôi –Khuê Đông Á trở đuôi tà.
Nam triều từ thuở tri an quốc,
Nguyễn nghiệp đến chừ thất trị gia.
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Hiệp Phố huờn Châu đành có lúc,
Thần dân an hưởng cuộc bình hòa.
Khôi Tinh gọi là Loạn Tinh. Khuê Tinh gọi là Ly Tinh. Ly Tinh,
Loạn Tinh trổ mặt ra một lượt là đời Ly-loạn. Sao Cày trở đầu
về hướng nào thì hướng đó còn, Sao Cày trở đuôi về hướng
nào thì hướng đó mất. Hai vì Sao đó không chừng rán để ý
cho kỹ kiếm thì thấy rõ.
Thiên cơ nhiều điều bí pháp chẳng nên nói, Thầy nói thêm một
điều này ngày sau rõ: Sau sẽ thấy rằng năm, tháng, ngày, giờ
này Đức, Nhựt, Ý hiệp cùng nhau là ngày hạnh phúc của nhơn
sanh. Trước hết Nhựt, Nam đặng hợp là ngày "Phục Nguyên".
Ngài Thượng Trung Nhựt giáng mừng sau khi Đức Hộ Pháp
từ Madagascar trở về: "Các em ôi! Cái trạng thái của đời
chẳng phải dễ chi cho Thần Tiên thố lộ. Nếu các em biết đặng
nỗi đau đớn thương tâm của chúng Qua nơi thiêng liêng cảnh
thì mấy em sẽ tự nhiên khoái lạc mà xem thế sự đổi dời, nhứt
là tương lai của quốc gia Nam Việt. Mấy em nghe thi:
Dương thế căn nguyên tại thảm sầu,
Đường vinh hoa ấy tại Thiên lâu.
Trường xuân quạnh quẽ đưa Ngưu Đẩu,
Nẻo họan nghinh ngang điểm bạch đầu.
Hạc nội đã ra ngoài bến khổ,
Trâu vàng đứng vững ở sông Ngâu.
Ví nên nghiệp cả Nam thiên trước,
Phải dụng tài xưa để vẽ màu.

HẾT VẦN NG
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Danh mục vần NH
NHÀ
• Nhà Đăng Cao
• Nhà Nghèo Biết Con Thảo,
Nước Loạn Rõ Tôi Trung

• Nhà Tịnh (Tịnh Thất)
• Nhà Tu Trì

NHẠC
• Nhạc Sĩ
• Nhạc Sinh
• Nhạc Sư
• Nhạc Tấu Quân Thiên
• Nhạc Thiều
• Nhạc Tiêu Thiều

• Nhạc
• Nhạc Công
• Nhạc Chấp Sự
• Nhạc Hành Lễ
• Nhạc Lễ
• Nhạc Pháp
NHAM
• Nham Hiểm
NHAN
• Nhan Hồi (Nhan Uyên)

• Nhan Uyên Kỳ

NHÀN
• Nhàn Âm Ðạo Trưởng
NHÁNH
• Nhánh
NHÀNH
• Nhành Dương

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN
• Nhãn
• Nhãn Huệ Quang

• Nhãn Tiền
• Nhãn Tiền Báo ứng

NHẮM
• Nhắm Mắt Đâu Còn
NHĂN
• Nhăn Mày Khổ Lụy
NHẶT
• Nhặt Khoan
NHÂN
• Nhân (1)
• Nhân (2)
• Nhân Ái (Nhơn Ái)
• Nhân Bản
• Nhân Cách (Nhơn Cách)
• Nhân Chính
• Nhân Chủng (Nhơn Chủng)
• Nhân Dục
• Nhân Duyên
• Nhân Đạo
• Nhân Đạo - Thiên Đạo
• Nhân Định Thắng Thiên
• Nhân Đức
• Nhân Giả Kỳ Thiên Địa Chi
Đức, Âm Dương Chi Giao,
Quỉ Thần Chi Hội, Ngũ
Hành Chi Tú Khí Dã

• Nhân Gian
• Nhân Hậu
• Nhân Khẩu
• Nhân Loại
• Nhân Luân
• Nhân Lực
• Nhân Lực - Thiên Lực
• Nhân Năng Hoằng Ðạo, Phi
Ðạo Hoằng Nhân
• Nhân Nghĩa
• Nhân Phẩm
• Nhân Quả
• Nhân Quần
• Nhân Sanh
• Nhân Sanh Quan
• Nhân Sanh Ư Dần
• Nhân Sĩ
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• Nhân Sự
• Nhân Tài
• Nhân Tâm Bất Túc Xà Thôn
Tượng, Thế Sự Đáo Đầu
Đường Bộ Thiền
• Nhân Tâm Sanh Nhứt
Niệm, Thiên Địa Tất Giai Tri

• Nhân Tiên
• Nhân Tình
• Nhân Tình Thế Thái
• Nhân Từ
• Nhân Thân
• Nhân Thân Phàm Ngữ
• Nhân Vị

NHẪN
• Nhẫn

• Nhẫn Nhục

NHẤP
• Nhấp Nhóa
NHẬP
• Nhập Bát Quái
• Nhập Càn Khôn
• Nhập Diệu
• Nhập Diệt
• Nhập Đàn Hành Lễ Cúng
Phật Mẫu
• Nhập Định
• Nhập Hội
• Nhập Môn

• Nhập Niết Bàn
• Nhập Nội
• Nhập Quan
• Nhập Tâm
• Nhập Thế - Xuất Thế
• Nhập Thể
• Nhập Tịnh
• Nhập Xác

NHỊ
• Nhị Bá
• Nhị Bất Du Ðạo
• Nhị Ca
• Nhị Châu Chơn Võ
• Nhị Chúa

• Nhị Hữu Hình Đài
• Nhị Ngoạt Thập Ngũ Phân
Tánh Giáng Sanh
• Nhị Nguyên Luận
• Nhị Nương Diêu Trì Cung
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Nhị Thập Bát Tú
• Nhị Thập Tứ Hiếu
• Nhị Thập Tứ Tiết
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• Nhị Trấn Oai Nghiêm
• Nhị Xác Thân

NHIỆM
• Nhiệm Kỳ

• Nhiệm Mầu

NHIỄM
• Nhiễm Trần Thì Sa Đọa
NHIÊN
• Nhiên Đăng

• Nhiên Đăng Cổ Phật

NHIẾP
• Nhiếp Căn

• Nhiếp Tâm

NHIỆT
• Nhiệt Huyết
• Nhiệt Tâm

• Nhiệt Thành

NHIỄU
• Nhiễu Điều
NHO
• Nho
• Nho Gia
• Nho Giáo (1)
• Nho Giáo (2) (Kinh)
• Nho Nhã

• Nho Phong
• Nho - Thích - Đạo
• Nho Tông
• Nho Tông Chuyển Thế
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NHỒI
• Nhồi Quả
NHƠN
• Nhơn (Giáo Sư Thượng
Nhơn Thanh)
• Nhơn (Lễ Sanh)
• Nhơn Chủng
• Nhơn Đạo
• Nhơn Điển
• Nhơn Đức
• Nhơn Hình
• Nhơn Hư Đạo Bất Hư
• Nhơn Linh
• Nhơn Loại
• Nhơn Luân
• Nhơn Lực
• Nhơn Nhi Bất Nhơn Như Lễ
Hà? Nhơn Như Bất Nhơn
Như Nhạc Hà?
• Nhơn Nghĩa

• Nhơn Phẩm
• Nhơn Quần
• Nhơn Sanh
• Nhơn Sanh Ư Dần
• Nhơn Sanh Triết Lý Học
• Nhơn Sanh Vạn Vật Tối
Linh, Lễ Giả Thiên Ðịa Chi
Tự Dã
• Nhơn Tài
• Nhơn Tâm
• Nhơn Thánh
• Nhơn Thân Phàm Ngữ
• Nhơn Tình
• Nhơn Tước - Thiên Tước
• Nhơn Vật Mười Phần Hao
Tám Chín

NHU
• Nhu Quẻ Thuỷ Thiên Nhu
• Nhu Nhược Trường Tồn

• Nhu Sĩ (Nho Sĩ)

NHŨ
• Nhũ
• Nhũ Danh

• Nhũ Lịnh

NHUẦN
• Nhuần Thần Huệ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỤC
• Nhục Mạ
• Nhục Nhã Tổ Tông
• Nhục Nhãn

• Nhục Tổ Hổ Tông
• Nhục Thể

NHUNG
• Nhung (Giáo Sư Thái Nhung Thanh)
NHƯ
• Như Lai
• Như Nguyện
• Như Nhãn (Hòa Thượng
Giác Hải)

• Như Lâm Thâm Uyên, Như
Lý Bạc Băng
• Như Ý Đạo Thoàn Chơn
Nhơn
• Như Thị

NHƯỢC
• Nhược Hữu
• Nhược Thiệt, Nhược Hư

• Nhược Nhơn Liễu Đạt Âm
Dương Lý, Thiên Hạ Đô Lai
Nhất Chưởng Trung

NHƯỢNG
• Nhượng Nửa Quyền
NHỨT
• Nhứt Bất Sát Sanh
• Nhứt Dương Sanh
• Nhứt Đại Viết Thiên
• Nhứt Điểm Linh Quang
• Nhút Khí Chi Trung
• Nhứt Môn Đồng Mạch

• Nhứt Nhị Tam Kỳ Phổ Độ
• Nhứt Nguyên
• Nhứt Nguyên Luận
• Nhứt Nhứt Phải Đợi Lịnh
Thầy
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• Nhứt Nhựt Bất Thiện Niệm
Chư Ác Giai Tự Khởi
• Nhứt Nhựt Tam Tỉnh Ngô
Thân
• Nhứt Niệm
• Nhứt Niệm Sân Tâm Khởi,
Bá Vạn Chướng Môn Khai
• Nhứt Nộ Sầu Tâm Khởi, Bát
Vạn Chướng Môn Khai
• Nhứt Nương Diêu Trì Cung
• Nhứt Phật
• Nhứt Quán
• Nhứt Tâm Thiện Niệm
• Nhứt Tâm Nhứt Trí
• Nhứt Thăng

• Nhứt Thân Ức Vạn Diệu
Huyền Thần Biến
• Nhứt Thiết Chúng Sanh
Giai Hữu Phật Tánh
• Nhứt Thiết Chư Phật
• Nhất Thiết Duy Tâm Tạo
• Nhứt Thống
• Nhứt Thống Oai Nghiêm
• Nhứt Thời
• Nhứt Toán Họa Phước Lập
Phân
• Nhứt Trấn Oai Nghiêm
• Nhứt Triêu Nhứt Tịch
• Nhứt Vãng Nhứt Lai

NHỰT
• Nhựt - Đức - Tàu - Tây
• Nhựt Nguyệt
• Nhựt Nguyệt Chi Quang
• Nhựt Nguyệt Mạo

• Nhựt Nhu Ngoạt Nhiễm
• Nhựt Nhựt Tân Hề Nhựt
Nhựt Tân
• Nhựt Tụng
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NHÀ ĐĂNG CAO
Lại một hôm, nhơn bàn về vấn đề Tôn giáo, tôi nói với Ông LÊ
VĂN TRUNG: Tôi nhớ như tuồng một nhà Văn sĩ Ăng-Lê kia
đã nói: "Tôn giáo nầy mà khác với Tôn giáo kia cũng giống
như những nhà đăng cao, tuy là khi mới trèo lên, thì người ở
bên chơn núi nầy, kẻ ở chơn núi kia, chớ chừng đến trên đảnh
cũng gặp nhau một chỗ".
Ông trả lời: Ðạo Cao Ðài chúng tôi cũng vậy. Song chỉ có một
điều khác, là muốn sao từ khi đương ở dưới chơn núi, thì tất
cả các nhà đăng cao đều đã biết nhau, yêu nhau".

NHÀ NGHÈO BIẾT CON THẢO NƯỚC LOẠN RÕ TÔI
TRUNG
Khi gặp cảnh nghèo mà con cái biết nghĩ tới và lo lắng cho cha
mẹ tức nhiên là chứng tỏ được lòng hiếu thảo. Lúc nước biến
mà dám ra đi vì nghĩa vụ, ấy là chứng tỏ tấm lòng trung thành.
Chữ Hiếu Trung thường đi đôi nhau ấy là sự đạo đức có sẵn
trong lòng người. Nếu trong nhà là người con Hiếu, tất nhiên
đối với nước sẽ là tôi Trung và đối với mọi người là có Nghĩa.
Ba đức Trung- Hiếu- Nghĩa nếu có tức nhiên sẵn có, chứ
không thể học được. Câu này được dịch từ câu Nho của
Thánh Hiền: "Gia bần tri hiếu tử, Quốc loạn thức trung thần".
Đức Thượng Sanh nói: Có câu phương ngôn: "Nhà nghèo
biết con thảo, nước loạn rõ tôi trung". Ðạo đã bao phen
chịu thiệt thòi, chịu hiếp đáp, nhưng nhờ lòng trung thành của
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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con cái Ðức CHÍ TÔN mà qua nhiều cơn giông tố rồi cũng
đứng sựng và nêu cao ngọn cờ cứu khổ. Quí vị đã thọ lãnh sứ
mạng Thể Thiên Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có
Thánh Thần chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho
quí vị một phần thưởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ
nào mà quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ
khác phá Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một
trọng tội vô phương cứu chữa "hoạch tội ư thiên vô sở đảo
dã".

NHÀ TỊNH (TỊNH THẤT)
淨室
Vấn: Nếu cất Nhà tịnh thì mấy con cũng cứ lo làm Công quả,
làm sao vào Tịnh được? Và từ cấp bực nào mới vào Tịnh?
Đức Hộ-Pháp nói: "Thầy lập Nhà Tịnh là chung cho cả nhân
loại, hạng nào cũng được, không phân biệt chức sắc hay Tín
đồ hoặc các Chi Phái, nếu họ muốn thì cũng vào được, nhưng
phải có Quyền Vạn Linh công nhận, đó là phần Chi Phái ngoại
giáo.
Vấn: Bạch Thầy, rồi đây người nào cũng xin vào Tịnh, rồi ai lo
phổ độ? Ai lo làm công quả? Chỉ có mấy người không phận sự
họ mới xin vào Tịnh.
Đức Hộ-Pháp day sang nói với Sĩ Tải Hiển và Luật Sự Trấn:
"Ờ! biên đi, Hiển với Trấn hay tò-mò lục lạo, các nước ngoài
người ta giỏi lắm, chế ra nhiều thứ chữ viết tắt tắt lẹ lắm. Mỗi
khi cuộc hội đàm cùng diễn thuyết họ đều ghi chú lại hết, còn
mình đây còn dở, chưa phát minh, có khi hội đàm cùng đi ra
ngoài đời có nhiều cái hay má mình không ghi chép lại được
để học hỏi. Mấy đứa bây rán chế làm sao, hoặc dẫu làm thế
nào để ghi lại cái hay mà người ta nói giữa đông người.
Điều kiện nhập Tịnh Thất để Tịnh luyện:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Chơn! Bộ con ham Tịnh luyện lắm sao? Đâu có phải người
làm biếng mà vào Tịnh được. trước khi vào Tịnh thì phải có đủ
Tam Lập là: Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn. Nơi cửa Đạo đặt
ra việc chi đều hữu ích cả, mượn Thể Pháp tượng trưng mới
đoạt Bí-Pháp. Trước kia Thầy lập Phạm Môn xuất hiện tại TòaThánh tượng trưng cửa Phật độ sanh hồn tức nhiên gọi là
PHẬT. Minh-Thiện-Đàn mở tại Khổ-Hiền-Trang Thầy khai ThểPháp tại đó gọi là PHÁP. Phước Thiện ngày nay đã ra thiệt
hiện tức nhiên ra mặt xã-hội gọi là TĂNG, thì nó sẽ bành
trướng vận chuyển lưu hành cùng khắp xã hội nhơn-quần;
nghĩa là phải phụng sự cho toàn thể chúng sanh, tế khổn phò
nguy, đi Đầu họ, Đầu Quận làm hậu thuẫn cho Hội-Thánh Cửu
Trùng-Đài lo cơ tận độ, chỉ có công phổ-độ mới giải quả tiền
khiên. Ai không xuất thân hành Đạo, nghĩa là không có công
phổ độ thì không vào Nhà Tịnh được, vì không đủ Tam Lập.
Trước khi xin vào Nhà Tịnh phải nạp tất cả giấy tờ hành Đạo,
lai lịch từ thuở nhỏ đến trưởng thành, ở ngoài đời không án
tiết, trong cửa Đạo cũng vậy, trọn tùng Luật Pháp Đạo và
trường trai mới được, rồi giao cho chi Pháp minh tra về Thể
pháp đủ bằng chứng. Chi Pháp phải giữ hồ sơ của mỗi người,
còn điều trọng yếu về vô vi, không thể gì Chi Pháp biết đặng.
Chiếu văn kiện thì đầy đủ lắm, vậy Chi Pháp chỉ biết văn-bằng
hiện hữu về mặt hữu hình mà thôi.. Khi minh tra đủ lẽ rồi mới
giao cho Hộ-Pháp cân thần, nếu vị nào đủ Tam Lập thì cho
vào Nhà Tịnh, bằng thiếu thì trở lại đi Đầu Họ, Đầu Quận hành
Đạo nữa. Nói rõ là có hộ-pháp trục Thần khai khiếu mới biết
đặng đủ thiếu, bằng không thì ngồi Tịnh lớn bụng vô ích"
Làm Công quả cũng là thực hiện Tam Lập:
Vấn: Bạch Thầy: như con đây cứ làm công quả không đi Đầu
Họ, Đầu Quận thì làm sao vào Tịnh được?
Đức Hộ-Pháp nói: "Riêng phận mấy con cứ lo làm Đền Thánh
rồi đây Thấy định cho, phần Thiêng liêng thì Chí-Tôn đã hứa,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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còn hữu hình nếu nuốn làm Quan Đạo thì Thầy ban cho phẩm
Giáo Thiện, nam nữ cũng vậy.
Vấn: Bạch Thầy: những hạng văn hay chữ giỏi, có tài đức
người ta mới giúp ích cho nhơn quần xã hội, đúng theo lời
Thầy dạy là phải giúp cho nhơn loại khắp cả hoàn cầu đạng
LẬP ĐỨC. Còn LẬP CÔNG.
………

NHÀ TU TRÌ
Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện-Phước đọc tại Tokyo, rằng:
…"Người ta có quan-niệm nhà tu trì chỉ biết có kinh kệ
nguyện-cầu, mà Quên rằng vì thương hại chúng-sanh nhà tu
mới sớm kệ chiều kinh cầu-nguyện cho chúng-sanh bớt khổ.
Quên rằng chớ chi các nhà thông-thái phát-minh nguyên-tửlực chịu hợp-tác với nhà tu-trì để xử-dụng thì lực nguyên-tử sẽ
dùng vào việc giúp ích cho thế-gian hơn là giết hại đồngchủng. Quên rằng nếu lấy đạo-đức khuyến thiện là bổn phận
thiêng-liêng của nhà tu đặng bảo-thủ Hoà-bình, còn lấy bạohành ép buộc dân-chúng thì không bao giờ hết loạn. Thoảng
như đời biết nương Đạo, thì Đạo sẽ nâng tay dìu đời. Ngặt vì
đời quá rẻ-rúng Đạo, bảo sao người tu hành không lánh mình
ngoài chốn oai-quyền thế-lực để mặc ai sa vào cạm bẫy của
tà-thần, tự rước lấy sự thất-bại chua cay vô phương cứu
chữa".

NHẠC
樂
F: Musique.
NHẠC là thanh âm có tiết điệu dễ nghe như hát, đàn, trống,
kèn. Một âm LẠC là vui mừng. Đủ thấy Nhạc là một sự thoảiSoạn-giả: Nguyên-Thủy
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mái, vui hứng trong lòng. NHẠC là một trong Ngũ-Kinh: THI,
THƯ, LỄ NHẠC, DỊCH, XUÂN THU nhưng qua thời đại của
Tần Thủy-Hoàng với chánh sách «Phần thư khanh Nho» tức là
đốt sách chôn học trò, nên ngọn lửa Tần đã thiêu rụi tất cả chỉ
còn lại bộ KINH DỊCH mà thôi, vì nhà Tần cho rằng đây chỉ là
sách bói toán, không đáng quan ngại. Thật ra:"Bộ kinh NHẠC
của KHỔNG-TỬ đã san định, nay chỉ còn có một ít trong thiên
Nhạc-Ký, chép ở trong bộ Lễ Ký. NHẠC được hiểu theo ý của
cổ-nhân: NHẠC là do ÂM mà sinh ra. Cho nên mới hình ra ở
cái THANH, những thanh tương ứng cùng nhau rồi biến ra
thành phương, tức là thành cung bực, trong, đục, cao, thấp,
gọi là ÂM..Đem các âm so vào những Nhạc-khí để đánh ra
tiếng: Kim, Thạch, Ty, Trúc những đồ múa là Can 干 (khiên),
thích 戚 (búa), vũ 羽 (lông chim sẻ), mao 旄 (lông đuôi bò) và
những thi phú ca vịnh, gồm tất cả gọi là NHẠC.
Vậy nghĩa chữ NHẠC nói chung cả chuông trống, đàn địch,
múa hát và văn thơ.
SỰ QUAN TRỌNG CỦA NHẠC
Vì NHẠC có một nguồn gốc thần-bí như thế nên NHẠC có thể
làm điều-hòa Trời Đất; hòa chung với Trời đất. Ngoài ra NHẠC
còn có thể cảm hóa lòng người vì tình dục con người thì do
ngoại cảnh sinh ra trong khi tính tình thì do Trời phú cho: phàm
là người ai cũng có cái tính bởi huyết khí, tâm trí sinh ra mà
cái tình AI, LẠC, HỈ, NỘ thì không thường. Sự ứng cảm khởi ở
ngoại vật mà động rồi cái tâm thuật mới hình rõ ra. Thật vậy,
khi nghe âm thanh thong-thả êm-đềm thì lòng người cảm thấy
vui-vẻ mà khi nghe âm thanh trầm buồn thì lòng người thương
cảm xót xa hay khi nghe âm thanh chính-trực thì lòng người
cũng trang nghiêm, tôn kính. Vì NHẠC cảm hóa con người một
cách sâu xa nên có thể biến cải tâm-tánh con người khiến con
người trở nên hiền lương nhân hậu hoặc độc ác, tàn bạo, dâm
đảng. Nhạc thanh thiện khiến người làm điều thiện, NHẠC
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thanh ác khiến người làm điều ác. Như vậy, tác dụng của
NHẠC còn để di dưỡng tính tình con người nhờ những âm
thanh tao nhã. Đức KHỔNG PHU TỬ nói rằng: "Xét cho cùng
các lẽ về NHẠC để trị lòng người thì cái lòng giản dị, chính
trực, từ ái, thành tín, tự-nhiên phơi phới mà sinh ra"
Chính vì cái tác-dụng mãnh-liệt của NHẠC đó mà cổ-nhân đã
giáo-dục con người bằng cách chế ra NHẠC. "NHẠC là cái vui
của Thánh-nhân mà khiến cho lòng dân trở nên tốt lành, có thể
cảm lòng người rất sâu và di phong dịch-tục được cho nên
Tiên-Vương mới đặt ra dạy Nhạc".
Thầy dạy: Chợ Lớn, ngày 27-1-1928 (âl 5-1-Mậu Thìn)
"Mỹ Ngọc! Nhạc trong Đạo chưa có vẻ chi hoàn toàn, con
gắng lo đặng có thế dạy truyền ra cho nhiều đứa biết mà dùng
trong khi hành Đại lễ. Nhiều đứa có thể học được nhưng
chẳng để lòng đến, nên lúc hữu sự, Lễ Nhạc gì đều chẳng
trọn.
Trung! Con hiệp với Mỹ Ngọc cho lịnh đặng biểu môn đệ Thầy,
đứa nào có thể giúp về Nhạc đặng thì gắng học cho đủ mà
dùng, khỏi nhọc lòng cầu nơi ngoài. Con biết à.!
Phú! học Nhạc được, gắng sức giúp cho Đạo, con! Còn nhiều
đứa khác, Trung và Mỹ Ngọc liệu mà lựa cho đủ."
CHỨC SẮC BỘ NHẠC (10 PHẨM)
Phẩm từ trên xuống:
1- Tiếp lễ Nhạc Quân
3- Đốc Nhạc
5- Lãnh Nhạc
7- Đội Nhạc
9-Bếp Nhạc

2- Nhạc Sư
4- Đề Nhạc
6- Quản Nhạc
8- Cai Nhạc
10- Nhạc Sĩ

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẠC CÔNG
樂 工
E: The player.
F: L’éxécutant.
Thầy dạy Bảo-Văn-Pháp Quân: "Được! nhưng còn sơ sót,
món nào liệu chẳng có ích, thì nên chế giảm, trừ ra NHẠC phải
giữ cho toàn, đi LỄ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại
khái đó. NHẠC còn chưa đủ thể cách, đờn để rước chư TIÊN
THÁNH không phải vậy là đủ, người Nhạc-công phải ăn mặc
tinh-khiết. Sắp đặt vào khởi NHẠC phải có thứ lớp phân minh,
chớ chẳng phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánhý đó. Phải sắp đặt lại nghe à! Nơi Đàn nào mà khác hơn
Thánh-giáo và bày biện nhiều trái cách thì Đạo hữu không
phép tham dự". (TNHH 18-7-1928)

NHẠC CHẤP SỰ
Nhạc chấp sự 樂執事:người có phận sự về lễ nhạc.
Nhạc chấp sự các môn chánh phải là vị Chức sắc quan trọng
hơn, nghiêm chỉnh thi hành, vì trước Đại điện Chí-Tôn, Chức
sắc phải trọng vọng khiêm cung đảnh Lễ.

NHẠC HÀNH LỄ
樂行禮
Nhạc hành lễ là Âm Nhạc diễn tấu trong Đại đàn và Tiểu đàn
khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đây là bài của
Nhạc Sư Trần Thiện Niệm.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

16

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

• Nhạc Đại đàn và Tiểu đàn tại Đền Thánh
• Nhạc cúng Từ thời tại Đền Thánh
• Nhạc cúng Đại đàn tại Báo Ân Từ
• Nhạc cúng Tứ thời tại Báo Ân Từ

*****
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Lục Thập Bát Niên)
Tòa Thánh - Tây Ninh
_____________________________+

Kính gởi: Chư vị Chánh Phó trưởng phiên Nhạc 1,2,3.
Chức sắc, chức việc và nhân viên thuộc ban
Nhạc Tòa Thánh.
Chánh yếu
Về việc cúng Đại Đàn, Tiểu Đàn và Tứ thời hai nơi
Đền-Thánh và Báo-Ân-Từ.
Xin nhắc lại để đồ theo khuôn mẫu Lễ-nghi của các bậc Đại
Đức tiền nhân ra công dạy dỗ Nhạc, Lễ, Kinh kệ buổi sơ khai,
hôm nay chúng ta phải gia tâm chỉnh đốn cho y khuôn mẫu để
khỏi phần thất lễ.
Nhạc hành lễ là âm nhạc diễn tấu trong Đại đàn và Tiểu đàn
khi cúng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
Sau đây là bài của Nhạc Sư Trần Thiện Niệm, cai quản Ban
Nhạc Tòa Thánh, gởi cho các Chánh Phó Trưởng Phiên Nhạc,
Chức sắc và nhân viên Bộ Nhạc, để thi hành về phần Âm nhạc
trong Đại đàn, Tiểu đàn và Tứ thời khi cúng Đức Chí Tôn tại
Đền Thánh và cúng Đức Phật Mẫu nơi Báo Ân Từ.
B. Nhạc Đại đàn và Tiểu đàn tại Đền Thánh:
1- Toàn thể Chức sắc Chức việc tới Đàn vía phải mặc phẩm
phục Chức sắc của mình. Đại đàn thì mặc Đại phục, Tiểu đàn

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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thì mặc Tiểu phục, không có phẩm cấp thì không được ngồi
vào băng Bán nguyệt, khi lên lầu Hiệp Thiên Đài đảnh lễ xong
là 11 giờ 35 phút.
2- Gần tới giờ hành lễ, ban Nhạc phải ngồi vào băng Bán
nguyệt, là nơi hành lễ trước 15 phút mà lo chu đáo các món
Nhạc khí của mình. Đại đàn thì ở Nghinh Phong Đài và lầu Bát
Quái Đài, Tiểu đàn thì tại lầu Hiệp Thiên Đài.
3- Khi Chức sắc và toàn thể nhập đàn đến Hiệp Thiên Đài
thì Nhạc không khua động, chuyện vãn, thử kèn chi cả, do Lễ
đài báo hiệu.
4- Nhạc chấp sự các môn chánh phải là vị Chức sắc quan
trọng hơn, nghiêm chỉnh thi hành, vì trước Đại điện Chí-Tôn,
Chức sắc phải trọng vọng khiêm cung đảnh Lễ.
5- Trống Tiếp Giá phải là vị Trưởng ban y căn bản thủ vĩ phân
minh. Các môn phụ phải tế nhị khiêm nhường, giọng kèn oai
linh không lệch lạc. Tới đờn 7 bài, hay 5 bài, hay 3 bài, cần
thúc lẹ.
6- Từng Hương, không đờn quá lơi và không đờn lớp trống
Xuân, tới kinh Niệm Hương và Khai Kinh, đừng đờn cho đọc
kinh lơi quá, lệch chữ Kinh cùng ảnh hưởng đến toàn thể mỏi
mệt và giảm tinh thần Tín ngưỡng. Đờn Nam xuân cho đọc
Kinh Ngọc-Hoàng và Tam giáo, đờn giữ mức trung bình, lẹ
quá mất giọng Xuân, cũng không đờn lớp trống xuân, vì lớp
trống xuân, Đức Chí-Tôn đã tiền định rồi.
7- Trống lập ban: đổ trống nhuyễn nhẹ ngắn, chờ gài thủ các
môn phụ mới tiếp vào để không lấp câu xướng cũng không trễ
lạy (nhứt là chờ nơi Lễ đài báo hiệu).
8- Trong ba từng Dâng Tam bửu, không đổi người nhằm thủ
vĩ bất động phách. Đàn nội tôn nghiêm gìn tiền hậu luật y nhứt
mẫu khiến đàn nội không bị phóng tâm.
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9- Thượng tấu Sớ Văn: câu sớ quan trọng, điểm trống tỏ ý uy
linh, kính cẩn hơn; câu trung bình thì điểm trung bình. Phần sớ
(đốt sớ) có uy linh, trống chuyển qua thét.
10- Trống lập ban: ba lạy xong gài trống vô đờn lớp trống
xuân tụng kinh Ngũ Nguyện, lạy xong dứt trống lập ban.
11- Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài nhập Nội nghi và Hộ Đàn
Pháp Quân, Tả Hữu Phan Quân nhập Nội nghi, bái xong dứt
trống lập ban, trở thét trung bình. Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài đi
về tới chỗ, tiếng kiểng đổ, toàn thể đứng lên xá, rồi bày ban
đứng chờ.
12- Toàn thể nghe tiếng chuông bãi đàn, nhạc gài thái bình,
tiền bần hậu phú, tiễn bước Chức sắc đi ra, Nhạc dứt, tịch, ấy
là đàn tràng viên mãn.
C. Nhạc cúng Từ thời tại Đền Thánh:
1- Khi lên từng lầu Hiệp-Thiên-Đài thì ban nhạc đảnh lễ một
lượt cho rập ràng. Còn 10 phút trước khi khởi lễ thì ngồi vào
băng bán nguyệt, soạn lên dây đờn nhỏ nhẹ, cần nghiêm túc
thủ lễ tỏ sự tôn kính vì là trước đại điện.
2- Đúng giờ hành lễ, chuông nhứt, nhạc rao đờn, Chức sắc,
Chức việc và toàn đạo tới cấp Hiệp-Thiên-Đài thì nhạc đờn bài
Hạ.
3- Kế tiếp chuông nhì, Chức sắc, Chức việc đồng xá, vào
ngồi thì dứt bài Hạ. Nhạc liền ra Ai, chuông thỉnh Thánh vừa
xong là khởi đờn Nam ai, Giáo nhi và đồng nhi tụng kinh Niệm
Hương. Lạy xong, tiếp tụng bài Khai Kinh. Hai bài giọng Nam
ai nầy, đừng đọc kinh lơi quá, khiến tiếng kinh lệch lạc không
đúng chữ Kinh và không đúng giọng nếu đờn lơi, cũng không
đờn lớp mái Nam ai trong đờn kinh nầy.
4- Tới đờn Xuân, Giáo nhi và đồng nhi tụng bài Ngọc Hoàng
Kinh và luôn trong các bài kinh giọng Xuân nầy, không lẹ quá
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mà mất phù ba của giọng xuân, cũng không xen lớp trống
xuân vì lớp trống xuân thể pháp đờn cho Năm câu nguyện,
đặng dứt thời cho cúng đàn mà thôi.
5- Tới đờn Dâng Tam bửu, Giáo nhi đồng nhi chờ qua nhịp
mới thài, đều đúng câu đờn nào cũng vậy. (Lời dạy của Đức
Hộ Pháp vì chánh pháp môn nhịp điệu).
6- Thời cúng có Dâng Sớ, khi mãn thài thì đờn bài Hạ, tùy
mau chậm, dứt để đọc sớ. Khi phần sớ, nhạc rao xuân, lạy 3
lạy xong thì nhịp vô lớp trống xuân đọc Ngũ Nguyện, dứt thì
trở đờn bài Hạ. Nếu có Chức sắc Hiệp Thiên-Đài lên Nội nghi
lạy thì chờ, khi về tới chỗ thì đứng lên bài ban, Nhạc và Giáo
nhi đồng nhi lạy. Nghi lễ kệ chuông bãi đàn.
7. Cúng thời Ngọ, Nhạc còn đờn để Giáo nhi và đồng nhi
tụng kinh Tuần Cửu, khi dứt kinh đến niệm Câu chú của Đức
Chí Tôn, nhạc không được đờn nhái theo mà được đờn xuân
tới cho ăn nhịp mà thôi.
8- Mỗi thời cúng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, mỗi nơi có Chức
sắc Bộ Nhạc để ủng hộ chư nhân viên trong thời cúng được
nghiêm túc, tôn kính của Nhạc Thánh đường, đối với lòng tín
ngưỡng của toàn đạo trong thời cúng, ấy là gương mẫu Nhạc
của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vậy.
9- Riêng về Chức sắc, Chức việc cúng thời Tý tại Đền Thánh
phải mặc áo Tiểu phục cho nghiêm trang hơn. Mong chư Chức
sắc Chức việc chú ý khoảng nầy cho được chu toàn thiện mỹ.
D. Nhạc cúng Đại đàn tại Báo Ân Từ:
1- Tới 11 giờ 35 phút, ban nhạc lo chuẩn bị trước, nhứt là lo
chỉnh soạn các môn nhạc khí và nhân viên của mình. Còn 15
phút đến 12 giờ thì đến lễ bái mà ngồi vào băng bán nguyệt,
so dây đờn nhỏ nhẹ, nhứt là kèn và trống cơm, muốn thử kêu
rõ ràng thì phải tại cơ sở của mình, còn đến giờ cúng thử nhỏ
cho biết ăn giọng âm thanh với đờn mà thôi.
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2- Lên trước Đại Điện không được hút thuốc, nói chuyện ồn
ào mất vẻ trang nghiêm, vì là nơi tất cả tịnh tâm đảnh lễ, còn
hút thuốc cũng là trược đối với thiêng liêng, hơn nữa khi đi
cúng cũng đã súc miệng sạch rồi.
3- Các môn chánh của nhạc phải là người có phẩm lớn và
đạo hạnh mà làm chuẩn hướng.
Nhạc Tấu Quân Thiên, trống gài đầu trung bình, bạc không
phép lướt trống, vì thúc lẹ thì lớp và âm thanh không phân
minh, làm giảm uy hùng của Tiếp Giá. Còn đờn 3 hay 5 bài thì
cần đờn lẹ lên, nhớ tôn Thánh ý Đức Phạm Hộ Pháp, không
hối thúc Tiếp Giá mà hối thúc đờn.
4- Tới từng Điện Hương: đờn xuân điện không đờn lơi, cũng
không đờn lớp trống xuân. Khi lễ quì, toàn thể nghe chuông
thỉnh Thánh, nhạc rao đặng vô đờn Nam ai. Giáo nhi đồng nhi
đọc kinh Niệm Hương, đừng đờn đọc kinh lơi vì trong giọng
kinh quá trầm, chữ kinh lệch lạc, bổn đạo mỏi, giảm tín
ngưỡng. Tới bài Khai Kinh cũng giọng Nam ai, hai bài nầy cần
thúc nhịp lại.
5- Trống lập ban: trống nhỏ ngắn gọn, các môn tum, bạc, kèn
và phụ chờ gài thủ vô sau nghe đúng pháp, còn đổ ồn lên một
lượt làm lấp mất tiếng câu xướng của Lễ sĩ, đổ kéo dài thời
gian làm mất một lạy của tập thể.
6- Tới đờn Xuân, Giáo nhi đồng nhi đọc Phật Mẫu Chơn Kinh,
giữ mức trung bình, lẹ quá mất giọng Xuân, cũng không đờn
lớp trống xuân (vì như đã nêu ở phần trên), dứt, trống lập ban,
lạy.
7- Lễ điện Tam bửu: qua những lớp bài Hạ và trống thét, lớp
trống thét không đánh mỏ, bạc, lẹ quá mất điệu thuần hậu
trung dung, tới gài Đảo ngũ cung, giữ mực trung bình. Lễ tới
Nội nghi, tới thượng Tam bửu, Lễ sĩ đổi sang thì nhạc thúc
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mực trung bình mà thôi, lẹ quá giảm giá nhịp điệu Nhạc Thánh
đường.
8- Trống lập ban, lạy, một mình trống đổ nhỏ gài thủ thì các
môn phụ lập vô thủ nhịp sau, còn đổ rầm lên lấp xướng, trễ lạy
lụp chụp có khi lễ phải chờ vì Lễ hưng Nhạc tác.
9- Đến Thượng Tấu Sớ văn, từ xây tá đến thét ngắn. Lưu ý
tới câu sớ quan trọng thì điểm trống, tôn kính uy linh hơn (đổ
ro roi điểm ba), câu trung bình thì điểm trung bình (không ro
mà điểm ba). Tới phần sớ, đổ trống phần sớ có vẻ tôn nghiêm
dâng uy hùng, tiếp thét luôn. Lạy 3 lạy.
10- Đến Ngũ Nguyện, gài trống vô đờn, chừng mức hồi khởi
đầu không lẹ không chậm (như đờn Xuân và Tiếp Giá mới vô
nhịp ban đầu) tới đây mới đờn lớp trống xuân với năm câu
Nguyện, cuối cùng tận tâm cầu đảo của toàn thể đặng mãn
đàn. Khi 3 lạy xong, nghe chuông, toàn thể đứng lên xá và
đứng lưỡng ban.
11- Nhạc còn trổi đều, cho Lễ sĩ, Giáo nhi, đồng nhi, Trật tự,
Kiểm đàn lạy, còn Nhạc khi mãn Năm câu nguyện thì lo thi
nhau mà lễ bái, đến đây đồng chờ tiếng kiểng và ba tiếng
chuông.
12- Lễ sĩ xướng: Lễ thành, nhạc đổ trống gài lớp thái bình,
tiền bần hậu phú rồi dứt, tịch, mãn lễ.
E. Nhạc cúng Tứ thời tại Báo Ân Từ:
1- Còn 20 phút tới giờ cúng, Nhạc phải ứng trực sẵn, đến
chừng còn 10 phút, Nhạc vô bái lễ, xong vào băng bán nguyệt
ngồi lên dây đờn nhỏ gọn và không nói chuyện ồn ào pha lẫn,
thủ lễ nghiêm túc.
Tới giờ, Chuông nhứt, rao đờn vô bài Hạ. Chuông nhì, vô quì,
dứt đờn bài Hạ, toàn thể nghe chuông thỉnh Thánh, nhạc rao
đờn vô Nam ai, Giáo nhi đồng nhi đọc kinh Niệm Hương (đừng
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vô đờn và đọc kinh quá lơi). Dứt bài Niệm Hương, lạy 3 lạy.
Tiếp đọc bài Khai Kinh. Hai bài Nam ai nầy đọc quá lơi sẽ có
nhiều chữ kinh lệch lạc.
2- Dứt bài Khai Kinh, tiếp đờn Nam xuân cũng không quá lẹ,
Giáo nhi đồng nhi đọc Phật Mẫu Chơn Kinh, nếu lẹ sẽ mất
giọng phù ba của hơi xuân, nhạc cũng không đờn lớp trống
xuân (như đã nêu ở phần trên), dứt bài xuân, lạy 3 lạy.
3- Nhạc rao Xuân nữ, vô đờn Xuân nữ, đờn mức trung bình,
nhứt là thuần túy thung dung pháp Nhạc Thánh đường (chớ
không phải cải lương sân khấu), Giáo nhi đồng nhi cũng không
nên tụng bài kinh Tán Tụng Công Đức Phật Mẫu kéo dài,
ngược lại vì kinh đọc cúng không phải nói lối của sân khấu mà
tưởng sân khấu là phi pháp. Phi pháp là phi lễ.
4- Mãn bài kinh đờn giọng Xuân nữ, nhạc rao giọng Đảo, lạy
3 lạy xong, nhạc vô đờn bài Đảo, Giáo nhi đồng nhi chờ qua
một nhịp mới khởi thài. Ấy là ý thức của Đạo nghiệp.
5- Ba lạy xong chờ gõ vô nhịp trở đờn lớp trống xuân một lớp,
Giáo nhi đồng nhi tụng Ngũ Nguyện, dứt bài Ngũ Nguyện liền
đờn bài Hạ, lạy 3 lạy xong, toàn thể đàn nội đứng lên. Nhạc
dứt đờn. Toàn thể đứng lưỡng ban. Giáo nhi đồng nhi và Nhạc
đi lạy, nghi lễ đánh chuông.
Lạy xong trở về vị trí.
6. Nghi lễ kệ chuông bãi đàn, bái mãn đàn.

NHẠC LỄ
樂 禮
E: The music and rites.
F: La musique et les rites.
Thứ hai, 27-9-1926 (âl: 21-8-Bính Dần)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy dạy: "Còn Nhạc Lễ là phép nhà Nam, Thầy muốn giữ gìn
sao cho trọn vẹn, các con hiểu.?"

NHẠC PHÁP
樂法
"Thể hình Nhạc pháp hai phương Văn Võ khác nhau: các thức
đờn đều thuộc về Văn ban, vì có sẵn bản của Hiền xưa đã sắp
đặt. Trong mỗi bản đều có lớp có lang tùng theo nhịp nhàng
nội ngoại ứng biến mà diễn tả bài Nhạc của nghệ sĩ thế nào
cho có đủ câu Âm câu Dương đúng với niêm thức của bản,
mới có thể hòa âm với các giống đờn khác, chẳng khác nào
như các nhà văn sĩ cần chủ tâm, tùy nơi âm vận, niêm, luật,
phá, thừa, trạng, luận, chuyển, kết, cho đúng mà hành văn mới
tác thành những áng thi phú văn từ đáng giá. Hơn nữa, Nhạc
sĩ cần phải thấu hiểu rằng: tuy nhà văn sĩ đã chung họa thi văn
với nhau trong một đề chủ, nhưng tinh thần trong bài văn đều
do nơi khí phách riêng của mỗi người, tùy nơi tâm chí cao thấp
mà biến tướng, nhờ đó mà ngoại nhân rõ thấy tài hay dở của
văn sĩ. Nghệ thuật của Nhạc sĩ cũng vẫn dường ấy, vì cũng do
nơi giọng đờn thanh cao tao nhã hay là thô bỉ sượng sùng mà
người nghe hiểu được trình độ tiến hóa của Nhạc sĩ là thế
nào".

NHẠC SĨ (Phẩm)
樂士
E: Musicain.
F: Musicien.
Nhạc sĩ là người chuyên về Âm nhạc.
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Nhạc Sĩ là phẩm Chức sắc trong Bộ Nhạc. Phẩm thấp nhứt là
Nhạc Sĩ. Nhạc Sĩ đối phẩm Chánh Trị Sự. Muốn được vào
phẩm Nhạc Sĩ, người học nhạc phải qua một kỳ thi do Hội
Thánh tổ chức và phải đậu kỳ thi nầy, có cấp bằng của Hội
Thánh. Khi đủ công nghiệp, Nhạc Sĩ phải thi lên Bếp Nhạc.
Thể thức thi Nhạc Sĩ: Biết cầm một cây đờn và trọn hiểu nhạc
khi có Tiểu đàn và Đại đàn, Nhạc trống Tiếp Giá.
Thể thức thi Bếp Nhạc là: Biết trọn nghi lễ và nhạc nghệ về tài
tử.
Đức Hộ-Pháp Thuyết Đạo Tại Bộ Nhạc Lễ, 8 giờ 40 Ðêm 1609-Canh Dần (1950) nói về Trọng trách của Nhạc Sĩ
"Lễ Nhạc là hai điều trọng hệ của Ðức Chí Tôn, khi Ngài đến
vẫn chú ý đến hai điều ấy, chúng ta cũng vẫn biết nền Ðạo
Cao Ðài là Nho Tông chuyển thế thì tức nhiên toàn cả xã hội
nhơn quần nơi mặt địa cầu nầy nhờ Ðạo Nho sửa đoan chỉnh
đốn thiên hạ lại, chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ
dường như đảo ngược lại, khủng hoảng tinh thần mà ra vậy.
Nho Ðạo đã lập xã hội ở Á Ðông từ Tam Hoàng qua tới nhà
Châu rồi Ngài Châu Công chỉnh đến Tân Dân. Lễ Nhạc sản
xuất do nơi Huỳnh Ðế với Châu Công; ấy vậy mình phải biết
Nhạc, khi nào cầm cây đờn, năm mười cây hòa lại nó một
giọng thì tức nhiên chữ HÒA do nơi nhạc sanh ra vậy.
Lễ Nhạc do nơi âm thinh, bởi thế nên chúng ta thấy vạn quốc
giờ phút nầy, dầu văn minh thế nào mà hiểu đặng nền tăng
tiến của Trung Hoa thì đều khen ngợi. Từ thử đến giờ trên mặt
địa cầu nầy có nước Tàu là do Ðức Khổng Phu Tử chỉnh đốn
hoàn bị nên Lễ Nhạc có phương thế làm môi giới, làm khí cụ
cho toàn vạn quốc đương buổi nầy, lấy tư cách lễ độ làm
ngoại giao, tưởng chắc không nghịch nhau, chúng ta thấy tấn
tuồng của vạn quốc họ đều thất lễ ấy mà thế giới khởi chiến
tranh.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mấy em Nhạc tự biết mình chẳng phải làm nghề sơ lược của
những người đờn thổi ngoài đời như họ vậy, thành ra hèn hạ,
còn nếu muốn biết tánh cách quan trọng của nó thì dở lịch sử
ra xem mới biết, dầu nước văn minh nào ở mặt địa cầu nầy
cũng không thế cải bỏ nhạc được. Mấy em phải biết cái tinh
túy mà người ta có thể đo lường Nhạc cao thấp mà hiểu được,
vì cớ cho nên mỗi nước có bản Quốc-thiều. Qua nói cùng mấy
em rõ, giờ phút nầy mấy em cầm cây đờn, giữ giá trị riêng để
tự trọng lấy mình, Qua nói rõ hồi lúc Qua học đờn tài tử, Qua
đờn không cần ai khen, không sợ ai chê, hễ cầm cây đờn lên
giọng đều như nói chuyện về tinh thần với cây đờn của mình,
nhứt là Ðức Cao Thượng-Phẩm sanh tiền buổi nọ, lấy cây đờn
mà làm bạn thiết, hết thảy ngôn ngữ thường tình đều khinh rẻ.
Qua nghe từ ngôn ngữ của Nhạc, Qua biết nó là bạn tri âm, tri
kỷ, cao thâm hoạt bát của nó, nên lấy trí luận thì từ trước kia
Bá Nha là bạn tri âm của Tử Kỳ, biết tri kỷ đặng để làm gương,
hễ cầm cây đờn thì phiêu phi ở giữa lừng trời, nhiều khi tiếng
đờn hợp với tinh thần, thấy dường như tưởng tượng ra khỏi
xác thân để giúp tinh thần cường liệt vô đối, cái năng lực của
cây đờn là ấy vậy. Kẻ ngoài bàn luận, phê bình tánh cách hòa
nhã mà thôi, mình biết tinh túy của mình, trọng hay khinh là do
nơi mình, nếu mình biết trọng thì họ trọng, nếu mình khinh thì
họ khinh, mấy em tưởng tượng nghe đờn của mấy em, giờ
phút nầy mấy em có thể nghĩ nó có giới hạn và có thể làm bạn
với ta. Từ Thượng cổ, từ bực yếu trọng, họ nói là bạn với nó
vậy, chí hướng tự trọng của nó từ trước kia những bậc tiền
nhân của chúng ta là bạn thế nào thì ngày nay chúng ta cũng
làm bạn như thế ấy. Mấy đứa thi đậu kỳ nầy, con đường
Thánh Thể của Ðức Chí Tôn đã mở rộng cho mấy em khoan
thai bước tới, Qua để hy vọng tương lai kẻ nào cầm vận mạng
của nó phải biết giá trị và tánh chất hòa hợp với tiếng đờn yểu
điệu, hiền từ, lịch lãm, khí khái của mấy em đã đào tạo ngày
kia nó có giá trị và ảnh hưởng cho cả quốc hồn là cây đờn của
mấy em, nó sẽ là tương lai vận mạng của nước nhà. Nhớ từ
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đây sắp về sau phải biết tự trọng lấy mình, mà biết tự trọng lấy
mình thì sau thiên hạ mới trọng mình vậy. (Thuyết Ðạo QIII / tr
109)

NHẠC SINH
樂生
E: Student of music.
F: Étudiant de musique.
Nhạc: Âm nhạc, âm thanh có tiết tấu hòa nhau nghe êm tai, để
nói lên một ý nghĩa. Sinh: học trò. Nhạc sinh là học trò của
trường dạy âm nhạc

NHẠC SƯ (Phẩm)
樂師
E: Professor of music.
F: Professeur de musique.
Nhạc sư là bực thầy về Âm nhạc.
Nhạc Sư là phẩm Chức sắc trong Bộ Nhạc. Phẩm cao nhứt là
Nhạc Sư. Nhạc Sư đối phẩm Giáo Sư.

NHẠC TẤU QUÂN THIÊN
樂奏壎天
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ thử ai cũng cho âm thanh sắc tướng là
tà mị, mà căn bản của Ðạo Nho là Lễ Nhạc mà chính Ðạo
Tam-Kỳ là Nho Tông Chuyển Thế thì phải truy tầm nguyên lý
của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðôi phen chúng ta không hiểu được cho uyên thâm khi dâng lễ
cho Chí-Tôn lúc Nhạc Tấu Quân Thiên, hết lớp trống, qua đến
Bảy bài thì lâu quá có khi phải chồn chân rồi nản chí, chính
Bần-Ðạo cũng vậy vì nghĩ rằng: Chí Tôn tư vị quốc dân Việt
Nam nên tiền định chi chi cũng làm gương mẫu cho toàn Đại
đồng Thế giới mà có Lễ Nhạc nầy luôn luôn khi dâng Lễ thì ý
nghĩa ấy ắt cao trọng lắm là phải.? Bởi cớ nên khi mới Khai
Ðạo, Bần-Ðạo đến tại Thánh Thất Thủ Ðức của ông Thơ tạo
lập, Bần Ðạo không tin nên hỏi Ðức Lý Giáo Tông, Ngài dạy
rằng, trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn:
Phía hữu: Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão.
Phía tả: Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn.
八魂運轉歌黃老
萬物同聲念至尊
Bần-Ðạo cũng không hiểu là gì, lần lần Bần-Ðạo hỏi nữa, BầnÐạo lại được dạy mà hiểu rằng: Kể từ phôi thai Càn Khôn vạn
vật nầy, Chí Tôn là khối sanh quang, biến thành hai khối sanh
khí, hai khối ấy trụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới
nổ sanh tiếng Âm, người ta gọi là nổ ầm, hay nghe tiếng Ni,
Ðạo Phật sửa lại thành Úm (Úm ma ni bát rị hồng ) nhờ tiếng
nổ ấy Bát hồn mới vận chuyển biến sanh vạn vật và loài
người.! Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì khí sanh quang đến
đó tức là có sự sống đến, bằng chẳng nghe được thì nơi ấy
tiêu diệt nghĩa là chết mất mà thôi. Bởi cớ nên dùng những vật
Bát âm, nó đã chết đi rồi như cái trống chẳng hạn là tấm da
trâu đã chết mà với sự khôn ngoan của loài người nó mới có
tiếng kêu được tức là làm cho nó sống lại được, nghĩa là Bát
hồn ấy vận chuyển sống lại mà đảnh lễ Ðức Chí-Tôn, vì cớ
nên khi nghe Nhạc Tấu Quân Thiên là có âm thinh sắc tướng,
song hiểu xác lý: Khi dâng lễ Chí Tôn qui pháp định, thấy và
nghe cả Bát Hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. Nên chi
từ đây, khi Nhạc Tấu Quân Thiên chúng ta xem quí hơn dâng
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Tam Bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng trong Ðền Thờ, nghe đến
đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn thì lễ ấy giảm
điều kính trọng dâng cho Chí-Tôn mà không nên.
Khi ấy là vận chuyển Bát hồn đảnh lễ Ðức Chí Tôn, vì cớ Lễ
Nhạc hiểu rõ lại thì Chí-Tôn không phải là tư vị nước Việt-Nam
mà chính nghĩa là làm cho sống lại Bát hồn và Ngài vẫn vui
nhận lễ ấy. Ấy vậy mới có thể làm chủ và làm gương cho toàn
nhơn loại được, thì danh ấy không phải là quá đáng. Xin
khuyên toàn Ðạo từ đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi
Nhạc Tấu Quân Thiên".
Đức Hộ-Pháp giảng giải rằng: Bên Á Ðông, trong nền Ðạo Cao
Ðài có trống có chuông, còn bên Âu Châu có chuông mà
không có trống là tại sao? Tại sao Á Ðông dùng trống còn Âu
Châu dùng chuông? -Trống là âm thinh của Ðạo. Thuở chưa
có Càn Khôn vũ trụ, Ðạo giáo có dạy: Hai lằn nguơn khí đụng
lại nổ ra khối lửa, khối lửa ấy là ngôi Thái Cực. Chủ ngôi Thái
Cực là Ðức Chí Tôn. Khi nào Trời sét nổ, chúng ta nghe sao?
An Nam mình kêu "Ầm" còn theo Ðạo pháp kêu "Ùm", vì cớ
phép Phật sửa lại là "úm" (Úm ma ni bát rị hồng) câu ấy đọc có
nghĩa là nắm cả quyền năng vũ trụ quản suất trong tay. Tiếng
nổ ta nghe nó ra sao? Khi nổ rồi còn nghe tiếng bay xa,
nguyên căn của tiếng nổ là tiếng trống, còn giọng ngân là tiếng
chuông. Ấy vậy nguyên căn của Ðạo Giáo do bên Á Ðông nầy,
có tiếng trống ngân bay qua Âu Châu, nên các Ðạo giáo Âu
Châu đều là hưởng ứng theo Phật Giáo, mà Phật Giáo xuất
hiện nơi Á Ðông. Vì vậy mà các nền Tôn giáo phụ thuộc không
đúng theo nguyên tắc căn bản.
Còn tại sao khi vô làm lễ, lúc "Nhạc Tấu Quân Thiên" tức là lễ
hiến dâng sự sống cho Ðức Chí Tôn là Thầy của cả Càn Khôn
vạn vật, Bần Ðạo thường nhắc nhở tất cả phải đứng ngay
ngắn, nghiêm chỉnh. Nhạc là hưởng ứng của cả khối sanh
quang, của Càn Khôn vạn vật đồng thinh. Nơi Á Ðông có câu
"Biều, Thổ, Cách, Mộc, Thạch, Kim dữ Tư, Trước nãi bát
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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âm". Các vật vô năng mà nói đặng có trật tự niêm luật hòa
nhau là đạt đạo, hiệp lại với tiếng Kinh mình đọc là âm thinh,
nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc
Hư Cung có đôi liễn:
"Bát hồn vận chuyển ca Huỳnh Lão.
"Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn."
Khi nhạc trổi, cả thảy phải im lặng, hiến cả âm thinh sự bí mật
ấy gọi là Phi Tướng Lễ, chủ ý là trình tấu với Ðức Chí Tôn
rằng: Các con biết được mầu nhiệm nguyên căn của Cha lành
muốn cho các con nối nghiệp theo một khuôn phép trường tồn.
Lễ đó trọng hệ như dâng Tam Bửu vậy. (TĐII/80)

NHẠC THIỀU
樂韶
Nhạc: Âm nhạc, âm thanh có tiết tấu hòa nhau nghe êm tai, để
nói lên một ý nghĩa. Thiều: đẹp, sáng. Nhạc thiều là những
khúc nhạc do vua Thuấn đặt ra, nghe réo rắc êm tai, khiến cho
lòng người trở nên tốt đẹp. Nhạc thiều được dùng trong cung
đình.
Nhắc lại cuộc đời của Đức Khổng-Tử:
Khi Ngài châu lưu khắp thiên hạ thì bên mình không khi nào
rời cây đàn Ngũ huyền cầm. Quan niệm của Ngài là tiếng đàn
thanh nhã có thể nâng cao tinh thần và trụ vững tâm chí siêu
nhân của người quân tử. Lúc Ngài bị vây giữa khoảng nước
Trần và nước Sái, bảy ngày không nấu ăn, chỉ ăn rau luộc
suông, các đệ tử như Tử Lộ, Nhan Hồi, Tử Cống vv... đều băn
khoăn lo sợ cho Ngài, nhưng Ngài vẫn ung dung ngồi đàn hát.
Chúng ta thấy rõ Thánh nhơn trọng dụng Âm nhạc như vậy vì
Nhạc nghệ là một bộ môn văn hóa cao đến tột độ và Nhạc
Thiều có mãnh lực huyền bí cao siêu, giúp an dân trị nước, cải
hóa xã hội. Du Bá Nha đập nát Dao cầm, thề không đờn nữa
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vì người bạn tri âm là Chung Tử Kỳ đã mất thì không còn ai
biết nghe tiếng đờn của mình. Khổng Minh Gia Cát Lượng
mượn tiếng đờn mà lui giặc Tư Mã Ý. Trương Tử Phòng nhờ
có giọng tiêu ai oán mà trong một đêm giải tán tám ngàn đệ tử
của Sở Bá Vương tại Cửu Lý San để cho Lưu Bang diệt được
kẻ thù chung của thiên hạ, lập nên cơ nghiệp nhà Hớn hơn
400 năm. Công dụng của Nhạc Thiều thời xưa thì cao thượng
như vậy. Ngày nay, người ta dùng Âm nhạc làm công cụ cho
chủ nghĩa con buôn trên sân khấu, khiến nên nhạc sĩ vì kế
sanh nhai phải bán rẻ tài nghệ, làm cái giá trị của Quốc Nhạc
phải bị hạ thấp đến cực điểm".

NHẠC TIÊU THIỀU
樂簫韶
Nhận thấy xưa kia vua Thuấn Đế dùng Nhạc Tiêu thiều cảm
hóa lòng dân, đến thời kỳ này ĐẤNG CHÍ TÔN lại dùng Nhạc
tiêu-thiều ca tụng Nam xuân cảm hóa toàn thể chúng sanh đều
được hòa thuận thương yêu. Còn luận đến pháp hành-lễ thì
ĐẤNG CHÍ-TÔN dùng pháp Nhựt-dụng thường hành lễ bái
cảm hóa toàn thể chúng sanh đều phát khởi Đạo-tâm, biết
cung kỉnh khiêm nhượng, hiển nhiên rằng tinh-thần của LỄ
NHẠC rất quan hệ cho việc trị quốc an dân bình phục tâm-lý
toàn thể thiên hạ đều hiệp kỉnh, đồng hòa không còn tranh
chấp hơn thua hay là kỳ thị chủng tộc và tất cả xem nhau như
anh em một nhà.

NHAM HIỂM
巖險
F: Dangereux,périlleux.
Nham: đá núi cao dốc. Hiểm: hiểm trở gay go. Nham hiểm:
tính hiểm ác.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Sám Hối có câu:
"Làm lành đặng hưởng phước duyên,
"Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu."

NHAN HỒI (Nhan Uyên) (Tên)
顏回-顏淵
"Trong 70 môn đồ, Trọng Ni chỉ khen riêng Nhan Hồi hiếu học,
mà Nhan Hồi (Uyên) thường xác xơ, ăn hẩm hút mà cũng
không được no, lại chết yểu. Trời kia báo đáp người thiện mà
như vậy ư?".
Nhan Hồi, họ Nhan, tên Hồi, tự là Tử Uyên, nên cũng gọi là
Nhan Uyên, là con của ông Nhan-Do, người nước Lỗ. Nhan
Hồi theo học với Đức Khổng Tử và là học trò giỏi nhứt trong số
các Môn đệ của Đức Khổng Tử. Nhan-Hồi kém hơn Đức
Khổng Tử 30 tuổi, thiên tư thông minh, nhanh nhẹn, hiếu học,
chuộng Lễ, làm việc gì cũng không lầm lỗi đến hai lần, nói điều
gì cũng không cẩu thả, khi giận người nầy không giận lây
người kia, đứng đầu khoa đức hạnh trong cửa Khổng. Đức
Khổng Tử thường khen rằng: Ta có trò Hồi, cho nên các học
trò ngày càng thân với Ta. Nhan Hồi nhà nghèo, ở trong ngõ
hẹp, giỏ cơm bầu nước, nếu là người khác thì không chịu
được mà lo buồn. Nhan Hồi thì tự nhiên vui vẻ, học đạo. Đức
Khổng Tử khen là người Hiền và có Nhân. Năm Nhan Hồi 29
tuổi thì tóc đã bạc trắng.
Lúc Đức Khổng Tử và các môn đệ bị nước Trần và nước Sái
vây khổn ở ngoài đồng, không cho đi qua nước Sở, Khổng Tử
hết lương thực. Những người đi theo đều ốm, dậy không nổi,
nhưng Đức Khổng Tử vẫn dạy môn đệ, rồi ngâm thơ, đánh
đàn, ca hát, không tỏ ra vẻ suy yếu.
Tử Lộ (tên là Trọng Do) thấy thế có vẻ giận, đến hỏi:
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- Người quân tử cũng có lúc cùng khốn ư?
Đức Khổng Tử đáp: Người quân tử lúc cùng khốn thì giữ
vững, còn kẻ tiểu nhân trong lúc cùng khốn thì làm bậy.
Đức Khổng Tử nhìn mặt Tử Cống (tên là Đoan Mộc Tứ) thấy
có vẻ giận, liền nói: Này anh Tứ, anh cho ta học nhiều mà biết
phải không?
Tử Cống đáp: Dạ, đúng thế, không phải thế sao?
Đức Khổng Tử nói: Không phải đâu! Ta lấy một điều để quán
triệt tất cả.(Nhà triết học khác với người thường là đó).
Đức Khổng Tử biết các học trò còn có chỗ tức tối, bèn gọi
Nhan Hồi đến hỏi: Này anh Hồi! Kinh Thi có nói: Chẳng phải
con trủy, chẳng phải con hổ, ở ngoài đồng vắng. Đạo của ta
phải hay sai? Tại sao ta gặp cảnh nầy? Nhan Hồi đáp:
- Đạo của Phu Tử hết sức lớn lao, nên cả thiên hạ không ai
dung nạp được. Nhưng Phu Tử cứ theo đó mà làm, người ta
không dung nạp được thì có hại gì! Người ta không dung nạp,
nhưng sau nầy người ta sẽ thấy Phu Tử là người quân tử. Đạo
không được trau giồi, đó là cái điều mà ta lấy làm xấu hổ. Đạo
đã được trau giồi mà vẫn không được dung nạp thì đó là điều
xấu hổ của kẻ làm vua một nước. Người ta không dung nạp
được Phu Tử thì có hại gì! Về sau người ta sẽ thấy Phu Tử là
người quân tử.
Đức Khổng Tử hớn hở cười nói:
- Đúng lắm! Hỡi con người họ Nhan, nếu nhà ngươi lắm của
cải thì ta sẽ làm người quản lý của cải cho nhà ngươi.
Sau đó, Đức Khổng Tử sai Tử Cống sang nước Sở yêu cầu
vua Sở Chiêu Vương đem binh đến rước, Đức Khổng Tử mới
thoát được cái nạn ấy.
Bạch kỳ Nhan Uyên:
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Một ngày kia, Đức Khổng Tử hỏi các môn đệ rằng:
- Thảng như trường hợp nước nọ chẳng hòa với nước kia,
đến nỗi phải gây chiến với nhau, thì các môn đệ nghĩ làm sao?
Các môn đệ đều lần lượt trả lời, cũng không ngoài cái ý
thường tình là ai vì chúa nấy, cất binh đánh nhau. Duy có
Nhan Hồi thì có tư tưởng khác hẳn, đáp rằng: Nếu gặp trường
hợp ấy, tôi nguyện cầm cây cờ trắng, xông ra giữa vòng binh
để giải hòa hai bên, hầu ngăn chận cuộc tương tàn tương sát.
Đức Khổng Tử nghe xong thì rất hài lòng, còn các môn đệ
khác thì ngạc nhiên. Do đó mới có từ ngữ: Bạch kỳ Nhan
Uyên, là cây cờ trắng hòa giải của Nhan Hồi.
Đức Khổng Tử thường khen Nhan Hồi:
"Hiền tai Hồi giả! Nhất đan tự, nhứt biều ẩm, tại lậu hang, nhân
bất kham kỳ ưu, Hồi giả, bất cải kỳ lạc! Hiền tai Hồi giả!" Nghĩa
là Hiền vậy thay Nhan Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở chỗ
ngõ hẹp, giá người khác ở vào cảnh ấy thì lo buồn không chịu
được, thế mà Nhan Hồi không bao giờ đổi cái vui của mình.
Hiền vậy thay Nhan Hồi!
Nhan Hồi mất lúc còn rất trẻ, mới 31 tuổi. Đức Khổng Tử than
rằng: - Trời hại ta! Trời hại ta!
Mộ của Nhan Hồi ở Khổng Lâm, có những đền miếu mái lợp
ngói tráng men, tường sơn đỏ, cửa sơn xanh, xà cột chạm vẽ.
Miếu chính thờ tượng của Nhan Hồi, các miếu trong thờ bài vị
song thân và phu nhân của Nhan Hồi. Đời sau có Thi:
KHỔNG TỬ KHÓC NHAN HỒI
Khả tích Nhan Hồi mạng tảo vong,
Giáo nhơn tư tưởng phát như sương.
Chỉ nhơn lậu hạn đơn biều lạc,
Lưu đắc hiền danh vạn cổ dương.
Dịch:

Khá tiếc Nhan Hồi mạng vắng ôi!
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Nhớ thương mái tóc bạc như vôi.
Đai cơm bầu nước vui quê hẹp,
Lưu tiếng hiền danh biết mấy đời.
Đời sau truy tặng Nhan Hồi là Uyển Quốc Công, phối hưởng
với Đức Khổng Tử khi cúng tế và được tôn là Phục Thánh,
một trong Tứ Thánh của Nho giáo, gọi là Phục Thánh NhanTử.
Hai vị Thánh Nhan Hồi và Tử Tư có giáng cơ nơi Đàn ở Cần
Thơ giảng Đạo lý. Ngày 17-1-Nhâm Thân (dl: 22-2-1932).
THI
NHAN sắc người tu trổ đượm nhuần,
HỒI tâm tánh tục khỏi gian truân.
TỬ tôn noi dấu nhà Nho giáo,
TƯ mộ chơn truyền gặp cảnh xuân.
NHỊ thế trau giồi nền chánh lý,
THÁNH Tiên rồi rảnh đạo nhơn luân.
GIÁNG khuyên người thế mau hồi tỉnh,
CƠ tạo đổi xây khó độ chừng.
Diễn dụ: Phàm làm người ở thế phải biết Tam Cang Ngũ
Thường vi bổn và biết đạo. Nếu muốn hiểu thông chơn lý và
cư xử cuộc thế đạo nhà, dạy dân lễ nghĩa, cũng nhờ văn
chương khai khiếu. Kẻ học Đạo mà không dùng Nho tợ như
thuyền thiếu lái, kẻ thương mãi mà chẳng dùng Nho thì sổ bộ
loạn hành, bổn lợi chẳng minh. Bởi có câu: "Vạn sự tùng Nho
sở xuất."
Muốn minh chơn lý phải dùng Nho,
Máy tạo huyền vi chẳng dễ mò.
Học Đạo thiếu văn thuyền chích lái,
Cũng nên tìm kiếm một đôi pho.
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NHAN UYÊN KỲ
顏淵旗
Nhan-Uyên-Kỳ là cờ của Thầy Nhan Hồi tự là Nhan Uyên, học
trò thứ nhứt của Đức Khổng Tử. Thật ra thì cờ Nhan-Uyên
không có, chỉ có trong lý thuyết mà thôi. Một hôm trước hàng
Môn đệ, Đức Khổng Tử đưa ra một đề tài để thảo luận. Giả
thiết rằng trong nước có loạn thì làm cách nào để trị loạn hay
nhất? Trong hàng Môn đệ người trả lời cách này, cách kia. Chỉ
có Nhan Hồi đưa ra ý kiến làm một cây cờ trắng xông vào
chốn ba quân, kêu gọi hai tiếng trách nhiệm chấm dứt đổ máu.
Ý kiến đó được Đức Khổng Tử cho là kế hay hơn cả.
Câu chuyện của Đức Hộ Pháp nói với ông Trứ:
"Mấy em nếu có chí can đảm đến Thái Bình Dương sẽ gặp
Thầy là buổi sau này kìa. Dầu cho Thượng Sanh chừng đó có
can đảm đến đó sẽ gặp. Bằng chẳng vậy, cây cờ CỨU THẾ
của Thượng Sanh về tay kẻ khác hay là Qua sẽ đến giữa trận
giặc toàn cầu thứ ba". Trong câu chuyện của Đức Hộ Pháp nói
với ông Đinh Công Trứ, cai trường Qui Thiện ngày 12-8-Đinh
Hợi (1947) rằng: "Nhan Hồi buổi nọ cố công thật hành lý thuyết
bình đẳng nhân loại, tránh nạn tương tàn tương sát nòi giống,
nhưng rốt cuộc chưa làm được thì chết".
Ngài nói tiếp: "Em biết cây cờ trắng trương nó lên để làm gì?
Biểu hiện ấy có phải để cứu nhân loài không? Chỉ một ngày
kia, Thượng Sanh ra mặt đời là cây cờ Cứu Thế, còn Thượng
Phẩm cây cờ Cứu Khổ. Qua đã thay cho Thượng Phẩm gầy
dựng đào tạo. Thầy trò ta đã chung chịu cực khổ, từ khoảng
rừng xanh ít người lai vãng. Mà buổi nọ Qua vắng mặt, em đi
ngược Thánh ý của Qua". Cây cờ trắng dùng để khi nước nhà
nòi giống ta xô xát, cốt nhục tương tàn khốc liệt, vô phương
cứu chữa, thì ngày ấy là giá trị của nó. Ngày giờ nào có kẻ thất
thế, yếu cô, rách rưới, lang thang, đói cơm, khát nước, khổ
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não tâm hồn của nòi giống, không ai binh vực che chở. Chừng
ấy nhiệm vụ trọng yếu của Thầy trò ta phải ra gánh vác. Đó là
CƠ CỨU KHỔ thực hiện". Phong trào Hòa Bình Chung Sống
được các ông THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI tổ chức Ban Túc trực Bến
Hải cắm cờ Nhan Uyên tại đó, kêu gọi hai miền Nam Bắc sớm
thống nhất, bị chánh quyền Ngô Đình Diệm giải tán. Cũng nên
biết vào ngày 23-10-1961 Sĩ Tải Phạm Duy Nhung thừa Ủyquyền của Đức Hộ Pháp họp báo tại nhà hàng Soái Kình Lâm
(Sài gòn) công bố các bức thư gởi qua Mỹ, Anh, Pháp (trong
Hội nghị Genève) có đoạn viết: "Chúng tôi tin tưởng sự chân
thành của qúi quốc với đại danh là liệt cường luôn luôn có ý
chí giúp đỡ dân tộc chúng tôi mà không vụ lợi". Ông bị chính
quyền Ngô Đình Diệm bắt và tra tấn đến chết.
Bốn ông Thoại- Kỳ- Đại- Lợi cắm cờ Bến hải:
Sở dĩ tinh thần các vị phấn khởi hơn lên là cũng bởi bài Thi
của Đức Thượng Phẩm giáng cơ ngày 23-04-1931 như sau:
Long-Tu-Phiến quạt bợn sơn hà,
Như Giáng-Ma-Xử trấn quốc gia.
Rưới nước Cam-lồ lau xã tắc,
Múa gươm thần huệ dẹp can qua,
Niệm Kinh Khổng Thánh thâu Mao- Tưởng,
Phất phướn Nhan Uyên chận Mỹ - Nga
Thế giới Hòa bình ai chủ xướng?
Thì dân nước Việt khải hoàn ca.
Chính bài thơ này làm động cơ thúc giục cho Bốn vị trong
nhóm Hòa-Bình Chung Sống của Đức Hộ-Pháp, phấn khởi
tính thần mà đi cậm cờ Bến hải. Đó là: Thoại, Kỳ, Đại, Lợi đã
thực hiện tinh thần yêu nước. Bốn vị này dám đột nhập cầu
Hiền lương treo cờ trắng (Bạch kỳ).
Tại Trung phần miền Nam Việt-Nam, công an Mật vụ chế độ
Ngô-Đình-Diệm ráo riết truy tầm thủ phạm dám cả gan đột
nhập treo Cờ Trắng nơi cầu Hiền lương. Khi trở về tới ranh
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giới Tỉnh Quảng-Trị, chẳng may cho Trung Tá Lê-văn-Thoại bị
mật vụ của Ngô Đình Cẩn chận bắt. Còn ba người: Nguyễn
văn Kỳ, Nguyễn Quốc Đại và Nguyễn văn Lợi thì cũng bị
Công-an Mật vụ chận bắt ở bến xe Quảng Trị. Cả bốn người:
THOẠI, KỲ, ĐẠI, LỢI đều bị Công-an giải về giam giữ tại Huế
trên ba năm mới được trả tự do trở về Tòa Thánh- Tây Ninh.
Thật sự ra bốn vị này đã hiên ngang, xem thường mọi hiểm
nguy đột nhập cầu Hiền lương (vĩ tuyến 17) treo Bạch-kỳ (tức
Nhan-Uyên kỳ) là hoàn thành sứ mạng một Tín đồ trung kiên
của nền Đại Đạo Cao Đài thể hiện tinh thần Hòa Bình vậy.

NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG
Nhàn Âm Ðạo Trưởng là một danh hiệu của Ðức Thái Thượng
Ðạo Tổ, dùng giáng cơ dạy Đạo cho nhơn sanh. Nhàn Âm là
một ẩn tự của Đức Thái-Thượng Lão Quân để giáng trong
buổi còn "Xây bàn", tức là buổi mới mở nền Đại-Đạo này.
Muốn tạo nên mặt khách đặng chung nhau gầy nên mối ĐạiĐạo, các Đấng thiêng-liêng thường hay dùng một danh từ
khác, cốt yếu để làm cho khách khỏi để ý e-lệ, gìn giữ lễ nghi
đặng dễ gieo tình tríu mến, lưu luyến nhau, chẳng khác chi các
Đấng vầy vui với khách đặng dụ dẫn khách vào đường Đạo.
Ấy là noi theo ý của Đức Chí-Tôn đã hạ bậc mà xưng hô Thầy
trò với chúng ta là kẻ phàm nhơn.
*Ngày 15 tháng 7 năm Ất Sửu (dl: 01-09-1925) Ngài giáng cho
thơ mời các Ngài có mặt họa Thi:.
Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhướng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rượu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đêm xuân.
(Nhàn Âm Đạo Trưởng)
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Ông Cao Xuân Lộc giáng họa nguyên vận bài thư trên:
Sống thác từ xưa đã có chừng,
Nơi trần mãn tính trọn nhơn luân.
Ðò đưa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.
(Cao-văn-Lộc)
Ngài Cao Quỳnh Cư họa nguyên vận hai bài thi trên:
Cõi thọ là đâu khó độ chừng?
Ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân,
Buổi già ước đặng đem thân gởi,
Biển Thánh rán dò lúc tuổi xuân.
(Cao Quỳnh Cư)
*Bài thơ "làm trai cho vẹn phận" của Đức Nhàn Âm:
Gánh đời đã tự cất lên vai,
Trau chuốt cho sao đủ trí tài.
Tấn thối dè chừng mưu kế hiểm,
Thiệt hư nhìn nhận chước phương hay.
Dụng quyền hơn đức, quyền tan nát,
Tạo thế kém nhân, thế đọa đày.
Ví biết giống nòi đang thống khổ,
Trở đương cho vẹn phận làm trai.
Làm trai cho vẹn phận:
Non sông muốn gánh phải lo tròn,
Giữa biển khơi lắt lẻo chiếc thuyền con,
Cơn sóng gió liệu cho còn hay để mất.
Khóc nước loạn rừng hôm con quốc quốc,
Máu thành sông thây chất ví non cao.
Kiếp ngựa trâu Việt chủng vận kêu gào,
Đá Tinh vệ chừ bao cho lấp bể.?
Vận hội đến đã xây thời thế,
Bởi hung tàn mà chưa dễ thoát lệ nô.
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Bốn ngàn năm một gánh cơ đồ,
Chia rẽ mãi mà điểm tô không kịp bước.
Đời lấn Đạo, Đời xa cội phước,
Đạo dìu Đời, vận nước mới an.
Đức lập Quyền, dân được châu toàn,
Quyền xua Đức, nhơn gian thống khổ.
Lấy chí Thánh dìu đời giác ngộ,
Dụng bạo tàn đâu phải chỗ an bang.
Trị theo đời mà dân chúng vẫn lầm than,
Đó là dìu chúng đến con đàng tự diệt.
Do bốn chữ: Minh, Cang, Liêm, Khiết,
Đạo hay Đời trăm việc cũng thành.
Gắng đề phòng bả lợi đua tranh,
Cầm hạc giữ đạm thanh khi sớm tối.
Chẫm rãi bước đường xa chớ vội,
Góp ý hay mở lối cang thường.
Thương đời cho trọn chữ thương!
Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng giáng cho Thập thủ liên hoàn dạy
về trách nhiệm và để lời tiên tri cho Thượng Sanh, Văn Pháp
và Bảo Sanh.
Khai thủ
Thi vịnh thừa khi bước hứng nhàn,
Vòng trần luân chuyển luống lo toan.
Cày mây cuốc nguyệt chờ Thang Võ,
Hằng biết cho dân lắm buộc ràng.
(28-12-1925)
1- Buộc ràng túng tiếu cõi Nam Châu,
Trị loạn vần xây cuộc bể dâu.
Phép nước đòi khi mưa gió thảm,
Nghiệp nhà lắm lúc nước non sầu.
Thương đời để dấu noi người trước,
Hiệp chủng làm gương dắt lũ sau.
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Cá chậu chim lồng chi để chịu,
Rừng xưa bến cũ thảnh thơi đâu?
(28-12-1925)
2- Thảnh thơi đâu buổi nước non nhà,
Nam đảnh hầu xem trận gió qua.
Trải mật ướm nâng nền võ-trụ,
Bền lòng còn đợi gánh san hà.
Nổi chìm sóng hoạn thương bầy trẻ,
Lắc lở thoàn du hổ phận già.
Cũng muốn lẫy lừng xây thế cuộc,
Vòng trần ngặt đã bước chân ra.
(1er Janvier 1926)
3- Bước chân ra nghĩ ngậm ngùi thay!
Nỗi ức nhiều cơn khó cạn bày.
Rừng trước tuy vui chung rượu thắm,
Ơn xưa đâu lợt tấm lòng ngay.
Rèn tâm khá nắm dây thân ái,
Giữ dạ đừng quên mối cảm hoài.
Bể khổ mang bầu chờ tế độ,
Giựt giành chi khỏi trả rồi vay
(23-01-1926)
4- Trả rồi vay tua vẹn lòng son,
Bia cũ gương trung dấu hãy còn.
Ðội mão khỉ ngồi non hớn hở,
Lìa rừng cọp ngóng biển thon von.
Nào khi đất Việt trời ngang dọc,
Chừ lúc vùng Nam phận cúi lòn.
Xương thịt cũng đồng nhân loại thế,
Vày bừa há chẳng hổ sông non?
(19-03-1926)
5- Non sầu cỏ nhuộm đá phơi sương,
Thành cũ đồn xưa cảnh để buồn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vạc ngã người đày trâu ngựa kéo,
Da tàn yến rủ gió mưa tuông.
Vật còn biết mến ngày thong thả,
Mình há đâu quên chỗ cội nguồn.
Vầy hiệp đồng tâm liên ái kết,
Cường quyền sức mọn dễ chi sờn.
(19-03-1926)
6- Chi sờn miễn vẹn mối thương tâm
Bảy chục năm qua ngọc cát lầm
Âu chiến uổng khi đền nghĩa nặng
Thương quyền ấy lúc kết thù thâm
Buộc ràng Bắc địa nhân sanh thán,
Túng tiếu Nam lao nghĩa sĩ cầm,
Nhìn cảnh giang san Hồng Lạc trước,
Non sầu tuyết xủ lụy tuôn dầm.
(25-07-1927)
7- Tuôn dầm đêm lụn giọt Trời thương
Thành lũy ngơ trông cảnh đoạn trường
Tỉnh thế gió đưa hồn chí sĩ,
Cầm quyền biển đổi khách tha hương.
Đai cân pha lẫn mùi cung kiếm,
Nô lệ chôn vùi trí bá vương.
Trào chánh dòm quanh gương bộc lại,
Túi cơm giá áo cũng chung phường.
(27-07-1927)
8- Phường mọt nước, lũ sâu dân,
Vạc ngã vì bây biết mấy lần.!
Hang Ngụy tro tàng hồn Uổng Tử,
Thành Nam ngọc rạng xác hôn quân
Gieo oan trăm họ lừng oai Kiệt,
Kết oán ba châu dụng bạo Tần
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Thời thế đổi dời hung dữ tận,
Trả vay Tạo-hóa chất đồng cân
(06-08-1927)
9- Ðồng cân thưởng phạt Đạo dìu đường,
Nín nẵm rửa hờn cũng đặng phương,
Yếu thế phơi gan noi Dự Nhượng,
Rõ thời lánh sĩ học Trương Lương.
Dồi gương trí huệ nâng phong hóa.
Nấu tấm trung cang dựng thới bường.
Hải loạn chờ ngày thời cuộc đổi,
Tuốt thanh gươm thét lũ hung cường.
(12-08-1927)
10- Cường thạnh đua chen khắp địa cầu,
Hồ Tây đợi vận khách buông câu.
Lần dây thân ái qua vùng khổ,
Chứa máu anh phong rửa bợn sầu.
Biển Thái tan tành lằn sóng dậy,
Non Âu ngất ngưởng bóng Trời thâu.
Cuộc cờ Tao-hóa xây thời thế,
Rốt lại chung qui cũng đáo đầu.
(Nhàn Âm Đạo Trưởng-(22-08-1927)
NHÀN du bạch dạ tuyến phong đình,
ÂM tảng diệt kỳ chiếu Đẩu Tinh,
CHƠN tịch quyền khai Thiên vị đắc,
NHƠN bang hữu cọng liệt cung đình
(06-08-1927)
Chiêu tập hồn thi bước Đạo dìu,
Non xưa chớp cánh nhạn trông theo.
Trời thanh khách gắng lần qua suối,
Đêm rạng trăng soi lướt khỏi đèo.
Mây khỏa đảnh Tần màu gió cuốn,
Thuyền khơi sông Bích cánh buồm treo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giang san một dãy nền chung dựng,
Biển cả chi nao ít mái chèo.
(Nhàn Âm Đạo Trưởng)
Năm 1928 (Mậu Thìn) Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng giáng:
"Chư Đạo Hữu biết trước, muốn rèn lòng đạo đức phải khởi
nơi đâu cho chắc bước đường chăng? - Ðạo đức cần trau nơi
Tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ
tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì
chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho
được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là
cách thức của Hớn Lưu Bang đối đãi với tướng sĩ đó, cũng
như có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên các huyền
bí chơn truyền.
Than ôi! Có hình thể xương thịt mà chơn hồn phưởng phất nơi
xa, thì cái thân vô dụng ấy trơ trơ như khối đá dựa đường,
như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa
nhen lên, thì cũng phải mờ mịt thâm u, trông chi soi sáng. Ấy
vậy, nên biết mà răn mình. Cái Tâm là vật người không thấy
được, khá giồi trau nó trước. Nếu bỏ Tâm kia ra ngoài mà rèn
hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng, mà
thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng
lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương
đem đường cho Quỉ vương, chẳng một ai tránh được, nghe!
Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi!".

NHÁNH
Nhánh là một phần trong thân thể của cây. Nói rộng ra là mỗi
một Tôn giáo mà Thầy đã lập trước đây như một nhánh mà
Thầy làm chủ cái cây "đạo đức" ấy.
Thầy dạy: "Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm
chủ, sau các con sẽ hiểu. Thầy vui muốn cho các con thuận
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hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải
chung lo cho danh đạo Thầy. Ðạo Thầy tức là các con, các
con tức là Thầy. Phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh
gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày kia sẽ
rõ thấu ý muốn của Thầy. Ðức Chí Tôn đã có cho bài thi tiên
tri, có tính cách cảnh tỉnh, nhưng không ai để ý
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa,
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà.
Chung hiệp rán vun nền đạo đức,
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.
(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: ngày 20-2-1926)

NHÀNH DƯƠNG (Dương Liễu)
Nhành dương liễu là Cành của cây dương liễu dùng để Ðức
Quan Âm Bồ Tát rải nước Cam Lồ, ý nói sự cứu vớt chúng
sanh của Ðức Quan Âm Bồ Tát.
"Biển khổ đã lắm nổi chìm, mà nhành dương liễu chẳng mau
vói níu, đọa trầm luân chưa chịu thoát, mà điều tình tội lại chác
thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác tệ, chờ ăn năn
rất muộn về sau. Khá hiểu lấy".
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cõi Thanh-Thiên lên miền Bồng-Đảo,
"Động Thiên-Thai bảy lão đón đường.
"Cam-Lồ rưới giọt nhành dương,
"Thất tình lục-dục như dường tiêu-tan."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Dập dìu lắm kẻ ngó Thiên đường,
Buổi thế không lo níu nhánh dương.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN
眼
Nhãn tức là con mắt thấu thị, gồm chữ Cấn 艮 là núi họp với
chữ là mục 目là mắt, do hai chữ này kết hợp lại, thế nên còn
gọi là Huệ nhãn, Thần nhãn, Thánh nhãn. Do vậy thời điểm
này Đạo Cao-Đài có được Bí-Pháp để chỉ rõ một thời kỳ
chuyển tiếp để đến một giống dân Thần Thông Nhơn, tức là
người người đều có được một sự sáng suốt, chí linh, chí diệu.

NHÃN HUỆ QUANG
眼慧光
Nhãn huệ quang là cặp mắt trí huệ của người đắc đạo, không
còn bị các chướng ngại phàm trần che đậy. Nhờ vậy mà thấu
suốt được các cõi vô biên vô giới, đồng thời cũng thấu hiểu
được ý muốn của người khác nữa, đó là đắc Lục thông trong
đó có tha tâm thông…
Đức Thương Phẩm giáng 15-7-Giáp Tuất (dl: 24-8-1934):
"Hồi Em còn ở thế, sức giận của Em đến đỗi, nếu Em được
thiêng liêng vị tức cấp, thì có lẽ cây quạt của Em đã đưa họ
trụm vào Phong đô không sót một ai. Nhưng chừng bỏ xác
phàm, được nhãn huệ quang rồi, Em lại thương đau thương
đớn, dường như sợ cho họ sái đường lạc nẻo, thì phải mất
một bạn thiêng liêng rất quí trọng vậy. Thành thử, phải dìu dắt
chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từ
chặng, mà nếu rủi dìu họ không được thì phải tận tụy với trách
nhiệm, làm thế nào cho họ đừng sa đọa Phong đô, để cầu với
Tam Giáo Tòa cho tái kiếp mà chuộc căn quả. Thế, Anh có vì
việc nhỏ nhen vô vị mà nỡ ngó Ðạo chinh nghiêng à?"
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NHÃN TIỀN
眼前
Nhãn: con mắt. Tiền: trước. Nhãn tiền: ngay trước mắt, xảy ra
ngay, không đợi lâu.
Là sự thấy trước mắt, có hiện thực rõ ràng, như quả báo nhãn
tiền, Báo ứng nhãn tiền
Thầy dạy ông Phối Sư Thơ về việc Cơ bút: "Con khá nghe lời
Thầy, việc Bút Cơ là việc lớn trong Đạo, nên khi nào phò cơ
chấp bút, phải diệt tận phàm tâm, đừng lo lượng điều chi trong
trí của con. Phải biết dùng cái chí Thánh chí Phật của con mà
làm cho xứng đáng cái vai tuồng mà Thầy đã định. Con ôi! Cái
bả vinh hoa, con đã thấy tường tận rồi, nào có ra chi, chi bằng
biết Đạo hết lòng độ vớt chúng sanh, trẻ thơ trông cậy nơi con
nhiều đó con à! Cái công quả ấy, nếu con làm được thì con
hưởng nhãn tiền, vì con làm nghĩa cho nhơn sanh thì con
được toại chí, rồi cái đạo tâm của con nó nở như tòa sen. Con
sẽ thấy ấn chứng nhãn tiền, chớ không phải đợi sau mới thấy
đâu. Con đã hiểu ý Thầy chưa? Tự ý con muốn định sao, Thầy
cho vậy."
Câu nói trong dân gian:
Ngày xưa quả báo thì chầy,
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.
Kinh Sám Hối có câu:
"Nhãn tiền trả quả tức thì,
"Tội dư con cháu một khi đền bồi."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÃN TIỀN BÁO ỨNG
E: Immediate retribution.
F: Rétribution immédiate.
Kinh Sám Hối có câu:
"Cũng có khi tai họa trả liền.
"Đó là báo ứng nhãn tiền,
"Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con."

NHẮM MẮT ĐÂU CÒN
Kinh Sám Hối có câu:
"Một mai nhắm mắt đâu còn,
"Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăng?"

NHĂN MÀY KHỔ LỤY
Thánh Ngôn: "Thầy biết có những chơn linh, vì lãnh mạng tá
phàm, mà dìu dắt các con của Thầy, nên chẳng nại công lao
khó nhọc, yêu cầu cùng Tam Giáo nới tay cho Thầy cứu rỗi
các con. Than ôi! Công trình Thầy và các Ðấng Thiêng liêng
thì nhiều mà tấc thành của mỗi con thì không đặng mấy. Nhiều
phen sóng khổ muốn chìm đắm các con mà Thầy phải sợ cho
đến nhăn mày khổ lụy."

NHẶT KHOAN
Kinh Đệ Tam Cửu có câu:
"Cung Đẩu-Tốt nhặt khoan tiếng nhạc,
"Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
"Tiêu thiều lấp tiếng dục-tình,
"Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân."
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NHÂN (1)
人
F: Humain.
Nhân: Người, giống khôn nhất trong loài động vật.
Tiếng đối lại với mình. Như tha nhân 他人 người khác, chúng
nhân 眾人 mọi người, vô nhân ngã chi kiến 無人我之見 là
không có phân biệt mình với người...thấu được nghĩa này,
trong đạo Phật cho là bực tu được nhân không 人空.
Thánh nhân khi chế tác thành chữ đều có dụng ý rất tinh vi:
Nghĩa là bắt chước theo tượng hình của trời đất mà chế ra
VĂN, ứng dụng theo hình thanh mà chế ra TỰ.
Chữ Nhân 人 là người, ứng dụng theo thuyết Thiên địa Âm
dương và sách Lễ ký đã nói: con người là đức lớn của trời đất,
sự giao hợp của âm dương, sự hội tụ linh khí (quỉ thần)
của non sông đất nước và tinh túy của năm chất: Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ. "Nhân giả thiên địa chi đức, Âm dương chi
giao, quỉ thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí dã".
Chữ nhân 人: cách cấu tạo theo thuyết âm dương:
- Một phết bên trái (丿) biểu thị cho dương
- Một nhấn bên phải (ヽ) biểu thị cho Âm.
Chữ nhân do cả hai thành phần vừa nêu trên họp lại, tức là do
âm dương phối hợp mà sinh ra. Như lời Kinh Hôn phối rằng:
Cơ sanh hóa Càn khôn đào tạo,
Do Âm dương hiệp đạo biến thiên.
Con người nắm vững chủ quyền,
Thay Trời tạo thế giữ giềng nhân luân.
Như vậy con người được tạo hóa sanh ra tất cả đều bình
đẳng, đầy đủ cả thể xác và linh hồn, nhưng ý-thức tâm linh
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mỗi người không giống nhau. Có người sinh ra là hiểu biết
ngay, có người cần phải học hỏi mới hiểu biết được. Vì thế
Thánh nhân là người "Thể Thiên hành hóa": trên thể lòng Trời,
dưới phù chánh đạo, nên mới lập ra qui tắc, phương pháp, lễ
nghi để làm mực thước cho con người chu toàn nhân đạo, đó
là đạo làm người: trung-hiếu, nghĩa-nhân, hòa-ái, kỉnh vì. Khi
con người chu toàn nhân đạo có thể góp phần vào việc giúp
đỡ hoàn chỉnh cái đạo của trời đất, nâng đỡ cho dân sinh: lập
đức, lập công, lập ngôn để lại cho đời, thì người đó đã đạt đến
bậc Đại nhân.
Có nhiều chữ NHÂN, tuy đồng âm nhưng dị nghĩa:
1- Chữ 人 là người, có hai nét là do Âm Dương hòa hợp; nét
trái là chân Âm, nét phải là chân Dương. Nếu chữ nhân 人
(người) hợp với chữ nhị 二 (là hai) thành ra chữ thiên 天.
Trong chữ Nhị thì nét nhứt trên chỉ trời, nét nhứt dưới chỉ đất,
giữa là chữ nhân đặt vào, như vậy chỉ có người mới được dự
vào chuyện của trời đất để hoàn thành Tam tài: Thiên- NhânĐịa. Người là sản phẩm hoàn hảo nhất của Thượng Đế.
Đức Hộ-Pháp có lời dạy rằng: "Con người là một động vật ở
nơi mặt địa cầu này. Chúng ta ngó thấy hiện hữu phải vận
hành, phải xao động, bởi nó là động vật, nó phải hoạt động,
nếu không hoạt động là chết".
2- Nhân 仁 Nhân là gì? -Là lòng nhân, hào hiệp, phóng
khoáng. Theo phép Lục thư thì chữ nhân 仁 do hai chữ: Nhân
là người 人và nhị 二 là hai, ghép lại mà thành, là nói lòng nhân
của người, biết thương người mến vật, thể hiện đức háo sanh
của Thượng Đế. Nếu đem chữ Nhị 二 và nhân ghép lại thành
ra chữ nguyên 元 là đứng đầu tất cả. Phép lục thư có nói:
"Nguyên dĩ Nhị dĩ nhân. Nhân dĩ nhân dĩ nhị" 元以二以人.
仁以人以二

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

50

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

- Chữ nguyên 元 lấy chữ nhị và chữ nhân ghép lại.
- Chữ nhân 仁 thì lấy chữ nhân 人 và chữ nhị mà nên.
- Ở trời gọi là nguyên, nên quẻ Càn có 4 đức Nguyên, Hanh,
Lợi, Trinh; mà chữ nguyên đứng đầu.
- Ở người thì chữ Nhân đứng đầu trong năm thường: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
Người linh hơn vạn vật là ở đức Nhân "nhân sở dĩ linh ư vạn
vật giả nhân dã" 人所以靈於萬物者仁也
3- Nhân 因 là đầu mối của sự việc, là hột giống.
Cấu tạo chữ Nhân gồm chữ Đại 大 ở trong và bao quanh
ngoài là bộ Vi 囗. Đấy cho thấy điểm khởi đầu nó quan trọng
dường nào. Chữ đại 大 là lớn về vật thể. Ví như hột xoài, có
lớp vỏ bao, phần trong là chủng tử, là giống, chính nó khi gieo
xuống đất để được một cây con mới ra đời. Suy ra chữ "Nhân
quả" nhà Phật cho biết rằng Phật rất sợ quả nên không gầy
nhân. Còn chúng sanh cứ nhắm mắt gây nhân, rồi khi gặt hái
kết quả xấu thì mới kêu la.
Kết luận: Phật sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là thế.
4- Nhân 姻 là chỉ về hôn nhân, nhân duyên. Có bộ Nữ 女 (gái)
đứng trước chữ nhân thứ ba 因. Điều này cho thấy rằng trong
việc hôn nhân thì vai trò chính là Nữ-phái. Thế mà hầu như ít
ai chú ý dạy riêng về phần học vấn, đạo đức, nhân cách cho
nữ phái. Nay là thời Hạ nguơn thì đạo đức đã suy đồi trầm
trọng, ảnh hưởng ngoại lai rất nhiều, nhưng chỉ ảnh hưởng cái
bóng dáng bên ngoài, xấu xa nhơ nhuốt, mà điều tốt nếu có
cũng bị khuất trong cái lố lăng, tệ hại. Nếu rác bên ngoài đang
thời kỳ kêu cứu, thì rác trong tư tưởng giờ cũng tương đương.
Những nhà đạo đức sẽ kêu cứu cùng ai? Trách nhiệm về ai?
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NHÂN (2)
Nhân 仁: Sự đối đãi tốt giữa người với nhau.
Thầy có dạy về chữ Nhân rằng:
Nhân là đầu mối các hành tàng.
Cũng bởi vì Nhân dân hoá quan.
Dân trí có nhân nhà nước trị
Nước nhà nhân thiệt một cơ quan.

NHÂN ÁI (NHƠN ÁI)
仁愛
E: The charity.
F: La charité.
Nhân: Lòng thương người mến vật. Ái: thương. Nhân ái là
lòng thương yêu, thương người thương vật, thương khắp
chúng sanh (Lòng thương yêu người, lòng từ thiện).

NHÂN BẢN
人本
E: Humanism.
F: Humanisme.
Nhân: Nhơn: Người. Bản: Bổn: gốc. Nhân bản là lấy con
người làm gốc.
Đây là một học thuyết Triết học, gọi là Nhân bản triết học, chủ
trương lấy con người làm gốc, cho rằng con người là trung
tâm của vũ trụ. Mọi vật đều phải qui về con người.
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NHÂN CÁCH (NHƠN CÁCH)
人格
E: Personality.
F: Personalité.
Nhân: Nhơn: Người. Cách: tư cách, phẩm chất.
Nhơn cách hay Nhân cách là tư cách và phẩm chất của con
người (Phẩm cách của người).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất
uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân
của các con lắm.

NHÂN CHÍNH
Nhân-chính 仁政: Làm cho chính, chỉnh đốn lại lòng người.
Đức Hộ-Pháp nói: "Trong lúc nhân tình xáo trộn, đạo lý suy đồi
ai ai cũng nhìn về danh với lợi, một chân trời xa thẵm u ám
sau một cơn ác-mộng ghê hồn, Bần-Đạo thấy giờ đã điểm
phải phổ-thông nền ĐẠI-ĐẠO, gieo rắc cho khắp cả nhân loại
một nhân-chính êm-dịu để tồn-tại nhân-sinh."

NHÂN CHỦNG (NHƠN CHỦNG)
人種
E: Human race.
F: Race humaine.
Nhân: Nhơn: Người. Chủng: nòi giống, chủng tộc. Nhơn
chủng nòi giống con người, các chủng tộc của loài người.
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Nếu căn cứ trên màu da thì loài người hiện nay có 4 chủng
tộc: Da trắng, da vàng, da đen và da đỏ.
Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Đại Long Hoa nhơn chủng hòa ki."

NHÂN DỤC
人欲
E: Human passions.
F: Passions humaines.
Nhân dục 人欲: Lòng ham muốn của con người.
Nho-giáo có câu: "Nhân dục tận tịnh thiên lý lưu hành"

NHÂN DUYÊN (Phật Học)
因緣
E: Cause.
F: Cause.
Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó là nhân,
trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa lam nhân sanh ra
cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tánh cách
trợ gíup trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành. Như
phân, nước, ánh sáng, nhân công...là trợ duyên giúp cho hạt
lúa được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm
nhân cho nó mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung
quanh nó.
Chữ "Nhân duyên" lại có nghĩa thứ hai: Các vật đều là "nhân",
các "nhân" đó "duyên" với nhau mà thành ra các vật khác.
Như vôi, gạch, ngói, gỗ v.v...là nhân, các nhân này duyên
nhau (nương giúp) mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng
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điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau, mà thành ra vật thế này
hay thế khác, nên trong kinh chép: "Chư pháp trùng trùng
duyên khởi".
Tính Nóng Nảy Là Nhân Duyên Chướng Ngại Việc Tu Ðạo
Có câu rằng: "Phiền não là Bồ-đề." Có người hỏi: "Thế thì, nếu
không sanh phiền não phải chăng sẽ không có Bồ-đề?" Không
phải! Bởi vì bản thân của phiền não chính là Bồ-đề! Thế nào là
Bồ-đề? Bồ-đề tức là không sanh phiền não! Nếu con người chỉ
sanh ra phiền não mà thôi, thì phiền não vẫn cứ là phiền não
và Bồ-đề vẫn cứ là Bồ-đề, do đó, các bạn đừng hiểu lầm ý
nghĩa của câu trên.
Các bạn phải biết rằng một khi chính bản thân mình đạt tới
cảnh giới thật sự không còn phiền não, không còn vô minh,
không còn vọng tưởng, không còn dục niệm nữa, thì dầu có
nóng tánh đôi chút cũng vẫn có thể tha thứ được. Song,
đương nhiên tốt nhất là không còn tánh nóng nảy, cùng với
mọi người chung sống một cách vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết,
khiến cho ai nấy đều cảm thấy thân thiết.
Người tu Ðạo nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, chứ
không nên dùng thế lực để áp bức người ta. Ðối với bất cứ
người nào các bạn cũng nên nói đạo lý, để cho ai nấy đều hết
lòng cảm phục, khâm phục các bạn là người có tài cán, có đạo
đức, có học vấn, có lòng từ bi. Bằng không, nếu các bạn bị
vướng vào vòng danh lợi, thì sẽ cách xa con đường của Phật
tới mười vạn tám ngàn dặm, các bạn cần phải đặc biệt chú ý
điểm này.
Xuất gia tu Ðạo là tu đạo gì? Là tu Ðạo Nhẫn Nhục. Người nào
nổi nóng tức giận là đi ngược với Ðạo, vĩnh viễn không thể có
sự tương ưng với Ðạo được. Nổi nóng là một tánh rất xấu, và
cũng là nhân duyên chướng ngại trên bước đường tu Ðạo. Hy
vọng mọi người đều thận trọng, tuyệt đối không nên phạm lỗi
lầm này!
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Người xuất gia tu Ðạo khi chưa nắm vững được căn bản của
vấn đề thì sự tu hành ấy cũng giống như "nấu cát mà mong
thành cơm," dù có nấu bao lâu đi nữa thì cát cũng không thể
nào thành cơm được! Nếu các bạn không có "lửa" vô minh thì
dục niệm sẽ ngừng dứt. Vì sao vậy? Các bạn có dục niệm là vì
trong lòng có "lửa giận." Do đó các bạn cứ cảm thấy thế này là
"không được," thế nọ cũng "không được," rất nhiều vấn đề
"không được" xảy đến cho các bạn. Vì vậy, người tu Ðạo cần
phải dứt sạch phiền não thì mọi rắc rối, chướng ngại, mới
không còn!
(Ngày 25 tháng 7 năm 1983)
Nhân duyên (S: hetuprātyaya; J: innen) Nghĩa là cái lý do
chính (nhân; s: hetu) và các điều kiện phụ trợ giúp (duyên; s:
prātyaya); danh từ này được sử dụng trong các trường phái
Phật giáo để làm sáng tỏ luật Nhân quả, Nghiệp (s: karma).
Đạo Cao Đài, Đức Lý nói: Nghe thi nầy và kiếm hiểu:
"Bát Nhã từ đây vững lái thuyền,
"Tuông pha khổ hải độ nhân duyên."
Nhân là phần chính có năng lực phát sanh, Duyên là phần phụ
để hổ trợ cho nhân phát sanh ra sự vật. Nhân duyên là một
định lý, theo đó mọi sự vật trong vũ trụ đều có nhân duyên
phối hợp với nhau mà thành, khi nhân duyên đã hết sự vật ấy
sẽ không còn.
Thí dụ : Hạt đậu là nhân, phải có người gieo trồng, có đất,
nước, không khí, tia nắng mặt trời là những phần phụ, chúng
hòa hợp lại, làm cho hạt đậu nẩy mầm, ra lá, lớn lên rồi đơm
bông, kết trái..
Lý nhân duyên giải thích cho chúng ta biết vì sao người làm
việc nầy thành tựu nhanh, người kia cũng làm việc ấy mà
thành tựu chậm, Xưa Tế Công Hòa Thượng muốn cứu độ cho
một người mà không thể độ được, vì người đó không chịu làm
theo, ngài buộc miệng than : " Vô duyên bất năng độ ".
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Theo kinh Duyên khởi, mười hai nhân duyên cụ thể như sau:
Vô minh (zh. 無明, sa. avidyā, pi. avijjā), sự không thấu hiểu
Tứ diệu đế, không hiểu Khổ là tính chất căn bản của đời sống;
1. Vô minh sinh Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra),
hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay
trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu và ý;
2. Hành sinh Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), làm nền
tảng cho một đời sống tới. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa
chọn cha mẹ đúng như Hành tốt xấu quy định;
3. Thức sinh Danh sắc (zh. 名色, sa., pi. nāmarūpa), là toàn bộ
tâm lí và vật lí của bào thai mới, do Ngũ uẩn (sa.
pañcaskandha, pi. pañcakhandha) tạo thành;
4. Danh sắc sinh Lục căn (zh. 六根, sa. ṣaḍāyatana, pi.
saḷāyatana), là các giác quan, sáu căn (năm giác quan và khả
năng suy nghĩ là sáu);
5. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc (zh. 觸,
sa. sparśa, pi. phassa);
6. Xúc sinh Thụ (zh. 受, sa., pi. vedanā), là cảm nhận của con
người mới với thế giới bên ngoài;
7. Thụ sinh Ái (zh. 愛, sa. tṛṣṇā, pi. taṇhā), tham ái, lòng ham
muốn xuất phát từ vô minh;
8. Ái sinh Thủ (zh. 取, sa., pi. upādāna) là điều cá nhân mới
muốn chiếm lấy cho mình;
9. Thủ dẫn đến Hữu (zh. 有, sa., pi. bhava), là toàn bộ những
gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
10. Hữu dẫn đến Sinh (zh. 生, sa., pi. jāti), một thế giới và cá
nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
11. Sinh sinh ra Lão tử (zh. 老死, sa., pi. jarāmaraṇa), vì có
Sinh nên có hoại diệt.
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12. Thời nọ, Phật Thế Tôn an trú tại Ưu-lâu-tần loa (zh.
優樓頻螺, sa. uruvilvā, pi. uruvelā), bên bờ sông Ni-liên-thiền
(zh. 尼連禪, sa. nairañjanā, pi. nerañjarā, nirañjarā) dưới gốc
một cây bồ-đề, lần đầu tiên đạt chính đẳng giác (sa.,
pi.abhisambuddha). Phật Thế Tôn ngồi chân tréo kết già bảy
ngày dưới gốc cây bồ-đề, thưởng thức sự an lạc của giải
thoát.
13. Vào canh thứ nhất, Phật quán chiếu trong thâm tâm
nguyên lí duyên khởi hướng xuôi chiều (sa., pi. anuloma) và
ngược chiều (sa. pratiloma, pi. paṭiloma): Từ vô minh mà các
hành phát sinh, từ các hành mà thức phát sinh, từ thức danh
sắc, từ danh sắc là sáu giác quan (cùng với sáu đối tượng của
chúng), từ sáu giác quan sinh ra xúc, từ xúc sinh ra thụ, từ thụ
tham ái, từ tham ái ra thủ, từ thủ ra hữu, từ hữu ra sinh, từ
sinh ra lão tử, ưu sầu, hoạn nạn, bất hạnh, tuyệt vọng. Sự
hình thành của nguyên khối khổ này là như thế.
14. Qua sự chấm dứt và tiêu diệt của vô minh mà các hành
chấm dứt, qua sự chấm dứt của hành mà thức chấm dứt, qua
sự chấm dứt của thức mà danh sắc chấm dứt, qua sự chấm
dứt của danh sắc mà sáu giác quan chấm dứt, qua sự chấm
dứt của sáu giác quan mà sự chạm xúc chấm dứt, qua sự
chấm dứt của sự chạm xúc mà thụ chấm dứt, qua sự chấm
dứt của thụ mà tham ái chấm dứt, qua sự chấm dứt của tham
ái mà thủ chấm dứt, qua sự chấm dứt của thủ mà hữu chấm
dứt, qua sự chấm dứt của hữu mà sinh chấm dứt, qua sự
chấm dứt của sinh mà lão tử, ưu sầu, hoạn nạn, bất hạnh,
tuyệt vọng chấm dứt. Sự chấm dứt của nguyên khối khổ này là
như vậy.
15. Lúc ấy, sau khi nhận thức rõ điều này, Thế Tôn thốt lên
một cách cảm kích: "Thật như thế, khi các pháp hiện rõ cho
một người tinh tiến, một hiền nhân đang quán chiếu thì tất cả
những nghi hoặc của ông ta tan biến, bởi vì ông ta đã nhận
thức được Pháp với nguyên nhân của nó (pi. hetu)."
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16. Người ta có thể nhìn Mười hai nhân duyên dưới nhiều
cách phân tích khác nhau. Cách phân tích thông thường có
tính thời gian là: yếu tố 1-2 thuộc về đời sống trước đây, yếu
tố 3-7 là điều kiện và nguyên nhân sinh thành của đời sống
sau này, yếu tố 8-10 là kết quả trong đời sống này, yếu tố 1112 chỉ đời sống tương lai.
17. Mười hai nhân duyên chỉ rõ tính chất liên hệ lẫn nhau của
dòng chảy "Tâm", "Vật" của thế giới hiện tượng, trong đó
những khái niệm quan trọng nhất là "Ta", "Người", "Sinh vật".
Nếu thuyết vô ngã chỉ rõ thế giới và con người do các yếu tố
giả hợp kết thành với nhau, thật chất là trống rỗng, thì thuyết
nhân duyên có tính chất tổng hợp các yếu tố đó, chỉ ra rằng
mọi hiện tượng thân tâm đều bắt nguồn từ những hiện tượng
khác. Sự phụ thuộc lẫn nhau đó có thể nhìn dưới khía cạnh
đồng thời hoặc có thứ tự thời gian.
18. Thuyết Mười hai nhân duyên được các trường phái Phật
giáo giải thích khác nhau. Nam tông cho rằng thuyết này đã
giải thích nguyên nhân của khổ và tất cả mọi pháp hữu vi (sa.
saṃskṛta) đều có nguyên nhân và điều kiện mới sinh ra nên
chúng vô ngã - không có một tự tính nào. Như thế thuyết Mười
hai nhân duyên nhằm dẫn đến quan điểm vô ngã.
19. Trong Bắc tông, Mười hai nhân duyên được sử dụng để
chứng minh sự không thật của sự vật và đặc biệt trong Trung
quán tông (sa. mādhyamika), Mười hai nhân duyên được định
nghĩa là tính Không. Kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa nhấn mạnh
rằng Mười hai nhân duyên không nên hiểu theo thứ tự thời
gian. Thuyết này nói lên sự liên hệ của vạn vật một cách tổng
quát.
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NHÂN ĐẠO
仁道
E: Charitable and virtuous.
F: Charitable et vertueux.
Thi văn dạy Đạo:
Sai lầm một thuở biết ăn năn,
Năn nỉ lòng kia tự xét rằng.
Rằng ở đời thì nhân đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.

NHÂN ĐẠO - THIÊN ĐẠO
人道-天道
E: Doctrine of Sages, the Holy doctrine of God.
F: Doctrine des Sages, la Sainte doctrine de Dieu.
Nhơn: Người. Thiên: Trời. Đạo: con đường, tôn giáo.
- Nhơn đạo là đạo làm người, đạo ở đời, nên nó cũng được
gọi là Thế đạo (Thế là đời). Đó là những nguyên tắc và bổn
phận mà con người phải tuân theo trong đời sống đối với gia
đình và xã hội. Nhờ Nhơn đạo mà con người mới xứng đáng
phẩm người, mới có giá trị là loài thượng đẳng chúng sanh.
Nói đến Nhơn đạo thì chúng ta nghĩ ngay đến Nho giáo, vì
không có tôn giáo nào dạy về Nhơn đạo kỹ lưỡng và chi tiết
bằng Nho giáo.
- Thiên đạo là đạo Trời, tức là con đường để người tu theo đó
thì được trở về cõi Trời, giải thoát khỏi luân hồi để được hiệp
nhập vào Thượng Đế.
Người là Tiểu linh quang, Trời hay Thượng Đế là Đại linh
quang; nên con người là một phần tử nhỏ của Thượng Đế.
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Thượng Đế cho con người đầu kiếp xuống cõi trần là để học
hỏi và tiến hóa, học hỏi mãi mãi và tiến hóa mãi mãi, tới mức
cùng tột thì trở thành Thượng Đế và hiệp nhứt vào Thượng
Đế.
Muốn đạt được như thế, con người phải trải qua năm cấp tiến
hóa:
Cấp tiến hóa thứ nhứt là Nhơn đạo lên Thần đạo,
Cấp tiến hóa thứ nhì là Thần đạo lên Thánh đạo,
Cấp tiến hóa thứ ba là Thánh đạo lên Tiên đạo,
Cấp tiến hóa thứ tư là Tiên đạo lên Phật đạo,
Cấp tiến hóa thứ năm là Phật đạo lên Thiên đạo.
Trong năm cấp tiến hóa đó, Nhơn đạo là căn bản. Không hoàn
thành Nhơn đạo thì không mong chi bước lên các cấp tiến hóa
cao hơn. Thánh nhơn khi xưa có nói rằng: Dục tu Tiên đạo,
tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên đạo viễn hỹ. Nghĩa là:
Muốn tu Tiên đạo, trước tu Nhơn đạo, Nhơn đạo không tu, thì
Tiên đạo xa vời lắm vậy.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mở ra kỳ nầy là Đức Chí Tôn dựng
lên một cái thang 5 nấc để cho người từ từ tu tiến mà đoạt vị.
Hễ công đức tu hành đạt đến mức nào thì Đức Chí Tôn chấm
cho mức ấy với những phẩm vị cao trọng tương xứng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Buông trôi ví chẳng tròn Nhơn đạo,
Còn có mong chi đến đạo Trời.
Rằng ở đời thì Nhơn đạo trọn,
Trọn rồi Thiên đạo mới hoàn toàn.
Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy về Thế đạo (Nhơn đạo)
và Thiên đạo, trích trong Luật Tam Thể, chép ra như sau:
"Hẳn mấy em đã rõ đại cương về Thế đạo (Nhơn đạo) là: Nam
thì Tam cang, Ngũ thường; Nữ thì Tam tùng, Tứ đức.
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Song đó chỉ là thể của Nhơn đạo hữu hình mà thôi.
Nếu mấy em hằng ngày tâm niệm có bấy nhiêu đó thôi thì làm
sao trọn vẹn được.
Trong Thế đạo phải phân tách ra làm hai pháp lý: - Một là Thể
pháp Thế đạo, - Hai là Bí pháp Thế đạo.
Tam cang Ngũ thường, Tam tùng Tứ đức là thể đặng làm sở
hành cho mặt Thể pháp Thế đạo mà thôi, lấy đó làm chánh đề
mà đi.
Bây giờ muốn giữ Tam cang Ngũ thường thì phải làm thế nào?
- Quân Thần cang: Vua là kẻ chăn dân. Vậy bổn phận ấy là
phải lập trên những hành tàng để cứu giúp dân cho khỏi điều
thống khổ. Ấy là công việc của Cơ Quan Phước Thiện bây giờ
đó. Tôi thì phải tỏ dạ trung thành đặng vùa giúp vua mà làm
cho bá tánh an cư lạc nghiệp, tức là bổn phận của hàng Thánh
thể đó vậy.
- Phụ tử cang: Cha là người thay quyền Chí Tôn trong một tiểu
gia đình, tức nhiên là phải biết mình có bổn phận giáo hóa,
dưỡng dục, tức nhiên là một Hội Thánh nhỏ trong một gia
đình. Vậy con phải trọn hiếu, tức nhiên không làm điều nhục tổ
hổ tông, tức là bổn phận của một tín đồ, hay nói đúng hơn là
một môn đệ xứng đáng của Đức Chí Tôn đó vậy.
- Phu phụ cang: Chồng là người cầm lèo giữ lái đặng đưa một
tiểu gia đình đến chỗ đạo đức thanh bạch, tức nhiên là bổn
phận của cơ quan Hành Chánh đó vậy. Vợ là người tùng theo
chồng để giúp an sự nghiệp, tạo nên hạnh phúc gia đình, tức
là bổn phận của Bảo Cô đó vậy.
Về Ngũ thường thì:
- NHƠN: là phải biết nghĩa đồng sanh, biết tình đồng hưởng
Âm Dương chi khí, chẳng để lòng sái loạn chơn truyền, tức là
phải trọn vâng theo luật Công bình Bác ái.
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- NGHĨA: là phải biết trọn phận người để tạo nên danh trọng
giá cao, tức là phải giữ phẩm hạnh mà nhìn rõ của chung đồng
hưởng.
- LỄ: là giữ hạnh nết đúng đắn để tạo nên một nhơn phẩm,
biết nhường biết nhịn, tức nhiên là phải giữ trọn hạnh đạo đó
vậy.
- TRÍ: là phải thông hiểu việc thế mà đi, không để tên tuổi phải
bị lời chê tiếng nhẻ, tức nhiên là phải trọn vâng Luật pháp
Chơn truyền đó vậy.
- TÍN: là phải đúng lời đúng hẹn, tức là phải danh chánh ngôn
thuận, thuyết hành phải được giống in nhau, tức là phải trọn
thệ đó vậy.
Đó là mặt Thể pháp Thế đạo.
Còn mặt Bí pháp Thế đạo là phương tầm ra định hướng để
vẹn giữ Tam cang Ngũ thường, tức nhiên là trọn phần Nhơn
đạo. Ấy là kết quả do Thể pháp mà nên.
Nói chung về Bí pháp Thế đạo, tức nhiên là phương giúp đời
an nhàn đạo đức đó vậy.
Về Tam tùng Tứ đức là phận của Nữ phái:
- Tùng phụ: như người con phải trọn giữ tiết trinh, cũng như kẻ
tín đồ phải giữ tròn danh đạo.
- Tùng phu: như bóng tùy hình. Tức nhiên là phải ví mình như
một trong Thánh thể, tùng Hội Thánh vậy.
- Tùng tử: là phải vì đám hậu sanh mà quên mình đặng tạo
thành sự nghiệp tương lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận
của Chức sắc vậy.
- Công, Dung, Ngôn, Hạnh: tức là việc làm cho nhơn sanh
thoát khổ, lời nói để đưa đường giáo hóa, hành vi cử chỉ đáng
treo gương mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh
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thể Chí Tôn, nết na đầm thấm, giữ trọn thương yêu, tức nhiên
là làm nền móng cho Đại đồng thế giới.
Đó là Thể pháp.
Kẻ đã trọn về mặt Thể pháp, tức nhiên hiểu biết Bí pháp, vì Bí
pháp không chi lạ hơn là phương pháp bí yếu để nâng cao giá
trị cho Thế đạo. Nói rõ hơn nữa là phương làm cho đời trở nên
tận thiện tận mỹ. Nói theo Nhơn sanh Triết lý thì Bí pháp là kế
hoạch nâng cao đời sống trong Nhơn Nghĩa đó vậy."
"Trong Thiên đạo cũng có Thể pháp và Bí pháp như Thế đạo
vậy.
- Về Thể pháp Thiên đạo tức nhiên là những nơi để học hỏi,
để un đúc tinh thần trên khuôn viên chánh pháp.
Trong Thể pháp Thiên đạo chia làm 3 thời kỳ:
Thứ nhứt là thời kỳ Khai thác,
Thứ nhì là thời kỳ Luyện tập,
Thú ba là thời kỳ Thi hành.
Trong thời kỳ sau nầy mới thường gặp những cơ khảo đảo
đặng thử thách tinh thần.
Về thời kỳ thứ nhứt, là những tạo tác nơi qui hợp đức tin cho
con cái Chí Tôn, tức là các Đền thờ đó vậy. Khi một môn đệ đã
nhập môn tùng giáo thì phải do nơi các Đền thờ đặng tựu hiệp
đức tin. Đó là bước đầu tiên của Thể pháp Thiên đạo. Do đó,
sự cúng kiếng niệm kinh là điều trọng yếu vậy.
Qua thời kỳ thứ nhì là đem đức tin đã trụ được đặng tập luyện
tâm tánh và khởi lập Công trừ Quả đặng tự giải khổ cho mình
và giúp phương cứu khổ cho toàn nhơn loại. Ấy là phương tập
luyện tánh thành, tâm niệm đó vậy.
Qua thời kỳ thứ ba là thi thố những đức tin hầu lấy phương
giải khổ mà đem gieo truyền hột giống thương yêu, ấy là
phương cứu khổ đó vậy.
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Trong lúc nầy, tinh thần hay gặp những chướng ngại, hoặc
làm cho nao núng tan rã đức tin, hoặc theo đường quỉ mị, chia
phe phân phái, mà nên Tả đạo Bàng môn như đã xảy ra đó.
Trong ba thời kỳ: Thứ nhứt là Lập Ngôn, thứ nhì là Lập Công,
thứ ba là Lập Đức. Đó là Thể pháp của Thiên đạo.
Khi đã trọn phần Thể pháp rồi, liền bước qua mặt Bí pháp, là
phương tu tâm sửa tánh, hầu lập thành Chơn khí thanh khiết
mà hiệp với Chơn thần, đặng tiếp Chơn linh để giải phương
cứu khổ thêm bề siêu lý diệu chơn. Ấy là phương tầm hiểu
Chơn truyền Chánh pháp đó vậy.
Khi đã vẹn sạch Tinh, Khí, Thần thì đắc Pháp đó vậy."
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy dạy Nữ phái biết trọng Tam tùng Tứ đức, Nam
phái Tam cang Ngũ thường. Hễ Nhơn đạo thành là phù
hạp Thiên đạo, nghe à!

NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN
人定勝天
E: Human determination will over come the destiny.
F: La volonté de l’humanité peut triompher de la destinée.
Nhơn định thắng Thiên là lòng người quyết định thì thắng
được Trời, tức là sửa cải được mệnh Trời.
Truyện Kiều của Nguyễn Du: Xưa nay nhân định thắng Thiên
cũng nhiều.
Nhưng ở đây, chúng ta phải hiểu Nhơn định là thế nào?
Nhơn định có phải là một người định ra hay một nhóm người,
hay một triệu người?
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Nhơn định ở đây, chúng ta phải hiểu là toàn cả nhơn loại
quyết định, chớ không phải một người hay một nhóm người.
Nếu toàn cả nhơn loại quyết định điều gì thì chắc chắn Trời sẽ
chiều theo quyết định ấy, vì ý dân là ý Trời.
Điều nầy không có gì quá đáng, bởi vì Trời là Thượng Đế,
chúng sanh là Vạn linh mà người là đại diện của chúng sanh,
tức là đại diện của Vạn linh. Đấng Thượng Đế đã ban cho Vạn
linh cái quyền ngang bằng quyền của Thượng Đế: Quyền Vạn
linh đối quyền Chí linh.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: "Nếu cả thế gian nầy biết tu thì thế
gian có lẽ cải lý Thiên đình mà làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng;
huống lựa mỗi cá nhân biết tu, thì Thiên đình cầm bộ Nam Tào
cũng chẳng ích chi."
"Các con phải nhớ rằng, toàn thế giới Càn Khôn chỉn có hai
quyền: trên là quyền hành Chí Tôn của Thầy, dưới là quyền
hành của sanh chúng.
Thầy đã lập thành hình thể hữu vi của Thầy, nghĩa là Hội
Thánh của Đại Đạo ngày nay rồi thì Thầy cũng phải ban quyền
hành trọn vẹn của Thầy cho hình thể ấy, đặng đủ phương tận
độ chúng sanh, còn các con cả thảy đều đứng vào hàng sanh
chúng, dưới quyền hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn
nhơn loại đồng quyền cùng Thầy, mà tạo hóa vạn linh vốn là
con cái của Thầy. Vậy thì vạn linh cũng có thể đoạt vị vào
hàng Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng.
Thầy nói rõ: quyền Chí Tôn là Thầy, quyền Vạn linh là sanh
chúng. Ngày nào quyền lực Chí Tôn đặng hiệp một cùng Vạn
linh thì Đạo mới ra thiệt tướng.
Thầy đã ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm
đầu Hội Thánh là Giáo Tông cùng Hộ Pháp. Vậy thì quyền
hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ
Pháp hiệp một.
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Cả nhơn loại thì là quyền lực Vạn linh.
Quyền hành Chí Tôn của Thầy duy có quyền hành Vạn linh đối
phó mà thôi."
Vậy thì theo lời dạy của Đức Chí Tôn, nếu toàn cả nhơn loại
mà quyết định một điều gì thì đó cũng chính là quyết định của
Đức Chí Tôn. Ý dân là ý Trời thật là đúng nghĩa.
Chúng ta phải hiểu "nhân định thắng Thiên" là như thế đó, mới
đúng lẽ Đạo.

NHÂN ĐỨC
仁德
Đức Thượng Phẩm nói: "Vậy có câu "Dĩ Đức phục nhân" tức
nhiên lập Hòa bình bằng nhân-đức; mà chính các vị lãnh-tụ
không thực-hành được mảy-may nào cả thì đừng trông chi họ
đem hạnh-phúc và đem nguyện-vọng chân-chánh đến cho dân
chúng được. Dầu cho phải thay màn như vậy nữa, dân chúng
Việt-Nam chắc-chắn không bao giờ đạt vọng được, cũng vì sự
bất lực của quyền đời như vậy".
"Ðối với thế gian nầy, nếu có phương chước, có Bí pháp thì
duy lấy Nhân đức trị nó mà thôi. Hung bạo của đời nầy không
lấy hung bạo trị đặng, duy lấy đạo đức tinh thần trị mới đặng".

NHÂN GIẢ KỲ THIÊN ĐỊA CHI ĐỨC, ÂM DƯƠNG
CHI GIAO, QUỈ THẦN CHI HỘI, NGŨ HÀNH CHI TÚ
KHÍ DÃ
人 者 其 天 地 之 德, 陰 陽 之 交,
鬼 神 之 會, 五 行 之 秀 氣 也
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Sách Lễ Ký, lễ vận IX nói: Người là cái đức của trời đất, sự
giao hợp của Âm Dương, sự tụ hội của quỉ Thần, cái khí tinh
anh của ngũ hành. Quả thật vậy, khi Thánh nhân hoàn thành
chữ viết đã cho thấy chữ Nhân 人 là người gồm có hai nét: nét
bên phải là chân Âm, nét bên trái là chân Dương, ấy là do luật
"Âm Dương hữu hạp biến sanh" mà ra. Khi người lớn lên là
phải làm tất cả cho cái chí của mình được phát huy đầy đủ, là
hoàn thành chữ nhất, đó là chí đại 大 là lớn, tức nhiên đã thực
hiện được "nhứt nhơn viết đại". Nhưng cái chí đại đó phải thể
hiện theo đức của trời, tức là trên thông thiên văn, dưới đạt địa
lý và giữa quán nhân sự, là đã đứng vào hàng tam tài: ThiênĐịa-Nhân. Ấy là con người đứng giữa trời đất, là nhứt đại viết
Thiên 天. Phu-Tử nói rằng: Người quân tử xét cơ Trời mà làm
việc "Quân tử kiến cơ nhi tác". Gặp thì thế như vậy, chỉ duy
gởi chặc lòng chí thành, xót thương dân chúng như lòng thành
khẩn đối với thần linh, thời cuối cùng chắc cũng thụ phúc đó
vậy. Xét như thế thì người là tượng của trời đất, quỉ thần, cho
nên trong khi khốn đốn, người phải cầu khẩn Thượng-Đế để
ban phúc lành cho vậy.

NHÂN GIAN
人間
E: The world.
F: Le monde.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Bình Dương lập trận sờ sờ,
Cả chư vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
Đánh nhau đổ nước nghiêng thành,
Lưu hồng một trận tan tành nhân gian.
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NHÂN HẬU
仁厚
E: Generous.
F: Genereux.
Nhơn: Lòng thương người mến vật. Hậu: dày dặn, trái với Bạc
là mỏng. Nhơn hậu hay Nhân hậu là lòng nhơn từ dày dặn.
Kinh Sám Hối:
"Quấy rồi phải biết ăn năn,
"Ở cho nhân hậu chế răn lòng tà."

NHÂN KHẨU
人口
(Nhân là người, Khẩu là miệng) tức là dùng lời nói để truyền
đạt tư tưởng, ý nói những nhà thuyết giáo, trong thời đại Đạo
này cũng gọi là Thuyết Đạo, Thuyết pháp…
Đức Hộ-Pháp nói: "Từ ngày Bần-Đạo giảng cái Bí pháp ấy,
Bần-Đạo vẫn cầu nguyện với Đức Chí-Tôn luôn, bởi vì nó có
nhiều điều khó-khăn, những điều mà mình ngó thấy bằng con
mắt Thần, lấy cái nhân-khẩu của mình mà tả chẳng hề khi
nào đúng chắc đặng. Bần-Đạo thú thật rằng mười phần có lẽ
Bần-Đạo tả đặng năm hay bảy phần là nhiều, sợ còn kém hơn
nữa."

NHÂN LOẠI
人類
F: Humanité.
(Nhân là người, loại là loài). Nhân loại là nói chung tất cả loài
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người có mặt trong Càn khôn vũ trụ, không phân biệt bất cứ
một giống dân nào; vì tất cả đều là con của Đức Thượng Đế.
Vào năm 1927, quí ông Tắc, Hậu, Đức hợp nhau tại nhà ông
Trần Duy Nghĩa ở đường Hamelin Sài gòn. Ông Hậu thấy trên
bàn có tượng bà Jeanne d'Arc. Ông Nguyễn Trung Hậu táymáy tay sờ mó. Ông vừa đụng vào tượng liền bị giựt nẩy
mình. Ông Phạm Công Tắc phò cơ, bà Jeanne d' Are giáng
đàn: - La Religion résume en un seul mot: HUMANITÉ. Si vous
voulez arriver au but poursuivi que ne faites - vous pour l'
Humanité?" (Tôn giáo tóm gọn trong một tiếng: Nhân loại. Nếu
các Anh muốn đi đến mục đích mà các Anh đang theo dõi, sao
các Anh không có ý tưởng nhân loại?)
Chính sự hiện diện thường xuyên của các Đấng bên cạnh
Thập Nhị Thời Quân mà các ông không dám xem thường sứ
mạng hoằng giáo Phổ Độ chúng sanh.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện bảo dưỡng khắp nơi,
Phước Thiện lập để cứu đời chúng sanh.
Phước Thiện là phước Trời dành,
Để cho nhơn loại lập thành cửa tu.

NHÂN LUÂN
人 倫
E: The moral laws.
F: Les lois morales.
Nhơn: Người. Luân: phép tắc ở đời đúng đạo lý. Nhơn luân là
những phép tắc ở đời mà con người phải tuân theo để giữ cho
nhơn cách và phẩm giá được cao trọng.
Nhơn luân bao gồm Ngũ luân, tức là 5 cách cư xử của con
người trong quan hệ gia đình và xã hội.
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Thầy dạy: "Các con phải biết trong trời đất, nhơn sanh là con
quí của Thầy, nên Thầy hằng để ý lo lường cho chúng con biết
hối ngộ, hầu chung hưởng phước lành. Nhơn luân giữ trọn,
ấy là mối đạo nhân, lo Thánh đức trau lòng là phương thoát
tục".
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Thân vận-động trong trường thế sự,
"Đạo nhân luân cư xử cùng đời.
"Đòi phen lúc biến khi dời,
"Thân như bèo bọt giữa vời linh đinh."

NHÂN LỰC
人力
E: The humain force.
F: La force humaine.
Nhơn: Người. Lực: sức. Nhơn lực là sức lao động của con
người, sức lực lao động đóng góp của nhơn sanh. Tận nhân
lực tri thiên mạng.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn Tòa Thánh thì Thầy muốn cho có nhơn lực hiệp
cùng Thiên ý, ấy là hạnh của Thầy, các con nên xem
gương mà bắt chước. "

NHÂN LỰC - THIÊN LỰC
人力-天力
Đức Lý dạy: "Việc tán thành Tân Luật, nếu Thầy để cho Lão,
nội trong 2 giờ thì hoàn thành tất cả, ngặt một điều là nếu Lão
lập Luật, chẳng một ai trong hàng Đạo hữu hành đạo đặng.
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Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chư Đạo hữu lập thành là chủ
ý để phần nhân lực vào đó chút ít, rồi lấy huyền diệu làm ra
Thiên lực, ấy là một hạnh công bình đó." Đấy cũng là lẽ Công
bình thiêng liêng của Tạo hóa, đâu đâu cũng có lý Âm Dương
tương hợp.

NHÂN NĂNG HOẰNG ĐẠO PHI ĐẠO HOẰNG NHÂN
人能弘道非道弘人
"Ðức Khổng Tử có nói rằng: "Nhân năng hoằng Ðạo, phi Ðạo
hoằng nhân." Nghĩa là: Người có thể mở rộng Ðạo, chứ Ðạo
không mở rộng được người. Người thì có sự biết (tri giác) mà
Ðạo thì vô vi. Nhờ sự biết mà người mới làm cho Ðạo rộng lớn
ra, chớ Ðạo tự nó không làm cho người rộng lớn ra được. Bởi
vì Ðạo lập thành cái cùng cực của người, mà người là cái khí
cụ của Ðạo, cho nên Ðạo và người không lìa bỏ nhau được.
Người phải dụng lực làm cho Ðạo thông sáng. Nếu người
không dụng lực, cứ muốn để cho cái Ðạo tự nhiên làm cho
người ta lên đến chỗ cao minh quảng đại thì không có bao
giờ." (Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim)
• Muốn hoằng khai nền Ðại Ðạo của Ðức Chí Tôn, chúng ta
phải làm sao? – Thiết nghĩ, chúng ta phải nói đạo, viết sách
báo truyền bá và xiển dương Giáo lý, Triết lý của Ðại Ðạo, rồi
dùng các phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến rộng ra
như: Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình, Băng từ, để cho mọi
người đều biết nền Ðại Ðạo của Ðức Chí Tôn, rồi truyền bá từ
trong nước ra khắp các nước ngoại quốc, đủ các sắc dân. (đó
là hình ảnh của Cửu Trùng Đài)
• Muốn Phổ Ðộ chúng sanh, phải làm sao? - Sự cứu độ phải
có hai mặt: Cứu độ phần xác và cứu độ phần hồn. - Cứu độ
phần xác là khi thấy người ta đói thì phải giúp ngay lương thực
để cứu đói; khi thấy người ta bịnh hoạn thì phải giúp thuốc
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men để cứu bịnh; khi thấy người ta rách rưới nghèo nàn thì
phải giúp áo quần, mền chiếu; khi thấy người ta thất vọng đau
khổ thì phải an ủi khuyên lơn. (Đó là hình ảnh của Phước
Thiện)
- Cứu độ phần hồn là phải gieo vào lòng người một sự tín
ngưỡng chơn chánh, tin tưởng rằng có Ðức Chí Tôn và Ðức
Phật Mẫu là hai Ðấng Cha Mẹ Thiêng liêng của toàn sanh
chúng, tin tưởng mỗi người đều có một Linh hồn bất diệt do
Ðức Chí Tôn ban cho, tin tưởng có Luân hồi quả báo để lo làm
lành lánh dữ, tu thân, lập đức bồi công, giải quả tiền khiên, tiêu
trừ nghiệp chướng, để sau khi chết Linh hồn nhẹ nhàng siêu
thăng lên cõi Thiêng liêng Hằng sống. Ngoài ra còn phải lo làm
đám tang cho người chết, giúp đỡ tang gia trong công việc tẫn
liệm, tế lễ và an táng, lo cầu siêu, tụng kinh cầu nguyện cho
linh hồn người chết được siêu thăng, đúng theo pháp Đạo,
hầu bảo thủ chơn truyền của nền Đại-Đạo (đây là hình ảnh
của Hiệp Thiên Đài). Như vậy khi tâm khởi làm việc hay, đạo
đức, nhân nghĩa chắc chắn sẽ được sự hộ trì của các Đấng
Thiêng liêng, thì mọi việc sẽ chu toàn.

NHÂN NGHĨA
仁義
E: Charity and justice.
F: Charité et justice.
Chiết tự chữ NHÂN NGHĨA:
Hai chữ NHÂN NGHĨA đặt ở mặt tiền Tòa Thánh, trên lầu
Hiệp-Thiên-Đài. Phía bên trong lại có đôi liễn nầy giải thích
• NHÂN bố tứ phương Ðại Ðạo dĩ Nhân hưng xã tắc,
• NGHĨA ban vạn đại Tam Kỳ trọng Nghĩa chấn sơn hà.
仁佈四方大道以仁興社稷
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義頒萬代三期重義振山河
Giải thích:
Câu 1: Lòng Nhân đem rải khắp bốn phương, Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ lấy đức Nhân làm hưng thạnh nước nhà
(Nhân: lòng thương người mến vật, thương khắp chúng sanh.
Bố: bày ra. Tứ phương: bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, ý
nói khắp các nơi. Dĩ: lấy. Hưng: làm cho thạnh vượng. Xã Tắc:
Thần Đất và Thần Lúa, nghĩa thường dùng xã tắc là quốc gia).
Câu 2: Điều Nghĩa ban cho muôn đời, Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ xem trọng điều Nghĩa để làm hưng khởi nước nhà.
(Nghĩa: những việc làm hợp lẽ phải, hợp lòng người. Ban: cấp
cho. Vạn đại: muôn đời. Tam kỳ: lần ba, chỉ Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ. Trọng: nặng. Chấn: nhấc lên. Sơn hà: núi sông, chỉ
quốc gia).
Tôn chỉ của Nho giáo là NHÂN và NGHĨA. Đạo Cao Đài, với
chủ trương Nho Tông Chuyển Thế, nên lấy hai chữ NHÂN
NGHĨA làm tiêu chuẩn cho công cuộc chuyển thế, biến đời
hung dữ bạo tàn thành đời thuần lương Thánh đức. Do đó, nơi
mặt tiền của Tòa Thánh Tây Ninh, trên lầu Hiệp Thiên Đài, có
đắp hai chữ NHÂN NGHĨA 仁義 bằng Hán văn thật lớn, có đèn
ống cháy sáng rực vào ban đêm trong các ngày lễ lớn.
"Nói đến Tôn-giáo là nói đến Nhân-Nghĩa, đã là Nhân nghĩa thì
Nhân Nghĩa của nhà Phật không thể khác với Nhân Nghĩa của
Cơ Đốc, mọi con đường Nhân-Nghĩa đều giống nhau, NhânNghĩa chỉ có kẻ thù là bất Nhân, bất Nghĩa và vô Tôn giáo mà
thôi".
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm người Nhơn Nghĩa giữ tròn,
"Muôn năm bóng khuất, tiếng còn bay xa."
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HỘT GIỐNG NHÂN-NGHĨA
Trong cửa Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ này đã chủ-trương
NHƠN-NGHĨA làm phương-châm phụng-sự. Thế nên Vấn-đề
Nhân-Nghĩa là điều tối yếu, tối trọng trong việc tu nhập thế của
người Cao-Đài.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nước Việt-Nam ở trong khoảnh đất phìnhiêu nên Tổ-phụ chúng ta biết trọng sanh mạng con cái của
Trời, biết nhận nhân-loại là anh em, là cốt-nhục đồng chung
mà ra, biết nhìn câu "Tứ-hải giai huynh-đệ". Tổ-phụ ta biết
thương yêu nhân-loại bất kỳ là một sắc dân nào. Một nòi giống
nào có trí thức cao-minh làm cho loài người đặng hạnh phúc
thì Tổ-phụ ta kỉnh trọng tôn thờ vậy. Một nền Tôn-giáo nào đến
nước Việt-Nam ta đều được kết-qủa mỹ mãn. Lòng mộ đạo
của Tổ-phụ ta trước kia lấy lương-thiện làm căn-bản, lấy
NHÂN-NGHĨA làm môi-giới. Cái sự tôn-nghiêm của Tổ-phụ ta
từ thử, hiển nhiên chúng ta đã ngó thấy. Trong nước hiện giờ
có các Đạo-giáo thanh-liêm chánh-trực đang làm cha mẹ cho
dân, có tinh-thần tạo hạnh-phúc cho dân, một trang anh dũng
biết bảo-trọng nền quốc-túy, nâng đỡ nước nhà, biết tôn sùng
Nhân-Nghĩa. Chúng ta đã ngó thấy Đạo-giáo của chúng ta
đem cái Nhơn-Nghĩa làm huờn thuốc liệng vào tâm-lý của loài
người là có thể trị đặng cái tinh thần bạo-ngược của họ. Nhơn
loại vì qúa ỷ tài ỷ sức, nương theo cái tinh-thần hóa-học mà
làm mất cái tinh-thần căn bản nhơn-luân, nên nay ta đem cái
đạo Nhơn-Nghĩa mà thức tỉnh loài người đặng cho họ nhìn với
nhau vì danh Nhơn-Nghĩa hầu thương yêu nhau, dắt nhau đi
đến Chủ-nghĩa Đại-Đồng! Cái nền Nhơn-Nghĩa của chúng ta,
nó có thể làm môi-giới cho các chủng-tộc thế-giới. Đạo NhơnNghĩa của chúng ta là một căn-bản quốc-thể của nước ViệtNam và có thể thành Quốc-Đạo được" (14-4-Mậu-Tý).
Đức Hộ-Pháp viết trong bài Diễn văn ngày 15-07-Nhâm Thân
(dl: 16-08-1932).
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Nhơn nghĩa! Nhơn nghĩa! Hai chữ ấy từ trước đã đủ quyền lực
giúp đời, đồ vương định bá cũng đã nhiều.
- Hạ Kiệt có vô đạo thì Thương Thang mới thâu cơ nghiệp với
danh nhơn nghĩa.
- Thương Trụ có vô đạo thì Châu Võ mới thâu cơ nghiệp với
danh nhơn nghĩa.
- Châu U có vô đạo thì chư Hầu mới có xưng vương lập bá với
danh nhơn nghĩa.
- Lục quốc có vô đạo thì Đinh Tần mới thống nhứt nhờ danh
nhơn nghĩa.
- Đinh Tần có vô đạo thì Hớn Bái Công mới đoạt đặng thiên hạ
cũng nhờ danh nhơn nghĩa.
- Hớn Hiến Đế cô thế nên Ngụy Tào mới đoạt nghiệp với danh
Nhơn nghĩa vv.
Cơ quan Nhơn Nghĩa nó mạnh mẽ biết chừng nào mà thế gian
chẳng mời cầu sao đặng. Nhưng mà bậc trí nhơn chưa để cho
ai dối dụng phương pháp ấy cùng mình.
Gia Cát điếu Châu Du, duy Phụng Sồ không đổ lụy. Vì cớ mà
tệ đệ bụm miệng bịt tai, ngồi làm thinh coi hành vi quỉ quyệt
của người đặng cười, gọi là thú vị riêng của tệ đệ.
Tệ đệ chỉn lo ngại có một điều là mặt Chơn Đạo của Chí Tôn
nó giúp thêm cho hai chữ Nhơn Nghĩa của Nho Tông mà làm
thành một ngọn binh khí diệu huyền không ai thắng họ nổi.
May thay cái danh Đạo của kẻ gian quả nhiên giả tướng nên tệ
đệ đem mặt Chơn Đạo ra đây đặng đấu báu giữa tòa sanh
chúng.
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NHÂN PHẨM
人品
E: The human dignity.
F: La dignité humaine.
Nhơn phẩm là bực người, bực nhơn loại. Nhơn phẩm cũng có
nghĩa là phẩm cách của con người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đạo là con đường của các nhơn phẩm do theo mà
lánh khỏi luân hồi.

NHÂN QUẢ (Phật Học)
因果
E: Cause and effect.
F: Cause et effet.
(Nhân 因 là hạt giống, cái mầm, có năng lực tác động. Quả 果
là trái, kết quả, là sự hình thành). Nhơn quả 因果 là Nguyên
nhân và kết quả. Mỗi hiện tượng đều có nguyên nhân của nó.
Hễ có nguyên nhân tất nhiên sẽ có kết quả tương thích với
nguyên nhân ấy, đó là luật "nhân nào quả nấy". Luật nhân quả
không bị hạn chế bởi thời gian, có khi nhanh, cũng có khi
chậm. Có nhiều loại nhân quả:
- Nhân quả hiện tại gọi là Hiện báo 現 報: Nghiệp nhân trong
đời này đưa đến quả báo ở hiện kiếp.
- Nhân quả trong hai đời gọi là Sanh báo 生 報: Đời trước tạo
nhân đời nay mới thọ quả. Đời này gây nhân đời sau nhận
quả.
- Nhân quả trong nhiều đời gọi là Hậu báo 後 報: Từ rất nhiều
đời trước gây nhân, đời nay mới gặt quả, hoặc đời này tạo
nhân nhưng mãi nhiều đời sau mới thọ quả.
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Nhân quả là "nguyên nhân và kết quả"; trong Thiền Tông –
một tông phái với một cơ sở siêu thời gian và không gian, đặc
biệt chú trọng đến kinh nghiệm trực nhận – người ta thường
sử dụng câu "Nhân quả nhất như" 因果一如; nghĩa là nhân
quả là một Nghiệp. Phân tích chữ Nhân 因 thấy có hai phần:
bên trong là chữ đại 大 là lớn, bao bọc bởi bộ vi 囗 là vây
quanh. Ví như một hột xoài, hột ổi hay hột cải nó chứa đựng
bởi một lớp vỏ có nhân bên trong. Nhưng ai biết được khi
thành cây sức nó lớn cỡ nào? Còn khi có quả sẽ ra sao? Chắc
chắn một điều là trồng cây gì sẽ ra quả nấy. Hễ trồng dưa thì
được dưa, trồng đậu thì được đậu. Thánh nhân nói "Chủng
qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu" là vậy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nhân" 因 nghĩa là ta đã có làm điều chi thì
"quả" 果 của nó trả lụng lại. Cái Luật Nhơn Quả ấy nó là căn
kiếp sống của ta. Cái triết lý của nhà Phật từ thử tới giờ chưa
có một vị Giáo chủ nào đã đọat Pháp mà biết cái bí ẩn Thiêng
liêng của luật Thiên nhiên kia một cách chánh đáng như thế,
chơn thật như thế, có một điều chính mình trong sự luân hồi
quả kiếp ấy, Đại Từ Phụ làm chứng trong thơ của Ngài:
Đài Vân Quan Võ để Phong Thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn phước ngàn lần không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần".
Nói như thế đó, chính mình Đại Từ Phụ đã nói rằng: Quả kiếp
Nhơn quả của con người luật ấy hiển nhiên vẫn có thiệt vậy".
Kinh Giải Oan có câu:
"Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
"Mới gây nên nhân quả nợ đời.
"Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
"Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần."
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NHÂN QUẦN
人群
Nhân: con người. Quần: bầy, đám đông người, quần chúng
Thầy dạy: "Thầy khen đạo tâm của hai con. Trước, Thầy chỉ
biểu hai con cứu bịnh trong đạo hữu mà thôi, là vì Thầy có ý
để cho hai con liệu mà đối đãi với nhân quần. Lòng nhân của
hai con mà Thầy vốn rõ rất hạp với tánh háo sanh của Tạo
hóa. Chẳng những phải cứu trợ kẻ ngoại Ðạo mà lại cứu kẻ
nghịch cùng mình trong cơn nguy biến.".

NHÂN SANH
人生
Thi văn dạy đạo có câu:
Chí bửu nhân sanh vô giá định,
Năng tri giác thế sắc cao ban.

NHÂN SANH QUAN
人生 觀
E: Philosophy of life.
F: Conception de la vie.
Nhơn: Người. Sanh: sống, đời sống. Quan: xem xét.
Nhơn sanh quan hay Nhân sinh quan là một hệ thống tư
tưởng triết học xem xét về nguồn gốc của con người, sự sống
và sự chết, về mục đích và ý nghĩa của đời sống con người
(cái quan niệm của người ta đối với đời người).
Về Nhân sanh quan, Triết học phân ra 2 nhóm có tư tưởng đối
lập nhau:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

79

- Nhơn sanh quan Duy Vật do hai Triết gia Marx và Engels chủ
trương, không công nhận con người có Linh hồn, đưa đến
thuyết Cộng Sản Vô Thần.
- Nhân sanh quan Duy Tâm do các Triết gia Socrate, Platon,
Hégel,... và nhất là các nhà tôn giáo, công nhận con người có
một Linh hồn bất diệt, đưa đến thuyết Tư Bản Tự Do.

NHÂN SANH Ư DẦN
人生於寅
Thầy sanh loài người ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ư Dần".
Quyển "Đạo Mạch Truy nguyên" của Ngài Bảo Văn Pháp
Quân Cao Quỳnh Diêu biên soạn, thì trong Tý thời ngày mùng
Một tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy khởi khai nguồn Đại
Đạo, lấy hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ".Còn Ngài thì tá
danh là "Cao Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" rồi Ngài
giải rõ trong danh hiệu của Ngài gồm đủ Tam giáo: Nho-ĐạoThích. Thế nên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai nhằm giờ Tý,
ngày mùng 1 tháng 1 năm Bính Dần là do nơi đó".
Đạo Cao-Đài lấy giờ 01, ngày 01, tháng 01, năm Bính Dần (dl:
13-02-1926) làm Kỷ nguyên Đạo lịch của Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ. Như thế năm Bính Dần là năm Đạo lịch thứ nhứt.
Hơn nữa năm Dần là năm thứ 3 (Tý, Sửu, Dần) là một sự tròn
đầy. Nếu số 1 là số Trời "Thái Dương" thì số 3 là số của người
"Thiếu Dương" Thiên nhơn tương hợp nên nói "một mà ba, mà
ba cũng là một". Số 3 tượng là CÀN ☰ "Tam Dương khai thái"
là hình tam giác đều, tượng Tam giáo. Ngày giờ này Đức Chí
Tôn khởi lập Đại-Đạo, Tôn chỉ "Qui Tam giáo" thì Thầy đứng
chủ trung Qui Nguyên Hiệp Nhứt mà thôi.
Trước mặt ba vị: Cao Quỳnh Cư - Phạm Công Tắc - Cao Hoài
Sang. Ngài hỏi rằng: "Thầy muốn dùng các con mà khai Đạo,
các con có dám lãnh trọng-nhậm ấy chăng?".
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Ba ông bạch rằng: "Trong các con từ bé chí trưởng, chẳng
thông Đạo lý chi, duy nhờ Đức Chí-Tôn dạy bảo bấy lâu, thì sự
biết chưa đặng trong muôn một, e cho chẳng xứng đáng mà
lãnh trách-nhậm lớn lao ấy". Đức Ngài nói rằng:
"Chi chi có Thầy gần bên các con, miễn là các con khứng chịu,
gắng để trọn tấc lòng, thì chẳng hề chi."
Khấn vái xong rồi thì vào nhà phò loan, Đức Chí Tôn giáng
dạy như vầy: "Thầy cho các con hiểu rằng: Buổi tạo Thiên lập
Địa, Thầy sanh loài người ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ư
Dần". Vậy từ đây, Thầy dùng các con, làm tay chơn, mà gầy
dựng nền Chánh-giáo. Lại cũng kể ngày nay là ngày phát khởi
nguồn Đại-Đạo, lấy hiệu Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn Thầy
thì Tá-danh Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma Ha-Tát." Đấng
ấy đã thật sự đến dạy Đạo tại phương Nam.

NHÂN SĨ
人 士
E: The hight personality.
F: Le haute personalité.
Nhân sĩ 人士: Những người có học vấn, có kiến thức trong
đám nhân dân.
Đức Hộ-Pháp ban thi cho Ngài Bảo-Thế Lê-Thiện Phước, Đàn
đêm 06-02-Ất Tỵ (dl: 08-03-1965):
Quyền uy nhờ bởi giữ chơn truyền,
Chưởng đức dụng hiền mộ Thánh Tiên.
Quản quán chúng sanh tu cội phúc,
Hiệp hào nhân sĩ hưởng tiền duyên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÂN SỰ
人 事
E: Human affairs.
F: Affaires humaines.
Nhân sự人事: Những việc làm của con người.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trang 102 có đoạn: Trong các con có
nhiều đứa lầm tưởng hễ vào đạo thì phải phế hết nhơn sự,
nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là
vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện-đạo. Thầy nói cho các
con biết nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không
thế nào các con luyện thành đặng đâu mà mong.

NHÂN TÀI
Nhân tài 人才: Tài năng của mọi người, người có tài
Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Nhơn tài nẩy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.
Ví nhướng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.
(11-9-Bính Tuất 1946)

NHÂN TÂM BẤT TÚC XÀ THÔN TƯỢNG,
THẾ SỰ ĐÁO ĐẦU ĐƯỜNG BỘ THIỀN
人 心 不足 蛇 吞 象 世 事 到 頭 螗 哺 蟬
Thánh nhân có câu: "Nhơn tâm bất túc xà thôn tượng, Thế sự
đáo đầu đường bộ thiền." nghĩa là: Lòng người chẳng đủ như
rắn nuốt voi, Việc đời đến lúc cùng tận chẳng khác châu chấu
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bắt ve. Cũng vì lòng tham muốn mà rốt cuộc mạnh yếu sang
hèn tương tàn tương sát."

NHÂN TÂM SANH NHỨT NIỆM THIÊN ĐỊA TẤT GIAI
TRI
人心生一念天地必皆知
Thánh nhân nói: "Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên địa tất giai
tri" có nghĩa là khi người khởi một niệm trong lòng thì trời đất
đều nghe, thấy, biết tất cả, không sai sót điều gì.
Đức Hộ-Pháp nhắc "Từ đây chư Chức Sắc và Chức việc cùng
Ðạo-hữu nam, nữ gắng thành tâm cầu nguyện cho nền Ðạo và
cơ Ðời được an ninh trật tự, kể từ ngày nay cho đến Tân Xuân
đầu năm Ðinh Hợi thì sẽ thấy sự tiến hóa phi thường và huyền
linh mầu nhiệm, nếu toàn cả quốc dân mà đủ lòng tín nhiệm
với quyền hành Chánh-trị Thiêng-liêng, hiệp nhứt tâm cầu
nguyện, thì cơ loạn lạc sẽ trở nên an ninh trật tự, Ðời sẽ được
cộng hòa chung hưởng mọi điều hạnh phúc."

NHÂN TIÊN
人仙
Là người đạt hàng phẩm thứ nhì trong hàng Tiên vị. Trong Tôn
giáo Cao-Đài về đối phẩm thì Nhân Tiên là đứng vào phẩm
Giáo Sư thuộc Cửu Trùng Đài. Bởi hàng Tiên vị có ba phẩm,
từ thấp đến cao, có:
- Giáo Hữu
- Giáo Sư
- Phối Sư

đối phẩm
đối phẩm
đối phẩm

Địa Tiên
Nhân Tiên
Thiên Tiên.

Tại Ngọc Ðàn (Cần Giuộc) [Vĩnh Nguyên Tự]
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thứ bảy, 17-7-1926 (âl: 08-6-Bính Dần)
Thầy dạy: "Nếu như các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn
chứng thì làm sao mà giải tán cho đặng. Như rủi bị huờn, thì
đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại
là vật chất tiếp điển (bon conducteur d'électricité) thì chưa ra
khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn
thì ẩn núp tại thế mà làm một bậc Nhân Tiên thì kiếp đọa trần
cũng còn chưa mãn. Vì vậy, Thầy buộc các con phải trường
trai mới đặng luyện đạo".

NHÂN TÌNH
人 情
E: The human feelings
F: Les sentiments humains.
Nhơn: Người. Tình: tình cảm. Nhơn tình là tình cảm của con
người (tình người: tình đối đãi giữa con người với nhau).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhơn tình ví chẳng mưu thâu phục.

NHÂN TÌNH THẾ THÁI
E: The human feelings and manners of times.
F: Les sentiments humains et les mœurs du temps.
Nhơn: Người. Tình: tình cảm. Thế thái: thái độ, thói đời đổi
trắng thay đen. Nhơn tình thế thái là tình người hay thay
đổi.Thành ngữ nầy dùng để than thở cho tình người thường
thay đổi, còn thói đời thì đen bạc, cuộc đời đáng bi quan.
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NHÂN TỪ
仁慈
E: The universal love.
F: L’amour universel.
Nhân từ 仁慈: có lòng đạo đức biết thương người.
Thầy dạy: "Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn-nàn trách cứ Thầy thay!
Tình trạng của các Đẳng Chơn-Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn
Vũ Trụ chịu nạn khảo-thí do nơi Kim-Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ
đã đặng Đức Chí-Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn
Tam-Chuyển qua Thượng Nguơn Tứ-Chuyển này. (Trích Con
Đường Thiêng Liêng Hằng Sống)

NHÂN THÂN
人身
F: le corp humain.
Nhân thân 人身: thân thể con người.
"Cái học về Thế-Đạo hay Nhơn-đạo thì có Nhân luân và Nhân
thân: Nhân-luân tạo nên qui-củ, phép khuôn, phương thức
sống. Nhân-thân là y-học, sống khỏe, sống mạnh, sống lâu,
ấy là lo về cái sống xác thân. Những qui-luật này có liên-hệ
nhau chặc-chẽ để TINH- KHÍ- THẦN được hiệp nhứt".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHÂN THÂN PHÀM NGỮ
人身凡語
(Nhân là con người, thân là thân thể, phàm ngữ là ngôn ngữ
phàm) Đức Chí-Tôn chỉ cho thấy rõ Thầy và các Đấng Thiêng
Liêng không có xác thân hữu hình và tiếng nói như của người
phàm; vì các đấng là vô hình, vô ảnh, vô thinh, vô sắc
Thầy nói rằng:"Thầy cùng các Ðấng Thiêng liêng không nhơn
thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả chúng sanh,
lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ lương sanh giúp
công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài là người
giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng Liêng gầy Ðạo".

NHÂN VỊ
位 人
E: Personalism.
F: Personnalisme.
Nhơn: Người. Vị: phẩm vị, địa vị. Nhơn vị hay Nhân vị là phẩm
vị và tư cách của con người, tạo nên một giá trị đặc biệt cho
con người.
Nhân vị là ngôi thứ của con người trong vũ trụ, và là cái gì tạo
ra phẩm giá cao quí của con người để xứng đáng đứng ở ngôi
vị ấy.
Chủ nghĩa Nhân vị là một trào lưu triết học, chủ trương con
người có trách nhiệm (Nhân vị), là giá trị cao nhất trên các giá
trị khác. Con người là những bản thể tinh thần chi phối vật
chất. Toàn bộ thế giới tự nhiên và xã hội là một cộng đồng
Nhân vị mà Thượng Đế là Nhân vị tối cao.
Chủ nghĩa Nhân vị đặt trên nền tảng Chủ nghĩa Duy Linh, gồm
3 nội dung cơ bản sau đây:
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1. Nhân vị là một khái niệm dùng để chỉ con người, và con
người ở đây gồm có Thể xác và Linh hồn, mà Linh hồn giữ vai
trò quyết định đối với Thể xác, là linh thiêng, là bất tử.
2. Nhân vị nói lên thái độ của chủ nghĩa Nhân vị đối với con
người. Với nghĩa nầy, chủ nghĩa Nhân vị là triết lý tự nhận, coi
trọng con người trên cơ sở xác định vị trí cao cả của con
người trong vũ trụ.
3. Chủ nghĩa Nhân vị còn bao hàm ý nghĩa mưu cầu hạnh
phúc cho con người, tức là cho nhân vị, từ đó tạo hạnh phúc
cho cả nhơn loại.
Tất cả hành động của con người trong mọi lãnh vực trong đời
sống đều nhằm vào việc phục vụ Nhân vị, nghĩa là gây hạnh
phúc cho mình và cho mọi người. Muốn đạt được mục đích ấy,
ta phải trở về nội tâm để chiến thắng vị kỷ tính và ác tính của
mình, xây dựng cho mình và cho người tư tưởng và hành
động sau đây: Tôn trọng nhân phẩm và tạo hạnh phúc cho
nhơn loại. Vì vậy, chủ nghĩa Nhân vị chú trọng cả tinh thần và
vật chất, và cho rằng cả hai phần tinh thần và vật chất đều cần
thiết, chớ không như thuyết Duy Vật chỉ chú trọng về vật chất
và thuyết Duy Linh chỉ chú trọng phần linh hồn.
Chủ nghĩa Nhân vị gắn liền với Thần học Tân giáo, được phổ
biến rộng rãi ở nước Mỹ, đại diện tiêu biểu là: E.S. Bright-man,
R.T. Flewelling, chịu ảnh hưởng của Leibniz.
Theo Leibniz, vũ trụ gồm những đơn tử hay monaden, là
những bản thể tinh thần độc lập, vật chất chỉ là một biểu hiện
của chúng, Thượng Đế là một đơn tử tối cao.
Ở nước Pháp, chủ nghĩa Nhân vị có một biến tướng khác, do
Renouvier đề ra vào năm 1903, và nó được Mounier xây dựng
thành một học thuyết hoàn chỉnh, chống lại chủ nghĩa quốc gia
và các chế độ cực quyền. Nó tập hợp nhiều trào lưu Ki-Tô giáo
cánh tả để làm cách mạng tôn giáo, kết hợp Công giáo với chủ
nghĩa xã hội.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẪN (Phật Học)
忍
Nhẫn (S: kṣānti; P: khanti) Một trong mười hạnh Ba-la mật-đa
(Lục độ). Nhẫn nhục có nghĩa kiên trì chịu đựng sự căm ghét
hay phỉ báng của kẻ khác, chịu sự khổ ải mà không mất đạo
tâm tinh tiến".
Phân tích chữ nhẫn 忍 thấy trên là chữ Đao刀 (con dao) dưới
là bộ tâm 心 (tim), tức nhiên sự nhẫn là cách chịu đau đớn như
lấy dao đâm vào tim vậy.
Thầy dạy: "Con gấp chi, đợi an bày thì Thầy sai chư Tiên cho
chi cũng được. Thầy nhắc lại các con nữa rằng: NHẪN,
NHẪN, tự khiêm mà làm Đạo nghe! Nên biết người hơn biết
mình là kẻ trí đó".
CHỮ "NHẪN" TRONG KINH PHẬT
Huỳnh Ngọc Chiến:
Chữ nhẫn từ ngàn xưa, trong văn hóa phương Đông, vẫn luôn
được ca ngợi là phương châm thần hiệu trong việc đối nhân
xử thế, là cánh cửa dẫn đến mọi đức hạnh. Dân gian ta
thường nói "Một câu nhịn là chín câu lành" hay "Chữ nhẫn là
chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu". Người
Trung Quốc có rất nhiều câu thơ ca ngợi diệu dụng của chữ
nhẫn.
"Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không"
(Nhịn được cái nóng nhất thời thì gió lặng sóng yên;
Lùi lại một bước nhường người thì biển trời bát ngát)
hay:
"Nhẫn đắc nhất thời chi khí
Miễn đắc bách nhật chi ưu"
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(Nhịn được cơn giận một lúc,
Tránh được lo lắng trăm ngày).
Có một giai thoại vào đời Đường, gia đình ông Trương Công
Nghệ sống cả 9 thế hệ trong cùng một nhà (cửu đại đồng
đường). Vua bèn đến nhà ông ta hỏi có bí quyết gì, Trương
Công Nghệ liền viết liền một trăm chữ "Nhẫn" dâng lên, vua
đọc liền hiểu.Vì sao chữ nhẫn lại có giá trị đến vậy?
Trong đời sống thường ngày, chữ nhẫn thường được hiểu là
"nhịn" và "nhường", chịu đựng nghịch cảnh, chấp nhận phần
thua thiệt, mất mát về mình. Trong đời sống tôn giáo, chữ
nhẫn thường được hiểu là sự tự chủ về tinh thần, đối với
những sự sỉ nhục mà trong lòng không hề giận cũng không
khởi tâm niệm trả thù. Chính vì vậy mà trong nhiều trường
hợp, người ta thường hay lầm lẫn nó với sự nhu nhược, cam
chịu một cách thụ động, hoặc hiểu nó là sự tự chủ với cảm
giác cố gắng đè nén, kiềm chế để tu tập. Nếu chỉ có thế thì
chữ nhẫn không thể có vị trí cực cao trong đời sống tinh thần
của người phương Đông được. Cũng như bao đức tính khác,
nếu không được hiểu đúng thì chữ nhẫn lại trở thành cái vỏ
bọc hoa mỹ cho sự vô minh, cho lòng tham, hoặc là thái độ tự
dối lừa mình.
Có khi chúng ta nhẫn vì tình thế, có khi chúng ta nhẫn vì lòng
có sở cầu. Nhẫn vì tình thế là nhu nhược, nhẫn vì sở sầu là
tham lam.
Tô Đông Pha đời Tống bàn về Trương Tử Phòng – một nhân
vật tài trí kiệt xuất thời Tiền Hán ở Trung Quốc – nói rằng: "Kẻ
được gọi là hào kiệt thời xưa, tất phải có khí độ hơn người.
Nhân tình có chỗ không thể nhịn được, nên kẻ thất phu gặp
nhục thì tuốt gươm đứng dậy, xông tới mà đánh. Cái đó chưa
đủ gọi là dũng. Bậc đại dũng trong thiên hạ, gặp những biến
cố bất ngờ mà không kinh hoảng, vô cớ bị lăng nhục cũng
không nổi giận". (Lưu hầu luận)
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Đó là cái nhẫn của kẻ ôm hoài bão lớn hoặc trong lòng có sở
cầu mà chúng ta thấy rất nhiều trong lịch sử. Hàn Tín biết
mình thân hoài tuyệt học, không thể mang lụy vô cớ vì một kẻ
hạ lưu, nên chấp nhận cái nhục lòn trôn giữa chợ để sau này
đem tài năng thi thố với đời. Trương Tử Phòng chấp nhận để
một ông lão xa lạ mắng chửi, sai bảo như một kẻ tôi đòi để rồi
được truyền thụ binh pháp. Câu Tiễn nhẫn nhục nằm gai nếm
mật để mong đến ngày tiêu diệt nước Ngô. Những cái nhẫn
đó, dù được ca ngợi như những tấm gương đáng để học hỏi,
đều là những cái nhẫn hoàn toàn vì tư lợi, vì chính bản thân
mình.
Có nhiều khi ta buộc phải chấp nhận một cách nhu nhược
những tình huống bất khả vãn hồi, nhưng ta lại dùng đến vũ
khí "thắng lợi tinh thần" theo kiểu nhân vật A.Q của Lỗ Tấn để
an ủi mình, để tự lừa mình bằng những hoang tưởng. A.Q là
một kẻ bất tài vô tướng, sống bằng nghề làm thuê làm mướn
trong làng, nhưng lại luôn luôn tự xem mình giỏi giang hơn
thiên hạ. Bị người ta đánh đập, chửi mắng thì dùng thái độ
khinh bỉ đối phương để đỡ đau, và tự nhủ "Nó đánh mình cũng
như đánh bố nó!". Đó là sự bạc nhược đớn hèn, không thể gọi
là nhẫn. Chúng ta thường tự lừa mình bằng những suy nghĩ
cao đạo kiểu đó, và cho đó là nhẫn!
Trong kinh Phật, chữ nhẫn lại mang thêm một ý nghĩa thâm ảo
khác. Nó hoàn toàn khác với chữ nhẫn của những người
mang tham vọng hay lòng có sở cầu. Ta thường quen với khái
niệm chữ nhẫn trong Nhẫn nhục Ba la mật, một trong Lục độ,
có nghĩa là cam chịu mọi nghịch cảnh để tu tập với thân nhẫn,
khẩu nhẫn và ý nhẫn. Thế nhưng trong chươngThập nhẫn của
kinh Hoa Nghiêm, đức Phật lại nêu ra mười loại nhẫn xem như
là cảnh giới chứng đắc thâm diệu của đại bồ tát; đó là: âm
thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, như huyễn nhẫn,
như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như hưởng nhẫn, như ảnh
nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. Một điều rõ ràng là ta
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không thể hiểu chữ nhẫn trongNhẫn nhục Ba la mật giống như
chữ nhẫn trong thập nhẫn được.Thông thường chúng ta hiểu
nhẫn trong kinh Phật theo nghĩa "kiên nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn
nại". Tác giả Giải Không cũng hiểu chữ nhẫn theo nghĩa đó,
nghĩa là cam chịu bao khốn cảnh để cứu độ chúng sinh, nên
khi chú giải câu kinh văn đầu tiên của phẩm Thập nhẫn: "Phật
tử! Bồ Tát ma ha tát hữu thập chủng nhẫn (Này các Phật tử!
các đại bồ Tát có mười loại nhẫn), tác giả này liền bình chú
ngay : "vị điều chúng sinh, hà nhẫn bất năng?". (Vì muốn điều
phục chúng sinh, có nhẫn nào mà không thực hiện được?) (1).
Song có nên hiểu nhẫn như thế chăng?Ta thử trích một đoạn
kinh văn trong phẩm Thập nhẫn nói về vô sinh pháp nhẫn
:"Chư Phật-tử! Thế nào là đại Bồ-Tát vô-sanh-pháp nhẫn?
Ðại Bồ-Tát nầy chẳng thấy có chút pháp nào sanh, cũng
chẳng thấy có chút pháp nào diệt. Tại sao vậy? Vì nếu đã vôsanh thời vô-diệt. Nếu đã vô-diệt thì vô-tận. Nếu vô-tận thời lycấu. Nếu ly-cấu thời vô-sai-biệt. Nếu vô-sai-biệt thời vô-xứ-sở.
Nếu vô-xứ-sở thời tịch-tịnh. Nếu tịch-tịnh thời ly-dục. Nếu lydục thời vô-tác. Nếu vô-tác thời vô-nguyện. Nếu vô-nguyện
thời vô trụ. Nếu vô-trụ thời vô-khứ vô-lai. Ðây gọi là thứ ba, vôsanh-pháp-nhẫn của đại Bồ-Tát." (2).
Pháp nhẫn hay vô sinh pháp nhẫn là thuật ngữ được sử dụng
rất nhiều trong kinh điển Đại thừa, và đã khiến các học giả
phương Tây gặp không ít lúng túng khi dịch thuật ngữ này.
Trong đoạn kinh văn trích ở trên thì ý nghĩa chữ nhẫn không
hề có liên quan gì vớinhẫn nhục mà ta thường hiểu. Theo đại
sư Suzuki, sau đây là một vài cách dịch "vô sinh pháp nhẫn"
của các học giả phương Tâyv - M.E Burnouf, trong bản dịch
kinh Pháp Hoa — Saddharmapundarīka — ra tiếng Pháp đã
dịch là : "Une patience miraculeuse dans la loi" (Sự kiên nhẫn
kỳ diệu trong chánh pháp).v- Max Muller trong bản dịch kinh
Vô Lượng Thọ -Sukkhāvatīvyūya — (S.B.E XLIX.), dịch là
"Resignation to consequences which have not yet arisen" (Sự
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nhẫn thuận theo các quả chưa sinh khởi).v - Cecil Bendall và
W.H.D Rouse trong bản dịch tiếng Anh cuốn "Bồ Tát Đại thừa
học tập luận" -Śikshasamuccaya- của Śantideva (Tịch Thiên)
dịch là :" Resignation to the idea of not being reborn" (Sự nhẫn
thụ trước ý tưởng không tái sinh)v - H. Kern trong bản dịch
kinh Pháp Hoa (S.B.E XXI.) dịch là "Acquiessence to the
eternal law" (Sự thuận tòng pháp tắc thường hằng) (3).Ngoài
ra, ta thử tham khảo một vài cách dịch khác như :v - Tỳ khưu
Dharma, trong bản dịch tiếng Anh cuốn Bồ đề tư lương luận —
Bodhisaṃbhāraka Sāstra Commentary của Long Thọ Bồ Tát
— đã dịch là "unproduced dharmas patience". Cách dịch này
bám sát từng chữ trong tiếng Phạn nên rất tối
nghĩa,unproduced: vô sinh, dharmas: pháp, patience: nhẫn.,
trong bài Buddha’s Love and Human Love, (Chung-Hwa
Buddhist Journal, No. 13, 2000) dịch là : "the ultimate insight
that nothing arises or perishes ": kiến giải tối hậu về sự bất
sinh bất diệt của vạn pháp.
Mục
thuật
ngữ
Phật
học
tại
Website
http://www.buddhistdoor.com/glossary dịch là "Clear cognition
of the unproduced nature of all existences; to realize that all
things are beyond birth and decay": minh đạt bản chất bất sinh
của vạn hữu; liễu giác được rằng vạn hữu siêu quá sinh diệt.
- Tự điển Phật học (Dictionnaire des termes Bouddhiques)
dịch là : "Etape où l’on perçoit que rien ne naît ni ne meurt
dans le monde des phénomènes (compréhension de la nonproduction et de la non-destruction du monde phénoménal)":
giai đoạn nhận thức được rằng không có gì sinh hay diệt trong
thế giới hiện tượng (liễu chứng được tính bất sinh bất diệt của
vạn hữu).
Chúng ta dễ thấy trong hầu hết các cách dịch trên, ý nghĩa
chữ nhẫn trong các loạinhẫn được liệt kê trong phẩm Thập
nhẫn dường như chẳng có liên quan gì đến các khái niệm
patience hay resignation theo nghĩa "kiên nhẫn, nhẫn nại,
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nhẫn nhục" của phương Tây cả. Các cách dịch "Acquiessence
to the eternal law", "compréhension de la non-production et de
la non-destruction du monde phénoménal ", hoặc "Clear
cognition of the unproduced nature of all existences; to realize
that all things are beyond birth and decay" v.v…, hay đúng hơn
là những lời chú thích, biểu đạt được khá sát nội dung của chữ
nhẫn theo tinh thần kinh văn.
Tôi không biết tiếng Phạn, nhưng biết rằng chữ nhẫn trong
nhẫn nhục hay vô sinh pháp nhẫn chỉ là một, và đều được dịch
từ chữ Kṣānti trong Phạn ngữ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải
hiểu chữ nhẫn theo một nghĩa khác rộng hơn. Chỉ khi nào hiểu
được chữ nhẫntrong thập nhẫn thì ta mới có thể hiểu được nội
hàm sâu xa trong Nhẫn nhục ba la mật.
Tinh hoa của chữ nhẫn của đạo Phật nằm trong chữ TUỆ để
hóa giải tam độc: tham – sân – si.
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân loại, đỉnh
cao của chữ nhẫn của đạo Phật kết tinh trong tinh thần đấu
tranh bất bạo động của thánh Gandhi. Đây là cuộc đấu tranh
mang tính nhân bản vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Có thể
dùng bạo lực để đối kháng nhưng không đối kháng, vì muốn
dùng tình thương để cảm hóa cái ác. Đó là bi trong nhẫn. Thản
nhiên cam chịu bao nghịch cảnh, đó là dũng trong nhẫn. Hiểu
rằng nếu chỉ có đấu tranh theo tinh thần bất bạo động, lấy "tình
thương xóa bỏ hận thù" của đạo Phật mới có thể thực sự giải
phóng được tâm thức nhân gian ra khỏi vòng luẩn quẩn của vô
minh và thù hận; đó là tuệ trong nhẫn.
Khi còn bé, chúng ta có thể đánh nhau bươu đầu sứt trán để
giành cho được một con dế. Đến lúc trưởng thành, khi hồi
tưởng lại, ta sẽ xem chuyện tranh chấp những con dế ngày
xưa là vớ vẩn trẻ con. Thế nhưng trong cuộc sống, ta vẫn cứ
tiếp tục tranh chấp để giành giật, không chịu nhường bước
trước bất kỳ ai, chỉ khác một điều là chúng ta thay con dế của
tuổi thơ bằng những "con dế" khác mang tên tình yêu, sự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nghiệp, danh vọng, tiền tài, địa vị … Đến lúc đứng tuổi, ta lại
thấy chuyện tranh chấp thời trai trẻ không đáng để bận tâm
nữa. Nếu như tại thời điểm tranh chấp của thời thơ ấu mà
chúng ta có được cái nhìn của người trưởng thành, hay tại
thời điểm tranh chấp của thời trưởng thành mà chúng ta có
được cái nhìn của bậc lão niên thông tuệ, thì hẳn ngay lúc
tranh chấp đó ta sẽ thấy mọi chuyện đều vụn vặt buồn cười.
Và ta dễ dàng bỏ qua với nụ cười khoan dung hỷ xả, và vui vẻ
nhường người. Vậy chữ nhẫn của Phật giáo là phương châm
giúp ta tránh được sự tranh chấp, không phải chỉ vì muốn
nhường nhịn theo kiểu "dĩ hòa vi quý" hay nhẫn nhục để tu
hành, mà vì ta có được cái nhìn sâu thẳm vào bản chất "như
huyễn, như diệm, như mộng, như hưởng, như ảnh, như hóa,
như không" của vấn đề mà ta đang đối mặt. Cái nhẫn được
dùng để đối trị với si theo cách đó mới chính là nhẫn theo tinh
thần Phật giáo. Nó là kết quả của trí tuệ. Vì kẻ trí quán sát
được vấn đề y như thực, một điều mà ta phải mất đến mười
năm hoặc vài mươi năm sau, khi hồi tưởng lại mới có thể nhận
ra, nếu may mắn gặp được cơ duyên.
Thông thường, nhẫn dùng để đối trị với sân trong quá trình tu
học. Nóng giận là một cảm xúc rất dễ bộc phát, nhưng lại rất
khó kiềm chế. Nhan Hồi – một cao đệ yểu mệnh của đức
Khổng Tử – được hậu nho ca ngợi, tôn xưng là á thánh cũng
nhờ vào ba chữ "Bất thiên nộ", có nghĩa là "không giận lây"
theo kiểu "giận cá chém thớt". Khi ta dùng nhẫn để kiềm chế
được sân, thì đó là sự dũng mãnh tự thắng được mình. Nó đòi
hỏi đến công phu hàm dưỡng cực kỳ thâm sâu. Nhẫn được
như vậy là dũng, nhưng vẫn còn cảm giác tự kiếm chế. Nhẫn
mà còn có cảm giác tự kiềm chế, thì chưa phải là nhẫn theo
tinh thần Phật giáo.
Mỗi khi nổi giận ta luôn tìm cách trút giận vào bất kỳ đối tượng
nào, ta muốn đập phá cho hả hê, cho "đã nư", thì thực chất đó
là tham, vì muốn thỏa mãn chính mình. Trong đời sống thường
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ngày, ta hay nổi giận khi cái-Tôi của ta bị xúc phạm. Thực
chất, cái sân đó cũng là biến tướng của tham, do vì mong
muốn được người ta kính trọng mà không được như ý nên nổi
giận. Tự ngã lớn dần theo tính sân một cách vô hình, và được
củng cố bởi nhu cầu muốn được thỏa mãn tính tham trong cơn
giận. Nếu chúng ta sống không có ngã tướng thì lấy đâu ra
sân để mà đối trị bằng nhẫn? Vậy nhẫn đó chính là tuệ.
Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm bảo "Chưa dễ ai là Bụt Thích Ca,
Mọi điều nhân nghĩa nhẫn thì qua, Lòng vô sự: trăng in nước,
Của thảng lai: gió thổi hoa". Chữ nhẫn đây không còn là sự
kiềm chế hay tự chủ nữa, mà là sự an nhiên của một người vô
sự, đủ thông tuệ để nhìn ra được bản chất vô thường, "như
huyễn, như mộng" của mọi điều ân oán thị phi.
Trong phẩm Thập nhẫn, chữ nhẫn hoàn toàn mang nội hàm
của trí tuệ, có nghĩa là dùng trí tuệ để trực nhận được các bản
tính Như Thực của vạn pháp, và hành trì theo kiến giải đó.
Trực nhận được bản tính của như huyễn của vạn pháp thì
được như huyễn nhẫn, trực nhận được bản tính vô sinh của
vạn pháp thì được Vô sinh pháp nhẫn, trực nhận được bản
tính như hưởng của vạn pháp thì được như hưởng nhẫn
v..v…. Nhẫn đây là tuệ. Chứng được bản tính của vạn pháp là
vô sinh, là "như huyễn, như diệm, như mộng, như hưởng, như
ảnh"… mà không kinh hãi, đó là dũng trong nhẫn.
Chính vì nhẫn là tuệ, cho nên đức Phật mới dạy : "Chư Phậttử! Ðại Bồ-Tát có mười thứ nhẫn, nếu được nhẫn nầy thời
được đến nơi vô-ngại nhẫn-địa của tất cả Bồ-tát, tất cả Phậtpháp vô-ngại vô-tận."(2)
Từ lời dạy này, Phật tử chúng ta có thể sẽ đạt đến một tầm
nhìn khác rộng hơn, khi hành trì nhẫn nhục.
Chú thích:(1) Xin xem http://club.xilu.com/mbrun/msgview950431-152420.html
(2) Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập nhẫn, H.T Thích Trí Tịnh
dịch.
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(3) Suzuki, Studies in the Lankavatra Sutra, NXB Routledge &
Kegan Paul Ltd., London, 1968. tr.125
http://chutluulai.net/forums/showthread.php?t=6880

NHẪN NHỤC
忍辱
E: To bear patiently an affront.
F: Supporter avec patience un affront.
Nhẫn: Nhịn, chịu đựng. Nhục: nhơ nhuốc. Nhẫn nhục là nhịn
thua người ta và chấp nhận điều sỉ nhục, không có ý trả hận
(thân phải chịu đựng các sự đáng lấy làm nhục).
Nhẫn nhục phụ trọng: nhịn nhục được mới có thể gánh vác
việc quan trọng.

NHẤP NHÓA
Nhấp nhóa: chiếu sáng nhấp nhóa như lửa đom đóm
Thi văn dạy Đạo có câu:
Một Tòa Thiên các ngọc làu làu,
Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.

NHẬP BÁT QUÁI
入八卦
(Nhập 入: vào; Bát Quái 八卦 tức Bát Quái Đài nơi cõi Thiêng
Liêng Hằng sống) Là hồn khi về Thiêng liêng được qua Bát
Quái Đài ấy là hồn được vào Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống,
tức là qua được cái ải quan trọng nhứt.
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Đức Hộ Pháp tả Bát Quái Đài trên cảnh Thiêng Liêng: 8-9-Mậu
Tý (dl: 10-10-1948): "Đài ấy có tám góc kêu là Bát Quái Đài
không thể gì chúng ta tả ra với lời nói đặng. Bởi Đài ấy huyền
bí biến hóa vô cùng; nó có tám cửa, trong tám cửa chúng ta
ngó thấy cả vạn linh và vật loại; các hình thể vạn linh đều xuất
hiện, hình ảnh sáng suốt hiện hào quang chiếu diệu. Trong
tám góc có tám cái cầu. Lạ thay cầu ấy không phải bằng cây
ván, mà nó là tám đạo hào quang, cầu ấy bắt ngang bờ. Dưới
cầu ấy chúng ta ngó thấy dường như một Bích-Hải nước xao,
sóng dợn như biển sôi nổi đó vậy. Trong tám góc chúng ta
thấy đó, chắc cả thảy đều để ý nơi góc ta đến, thấy nhơn loại
đi tới đi lui nhiều hơn hết. Lạ thay! Cầu ấy rất huyền diệu, ai
đứng đó được mới biết mình nhập vô Bát Quái Đài".
Kinh Khi Ðã Chết Rồi có câu:
"Ba mươi sáu cõi Thiên Tào,
"Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngoc Hư."

NHẬP CÀN KHÔN
入乾坤
(Nhập 入: Vô, vào; Càn Khôn 乾坤 tức là Càn Khôn Vũ trụ hay
Trời đất. Đến cõi giới này, khi Chơn Thần được đắc Đạo thì có
thể xuất nhập vào Càn Khôn Vũ trụ. Chơn thần được quyền
nhập vào cõi thế để cứu giúp người đời hầu bảo tồn vạn linh,
sanh chúng.
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Chơn thần đã nhập Càn Khôn,
"Thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHẬP DIỆU
入 妙
E: To penetrate the secrets of science.
F: Pénétrer les secrets d’une science.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Diệu: khéo léo, tuyệt
diệu. Nhập diệu là đi vào chỗ khéo léo tuyệt diệu, ý nói: sự
học đã đạt đến chỗ tinh anh, rốt ráo (Vào chỗ thần diệu, sự
học hỏi đã tới chỗ thâm thúy lắm).

NHẬP DIỆT
入 滅
E: To enter Nirvana (Niết Bàn).
F: Pénétrer au Nirvana.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Diệt: ý nói Hư vô
tịch diệt, tức Niết Bàn. Nhập diệt là đi vào cõi Hư vô tịch diệt,
tức là linh hồn đi vào cõi Niết Bàn (về cõi vĩnh hằng, nhập Niết
Bàn).
Đây là từ ngữ của Phật giáo, chỉ bậc cao tăng đắc đạo, lìa bỏ
xác trần, linh hồn bay lên đi vào cõi Niết Bàn. Đạo Cao Đài thì
dùng 2 từ ngữ: qui Thiên, đăng Tiên.

NHẬP ĐÀN HÀNH LỄ CÚNG PHẬT MẪU
Nghi thức: "Khi nhập Đàn cúng Phật-Mẫu, thì cũng chấp tay
bắt Ấn Tý xá 3 xá, quì xuống để tay lên trán niệm:
- Nam-mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn (cúi đầu).
- Nam-mô Cửu-Vị Tiên-Nương (cúi đầu).
- Nam-mô Bạch-Vân-Động Chư Thánh (cúi đầu).
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(chớ không có lấy dấu Phật, Pháp, Tăng...)
Lúc lạy thì niệm "Nam-mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực ThiênTôn" (3 lạy, mỗi lạy 3 gật / 9 lạy/)

NHẬP ĐỊNH
入定
E: To enter into the contemplation.
F: Entre dans la contemplation.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Định: yên lặng, chỉ
sự Thiền định. Nhập định là đi vào Thiền định, tức là người tu
luyện ngồi theo thế kiết già, im lặng để giữ tâm ý cho yên lặng,
trong sạch, không vọng động (vào cảnh thanh tịnh, không còn
bị thất tình sai khiến nữa).
Tân Luật: Tịnh Thất: Điều 1:
Trong hàng tín đồ, ai đã xử tròn nhơn đạo và giữ trai
giới từ 6 ngày sắp lên thì được xin vào Tịnh Thất mà
nhập định.

NHẬP HỘI
入 會
E: To enter in the assembly.
F: Entrer dans une assemblée.
(Nhập: vào; Hội: cuộc họp mặt có rất nhiều người dự)
Đối với nền Đại-Đạo mỗi một vấn đề đều có sự chuẩn bị cẩn
thận và luôn nhờ huyền linh giúp sức cho, đó là hiệp Trời
người
Kinh Nhập Hội là bài Kinh do Đức Hộ Pháp soạn ra, có Đức
Nguyệt Tâm Chơn Nhơn chỉnh văn lại. Bài Kinh này dành cho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ban chủ tọa và tất cả các người tham dự cuộc họp, do đồng
nhi tụng đọc trước khi bắt đầu phiên hội nghị, để cầu cho cuộc
hội được thành công tốt đẹp. Bởi, hội họp là một sinh hoạt
thường xuyên trong Tôn giáo Cao Đài, nhằm mục đích thảo
luận chương trình hành Đạo, tổng kết việc Đạo cuối năm...
Ngoài ra, Đạo Cao Đài còn có tổ chức những phiên nhóm họp
lớn như: Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội, đây là ba
Hội lập Quyền vạn linh, nhằm mục đích lập pháp, sửa đổi
Luật, kiểm soát các cơ quan Cửu Trùng Đài, tìm phương giúp
Hội Thánh điều hành nền Đạo, mỗi ngày một phát triển tốt đẹp
hơn. Vì vậy, trước mỗi phiên nhóm đều có tụng đọc bài Kinh
Nhập Hội này nhằm để cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng
ban cho phiên họp được thành công tốt đẹp.
KINH NHẬP HỘI
Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự,
Giữa Tây phương nắm giữ Thiên điều.
Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu,
Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân.
Một nuôi nấng tinh thần tinh khiết,
Hai dạy răn cho biết tội tình.
Ba lo trị thế thái bình.
Cộng chung Pháp luật Thiên Đình chí công.
Các con vốn trong vòng Thánh thể,
Phép tu vi là kế tu hành.
Mở đường tích cực oai linh,
Cậy phương thuyết giáo vẽ thành kinh chơn.
Đại Từ Phụ ra ơn dìu dẫn,
Diệt trí phàm: Hờn, giận, ghét, ganh.
Để tâm dưới ánh Chí linh,
Soi tường chơn lý chỉ rành chánh văn.
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Cơ chuyển thế khó khăn lắm nỗi,
Mượn Thánh ân xây đổi cơ Đời.
Thuận nhơn tâm ắt thuận Trời,
Câu kinh Vô Tự độ người thiện duyên.
Nguyện Ơn Trên cho yên trí não,
Nguyện Phật, Tiên dạy bảo Chơn linh.
Mạng danh Hội Thánh đã đành,
Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn.

NHẬP MÔN
入門
E: To adopt a religion.
F: Embrasser une religion.
(Nhập là vào, Môn là cửa). Nhập môn tức là một hình thức
nhận chịu theo một Tôn giáo, mà chính mình đã chọn lựa làm
tín ngưỡng, hoàn toàn không ai bắt buộc.
Sau đây là những lời thỉnh giáo về Nhập môn, được Đức HộPháp trả lời qua Lời Phê
Hỏi: Tờ khai công-nghiệp của Chánh-Trị-Sự Lê-Văn Mừng ở
Hương đạo Long-Khánh (Tây-Ninh) xin phong thưởng.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tư cho Quyền Ngọc Chánh
Phối Sư cho Mừng hiểu rằng: Người mới nhập-môn từ năm
1945 mà thôi, thì những ai đã nhập-môn từ năm ấy Hội Thánh
buộc để một cái dấu mơ-hồ không toàn tín-nhiệm, nhưng
công-nghiệp đáng giá của Người, chiếu theo Đạo-Pháp và
Đạo-Luật thì phải đem ra Quyền Vạn-linh định vị, chớ Quyền
Chí Tôn tại Thế chẳng đặng ân-phong. Song Bần-Đạo muốn
cho một điểm linh-hồn lập-vị bây giờ nhứt định cho người phải
tùng-sự một cơ-quan Hành-Chánh dưới quyền của một vị Đại-
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Thiên-Phong bảo-đảm trong một thời-hạn là hai năm rồi mới
quyết-định. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
"Chư Ðạo-Hữu nhập-môn sau thời kỳ ngưng Cơ Bút không
hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại TừBi. Nay Hội-Thánh trích lục những Thánh Ngôn giáng cơ dạy
Ðạo, in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu.
Thiết tưởng, trong Ðạo-Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có Ðạo tâm
mà không tiếp được Thánh Ngôn nầy lại không hết dạ hoan
nghinh?"
Đức Hộ Pháp nói: "Còn nói về phần chư Môn Ðệ của Ðức Chí
Tôn, từ buổi đem thân vào cửa Ðạo trong lúc Nhập môn đã quì
trước Bửu Ðiện có bàn Ngũ Lôi, mà lập Minh thệ (như trên)
Than ôi! Cho những người thề như vậy, mà cũng không để
trọn đức tin nơi Chí Tôn lại thối bước ngã lòng, cổi áo Ðạo,
dẹp khăn tu, mong mỏi xu hướng theo con đường tục lụy, cho
nên mới gây tạo ra con đường lằn súng mũi đạn ngày nay.
Vậy, ai là người thất thệ với Chí Tôn thì phải sớm thức tỉnh
tâm hồn, ăn năn sám hối, cầu xin Ðại Từ Phụ cùng các Ðấng
Thiêng Liêng, từ bi ân xá tội lỗi tiền khiên, họa may đặng
chung hưởng ân huệ của Ðức Chí Tôn ban cho sau nầy."
Thầy cũng có cho một vài Chức sắc, đạo hữu nhập cơ tỏ cho
nhơn sanh biết rằng lúc sanh tiền nhờ nhập môn cầu Đạo, nên
khi từ trần mới được hồng ân siêu thăng vào cảnh thiêng liêng
khoái lạc. Lập Đạo kỳ nầy, Đức Chí-Tôn dùng Cơ Bút mà
truyền bá Đạo ra cho mau và cũng cho nhiều huyền diệu khác
đặng mau thức tĩnh nhơn sanh.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện nuôi nấng tinh thần,
Phước Thiện cứu kẻ lạc gần bàng môn.
Phước Thiện báu quí càn khôn,
Độ các Chi Phái nhập môn hồi đầu.
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NHẬP NIẾT BÀN
(Nhập là vào. Niết Bàn là nơi mà người tu đạt được chỗ giải
thoát một cách vinh diệu nhất, là cảnh Phật) Ở đây là chỉ
người tu đạt vị cao cả nhất. Người Đạo gọi là cảnh Hằng sinh.
Sách Phật Tông Nguyên Lý chép rằng:
Khi Đức Thích-Ca viên tịch, Đệ tử của Ngài là A NAN ĐA rơi
lụy mà hỏi rằng: Khi Tôn-Sư nhập Niết-Bàn rồi ai dạy bảo các
con?
- Đức Phật đáp: "Ta chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng,
ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một
Đấng Chí-Thánh, một Đấng Đại-giác cực kỳ cao thượng, một
Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng chủ tể Thánh, Thần và loài
người. Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo: Vinh-diệu
buổi sơ khai, vinh-diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết
cuộc. Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn
thuần khiết".

NHẬP NỘI
入内
E: To enter inside.
F: Entrer dedans.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Nội: trong. Nhập
nội là vào bên trong.
Bát Đạo Nghị-Định:
Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ
Ngọc Chánh Phối Sư nhập nội.
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NHẬP QUAN
入 棺
E: To coffin a body.
F: Mettre en bière.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Quan: cái áo quan.
Liệm: bọc xác người chết bằng những lớp vải và bó kín lại.
Nhập quan hay Nhập liệm (tẩn liệm) là bọc xác của người
chết bằng những lớp vải, bó kín lại rồi đặt vào trong quan tài,
đậy nắp và đóng đinh cho thật kín (đặt xác chết vào quan tài).

NHẬP TÂM
入 心
E: To engrave in the heart.
F: Engraver dans le cœur.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Tâm: tim, lòng dạ.
Nhập tâm là ghi nhớ trong lòng, không thể quên được (giữ kín
trong lòng, không thể quên).

NHẬP THẾ - XUẤT THẾ
入 世-出 世
E: To enter in the life, to become a monk.
F: Entrer dans la vie, devenir un religieux.
Nhập: Vào, đi vào, đem vào, trái với Xuất. Thế: đời. Xuất: đi ra.
- Nhập thế là vào đời, bước vào cuộc đời, tức là đi ra gánh
vác việc đời, tham gia vào các mặt hoạt động của xã hội.
- Xuất thế là bước ra khỏi cuộc đời, không tham gia vào các
hoạt động của xã hội nữa, tìm nơi vắng vẻ để tu hành, ẩn thân
luyện đạo.
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Nhập thế là HÀNH, xuất thế là TÀNG. Trong sách Luận Ngữ
có câu: Dụng chi tắc hành, xử chi tắc tàng. Nghĩa là: Dùng thì
ra làm quan, không dùng thì ở ẩn.
Kinh Dịch cũng có câu: Quân tử chi đạo, hoặc xuất hoặc xử.
Nghĩa là: Cái đạo của người quân tử, hoặc là ra làm quan (nếu
vua cần dùng), hoặc là ở ẩn (nếu vua không dùng).

NHẬP THỂ
入體
(Nhập thể là đem Thần sáng vào mình đặng êm sáng)
Nhập thể là Nhập vào thể hài của con người, nghĩa là thể hài
tiếp nhận ân điển Thiêng liêng. Kinh nói "Cầu các Đấng Chơn
Linh nhập thể" tức là Cầu xin Đấng Chơn Linh ban cho thể hài
này tiếp được điển huyền diệu thiêng liêng, hay nói cách khác,
là tiếp được ân điễn của Đấng Chơn Linh nhập vào.
Kinh Nhập Học có câu:
"Cầu khẩn Đấng Chơn Linh nhập thể,
"Đủ thông minh học lễ học văn."

NHẬP TỊNH
入靖
E: To enter into the contemplation.
F: Entrer dans la contemplation.
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần Đạo được Đức Chí-Tôn dạy cách
tham-thiền, khi biết tham thiền rồi mới nhập tịnh, nhưng nhập
tịnh không phải dễ, chỉ sai một tí, sót một chút, là có thể hỏng
cả cuộc đời; nhập tịnh mà không tới thì bị hôn-trầm là ngủ gục,
còn nhập tịnh mà quá mức thì phải điên đi mà chớ! Nhập Tịnh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mà đúng rồi, cần phải chờ các Đấng thiêng liêng mở huệquang-khiếu nữa mới xuất hồn ra được, con đường mà chơnthần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là Con đường Thiêng liêng
Hằng sống đó vậy. Chính Bần-Đạo được Đức Chí-Tôn mở
Huệ-quang-khiếu nên mới được về hội-kiến với Đức Chí Tôn
và đã học hỏi được nơi Đức Chí-Tôn nhiều điều bí-yếu, bí
trọng."
Đức Hộ-Pháp Nhập Tịnh ba tháng nơi Trí Huệ Cung:
Đức Ngài thuyết tại Đền Thánh, ngày 17-04- Tân Mão (1951)
"Kể từ ngày nhập tịnh nơi Trí Huệ Cung, chắc con cái Đức Chí
Tôn đều đánh dấu hỏi? Đức Hộ Pháp nhập tịnh để làm gì?
Muốn làm gì? Nghĩa lý gì mà nhập Trí Huệ Cung trong ba
tháng nay? - Vậy Bần Đạo giải rõ hành tàng trong ba tháng mà
Bần Đạo đã làm, cái hành tàng đó cũ kỹ chớ không mấy lạ gì.
Cái hành tàng về mặt Đạo giống như 40 ngày của Đức Chúa
Jésus ra ngoài sa mạc cầu khẩn với Đức Chí Tôn ban bố hồng
ân cho toàn nhơn loại, đặng đem cơ quan Cứu thế của Ngài
giao cho khắp xã hội nhơn quần được hưởng, giống như Đức
Thích Ca vào vườn Bồ đề ngồi thoàn định đặng xin giải thoát
cho chúng sanh. Còn về mặt thế, nó giống như Vua David vì
tội tình nhơn loại mà buổi nọ ra đồng Sa mạc cầu đảo, xin giải
pháp cứu khổ cho dân Y-sơ-Ra-Ên, giống như Vua Hạ Võ mặc
hài gai đội nón lá, chịu phong trần đặng cầu đảo cho quốc dân
khỏi tội. Muốn nói rõ hành tàng căn mạng của toàn thể nhơn
loại và toàn thể quốc dân Việt Nam đã làm cho Bần Đạo phải
chịu ba tháng nơi chốn tịch mịch, để cầu khẩn với Đức Chí
Tôn ban hồng ân đặc biệt đặng cứu rỗi lấy họ, là đem cơ quan
Cứu khổ của Ngài đã thiệt hiện cho toàn thể nhơn loại nhứt là
sắc dân yêu ái đồng chủng cùng Bần Đạo là sắc dân Việt
Nam. Chúng ta thử hỏi, một người tượng trưng tinh thần của
một dân tộc, tinh thần đạo đức cho nước Việt Nam đã có sứ
mạng đem tinh thần đạo đức ấy cứu khổ cho thiên hạ, sửa lại
cái hành tàng hung ác của người đời cho thành giọt nước
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Thiêng liêng của Đức Chí Tôn, nước Thiêng liêng đạo đức của
Ngài gội rửa con đường Thánh Đức cho sạch-sẽ đừng cho
nhơ bẩn, ấy là nước chí Thánh của Ngài, cầm giọt Cam lồ
đem rưới khắp toàn thể con cái của Ngài tức là cả chúng sanh
nơi mặt địa cầu nầy, người ấy còn phải làm thế nào hơn?
Ôi! Cái cao vọng buổi nầy ai cũng muốn làm, được hay chăng
không phải do quyền của mình, kẻ xin thì khác, mà kẻ cho lại
khác. Hại thay, tạo nghiệp của nhơn loại từ khi có nơi mặt địa
cầu nầy, đến bao giờ mới bảo vệ được sanh mạng của họ,
cấp tiến trong con đường giải khổ, họ đã gây thêm trong sự
nghiệp của họ tội chướng thì nhiều, mà phúc hậu lại ít, biểu
sao không có trường lưu huyết!.Nếu chúng ta dở lịch sử ra
xem từ năm mươi năm nay, khởi đầu thế kỷ hai mươi dĩ chí
đến 1951, không buổi nào nhơn loại hưởng đặng hanh phúc
Hòa bình, chỉ tương tàn tương sát với nhau mà thôi. Nếu
không có quyền năng Thiêng Liêng kia thì Bần Đạo nói quả
quyết rằng: Không ai cứu chữa tội tình nhơn loại được. Chúng
ta thương nhơn loại không bằng Cha sanh ra con, đã sanh họ
ra vừa hình thể, vừa linh hồn tức là Đại Từ Phụ. Ngài đã cầm
quyền sanh mạng của nhơn loại mà không cứu chữa tội tình
của nhơn loại được, phải chịu khoanh tay ngồi để lụy, vì căn
quả của nhơn loại đã định vậy. Chính mình Đức Chí Tôn cũng
không phương sửa cải, nếu có phương sửa cải, thì không cần
gì Bần Đạo phải vào Trí Huệ Cung cầu khẩn, Ngài đã làm
trước rồi.
May thay! Nhờ đạo tâm của toàn Thánh Thể của Ngài và toàn
con cái nam, nữ cũng vậy, nhứt là đám thiếu niên đã làm cho
cảm động Đức Chí Tôn, nên Ngài cho Bần Đạo hội diện cùng
quyền năng thiêng liêng bốn phen trong ba tháng. Bần Đạo nói
rằng: Cái định mệnh của nhơn loại, cũng như cái định mạng
của toàn thể quốc dân Việt Nam, trong giờ phút nầy ở trong
tay Đức Chí Tôn và Bần Đạo dám quả quyết rằng: Luật nhơn
quả của nhơn loại chưa hết thì chưa tạo hạnh phúc được. Cái
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mơ vọng của thiên hạ đạt đặng cùng chăng là khi nào khối
Thánh đức của họ cao hơn phàm tâm của họ, thì giờ phút ấy
hạnh phúc của họ mới có, và cơ quan cứu khổ của Đức Chí
Tôn mới thiệt hiện được."

NHẬP XÁC
入殻
(Nhập là vào. Xác là thể xác). Nhập xác là một hình thức
đồng, bóng. Thường là một hay nhiều hồn người chết nhập
vào xác thể của người sống, theo luật "đồng thanh tương ứng"
thì họ mới nhập được. Một là hoặc con cái đã chết, hoặc
người thân. Hai là người yêu mà chẳng may người này chết
trước;
khi mà họ có điển lực hợp nhau thì mới nhập xác được. Thông
thường là đẳng cấp thấp mới "Nhập xác". Còn đẳng cấp cao
hơn thì giáng điển linh qua Cơ Bút. Có rất nhiều vấn đề nhập
xác thường là xin tu theo Đạo Cao-Đài, như trước đây vào
khoảng 1990 có một người đàn bà ở Bến Tre đau bịnh oằnoại, nhưng cố đòi về Tòa-Thánh giải bịnh, thì ra có hơn 3.000
vong linh người Chàm xin nhập môn tại Tòa-Thánh. Nhân viên
Lễ viện phải ghi chép hằng ba ngày, tên họ kể ra hoàn toàn
khác nhau, có vong đến hơn một ngàn tuổi. Vấn đề "Nhập xác"
hay đồng bóng đối với Đạo Cao-Đài hoàn toàn bị ngăn cấm.
Câu chuyện thât "Thuở Đức Hộ-Pháp lên Nam Vang, một hôm
ông Thừa sử Huỳnh Hữu Lợi và Bà Chí-Thiện Hương Nhâm
đến thỉnh Đức Hộ-Pháp đi viếng Đế Thiên Đế Thích, vì nhận
thấy Thầy không vui. Ông Bà đưa xe du lịch đến rước Thầy, có
tài xế lái. Gần đến nơi thì bỗng xe bị hư máy. Tài xế sửa mãi
không được, Thầy mới ra tay sửa cũng không xong. Thoạt
trông thấy một lùm cây cổ thụ phía trong, Thầy bảo cả thảy
đẩy xe vô đó có bóng mát nghỉ rồi sẽ tính sau. Xe vô đó rồi thì
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thấy một cái miễu xem vẻ xơ-xác, hầu như bỏ hoang, không ai
tu bổ.
Ông Bà Huỳnh Hữu Lợi quét dọn một chỗ trước miễu, lót lá
cây mời Thầy ngồi, đoạn bày thức ăn và thức uống cạnh đó.
Thình lình Bà Chí-Thiện ợ-ngáp, giống y như lên đồng. Thầy
rầy, hỏi duyên cớ, bà thưa rằng: Có chơn linh nhập xác, xin
Thầy cho phép trình bày. Thầy chấp thuận. Chơn linh bạch
cùng Đức Hộ-Pháp rằng: Thuở xưa là một Công Chúa phạm
tội nên bị phạt ở tại miễu xơ xác, chờ khi nào có Đức Phật đến
giải oan mới được siêu thăng, vì thế chơn linh mới phá máy xe
cho ngừng tại đây.
Thầy dạy tài xế ra xe rồ máy xem thử, thì xe nổ máy như
thường. Thầy mới biểu Ông Bà Thừa sử cùng Tài xế đọc Kinh
Giải oan, rồi Thầy làm phép Giải oan cho vong hồn.
Vong hồn bái tạ Thầy và xin cho thêm một chút thời giờ để trò
chuyện cùng Bà Hương Nhâm: vì Bà Nhâm trước kia là Chị
của Công Chúa.
Bữa nọ, Đức Hộ-Pháp đến nhà Ông Bà Thừa Sử Lợi, hai ông
bà có nuôi một con chó rất khôn, ông cưng nó đến nỗi cho chó
ngủ chung với ông ban đêm. Thầy ngõ ý xin con chó, ông bà
giả vờ nói khoả lấp.
Lần thứ nhì, Thầy đến nhà xin nữa, cũng y như lần trước. Lần
thứ ba, Thầy lại đến hỏi con chó, Thầy mới cho biết: Thầy
không cần dùng con chó làm gì. Sở dĩ xin nó là để giải oan
nghiệt tiền khiên cho ông Thừa sử. Thầy bảo: con chó là đứa
bạn giúp việc nhà cho ông Lợi. Trong một kiếp trước, ông làm
Thông ngôn Toà án Pháp, hôm ấy ông cần đi làm việc, nên
đứa bạn lo sẵn ghe hầu cho ông.
Giữa đường, tên bạn cải cọ với ông, ông giận quá, đánh nó,
nó né tránh nên lọt xuống sông chết chìm. Trở về nhà, ông nói
với cha mẹ nó rằng: nó lơ đễnh nên té sông chết. Do phạm tội
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này nên khiến con chó nói trên lọt vào gia đình ông mới có dịp
trả oán. Chó chờ có một vị nào đó trong Hoàng gia Cao Miên
đi ngang nhà chủ nó, nó sẽ nhảy ra cắn chết, cho ông Lợi sẽ bị
táng gia bại sản, lại thêm tù tội.
Ông giựt mình, tự nhủ rằng: Thầy biết ông làm thông ngôn
ngoài đời trước kia thì vụ con chó có thật.
Khi Đức Hộ-Pháp về, ông bà biểu con chó theo Thầy, nó riu
ríu đi theo, một tuần sau nó chết".

NHỊ BÁ
二百
Nhị bá: là 200. Nghĩa là từ khi làm tuần Cửu cửu cho người
chết rồi (9x9) là 81 ngày. Bắt đầu sau ngày ấy đếm đủ 200
ngày thì làm Tiểu-Tường.
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

NHỊ BẤT DU ĐẠO
Theo TÂN LUẬT: Chương IV: Ðiều Thứ 21:
"Hễ nhập môn rồi phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới
Cấm. Đây là điều thứ Nhì trong Ngũ giới cấm là "Nhì Bất Du
Ðạo" là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc
mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của
rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người mà lợi
cho mình, cờ bạc gian lận".Vì sao không được trộm cắp?
Thầy dạy. Các con: "Ôi! Thầy sanh ra các con thì phải yêu
trọng các con chẳng cùng, mà Thầy cho các con đến thế giới
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nầy với một Thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy,
không ăn mà sống, không mặc mà lành, các con lại không
chịu, nghe điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải bị
đọa, dâm cho phải bị đày, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền
cầu lợi.
Lợi: Thầy cũng đã dành cho các con chung hưởng cùng nhau,
mà cũng vì tham, đứa chứa nhiều, đứa chịu đói.
Quyền: Thầy cũng ban cho các con in như Thầy đã ban cho
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, hầu cho đủ thế kềm thúc lấy
nhau đặng giữ vẹn Thánh chất yêu sanh của Thầy, mà quyền
ấy trở nên một cơ thể buộc trói nhơn sanh trong vòng tôi mọi.
Ôi! Thảm thay! Cái thất vọng của Thầy nên ghê gớm! Các con
có hiểu vì sao mà cả nhơn sanh gian tham chăng? Thì cũng
muốn cho nhiều sanh mạng chịu phục dưới quyền thế lợi lộc
đó. Vậy sự yếu trọng của con người là nạn cơm áo. Nắm chặt
quyền phân phát cơm áo thì chưa ai đã chịu thọ sanh nơi thế
nầy lánh khỏi. Muốn cho đặng quyền hành ấy thì làm thế nào?
Dùng hết mưu chước quỉ quyệt thâu đoạt cho đặng lợi lộc
quyền thế cho nhiều, vì vậy mà đời trở nên trường hỗn độn,
tranh tranh đấu đấu, giựt giựt giành giành, gây nên mối loạn,
nhơn loại nghịch lẫn nhau, giúp cho phép Tà quyền, mạnh
hơn, yếu thiệt, mất phép công bình thiêng liêng Tạo hóa. Cái
trường thảm khổ của thế gian cũng do nơi đó mà ra. Vậy:
Gian tham đã thâm nhập vào lòng thì lòng hết đạo đức.
Tham gian nhập vào nhà thì nhà không chánh giáo.
Tham gian đã nhập vào nước thì nước hết chơn trị.
Tham gian đã lộng toàn thế giới thì thế giới hết Thánh, Thần.
Thầy không cần nói, sự gian tham có thể giục các con lỗi đạo
cùng Thầy mà bị lắm điều tội lỗi. Ấy vậy, gian tham là trọng
tội".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

111

NHỊ CA
Nhị Ca 二哥: Anh thứ hai (Sau đại ca: anh cả).
Bát Nương giáng Cơ nói chuyện với Nhị Ca của quí Tiên
Nương là Đức Hộ-Pháp. Thuở tiền khai Đại-Đạo Thất Nương
Diêu-Trì-Cung đến trước tiên và dùng thi văn xướng họa với
ba ông: Cao Quỳnh Cư là Đại Ca (Thượng phẩm), Phạm Công
Tắc là Nhị Ca (Hộ-Pháp), Cao Hoài Sang là Tam Ca (Thượng
Sanh), còn nàng xưng là Tứ muội, có mấy lời:
"Em chào mấy anh. Cười... Đứng dậy mà.!
Nhị Ca! Cả Diêu Trì Cung đều mừng cho danh thể Hiệp Thiên
Đài, nhứt là Phật Mẫu thì hơn hết, nên vội vàng tư mật ý qua
Thái Thượng Lão Quân cám ơn Người đã đệ ý chí vào Ngọc
Hư Cung lúc trước.
Em nên dặn Anh nhớ bài thi của Lịnh Mẫu gởi cho Anh buổi nọ
đa nghe! Anh cứ do nơi Đức Lý Giáo Tông mà cầm quyền trị
thế thì sẽ đắc thắng, chẳng chi phòng ngại. Nghe bài thi nầy
và giữ y nguyên sở-vọng của Anh thì nên việc cả.
THI
Cầm mối Thiên thơ đã phải hồi,
Định an hoàn võ một mình thôi.
Xô non tuy chẳng tài ông Bá,
Dựng núi đã hay phép chú Hồi.
Thẳm thẳm ngàn trùng kìa Ngọc các,
Vơi vơi muôn dặm ấy Thiên lôi.
Chuyển luân cơ tạo quyền dự trữ,
Nương phép thiêng liêng gánh nghiệp Trời.
- Ngâm đi ông Phật mập.
Mấy đứa em nhỏ đợi chị, lễ Giáng sanh mới cho kẹo.
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NHỊ CHÂU CHƠN VÕ
Nhị Nương
NHỊ châu Chơn võ nhớ cùng không,
NƯƠNG cõi Thiên cung gởi bóng hồng.
KÍNH tặng vài câu mừng bạn cũ,
TẶNG người hiếu hạnh chịu phòng không
(Nhị Nương Diêu Trì Cung)
Đức Chí-Tôn dạy:"... Kế đó là Đại Thiên thế-giái, kế là Thượng
phương thế-giái là chỗ Đức Tây-Vương-Mẫu ngự nơi Cung
Diêu Trì, gần đó có vườn Ngạn Uyển Bàn-Đào, Ngũ nhạc
Bồng lai Nhược-thủy. Các Đấng thiêng-liêng Nam Nữ hằng-hà
sa số lâu đài cung điện toàn bằng ngọc-ngà châu báu, hỗ
phách san hô, Điện đài lãng phương trong cảnh Nhị châu
chơn võ."

NHỊ CHÚA
二主
Nhị Chúa tức là hai Chúa; nhắc lại thời Chúa Trịnh và Chúa
Nguyễn phân tranh chia đôi Nam- Bắc lấy sông Gianh làm giới
tuyến, cũng vì giành nhau ngôi báu, làm cho muôn dân thống
khổ, lưu lại cái nhục cho giống nòi, âm vang còn đó:
Ôi Việt Nam! Cùng Việt Nam gây hấn!
Muôn ngàn năm để hận cho dòng sông!
Mộng bá vương Trịnh-Nguyễn có còn không?
Nhục nội chiến non sông còn in vết!
Đức Vô Danh Tiên Trưởng giáng cơ có dạy về việc ấy:
"Nếu ai hỏi Đức Trạng Trình, đời là thế nào? - Thì Ngài sẽ nói
rằng: Tấn tuồng nhị Chúa diễn lại mà thôi, không hơn không
thiệt. Ôi! là công danh, quyền lợi, hám vọng của đời vốn bấy
nhiêu thôi, mà đã gây biết bao nhiêu thảm khổ: trung, nịnh,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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gian, ngay, trò đời vẫn vậy. Thử hỏi ngôi Nguyễn, ngôi Trịnh
nay đã còn gì? Ham mà chi? Muốn mà chi? Hai mươi ba triệu
diệt vong thống khổ".
Hộ Pháp Thiên Tôn đem hết trí não tinh thần chấn hưng quốc
vận. Ai đã nghĩ đến như Ngài đặng toan giúp sức, giờ phút nầy
toàn cầu đều loạn lạc, nhứt là hai đảng phái Trung Hoa e
không khỏi gây nên đại chiến. Ai cũng mơ mộng thống nhứt
hoàn cầu, cầm quyền bá chủ. Nạn diệt vong vì võ lực hầu kề
thì cơ tận diệt nhơn sanh không phương tránh khỏi.
Thoảng như Bần Đạo hỏi thử các vị Thiên mạng rằng: Địa cầu
sẽ chia hai một thời gian ngắn, các Ngài chịu hơn hay là muốn
chia đôi khu vực Nga- Mỹ tranh hùng, xin nói thử.
Đức Hộ Pháp nói: - Không muốn cái nào hết.
Thoảng vì oan nghiệt nhơn sanh phải chịu quả báo như thế ấy
thì mới nghĩ sao?
Bảo Đạo bạch: - Thà chọn điều thứ nhứt.
Cười!... Thì Thiên cơ cũng định như thế ấy.
Xin mấy vị thiếu niên nghe:
Tinh thần là chủ, thân là tôi,
Câu vật công danh để miếng mồi.
Mới biết oan gia là nghiệp cả,
Cho hay nghiệt chướng ấy cao ngôi.
Thành nghiêng vạc ngã không yên đứng,
Ngai đóng chông đơm ắt khó ngồi.
Phải mặt trượng phu đâu cũng phận,
Trọng khinh hậu bạc ở ngoài môi.
Muốn cứu vãn tình thế nước Việt, cả quốc dân nên cố gắng.
Hộ Pháp Thiên Tôn an lòng, chẳng đến nỗi nhơ danh Đạo
phòng sợ. Ai kia cầu Đạo, chớ Đạo chưa dễ cầu ai. Xin Ngài
đừng thắc mắc".
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NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI
E: Two tangible palaces.
F: Deux palaces tangibles.
Nhị: Hai, thứ nhì. Hữu hình: có hình thể thấy được. Đài: toà
nhà cao lớn. Nhị hữu hình đài là hai đài có hình thể nơi mặt
thế nầy. Đó là Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.
Đức Chí Tôn lập Đạo Cao Đài với hình thể 3 Đài: Bát Quái
Đài, Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Bát Quái Đài do Đức
Chí Tôn chưởng quản.
Hiệp Thiên Đài chia ra hai phần gồm: Hữu hình và Vô hình, do
Đức Hộ Pháp chưởng quản.
Cửu Trùng Đài cũng phân ra hai phần gồm: Hữu hình và Vô
hình, do Đức Giáo Tông chưởng quản.
Giáo Tông của Đạo Cao Đài là Đức Lý Thái Bạch. Ngài là
Đấng Đại Tiên Trưởng nơi cõi thiêng liêng, cầm quyền điều
khiển nền Đạo nơi mặt hữu hình nầy phải thông qua cơ bút.
Nếu tổ chức cơ bút chậm trễ thì sự điều khiển của Ngài cũng
chậm trễ theo. Do đó, Đức Lý Thái Bạch giao quyền Giáo
Tông hữu hình tại thế cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt
để điều khiển phần hữu hình cho được lẹ làng, đối phó kịp thời
những biến chuyển của nền Đạo, còn quyền Giáo Tông Vô
hình vẫn do Đức Lý nắm giữ. Do đó, toàn đạo gọi Ngài
Thượng Trung Nhựt là Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.
(chữ Quyền để chỉ rằng Ngài chỉ nắm có nửa quyền Giáo
Tông mà thôi.)
Khi Đức Quyền Giáo Tông đăng Tiên, Đức Lý Thái Bạch mới
trao quyền Giáo Tông tại thế cho Đức Phạm Hộ Pháp nắm
giữ. Do đó, Đức Phạm Hộ Pháp xưng là:
Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài: "Hiệp Thiên và
Cửu Trùng." Khi Đức Phạm Hộ Pháp qui Thiên thì quyền
Chưởng quản Cửu Trùng Đài hữu hình tại thế giao hoàn cho
Đức Lý Thái Bạch.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỊ NGOẠT THẬP NGŨ PHÂN TÁNH GIÁNG SANH
二月十五分性降生
Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo.
(Nhị ngọat: Tháng hai âm lịch; chữ Ngoạt còn đọc là Nguyệt,
có hai nghĩa: Một nghĩa là Mặt trăng, một nghĩa là tháng âm
lịch; vì Âm lịch tính theo sự vận hành của Mặt trăng. Thập ngũ:
ngày 15 âm lịch gọi là ngày Rằm). Tức nhiên Đạo học cho
rằng Đức Thái Thượng Lão Quân giáng sanh vào ngày Rằm
tháng hai Âm lịch. Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay từ Trung
ương đến địa phương, cứ đến ngày này là toàn Đạo thiết Lễ
Đại Đàn Cúng kính, gọi là Vía Đức Thái Thượng Lão Quân (15-2).
Ngày rằm tháng hai, Ðức Thái Thượng chiết chơn linh giáng
sanh xuống cõi trần là Ðức Lão Tử. Ðức Ngài giáng sanh vào
đời vua Võ Ðinh nhà Thương bên Tàu. Vua Võ Ðinh lên ngôi
năm 1324 trước Tây lịch, Ngài truyền ngôi lại cho Tổ Canh
năm 1265 trước Tây lịch.
Ngài có giáng Cơ qua bài thi khoán thủ "Lý Lão-Tử giáng"
LÝ đào mầm tược tượng long lân,
LÃO luyện đơn thành Nhị xác thân.
TỬ phủ ngồi tu lo nấu thuốc,
GIÁNG sanh Thương, đợi Võ Ðinh quân.
(Thương là nhà Thương, Võ Ðinh quân là vua Võ Ðinh)
Nhưng theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, câu chuyện Ðức Khổng
Tử đến hỏi Ðức Lão Tử về Lễ, thì người ta cho rằng Ðức Lão
Tử cùng thời với Ðức Khổng Tử và lớn hơn Ðức Khổng Tử
chừng 30 tuổi. Như vậy, Ðức Lão Tử cũng phải sanh vào thời
Ðông Châu Liệt Quốc.
Nếu theo Truyện Ðông Du Bát Tiên và Bài thi giáng cơ của
Ðức Lão Tử, tạm dùng năm sanh của Ðức Lão Tử là năm vua
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Võ Ðinh lên ngôi: năm 1324 trước Tây lịch, thì Ðức Lão Tử
giáng sanh trước Ðức Khổng Tử là: 1324 - 551 = 773 năm
Như vậy, chẳng lẽ Ðức Lão Tử đã sống hơn 800 năm cho đến
khi gặp Ðức Khổng Tử hay sao?
Ðiều nầy, đối với các nhà Khoa học thực nghiệm thì không bao
giờ xảy ra. Nhưng, đứng về mặt tín ngưỡng Tôn giáo và Thần
Linh Học, Ðức Lão Tử có pháp thuật vô cùng huyền diệu cao
siêu, khi thì Ngài trở về cõi Thượng Thiên, khi thì Ngài trở
xuống cõi trần, tùy duyên hóa độ, thì việc Ngài thị hiện xuống
cõi trần để gặp Ðức Khổng Tử là một trường hợp tùy duyên
hóa độ của Ngài mà thôi (Theo tài liệu HT. Hồng)

NHỊ NGUYÊN LUẬN
E: Dualism.
F: Dualisme.
Nhị nguyên luận: Luận thuyết về hai đầu mối của trần gian
(còn gọi là Nguyên-lý Âm-Dương đại biểu là hai quẻ Càn
Khôn).
Nhị: Hai, thứ nhì. Nguyên: khởi đầu. Luận: bàn luận với đủ lý
lẽ. Nhị nguyên là hai cái mối khởi đầu có bản thể khác nhau,
đối lập nhưng bổ sung nhau, để từ đó giải thích sự tạo thành
vạn vật và các hiện tượng trong Vũ trụ. Đối lập với Nhị nguyên
là Nhứt nguyên.
Một cách tổng quát, Nhị nguyên luận là học thuyết chủ trương
thế giới và tất cả những gì tồn tại đều cấu thành do hai bản thể
có tính cách khác nhau, độc lập với nhau, đấu tranh với nhau
nhưng không tiêu diệt nhau mà bổ sung nhau.
Thí dụ: - Con người được cấu thành bởi hai yếu tố: thể xác và
linh hồn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

117

Vũ trụ có 2 nguyên khởi là: Âm và Dương.
Nhị nguyên luận coi vật chất và tinh thần là hai bản nguyên
như nhau. Việc tách rời tinh thần và vật chất theo quan điểm
Nhị nguyên luận dẫn đến chủ nghĩa Duy tâm. Nhị nguyên luận
là cơ sở của thuyết Tâm Vật song hành.

NHỊ NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: Second Muse.
F: Seconde Muse.
NHỊ NƯƠNG muốn hỏi rằng ai là người Khách Đạo có tinhthần văn chương cao đẹp? Ai được gọi là Tửu Thánh Thi
Thần, siêu-phàm thoát tục trong cõi trần hoàn này? Nhị Nương
tuy là mang tiếng "Hồng-quần" là giới Nữ xưa nay chịu phận
thiệt-thòi trong trần thế, nhưng Nàng vốn là một bậc Nữ-lưu
trong đời, tài năng quán thế mà chẳng chút luyến-lưu gì cái đời
tạm này, lòng cũng vẫn mến hoài nơi Tiên cảnh. Bà Muốn
nhắn-nhủ khách trần-ai phải biết phân biệt giả chân, đâu là
khinh đâu là trọng mà tìm về cảnh thật của cõi Hằng sinh.Cõi
Trần là tạm sống ở thác về có chi đâu! Bửu pháp của Nhị
Nương là LƯ HƯƠNG trong có cắm 3 cây hương: thể hiện
tam hồn của chúng sanh (Sanh hồn, Giác hồn và Linh hồn).
lửa biểu hiện cho Thần."Thần cư tại nhãn" ấy là Mắt vậy. Nhị
Nương có nhiệm vụ cai quản vườn Đào của Đức Diêu Trì Kim
Mẫu, đón tiếp các chơn hồn trở về, mở tiệc trường sanh thết
đãi, rồi đưa các chơn hồn đến Ngân Kiều, cỡi Kim quang lên
chầu Ngọc Hư Cung. Bài
Thài Hiến Lễ Nhị Nương Diêu-Trì-Cung:
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CẨM tú văn chương hà khách Đạo?
Thi Thần tửu Thánh vấn thuỳ nhân?
Tuy mang lấy tiếng hồng-quần.
Cảnh Tiên còn mến cõi trần anh-thư.

Bửu pháp của Nhị Nương là LƯ HƯƠNG trong có cắm 3 cây
hương: thể hiện tam hồn của chúng sanh (Sanh hồn, Giác hồn
và Linh hồn). lửa biểu hiện cho Thần."Thần cư tại nhãn" ấy là
Mắt vậy. Nhị Nương có nhiệm vụ cai quản vườn Đào của Đức
Diêu Trì Kim Mẫu, đón tiếp các chơn hồn trở về, mở tiệc
trường sanh thết đãi, rồi đưa các chơn hồn đến Ngân Kiều, cỡi
Kim quang lên chầu Ngọc Hư Cung.

NHỊ THẬP BÁT TÚ
二十八宿
Là 28 ngôi sao trên trời
Ý nghĩa Nhị thập Bát Tú
Trong vấn đề Đạo pháp không một điều gì xảy ra mà không có
nguyên cớ. Đây là một vấn đề yếu thiết ấy. Vì sao buổi ban
đầu chỉ có 28 vị ký tên vào TỜ KHAI ĐẠO mà không phải là
con số khác. Nếu thật sự các Ngài không cố tình chọn con số
này thì là một huyền vi bí mật đã dành sẵn cho con số huyền
bí này vậy. Chính đây là số ứng nghiệm của Nhị Thập Bát Tú.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

119

Kinh nói: Khí nguyên thuỷ yếm kích mà thành hình Thuỷ kích.
Đó là Tinh của Sao Chổi Huỳnh-hoặc. Thuỷ kích tuỳ theo tuế
kể mà rời chỗ, như Gia lâm 28 Sao thì nảy sanh các tai biến
lành dữ.
Đông phương 7 Sao (ứng Mộc):
Sao Giác 角: chòm sao Giác mệnh danh ban rải uy tín với hai
sao chánh là Thiên Khuyết. Nay Thuỷ kích vào đó thì khiến đại
nhân phải lo, có binh ngoại quốc xâm nhập lãnh thổ, toán tuế
kể bất hoà thì rất hung.
Sao Cang : chòm này có 4 sao chánh, mệnh danh nội triều.
Thuỷ kích vào đó thì dân sinh bệnh chết, năm đó sâu lúa, côn
trùng hại mùa.
Sao Đê 氐 chòm này có 4 Tinh là phủ của Hậu Phi. Thuỷ kích
vào đó là nội cung có hoả tai, có nghịch thần.
Sao Phòng 房 4 Tinh chính là chốn Minh Đường. Thuỷ kích
vào đó là chủ việc động binh, các Tướng phải lo, toán bất hoà
là đại hung.
Sao Tâm 心 4 Tinh chính ứng nơi Thái tử. Thuỷ kích vào đó là
các Vương phải lo. Nếu ở tại Mão mà Tuế kể có Tính, có Cách
là báo tin có thứ dân xâm phạm vào Cung. Năm vua Hán Vũ
Đế chính hoà năm 3, dương lịch năm 90 trước Công nguyên.
Lý Quảng Lợi đầu hàng Hung Nô, ứng năm Canh-Dần, (Thuỷ
kích ở tại Mộc cung) năm đó Thuỷ kích gia vào sao Đê. Năm
đó xảy ra việc các Công chúa và Hậu phi trở nên rất sùng tín
vào "Vu thuật", tháng Tỵ năm đó, nhà vua lấy thêm Thiếp, đầu
hết xảy ra trong Cung Vương và Thái Tử chiến tranh với nhau,
với Hậu phi. Thái Tử và Hoàng Hậu tự sát.
Sao Vĩ 尾 9 Tinh là phủ Hậu phi. Thuỷ kích vào đó là binh
khởi, sĩ tốt lưu vong, nên tu đức để đối phó.
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Sao Cơ 箕 4 Tinh là phủ Hậu phi. Thuỷ kích vào đó là có khẩu
thiệt, tai hoạ kinh khủng cho Hậu phi như năm Tân Hợi (Dl
291, đời Tấn Huệ Đế, Bà Giả Hậu phế Dương Thái Hậu, giết
quan Thái phó Dương Tuấn. Sau nữa vào dương lịch 299, Kỷ
Vì, Bà Giả Hậu phế Thái Tử, giết đi cùng nhiều Vương khác bị
giết như Nhữ Nam Vương là Lượng.
Bắc phương 7 Sao (ứng Thuỷ làm Thuỷ kích)
Sao Đẩu 斗 6 Tinh là Thiên Miếu. Thuỷ kích vào thì nhân quân
mất tước lộc, nếu gặp cửa đóng (đỗ) thì người ăn thịt nhau.
Đời Hán Vũ Đế Nguyên Đỉnh, dương lịch 114 trước công
nguyên, năm đó tuế kể Thuỷ kích rơi vào Sao Đẩu, lại có Bế,
Tính, cửa Đỗ (đóng) năm đó dân ăn thịt nhau vì đói quá.
Những ai đã sông qua năm Ất Dậu 1945 tại các Tỉnh NamĐịnh, Thái bình..cũng được thấy cảnh đói – có nơi xảy ra ăn
thịt người – Mẹ giết con để lấy thịt …đói vào từ tháng Tỵ tới
Ngọ. Năm đó tuế kể Thuỷ kích ở tại Âm đức, cửa đóng, xảy ra
sóng Thần, (ứng năm Ất, Thuỷ kích vào Cung Thuỷ - Kim –
tuyệt khí) toán bất hoà, vô thiên, đã ứng vậy.
Sao Ngưu 牛 6 Tinh là cửa Cấm của Thái Ất chủ việc giết vật
tế thần. Thuỷ kích vào đó là triệu chứng dân đói, việc cày cấy
quí báu, giết hại trâu bò. Ngô Việt binh khởi.
Sao Nữ 女 4 Tinh là phủ của thê thiếp. Thuỷ kích vào đó là nữ
hậu mắc bịnh tật, có hoả tai, lúa vải quí, tiền tài trong ngoài
cạn.
Sao Hư 虛 2 Tinh, phủ của lợn bò, chủ việc chiếm đoạt. Thuỷ
kích vào đó xảy ra việc sửa đổi chính lệnh, chủ tai ương, vua
tôi đều lo vì việc trả giá thách đố …giao dịch, kinh tế, thương
mại.
Sao Nguy 危 3 Tinh chủ chợ Trời. Thuỷ kích vào đó chủ việc
Thổ công, năm bị bịnh chết nhiều, tang tóc, binh đao, tiếng
khóc tràn đầy, vải vóc quí hiếm.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

121

Sao Thất 室 2 Tinh. Cung Thiên Tử. Thuỷ kích vào đó thì đại
nhân mắc mưu, dân bị binh cách, nếu toán tam tài, Thái Ất
không đủ thì nhiều tai biến.
Sao Bích 壁 2 Tinh là phủ văn chương, nghệ thuật. Thuỷ kích
vào đó là văn chương hưng thịnh. Nếu là vượng tướng thì
trọng võ hơn đồ thư. Năm Vĩnh Bình 1 dương lich 58, Thuỷ
kích vào năm Mậu Ngọ, rơi vào Sao Bích thì năm đó nơi nào
cũng mở trường học. Năm Đinh Dậu, đời Đại Minh, Tống Hiếu
Vũ Đế, năm dl 457, Thuỷ kích vào Sao Bích thì tại Lộc châu,
Bắc Kinh lập Vũ học.
Tây Phương 7 Sao (ứng Kim làm Thuỷ kích)
Sao Khuê 奎 6 Tinh là kho khí giới. Thuỷ kích vào đó thì cận
thần, bề tôi bị bỏ rơi.
Sao Lâu 屢 2 Tinh là tù ngục. Thuỷ kích vào đó thì sinh đạo
tặc tại núi rừng, đường sá không thông, lúa gạo thất thu, dân
đói, sinh biến, binh khởi.
Sao Vị 胃 3 Tinh làm nơi tụ họp. Thuỷ kích vào đó thì ngũ cốc
không tốt tươi, binh khởi.
Sao Mão 昴 7 Tinh làm tai mắt trời. Thuỷ kích vào đó thì người
bệnh tật và có chiến tranh lớn.
Sao Tất 蓽 8 Tinh chủ binh lực. Thuỷ kích vào đó thì binh lực
mạnh, có chinh phạt. Ngũ cốc không chín. Năm Ất Mão dl 6
trước công nguyên, đời Hán Ai Đế. Thuỷ kích rơi vào Vị, Mão,
Tất, năm đó bị nạn. Nam phương 19 nước bị nạn hoàng trùng,
tháng 12 năm đó, sâu bọ tràn ngập đất hán trung. Năm đó
động binh khắp nơi.
Sao Tuy 觜 3 Tinh là phủ hành quân. Thuỷ kích vào đó thì đó
tướng phản, ngựa trâu bị sung vào việc quân. Dân bịnh nhiều.
Có cày cấy mà cây cối không mọc.
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Sao Sâm 參 10 Tinh chủ Tướng quân. Thuỷ kích rơi vào đó là
Cung thất phải rời chỗ, binh nhập vào kinh đô. Lại xảy ra Âm
Dương bất điều hoà.
Nam phương 7 sao (ứng Hoả làm Thuỷ kích)
Sao Tỉnh 井 8 Tinh là cửa trời Nam. Thuỷ kích vào đó chủ
sông ngòi đầy nước - có ngoại xâm- có đại hồng thuỷ lạo, binh
đao.
Sao Quỉ 鬼 5 Tinh làm mắt Trời. Thuỷ kích vào đó chủ dân
nhiều bịnh, hậu phi mất thế. Nhiều tử vong, lúa vải quí
Sao Liễu 柳 8 Tinh làm ngục tù. Thuỷ kích vào đó thì dân đói,
dân lưu vong, ly tán.
Sao Tinh 星 7 Tinh làm đô phủ. Thuỷ kích vào đó thì có hoả
tai, vua tôi kình chống nhau.
Sao Trương 張 6 Tinh chủ tông miếu. Thuỷ kích vào đó thì
sinh nhiều đảo lộn, biến đổi, nhiều thuyết ra đời, loạn.
Sao Dực 翌 22 Tinh làm kho thuốc – và chủ sự an lạc. Thuỷ
kích vào đó thì Âm Dương mất thứ tự, mưa nhiều – có loạn,
đời rất xáo trộn, hết thuận hoà.
Sao Chẩn 軫 4 Tinh chủ xe ngựa. Thuỷ kích vào đó thì có tang
vong, có việc lập vua ngoại quốc, có binh loạn, mất thuận hoà,
xáo trộn, nhiễu phiền, rầy rà. Người xưa thường lấy Kể Thần
gia vào Cung Hoà Đức (Cấn) thấy Thuỷ kích rơi vào Sao nào
thì biết lành dữ ra sao. Trong nhiều sách bói, người ta thường
lấy theo lịch 28 sao trực để đặt ra ngày xấu tốt cho các việc: tu
tạo, cưới hỏi, tang ma – cải táng, chôn cất- kiêng kỵ theo lý
giải hình các vật thể ví dụ Sao Tâm là con Cáo (Hồ), sao Vĩ,
con Cọp, sao Đẩu con Cua…Có biết rằng lý giải 28 sao còn có
nhiều cách khác nhau- Cũng không vội tin
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(Trích Thái Ất Thần kinh/ trang 565-568) của Dịch giả Thái
Quang Việt).
Tác động của Tinh tú: "Vạn vật trong vũ trụ dù ở cõi vô hình
hay hữu hình đều được sắp hạng và phân loại theo quy mô
của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh
hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ
hay 49 nhóm. Toàn thể Thái dương hệ của chúng ta đều là sự
biểu lộ của Thượng Đế, mỗi phần tử trong đó đều là một phần
của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân (logo) mỗi vị kiểm soát
một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực,
những con đường vận hà để thần lực Thượng Đế ban rải ra.
Con người có ba thể chính là thể xác, thể vía và thể trí tương
ứng với ba cõi giới Hạ giới, Trung giới và Thượng giới.
Thượng Đế cũng thế:
-Tất cả vật chất trong Hạ giới hợp với thể xác của Ngài.
-Tất cả vật chất cõi Trung giới hợp thành vía của Ngài.
-Tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của Ngài.
Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thượng Đế từ hạt bụi
đến các dãy thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên
chúng ta đều là một phần của Thượng Đế xuyên qua 7 cung –
khi qua đây nó bị thay đổi ít nhiều, tuỳ ảnh hưởng các cung.
Khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng
cung nào tuỳ số lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung
liên hệ." (trích Hành trình về phương Đông của nguyên Phong
dịch)
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NHỊ THẬP TỨ HIẾU
二十四孝
E: Twenty four examples of filial piety.
F: Vingt quatre récits de pitié filiale.
Nhị thập tứ Hiếu là 24 gương Hiếu thảo, gốc từ Trung Hoa.
Đây là 24 gương Hiếu thảo của người xưa bên Tàu. Nhà văn
Quách Cự Nghiệp (1277-1367) đời nhà Nguyên sưu tầm và
biên soạn, truyền qua nước ta. Ở Việt Nam, Ông Lý Văn Phức
(1785-1849) đậu Cử Nhân, làm quan dưới ba triều vua
Nguyễn: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Là một nhà Nho chủ
trương đạo đức, liền dịch truyện Nhị thập tứ Hiếu của Quách
Cự Nghiệp ra thơ song thất lục bát, truyền bá và răn dạy
người đời.
Nho giáo dạy về Nhơn đạo nên lấy chữ HIẾU làn căn bản đạo
đức con người [Kinh Nho giáo: "Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc
thân chi Hiếu"]. Người không hiếu với cha mẹ thì nhứt định
không đạo đức, không dùng được.
Đạo Cao Đài vốn chủ trương Nho Tông Chuyển Thế nên luôn
luôn đề cao Trung - Hiếu - Nghĩa. Đức Hiếu làm đầu trong mọi
đức tánh khác. Trước hết là phải hiếu với cha mẹ nơi cõi
phàm trần, sau đó còn phải hiếu với hai Đấng CHA MẸ thiêng
liêng là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, bởi vì xác thân phàm
do cha mẹ phàm sanh ra và nuôi dưỡng, còn linh hồn và chơn
thần do Đức Chí Tôn và Phật Mẫu tạo ra. Nơi mặt tiền của
Báo Ân Từ trong Nội Ô Toà Thánh Tây Ninh, Hội Thánh cho
đắp 24 bức tranh nổi ghi lại sự tích Nhị thập tứ Hiếu, để nhắc
nhở Tín đồ Cao Đài phải hiếu thảo với cha mẹ. Thứ tự 24 bức
tranh nầy có phần khác với thứ tự trong sách Nhị thập tứ Hiếu
của Lý Văn Phức. Ghi chép lại sự tích theo thứ tự của 24 bức
tranh nầy, kèm theo lời thơ của Ông Lý Văn Phức:
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• Mở đầu
1. Ngu Thuấn
4. Vương Tường
7. Đường Thị
10. Lục Tích
13. Quách Cự
16. Mẫn Tử Khiên
19. Diễm Tử
22. Sưu Kiềm Lâu

2. Hán Văn Đế
5. Ngô Mãnh
8. Khương Thi
11. Vương Thôi
14. Dương Hương
17. Tử Lộ
20. Đổng Vĩnh
23. Hoàng Đình Kiên

3. Châu Thọ Xương
6. Hoàng Hương
9. Đinh Lan
12. Mạnh Tông
15. Thái Thuận
18. Lão Lai Tử
21. Giang Cách
24. Tăng Tử

• Phần kết

Mở đầu:
Người tai mắt đứng trong Trời
Ai là không cha mẹ sinh thành?
Gương treo Đất nghĩa Trời kinh,
Ở sao cho xứng chút tình làm con
Chữ Hiếu niệm cho tròn một tiết,
Thì suy ra trăm nết đều nên.
Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền,
Hiếu hai mươi bốn thơm nghìn muôn thu.
(Lý Văn Phức)
1- NGU THUẤN
Ông Thuấn họ Ngu,
cha là Cổ Tẩu, mẹ là
Ốc Đăng rất hiền đức
mà mất sớm. Cổ Tẩu
có tánh ương gàn, mê
muội, độc ác, cưới vợ
kế, sanh được một con
trai đặt tên là Tượng.
Cảnh mẹ ghẻ con
chồng thật là khắc

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

126

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nghiệt. Em Tượng lớn lên lại rất điêu ngoa và hỗn xược. Cổ
Tẩu thường nghe lời vợ kế mà đày đọa Thuấn. Có lần bà mẹ
ghẻ xui khiến Cổ Tẩu sai Thuấn đi cày ở đất Lịch Sơn, là nơi
có nhiều cọp dữ, mục đích để trừ khử Thuấn. Thuấn nghe lời
cha mẹ không chút than van, đến đó cày đất. Lòng hiếu thảo
của Thuấn cảm động đến Trời cao, khiến cọp dữ không dám
đến gần, voi ra cày đất, chim bay đến nhặt cỏ. Thấy không hại
được Thuấn bằng cách đó, bà mẹ ghẻ lại xúi Cổ Tẩu sai
Thuấn đi đánh cá ở đầm Lôi Trạch, là nơi thường có sóng to
gió lớn nhận chìm tàu thuyền, không ai dám bén mảng tới gần
đó. Thuấn vẫn nghe lời cha mẹ, đến đó đánh cá, sóng gió lặng
yên như ngầm giúp cho người con hiếu thảo.
Dù bị hãm hại nhiều lần, nhưng Thuấn không hề oán trách cha
và mẹ ghẻ, vẫn thương yêu em Tượng, sống hiền hòa hiếu
thuận như không có gì xảy ra, thường lo phụng dưỡng cha mẹ
và van vái Trời Phật cho cha mẹ được sống lâu và em Tượng
được mạnh khỏe luôn. Với tấm lòng cao cả của Thuấn, bà mẹ
ghẻ hồi tâm, ân hận các việc làm độc ác đã qua, trở lại thương
yêu Thuấn. Tiếng hiếu thảo của Ông Thuấn được đồn vang,
đến tai vua Nghiêu đang lo tìm người hiền để truyền ngôi vua.
Vua Nghiêu đem 2 người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh gả
hết cho Thuấn, và sau đó truyền ngôi lại cho Thuấn.
Đức Đại Thánh họ Ngu tên Thuấn,
Buổi tiềm long gặp vận hàn vi.
Tuổi xanh khuất bóng từ vi,
Cha là Cổ Tẩu, người thì ngang ngang.
Mẹ ghẻ lại tánh càng gay gắt,
Em Tượng nên rất mặt điêu ngoa.
Một mình thuận cả vừa ba,
Trên chìu cha mẹ dưới hòa cùng em.
Trăm cay đắng một niềm ngon ngọt,
Dầu tử sanh không chút biến dời.
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Xót tình khóc sớm kêu mơi,
Xui lòng ghen ghét hóa vui dần dần.
Trời cao thẳm mấy từng cũng đến,
Vật vô tri còn mến lựa người.
Mấy phen non Lịch pha phôi,
Cỏ chim vì lượm, ruộng voi vì cày.
Tiếng hiếu hữu xa bay bệ Thánh,
Mạng trưng dung trao chánh nhường ngôi.
Cầm thi xiêm áo thảnh thơi,
Một nhà đầm ấm trăm đời ngợi khen.
2- HÁN VĂN ĐẾ
Vua Hán Văn Đế tên là
Hằng, con của Bạc
Hậu, vợ thứ của vua
Hán Cao Tổ Lưu Bang,
em cùng cha khác mẹ
với Thái Tử Dinh (sau
nầy lên nối ngôi là vua
Huệ Đế), con của Lữ
Hoàng Hậu. Lữ Hậu
không muốn Hằng và
Bạc Hậu ở tại triều
đình, vì sợ tranh giành ngôi Thái tử của con Bà. Vua Hán Cao
Tổ biết vậy nên đưa Hằng ra làm Thân Vương ở đất Đại. Hán
Cao Tổ mất, Thái Tử Dinh lên nối ngôi xưng là Huệ Đế. Huệ
Đế mất sớm, Lữ Thái Hậu lập Thiếu Đế lên ngôi và Bà nhiếp
chánh chuyên quyền. Thừa dịp Lữ Hậu bệnh nặng, các Đại
thần đem binh bắt toàn gia Lữ Hậu giết hết, rước Hằng về nối
ngôi, hiệu là Văn Đế.
Vua Hán Văn Đế nổi tiếng là người hiếu thảo, tánh rất hiền
hòa, được triều thần và dân chúng mến phục. Vua Văn Đế lấy
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đức trị dân, bãi bỏ nhục hình, các lễ cống hiến, miễn thuế
ruộng đất.
Bạc Hậu thường đau yếu luôn. Văn Đế luôn luôn hầu mẹ ngoài
các buổi chầu nơi triều đình, thức đêm canh bịnh cho mẹ. Khi
ngự y dâng thuốc, Văn Đế nếm trước rồi mới dâng cho mẹ
uống.
Từ quan chí dân, ai cũng biết vua Văn Đế là bậc chí hiếu, đều
bắt chước theo. Cả nước được thái bình thịnh trị.
Kìa Văn Đế vua hiền Hán đại,
Vâng ấn phong ngoài cõi thân vương.
Quên mình chức cả quyền sang,
Phụng thờ Bạc Hậu lễ thường chẳng sai.
Đến khi nối ngôi Trời trị nước,
Vẫn lòng nầy săn sắt như xưa.
Mẹ khi ngại gió kinh mưa,
Ba năm hầu hạ thường như một ngày.
Mắt chong bóng, dám say giấc ngủ,
Áo luôn mình dám sổ đai lưng.
Thuốc thang mắt xét tay nâng,
Nếm tường trong miệng mới dâng dưới màn.
Tiếng nhơn hiếu đồn vang thiên hạ,
Thói thuần lương hóa cả lê nguơn.
Hai mươi năm lẽ càn khôn,
Đã sau Tam Đại hãy còn Thành, Khương.
Ấy hai vị đế vương đời trước,
Chữ Hiếu dành đá tạc vàng in.
Còn ra sĩ thứ đẳng hiền,
Điểm xem mấy kẻ tiếng truyền đến nay?
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3- CHÂU THỌ XƯƠNG
Châu Thọ Xương,
người nước Tống, con
của người vợ thứ trong
gia đình họ Châu. Năm
Ông lên 7 tuổi, người
vợ cả đuổi mẹ của Ông
đi, mẹ Ông sang ở đất
Tần.
Thọ
Xương
trưởng thành, được ra
làm quan cho nhà
Tống, nhưng lòng lúc
nào cũng thương nhớ đến người mẹ ruột.
Đến đời vua Tống Thần Tông, Ông xin từ quan để đi tìm mẹ.
Khi ra đi, Ông thề rằng, nếu không tìm thấy mẹ thì nhứt định
không trở về nhà.
Ông đi khắp nơi, may đến đất Đồng Châu thì gặp mẹ. Xa cách
nhau năm chục năm, nay mẫu tử đoàn viên. Ông xin rước mẹ
về ở chung nhà đặng dễ bề phụng dưỡng.
Châu Thọ Xương làm quan Tống đại,
Mẹ sanh ra bảy tuổi lìa lòng.
Bởi vì đích mẫu chẳng dung,
Đem thân bồ liễu bạn cùng nước non.
Muôn ngàn dặm mẹ con xa khuất,
Năm mươi năm Trời Đất bơ vơ.
Sanh con những tưởng cậy nhờ,
Cái thân sung sướng bây giờ mà chi!
Từ quan chức quyết đi tìm tõi,
Nặng lời thề nói với gia đình.
Thân nầy chẳng gặp từ thân,
Thì liều sống thác với thân cho đành.
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Trời đâu phụ tấm thành hiếu tử,
Chốn Đồng Châu bỡ ngỡ gặp nhau.
Nét mừng ai vẽ nên đâu,
Mẹ đầu nhuộm tuyết, con đầu hoa râm.
Đã bỏ lúc than ngầm khóc ngậm,
Lại vầy nên trên ấm dưới êm.
Cho hay máu chảy ruột mềm,
Chẳng Trời, ai tưởng còn tìm được đây.
4- VƯƠNG TƯỜNG
Vương Tường, sanh
đời nhà Tấn, mồ côi
mẹ từ nhỏ, sống với
cha và bà kế mẫu khắc
nghiệt. Bà mẹ ghẻ
thường hay thêu dệt
nói xấu Vương Tường
làm cho cha cũng lần
lần ghét bỏ Vương
Tường.
Dầu
vậy,
Vương Tường vẫn rất
hiền hòa hiếu hạnh. Vào tiết đông băng giá, mẹ ghẻ đòi ăn cá
tươi. Vương Tường đi ra bờ sông, mặt sông đóng băng, ông
nằm trên băng tìm kẻ hở để bắt cá. Bỗng nhiên, băng chỗ đó
nứt ra, hai con cá chép theo đó vọt lên. Vương Tường mừng
quá, túm bắt đem về làm món cá tươi dâng lên kế mẫu. Kế
mẫu cảm động, nhận ra tấm lòng hiếu thảo của Vương Tường,
ân hận những điều sai trái do bà gây ra trước đây, nên trở lại
thương yêu Vương Tường.
Ngươi Vương Tường cũng là đời Tấn,
Tủi huyên đường sớm ẩn bóng xa.
Mẹ sau gặp cảnh chua ngoa,
Tiếng gièm thêu dệt với cha đủ điều.
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Lòng cha chẳng còn yêu như trước,
Lòng con thường chẳng khác như xưa.
Mẹ thường muốn bữa sanh ngư,
Giá đông trời lạnh bây chừ tìm đâu?
Trên giá đóng quyết cầu cho thấy,
Cởi áo nằm rét mấy cũng vui.
Bỗng đâu giá lở làm hai,
Lý ngư may đặng một đôi đem về.
Bữa cung cấp một bề kính thuận,
Mẹ cha đều đổi giận làm lành.
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hả tình cũng thôi.
5- NGÔ MÃNH
Ngô Mãnh, sanh vào
đời nhà Tấn, mới 8 tuổi
đã biết hiếu thảo với
cha mẹ. Nhà rất nghèo
đến nỗi không tiền mua
mùn. Đêm hè nóng
nực, muỗi bay nhiều
hằng đàn, Ngô Mãnh
sợ cha mẹ bị muỗi đốt,
mà lại không dám đập
muỗi vì sợ cha mẹ
nghe động thì thức giấc, nên liền cỡi trần ra, nằm phía ngoài
để cho muỗi bay đến đốt mình cho no máu, khỏi bay vào đốt
cha mẹ.
Tấn Ngô Mãnh tuổi thì lên tám,
Lòng sự thân chẳng dám khi nhàn.
Cực vì một nỗi bần hàn,
Có giường trong đặt, không màn ngoài che.
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Trời đương buổi đêm hè nóng nảy,
Tiếng muỗi kêu vang dậy dường mưa.
Xót thay hai đấng nghiêm từ,
Để người chịu muỗi, bây chừ biết sao?
Nghĩ da thịt phương nào thay lấy,
Quyết nằm trần, muỗi mấy chẳng xua.
Dằn lòng cho muỗi được no,
Để người êm ái giấc hòe cho an.
Tuổi tuy bé mà gan chẳng bé,
Dạ ái thân đến thế thì thôi.
Cho hay phú tính bởi Trời,
Những đau trong ruột dám nài ngoài da.
6- HOÀNG HƯƠNG
Hoàng Hương, tự là
Văn Cường, người đời
Hậu Hán, mới 9 tuổi thì
mẹ mất. Hoàng Hương
thương nhớ mẹ khóc
thảm thiết, thờ cha rất
mực cung kính, thức
khuya dậy sớm hầu
cha, không dám xao
lãng. Vào mùa đông,
Hoàng Hương nằm ủ
vào chăn chiếu để truyền hơi ấm cho cha khỏi lạnh; đến mùa
hè thì quạt màn gối cho cha được mát mẻ luôn. Nhờ vậy mà
người cha sống thoải mái vui tươi, không biết có mùa đông
hay mùa hè. Quan Thái Thú Lưu Hộ ở quận biết Hoàng
Hương là người con hiếu nên làm sớ tâu lên vua Hán xin ban
thưởng để làm gương tốt cho mọi người.
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Đời Hậu Hán Hoàng Hương chín tuổi,
Khuất bóng từ dòi dõi nhớ thương.
Hạt châu không ráo hai hàng,
Tiếng hiền đồn dậy trong làng đều khen.
Thờ nghiêm phụ cần chuyên khuya sớm,
Đạo làm con chẳng dám chút khuây.
Khi trời nắng hạ chầy chầy,
Quạt trong màn gối hơi bay mát dầm.
Trời đông buổi sương đầm tuyết thắm,
Ấp hơi mình cho ấm chiếu chăn.
Nhờ con cha đặng an thân,
Bốn mùa không biết có tuần hạ đông.
Tiếng hiếu kỉnh cảm lòng Quận Thú,
Biển nêu treo chói đỏ vàng son.
Cho hay tuổi trẻ mà khôn,
Ngàn xưa sớm biết đạo con mấy người.
7- ĐƯỜNG THỊ
Đường Thị, vợ nhà họ
Thôi, ở với cha mẹ
chồng rất hiếu thảo.
Mẹ chồng quá già,
răng đã rụng hết,
không còn nhai cơm
được nữa, Đường thị
phải hằng ngày tắm
rửa sạch sẽ, rồi cho
mẹ bú để nuôi mẹ.
Nhờ vậy mà mẹ chồng
được sống thọ.
Cám ơn nàng dâu đã hết lòng nuôi nấng, bà mẹ chỉ biết khấn
nguyện cùng Trời Phật ban bố cho con cháu nhà họ Thôi sau
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nầy người nào cũng hiếu thảo như Đường Thị.
Dâu họ Thôi ai bằng Đường thị,
Thương mẹ chồng niên kỷ đã cao.
Không răng ăn dễ được nào,
Ngày ngày lau chải ra vào thăm coi.
Lấy sữa ngọt thay mùi cơm cháu,
Mấy năm trời chẳng gạo mà no.
Vì dâu dốc dạ thờ cô,
Da mồi tóc bạc bốn mùa như xuân.
Ơn tình ấy không phần báo lại,
Buổi lâm chung vái với Hoàng Thiên,
Xin nguyền cho đặng như nguyền,
Dâu dâu ngày khác đặng hiền như dâu.
Ai nghe cũng răn nhau hiếu kỉnh,
Cửa Thôi gia hưng thịnh đời đời,
Cho hay gia khánh lâu dài,
Báu nào còn báu hơn người dâu ngoan!
8- KHƯƠNG THI
Khương Thi, sanh vào
đời nhà Hán, có vợ là
Bàng thị, hai vợ chồng
đều rất hiếu thảo với
mẹ. Mẹ chồng muốn
uống nước sông, Bàng
thị hằng ngày đi gánh
nước sông ở thật xa
đem về để dành cho
mẹ dùng. Mẹ muốn ăn
gỏi cá tươi, Khương
Thi không nệ rét mướt, đi bắt cá đem về làm gỏi dâng lên mẹ.
Thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn bực, nên thường đến
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nhờ quí bà già hàng xóm đến chơi chuyện trò với mẹ cho vui
tuổi già. Về sau, bên cạnh nhà, tự nhiên sanh ra một dòng suối
ngọt, nước suối có mùi vị y như nước sông và hằng ngày lại
có 2 con cá chép từ suối nhảy ra, Khương Thi bắt được, đủ
làm bữa gỏi dâng lên mẹ dùng, và Bàng thị khỏi đi gánh nước
sông ở xa nữa.
Người ta cho rằng, lòng hiếu thảo của vợ chồng Khương Thi
làm cảm động lòng Trời nên Trời khiến sanh ra suối và cá như
thế.
Hán Khương Thi nhà còn lão mẫu,
Vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng.
Mẹ thường muốn uống nước sông,
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô.
Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi cá,
Vợ chồng đều tầm tá đủ mùi.
Lại mời lân mẫu sang chơi,
Để bồi cùng mẹ cho vui bạn già.
Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt,
Với nước sông in một mùi ngon.
Lý ngư ngày nhảy hai con,
Đủ trong cung cấp thần hôn thường lề.
Rày thong thả bỏ khi lận đận,
Cam thỏa lòng dâu thuận con hiền.
Cho hay gia đạo khi nên,
Đã con hiếu lại được hiền cả dâu.
9- ĐINH LAN
Đinh Lan, sanh nhằm đời Hớn, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ.
Lớn lên thành lập gia thất, rồi thuê người tạc tượng cha mẹ
bằng gỗ để thờ, để tưởng nhớ ơn cúc dục cù lao của cha mẹ.
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Đinh Lan hết lòng thờ kính cha mẹ y như lúc còn sống. Mỗi khi
đi và về đều thưa trình hẳn hoi. Ngày dâng 2 bữa cơm, tối đến
lo sửa soạn mùn mền chiếu gối y như cha mẹ còn sống vậy.
Phụng thờ như vậy
được mười mấy năm,
sau người vợ sanh ra
giải đãi, lại dùng kim
châm vào kẻ tay tượng
gỗ xem thử có gì lạ
không, không ngờ nơi
ấy có máu chảy ra đỏ
tươi, vợ Đinh Lan
hoảng sợ vô cùng. Đến
khi Đinh Lan trở về,
vào trình cha mẹ thì thấy hai tượng gỗ đều chảy nước mắt, kẻ
tay lại chảy máu. Đinh Lan gọi vợ để hỏi thì vợ thật tình kễ rõ.
Đinh Lan cho là vợ phạm tội đại bất hiếu không thể tha thứ
được, nên quyết định thôi vợ.
Hán Đinh Lan thuở năm thơ ấu,
Bóng xuân huyên khuất dấu non xanh.
Đến nay tuổi đã trưởng thành,
Cám công sơn hải, thiệt tình trân cam.
Tưởng dung mạo khắc làm mộc tượng,
Cứ bữa thường phụng dưỡng như sanh.
Khi chăn gối, buổi cơm canh,
Mấy mươi năm vẫn lòng thành trước sau.
Bởi người vợ thờ lâu nên trễ,
Thử lấy kim châm kẻ ngón tay.
Bỗng đâu giọt máu chảy ngay,
Ai hay tượng gỗ lâu ngày thiêng sao?
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Khi đến bữa chồng về làm lễ,
Mắt tượng rơi hàng lệ chứa chan.
Xét xem mới biết nguồn cơn,
Nổi bừng lá giận, dứt tan dây tình.
Há phải nhẫn mà đành phụ nghĩa,
Hiếu với tình nặng nhẹ phải cân.
Cho hay thành hẳn nên Thần,
Há rằng u hiển mà phân vong tồn.
10- LỤC TÍCH
Lục Tích, sanh vào đời
Đông Hán, lên được 6
tuổi. Một hôm, Lục Tích
theo cha sang Quận
Cửu Giang viếng Viên
Thuật. Viên Thuật làm
tiệc thết đãi, Lục Tích
thấy trên bàn tiệc có
nhiều quít ngon, bèn
lấy hai trái giấu vào túi
áo. Khi mãn tiệc, đến
chào Viên Thuật ra về, Lục Tích vô ý để quít lọt ra ngoài. Viên
Thuật thấy vậy nói đùa: - Sao cháu lấy quít giấu như thế?
Lục Tích liền quì thưa rằng :
- Mẹ con thích ăn quít lắm! Nhân thấy trong tiệc có nhiều quít
ngon, con giấu hai trái đem về biếu mẹ.
Viên Thuật khen ngợi Lục Tích còn nhỏ mà có hiếu.
Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi,
Quận Cửu Giang đến với họ Viên.
Trẻ thơ ai chẳng yêu khen,
Quít ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng.
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Cất hai quả vào trong tay áo,
Tiệc tan xong từ cáo lui chân.
Trước thềm khúm núm gởi thưa,
Vô tình quả quít nẩy lăn ra ngoài.
Viên trông thấy cười cười hỏi hỏi,
Sao khách hiền mang thói trẻ thơ?
Thưa rằng : Mẹ vốn tánh ưa,
Vật ngon dành lại để đưa mẹ thì.
Viên nghe nói trọng vì không xiết,
Bé con con mà biết hiếu thân.
Cho hay phú giữ thiên chơn,
Sanh ra ai cũng sẵn phần thiện đoan.
11- VƯƠNG THÔI
Vương Thôi, người
nước Ngụy thời Tam
Quốc. Cha của Vương
Thôi là Vương Nghi
làm quan cho nhà
Ngụy (Tào Tháo, Tào
Phỉ), bị Tư Mã Chiêu
(con của Tư Mã Ý) giết
chết, diệt luôn nhà
Ngụy, diệt luôn nước
Ngô (Ngô Tôn Quyền)
và nước Thục (do Lưu Bị lập ra), thống nhất sơn hà, mở ra
nhà Tấn, gọi là Tây Tấn.
Cha của Vương Thôi bị nhà Tây Tấn sát hại, ông quá thương
xót, phủ phục trước mộ khóc mãi. Sách chép rằng : Nước mắt
của Vương Thôi nhiều đến nỗi cây trắc trồng bên mộ xanh
tươi bỗng trở nên khô héo. Vương Thôi suốt đời không quay
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mặt về hướng tây để tỏ cái ý chí oán giận nhà Tây Tấn giết
chết cha của ông.
Mẹ của Vương Thôi lúc sanh thời rất sợ tiếng sấm. Khi mẹ
mất rồi, mỗi khi chuyển mưa có sấm chớp, ông liền chạy ra mộ
của mẹ, nằm sấp lên mộ khấn rằng : Có con đây, mẹ chớ kinh
sợ.
Nhà Tây Tấn biết Vương Thôi là người hiền nên nhiều lần vời
ra làm quan, nhưng Vương Thôi nhất định từ chối. Ông cất
nhà ở kế mộ phần của cha mẹ rồi mở trường dạy học.
Khi giảng sách cho học trò, đến chương Lục Nga trong Kinh
Thi có câu : Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao … thì ông nhớ đến
cha mẹ, nước mắt dầm dề. Sau học trò của ông bỏ chương
Lục Nga không dám đọc nữa.
Ngụy Vương Thôi gặp đời Tây Tấn,
Vì thù cha lánh ẩn cao bay.
Bên mồ khóc đã khô cây,
Trọn đời ngồi chẳng hướng Tây lúc nào.
Khi sấm sét tìm vào mồ mẹ,
Lạy khóc rằng : Có trẻ ở đây,
Bởi vì tánh mẹ xưa nay,
Vốn từng sợ sấm những ngày gió mưa.
Nên coi sóc chẳng từ sớm tối,
Thần phách yên dạ mới được yên.
Trong khi đọc sách giảng truyền,
Tới câu " Sinh ngã " lệ tràn như tuôn.
Ngập ngừng kẻ cập môn cũng cảm,
Thiên Lục Nga chẳng dám còn ngâm.
Cho hay thử lý thử tâm,
Sư, sinh, cũng tấm tình thâm khác gì.
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12- MẠNH TÔNG
Mạnh Tông, tự là
Cung Võ, sanh vào đời
nhà Ngô (Tam Quốc),
quê ở Giang Hạ. Cha
mất sớm, Mạnh Tông
phụng dưỡng mẹ rất
có hiếu.
Một hôm mẹ đau nặng,
bỗng bà bảo thèm một
chén canh măng. Trời
mùa đông giá lạnh
buốt xương, trái mùa măng mọc, Mạnh Tông tìm mãi trong
rừng tre chẳng có mụt măng nào, buồn quá, chẳng biết làm
sao, đành ôm gốc tre khóc ngất. Bỗng đâu có mấy mụt măng
màu xám từ đất mọc lên, Mạnh Tông mừng rỡ xắn lấy đem về,
nấu ngay một nồi canh măng dâng mẹ. Bà mẹ ăn xong canh
măng thì khỏi bệnh.
Về sau có một loại tre cho loại măng màu xám giống y như
vậy, được gọi là măng Mạnh Tông.
Ngô Mạnh Tông phụ thân sớm khuất,
Thờ mẫu thân lòng thực khăn khăn.
Tuổi già trằn trọc băn khoăn,
Khi đau nhớ bát canh măng những thèm.
Trời đông tuyết biết đâu tìm được,
Chốn trúc lâm phải bước chân đi.
Một thân ngồi dựa gốc tre,
Ôm cây kêu khóc nằn nì với cây.
Giữa bình địa phút giây bỗng nứt,
Mấy giò măng mặt đất nẩy sanh.
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Đem về nấu một bữa canh,
Ăn rồi bệnh mẹ lại lành như xưa.
Măng mùa lạnh bây giờ mới thấy,
Để về sau nhớ lấy cỏ cây.
Cho hay hiếu động cao dày,
Tình sâu cũng khiến cỏ cây cũng tình.
13- QUÁCH CỰ
Quách Cự, tự là Văn
Cứ, sanh vào đời nhà
Hán, nhà rất nghèo,
mồ côi cha, phụng
dưỡng mẹ rất hiếu
thảo.
Quách Cự có vợ sanh
một đứa con trai được
3 tuổi. Khi đến bữa ăn,
Quách Cự thường thấy
mẹ mình nhịn bớt phần
cơm, sớt qua cho cháu, nên bị thiếu ăn, lần lần sức khỏe sa
sút. Quách Cự bàn với vợ : Vợ chồng mình đang thời sanh đẻ
được, mẹ già thì chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ
đầy đủ mà lại để cho con mình chia phần cơm của mẹ thì
không phải.
Bàn nhau như vậy rồi, hai người ra sau nhà, đào một cái hố để
chôn con. Khi đào xuống sâu độ một thước thì gặp một cái hủ,
trên nắp hủ có viết hàng chữ "Thiên tứ huỳnh kim Quách Cự
hiếu tử, quan bất đoạt, dân bất đắc thủ". Nghĩa là : Trời ban
vàng ròng cho con hiếu Quách Cự, quan chẳng phép đoạt,
dân chẳng được lấy. Hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ. Nhờ có
vàng mà đời sống được sung túc, khỏi phải chôn con, lo
phụng dưỡng mẹ già cho thỏa lòng hiếu đạo.
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Hán Quách Cự cửa nhà sa sút,
Thờ mẫu thân chăm chút mọi bề.
Còn con ba tuổi biết chi,
Bữa ăn từ mẫu thường thì bớt cho.
Trông thấy mẹ bữa no bữa đói,
Với hiền thê than nói khúc nôi.
Mẹ già đã chẳng ai nuôi,
Để con xẻ ngọt chia bùi sao yên.
Vợ chồng ta còn phen sanh đẻ,
Mẹ già rồi hầu dễ đặng hai.
Nói thôi giọt vắn giọt dài,
Đào ba thước đất để vùi tình thâm.
May đâu thấy hoàng kim một hủ,
Chữ Trời cho đề rõ rành rành.
Cho hay Trời khéo ngọc thành,
Hiếu tâm đâu để đoạn tình cha con.
14- DƯƠNG HƯƠNG
Dương Hương, sanh
vào đời nhà Tấn, mới
14 tuổi đã tỏ ra là con
chí hiếu. Khi cha đi
đâu, Dương Hương
cũng theo hầu một
bên.
Một hôm, hai cha con
cùng đi thăm ruộng ở
một nơi rất xa, gần
vùng rừng núi, giữa
đường gặp một con hổ dữ nhảy đến vồ cha. Dương Hương
liều mình dùng đôi tay không đánh với hổ, dù bị nhiều vết
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thương nhưng Dương Hương cứ xông tới, hổ đành phải lui.
Hai cha con được thoát nạn.
Tấn Dương Hương mới mười bốn tuổi,
Cha bước ra hằng ruổi theo cha.
Phải khi thăm lúa đường xa,
Chút thân tuổi tác thoắt sa miệng hùm.
Xót con mắt hầm hầm nổi giận,
Nắm tay không vơ vẩn giữa đàng.
Hai tay chặn dọc đè ngang,
Ra tay chống với hổ lang một mình.
Hùm mạnh phải xếp nanh lánh gót,
Hai cha con lại một đoàn về.
Cho hay hiếu mạnh hơn uy,
Biết cha thôi lại biết chi có mình.
15- THÁI THUẬN
Thái Thuận, tự là
Quân Trọng, người đất
Nhữ Nam, đời nhà
Hán, mồ côi cha từ
nhỏ, thờ mẹ rất hiếu
thảo. Gặp thời loạn lạc,
Vương Mãng cướp
ngôi nhà Hán, lại nhằm
năm mất mùa, dân
chúng thật đói khổ.
Thái Thuận phải đi
lượm những trái dâu đem về ăn dỡ dạ. Rủi bị giặc Xích My
bắt, lục soát trong người thấy có 2 túi đựng trái dâu : một túi
đựng dâu đen, một túi đựng dâu vàng. Tra vấn thì Thái Thuận
khai rằng : Dâu đen thì chín ngọt dành cho mẹ dùng, còn dâu
vàng mới chín còn chua thì để riêng tôi dùng. Giặc Xích My
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khen Thái Thuận là con hiếu thảo, liền đem lòng thương, cấp
cho 3 thúng gạo và một đùi thịt trâu đem về nuôi mẹ.
Ngươi Thái Thuận ở sau đời Hán,
Dạ thờ thân thuở loạn không lay.
Đương cơn khói lửa mù bay,
Liền năm hoang liễm ít ngày đủ no.
Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ,
Nhặt quả dâu chia để làm hai.
Tặc quân trông thấy nực cười,
Hỏi sao bày đặt đôi nơi cho phiền?
Rằng quả ấy sắc đen thì ngọt,
Dâng mẹ già gọi chút tình con.
Còn là sắc đỏ chẳng ngon,
Cái thân cay đắng dám còn sợ chua.
Giặc nghe nói khen cho hiếu kỉnh,
Bước lưu ly mà gánh cang thường.
Truyền quân của tiễn sẵn sàng,
Vó trâu một chiếc, gạo lương một bầu.
Mừng trong dạ bước mau nhẹ gót,
Về tới nhà miệng tỏ dâng qua.
Cho hay người cũng người ta,
Biết đâu đạo tặc chẳng là lương tâm.
16- MẪN TỬ KHIÊN
Mẫn Tử Khiên tên là Tổn (Mẫn Tổn), người nước Lỗ, học trò
của Đức Khổng Tử. Mẹ mất sớm, cha cưới vợ kế sanh đặng 2
con. Cảnh mẹ ghẻ con chồng thật là khắc nghiệt, nhưng Mẫn
Tử Khiên vẫn giữ một mực hiếu thảo với cha và mẹ kế, hoà
nhã với 2 em.
Mùa đông giá rét, 2 con của mẹ ghẻ được mặc áo bông ấm
áp, còn Mẫn Tử Khiên thì phải mặc áo lót bông lau không đủ
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ấm, lại còn phải đẩy xe đưa cha đi dạo chơi. Vì quá lạnh, tay
Mẫn Tử Khiên tê cóng, phải rời xe ra.
Người cha thấy vậy
mới nghĩ lại, biết bà kế
mẫu quá hà khắc, liền
trở về nhà định đuổi bà
đi. Mẫn Tử Khiên khóc
lóc xin cha xét lại,
đừng đuổi kế mẫu đi,
vì nếu kế mẫu còn thì
chỉ có mình con chịu
rét mà thôi, nếu đuổi
kế mẫu thì chẳng
những con mà cả 2 em cũng đều phải chịu rét mướt khổ sở
nữa.
Người cha nghe theo, về nhà thuật chuyện lại cho kế mẫu của
Tử Khiên nghe, khiến bà cảm động. Lòng hiếu thảo của Mẫn
Tử Khiên đã cảm hóa được bà, khiến bà sửa mình và trở nên
một hiền mẫu.
Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa,
Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu.
Thờ cha sớm viếng khuya hầu,
Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn.
Trời đương tiết đông hàn lạnh lẽo,
Hai em thời áo kép dày bông.
Chẳng thương chút phận long đong,
Hoa lau nỡ để lạnh lùng một thân.
Khi cha dạo theo chân xe đẩy,
Rét căm căm nên xẩy rời tay.
Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay,
Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy.
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Gạt nước mắt chơn quì miệng gởi :
"Lạy cha xin xét lại nguồn cơn.
Mẹ còn, chịu một thân con,
Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba."
Cha trông xuống cũng sa giọt tủi,
Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa.
Cho hay hiếu cảm nên từ,
Thấm lâu như đá cũng rừ lọ ai?
17- TỬ LỘ
Tử Lộ, tự là Trọng Do,
người ở ấp Biện nước
Lỗ, là học trò giỏi của
Đức Khổng Tử. Nhà
nghèo, Tử Lộ thường
phải đi đội gạo rất xa
đem về nuôi cha mẹ
mà không nệ hà cực
nhọc. Không tiền mua
thức ăn, ông đi hái rau
lê rau hoắc nấu canh
dâng lên cha mẹ dùng đỡ.
Sau khi cha mẹ mất, ông qua nước Sở được vua Sở trọng
dụng, ban cho quan tước và bổng lộc cao sang. Trong cảnh
phú quí vinh hoa, ông thường nhắc đến cha mẹ và lấy làm tiếc
là cha mẹ không còn sống để cùng vui hưởng cảnh giàu sang,
nên Tử Lộ than rằng: Nay muốn ăn rau lê rau hoắc, đội gạo
như trước chẳng được nữa, vì cha mẹ đã mất. Khổng Tử khen
Tử Lộ là người thận trọng và chí hiếu.
Thầy Tử Lộ cũng người nước Lỗ,
Thờ hai thân từng bữa canh lê.
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Thường khi đội gạo đi về,
Xa xôi trăm dặm nặng nề hai vai.
Đỉnh huê biểu từ khơi bóng hạc,
Gót Nam du nhẹ bước tang bồng.
Xe trăm cỗ, thóc muôn chung,
Ngồi chồng đệm ghép ăn chồng vạc cao.
Thân phú quí ngắm vào thêm tủi,
Đức cù lao chạnh tới càng đau.
Nào khi đội gạo canh rau,
Muốn còn như cũ dễ hầu được ru!
Lòng thắc mắc nghìn thu vẫn để,
Biết bao giờ cam chỉ đền công.
Cho hay dạ hiếu không cùng,
Dẫu Tam Công chẳng đổi lòng thần hôn.
18- LÃO LAI TỬ
Lão Lai Tử, người
nước Sở, sanh vào
thời Xuân Thu, thờ cha
mẹ rất hiếu thảo. Lúc
ông được 70 tuổi mà
cha mẹ vẫn còn sống
rất thọ. Ông sợ cha mẹ
buồn khi thấy mình già
nên ông thường mặc
quần áo sặc sỡ rồi
múa hát trước mặt cha
mẹ để làm vui cha mẹ; lại có khi bưng nước giả bộ trợt té ngồi
khóc oa oa như con nít làm cha mẹ phải bật cười.
Lão Lai Tử đời Châu cao sĩ,
Thờ hai thân chẳng trễ ngọt bùi.
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Tuổi già đã đúng bảy mươi,
Nói năng chẳng chút hở môi rằng già.
Khi thong thả mẹ cha ngồi trước,
Nhảy lăn vào bắt chước trẻ thơ.
Thấp cao điệu múa nhởn nhơ,
Xênh xang màu áo bạc phơ mái đầu.
Chốn đường thượng khi hầu bưng nước,
Giả làm điều ngã trước thềm hoa.
Khóc lên mấy tiếng oa oa,
Tưởng chừng lên bảy lên ba thuở nào.
Trên tuổi tác trông vào vui vẻ,
Án đình vi gió thụy mưa xuân.
Cho hay nhân tử sự thân,
Trong trăm năm đặng mấy lần ngày vui.
19- DIỄM TỬ
Diễm Tử, sanh đời nhà
Châu, phụng dưỡng
cha mẹ rất hiếu thảo.
Khi cha mẹ già, mắt
lòa, lại thèm uống sữa
hươu từng ngày. Diễm
Tử lập kế, lấy da hươu
khô may làm quần áo
giả làm hươu con, rồi
vào rừng lẫn vào đám
hươu, đến gần hươu mẹ, vắt sữa hươu mẹ, đem về cho cha
mẹ dùng.
Một hôm, bọn thợ săn vào rừng săn thú, thấy Diễm Tử trong
lốt hươu tưởng là hươu thiệt, định giương cung bắn chết.
Diễm Tử vội la lớn rồi trút bỏ lớp da hươu, giải bày sự việc.
Bọn thợ săn mến phục Diễm Tử là người mưu trí và hiếu thảo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Châu Diễm Tử làm con rất thảo,
Chiều hai thân tuổi lão niên cao.
Mắt trần khuất nguyệt mờ sao,
Sữa hươu, người vẫn ước ao từng ngày.
Vật khó kiếm không hay thường dõi,
Phải lo phương tìm tõi cho ra.
Hươu khô tìm lấy lột da,
Mặc làm sắc áo để hòa lẫn theo.
Chốn non thẳm tìm vào bầy lứa,
Sẽ dần dà lấy sữa nuôi thân.
Bỗng đâu gặp lũ đi săn,
Rắp buông tên bắn không phân vật người.
Đem tâm sự tới nơi bày tỏ,
Chút hiếu tình nghe rõ cũng thôi.
Cho hay chung một tánh Trời,
Tấm son cũng động được người võ phu.
20- ĐỔNG VĨNH
Đổng Vĩnh, sanh vào
thời Hậu Hán, nhà rất
nghèo, nhưng ở với
cha mẹ rất hiếu thảo.
Khi cha mất, trong
nhà không có tiền để
lo việc tang cho cha,
ông đến nhà một
người phú hộ để xin
6
vay tiền và cam kết
khi xong đám tang
cha thì ông sẽ đến dệt đủ 300 tấm lụa lấy công trừ nợ.
Nhờ số tiền vay nầy, Đổng Vĩnh lo việc tang cho cha xong xuôi
tốt đẹp. Ông liền thu xếp công việc để qua nhà người phú hộ
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dệt lụa trừ nợ. Dọc đường đi, Đổng Vĩnh gặp một người con
gái xinh đẹp và thùy mị, cùng hứa hẹn kết nghĩa trăm năm
nhưng giao kết sau khi dệt xong 300 tấm lụa. Người con gái
nói rằng nàng rất thạo nghề dệt lụa, nên xin theo chàng đến
nhà phú hộ giúp chàng dệt cho mau xong. Nhờ có nàng phụ
giúp, Đổng Vĩnh dệt xong 300 tấm lụa rất mau và lụa rất đẹp.
Cả hai cùng trở về nhà và khi đi ngang qua chỗ gặp nàng
trước đây, người con gái nói với Đổng Vĩnh rằng:
- Tôi là Chức Nữ trên Trời, nhơn thấy anh nhà nghèo mà có
lòng chí hiếu, nên xuống giúp công cho anh trả nợ, nay chẳng
đặng đứng lâu. Nói dứt thì mây giăng mù mịt, nàng đằng vân
bay mất.
Đến đời nay, chỗ đó còn cái giếng giặt tơ làm dấu tích.
Đời Hậu Hán có người Đổng Vĩnh,
Nhà rất nghèo mà tánh rất thành.
Thấu chăng, chăng thấu Trời xanh,
Phụ tang để đó, nhân tình còn chi.
Liều thân thể làm thuê công việc,
Miễn cầu cho thể phách được yên.
Cực người thay nhẽ đồng tiền,
Đem thân hiếu tử băng miền phú gia.
Bỗng gặp kẻ đàn bà đâu đó,
Xin kết làm phu phụ cùng đi.
Lụa ba trăm tấm dệt thuê,
Trả xong nợ ấy mới về cùng nhau.
Đến chốn gặp bỗng đâu thoạt biến,
Là Tiên Cô Trời khiến giúp công.
Cho hay Trời vốn chiều lòng,
Há rằng cao thẳm ngàn trùng cách xa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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21- GIANG CÁCH
Giang Cách, người
đời Hậu Hán, mồ côi
cha từ lúc còn bé, thờ
mẹ rất hiếu. Gặp lúc
loạn lạc, Giang Cách
cõng mẹ chạy đi lánh
nạn. Giữa đường quân
giặc bắt được hai mẹ
con. Ông khóc lóc van
xin thảm thiết cho
được sống để nuôi mẹ
già. Quân giặc động lòng tha cho. Giang Cách đưa mẹ qua ở
đất Hạ Bì, ngày ngày cố sức đi làm thuê nuôi mẹ cho qua cơn
loạn lạc.
Hán Giang Cách cô đơn từ bé,
Bước truân chuyên với mẹ đồng cư.
Đương cơn loạn lạc bơ vơ,
Một mình cõng mẹ ngẩn ngơ dọc đường.
Từng mấy độ chiến trường gặp giặc,
Giặc cố tình hiếp bắt đem đi.
Khóc rằng : Thân mẹ lưu ly,
Tuổi già bóng chiếc biết thì cậy ai.
Giặc nghe nói thoắt thôi chẳng nỡ,
Rồi dần dà qua ở Hạ Bì.
Dấn mình gánh mướn làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.
Mỗi đồ vật sắm lần no đủ,
Áng xuân phong tươi nét từ nhan.
Cho hay những lúc gian nan,
Thật vàng dẫu mấy lửa than cũng vàng.
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22- SƯU KIỀM LÂU
Sưu Kiềm Lâu, người
nước Tề, tánh rất có
hiếu, được làm quan
lịnh ở huyện Sàn Lăng,
đến nhận chức chưa
được 10 hôm thì xảy
đâu lòng ông kinh
hoảng lạ thường, mình
đổ mồ hôi như tắm, thì
ông biết cha mẹ ở nhà
chắc là có việc gì xảy
ra chẳng lành. Ông xin từ quan để trở về nhà, mới hay cha
bịnh nặng đã 2 ngày. Lương y nói rằng: Nếu muốn biết bịnh
khó dễ thì nếm thử phẩn, như có vị đắng thì chữa khỏi, còn có
vị ngọt thì rất khó trị. Sưu Kiềm Lâu nếm phân thử thì cảm
thấy có vị ngọt, lòng rất lo sợ tánh mạng của cha già Đêm
đêm, ông đốt hương nhắm sao Bắc Đẩu khấn nguyện cho cha
hết bịnh. Sau đó, ông mơ thấy một người đến đưa ra một cái
thẻ vàng có chữ: Sắc Trời cho bình an. Quả nhiên, mấy ngày
hôm sau thì cha ông uống thuốc khỏi bệnh.
Quan Thái Thú nghe ông Sưu Kiềm Lâu có lòng hiếu như vậy
nên cho ông phục chức quan trở lại.
Sưu Kiềm Lâu có danh Tề quốc,
Huyện Sàn Lăng nhận chức thân dân.
Tới nha chưa được một tuần,
Mồ hôi như dội, tâm thần thường đau.
Treo ấn ruổi vó câu bươn bả,
Về thăm cha bệnh đã hai ngày.
Nếm dơ vâng cứ lời thầy,
Ngọt ngào đầu lưỡi, chua cay trong lòng.
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Thấy sách dạy "bệnh trung nguy khổ "
Ước làm sao bệnh đỡ mới cam.
Đêm đêm hướng Bắc triều tam,
Xin đem tánh mạng thay làm thân cha.
Lòng cầu khẩn thấu tòa tinh tú,
Chữ bình an vui thú đình vi.
Cho hay máy động huyền vi,
Thay mình truyện trước còn ghi Kim Đằng.
23- HOÀNG ĐÌNH KIÊN
Hoàng Đình Kiên sinh
vào đời nhà Tống, hiệu
là Sơn Cốc, còn có tên
là Tăng Trực, làm quan
Thái Sử triều vua
Nguyên Hựu, thờ cha
mẹ rất hiếu thảo. Tuy
làm quan chức cao,
trong nhà có nhiều tôi
tớ, nhưng ông tự mình
chăm sóc những thứ
đồ dùng để tiểu tiện của cha mẹ, dù dơ bẩn thế nào, ông cũng
chính tay lau rửa, không để cho đày tớ làm.
Triều Nguyên Hựu có thầy Tăng Trực,
Là họ Hoàng ngồi chức Sử thần.
Ơn vua đã nhẹ tấm thân,
Phận con vẫn giữ thờ thân như ngày.
Đồ dơ bẩn tự tay lau chuốt,
Việc tầm thường chẳng chút đơn sai.
Há rằng sai khiến không ai,
Đem thân quan trọng thay người gia nô.
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Chức nhân tử phải cho cần khổ,
Có mẹ cha mới có thân ta.
Cho hay đạo chẳng ở xa,
Hãy làm hiếu tử mới ra trung thần.
24- TĂNG TỬ
Tăng Tử, tên là Sâm,
tự là Tử Dư, người ở
ấp Vũ Thành nước Lỗ,
sanh vào thời Xuân
Thu, là học trò giỏi của
Đức Khổng Tử, được
đời sau tôn là Tông
Thánh trong hàng Tứ
Phối, truy tặng là
Thành Quốc Công.
Tăng Tử phụng dưỡng
cha mẹ rất hiếu thảo. Bữa ăn nào cũng rán mua đủ rượu thịt
cho cha mẹ dùng. Khi cha mẹ ăn xong, đồ ăn dư lại, cha mẹ
muốn cho ai thì ông vâng lời đem cho người ấy.
Cảnh nhà hàn vi, ông thường vào rừng đốn củi. Có một người
khách đến chơi, Mẹ muốn gọi ông về ngay nhưng không biết
phải làm thế nào. Trong lúc lúng túng, bà cắn vào đầu ngón
tay thật đau. Tăng Tử đang chặt củi trong rừng, chợt cảm thấy
lòng quặn đau kỳ lạ, e có việc không hay xảy đến cho mẹ nên
vội thu xếp gánh củi trở về nhà. Gặp mẹ mới giải rõ nguồn
cơn. Thật là cốt nhục tình thâm tương cảm.
Đời Châu mạt có Thầy Tăng Tử,
Thờ mẹ cha thì giữ chí thành.
Bữa thường rượu thịt ngon lành,
Cho ai vâng cứ đành rành không sai.
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Nhà bần bạc thường đi hái củi,
Quãng mù xanh thui thủi non sâu.
Mẹ ngồi tựa cửa bóng sau,
Nhơn khi khách đến trông mau con về.
Rối trong dạ nhơn khi cùng túng,
Cắn ngón tay cho động lòng con.
Trong non bỗng chốc bồn chồn,
Quặn đau khúc ruột bước dồn gót chơn.
Quì dưới gối kề gần thưa hỏi,
Lắng bên tai tỏ rõ nguồn cơn.
Cho hay từ hiếu tương quan,
Non Đồng tuy lở, không hàn tiếng chuông.
PHẦN KẾT:
Bấy nhiêu tích cổ nhơn về trước,
Cách ngàn xưa như tạc một lòng.
Kể chi kẻ đạt người cùng,
Lọt lòng ai trốn khỏi vòng di luân.
Buổi công hạ cảm thân dày đội,
Xa hương quan gần cõi Thánh Hiền.
Trông vào những thẹn bóng đèn,
Muốn lưu gia phạm, nên truyền quốc âm.
Dịch giả : LÝ VĂN PHỨC
Nhận xét: Trong 24 gương hiếu thảo mà Ông Quách Cự
Nghiệp chọn ra từ trong các truyện tích xưa, nếu đứng về
phương diện khoa học mà xét thì các điển tích này không
được hoàn hảo. Tuy nhiên người Á Đông có tinh thần nhạy
bén, dễ cảm thông, thế nên nó vẫn có một giá trị sâu sắc nên
mới tồn tại đến ngày nay. Về phương diện Dịch lý thì con số
24 mang rất nhiều ý nghĩa: nó là 24 tiết khí vận hành, người có
24 chiếc xương sườn chở che lồng ngực.
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Trong ba đức: TRUNG-HIẾU-NGHĨA mà Hiếu đứng vào giữa
và quan trọng vô cùng. Cái Hiếu vốn bẩm sinh chớ không thể
học được.

NHỊ THẬP TỨ TIẾT
E: Twenty four weathers.
F: Vingt quatre temps.
Nhị: Hai, thứ nhì. Nhị thập tứ: 24. Tiết: thời tiết, khí hậu. Nhị
thập tứ Tiết là 24 tiết khí hậu trong một năm.
Người Tàu thuở xưa nhận thấy trong 1 năm có 24 tiết khí hậu
khác nhau, đặc biệt ở vùng sông Hoàng Hà, gọi là Nhị thập tứ
Tiết, kể ra sau đây:
Ngày-tháng dương lịch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiểu hàn:
Đại hàn:
Lập Xuân:
Vũ thủy:
Kinh trập:
Xuân phân:

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Thanh minh:
Cốc vũ:
Lập Hạ:
Tiểu mãn:
Mang chủng:
Hạ chí:

13.
14.
15.

Tiểu thử:
Đại thử:
Lập Thu:

lạnh ít
lạnh nhiều
đầu mùa Xuân
mưa nước
sâu nở
giữa mùa Xuân
(ngày và đêm dài bằng nhau)
trong sáng
mưa rào
đầu mùa Hạ
hạt trướng
lúa trổ
giữa mùa Hạ
(ngày dài nhất)
nắng ít
nắng nhiều
đầu mùa Thu
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày-tháng dương lịch:
16.
17.
18.

Xử thử:
Bạch lộ:
Thu phân:

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hàn lộ:
Sương giáng:
Lập Đông:
Tiểu tuyết:
Đại tuyết:
Đông chí:

nắng nhạt
sương trắng
giữa mùa Thu
(ngày và đêm dài bằng nhau)
sương lạnh
sương sa xuống
đầu mùa Đông
tuyết ít
tuyết nhiều
giữa mùa Đông
(đêm dài nhứt)

23-8
07-9
23-9
08-10
23-10
07-11
22-11
07-12
22-12

Ngày dương lịch ghi trên theo các Tiết có thể xê dịch 1 ngày vì
năm nhuận của dương lịch (tháng 2 có 29 ngày).
Trong dương lịch, người ta coi 4 Tiết: Xuân phân, Hạ chí, Thu
phân, Đông chí là 4 ngày đầu mùa, nhưng trong âm lịch thì 4
ngày đó được xem là giữa mùa, còn các ngày đầu mùa thì lại
bắt đầu sớm hơn 3 Tiết, vào những ngày: Lập Xuân, Lập Hạ,
Lập Thu và Lập Đông.
Phân tích lịch 24 Tiết của Trung quốc, ta thấy mỗi Tiết kéo dài
15 đến 16 ngày, có nêu đặc điểm khí hậu quan hệ đến nông
nghiệp.
Lịch 24 Tiết của Trung quốc có những ưu điểm sau đây:
Một là xác định các mùa bằng ngày mặt trời.
Hai là tính các mùa khá chi tiết.
Ba là chỉ được sự diễn biến của thời tiết, khí hậu nóng lạnh,
nắng mưa và ảnh hưởng của chúng đối với mùa màng.
Lịch 24 Tiết nói trên chỉ đúng ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà
và sông Trường giang ở Trung quốc, thuộc vùng ôn đới; còn ở
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nước ta thuộc vùng nhiệt đới, không có tuyết nên khí hậu ở
nước ta có nhiều điểm khác biệt hơn ở Trung quốc.

NHỊ TRẤN OAI NGHIÊM
Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, Đức Chí-Tôn mở Đạo không
lập Tam giáo như hai kỳ trước, mà Ngài chỉ lập Tam Trấn Oai
Nghiêm thay quyền Tam giáo, thì: Đức Lý Đại Tiên:
- Thái Bạch Kim-Tinh là Nhứt Trấn oai nghiêm thay Tiên giáo.
- Đức Phật Quan Âm, Nhị trấn oai nghiêm thay quyền Phật
giáo
- Đức Quan Thánh Đế quân là Tam Trấn Oai nghiêm thay
quyền Thánh giáo. Ba Ngài đã thể hiện đủ nét: BI- TRÍ- DŨNG
để nhơn sanh noi theo mà tu hành đúng theo chơn pháp trong
buổi Tam Kỳ Cứu thế và Chuyển thế này.
Ngày 15-01-Canh Ngọ (dl: 13-02-1930) Đức Quan-Âm giáng
Cơ dạy tiếp: Hương Thanh Hiền muội, nghe Chị phân, Buổi
Chí-Tôn lập Đạo, Kim-Mẫu cậy Chị cầm quyền Nhị Trấn Oai
Nghiêm thì Chị cũng vì Hiền-muội và toàn thể Nữ-phái ra cam
lãnh lịnh. Khi Ngọc-Hư nhứt định không lập Nữ-phái, Chị đã
quì tại Điện Bạch-Ngọc trọn ba ngày mà cầu khẩn. Nhờ lấy cớ
Tà-quyền nhiễu hại lương sanh mà làm cớ, lại hứa rằng: Có
Nữ-phái dây thân ái mới buộc chặc tình đời, Cửu-Trùng-Đài và
Hiệp-Thiên Đài mới làm đặng. Nào dè ngày nay thế này! Chí
Tôn cho Chị là thất nguyện. Nếu không vì lòng Đại-Từ-Bi của
Chí-Tôn thì tội ấy đủ làm cho Chị phải luân hồi chuyển kiếp
một phen nữa. Chị chẳng biết phương chi dạy-dỗ Nữ phái,
phải cầu với Diêu Trì, có Cửu-Nương giúp sức đặng khai
trường Qui-Thiện, đặng dạy-dỗ mấy Em. Chị tưởng mấy Em
làm chủ nơi đây mới đáng, y theo Cao Thượng-Phẩm liệu…"
Quan Thế Âm Bồ Tát 觀世音菩薩 là nghĩa gì?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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- Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có
lòng Đại Từ Đại Bi và thường hay cứu khổ cứu nạn, cho nên
chúng sanh đâu đâu cũng thờ và tụng niệm đến danh hiệu của
Ngài. Ba chữ "Quán Thế Âm" nói lên được lòng thương vô
lượng vô biên của Ngài, lúc nào Ngài cũng lắng nghe âm
thanh ở thế gian, nơi nào, lúc nào có tiếng kêu đau, kêu khổ
của chúng sanh thì Ngài đều đến cứu giúp, hóa độ.
Trong kinh Pháp Hoa có câu: "Khổ não chúng sinh, nhất tâm
xưng danh, Bồ Tát tức thì quan kỳ âm thanh, giai đắc giải
thoát. Dĩ thị danh Quan Thế Âm" 苦惱眾生, 一心稱名,
菩薩即時觀其音聲, 皆得解脫, 以是名觀世音 nghĩa là chúng
sanh bị khổ não mà nhứt tâm niệm đến tên Bồ Tát, tức thì
Ngài xem âm thanh của chúng sanh mà độ cho được giải
thoát. Vì thế, nên gọi Ngài là Quan Thế Âm.
Người Đời thường gọi tắt là Quan Âm. Ngài còn có hiệu là
Quán Tự Tại Bồ Tát, có nghĩa là quán chiếu thâm sâu, giác
ngộ tự tại mà cứu độ chúng sinh.
Đức Quán Thế Âm có phép thần thông quảng đại, thường hay
biến hiện nhiều sắc tướng để cứu giúp chúng sanh, nên người
đời thường thờ Ngài bằng nhiều tượng khác nhau.
- "Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ
千手千眼觀世音菩 薩 tượng có nghìn tay nghìn mắt.

Tát"

- "Chuẩn Đề Quan Âm’ 準 提 觀 音 là Tượng có ba mắt và
mười tám tay.
- "Nam Hải Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh
Cứu Khổ, Linh Cảm Quan Âm Bồ Tát" 南海圓通教主,
大慈大悲, 尋聲救苦, 靈感觀世音菩薩 Danh hiệu nầy có nghĩa
là Đức Quan Thế Âm làm Giáo Chủ Đạo Viên Thông ở miền
Nam Hải, thường tìm tiếng kêu mà cứu khổ, rất cảm ứng và
rất linh thiêng.
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- Quan Âm Nữ Phật 觀音女佛 là Tượng một người phụ nữ,
cho nên còn gọi là Phật Bà Quan Âm, do hai sự tích: Quan Âm
Diệu Thiện và Quan Âm Thị Kính.
Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Quan Thế Âm là một
Nữ Phật Tông, tượng trưng cho tình thương của một bà mẹ
hiền, đứng trên hoa sen, tay cầm cành dương liễu để tiếp dẫn
chúng sanh và bình Nước Cam-Lồ để rưới tắt các phiền não.
Trụ Xứ của Ngài là Nam Hải, nên còn được gọi Nam Hải Quan
Âm hay Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai. Ngài được
Đức Chí Tôn phong làm Nhị Trấn Oai Nghiêm Thường Cư
Nam Hải Quan Âm Như Lai để đại diện cho Phật trong thời
Tam Kỳ Phổ Độ.
Bát Nương có giáng cơ cho biết về Đức Quan Âm như: "Dưới
quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về cơ
giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật
trông nom về cơ Phổ Độ mà Quan Thế Âm Bồ Tát là Đấng
cầm đầu. Quan Thế Âm Bồ Tát ngự tại Cung Nam Hải, ở An
Nhàn Động, còn Cung Diêu Trì thì ở tại Tạo Hóa Thiên".

NHỊ XÁC THÂN
E: The perisprit.
F: Corps astral.
Nhị xác thân là Xác thân thứ nhì. Con người có Tam thể xác
thân: Thể thứ nhứt là Xác thân phàm do cha mẹ phàm trần
sanh ra và được nuôi dưỡng bằng vật chất phàm trần; Thể thứ
nhì gọi là Nhị xác thân, là xác thân thiêng liêng hay Chơn thần,
do Ðức Phật Mẫu dùng nguyên khí nơi Diêu Trì Cung tạo nên;
Thể thứ ba là Chơn linh hay linh hồn, là điểm Linh quang do
Ðức Chí Tôn ban cho. Chơn linh điều khiển Chơn thần, Chơn
thần điều khiển xác phàm. Thầy cắt nghĩa về đệ Nhị Xác thân:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

161

"Mỗi kẻ phàm dưới thế nầy đều có hai xác thân: Một phàm gọi
là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là Spirituel, mà cái Thiêng
liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có
thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Cái xác vô
hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi Tinh- Khí- Thần mà
luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm
xuất ra thì lấy hình ảnh xác phàm như khuôn in rập. Còn khi
đắc đạo mà có Tinh- Khí, không có Thần thì không thế nhập
mà hằng sống đặng. Còn có Thần không có Tinh- Khí thì khó
huờn đặng Nhị xác thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới
đặng. Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà
trong khí Tiên Thiên thì hằng có điển quang. Cái Chơn thần
buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí, ra khỏi
ngoài Càn khôn đặng. Nó phải có bổn nguyên chí Thánh, chí
Tiên, chí Phật, mới xuất Thánh, Tiên, Phật đặng. Phải có một
thân phàm tinh khiết mới xuất Chơn thần tinh khiết. Nếu như
các con còn ăn mặn, luyện đạo rủi có ấn chứng thì làm sao mà
giải tán cho đặng. Như rủi bị huờn, thì đến khi đắc đạo, cái
trược khí ấy vẫn còn, mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển
(bon conducteur d'électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã
bị sét đánh tiêu diệt. Còn như biết khôn thì ẩn núp tại thế mà
làm một bậc Nhân Tiên thì kiếp đọa trần cũng còn chưa mãn.
Vì vậy, Thầy buộc các con phải trường trai mới đặng luyện
đạo". Thủ cơ hay là Chấp bút phải để cho thần, tâm tịnh mới
xuất Chơn thần ra khỏi phách đặng hầu Thầy nghe dạy. Khi
chấp thủ thì tay tuân theo Chơn thần nói lại mà viết ra, mường
tượng như con đặt để, con hiểu đặng vậy. Chơn thần là gì?
- Là nhị xác thân (périsprit), là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở
nơi xác phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo
níu. Cái Chơn thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu
vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi
mình, như đắc Đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du
Thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt
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Thầy.Như chấp cơ mà mê thì Chơn thần ra trọn vẹn khỏi xác.
Thầy mới dạy nó viết chữ chi đó, nó đồ theo, Thầy nói tên chữ,
xác nó cầm cơ viết ra, người đọc trật chữ, nó nghe đặng,
không chịu, Thầy buộc viết lại và rầy kẻ đọc trật ấy.
Còn chấp bút, khi Thầy đến thì làm cho thần con bất định một
lát, cho Thần xuất ra nghe Thầy dạy, còn tay con tuân theo mà
viết. Ấy là một phần của con, một phần của Thầy hiệp nhứt,
mới thấu đáo Càn khôn, tinh thông vạn vật đặng."

NHIỆM KỲ
任期
Các Tôn-giáo xưa kia khi lập giáo thì vị Giáo-chủ có tiên tri
nhiệm kỳ của mình, như:
- Phật giáo định nhiệm kỳ 2.500 năm là đến thời-kỳ mạt pháp.
- Thiên-Chúa-Giáo thì định nhiệm kỳ trong 2.000 năm.
- Đức Chí-Tôn khai mở Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ Độ có tiên tri
nhiệm kỳ của Đạo Cao-Đài là thất ức niên, tức là bảy trăm
ngàn năm (700.000). Mỗi thời kỳ hay là mỗi nguơn hội thì có
mở một kỷ nguyên mới để cho nhơn loại bước lên một bước
cao hơn trên con đường tấn hoá. Nguơn hội này sẽ mở một kỷ
nguyên mới cho hạng Thần Thông Nhơn ra đời. Nhiệm kỳ của
Đạo Cao-Đài định thất ức niên kể ra quá lâu dài đối với nhiệm
kỳ của Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
Do đâu Đạo Cao-Đài có nhiệm kỳ quá lâu như vậy?
- Vì Đạo Cao-Đài lập ra với chủ trương nền Đạo biến chuyển
theo mức tiến hoá của nhơn sanh, chứ không đặt một giáo
điều bất di bất dịch, vì làm như vậy sau một thời gian những
giáo điều ấy không theo kịp trình độ tiến hoá của nhơn sanh, vì
trong lúc người ta đi tới mà mình đứng một chỗ, không đi thì
mình hoá ra lùi và lạc hậu. Khi ấy nền Đạo không thể đủ năng
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lực cung cấp những món ăn tinh thần, đủ sức thoả mãn nhu
cầu đòi hỏi của trí lự tinh thần của nhơn loại và từ đó Tôn giáo
hoá ra lạc hậu làm cho nhơn sanh phải xa lần để đi tìm một
món ăn tinh thần khác có thể thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của
họ."

NHIỆM MẦU
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện là phép nhiệm mầu,
Tóm thâu thiên hạ hồi đầu cửa tu.

NHIỄM TRẦN THÌ SA ĐỌA
Thất Nương giáng Cơ nói:
"Em may nghe đặng câu đờn thê thảm, tiếng ngâm ngọt ngào
nhắc nỗi tâm tư kiếp sanh buổi nọ.
Ôi! Đời ôi! Mi đã làm cho thiếp phải chịu đau đớn với mi
dường nào? Đáng lẽ thiếp phải oán hận chê bỏ mi mới phải,
nào dè khối tình thâm trọng nơi tâm thiếp là nơi bí mật mà mi
đủ quyền hành năng lực khươi mở áo ngoài nó ra để lòi trái
tim thân ái của thiếp.
Ôi! Câu hờn giọng thảm ai khéo bày trò. Ôi! Tánh hoài tình ai
gây nên mối? Cái đời đã gọi là vô vị mà ai dè cho tới bậc Thần
Tiên thoạt trông đến cũng phải nghiễm nhiên yêu trọng. Hỏi cái
trọng ấy do đâu nói thử?
- Thưa Nhị tỷ, đứng dậy hiểu câu hỏi của em rồi trả lời coi
trúng chăng cho em học với.
Đứng dậy mấy em, con Tranh.
Cười... Vì THƯƠNG mà thôi, Nhị tỷ ôi!
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Thiếp rủi qui Tiên trước cha mẹ. Thiếp nhớ mơ màng lại thì
chính bởi thương cha nhớ mẹ mà khổ lúc xuất hồn, còn các
bậc Thần Tiên thì cũng ngùi ngùi nhớ kiếp sanh chịu khổ mới
đoạt vị cao thăng. Nhớ nỗi khổ ấy lại mặn nồng bằng mười
nhớ tình sinh dục. Vì cớ nên hoàn thuốc nhiễm trần đã thấm
vào cốt tủy như ghiền thuốc ghiền trà, hễ mùi nó vừa bay
ngang qua mũi thì đã nhắc nhở những kiếp luân hồi chịu thảm
sầu cùng thế sự.
Bởi vậy, Thiên điều đã hiểu sơ yếu nên định Pháp rất nghiêm:
Hễ nhiễm trần thì sa đọa.
Ôi! Những bậc cao siêu như hàng Tiên Phật ngày nay đương
mang cốt nhục thi hài, đã chẳng đủ phương chống cự, đối thủ
với dạ thương đời, nên cam thọ phận, phòng nêu gương vị
chúng sanh hơn vị ngã, để lưu tánh đức cho đời, dụng làm cơ
quan bảo tồn sanh mạng. Em tưởng chỗ cao kỳ nơi cõi Hư linh
chỉ có một điểm là TOÀN ÁI mà thôi.
Mấy em mong cho hàng phụ nữ để trọn tấc dạ thương nhau
thì dầu cho mấy từng Trời nhặt nhiệm thế nào cũng đi tới. Em
luận dài quá làm cho mấy chị mấy em mệt, xin cam lỗi."
Bảo-Đạo Chơn Quân: 9-10-Kỷ Sửu (dl: 28-11-1949).
"Hèn lâu, Qua mắc lo với Đức Cao Thượng Phẩm cho cơ Đạo
đặng mau chóng để làm gương cho mặt thế ngày mai, cho
toàn cả nhơn sanh đặng biết nhiệm mầu huyền vi của Đức Chí
Tôn và cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nay đã đến thời kỳ
Năm Châu đặng hiểu biết mối Đạo TRỜI. Vậy mấy em ráng lo
sao cho tròn phận sự một người con hiếu của Chí Tôn.
Từ tạo Thiên lập Địa tới giờ, biết bao Thần, Thánh, Tiên, Phật
thọ lịnh Ngọc Hư xuống trần dạy Đạo, nhưng vì vật dục sở tế,
khí bẩm sở câu, làm cho cả con cái của Chí Tôn đều bị nhiễm
trần mà không đặng hồi cựu vị. Nay các em đã lãnh lịnh NgọcHư mà nỡ để cho sanh linh chịu hồi chìm đắm hay sao? Mấy
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em nên cầm cờ Đạo đi khắp mọi nơi, rồi làm như Quan
Phương Bá nhà Châu để dựng nền Nhân Nghĩa cho đời rõ
thêm. Có vậy, nhơn sanh hiểu đặng rồi mới nạp mình vào cửa
Thánh. Bằng chẳng đặng vậy thì nhơn sanh lầm đường lạc
nẻo rất nhiều, lại uổng một kiếp sanh đã gặp kỳ khai Đạo, đến
lúc lâm chung, hồn ra khỏi xác, mới biết tự hối ăn năn mà phải
chịu luật Thiên điều trừng trị... biết bao phen mới trở về cùng
Chí Tôn đặng."

NHIÊN ĐĂNG
然灯
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT (Phật Học)
然 燈 古 佛
E: Dipankara.
F: Bouddha ancien.
Nhiên Đăng Phật gọi theo tiếng Phạn (S, P: dīpaṅkara) là vị
Phật của thời quá khứ nên gọi Cổ Phật, từng sống cách thời
đại chúng ta vô lượng kiếp.(Nhiên là đốt cháy, Ðăng là cây
đèn, Cổ Phật là vị Phật xưa) dịch ra Hán văn: Nhiên Ðăng
Phật hay Ðịnh Quang Phật 定光佛 Ðức Phật này là vị đầu tiên
của 24 vị Phật trước Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu Ni.
Tương truyền dưới thời Nhiên Ðăng Phật thì Đức Thích-ca là
một nhà sư khổ hạnh tên là Thiện Huệ (s: sumedha). Với
Thiên nhãn thông, Nhiên Ðăng Phật nhận ra Thiện Huệ sẽ
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thành Phật dưới tên Cồ-Đàm (gautama) và thụ ký cho Thiện
Huệ. Phật Nhiên Ðăng được xem là vị Phật quan trọng nhất
trong các vị, trước Thích-ca. Ngài là vị đại diện cho Phật quá
khứ tương tự như trường hợp Di-Lặc được xem là đại diện
cho Phật vị lai. Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao
"80 trượng", giáo hóa 84.000 vị A-La-Hán, Ngài sống 100.000
năm. Tháp đựng Xá-Lợi-Phật Nhiên-Ðăng cao 36 do-tuần (s:
yojana ) Từ 15-20km.
Kinh Trí Ðộ Luận viết: Như Nhiên Ðăng Phật, khi sanh ra,
chung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Ðăng
Thái Tử. Khi tu thành Phật thì gọi là Nhiên Ðăng Phật, xưa gọi
là (Định) hay Ðính Quang Phật. Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật
giáng sanh nơi nước Ấn Ðộ và mở Phật giáo tại đây vào thời
Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. Bên Phật giáo ở Trung Hoa, người ta thường
thờ Đức Nhiên Đăng Cổ Phật chung với Đức Thích Ca Mâu Ni
và Đức Di-Lạc Vương Phật, để gọi là thờ Tam Thế Chư Phật
三世諸佛 (Đời quá khứ, hiện tại và tương lai)
Theo giáo lý của Ðạo Cao Ðài thì:
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật, giáng trần vào thời vua Hiên Viên
Huỳnh Ðế bên Tàu (2697 trước Chúa giáng sinh), mở Phật
giáo thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, trước Ðức Phật Thích Ca 2074
năm.
Thánh ngôn I/31 dạy:"…Các con phải bỏ xác trần, mà bông
trái thiêng liêng các con sanh hóa Chơn thần, Chơn thần lại
biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một
Chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư
Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế
Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con. Như kẻ bên
Phật giáo tặng Nhiên Ðăng là Chưởng giáo, Nhiên Ðăng vốn
sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế. Người ta gọi Thích Ca Mâu
Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh đời nhà Châu". Vậy thì Ðức
Nhiên Ðăng Cổ Phật, giáng trần vào thời vua Hiên Viên Huỳnh
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Ðế bên Tàu (2697 trước Chúa giáng sinh), mở Phật giáo thời
Nhứt Kỳ Phổ Ðộ, trước Ðức Phật Thích Ca 2074 năm
Theo Từ Ðiển Phật Học Việt Nam, Ðức Phật Thích Ca có một
tiền kiếp là Tỳ Kheo Nho Ðồng. Nho Ðồng từng gặp và cúng
hoa cho Ðức Phật Nhiên Ðăng. Nho Ðồng mua hoa ấy từ một
cô gái với giá rất đắt. Cô gái hỏi vì sao Nho Ðồng lại chịu mua
hoa với giá đắt như thế. Nho Ðồng trả lời là mua hoa để cúng
Ðức Phật Nhiên Ðăng. Cô gái liền tặng không bó hoa với lời
nguyện là Cô với Nho Ðồng sẽ kết duyên vợ chồng trong các
kiếp sau. Sa môn Nho Ðồng là tiền thân của Phật Thích Ca, cô
gái bán hoa là tiền thân của Công Chúa Gia-Du Ðà-La
(Yasodhara).
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật là vị Phật xưa nhứt, đầu tiên hơn hết
trong hằng hà sa số Phật trong Càn Khôn vũ trụ nầy. Ngài
được sanh ra từ thời Hỗn Ðộn, sau khi ngôi Thái Cực xuất
hiện và trước khi tạo dựng Trời Ðất. Ngài giáng trần ở nước
Ấn Ðộ, ứng vào thời vua Huỳnh Ðế bên Tàu, mở ra Phật-Giáo
thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. Ngài là Chưởng giáo Sơ Hội Long Hoa
Thanh Vương Ðại Hội, điểm đạo các vị đắc quả trong Nhứt Kỳ
Phổ Ðộ. Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật hiện nay Chưởng quản
từng Trời Hư Vô Thiên, là từng Trời thứ 10, ở bên trên Cửu
Trùng Thiên, nơi đó có Ngọc Hư Cung để họp Triều đình của
Ðức Chí Tôn Thượng Ðế, thiết lập Thiên Ðiều cai trị Càn Khôn
Thế Giới..Nối tiếp Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật thì có Ðức Phật
Thích Ca giáng sanh nơi Ấn Ðộ, ứng vào thời nhà Châu bên
Tàu, mở Phật giáo thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ. Ðức Nhiên Ðăng Cổ
Phật là Ðấng Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ. Quyền hành nầy có
được là do Ðấng Ngọc Hoàng Thượng Ðế giao phó cho Ngài.
Ngài thay mặt Ðấng Thượng Ðế chưởng quản cả Càn Khôn
Vũ-Trụ.
Thế nên câu cuối của bài Kinh Thích giáo là "Tiên Thiên
Chánh Ðạo, Nhiên Ðăng Cổ Phật. Vô Vi Xiển Giáo Thiên Tôn"
先天正道燃燈古佛無為闡敎天尊
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Xong rồi thì "Lạy 3 lạy, mỗi lạy 3 gật, mỗi gật niệm:
"Nam mô Nhiên Ðăng Cổ Phật Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát"
南無燃燈古佛大菩薩摩訶薩

NHIẾP CĂN (Phật Học)
攝根
Nhiếp căn (S, P: indriyasaṃvara) nghĩa là phòng hộ các giác
quan. Phương pháp tu tập quán sát sự vật một cách khách
quan và tránh những ý nghĩ bâng quơ, không cho tâm thức lạc
lỏng trong những cảm giác như yêu thích, ghét bỏ, sân hận...
khi tiếp xúc với một pháp nào đó bằng những căn môn (giác
quan). Nhiếp căn là yếu tố quan trọng để đạt Ðịnh (s, p:
samādhi), cần phải được thực hành trong đời sống hàng ngày,
đó là một qui định của Giới (s: śīla). Phép nhiếp căn được mô
tả như sau: "Vị tỉ-khâu khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý khởi pháp, vị ấy không
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Vị ấy để
tâm không cho các yếu tố bất thiện tác dụng lên mắt, vị ấy đạt
được nhiếp căn nhãn thức, tỉ thức, thiệt thức, v.v... Tập được
nhiếp phục các căn, vị ấy cảm nhận được hỉ lạc thanh tịnh."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

NHIẾP TÂM
E: To keep one’s heart.
F: Retenir son cœur (giữ tâm).
Nhiếp: Làm thay, thâu vào. Tâm: cái tâm của mỗi người.
Nhiếp tâm là kềm giữ cái tâm không cho phóng túng, mơ
tưởng việc nầy việc nọ.
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Nhiếp tâm cũng còn có nghĩa là gìn giữ giới luật tu hành, vì
nhờ giới luật mà gìn giữ cái tâm được tốt đẹp.

NHIỆT HUYẾT
熱血
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Dạ nhiệt huyết dầu sôi sục sục,
Niềm Từ bi lửa đốt rần rần.
Thôi không tính thiệt so hơn,
Phải cam làm dấy mới an lòng thành.

NHIỆT TÂM
熱 心
E: Enthusiasm.
F: Enthousiasme.
Nhiệt tâm 熱心: sốt sắng.

NHIỆT THÀNH
熱 誠
E: Fervent.
F: Fervent.
Nhiệt: Nóng, nóng nảy, hăng hái. Thành: thành thật. Nhiệt
thành là lòng hăng hái chơn thật (cùng nghĩa như chữ nhiệt
tâm).
Kinh Xuất Hội:
"Phật Thánh Tiên nhỏ máu nhiệt thành."
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NHIỄU ĐIỀU
E: The red crape.
F: Le crêpon rouge.
Nhiễu: một loại tơ lụa. Điều: màu đỏ. Nhiễu điều nghĩa đen là
tấm lụa đỏ.
Nhiễu điều có nghĩa bóng theo câu ca dao:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Nhiễu điều là ý nói người trong một nước phải thương yêu
nhau, xem nhau như anh em một nhà.
Thi văn dạy Đạo:
Nhiễu điều ví đặng phủ gương trong,
Thì mới làm cho cái nghĩa đồng.
Dồn dập mối sầu, thân thảm thiết,
Thầy khuyên hành đạo sẽ vui lòng.

NHO
儒
Chung quanh Tòa Thánh mỗi khoảng lan can có dây Nho biểu
tượng linh thể ngôi Tam Bửu mà Pháp Chánh Truyền đã định
nghĩa theo nguyên lý:
- Dây nho là Tinh,
- Nước nho là Khí,
- Rượu nho là Thần,
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NHO GIA
儒家
E: Confucianist.
F: Confucianiste..
(Nho là chỉ Đạo Nho; Gia là nhà, là người am tường một lãnh
vực nào). NHO 儒 là nguồn đạo-lý phát xuất từ Đức Thánh
Khổng-Phu-Tử là người sáng lập nên Đạo nhân-luân làm
giềng mối trật-tự, kỷ cương, từ trong gia-đình loáng ra ngoài
xã-hội không đâu là không cần ích đến.
NHO 儒 là gì? Bên trái là bộ nhân 亻 là người, bên phải là chữ
nho hay là nhu 需 là sự cần yếu, nhưng trong chữ nhu này còn
thấy hai yếu-tố kết-hợp nữa: Trên là chữ vũ 雨 là mưa, dưới
chữ nhi 而 là mày; như vậy chữ nhu là ý nói rằng: của này mày
có quyền sử-dụng, như nước mưa mà trời đã ban thí cho
nhân-loại, như không khí là sự sống dành cho muôn loài.
Tóm lại, kẻ được gọi là Nho-sĩ hay thông Nho là kẻ ấy rất cầních cho mọi người. Bởi trong chữ Nho nó cấu tạo tất cả là ba
yếu-tố, chứng tỏ đây là con số 3 tròn đầy: thể hiện con người
đứng trong Tam-tài: Thiên- Địa- Nhân. Chỉ có người đức-hạnh
hoàn-toàn mới xứng đáng là bậc "Thông Nho" vậy, nên kẻ ấy
phải hiểu biết sự cần yếu là:
- Trên thông thiên-văn.
- Dưới đạt địa-lý.
- Giữa quán nhân-sự.
Kẻ thông Nho là đủ yếu-tố làm nên một số 3 như vậy là đạt
được ba điểm Dương, tức là hình ảnh của quẻ CÀN ☰ vi
thiên, Càn là trời vậy.
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NHO GIÁO (1)
儒教
E: Confucianism.
F: Confucianisme.
Nho giáo là giáo lý của Đạo Nho: Nho Giáo thành lập: một
phần thì do thực tế, một phần thì do Huyền lý của Trời đất,
nghĩa là Nho Giáo lấy Đạo Trời làm khuôn mẫu dạy người:
Làm theo Đạo trời là lành, trái với Đạo Trời là xấu. Cổ nhơn
theo học Nho Giáo để giúp đời, trong quyển Nho Giáo, cụ Trần
Trọng Kim cắt nghĩa chữ Nho như vầy:
Chữ Nho 儒 do hai chữ: Nhơn 人(là người) và Nhu 需 (là cần
dùng) ghép thành, có nghĩa là người học hành thông suốt lẽ
Trời Đất và tự họ sẵn sàng giúp ích cho nhơn quần xã hội, cầu
cho xã hội biết cách cư xử thích hợp với lẽ Trời, tức là những
người luôn làm lợi cho thiên hạ. Nên:
- Lấy Đạo Trời là Âm Dương.
- Đạo Đất là Cương Nhu.
- Đạo người là Nhân-nghĩa làm căn bản.
Nho Giáo giúp người Trung-Hoa được trên thuận, dưới hòa và
tạo nên một nền luân lý có căn bản vững chắc.
Đến đời nhà Châu, triều Vua Linh Vương, ước chừng 551 năm
trước Tây-lịch kỷ nguyên, có vị Thánh Nhơn tên Khâu tự Trọng
Ni, tức là Đức Khổng Phu Tử ra đời. Ngài chỉnh đốn Nho Giáo
thành một giáo thuyết có mạch lạc. Nhơn đó mà người đời bấy
giờ gọi Nho Giáo là Khổng Giáo. Thiết tưởng, chúng ta nên
nhớ về Đức Khổng Phu Tử, âu cũng là một sự biết ơn của
nhơn loại đối với bậc tiền Thánh, ấy là bậc "Vạn thế Sư biểu".
NHO 儒 là nguồn đạo-lý phát xuất từ Đức Thánh Khổng-PhuTử là người sáng lập nên Đạo nhân-luân làm giềng mối trật-tự,
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kỷ cương, từ trong gia-đình loáng ra ngoài xã-hội không đâu là
không cần ích đến.
NHO 儒 là gì? Bên trái là bộ nhân 人 là người, bên phải là chữ
nho hay là nhu 需 là sự cần yếu, nhưng trong chữ nhu này còn
thấy hai yếu-tố kết-hợp nữa: Trên là chữ vũ 雨 là mưa, dưới
chữ nhi 而 là mày; như vậy chữ nhu là ý nói rằng: của này mày
có quyền xử-dụng, như nước mưa mà trời đã ban thí cho
nhân-loại, như không khí là sự sống dành cho muôn loài.
Tóm lại, kẻ được gọi là Nho-sĩ hay thông Nho là kẻ ấy rất cầních cho mọi người. Bởi trong chữ Nho nó cấu tạo tất cả là ba
yếu-tố, chứng tỏ đây là con số 3 tròn đầy: thể hiện con người
đứng trong Tam-tài: Thiên, địa, nhân. Chỉ có người đức-hạnh
hoàn-toàn mới xứng đáng là bậc "Thông Nho" vậy, nên kẻ ấy
phải hiểu biết sự cần yếu là:.
- Trên thông thiên-văn.
- Dưới đạt địa-lý.
- Giữa quán nhân-sự.
Kẻ thông Nho là đủ yếu-tố làm nên một số 3 như vậy là đạt
được ba điểm dương, tức là hình ảnh của quẻ CÀN ☰ vi thiên,
Càn là trời vậy.
Người Trung Hoa, sau khi quần tụ đông đảo, lập thành gia thất
thì cái quyền trị gia do người cha. Lần hồi người ta theo
nguyên tắc gia đình mà lập ra xã hội. Nghĩa là gia đình thì do
người cha quản trị, nước thì có ông vua, còn khắp thiên hạ tức
là nước Trung Hoa thời ấy thì có vị Hoàng Đế thống trị.
Nguyên trong thời đại tối cổ, ở xứ Trung Hoa có năm ông vua
ra đời tiếp nhau mà dạy dân là: Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh
Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, sách gọi đó là Ngũ Đế là năm
vị Thánh Vương đắc Đạo, có Thần thông trông thấy những
hiện tượng trong cõi Hư Linh. Một hôm, Vua Phục Hi dạo chơi
trên sông Hà (Huỳnh Hà) ông trông thấy một con vật mình
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ngựa đầu rồng, trên lưng có dấu chấm, Ngài theo đó mà lập ra
Bát Quái Đồ, cắt nghĩa Đạo biến hóa của Trời Đất, để làm
nguyên tắc dạy người. Thì đây Nho Giáo thành lập một phần
thì do thực tế, một phần thì do Huyền lý của Trời Đất, nghĩa là
Nho Giáo lấy Đạo Trời làm khuôn mẫu dạy người. Làm theo
Đạo trời là lành, trái với Đạo Trời là dữ. Cổ nhơn theo học Nho
Giáo để giúp đời, cho nên trong quyển Nho Giáo, cụ Trần
Trọng Kim cắt nghĩa chữ Nho như vầy: Chữ Nho 儒 do hai chữ
Nhơn 人 và Nhu 需 ghép thành. Chữ Nhơn là người, chữ Nhu
là cần dùng. Hai chữ ghép thành chữ Nho, có nghĩa là người
học hành thông suốt lẽ Trời Đất và tự họ sẵn sàng giúp ích
cho nhơn quần xã hội, cầu cho xã hội biết cách cư xử thích
hợp với lẽ Trời. Lấy Đạo Trời làm căn bản cho Đạo người.
Nho Giáo giúp người Tàu được trên thuận, dưới hòa và tạo
nên một nền luân lý có căn bản vững chắc. Đến đời nhà Châu,
triều Vua Linh Vương, ước chừng 551 năm trước Tây lịch kỷ
nguyên, có một vị Thánh Nhơn, tên Khâu tự Trọng Ni, tức là
Đức Khổng Phu Tử ra đời, Ngài chỉnh đốn Nho Giáo thành
một Giáo thuyết có mạch lạc. Nhơn đó mà người đời bấy giờ
gọi Nho Giáo là Khổng Giáo. Thiết tưởng, chúng ta nên nhắc
sơ lược cái Tiểu sử của Đức Khổng Phu Tử, âu cũng giúp sự
học vấn của mình một phần nào.
Nho-giáo thì cho rằng sự biến-hóa ở trong vũ trụ là do sự nhất
động, nhất tịnh của Thái-cực mà sinh ra. Vạn-vật đã phát hiện
ra là thực có, thì chi bằng cứ theo cái thực ấy mà hành động
và sinh tồn; sự sinh-tồn của vạn vật không ra ngoài được
những điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí 仁 義 禮 智 tức là Nguyên,
Hanh, Lợi, Trinh 元 亨 利 貞 của Tạo-hóa. Vậy nên người ta ai
cũng phải theo những điều ấy mà vui trong cuộc sinhhóa.Thành thử cái gốc vốn là một, mà cái ngọn thì chia ra
khác nhau. Bởi cái tư-tưởng khác nhau như thế cho nên Lãogiáo và Phật-giáo thì theo cái chủ-nghĩa tiêu-cực, thành ra cái
Đạo xuất thế; Nho-giáo thì theo cái chủ-nghĩa tích-cực, thành
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ra cái Đạo nhập thế. Vì có sự tương-đồng, tương-dị ấy mà ta
có thể xét đoán tường-tận được, tuy cái tương-dị về thể hành
đạo của các Đạo có khác nhau, nhưng chung-qui cũng là một
gốc, cái gốc đó tức là căn bản của muôn sự vật cho tất cả vũtrụ bao-la mà ta gọi là Thiên-lý. Cái Thiên-lý đó là cái tóm thâu
của Trời, biểu tượng trong KINH DỊCH vậy" (lời của ông
Nguyễn-Mạnh-Bảo)
Đức Hộ-Pháp nói: "Đạo Nho do Đức Khổng-Tử lập tại TrungHoa. Tại sao có Đạo Nho? Tại Ngài thấy nhơn-loại buổi nọ
điên-đảo cũng như Đức Lão-Tử thấy nhơn-phẩm suy đồi,
không còn giá trị. Tâm lý nhơn-sanh buổi ấy mất hẳn cái giá-trị
nhân loại nên tự mình xuống làm nhân-loại, đem Nho-giáo
định luật-pháp xã-hội trị Đạo nhân-luân làm căn bản. Hễ mình
biết mình, tức nhiên biết Thiên-đạo; biết Thiên-đạo mới tùng
thiên-lý, tức nhiên tùng thiêng-liêng vô hình, Ngài không nói
danh Chí-Tôn là ngôi Chủ-tể, là phẩm tối cao, tối trọng của
Đạo, chỉ lấy mặt luật Bác-ái và pháp Công bình đặng định
sống cho nhân-loại, định sống cho cả nhơn-quần xã-hội, định
sống cho cả các chủng-tộc nơi mặt địa-cầu này, dầu luật-pháp
của Ngài trái hẳn phong hoá nhân-loại một đôi nơi trên mặt
điạ-cầu, nhưng nhờ tinh thần đạo-đức làm môi giới, từ giờ này
toàn vạn quốc lưu-ý lấy đó đặng chỉnh-đốn quốc thể mình. Vì
cớ cho nên lập Đạo Cao Đài Chí-Tôn tiên-tri rằng: "Đạo CaoĐài là cờ báo-hiệu cho Vạn-quốc hay trước rằng: Thời-kỳ Nho
Tông chuyển thế 儒宗轉世 đã đến. Đức Ngài nói tiếp: Sau đời
Mạnh Tử, Nho giáo càng ngày càng lạc lầm, đường Thiên lý
chẳng cầu, chỗ thâm diệu không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay
giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn ích kỷ, chớ không chịu học để
sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí, cái
cơ nguồn cội của muôn loài. Học là để mở mang tinh thần, trí
hóa, đặng trau giồi cho tận thiện tận mỹ cái cơ hữu hình; chớ
học mà để cầu vinh hay là mong mỏi đến quyền cao chức cả,
ấy là người tiểu nhân hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quí
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trọng nhứt là Thiên chức mà Trời đã nấy trao. Con người có
hai phận sự: Thứ nhứt là Thiên chức, thứ nhì là Nhơn tước.
Thiên chức là cái chức vụ thiên nhiên của Trời phú cho người;
còn Nhơn tước là cái tước hẩm phàm trần của người phong
cho người. Người quân tử bao giờ cũng trau giồi tánh cách
cho hoàn toàn, đào luyện tinh thần cho thuần khiết, để lo cho
tròn cái Thiên chức ấy. Vả lại con người, hễ Thiên chức đã
hoàn toàn thì Nhơn tước nào lại khó chi. Nhưng người đời lại
hay có tánh ham ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết Thần
hồn mà đắm say về Nhơn tước, chớ không cần nhớ đến cái
Thiên chức chút nào. Ấy thiệt là đám hủ nho vậy".
Nho giáo, Đức Khổng Thánh đã để lại một kho kinh sách quí
giá như Tứ Thư, Ngũ Kinh, sau này các hàng Đệ tử và hậu
Nho tiếp tục xiển dương hệ thống triết lý đó làm nền tảng về
nhân sinh, đạo đức và phong tục cho xã hội con người, mà
hơn hai nghìn năm nay con người vẫn còn sùng thượng.
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Nguyền Khổng-Thánh bảo toàn Nho-Giáo,
"Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra.
"Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà,
"Nam-Hải Phổ-Đà cứu khổ Quan-Âm."

NHO GIÁO (2) (Kinh)
NHO-GIÁO
Khổng-Thánh chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam-Xuân)
Quế hương nội điện.
Văn-Thỉ thượng cung.
Cửu thập ngũ hồi
Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
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Bá thiên vạn hóa,
Bồi quế thọ ư âm-chất chi điền.
Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh,
Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
Khai nhơn-tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ,
Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ.
Thần văn, Thánh võ, Hiếu đức trung nhơn.
Vương-Tân sách phụ,
Nho-Tông khai hóa,
Văn-Tuyên Tư -Lộc,
Hoằng nhơn Đế-quân.
Trừng chơn chánh quang.
Bửu-Quang từ tế Thiên-Tôn.
Niệm: "Nam-mô Khổng-Thánh Tiên-Sư Hưng-Nho Thạnh-Thế
Thiên-Tôn" (9 lạy)

NHO NHÃ
儒 雅
E: Distinguished.
F: Décent.
Nho nhã 儒雅: Ôn hòa văn nhã
Thi văn dạy Đạo:
Nho nhã con tua tập tánh tình,
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh.
Một câu thất đức thiên niên đọa,
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành.
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NHO PHONG
儒 風
E: Confucian scholar’s manners.
F: Manières des lettrés.
Nho phong 儒風: cái phong thái của nhà Nho.
Bần-Đạo tìm hiểu Nho-Phong ta đoạt đặng hay đã có trước?
Chúng ta thấy nòi giống Việt-thường này là con cháu nước Lỗ.
Nói rằng giống Lỗ lập Đạo Nho, chắc hẳn là Nho Tông chúng
ta vi chủ. Nói vi chủ tức là của mình nếu có Đạo Nho sẵn trước
thì ta có: Đạo Nho, Đạo Lão, Đạo Phật; ba nền Tôn-giáo mà
mặt địa-cầu nhìn là trọng yếu, bất kỳ là sắc dân nào hay liệt
quốc nào cũng đều nhìn nhận là do trong xứ Á Đông này.
Thêm nữa Thần-Đạo nguyên do ở tại Phù-Tang, sắc dân vi
chủ tức là Nhựt-Bổn đem truyền qua Trung-Huê rồi qua xứ ta.
Ta chịu ảnh hưởng quyền-lực của Thần Gíao từ đó. Nhờ có nó
Nho-Tông phát triển khác chánh giáo hơn, lại biết Tín ngưỡng
một cách đặc-biệt hơn Thần Gíao. Bằng cớ hiện-hữu là ta đã
thờ Thần trong các làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm lý
Tín-ngưỡng của nòi giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và thật thà
đối với bất-kỳ đạo-giáo nào".

NHO - THÍCH - ĐẠO
儒釋道
E: Confucianism, Buddhism, Taoism.
F: Confucianisme, Bouddhisme, Taaoisme.
Đấy là ba Tôn giáo lớn có từ trước tới giờ là: Nho Đạo (Đức
Khổng Tử), Thích Đạo (Phật Thích Ca), Đạo giáo hay Lão giáo
tức là Tiên Đạo (Đức Lão Tử).
Đức Hộ-Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-06-Mậu Dần
(1938) như sau:
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"Do Tam giáo thất chơn truyền: Nho-Thích-Đạo hiện nay đã
trở nên phàm giáo. Chư Đệ tử trong ba nhà Đạo không giữ y
luật pháp qui điều, lại canh cải chơn truyền, bày ra các điều
giả cuộc làm cho Tam Giáo biến thành dị đoan.
- Đệ-tử nhà Đạo chẳng tùng giáo pháp của Đức Thái Thượng
Lão Quân, tuy ở trong nhà Đạo mà dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Thích không thuận theo lời giảng dạy của Đức
Phật Thích Ca thì đệ tử nhà Thích dị đoan mê tín.
- Đệ tử nhà Nho chẳng thật hành điều mục của Đức Văn
Tuyên Khổng Thánh thì đệ tử nhà Nho dị đoan bất chánh.
Tóm lại, hai chữ dị đoan nghĩa là đồ theo không trúng kiểu cái
qui giới thể lệ chơn truyền của Tam giáo:
*Tiên Giáo: Đức Thái Thượng dạy Tam bửu Ngũ Hành, tu tâm
luyện tánh, thủ cảm ứng công bình.
*Phật Giáo: Đức Thích Ca dạy Tam qui Ngũ giới, minh tâm
kiến tánh, thật hành Bác ái Từ bi.
*Nho Giáo: Đức Khổng Tử dạy Tam cang Ngũ thường, tồn tâm
dưỡng tánh, giữ theo hai chữ Trung Hiếu mà làm tiêu chuẩn
cho mọi hành vi.
Cả Luật Pháp khuôn viên điều mục của ba nhà năng dìu đời
thống khổ, nhơn sanh trong thời kỳ Thượng cổ còn Thánh
đức, biết giữ chơn truyền, chuẩn thằng, qui củ của ba nhà Nho
-Thích -Đạo: làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm, nên mới
chung hưởng đời thái bình, an cư lạc nghiệp.
Nay đến đời Hạ nguơn cuối cùng, thế Đạo suy vi, nhơn tâm
bất cố, đạo đức đổi dời, lòng người chẳng giống như xưa, luật
Tam Cang chẳng giữ, phép Ngũ Thường không noi, Tam giáo
thất chơn truyền, nhơn tâm biến đổi, bỏ phép công bình, tranh
danh trục lợi, cướp giựt hiếp đáp, giết hại lẫn nhau, thành ra
một trường náo nhiệt, nên gọi là đời mạt kiếp".
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

180

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

NHO TÔNG
儒宗
Đức Chí-Tôn mở Đạo Cao Đài để cứu nhân loại:
Nhơn-loại đang bị thống khổ và sẽ lăn vào cảnh tang thương
vì tinh thần ly-tán nên ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện đặng
phục-hưng Khổng-giáo, áp dụng Nho-Tông làm khuôn luật tổchức xã-hội cho tận-thiện, tận-mỹ. Các dân tộc sẽ đối đãi nhau
như anh em một Cha, ở chung một nhà, cộng hưởng Đại
Đồng hạnh-phúc. Đó là về mặt xã-hội, còn mặt Đạo là mặt
tinh-thần thì Đại-Đạo giữ-gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão
giáo đặng độ tận linh-hồn về Thượng-giới. ĐẠI-ĐẠO tiên khởi
lập thành tại nước Việt-Nam, nhiên hậu sẽ hoằng khai các
miền Đông-Á, qui hợp cả Huỳnh-chủng làm đà sang Bạchchủng Âu châu dìu-dẫn khắp thiên-hạ trên con đường CộngĐồng".
Bần-Đạo tìm hiểu Nho-phong ta đoạt đặng hay đã có trước,
chúng ta thấy nòi giống Việt Thường này là con cháu nước Lỗ,
mà Nho-Tông xuất-hiện cũng ở nước Lỗ, nói rằng giống Lỗ lập
Đạo Nho, chắc hẳn là Nho-Tông của chúng ta vi chủ. Nói vi
chủ tức là của mình, nếu có Đạo Nho sẵn trước thì ta có Đạo
Nho, Đạo Lão, Đạo Phật. Ba nền Tôn-giáo mà mặt điạ-cầu này
cho là trọng-yếu, bất kỳ là sắc dân nào hay liệt quốc nào cũng
đều nhìn-nhận là do trong xứ Á-Đông này. Thêm nữa ThầnĐạo nguyên-do ở Phù-Tang, sắc dân vi-chủ tức Nhựt-bổn đem
truyền qua Trung Huê rồi qua xứ ta. Ta chịu ảnh-hưởng
quyền-lực Thần-giáo từ đó. Nhờ có nó Nho-Tông phát-triển
khác Chánh-giáo hơn, lại biết tín-ngưỡng một cách đặc biệt
hơn Thần-giáo. Bằng cớ hiện hữu là ta đã thờ Thần trong các
làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm lý Tín-ngưỡng của nòi
giống, của Việt-Nam nhiệt-liệt và thật-thà đối với bất kỳ Đạogiáo nào.
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NHO TÔNG CHUYỂN THẾ
儒宗轉世
"Đạo Nho do Đức Khổng-Tử lập tại Trung-Hoa. Tại sao có
Đạo Nho?
"Tại Ngài thấy nhơn-loại buổi nọ điên-đảo cũng như Đức LãoTử thấy nhơn-phẩm suy đồi, không còn giá-trị. Tâm lý nhơnsanh buổi ấy mất hẳn cái giá-trị nhân-loại nên tự mình xuống
làm nhân-loại, đem Nho-giáo định luật-pháp xã-hội trị Đạo
nhân-luân làm căn bản. Hễ mình biết mình, tức nhiên biết
Thiên-đạo; biết Thiên-đạo mới tùng thiên-lý, tức nhiên tùng
thiêng-liêng vô hình, Ngài không nói danh Chí-Tôn là ngôi
Chủ-tể, là phẩm tối cao, tối trọng của Đạo, chỉ lấy mặt luật
Bác-ái và pháp Công-bình đặng định sống cho nhân-loại, định
sống cho cả nhơn-quần xã-hội, định sống cho cả các chủngtộc nơi mặt địa-cầu này, dầu luật-pháp của Ngài trái hẳn
phong hoá nhân-loại một đôi nơi trên mặt điạ-cầu, nhưng nhờ
tinh thần đạo-đức làm môi giới, từ giờ này toàn vạn quốc lưu-ý
lấy đó đặng chỉnh-đốn quốc thể mình. Vì cớ cho nên lập Đạo
Cao Đài Chí-Tôn tiên-tri rằng: "Đạo Cao-Đài là cơ báo-hiệu
cho Vạn-quốc hay trước rằng: Thời-kỳ Nho-Tông Chuyển Thế
儒宗轉世 đã đến. Nho giáo có câu "Đại-học chi Đạo Tại minh
Minh-đức, tại Tân-dân, tại chỉ ư Chí thiện". Ngày nay lấy làm
"Khuôn luật của Đạo Cao-Đài là lo về phần Thế Đạo tức là
Nho-Tông Chuyển Thế. Mà Nho-Tông Chuyển Thế tức nhiên
Đạo của Tổ phụ chúng ta từ ngàn xưa để lại. Ấy vậy những
yếu-lý của Nho Tông mới có thể làm mực thước mà định
chuẩn thằng trong khuôn khổ cái sống đương nhiên của mình
đặng, chúng ta đã ngó thấy Nho Tông của chúng ta là một nền
Tôn-giáo xã-hội, đặc điểm của nó là Đức Chí-Tôn đến lập
trường Nho-Tông trị thế.
Thử hỏi: tinh-ba của Nho-Tông là gì? -Phải chăng cái chiếnthuật của nó là "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ" tức
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nhiên cái tôn chỉ cao thượng của Đức Mạnh-Tử là câu trên?
Nhưng thế nào là tu thân?
Từ trước, vấn đề tu thân đã bàn qua nhiều rồi, nay dẫn từ
thượng cổ tới giờ, đức Thánh-nhân lấy hai chữ "tu thân" làm
căn bản. Hai chữ tu thân đã có từ lâu, nếu chúng ta xem lịchsử của Nho-Tông thấy nó đã xuất hiện từ đời Huỳnh-Đế, có
trên không biết mấy ngàn thế-kỷ trước Thiên-Chúa giáng sanh.
Vậy rất là tối cổ, phương pháp tu thân dù thời đại nào cũng có,
chí hướng của các Tôn-giáo là phải tu thân lấy mình, dầu cá
nhân, dầu xã hội hay toàn thể nhơn loại cũng vậy, tâm đức
con người bao giờ cũng có sự mâu thuẫn. Hễ họ nghe thấy
điều nào hay, điều nào thiện đặng họ nhìn một cách chơn thật,
nhưng họ không làm. Còn biết chê cái dở, cái ác mà họ lại
làm; hai cái đó nghịch cảnh với cái Tâm, không có một vị
Thánh nào ở thế gian tìm nguyên lý nó cho đặng. Bởi vậy tâm
lý con người hay xu ác mà xa thiện, vì cớ cho nên các vị GiáoChủ lập nên Tôn giáo dạy phải làm thế nào gọi là tu thân. Dầu
cá nhân hay toàn thể nhơn loại cũng phải lấy hai chữ "Tu thân"
làm gốc và chính nó khởi đương cho sự lập đức là "tại minh
minh đức" vậy.
Nếu cả thảy đều biết nỗi khổ của nhơn loại mà làm phương Tu
thân, lập đức thì cái giá trị của thiên hạ thực hiện một cách dễdàng và chính những tâm hồn ưu-ái vì Đạo, vì Thầy và vì
nhân-loại phải đem cái đức thiêng liêng ấy rải khắp cả thiên hạ
thì mới cứu khổ được".
Đức Hộ-Pháp nói: "Chúng ta cũng vẫn biết, nền Đạo Cao-Đài
là Nho-Tông chuyển thế, thì tức nhiên của toàn cả xã-hội nhơn
quần nơi mặt địa cầu này nhờ Đạo Nho sửa đoan chỉnh đốn
thiên hạ lại, chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ
dường như đảo ngược lại khủng hoảng tinh thần mà ra vậy.
Nho đạo đã lập xã hội ở Á Đông từ Tam Hoàng qua tới nhà
Châu rồi Ngài Châu Công chỉnh đốn Tân Dân"
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Tại sao dùng Nho Tông chuyển thế?
Đức Hộ-Pháp hỏi: Tại sao Tam giáo qui nhứt Thích- Đạo- Nho
nghĩa là Phật, Thánh, Tiên mà sao không lập hội Phật Tông
chuyển thế hay là Tiên Tông chuyển thế? Lại lấy Đạo Nho lập
thành Hội Thánh mà Chí Tôn đến khai Đạo, kỳ nầy lại dụng
Nho Tông chuyển thế? (cả Chức Sắc đều có trả lời nhưng
không rõ tột ý)
Đức Hộ-Pháp nói: - Đạo Thánh, cốt yếu chuyển đời, mà chỉ có
biết quyền, chớ không biết người, biết mình, không biết Trời,
nên còn khuyết điểm; có công rèn luyện tâm tánh, mà không
chỉ rõ đường siêu thoát cho nhơn loại, vì chỗ thiếu đó mà Đức
Chí-Tôn mới đến đặng thêm sức Trời và người hiệp một đặng
lập Đời Thánh Đức; nhơn lực phải tùng Thiên lực để đạt cơ
mầu nhiệm, thì tu hành mới mong siêu thoát nên lập thành
Hội-Thánh ba Đài: Bát-Quái, Hiệp Thiên, Cửu-Trùng-Đài đặng
chấn hưng ba nền Tôn-Giáo lại làm một, gọi là Tam Giáo Qui
nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, là thêm Thần Đạo và Nhơn Đạo
gọi Ngũ Chi Đại Đạo.
Đức Quan Thánh Đế Quân giáng dạy:
"Nho Tông Chuyển Thế mà nào thấy Nho tướng thật hành.
Trung, Can, Nghĩa, Khí vẫn còn ở mặt trận nhà Châu. Còn
nay, có Trung không có Nghĩa, có Can không có Khí.
Nhớ lúc Lão quá Ngũ quan mà buồn cho nhơn sanh hiện tại.
Còn trong cửa từ bi thì lại thấy nghiệt chướng. Vậy bảo sao cơ
tận độ được mau giải thoát sanh linh? Còn bóng quân tử lại
chẳng hành chánh lộ. Thương thay cho đời phải cơn điên đảo!
Lão lãnh phần Tam Trấn Oai Nghiêm mà phải thêm đau lòng.
Vậy các em hãy ráng noi gương xưa mà đem tinh thần Nho
giáo chỉnh đốn gấp nền Nhơn đạo. Các em có nhớ Lý Giáo
Tông đã cho hay rằng "Nam phong sẽ biến thành Nhơn
phong" đó không? Lúc nầy cơ chuyển lọc đã đến nơi, các em
phải ráng giữ’".
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NHỒI QUẢ
E: To stuff the retributions.
F: Bourrer des rétributions.
Thay vì trả quả nghiệp nhiều kiếp mới hết, bây giờ chỉ trả một
kiếp này thôi nên phải chịu hình phạt nặng nề hơn gọi là "nhồi
quả".

NHƠN (Giáo Sư Thượng Nhơn Thanh)
Thọ phong Giáo Sư phái Thượng. Thánh danh Thượng Nhơn
Thanh vào ngày Rằm tháng 10 Bính Dần.
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo.

NHƠN (Lễ Sanh)
Thọ phong ngày 17-05-Bính Dần.
Ông là một trong số 247 người ký tên trong TỜ KHAI ĐẠO.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn, dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.

NHƠN CHỦNG
人種
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
"Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki." (là cơ)
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NHƠN ĐẠO
人道
Nhơn Đạo tức là đạo làm người, là bước đầu tiên trong Ngũ
Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo,
Phật Đạo.
Thánh Ngôn dạy rằng: "Khi khai Thánh giáo bên Thái Tây thì
Chí-Tôn đã nói trước: còn nhiều chuồng chiên Người sẽ đến
đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn nhiều Đạo
đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí-Tôn đặng
chờ ngày Người đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày nay đã
quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là về:
Nhơn Đạo thì là Socrate, Esobe, Platon…ở Hy-lạp, Khổng Phu
Tử (Confucianisme), Mạnh-Tử (Mentius), Nhị Trình giáo…
chung cộng cùng cả Hớn phong, Đường thi, Tấn Tục tại
Trung-Huê từ trước."
1- Bí Pháp của Nhơn Đạo Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ
dạy như sau:
Tam Tùng, Tứ Đức là về phần Nữ phái:
- Tùng phụ: Như người con gái phải giữ trọn tiết trinh, cũng
như kẻ tín đồ phải giữ tròn danh Đạo.
- Tùng phu: Như bóng với hình, tức nhiên phải ví mình như
một trong Thánh thể, tùng Hội Thánh vậy.
- Tùng tử: là phải vì đám hậu sanh mà quên mình đặng tạo
nên sự nghiệp tương lai cho chúng, tức nhiên là bổn phận của
Chức sắc vậy
- Công, Dung, Ngôn, Hạnh: tức là việc làm cho cho nhơn sanh
thoát khổ, lời nói để đưa đường giáo hóa, hành vi cử chỉ để
treo gương mặt thế, tức là phải biết nâng cao giá trị của Thánh
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thể Đức Chí Tôn, nết na đầm thấm, giữ trọn thương yêu, tức
nhiên là làm nền móng cho Đại đồng Thế giới."
Người nữ tín đồ Cao Đài thực hành trọn vẹn Thể Pháp và Bí
Pháp của Nhơn đạo thì đắc Thánh, bước vào Thánh vị.
2- Tam Tùng và Tứ Đức theo Thiên Đạo:
Khi đã làm trọn được Tam Tùng và Tứ Đức ở Thể Pháp và Bí
Pháp của Nhơn đạo, người Nữ tín đồ Cao Đài cần tiến lên một
nấc thang cuối nữa, cho Tam Tùng và Tứ Đức thăng hoa lên
đến tột bực để bước vào Thiên Đạo, thì mới được giải thoát
khỏi vòng luân hồi. Đây là Tam Tùng:
- Tùng phụ: Tùng Cha, Cha đây là Đấng Cha Trời, là Đại Từ
Phụ. Phải tuân theo lời dạy của Đấng Cha Trời, siêng năng tu
tiến thì linh hồn mới trổi bước lên phẩm vị cao sang.
- Tùng phu: Theo chồng, chồng thuộc Dương, vợ thuộc Âm,
vợ chồng hòa hợp thì cũng như sự tu luyện làm cho hai khí
Âm Dương trong cơ thể tương hiệp nhau, tức là đạt được Ngũ
Khí triều nguơn, Tinh -Khí -Thần hiệp nhứt, đắc đạo tại thế
- Tùng tử: Sau khi đắc Đạo rồi, còn phải trở lại dìu dắt những
đứa con đang dại khờ chìm đắm trong vòng vật dục, để chúng
sớm giác ngộ mà quay trở lại con đường Đạo.
Nói về Tứ đức là:
- Công: Từ chỗ chăm làm việc nhà, phát triển lên làm việc cho
xã hội, truyền bá kinh sách giáo hóa người đời, phụng sự
nhơn sanh, để tạo công đức tu hành mau tinh tấn.
- Dung: Tiến lên bồi đắp sắc đẹp tinh thần, thể hiện bằng tình
thương bao la cứu giúp chúng sanh thoát khổ.
- Ngôn: Từ chỗ nói năng đoan chính đem lại hòa ái cho mọi
người, tiến lên nói điều đạo đức, thuyết minh giáo lý khai mở
tâm tánh cho nhơn sanh thức tỉnh, học đạo tu hành.
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- Hạnh: Từ đức tánh hiền hòa khiêm tốn, tiến lên đến mức
khiêm tốn tối đa để chinh phục người đời, phổ độ người đời
vào đường đạo đức, lập hạnh từ bi cứu vớt chúng sanh đồng
thoát khổ.
Tóm lại, Tứ Đức và Tam Tùng trong Thiên Đạo chỉ là sự thăng
hoa đến mức cao tột của Tứ Đức và Tam Tùng trong Nhơn
Đạo của người phụ nữ Đạo Cao Đài. Nhơn đạo thì dạy mình
vẹn giữ Tam Cang Ngũ Thường, mới biết bổn phận mình đối
với xã hội nhơn quần thế nào cho nhơn loại cộng hưởng hòa
bình, chẳng nghịch lẫn nhau, không tiêu diệt lẫn nhau mà phải
trái hẳn với đức háo sanh của Thượng Đế.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Nhơn đạo rày đã suy vi,
Chay lạt dời đổi còn chi tu hành.
Mang câu thất hiếu đã đành,
Bao nhiêu công quả biển gành rã tan.

NHƠN ĐIỂN
人電
Nhơn là người, điển là điện hay gọi là điển lực của người.
(Đêm 4-11-Canh Dần (dl:12-12-1950). Đức Cao Thượng
Phẩm trả lời cho hai vị Sĩ-tải Hưởng và Nhung hỏi về điển lực
Cơ Bút. Đây, Bần Đạo giải thích cho: "Nói về nhơn điển thì
trong mỗi người đều có điển Âm và điển Dương, tiếng Pháp
gọi rằng Courant internatif. Do đó mà người đụng dây đèn
cùng một thứ điện ấy thì chỉ bị giựt té mà thôi, nhưng tùy theo
Chơn thần mà điển đó mạnh hay yếu. Trong một cặp loan,
điển đó được điều hòa thì Cơ viết dễ và người tiếp điển thiêng
liêng dễ thông công với cảnh vô hình. Hai người lúc nhơn điển
xuất ra, hễ bên nầy Âm thì bên kia Dương, bên nầy Dương thì
bên kia Âm, hai luồng điển ấy xô đẩy hút kéo nhau mà cây Cơ
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được vận chuyển. Lúc điển vô hình chưa giáng thì hai luồng
điển ấy không ăn với nhau, vì cớ mà cây Cơ không chuyển
động. Chừng lúc nào người tiếp điển đã xuất Chơn thần tiếp
rước điển thiêng liêng, thì điển vô hình làm cho hai luồng
Nhơn điển đụng chạm nhau mà xây chuyển cây Cơ. Còn cây
Cơ có chuyển mà viết không được, vì một phần do hai luồng
Nhơn điển không điều hòa cùng nhau, nó chạm nhau mà
không làm một Âm hay một Dương, vì đó mà cây Cơ không
chỉ theo chỗ, hay không chuyển động được, hoặc do Thần
không tịnh, hoặc do Thần của người tiếp điển lộn xộn bất định,
nên điển thiêng liêng bị đứt, Chơn thần của kẻ phò loan làm
cho loạn điển.
Hưởng bạch: Bạch Đức Ngài, như người tiếp điển thì tiếp điển
luôn, còn người truyền điển thì không bao giờ tiếp điển đặng,
có vậy không? - Không, vì người tiếp điển là người có Chơn
thần riêng hạp với điển vô hình, còn những người truyền điển
nếu tập luyện lâu ngày, Chơn thần được quen với điển vô
hình, lần lần cũng tiếp điển vô hình đặng. Nhưng đó là phần
rất ít.
Hưởng bạch: Bạch Đức Ngài, chỉ những người tiếp điển mới
chấp bút được mà thôi hay sao? Xin Đức Ngài dạy cho chúng
con được hiểu biết. - Chính những người tiếp điển cũng có
người không chấp bút được, còn người truyền điển mà Chơn
thần có hạp với điển thiêng liêng, nhơn điển được điều hòa,
Thần được tịnh, thì cũng chấp bút được. Để Bần đạo dạy tiếp
về điển vô hình: Điển vô hình là thứ điển thuần Dương mà
thôi, kêu rằng Courant continu positif. Do đó mà khi điển
Thiêng liêng giáng hiệp với hai luồng điển của cặp phò loan
mà thành luồng điển ba dây, kêu rằng: Courant triphasé. Sự
huy động của cây Cơ là do luồng điển hợp thành ấy. Điển của
việc phò loan là đó. Còn điển của việc chấp bút cũng do luồng
điển ba dây hợp thành mà làm chuyển động bàn tay cầm bút,
nhưng cái khó là người chấp bút một lần phải xuất ra hai thứ
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điển: Âm và Dương đặng vận chuyển cây bút. Nhưng cây bút
phải là cây bút chì, đặng điển thiêng liêng chạy vòng trong cây
bút mà không đụng đến tay người chấp bút thì mới viết dễ
dàng được. Đó, hai em coi thì hiểu rõ sự Huyền diệu của Cơ
Bút là do đâu."

NHƠN ĐỨC
人德-仁德
Nhơn đức 人德 là đức độ hay lòng đạo đức của con người.
Nhân đức 仁德 thì lại có nghĩa là đức Nhân của người (nằm
trong chữ Nhân-nghĩa).
Đức Chí Tôn dạy ngày 20-10-Bính Dần (Thứ tư, 24-11-1926):
"Lương tâm của các con là một khiếu thiêng liêng của Thầy
ban để sửa trị riêng các con trong đường tội lỗi và ban thưởng
trong việc nhơn đức; làm một việc phải tức là do nơi ý Trời,
phạm một nét vạy tà là cãi nơi Thiên luật; phải quấy Thần
Thánh chỉn chép biên, thưởng phạt duy đợi ngày chung cuộc.
Khá biết lấy!".
Bài Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương
Thanh có câu:
Trên Chánh-phủ sẵn lòng nhơn đức,
Nhưng buộc vì pháp luật Quốc gia.
Ra tờ đòi tới Công Toà,
Cam đoan ký giấy vậy mà mới nghe!

NHƠN HÌNH
人形
(Nhơn là người, Hình là dáng vẻ). Nhơn hình là hình dáng của
con người. Thánh giáo của Đức Chí Tôn nói về "Bất Tà Dâm"
(Giới cấm). Đề ngày 26-6-Bính Dần (dl: 30-6-1926)
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"Phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như
một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn
vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau
mà thành khối vật chất có tánh linh, vì vật chất nuôi nấng nó
cũng đều là sanh vật, tỷ như: rau, cỏ, cây, trái, lúa gạo, mọi
lương vật đều cũng có chất sanh. Nếu không có chất sanh, thì
thế nào tươi tắn đặng mà chứa sự sống, như nó khô rũ thì là
nó chết, mà các con nào ăn vật khô héo bao giờ. Còn như nhờ
lửa mà nấu thì là phương pháp tẩy trược đó thôi, chớ sanh vật
bị nấu chưa hề phải chết. Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí,
khí mới biến ra huyết, chẳng cần nói, các con cũng biết cái
chơn linh khí huyết là thế nào? Nó có thể huờn ra nhơn hình
mới có sanh sanh, tử tử của kiếp nhơn loại. Vì vậy mà một giọt
máu là một khối chơn linh, như các con dâm quá độ thì sát
mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác, thì nó đến tại Nghiệt
Cảnh Ðài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng.
Phải giữ gìn giới cấm ấy cho lắm".

NHƠN HƯ ĐẠO BẤT HƯ
人虛道不虛
(Nhơn hư là chỉ người làm sai trái, dù là công dân, tín đồ, cấp
lãnh đạo Tôn giáo chẳng hạn. Đạo bất hư là nói đến một Tôn
giáo, một chủ thuyết thì không bao giờ sai lệch hay sái quấy
cả). Như vậy thì bao nhiêu tôn giáo bị "Thất kỳ truyền" là do
người cầm đầu Tôn giáo ấy làm cho hư hoại mà thôi.
Đức Hộ-Pháp khi thuyết về CÔNG GIÁO, Ngài nói:
"Nói tới Đạo Thánh của Đấng Christ tức Công-giáo, nếu người
không Bác-ái, Từ-bi, không hề đem xác thịt mình làm con tếvật dâng hiến cho Chí-Tôn đặng cầu siêu rỗi, xin tha-thứ tộitình cho lòai người, đó là Người đến đem lòng thương-yêu của
mình ra làm tiêu-chuẩn cho đời bắt chước. Vì cớ nên Công
giáo làm chủ tinh-thần một phần lớn nhơn-loại là đáng lắm
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vậy. Xem thế đủ biết các vì Giáo-chủ chỉ có một tinh-thần duy
nhất là vì thương-yêu nhân-loại mà lập Đạo cứu đời với một
tôn-chỉ duy nhất; Công-bình, Bác-ái. Thế, tại sao Tôn-giáo hận
thù chia rẻ? Sở dĩ có sự kiện ấy vì người sau truyền-bá sai lạc
chơn truyền "Nhơn hư Đạo bất hư" là vậy.

NHƠN LINH
人靈
"Từ buổi trời đất biến sanh đã có cái khối Nhơn linh ấy là Cha
của chơn linh, Cha của nhất điểm linh quang. Làm sao chúng
ta hiểu linh quang ấy?- Vì ta xét từ trước: Đức Chí Tôn dùng
cái thanh khí ấy mà tạo ra loài người với đất, do thanh khí ấy
mà biến thành vạn vật Loài người đến nay nhờ tiến hóa mà
khôn ngoan cũng như vạn-vật, nhờ tấn hóa mà cũng được
toàn năng, toàn tri vậy. Các nhà triết học luận bàn đã nhiều,
nhưng xét ra cũng không ai hiểu rõ nguyên-căn ấy.
Phật-giáo nói cái khối linh ấy phân tánh của mình ban bố ra cả
vạn-vật, khối linh ấy trước khi phân tánh gọi là BRAHMA là
Phật, đến khi phân tánh rồi thì Đấng thứ nhì là CIVA chủ về
Pháp, Đức chí-linh cầm quyền-năng biến chuyển chứ không
cầm quyền năng tạo đoan.
PHÁP vận hành mà sanh ra Khí, nên ta thấy mênh mông trước
mắt ta là Khí.

NHƠN LOẠI
人類
(Nhơn là người, loại là loài) chỉ chung loài người, không phân
biệt nòi giống, sắc tộc, đảng phái hay tôn giáo nào bất cứ,
nghĩa là người đồng sống trên trái đất này.
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Thầy dạy ngày 30-11-Bính Dần (dl: 3-1-1927):
"Nhơn loại dùng thế lực mà cắn xé nhau, giành giựt nhau,
quên lửng cõi trần nầy, nhơn sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng
đặc biệt mà trả cho xong căn xưa quả cũ. Càn khôn càng náo
nhiệt, ngày tận diệt đã hầu kề. Kẻ hữu phần đặng nắm mối
Ðạo Trời, dựa chiếc thuyền sen lần vào non cao suối lặng, để
rửa bớt chút bợn trần, dưỡng tánh tu thân, để nâng lên địa vị
thanh cao, lánh xa đọa luân hồi trong lúc hồn lìa khỏi xác. Kẻ
vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều
hành phạt đã kế bên mình, chới với cả muôn triệu giữa dòng,
mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau".

NHƠN LUÂN
人倫
Nhơn luân là những qui tắc cư xử của con người với nhau
cho hợp với luân lý, đạo đức với tôn chỉ của đạo người.
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên Ðình xuống khai Ðạo Nho đặng
sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt. Vì trong buổi ấy cang
thường, luân lý suy đồi, nên nhơn sanh thấy cái Ðạo nhơn
luân của Ngài hay sửa đời đặng thì khâm phục. Ngài cũng lắm
công nhọc nhằn với đời, qua Tề bị Yến Anh, qua Yên bị phế,
qua Triệu bị đuổi, kẻ bắt người buộc, ăn vác nằm sương nhọc
nhằn biết mấy. Ðến đổi nhà Tần tàn bạo không xiết kể, phần
thi khanh Nho (đốt sách, chôn học trò) mà Ðạo Nho cũng loan
truyền khắp hoàn cầu".
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Nối hương lửa nhơn luân đạo trọng,
"Con gìn câu chết sống trọn nghì."
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NHƠN LỰC
人力
(Nhơn là người; Lực là sức). Nhơn lực là sức người; Trái lại là
Thiên lực là sức Trời. Đạo Cao Đài luôn có hai phần: TrờiNgười hiệp một. Người trị xác, trời trị hồn.
Đức Lý dạy: "Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu khai hội trọn
ngày chẳng có chi là hữu ích hết. Việc tán thành Tân Luật nếu
Thầy để cho Lão nội trong hai giờ hoàn thành tất cả. Ngặt một
điều là nếu Lão lập luật, chẳng một ai trong hàng Ðạo Hữu
hành Ðạo đặng. Vì vậy Thầy giao trọn quyền cho chư Ðạo
Hữu lập thành là chủ ý để phần nhơn lực vào đó chút ít, rồi
lấy huyền diệu làm ra Thiên Luật, ấy là một hạnh công bình
đó. Vậy Lão giao ba bộ Luật hiệp một cho Thái Thơ Thanh
trước, nội trong một tuần lễ phải hiệp thế nào cho ba bộ phải
chung vô làm một; qua tuần nữa tới Thượng Tương Thanh; kế
một tuần nữa tới Ngọc Trang Thanh, nghĩa là trong ba tuần
nữa phải lập thế nào cho rồi luật lệ, đem về Thánh Thất đặng
cải lại nữa..."

NHƠN NHI BẤT NHƠN NHƯ LỄ HÀ?
NHƠN NHƯ BẤT NHƠN NHƯ NHẠC HÀ?
Đức Khổng Tử nói: "Nhơn nhi bất nhơn như Lễ hà? Nhơn như
bất nhơn như Nhạc hà?" nghĩa là: Người mà không nhơn đức
thì làm sao dùng Lễ được? Người mà không nhơn đức thì làm
sao dùng Nhạc được? Ý của Đức Khổng Tử nói rằng: Dầu Lễ
và Nhạc có hay đến bực nào đi nữa mà người dùng Lễ và
Nhạc không có lòng nhơn đức thì cũng không có hiệu quả gì.
Có nhơn đức tức là có tình cảm dồi dào, có trực giác mẫn huệ,
rồi lấy Lễ Nhạc mà khiến thì công dụng của Lễ Nhạc rất hay;
còn nếu không có nhơn đức mà đem dùng Lễ Nhạc thì chỉ là
cái hư văn kiểu cách trống rỗng mà thôi, không có tác dụng gì.
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Đức Khổng-Tử chủ trương Lễ Nhạc cũng phải trung dung,
không nghiêng hẳn về bên Lễ, cũng không nghiêng hẳn về
bên Nhạc, vì Nhạc thắng hóa bừa bãi, Lễ thắng hóa chia lìa.
Khiến thích hợp tánh tình, phục sức và dung mạo là công việc
của Lễ Nhạc".

NHƠN NGHĨA
仁義
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Báo Ân Từ: 30-09-Bính Tuất (1946)
hồi 12 giờ khuya: về vấn đề Nhân-Nghĩa rằng:
"Thầy Mạnh Tử thuyết minh đủ mọi điều lợi, hại rồi thì Vua
Huệ Vương chịu nạp dụng. Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng
liệt bại, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, con người trên
mặt thế đều bôn xu theo quyền lợi chẳng kể gì nhơn nghĩa đạo
đức, tinh thần, nên mới có nạn chiến tranh tương tàn, đồng
chủng giết hại lẫn nhau, hằng ngày diễn ra nhiều tấn tuồng
thảm thương, bi kịch, xem thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai,
khiến cho giọt lụy thương tâm của khách ưu thời mẫn thế
không thể nào ngưng được."
Chức Sắc trong Ðạo đem hột giống nhơn nghĩa gieo khắp các
nơi, mà nhơn sanh không ưng nạp, bởi họ không biết cái năng
lực của họ mạnh mẽ thế nào, không cần để ý đến, chớ chi họ
trọng dụng đạo nhơn nghĩa thử một thời gian coi có hiệu quả
gì chăng? Nhắc lại lời Thánh Giáo của Ðức Chí Tôn có dạy về
chữ Nhơn.
Nhơn là đầu hết các hành tàng,
Cũng bởi vì nhơn dân hóa quan.
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ quan.
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Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực hành hai chữ nhơn
nghĩa cho ra chơn tướng, thì chẳng luận là xã hội nào cũng
được hưởng mọi điều hạnh phúc, đời chiến tranh sẽ trở nên
thái bình an cư lạc nghiệp." (xem thêm chữ "Nhân Nghĩa)

NHƠN PHẨM
人品
Thầy dạy: "Cả kiếp luân-hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà
ra Thảo mộc, từ thảo-mộc đến thú cầm; loài người phải chịu
chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần mới đến địa-vị nhơnphẩm. Nhơn-phẩm nơi thế này lại còn chia ra phẩm-giá mỗi
hạng: đứng bậc Đế-Vương nơi trái địa-cầu này, chưa đặng
vào bực chót của điạ-cầu 67. Trong điạ-cầu 67 nhơn-loại cũng
phân ra đẳng cấp dường ấy; cái quí trọng của mỗi địa-cầu
càng tăng thêm hoài cho tới đệ nhứt cầu, Tam thiên Thế giới;
qua khỏi Tam thiên Thế-giới thì mới đến Tứ đại Bộ Châu; qua
Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng Tam thập lục thiên; Vào Tam
thập lục thiên rồi phải chuyển kiếp tu-hành nữa, mới đặng lên
đến Bạch-Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết-Bàn đó vậy".
Đức Hộ-Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống: ‘‘Loài
người cũng dữ, đã bảo-tồn sanh mạng thì chiến đấu không
biết bao nhiêu là chiến-đấu, với tánh đức thú đã qua chẳng
biết bao nhiêu thời gian chiến-đấu đặng sống. Con người giữ
được nhơn-phẩm thì đừng để con thú ấy nó dữ đặng nó bảotồn mình, tức nhiên nó sẽ đày-đọa mình. Mình ở giữa trên kia
là Chí-Tôn, dưới đây là thú, hỏi mình có đủ linh-tánh bảo tồn
danh-thể khỏi phải theo ai chăng? Không lẽ mình theo thú?
Thú không là cái khí, cái khí là sự sáng-suốt khôn ngoan là
linh-tâm mình vậy".
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NHƠN QUẦN
Thi văn dạy đạo có câu:
Thiên Ðịa Càn Khôn kiêm vạn loại,
Nhơn quần thảo mộc cập chư hoa.

NHƠN SANH
人生
(Nhơn hay nhân là người, sanh là có sự sống, tức nhiên là
những người hiện đang sống trong vũ trụ này, trái đất này, thế
giới này.
Thầy dạy năm Mậu-Thìn (1-1928): "Mỗi mạng sống đều hữu
căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa-sanh cũng vậy, đến
thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống, đều
chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng
phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra đến đỗi ấy. Cái mạng
sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng
dạy nhơn-sanh điều ấy."
Đức Lý nói: "Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn
loại hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư
hiền hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi nặng nề.
Mười phần nhơn sanh, chư hiền hữu phải độ tới chín".
Thầy ban thi cho Ngài Lê văn Trung:
Một Trời, một Ðất, một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHƠN SANH Ư DẦN
人生於寅
"Bàn Cổ sơ khai Nhơn sanh ư Dần cho nên ngày Ðấng ChíTôn mở Ðạo là ngày mồng một năm Bính-Dần. Ngày ấy Thầy
sắp đặt mười hai người lo khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, mỗi
người lãnh phận sự lo đi truyền bá."

NHƠN SANH TRIẾT LÝ HỌC
人生哲里學
Mãi đến năm Bính Dần (1926) Đức THƯỢNG ĐẾ tá danh
Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát khai mở Đại Đạo kỳ
ba, dạy thờ Trời và thờ các vị Giáo chủ Tam Giáo, Ngũ Chi.
Đó là điểm mà Đức CHÍ TÔN nương theo đạo đức truyền
thống của người Việt Nam, phổ hóa một mối Chơn truyền
uyên thâm, khai sáng một đường tấn hóa thiên nhiên từ Nhơn
luân đến Thiên lý. Thật quả Đức Thượng Đế ban cho dân tộc
Việt Nam một nền "Nhơn sanh Triết lý học" bao la vô biên,
gồm tất cả những yếu lý truyền bá khắp Đông Tây tự ngàn
xưa.

NHƠN SANH VẠN VẬT TỐI LINH,
LỄ GIẢ THIÊN ĐỊA CHI TỰ DÃ
Nho giáo có câu: "Nhơn-sanh vạn vật tối linh, Lễ giả Thiên-Ðịa
chi tự dã". Nghĩa là người đời có tánh linh hơn muôn vật là
nhờ biết Lễ, Lễ vốn là Trời Ðất phân ra trật-tự khác nhau, cho
vạn-vật có thứ tự phân-minh, nhưng cũng đồng một thể, cũng
do theo điều hòa mà tạo thành cơ sanh hóa. LỄ là khuôn viên
trọng thể của con người, con người sở dĩ linh hơn muôn vật,
tưởng cũng nhờ có Lễ nghĩa mà đặng phần hơn.
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NHƠN TÀI
人才
Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông
Nhơn tài nẩy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.

NHƠN TÂM
人 心
Đức Quyền Giáo Tông giáng họa thi của Hộ-Pháp:
Nhơn tâm gầy khối đều nên mặt,
Tình thế trau nên kiểu vở đầu.

NHƠN THÁNH
人聖
Giáo-Sư (72 vị là Thất thập nhị Hiền): Có phận sự dạy dỗ Đạohữu trong đường Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ
cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm
Luật lệ ấy. Giáo Sư là Thầy có bổn phận giáo-hoá nhơn sanh,
đối phẩm với Nhơn-Thánh".

NHƠN THÂN PHÀM NGỮ
人身凡語
Nhơn thân tức là xác thân hữu hình, phàm ngữ là tiếng nói của
người trong trần thế. Ý nói các Đấng đều ở cõi vô vi, là bậc
siêu thoát.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Pháp Chánh Truyền: "Thầy cùng các Ðấng Thiêng Liêng
không nhơn thân phàm ngữ, thế nào mà thông công cùng cả
chúng sanh, lại còn cao khó vói, khuất không rờ, chỉ nhờ
lương sanh giúp công gầy đạo đức. Hiệp Thiên Ðài và Cửu
Trùng Ðài là người giúp công cho Thầy và các Ðấng Thiêng
Liêng gầy Ðạo.

NHƠN TÌNH
人情
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Hiềm thay kẻ lòng toan quấy rối,
Gieo những lời nói dối vu oan.
Làm cho cuộc thế nghi nan,
Nhơn tình náo động Đạo tràng đảo-điên.

NHƠN TƯỚC - THIÊN TƯỚC
人爵 - 天爵
E: The dignity in the world and in the Heaven.
F: La dignité dans le monde et dans le Ciel.
Nhơn tước là tước phẩm của người đời ban cho. Thiên tước
là phẩm tước của Trời phong tặng cho. Trong Huấn Từ tấn
phong Hiền Tài ngày 15-3-1970, Đức Thượng Sanh giải về
Nhơn tước và Thiên tước: "Nhân nghĩa trung tín, vui làm điều
lành không mỏi là cái tước của Trời ban cho, tức là Thiên
tước; Công khanh đại phu là cái tước của người cho, tức là
Nhơn tước. Người xưa lại sửa cái Thiên tước thì cái Nhơn
tước theo sau và được bền bĩ. Người đời nay chỉ lòe mình có
cái Thiên tước để cầu lấy cái Nhơn tước. Khi đã được cái
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Nhơn tước rồi thì dẹp bỏ cái Thiên tước không nói đến nữa.
Như thế thì thật là quá nông nỗi, vì rốt cuộc thành ra mất hết,
cái Nhơn tước cũng không giữ được bao lâu".
Thầy nói: "Bị hàng phẩm NHƠN-TƯỚC phải phù-hạp với hàng
phẩm THIÊN-TƯỚC, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con phải
chịu số phận bần-hàn mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ
như vậy."
Thầy giải thích [Thứ Sáu 27-8-1926 (âl 20-7-Bính Dần)] "Hàng
phẩm Nhơn tước đạo đức các con nó trùng với hàng phẩm
Thiên tước của các con. Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn, các con
rán đoạt thủ địa vị mình. Trước qua sau tới, liệu mà tu hành.
Thầy khuyên các con một điều là: Ðừng tưởng lầm tước phẩm
Thiên đạo Thầy đem cho ai cũng đặng. Cửa Bạch Ngọc Kinh
chẳng phải ai vô cũng đặng. Mỗi đứa con đều có tên trong
Thiên Thơ cả, chức phận cũng đã tiền định, chớ chẳng phải
tước hàm trần thế dâng cho kẻ lễ nhiều. Nếu Thầy làm đặng
vậy, đạo phổ thông rất lẹ, ngặt gia tài mỗi đứa đều có phần,
Thầy không phép lấy cho kẻ khác, trừ ra đứa nào chê bỏ thì
mới đặng tùy ý Thầy định đoạt mà thôi."
Đây: Ngôi thứ Thầy đã sắp sẵn.
Thứ hai, 4-10-1926 (âl 28-8-Bính Dần)
"Chúng Nam nghe: Thầy Khổng Tử trước có Tam thiên đồ đệ,
truyền lại còn Thất thập nhị Hiền.
- Thầy Lão Tử trước đặng một trò là Nguơn Thỉ.
- Thầy Giê-Giu trước đặng Mười hai người, chừng bị bắt còn
lại là Pierre mà thôi.
- Thầy Thích Già đặng bốn người, ba người bỏ Thầy còn lại
một. (Ấy là Nhơn tước)
Còn nay, Thầy giáng thế chọn đến: Nhứt Phật, Tam Tiên,
Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền,Tam thiên Ðồ đệ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Các con coi đó mà hiểu rằng, các con có sự mà thiên hạ từ tạo
thế đến chừ chưa hề có chăng?
Nơi Bạch Ngọc Kinh, hơn 60 năm trước, chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật, thấy đại nộ của Thầy, nên ra tình nguyện hạ thế
cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phàm xa
lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng? Các con có cả ba
Chánh đạo là Tam giáo, các con biết tôn trọng, ngày nay lại
thêm Chánh đạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy?
Bị hàng phẩm Nhơn tước phải phù hạp với hàng phẩm Thiên
tước, đáng lẽ Thầy cũng nên cho các con chịu số phận bần
hàn mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ như vậy.
Thầy nói cho các con biết: Dầu một vị Ðại La Thiên Ðế xuống
phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đặng. Các con nghe
à!"
Huấn từ của Ngài Hiến Đạo trong lễ khánh thành Thánh Thất
Kiên-Giang ngày 8-4-1972. Ngài nói: Một bài thi trong Thánh
giáo có câu:
"Nhơn tước vốn nơi thiên tước định,
"Quyền phàm là của thế phàm đưa."
Tôi xin giải về Nhơn tước và Thiên tước phỏng theo lời Thầy
Mạnh: Có danh tước của Trời cho, có danh tước của người
cho. Nhân nghĩa, ái nhân, ái vật, hành động theo lẽ phải, hợp
tình, hợp lý. Trung tín, trung thực và tín thành, không phản bội,
không lừa dối, "lạc thiện bất quyện" là vui say làm điều thiện
mà không chán mỏi, đó là cái tước của Trời cho nên gọi là
Thiên Tước. Quan Công Khanh, quan Đại Phu đời xưa cũng
như chức Tổng Trưởng, chức Bộ Trưởng, chức Đại Sứ hiện
nay là cái tước của người cho, ấy là Nhơn Tước đó vậy…
Thiên phong là cái Tước của Trời phong do Cơ Bút. Phải
chính chắn xem trong cái phẩm ấy mà làm cho tròn cái trọng
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trách của Trời phú cho. Đừng nông-nỗi mà làm mất Thánh
chất, phẩm Thiên Phong hóa ra phẩm Phàm phong."
Ðức Khổng Tử có Tam thiên đồ đệ (3000 học trò), trong đó có
Thất thập nhị Hiền (72 người tài giỏi), trong Thất thập nhị Hiền
có Thập Triết (10 Triết gia) và đặc biệt có 2 vị Thánh là: Phục
Thánh Nhan Hồi, Tông Thánh Tăng Sâm. (Ðời sau có thêm 2
vị Thánh nữa là Thuật Thánh Tử Tư và Á Thánh Mạnh Tử, với
2 vị Thánh trước gọi chung là Tứ Phối).
Ngày nay lập Ðạo Cao Ðài, Ðức Chí Tôn chọn Chức sắc Cửu
Trùng Ðài Nam phái gồm 3112 vị, gồm:
Nhứt Phật: là một phẩm Giáo Tông, đối phẩm Thiên Tiên hay
Phật vị.
Tam Tiên: là 3 vị Ðầu Sư cho 3 phái, mỗi phái 1 vị, đối phẩm
Ðịa Tiên.
Tam thập lục Thánh: là 36 vị Phối Sư, chia đều mỗi phái 12 vị,
đối phẩm Thiên Thánh.
Thất thập nhị Hiền: là 72 vị Giáo Sư, chia đều mỗi phái 24 vị,
đối phẩm Nhơn Thánh.
Tam thiên Ðồ đệ: là 3000 Giáo Hữu, chia đều mỗi phái 1000
vị, đối phẩm Ðịa Thánh.
Nếu kể thêm 3 vị Chưởng Pháp nữa thì tổng số Chức sắc Cửu
Trùng Ðài là 3115 vị.

NHƠN VẬT MƯỜI PHẦN HAO TÁM CHÍN
Thời Hạ nguơn này là thời kỳ Phán xét cuối cùng của Thượngđế, nên nhơn vật lâm vào cảnh thiên tai, địa ách cốt để gạn
đục lóng trong, chỉ còn lại con người biết tu thân, trau giồi đạo
đức là còn sống sót. Thần tiên, Thánh Phật đã kêu gọi nhiều
lắm rồi, nhắc nhở cho là phải tu hành, trau thân, luyện tánh. Bỏ
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đi sự tà gian, hung bạo hòng tránh khỏi nghiệt chướng, khỏi
vào vòng ác đạo mà trả vay hoài không dứt. Rồi đây nhân vật
sẽ bị chết chóc thảm thương: hết đao binh đến nghiệt chướng
không tránh khỏi. Dân gian cũng nắm vững cơ trời "Thưởng
phạt đến cùng Thánh đức thôi" làm cho "Thần Tiên thấy vậy
cũng chau mày". Chắc chắn rằng:
"Mười phần hết bảy còn ba,
"Hết hai còn một mới ra thái bình"
"Thầy dặn rằng: Thầy đến chẳng phải lập một nền Đạo mới,
mà đến đặng nhắc các con rằng: Ngày tận tuyệt đã hầu gần,
Quỉ Vương sắp đến, Thánh ngôn các Đạo đã khai từ thuở tạo
thiên không đủ kềm thúc nhơn sanh đặng trọn lành. Đời càng
ngày càng trở nên hung bạo, nhơn loại giết lẫn nhau, cả hoàn
cầu giặc giã, bịnh chướng biến sanh, thiên tai rắp đến. Ấy là
các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày tận thế đã đến! Thầy
đã tạo thành đủ cả Pháp Luật. Thầy đến chỉ độ kẻ vô Đạo chớ
không phải sửa Đạo. Các con hiểu à!"
(23-11 Bính Dần – 1926)
"Kỳ Hạ Nguơn hầu mãn, nhơn vật vì tai nạn mà phải tiêu tan,
mười phần chỉ còn lại một mà thôi. Than ôi! Buồn thôi! Nghĩ vì
Thiên cơ đã định như vậy, thế nào mà cải cho đặng, duy có
mở tấm lòng từ thiện, ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng
với nhau, cả quốc dân mà quì lụy khẩn cầu coi Trời có đoái
tưởng đến chăng? Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và chư Phật, chư
Tiên, chư Thánh mới lập Hội Tam Kỳ Phổ Độ đặng cứu vớt
chúng sanh đương linh đinh nơi bể khổ. Nếu gặp Thuyền Bát
Nhã mà không xuống không theo thì chắc thế nào cũng chơi
vơi mé biển.".
Thánh ngôn dạy rằng:
Nhơn vật mười phần hao tám chín,
ThầnTtiên thấy vậy cũng chau mày.
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NHU Quẻ 05. Quẻ Thuỷ Thiên Nhu
Quẻ 05. Quẻ Thuỷ Thiên Nhu 水 天 需
Tượng: Pháp luật Đại-Đạo
Đây là quẻ Thuỷ Thiên Nhu. Càn hạ là nội Càn. Khảm thượng
là ngoại Khảm. Khảm là Thuỷ, Càn là Thiên nên tên quẻ đọc là
Thuỷ Thiên Nhu. Biệt số là 61.
Vì sao sau quẻ Mông tiếp lấy quẻ Nhu?
Nhu nghĩa là những việc cung-cấp về ăn uống; nhờ có ăn
uống mới nuôi sống được xác thân. Mông là cây con vừa nhô
lên khỏi mặt đất, nhưng còn yếu-ớt dễ gãy nên nhu cầu cần
thiết là phải nuôi dưỡng, chăm sóc.
Vậy nên sau quẻ Mông tiếp đến quẻ NHU.
Nhu 需 chiết tự thấy có hai phần: Trên là chữ vũ 雨 là mưa,
dưới là chữ nhi 而 là của mày. Vậy Nhu bao hàm ý-nghĩa là
thiên-nhiên ban nước cho muôn vật để sống và nói rằng "đây
là nước của mày", tức là mọi người SỐNG trên trái đất này
đều có quyền sở hữu như nhau, thế nên
Nhu có ba nghĩa:
1-Dưới ánh sáng mặt trời mọi người đều có quyền được thừa
hưởng như nhau, như: nước, không-khí…
2-Nhu là sự cần-thiết cho người và vạn-vật thì không gì thiếtyếu hơn là sự ăn-uống, có hai phần: ăn uống bằng vật thực để
nuôi xác thân và ăn uống bằng tinh thần.
3-Nhu là sự chờ đợi.
Với Đạo-pháp thì Pháp luật đối với người cũng cần thiết như
sự ăn uống vậy.
Bởi "Thiên nhất sinh Thuỷ là Khảm". Khảm vi thuỷ là sự sống
của muôn loài. Khảm cũng tượng mây. Hiện tượng mây mưa
cứ luân-chuyển không ngừng ấy là Đạo, là trật tự điều-hoà cho
cuộc sống.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN NH▐

205

Pháp Chánh Truyền và Tân Luật Đại Đạo:
Sau ngày Khai Đạo: rằm tháng 10 năm Bính Dần (dl 19-111926) Đức Chí Tôn ban ngay cho Pháp Chánh Truyền và dạy
họp Hội Thánh lập thành Tân luật. Thế là Đại-Đạo thành hình
sau ba tháng thì đã có Pháp và Luật.
Khi nào gọi Luật-pháp? Khi nào gọi Pháp-luật?
Hiện tại có hai xu-hướng về học-thuyết:
- Theo học-thuyết Đời tức là xu-hướng theo cái sống.
- Theo học-thuyết Đạo tức là xu-hướng theo cái linh.
Cả hai tinh-thần đều không có lầm-lạc, nhứt là đàng nào cũng
có nguyên-lý của nấy:
Xu-hướng theo cơ-quan Đời có Bí-pháp và Thể-pháp.
Xu-hướng theo cơ-quan Đạo có Bí-pháp và Thể-pháp.
Về phần Đạo, thì trí thức tinh-thần nhơn-lọai nhìn nơi vô biên
biết càn-khôn vũ-trụ tức là cơ tạo-đoan nó định luật cho khối
người thành ra Pháp chủ Luật, tức là Pháp có trước, Luật có
sau, nên gọi là Pháp-luật.
Về cơ-quan Đời, tức là cơ-quan xu-hướng theo cái sống, định
Luật được rồi mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi hành Luật, định
pháp-hình để bảo-vệ luật; thành ra Luật trước pháp sau, gọi là
Luật-pháp.

NHU NHƯỢC TRƯỜNG TỒN
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước
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yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."

NHU SĨ (NHO SĨ)
儒士
(Nhu hay Nho: chỉ Đạo Thánh, Nho giáo; Sĩ: học trò, nói chung
có trình độ hiểu biết về văn chương). Nho sĩ là nói chung
những người có theo học Đạo Thánh hiền, Nho học.
Thầy dạy: "Ðường đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ đã
định vậy; cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến
kiến công lập vị mình chẳng khác nào con buôn trong buổi
chợ. Cả sức lực, cả trí não tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì
vậy nên mới mất chơn linh, thất ngôi diệt vị. Bởi vậy cho nên
nhiều bực Thánh, Thần, Tiên, Phật cam lòng thủ phận chẳng
dám vọng cầu đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái
kiếp thì như nhu sĩ trốn thi, thế nào mong mỏi địa vị ra cao
thượng".

NHŨ
乳
Nhũ là vú, tức là phần nằm trên ngực của người đàn bà dùng
cho con bú. Chữ nhũ 乳 gồm các phần sau: Có hai phần: phía
trên bên là bộ trảo 爫 là móng vuốt và dưới là chữ khổng 孔
(cái lỗ), nghĩa là trong vú có nhiều lỗ, chính là nơi phát xuất
những tia sữa cho trẻ con bú; nhưng lỗ này không tính vào
Cửu khiếu trong châu thân con người, vì đó là mạch sữa, ứng
duyên mà phát sinh, rồi cũng ứng duyên mà tàng ẩn. Tinh
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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huyết của mẹ biến thành giọt sữa. Khi con còn măng sữa, nhờ
sữa mẹ mà nuôi lớn nên người. Con gái hễ đến tuổi 16 thì đôi
nhũ bắt đầu phát sinh, nhưng đến tuổi 49 (7x7) thì đôi nhũ bắt
đầu suy giảm, mạch sữa cũng bắt đầu đóng kín và kinh nguyệt
cũng bắt đầu ngưng hẳn. Vú người con gái là do khí Tiên
Thiên và Hậu Thiên (Hà đồ -Tiên Thiên và Lạc thư –Hậu thiên)
phát sinh ra.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chiếu Nhũ lệnh từ Huyên thọ sắc,
"Độ Anh nhi Nam Bắc Đông Tây."

NHŨ DANH
乳 名
E: A patronymic name.
F: Le nom patronymique (tên còn bú).
Nhũ: Vú, sữa, cho bú. Danh: tên. Nhũ danh là tên của một
người do cha mẹ đặt lúc mới đẻ, còn bú sữa (tên cha mẹ đặt
cho từ nhỏ).

NHŨ LỊNH
乳 令
E: The order of the Mother.
F: L’ordre de Mère.
Nhũ: Vú, sữa, cho bú; chỉ bà mẹ. Lịnh: mệnh lệnh. Nhũ lịnh là
lịnh của Mẹ.
Mỗi người nơi cõi phàm trần đều có: - cha mẹ phàm trần, và hai Đấng Cha Mẹ thiêng liêng, gọi là Đại Từ Phụ và Đại Từ
Mẫu, tức là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu.
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Phật Mẫu Chơn Kinh:
"Chiếu nhũ lịnh, Từ Huyên thọ sắc."
(Nhũ lịnh trong câu kinh nầy là lịnh của Đức Phật Mẫu).

NHUẦN THẦN HUỆ
Năm Đinh Mão (1927) Đức Lý Đại Tiên dạy:
"Hiệp Thiên Đài chưa đặng nhuần thần huệ mà tiếp điển, nên
có khó cho Đức Từ Bi muốn dạy đủ Trí. Thần chẳng tịnh, tri
giác chưa nhuần tiếp điển thì có quan hệ các lời Thánh Ngôn.
Việc Cơ Bút có vẻ thanh cao đặc biệt, Hiền hữu nên rõ và chớ
nên khinh cầu. Đức Từ Bi hằng lấy lòng quảng đại háo sanh
mà che chở cho cả thảy Đạo hữu nào nhiệt thành cùng Đạo."

NHỤC MẠ
Bần-Đạo xin nhắc lại lời nói của Đức Chúa Jésus Christ "Khốn
khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn. Khốn khổ thay cho
những kẻ áp bức, hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa
bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài
tức là nhục mạ Đấng Tạo-đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn
hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ
khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái
oai quyền binh vực của Ngài cho chúng nó".

NHỤC NHÃ TỔ TÔNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm điều nhục-nhã tổ-tông,
"Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỤC NHÃN
肉 眼
E: Freshy eyes.
F: œil de chair.
Nhục: Thịt, chỉ về thể xác. Nhãn: con mắt. Nhục nhãn là con
mắt thịt, ý nói con mắt phàm, không thể thấy được thế giới vô
hình (con mắt người trần tục).
Khi tu luyện đắc đạo thì nhục nhãn trở thành Huệ nhãn, nghĩa
là con mắt trí huệ, thấy được các điều bí ẩn, huyền diệu nơi
cõi vô hình.

NHỤC TỔ HỔ TÔNG
Kinh Sám Hối có câu:
"Người quân-tử chẳng thà chịu khổ,
"Đâu làm điều nhục tổ hổ tông."

NHỤC THỂ
肉體
E: Carnal body.
F: Corps charnel.
(Nhục: thịt; thể: thân hình). Nhục thể là Cơ thể bằng xương
thịt. Gọi là Đệ nhứt xác thân của con người. Đây ám chỉ hình
thế của Chí Tôn, tức là Hội Thánh hữu hình của Đạo Cao Đài
ngày nay vậy.
Trong bài thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp nêu trên cũng có giải
thích như sau: "Những Lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp
lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân phàm của Thầy thì
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Thầy mới có hình thể trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh
cho khỏi hạ trần như mấy kỳ trước vậy".
Kinh Nhập Hội có câu:
"Mạng danh Hội Thánh đã đành,
"Nâng tay nhục thể xây hình Chí Tôn."

NHUNG (Giáo Sư Thái Nhung Thanh)
Ông là một trong số 247 đứng tên vào Tờ Khai Đạo
Thọ phong Giáo Sư phái Thái. Thánh danh Thái Nhung Thanh
ngày Rằm tháng 7 Bính Dần

NHƯ LAI
如來
E: Sanscrit: Tathâgatha.
F: Bouddha.
Như Lai 如來. Chữ Như Lai phát xuất từ câu: "Bản giác vi
như, kim giác vi lai" 本覺為如, 今覺為來 nghĩa là vốn biết là
Như, nay biết là Lai. Như Lai là một trong mười danh hiệu
Phật để chỉ bậc giác ngộ viên mãn. Vào vòng Như Lai là vào
thế giới của Đức Phật, tức đi vào cõi Tây Phương Cực Lạc.
Theo Kinh Kim Cang, Như lai là bậc không từ đâu mà tới và
cũng sẽ không đi tới đâu. Như Lai từ Chân như tới và sẽ đi về
Chân như. Bởi khi thoát tục về cõi thiên, thì:
- Chơn linh phải dò theo nẻo vào Cực Lạc thẳng đường đi tới.
- Tìm đến của Phật mà vào và chờ đợi bái kiến Đức Như Lai.
Nhưng, Đức Chí-Tôn dạy: "Như-Lai là cảnh Phật chớ không
phải danh Phật, nên trong kinh có câu "Bổn giác vị kim giác
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Như Lai." Bồ-Đề là chỗ Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ
ngạn là đất Phật."
Buổi Cao Đài muốn về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, xin noi
theo bước của Đức Chí Tôn mà đi.và níu theo cây phướn Tiếp
Dẫn mà về cõi Cực Lạc cùng với Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu
"Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
"Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai."

NHƯ NGUYỆN
如 愿
E: As one’s wishes.
F: Selon la volonté.
Như: Giống như, ví như, hoặc là, không đổi. Nguyện: Nguyền:
mong muốn, ước muốn. Như nguyện, tức là Như nguyền, là
đạt được những điều như đã mong ước (Y như lòng mong
muốn).
Kinh Sám Hối:
"Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền."

NHƯ NHÃN (Hòa Thượng Giác Hải)
Đức Chí-Tôn phong cho ông là "Quản Pháp Thiền Sư Thích
Ðạo Chuyển Luật Linh Diệu Ðạo Sĩ, "Chưởng Pháp phái
Thái".Hòa Thượng Như Nhãn, pháp danh là Thích Từ Phong,
thế danh là Nguyễn văn Tường (1874-1938), trụ trì chùa Giác
Hải ở gần cầu Ông Buông (Phú Lâm) Chợ Lớn. Ngài có quyên
góp tiền trong Phật tử để mua đất xây ngôi Từ Lâm Tự ở Gò
Kén, Tây Ninh. Ông Bà "Nguyễn Ngọc Thơ và Lâm Ngọc
Thanh" đóng góp nhiều tiền bạc cho việc xây cất chùa Từ Lâm
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nầy. Sau, nhờ huyền diệu Cơ Bút, Ðức Chí Tôn độ cho Ông
Bà Nguyễn Ngọc Thơ và Hòa Thượng Như Nhãn theo Ðạo
Cao Ðài. Do đó, Hòa Thượng Như Nhãn hiến chùa Từ Lâm ở
Gò Kén cho Ðạo Cao Ðài dùng làm Thánh Thất để tổ chức Ðại
lễ Khai Ðạo ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần (dl: 19-11-1926).
Trong Ðại lễ Khai Ðạo, Ngài Ngọc Lịch Nguyệt ếm sót một
cửa, do đó Quỉ Vương nhập đàn phá khuấy, nhập vào ông Lê
Thế Vĩnh mạo xưng Tề Thiên Ðại Thánh và nhập vào Cô
Vương Thanh Chi mạo xưng Quan Âm Bồ Tát, hai người nhảy
múa lung tung, khiến Hòa Thượng Như Nhãn mất đức tin, số
nữ đệ tử của Ngài xúi đòi chùa Từ Lâm lại, nên sau cùng Ðức
Lý Thái Bạch khuyên dạy Hội Thánh trả chùa và hướng dẫn
Hội Thánh mua đất ở Long Thành xây dựng khu Nội Ô Tòa
Thánh vĩ đại như ngày nay.
Thầy có dạy riêng Hoà Thượng Như Nhãn như vầy:
Chùa Giác Hải, Sài gòn.
Ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
THÍCH CA MÂU NI PHẬT viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
chuyển Phật giáo Nam phương
"Như Nhãn, con nghe Thầy:
Khi giáng trần Chí Tôn Phật Tổ, Thầy duy đặng có bốn Môn
đệ, chúng nó đều chối Thầy. Khi giáng lập Đạo Tiên, Thầy có
một trò là Nguơn Thỉ. Khi lập Đạo Thánh thì đặng mười hai
môn đệ, song đến khi bị bắt và hành hình thì chúng nó đều
trốn hết, lại còn bán xác Thầy nữa.
Còn nay, Thầy đã sắm sẵn Môn đệ cho con cũng đã nhiều,
con đừng thối chí.
Thầy thường than rằng: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại
nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng nhưng Thiên cơ chẳng nghịch
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đặng. Ma quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà, chư Tiên Phật trước
chưa hề tránh khỏi.
Còn cái địa vị cao trọng, nó làm cho nhơn tâm ganh gổ. Con
phải lấy Phật tâm con mà dòm ngó đám sanh linh bị phạt, luân
hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà cam chịu nhục nhã, lòng
từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy.
Nếu Thầy dùng quyền pháp Chí Tôn thì mất lẽ công bình
thiêng liêng Tạo hóa. Con cứ lo lập Luật, để công phổ độ cho
chư Đạo hữu con hưởng chút ít.
…Như Nhãn, con nhớ lời tiên tri của Thầy, đọc Thánh Ngôn
lại. Thăng."
Thứ ba, 4-1-1927 (âl 1-12-Bính Dần). Trung bạch về sự Giác
Hải và Thánh Thất.
- "Thầy chẳng qua yêu mến đạo Thiền, quyết gom tóm các
con lại làm một nên giữ ThánhThất đến ngày nay, đặng qui tụ
các em con đến cho đủ mặt.
Như Thiên Cơ phải y như lời xin của Phổ Hiền Bồ Tát thì
chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy.
Thầy sẽ coi ngày Như Nhãn đòi Thánh Thất lại thế nào, rồi
mới trả."
Đức Lý dạy: Ngày 19-2-1927 (âl 18-1-Đinh Mão).
"Chẳng vì Thánh Thất, Như Nhãn phản ngôn mà trễ phổ
thông Thánh giáo.
Cười... Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng phân đặng chơn giả
thế nào, thảm thay!
Có một điều đáng trách là một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái
Thái) dám cả gan nghịch Thiên mà phải đọa trầm luân muôn
kiếp, xét đến công tu, khó ngăn giọt lụy.
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Chí Tôn đau đớn bấy nhiêu, Lão càng giận bấy nhiêu. Biết bao
phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho rồi trọn phái oan nghiệt
mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho Người gia công độ rỗi.
Ngày nay, Lão nhứt định trả lại chùa nầy. Song, trước khi trả,
phải cất Thánh Thất cho xong y như lời dạy. Chư Đạo hữu
phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa Thánh, chi chi cũng ở
tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh Địa, vả lại phong thổ
thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến đây học Đạo. Lão muốn
nơi khác mà Chí Tôn không chịu".

NHƯ LÂM THÂM UYÊN, NHƯ LÝ BẠC BĂNG
Trong Kinh Thơ có câu: "Như lâm thâm uyên, như lý bạc
băng". Phải coi mình như đến vực sâu, như noi giá mỏng.
Cách cử động của các bậc Cổ-nhơn cung kỉnh như thế. Con
người còn có tánh linh hơn vật, là do nơi biết cung-kỉnh lễ
nghĩa mà cao hơn. Nếu con người chỉ biết đói thì ăn, khát thì
uống, no ấm thì vui mừng, đói rách thì lo buồn, còn ngoài ra
chẳng biết cung-kỉnh lễ phép là gì. Người như vậy phỏng có
khác chi cái hình bằng gỗ chăng? Thiết tưởng hạng người như
thế thiên-hạ kêu là giá áo túi cơm cũng phải.

NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN
Ngài Lê Văn Tiểng (1843-1913) lập ra Vĩnh Nguyên Tự làm
nơi tu hành. Ngài tu theo đạo Minh Sư đến bực Thái Lão Sư,
đạo hiệu là Lê Đạo Long. Khi Ngài qui Tiên, Đức Chí Tôn cho
biết Ngài đắc quả Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Ngài giáng
cơ dạy các môn đệ của Ngài chuyển nhập qua Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ.
Con ruột của Ngài là ông Lê Văn Lịch, được Đức Chí Tôn
phong là Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Học trò của Ngài là ông Trần Văn Thụ, đạo hiệu Trần Đạo
Minh, được Đức Chí Tôn phong là Ngọc Chưởng Pháp.
Thứ năm, 6-1-1927 (âl 3-12-Bính Dần)
Vĩnh Nguyên Tự (Cần Giuộc).
Hỷ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.
Chúng đẳng thính Ngã.
Đạo bất vi tế hưởng, vi hiếu dã. Ngã thị nhứt sinh bất tri Thiên
ý, hành đạo vô công. Nhi Ngọc Đế ái chư quần sanh như phụ
ái tử.Ngã vấn hà tất dĩ vi công quả hồ?
Nhứt nhơn biến nhị, nhị biến thập, thập biến bách, bách biến
vạn, vạn biến hằng hà sa số nhơn sanh. Nhơn sanh nhứt nhứt
hữu Chơn thần, Chơn thần thị Thiên, Thiên giả hà tại?
Thiên giả tại tâm. Đắc nhơn tâm tất đắc Thiên ý. Tri hề.
Đạo dĩ khai, thời kỳ bế môn tụng niệm dĩ vãng. Cửu thập nhị
nguyên nhân kim triêu đọa lạc tại thế, bất thoát mê đồ, bất tri
Chơn đạo, đẳng chúng bất độ, hà thành Đạo hồ?
Vật dĩ Cựu Luật vi căn bổn, hội đắc Tam Kỳ Phổ Độ, nhứt thiết
chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đắc kỳ qui vị.
Vật dĩ trí tri, văn chương, bác ái, ngộ kiếp đắc qui Phật vị. Ngã
vấn, cổ ngữ hữu ngôn: Thiên tâm vô ngữ, luật tại trị thế, nhơn
nhơn bất tu, bất thành Đạo. Tu hà vi?
Tu giả độ nhơn, độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ,
thị chi hiếu dã.
Ngã thường giáng cơ tại thử, khả tái cầu giáo đạo. (ĐS. II.
143)
___________________
Dịch nghĩa:
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Lê Văn Tiểng
NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN giáng cơ
Mừng các Đạo hữu, các Đạo muội.
Các vị nghe Ta: Đạo không phải để hưởng cúng tế, là hiếu
vậy. Ta một đời không biết Thiên ý, hành đạo không công. Mà
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thương yêu chúng sanh như
cha thương con. Ta hỏi vì sao phải làm công quả?
Một người biến ra hai, hai biến ra mười, mười biến ra trăm,
trăm biến ra vạn, vạn biến ra vô số nhơn sanh. Nhơn sanh,
mỗi người đều có Chơn thần, Chơn thần là Trời, Trời ở đâu?
Trời ở tại tâm. Được lòng người ắt được ý Trời. Biết há?
Đạo đã khai, thời kỳ đóng cửa tụng niệm đã qua rồi. Chín
mươi hai ức nguyên nhân ngày nay bị đọa lạc tại thế gian,
không thoát khỏi đường mê, không biết Chơn đạo, không độ
những người đó, làm sao thành Đạo tại thế? Chớ lấy Cựu luật
làm căn bổn. Được gặp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tất cả chúng
sanh hữu căn hữu kiếp đều được trở về ngôi vị cũ. Chớ lấy trí
tri (cách vật trí tri), văn chương, bác ái, ngộ Đạo trong một kiếp
tu thì được trở về ngôi vị Phật.
Ta hỏi: Lời xưa có nói: Lòng Trời không nói, luật pháp tại nơi
trị đời, người người không tu thì không thành Đạo. Tu để làm
gì? Tu để độ người, độ người tức là độ ta, độ ta tức độ Cửu
Huyền Thất Tổ, đó chính là hiếu vậy.
Ta thường giáng cơ tại đây, khá tái cầu để ta dạy Đạo.

NHƯ THỊ
E: As if.
F: Comme si.
Như thị: cũng như thế, như vậy.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Di Lạc Chơn Kinh có câu: Tạo Hóa Huyền Thiên hữu: …. Như
thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, tùng lịnh Kim Bàn Phật Mẫu
năng tạo, năng hóa vạn linh, năng du ta bà thế giái dưỡng dục
quần sanh qui nguyên Phật vị.

NHƯỢC HỮU
E: If anything.
F: S’il ya (nếu có).
Nhược hữu: bất cứ sự,vật việc gì.
Di Lạc Chơn Kinh có câu: Nhược hữu chúng sanh văn Ngã
ưng đương thoát nghiệt, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng
tùng thị Pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ, tất đắc giải thoát luân hồi,
đắc lộ Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề thị chi chứng quả Cực Lạc
Niết Bàn.

NHƯỢC THIỆT, NHƯỢC HƯ
E: As real as unreal.
F: Comme réel comme irréel.
Thi văn dạy đạo có câu:
Thi ân, tế chúng thiên tai tận,
Nhược thiệt, nhược hư vạn đại an.

NHƯỢC NHƠN LIỄU ĐẠT ÂM DƯƠNG LÝ,
THIÊN HẠ ĐÔ LAI NHẤT CHƯỞNG TRUNG
若人了達陰陽理
天下都來一掌中
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Xưa, nhà đạo học đã nói: nếu con người mà thấu hiểu được
cả sự biến chuyển của Vũ trụ và sự vận hành của lý Âm
Dương thì cả trời đất đều thâu về trong một bàn tay.
Kinh Cao-Đài: Bài Thích Giáo cũng có câu:
- Hỗn độn Tôn sư.
- Càn Khôn chủ tể.
- Qui thế giới ư nhứt khí chi trung.
- Ốc trần huờn ư song thủ chi nội"…
Nghĩa là Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật là vị Thầy đáng kính, được
sanh ra vào thời hỗn độn. Đây là thời kỳ sau khi đã xuất hiện
ngôi Thái Cực, rồi đến khi Thái Cực phân ra Lưỡng Nghi là Âm
Dương. Ðó cũng là thời Tiên Thiên, tức là thời kỳ trước khi tạo
dựng Trời Ðất.
Như vậy, Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế (Ngôi Thái Cực) được
Khí Hư Vô hóa sanh ra trước, sau đó mới hoá sanh ra Ðức
Nhiên Ðăng Cổ Phật. Quyền hành nầy có được là do Ðấng
Ngọc Hoàng Thượng Ðế giao phó cho Ngài. Ngài thay mặt
Ðấng Thượng Ðế chưởng quản cả Càn Khôn vũ trụ gồm 3000
Thế giới vào trong một Khí Hư Vô, nắm giữ 72 Ðịa cầu vào
trong bàn tay.
Xem thế, những nhà minh triết nhìn vận hội trong thiên hạ như
nắm ở bàn tay, nên biết người, biết mình luôn luôn cố gắng
phối hợp ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa. Rút kinh
nghiệm trong quá khứ để nhận định hiện tại mà tiên đoán việc
tương lai sẽ xảy đến, để tùy cơ ứng biến cho hợp tình hợp lý.
Không những thế mà những người thông minh Thánh trí còn
biết được chỗ về của chính mình sau khi lìa bỏ cõi trần với
năm tháng ngày giờ tiền định. Ấy là người đạt Đạo vậy.
Hiện tại khi tính về Dịch thì chỉ cần bấm vào các đốt ngón tay,
vì Thánh nhân đã lập trình thành công thức cả rồi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHƯỢNG NỬA QUYỀN
Nhượng nửa quyền tức nhiên là Đức Lý Đại Tiên Thái Bạch
Kim Tinh là Giáo Tông vô vi, còn Đức Lê văn Trung là Giáo
Tông hữu hình. Chỉ riêng Đạo Cao Đài là áp dụng lý Âm
Dương ở mọi nơi mọi chỗ. Như đây thì Đức Lý Đại Tiên là
Nhứt Trấn Oai Nghiêm, giờ này kiêm thêm Giáo Tông vô vi,
còn Giáo Tông hữu hình thì Ngài nhượng cho Đức Lê văn
Trung "một nửa quyền" tức là Ngài Lê văn Trung là "Quyền
Giáo Tông" là chỉ đảm trách về hữu hình mà thôi. Đây là lời
Đức Lý Giáo Tông nói với Ngài (Th... Tr... Nh.) Thượng Trung
Nhựt, Ðầu Sư, nay được Ðức Lý Giáo Tông thăng lên là
Quyền Giáo Tông vào ngày 3-10- Canh Ngọ (1930) theo Ðạo
Nghị Ðịnh thứ hai.
Đức Lý Giáo Tông nói: 1-8-1931 (âl 18-6-Tân Mùi)
"Th... Tr... Nh... Ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền hành
cho đó là có ý để mắt coi Hiền Hữu đúng phận cùng chăng?
Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn lãnh việc Giáo Tông mà lập
vị cho đoàn em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn
mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng phân rõ
Chánh Tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử."

NHỨT BẤT SÁT SANH
Điều thứ nhứt trong Ngũ giới cấm là không sát hại sinh vật
Theo TÂN LUẬT: Chương IV: Ðiều Thứ 21: "Hễ nhập môn rồi
phải trau giồi tánh hạnh, cần giữ Ngũ Giới Cấm: Điều thứ Nhứt
là Bất Sát Sanh, tức nhiên chẳng nên sát hại sanh vật.
Năm Mậu Thìn (1-1928) Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy: "Thầy
đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn-khôn ThếGiới thì khí Hư-Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là
Thái-Cực. Thầy phân Thái-Cực ra Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi
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phân ra Tứ-Tượng, Tứ-Tuợng biến Bát-Quái, Bát-Quái biến
hóa vô cùng mới lập ra Càn-Khôn Thế-Giới. Thầy lại phân
tánh Thầy mà sanh ra vạn-vật là: vật-chất, thảo mộc, côntrùng, thú cầm gọi là chúng-sanh. Các con đủ hiểu rằng: Chichi hữu sanh cũng do bởi chơn-linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt
có Thầy. Thầy là Cha của sự-sống, vì vậy mà lòng háo-sanh
của Thầy không cùng tận. Cái sống của cả chúng-sanh, Thầy
phân-phát khắp Càn-Khôn Thế-Giới, chẳng khác nào như một
nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới
trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu
như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không
cho biến-hóa.
Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay
hóa-sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu
ai giết mạng sống, đều chịu quả-báo không sai; biết đâu là cái
kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân-hồi mà ra
đến đỗi ấy. Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không
phải dễ, các con gắng dạy nhơn-sanh điều ấy."
Vì sao phải Trai giới? Thánh giáo Thầy dạy:
"Kẻ nào trai giái đặng mười ngày đổ lên, thọ bửu pháp đặng.
Chư Môn đệ phải trai giới." Tại sao?
- Chẳng phải Thầy còn buộc theo Cựu Luật, song Luật ấy rất
nên quí báu, không giữ chẳng hề thành Tiên Phật đặng.
Thầy cắt nghĩa: Mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác
thân: Một phàm gọi là Corporel, còn một thiêng liêng gọi là
Spirituel. Mà cái thiêng liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó
là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không
thấy đặng. Cái xác vô hình huyền diệu thiêng liêng ấy do nơi
Tinh- Khí- Thần mà luyện thành. Nó nhẹ nhàng hơn không khí.
Khi nơi xác phàm xuất ra, thì lấy hình ảnh của xác phàm như
khuôn in rập. Còn khi đắc đạo mà có Tinh Khí, không có Thần
thì không thế nhập mà hằng sống đặng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Còn có Thần không có Tinh Khí thì khó huờn đặng nhị xác
thân. Vậy ba món báu ấy phải hiệp mới đặng.
Nó vẫn là chất tức hiệp với không khí Tiên Thiên, mà trong khí
tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chơn thần buộc phải tinh
tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mới ra khỏi ngoài Càn
Khôn đặng.
Phải có một thân phàm tinh khiết mới xuất chơn thần tinh
khiết. Nếu như các con còn ăn mặn luyện Đạo rủi có ấn chứng
thì làm sao giải tán cho đặng?
Nếu rủi bị huờn thì đến khi đắc đạo, cái trược khí ấy vẫn còn,
mà trược khí thì lại là vật chất tiếp điển (bon conducteur d’
électricité) thì chưa ra khỏi lằn không khí đã bị sét đánh tiêu
diệt. Còn biết khôn thì ẩn nấp tại thế mà làm một bậc Nhơn
Tiên thì kiếp đoạ trần vẫn còn chưa mãn. Vì vậy Thầy buộc
các con phải trường trai mới đặng luyện đạo."
Thầy cũng cho biết: "Cái Chơn Thần ấy của các Thánh, Tiên,
Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu, bất diệt. Bậc chơn tu khi
còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo, có thể xuất ra trước
buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn Thần ấy mới đặng
phép đến trước mặt Thầy."

NHỨT DƯƠNG SANH
一陽生
Nhứt Dương sanh 一陽生: Theo nguyên lý về Âm Dương của
Dịch học, thì trong Âm có Dương, trong Dương có Âm "Âm
trung hữu Dương căn, Dương trung hữu Âm căn" 陰中有陽根,
陽中有陰根 chứ không bao giờ có hiện tượng thuần Âm hay
thuần Dương cả. Vì thế nên khi Dương tiến đến chỗ cực thịnh
thì Âm sẽ phát sanh và Âm tiến đến chỗ cùng cực thì Dương
sẽ sanh ra.
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Ở đây, tiết Đông-chí (tháng 11 Âm lịch- quẻ Địa Lôi
Phục Quẻ này chỉ có một Dương mới sinh ở dưới
hết) nên gọi là "nhứt Dương sanh". Khi Đông chí đến thì Âm
khí tăng trưởng mạnh mẽ và lên đến cực độ (Âm cực) nên trời
thật lạnh. Nhưng nếu Âm cực thì Dương sinh, do đó trong Âm
có Dương sinh ra.
Chúa sinh ra đời vào tiết Đông chí, nên Lòng Sớ dâng lên
trong ngày Vía Đức Chúa Jésus có câu:
"Kim vì tiết độ Đông chí nhứt Dương sanh chi thỉ chánh thị
Đức Da-Tô Giáo-chủ Thánh đản".今為節度冬至一陽生 之始,
正是德耶蘇教主聖誕

NHỨT ĐẠI VIẾT THIÊN
Nhứt đại viết Thiên 一大曰天 ( Tức là Âm Dương phải hợp
nhứt mới làm thành chữ Đại).
(Nhứt là một, đại là lớn, viết: nói rằng, thiên là Trời). Đây là
một cách chiết tự chữ Hán là đặt chữ nhứt 一 lên chữ đại 大
thành ra chữ THIÊN 天. Thiên là Trời. Thời điểm ấy triết thuyết
của Đức Khổng Tử ra đời, muốn tránh điều huyền bí mầu
nhiệm mà nhân sanh phải lầm hiểu mà sanh mê tín dị đoan,
bày điều mộng mị, nên Ngài không dùng từ Thượng Đế hay
Ngọc Hoàng, mà Ngài nói như trên tức là Trời (Thiên) để chỉ
Đấng Tạo hóa là nguồn sanh hóa tạo vạn linh sanh chúng.
Đức Hộ-Pháp nói về Thánh Khổng Phu-Tử: "Ngài cho chánh
trị hành tàng của xác thịt thế nào thì tinh thần cũng vậy; nên
nhìn nhận rằng trên các chủ quyền trị thế có quyền vô vi của
Đấng Chí-Tôn, Ngài gọi là "nhứt đại viết Thiên" 一大曰 天 nắm
trọn phép thiêng liêng thưởng phạt. Đấng Chí-Tôn ấy chẳng
phải có quyền năng về phần hồn mà thôi, lại cũng đặng oai
linh phần xác; lý thuyết Trời- Người đồng trị nảy sanh từ đó…
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chúng ta đã ngó thấy Ngài là tiền bối của Đức Chúa Jésus
Christ mà Ngài ít đặng hạnh phúc hơn Jésus Christ; năm trăm
(500) năm về trước cái thuyết của Ngài, tâm lý nhơn loại buổi
ấy chưa có nạp dụng đặng, lại nữa Ngài đến cái danh từ một
nhà triết lý mà thôi. Ngài không có hân hạnh, không có can
đảm đến với danh từ con cái Đức Chí Tôn cũng như Jésus
Christ, vì cớ lý thuyết vẫn có một, nhưng giáo đạo của Ngài
không có hạnh phúc hơn Jésus Christ đó vậy. Ngài chỉ có làm
chứng rằng có một Đấng thống trị cả Càn Khôn thế giái, Đấng
ấy Ngài để danh hiệu là "Nhứt Đại"一大 mà thôi, tức nhiên là
"Thiên" 天 mà Ngài không nói ra như Jésus Christ. Ngài chỉ
làm chứng rằng có một Đấng tối cao mà thôi, thất bại của Ngài
là vì lẽ đó. Đắc thế của Jésus Christ nói quả quyết: nhơn loại
có Ông Cha, mà Ông Cha ấy là Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ,
đắc thế của Jésus Christ là vậy".

NHỨT ĐIỂM LINH QUANG
Đức Hộ-Pháp nói: "Bần-Đạo xin thuyết bí-pháp:
Vả chăng, Chí-Tôn sanh chúng ta làm người, cho chúng ta
nhứt điểm linh-quang, tạo hình ảnh mỗi cá-nhân. Ngài định
phận-sự tối trọng-yếu của Ngài và cầu chúng ta thực-hành cho
ra thiệt tướng, nghĩa là làm thế nào làm Chúa vạn-vật hữu-vi
của Ngài.

NHỨT KHÍ CHI TRUNG
一氣之中
(Qui: Gom vào một chỗ. Thế giới: thông thường là chỉ hoàn
cầu. Nhưng ở đây là chỉ Càn Khôn Vũ Trụ của Ðức Chí Tôn
Ngọc Hoàng Thượng Ðế gồm có Tam thiên Thế giới (3000
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Thế giới) và Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa cầu). Chữ Thế giới trong
câu kinh này là chỉ 3000 Thế giới. Ư: Ở tại. Nhứt Khí: Một chất
khí nguyên thủy, đó là Hư Vô chi Khí. Chi: Tiếng đệm. Trung:
Ở trong). Câu này có nghĩa là gom 3000 Thế giới vào trong
một Khí Hư Vô.
Nhứt Khí chi trung là trong chỗ Một Khí. Đây là Khí đầu tiên
trước khi sinh ra Trời đất, có nhiều Từ để gọi như: Nguyên khí,
Hỗn nguơn khí, Hư vô khí, Tiên-Thiên Khí...
Do nơi Khí Hư vô mới có Thái cực. Từ Thái cực mới có Âm
Dương, Đạo cũng ở trong khối Âm Dương đó. Đạo vô-vi biến
hóa không cùng, sanh ra Đức Nhiên Đăng Cổ Phật. Phật là vị
Tôn sư được hóa sanh từ một Khí Hư vô. Trong thời kỳ hỗn
độn và Ngài có thể tóm thâu cả Càn Khôn thế giới về trong
một Khí Hư-vô.

NHỨT MÔN ĐỒNG MẠCH
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
"Qui thiên lương quyết sách vận trù."

NHỨT NHỊ TAM KỲ PHỔ ĐỘ
E: The first, second, third manifestation of the divine mercy.
F: La première, seconde, troisième manifestation de la
miséricorde divine.
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NHỨT NGUYÊN
一元
Về với cái "Một", tức nhiên nay là thời Qui hiệp. Thế nên Tôn
chỉ của Đại-Đạo là "Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi"
của thời kỳ "Vạn thù qui nhứt bổn" là như vậy.
Nhà cách mạng Trần Cao-Vân nói rằng: "Đến nay hội NHỨT
NGUYÊN ngày càng mới mẻ, Đạo gặp nhau mà thêm sáng tỏ,
lý được Thầy mà thêm rõ ràng, rất quan hệ với Đạo ta, không
lẽ điềm nhiên được. Tôi thiết nghĩ, việc trong thiên hạ có BĨ rồi
có THÁI, có tối rồi có sáng, có đóng thì có mở, có chia thì có
hiệp. Nói phân ra TỨ GIÁO tuồng như không chủ, một đường
mà Nam Bắc rẻ chia. Nói HIỆP thì muôn nước cùng chung là
tôi con của Thượng Đế, ngàn thuở vẫn gió mây gặp gỡ. Đạo
ta nhất quán là thế! Vì đem trung hoà mà thâu lại TỨ GIÁO,
cũng như Khí Thái Cực gồm có Lưỡng Nghi, rồi tự nhiên TỨ
TƯỢNG hoá sinh, muôn vật đều theo đấy mà sinh sôi nẩy nở:
- Ở Trời gọi là TỨ TƯỢNG.
- Ở đất gọi là TỨ CHÁNH.
- Ở người gọi là TỨ THỂ.
- Ở Đạo gọi là TỨ GIÁO.
Bốn điều kiện cần ấy không thể thiếu một số đứng vào giữa,
cứ đó mà suy cầu. Chính là số năm (5) là một sinh số, rốt cuộc
chỉ là "Doãn chấp khuyết trung". Ví như:
- Ở Trời gọi là TỨ TƯỢNG thì điểm giữa là Ngũ Hành.
- Ở đất gọi là Tứ CHÁNH. Điểm giữa gọi là Ngũ Trung.
- Ở người gọi là TỨ THỂ, điểm giữa gọi là Ngũ Tạng.
- Ở Trời có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, phải có điểm
giữa gọi là Trung ương. Chính điểm trung ương nầy cân bằng
cho 4 đỉnh trên khi ta vẽ nên hình".
Thầy Mạnh Tử dạy "Đạo chỉ có MỘT mà thôi". Sách Chân kinh
cũng nói rằng "Nếu không có Thánh nhân lấy ai làm giềng mối
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

226

▐ Q.2 VẦN NH

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

trong thiên hạ, nếu không có Tiên Phật lấy ai trông giữ cơ trời,
nếu không có Thiên Chúa lấy ai quản được các việc quần
sanh…"
Về Thể pháp: Nơi Bát-Quái-Đài Tòa Thánh Tây-Ninh: Hình
ảnh dưới đây là cái bàn hình Bát-giác, là nơi đặt cái trụ cốt
của Quả Càn Khôn. Cái diềm bàn chung quanh được chạm 8
chữ Quốc ngữ:"TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI PHỤC
NHỨT", ứng với tám quẻ là "Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài". Khi nhân sanh lễ bái thì lạy vào chữ NHỨT
NGUYÊN (Lưu ý các quẻ đều hướng vào tâm).
KIỀN ☰ là quẻ
thuần Dương tức
là ba hào đều là
thể Dương cả,
Dương tượng sự
mạnh-mẽ, thông
sáng là thực, nên
3 hào thể Dương
liền nhau ắt có
sự mạnh-mẽ vô
cùng, vì lẽ ấy
mới lấy quẻ Kiền tượng là Trời hay là tượng cái thật là mạnhmẽ của thiên-hạ. Là khí sanh-quang huy động trong trời đất.
Ấy là Đấng Tạo-hoá phân bố theo đức của Kiền, thường để
dễ-dàng lưu-thông vận chuyển mà ta không thấy được. Kiền là
kiện tức là tráng kiện, mạnh-mẽ là tính của thể Dương. Đó là
biểu tượng đức hạnh và quyền-năng của Thượng Đế siêu việt.
Một gạch liền ▬▬ của hào Dương là ám chỉ sự toàn (đầy đủ),
còn gạch đứt ▬ ▬ của hào Âm cũng vẫn là hào Dương nhưng
bị phân chia nên chưa toàn, chưa đầy đủ vậy thôi. Cũng như
trong đời chỉ có thiện, còn ác chẳng qua là chưa toàn thiện là
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vậy, chớ cũng chưa phải là nghịch hẳn với thiện, nên mới nói
"toàn tức là chưa phân chia".
Tất cả vạn vật, vạn lý đều do quẻ KIỀN mà ra! Quẻ KHÔN
cũng do quẻ Kiền mà bị chia hai, chớ không phải ngoài quẻ
Kiền có quẻ Khôn. Các quẻ còn lại "Đoài, Ly, Chấn, Tốn,
Khảm, Cấn" cũng đều do từ Kiền mà biến sanh ra khác nhau,
chứ không phải ngoài quẻ Kiền ra mà có được 6 quẻ ấy. Cả
thảy đều do sự tấn-hoá của Kiền mà ra.
Do vậy mà Thánh Kinh của Thiên-Chúa giáo với huyền thoại
Adam nguyên thuỷ (Adam primordial) nói lúc Chúa Trời tạo lập
vườn Eden bên hướng Đông có đủ thứ hoa quả và thời tiết
ấm-áp của một mùa Xuân vĩnh cữu. Đây là tượng trưng thời
hoàng kim Adam Nguyên-thuỷ là người sống trong tâm Thái
cực. Đó là hình thức mượn vật Tổ để giải lý Dịch cấu tạo nên
Càn Khôn Vũ-trụ loài người. Tất cả đều khởi từ Kiền nguyên
hay NHỨT NGUYÊN
Với Việt-Nam thì câu chuyện ông Lạc Long Quân và Bà Âu-Cơ
kết hợp nhau sinh trăm trứng, nở trăm con lại càng quá rõ-rệt
và siêu-việt hơn nữa, tức nhiên ngụ ý muốn nói đến sự phối
hợp giữa Tiên-Thiên và Hậu-thiên Bát-quái, mà Âm Dương số
của hai sự biến hoá từ Hà-Đồ đến Lạc Thư hiệp lại là 100,
cũng là nói đến đức của Kiền.
Điểm mà nói rằng Adam cô đơn bèn tạo thêm Eva. Adam
nguyên-thuỷ biến thành hai: Adam và Eva (Adam tượng cho
Dương, Eva tượng cho Âm). Thực ra Eva cũng từ Adam mà
ra, nên sách nói là Adam móc sườn trái nắn nên người Nữ là
thế! Tức là chỗ mà Dịch bảo "Âm Dương chỉ thị nhứt khí" (Âm
Dương thực ra chỉ có MỘT khí mà thôi). Khí Âm lưu hành thì
gọi là Dương, khí Dương mà ngưng tụ thì gọi là Âm. Kiền là
Adam nguyên-thuỷ.
Đạo Tiên gọi là Đơn nhất Thái-cực.
Đạo Cao-Đài gọi là ngôi Thái-cực Thánh-Hoàng.
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Xem thế, từ lý Dịch suy ra Đạo Kiền đã thống lãnh rộng ra tất
cả. Nhưng khi nói toàn bộ 64 quẻ kép cũng do KIỀN làm chủ
thể, mà từ đó biến-hoá dần thêm ra, qui kết lại còn 12 quẻ
đứng đầu 12 tháng gọi là 12 Thiên-tử-quái. Đó, chung qui
cũng chỉ có Âm Dương mà thôi. Âm Dương đều gốc từ Kiền,
do Kiền biến hoá. Như vậy tất cả đều gốc từ tâm đi ra mà thiên
biến vạn hoá. Khi đã biến hoá đến cùng cực cũng trở về Kiền.
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ xây dựng trên nền tảng Dịch Lý ấy.
Đối với Trời đất thì bao-la, mà sự hiểu biết của người thì hữu
hạn.
Bởi "KIỀN NGUYÊN" là khí "Nhất Nguyên" trong phần Dương
của trời, cũng như người ta có Nguyên-khí vậy. Nhiều người
chỉ biết muôn vật sanh ra ở đất mà không biết rằng Trời đã lấy
khí Kiền Nguyên làm cuộc khởi đầu cho nó; cũng như người ta
sinh ra ở Mẹ mà không biết rằng đã nhờ khởi đầu ở Nguyênkhí của cha; khởi đầu từ trước khi chưa sinh, sinh ra nhằm sau
khi có cuộc khởi đầu".
Kiền Nguyên là khởi đầu lớn-lao trong Đạo Kiền, Đạo Trời,
cho nên vạn-vật đều khởi sinh nhờ nó làm đầu, lại là 4 đức
tính mà thông suốt cả đầu mối, đức tính "Nguyên, Hanh, Lợi,
Trinh"của Trời, cho nên chữ "Thống thiên" là gồm tóm các lý
của Trời. Đạo Kiền điều-hành cái thái thuỷ, là Đạo. Đây là điều
mà Tiên Nho gọi là "Vô cực". Lão Tử gọi là "Thường Đạo".
Nghĩa-lý cuả toàn Kinh Dịch tuy phân ra 64 quẻ nhưng đều qui
kết trong quẻ KIỀN mà thôi.
Đạo NHẤT NGUYÊN ở đâu?
Đức Hộ-Pháp nói: "May một điều là Tôi còn thiếu với Đức ChíTôn Tôi xin đầu kiếp, thiếu hay không mà kiếp này Tôi là tên
dân nô-lệ cho nước Việt-Nam, đã chịu thống-khổ tâm-hồn lẫn
hình thể trên 35 năm. Tôi không xin, không biết tại sao Tôi đầu
kiếp xuống dân Việt-Nam, Tôi cảm-kích vô hạn: nào chịu khổ,
nào chịu bạc nhược và yếu-hèn, tại thấy nhơn loại đau đớn
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Chí-Tôn mới đến mở một nền Tôn-giáo, làm một khối sanh
quang cho toàn nhơn-loại đó là cái danh-dự của nước ViệtNam đã chịu khổ. Vì cái tình Chí-Tôn đối với dân-tộc Việt Nam
nên Tôi thí thân phải chết mới đền bồi xứng đáng".
Đức Hộ-Pháp vừa lo cho Cơ-quan Cửu Trùng-Đài lại vừa lo
cho Hiệp-Thiên-Đài, Ngài cũng có lời than: "Hại thay! Chớ phải
chi hai lẽ thiện và ác ấy cả Thánh Thể của Ngài đi một lối mà
thôi, nói đơn giản: thà là làm thầy chùa thì thầy chùa, thầy
pháp là thầy pháp; Đạo thời Đạo đi cho triệt để, hay Đời cho
triệt-để đi. Khổ não thay! Thánh-Thể Đức Chí-Tôn vì lãnh nơi
mạng lịnh của Ngài, đến làm tôi con của Ngài cho toàn vẹn nơi
thế gian của Ngài. Hỏi vậy chớ Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta có
phải giao Thánh hay là giao phàm? Nếu ta lấy theo sự suy
gẫm của ta, ta phải nhìn rằng Đại-Từ-Phụ đã giao cho ta phàm
nhiều hơn Thánh, lẽ dĩ-nhiên trước mắt ta đã ngó thấy. Tự
thuở nay con người dầu sức mạnh-mẽ thế nào gánh một vai
mà thôi, Đại-Từ-Phụ lại buộc cả Thánh-thể của Ngài phải gánh
hai vai Đời và Đạo. Cái kiểu vở hai Tôn-giáo trước mắt ta, ta
ngó thấy: Phật-giáo thì nghiêng cái gánh bên Đạo; Công-giáo
lại nghiêng cái gánh bên Đời. Đời, Đạo; phàm, Thánh. Đức
Chí-Tôn đến lập Thánh Thể của Ngài, Ngài biểu phải đứng
ngay chính giữa của nó. Luận ra cho cùng lý, thì Hội-Thánh
của Ngài buộc không Đời mà cũng không Đạo, ở giữa cái mức
trung-tâm của Đời và Đạo".
Phải chăng cái mức "trung-tâm của Đời và Đạo" ấy là đạo
Nhứt Nguyên đó vậy. Hằng ngày nhân sanh đều lạy vào chữ
"NHẤT NGUYÊN" tức nhiên là thời kỳ trở về vậy.Phải chăng
cái PHẢ.
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NHỨT NGUYÊN LUẬN
E: Monism.
F: Monisme.
Thế nên Thần học Cao Đài là "Nhất nguyên luận" (dưới Thiên
bàn bát giác nơi Bát Quái Đài Tòa-Thánh đã ghi rõ chữ "Nhất
nguyên" này.
Nhất nguyên luận tượng trưng ở Quẻ Địa Thiên Thái.
Âm Dương hòa hợp, Thiên Địa tương giao, thuộc vào thời đại
hoàng kim,

NHỨT NHỨT PHẢI ĐỢI LỊNH THẦY
Tức là mỗi việc chi dù lớn dù nhỏ đều phải đợi lịnh Thầy chỉ
dạy. Vì đây là mối Đạo Trời rất tế vi, mầu nhiệm, nếu thi hành
đúng theo lời dạy thì thành công to, mà làm sái đi thì thất bại
cũng lớn.
Thầy dạy: ngày 18-11-Ất Sửu ( dl: 2-1-1926 )
"Cư, Tắc! Hai con đừng lấy làm việc chơi nhé!
Thầy dặn hai con một điều, nhứt nhứt phải đợi lịnh Thầy,
chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán nghe!
Phận sự hai con, trách nhậm hai con, Thầy đã định trước,
song ngày giờ chưa đến, phải tuân lời Thầy nghe!
Từ đây, Thầy khởi sự dạy Đạo cho".(ĐS. I. 36)

NHỨT NHỰT BẤT THIỆN NIỆM CHƯ ÁC GIAI TỰ
KHỞI
一 日 不 善 念 諸 惡 皆 自起
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Ông Trang Tử nói rằng: Một ngày không tưởng đến việc lành,
thì mọi việc dữ đều tự nó dấy lên.

NHỨT NHỰT TAM TĨNH NGÔ THÂN
Đức Thượng Sanh nói:: 24-12 Canh Tuất (19-01-1971)
"Thầy Tán Tử là một hiền triết mà còn nhứt nhựt tam tỉnh
ngô thân … Đức Phật Thích Ca dạy các đệ tử rằng: "Ngươi
hãy tự kiếm ngươi". Đức Lão Tử nói: "Tri nhơn giả trí, tự trí giả
minh" tức là biết người là kẻ trí, sao bằng tự biết mình mới
sáng suốt hơn nữa.
Đức Chí Tôn có lời dạy: "Phải thường hỏi lấy mình khi vào lạy
Thầy mỗi buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa? Và
lương tâm có điều gì cắn rứt chăng? Nếu còn nét chưa rồi,
lương tâm chưa được yên tỉnh thì phải biết cải hóa, ráng sức
chuộc lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bậc Chí
Thánh".

NHỨT NIỆM
E: An only reflection.
F: Une seule réflexion.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Niệm: tưởng nghĩ tới, tư tưởng.
Nhứt niệm là một niệm, một lần tưởng niệm.
Nhứt niệm cũng có nghĩa là lòng chuyên nhứt chỉ tưởng nghĩ
có một điều mình niệm mà thôi. Nhứt niệm thì nhứt tâm, tức là
Nhứt tâm thiện niệm: một lòng niệm lành.
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"Nhứt niệm vân giả, tín tâm vô nhị, cố viết nhứt niệm, thị danh
vi nhứt tâm." Nghĩa là: Gọi rằng Nhứt niệm, đó là lòng tin
không hai, nên nói rằng Nhứt niệm, ấy tên là Nhứt tâm.
Nhứt niệm "Nhơn tâm sanh nhứt niệm, Thiên Địa tất giai tri."
Nghĩa là: lòng người sanh ra một niệm (ý nghĩ vừa phát khởi)
thì Trời Đất đều biết.
Bài thi Tịch Đạo nữ phái:
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng.

NHỨT NIỆM SÂN TÂM KHỞI BÁ VẠN CHƯỚNG MÔN
KHAI
Trong Kinh Hoa-Nghiêm có câu rằng: "Nhứt niệm sân tâm
khởi, bá vạn chướng môn khai". Một phen nư giận nổi lên
thì muôn ngàn nghiệt chướng nảy sanh. Trong các kinh sách
của Phật, Tiên, Thánh-Hiền hằng ngày dạy nhơn-sanh chữ
Nhẫn làm đầu, mà con người mơ-màng chưa tỉnh ngộ. Chúng
ta nhận xét qua một trận giông tố, ắt phải có cây ngã, nhà sập,
thuyền tàu chìm đắm. Còn người trải qua những cơn thịnh nộ
rồi, thường có xảy ra lắm điều tai ương hoạn-họa, khi biết tự
tỉnh ăn-năn thì việc đã muộn rồi. Vậy mà có nhiều người trải
qua biết bao nhiêu lần giông tố, mà cũng không biết kiên-nhẫn
chút nào, thật cũng đáng buồn cho đó...

NHỨT NỘ SẦU TÂM KHỞI, BÁT VẠN CHƯỚNG MÔN
KHAI
一怒愁心起八萬障門開
Tiên Nho có câu: "Nhứt Nộ sầu tâm khởi, bát vạn chướng
môn khai" nghĩa là một phen giận nổi lên thì trăm ngàn nghiệt
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chướng sanh ra. Ý nói cái nư giận của con người nếu không
được kềm chế được thì sự nguy hại khó lường về sau. Có câu
"No mất ngon, giận mất khôn". Người tu là sửa mình chính là
biết chế ngự thất tình là điểm quan trọng ở đó.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chữ Nộ là Giận: Con người vì giận quá mà
sanh hại đến gia đình, hoặc bị tù tội là khác hoặc có thể làm
tiêu nhà hại mạng, đến khi biết sự chẳng lành, tỉnh lại ăn năn
thì đã muộn, nghĩ thôi đáng tiếc! Ví như ông Châu Công Cẩn
(Chu Du), lầm mưu Khổng Minh Gia Cát Lượng, mà nộ khí
xung thiên, đến đỗi thổ huyết lâm lụy mà chết. Ấy là một
gương nêu cho đời lưu ý, còn nhiều sự giận mà chiụ khổ
hình."

NHỨT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG
E: First Muse.
F: Première Muse.
Ngày 05-05-Giáp Tuất (1934) Nhứt Nương có cho bài Thánh
Giáo rất ý vị:
Nhứt Nương Diêu Trì Cung
Em khép nép mừng mấy anh, mấy em. Hèn lâu không đến
đặng, khi thì nghe Lục Nương nói rằng: Đạo nay thế nầy, mai
thế khác lộn xôn quá chừng. Em nghe vậy thì hay vậy chứ
phận sự "Ngạn Uyển Chưởng Hồn" không giờ nào rảnh đặng
đến mà trò chuyện cùng mấy Anh cho thỏa tình hoài vọng.
- Dạ Ngạn Uyển Chưởng Hồn nghĩa là vườn Ngạn Uyển trồng
hoa, mỗi sắc hoa là một chơn hồn của các kẻ nguyên nhân,
thạnh suy, thăng đọa chi cũng do khối sanh hoa ấy mà định
sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từng buổi. Em
không rảnh đặng là vậy. Lúc nọ vào chầu Bạch Ngọc, lại nghe
có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền chuyển
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thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài. Từ Mẫu vốn khôn thuận tình
theo điều ấy nên hỏi cớ bởi đâu Thiên Thơ chuyển pháp như
vậy? Thì Lý Tướng huynh nói rằng: Lập Thiên Thơ do quyền
Cực Lạc Thế Giới của Phật di truyền đến buổi đã bước vào
phương chuyển pháp, nên Ngọc Hư đã hết quyền hành. Ngọc
Hư tại thế là Cửu-Trùng-Đài, nên phải giao quyền hồi cho Cực
Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới lại là Hiệp Thiên Đài nên cả
Chư Phật mới vừa lòng tùng chơn linh Hộ Pháp giáng linh
chuyển thế thì Đạo mới thành. Bởi cớ Từ Mẫu chẳng lời chi
chối đặng nên người mới gởi cho Hộ Pháp một bài thơ phân
trần điếu ấy. Cười... ... …
Ngày nay đã thấy lẽ Thiên Cơ kết quả rõ ràng, em rất vui
mừng, ngày nay đến để lời khen tặng. Ôi! mấy người theo lộn
xộn quá, nói không hết chuyện, em kiếu lỗi đặng nhường cơ
cho họ.
Ngày 14-8 Ất Hợi (1-7-1935) tại Giáo Tộng Đường, sau khi
tiếp kinh, Phật Mẫu cho Cửu Vị Tiên Nương giáng cơ hiệp hội
cùng chư Chức Sắc để tỏ dấu vui mừng.
Nhứt Nương
HOA Tiên đổ đẹp xinh văn miếu,
Gót Tiên đưa yểu điệu nữ dung.
Cung Diêu ghé mắt thư hùng,
Reo tơ may gặp hội cùng tương tri.
Mấy em tự tìm thêm hiểu.
Thôi! chị xin mừng chung mấy em. Chị xin kiếu.
*HOA NHẤT NƯƠNG, ngày 14-1-1926 giáng đàn nói chuyện
với hai ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc rằng:
"Em cám ơn hai anh, em xin hai anh hãy gắng công học Ðạo,
dưỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc Ðạo. Coi bửu vị làm
trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Ðôi lời thành
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thật, xin hai anh thương tình gìn giữ, mắc hầu, em không thể
nán lại lâu, em xin kiếu, lâu lâu em sẽ nói rõ".
Bài thài Hiến Lễ Nhứt Nương Diêu Trì Cung

HOA thu ủ như màu thẹn nguyệt,
Giữa thu ba e tuyết Đông về,
Non sông trải cánh Tiên hoè.
Mượn câu Thi hứng vui đề chào
nhau.

Hoàng-Thiều-HOA là tên của Nhứt Nương Diêu Trì Cung,
cũng là dùng chỉ loài hoa nở về Thu như hoa Cúc.. có vẻ thẹnthùng e-ngại vì không muốn phô hương sắc huy-hoàng như
các loài hoa khác, lung linh dưới ánh trăng Thu sáng tỏ.Một lời
tự khiêm như vậy. Tiên Cô Nhứt Nương đã có một kiếp giáng
trần tại Việt Nam. Hiện Cửu Vị Tiên Nương đã đắc vào hàng
Phật vị, nên còn gọi là Cửu Vị Nữ Phật. Vì quen gọi là Nữ Tiên
hay là Tiên-Nương. Chín Vì Tiên-Nương theo hầu Đức PhậtMẫu. Mỗi Đấng Nữ Tiên có một Bửu-Pháp riêng và quyền
hành riêng dù là chung một nhiệm-vụ trong Kỳ Ba Phổ-Độ
chúng sanh nhất là về phần hành Nữ-phái.
Nhiệm vụ của Nhứt Nương là cai-quản Vườn Ngạn-Uyển, ứng
với từng Trời thứ nhứt bên Cửu Trùng Thiên. Nhứt Nương
xem xét chơn hồn các nguyên nhân nơi cõi trần, dù còn sống
hay lúc qui Thiên cũng vậy.Nơi vườn Ngạn Uyển,hồn các
nguyên nhân đều hiện tượng một đoá hoa: Khi sống mà biết
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làm điều đạo đức nhân nghĩa thì đoá hoa tươi thắm, làm điều
quấy ác thì hoa ủ dột. Khi thoát trần thì hoa héo tàn báo hiệu
cho MẸ biết là con sắp quay về.
Kinh Nhứt Cửu có câu:
"Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo,
"Khối hình hài phải chịu rả tan".
Bửu pháp của Nhất Nương là Đàn Tỳ Bà. Đàn này được xem
là cây đàn Tổ
Ý-nghĩa Đàn Tỳ-Bà:
Phần đầu cây đàn gắn 4 miếng
xương thể hiện cho Tứ Đại Thiên
Vương ở bốn cõi Trời. Dưới có 10
phiếm, nhưng phiếm chót có phân
nửa mà thôi, tiêu-biểu cho Thập
Điện Diêm-cung, còn 9 phím
nguyeân thể hiện từng Trời Cửu
Thiên khai hoá: Đầu cây Đàn thể
hiện Tiên đồng. Lưng đàn thể hiện
Ngọc Nữ lấy lý Âm Dương mà
luận như vậy.
- Phần thể Thiên là các chơn hồn
đến đầu kiếp, hiện thành bông hoa
nơi vười Ngạn Uyển.
- Phần thể Địa là đi tái kiếp.
Đàn có bốn dây tượng cho Luật
Tứ sanh: Thai sanh, Noãn sanh, Hoá sanh và Thấp sanh gọi
chung là chúng sanh, mà người là vật tối linh, tối đại, tức nhiên
được tấn hoá cao hơn hết, khi chết được đi phướn ThượngSanh là thế (tức Thượng phẩm nhơn sanh).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vườn ngạn Uyển còn gọi là
NGẠN-UYỂN CHƯỞNG HỒN:
Nhứt Nương Diêu-Trì-Cung nói: Phận sự Ngạn Uyển Chưởng
Hồn không giờ nào rảnh rang đặng đến mà trò chuyện cùng
mấy Anh cho thoả tình hoài vọng.
- Hộ-Pháp hỏi: Đâu em cắt nghĩa dùm Ngạn Uyển Chưởng
Hồn là sao cho Qua rõ?
- Dạ! Ngạn-Uyển Chưởng Hồn là vườn Ngạn uyển trồng hoa.
Mỗi sắc hoa là một Chơn hồn của cả kẻ nguyên nhân: thạnh
suy, thăng đoạ chi cũng do nơi khối sanh hoa, khí ấy định
sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ buổi. Em
không rảnh đặng vì vậy."

NHỨT PHẬT
Nhứt Phật là một vị Phật cầm đầu: nơi Cửu Trùng Đài thì Giáo
Tông là đối với Nhứt Phật. Nơi Hiệp Thiên Đài cũng vậy, tuyệt
phẩm là Hộ Pháp cũng đối với Nhứt Phật.
Đàn Tân Định, tại nhà Ngài Nguyễn Ngọc Thơ: 25-6-Bính Dần
(dl: 3-8-1926) Đức Ngọc Hoàng giáng dạy:
Chư môn đệ nghe dạy: "Vốn từ trước trong Thiên thơ Tam Kỳ
Phổ Độ nầy, nền Chánh giáo phải có: Nhứt Phật, Tam Tiên,
Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền, Tam thiên Đồ đệ,
Chưởng quản thâu Tam Giáo hiệp nhứt.
Chiêu, thiệt là Nhứt Phật đó. Vậy, trước ngày định lập Thiên
phong đặng tôn chức Giáo Tông cho nó thì Chúa Quỉ sai Tam
thập lục Động Địa giái kêu nài với Ta rằng: Cựu phẩm nó
chẳng xứng ngôi ấy và kiện rằng: Nó chẳng nhứt tâm thờ
phượng TA. TA có cãi lẽ, Quan Thánh Đế và Quan Âm giúp
lời, TA nhứt định phong chức Giáo Tông cho nó. Chúa Quỉ xin
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lịnh TA mà khảo nó, mà phải để cho Tam thập lục Động hành
xác nó. TA không nỡ nên cho khảo mà không cho hành xác.
Rủi thay! Đau đớn thay! Buổi khảo nó phải bị tà quái áp chế
nên phải mất ngôi, song Ta cũng còn thương yêu chẳng nỡ,
nhưng mà có mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì khó bề bào
chữa đặng.
Đại lụy! Ta phải dùng quyền Chí Tôn mà tha thứ, song buộc
nó phải Tịnh thất. Ta vừa muốn tha nó, lại bị Tam thập lục
Động khảo nữa thì mới liệu sao?
Ta phải giáng cơ biểu nó.
Con Thơ, con phải tuân nơi lịnh Thầy đã dạy khi Thầy giáng
cơ mà thôi, còn mọi sự khác thì đừng nghe đến. Kẻ bị tù còn
có thế rỗi ai chăng?
Chư Môn đệ khá nghe lịnh dạy, từ đây, ai còn phạm đến thì
Thầy buộc trục xuất cho khỏi rối loạn nền Đạo của Thầy.
Giáo-Tông (1 vị) là người đứng đầu Tôn-giáo có trách nhiệm
hữu hình là "Anh Cả của con cái Đức Chí Tôn". Lãnh đạo tối
cao toàn Đạo, có phận-sự dìu dắt Đạo Hữu trong đường Đạo
và đường Đời. Phẩm này chỉ có một mà thôi đứng vào hàng
Nhứt Phật. Đối phẩm với Thiên Tiên.

NHỨT QUÁN
E: An only principle embraces all.
F: Un seul principe embrasse tout.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Dĩ: lấy. Quán: xâu, xuyên suốt. Chi: hư tự.
Nhứt dĩ quán chi: một sợi dây xâu hết số tiền. Ý nói: Chỉ lấy
gốc ở một lý mà thông suốt muôn việc.
Nhứt quán: Một xâu xuyên suốt (xuyên suốt).
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sách Luận Ngữ chép như sau:
1.- Nhân vì Tử Cống (tên Đoan Mộc Tứ) trải nhiều phen nhờ
Đức Khổng Tử dạy bảo, vừa tri vừa hành, công phu đã đến lúc
thành thục, nên ngày sau, Đức Khổng Tử bảo Tử Cống:
- Tứ dã! nhữ dĩ dư vi đa học nhi chí tri giả ư? (Trò Tứ! ngươi
tưởng Ta học nhiều mà biết cả đấy ư?)
Tử Cống thưa rằng:
- Nhiên phi dư? (Chính thế, không phải hay sao?)
Đức Khổng Tử nói: - Phi dã, dư: Nhứt dĩ quán chi. (Không
phải, ta chỉ hệ thống vào một mối).
Ý nói: Ta lấy gốc ở một chơn lý mà quán suốt muôn lẽ.
2.- Đức Khổng Tử nói với Tăng Tử (Tăng Sâm):
- Sâm hồ! Ngô đạo nhứt dĩ quán chi. (Trò Sâm! đạo của Ta là
Nhứt dĩ quán chi.)
Tăng Tử đáp: - Dụy. (Vâng)
Tử xuất, môn nhân vấn viết: - Hà vị dã? (Đức Khổng Tử đi
khỏi, bạn học hỏi: - Thế là thế nào?)
Tăng Tử viết: Phu Tử chi đạo Trung Thứ nhi dĩ hỹ. (Tăng Tử
nói: Đạo của Phu Tử là Trung Thứ mà thôi).
Tất cả học trò của Đức Khổng Tử, chỉ có Tử Cống và Tăng Tử
là được nghe lời nói "Nhứt dĩ quán chi" của Đức Khổng Tử.
Nhưng lý đạo Nhứt dĩ quán chi cao xa quá, nếu nói thật cho
các bạn đồng môn nghe, sợ họ không lãnh hội được thì sanh
ra hoang mang không tốt, nên Tăng Tử nẩy ra ý hay mới nói
trớ rằng: Đạo của Phu Tử chỉ là Trung Thứ mà thôi.
Bốn chữ "Nhứt dĩ quán chi" tóm hết cái đạo của Đức Khổng
Tử và làm cho hệ thống Nho giáo nhứt thể sáng rõ.
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Đạo Nhất quán ấy gọi là Trung Thứ hay Nhân Nghĩa cũng là
một, do đạo Nhân mà ra cả.
Có Nhân thì hiểu rõ và theo đúng cái Thiên lý thuần nhiên
quán thông từ tư tưởng đến hành vi, không có cái gì là không
hợp với đạo nhất thể.
Cách lập giáo của Đức Khổng Tử chỉ căn cứ vào một lẽ là
Thiên lý mà thôi. Từ Hình Nhi Hạ học bàn về nhơn sanh nhứt
dụng, nào là phẩm cách con người, tổ chức gia đình, xã hội,
nào là Nhân Nghĩa, rồi đến Hình Nhi Thượng học là triết lý bàn
về Thiên đạo, Nhơn đạo, nhứt nhứt đều không ra ngoài Thiên
lý. Sự giảng dạy có mạch lạc, hệ thống. Học trò nào sáng suốt
thì biết mối mà tìm hiểu dễ dàng, nên nói lấy một lẽ mà xuyên
suốt mọi việc trong thiên hạ là vậy.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: "Đạo của Khổng Phu
Tử, tuy vẫn có Thất thập nhị Hiền, mà cả thảy chưa chắc có
người nào đoạt đạo đặng, duy có một người mà thôi, là ông
Tăng Sâm. Bằng cớ là buổi chung qui, Ngài kêu Sâm nói: Sâm
hồ! Ngô đạo Nhứt dĩ quán chi."

NHỨT TÂM THIỆN NIỆM
一 心 善 念
E: A good thought of all the heart.
F: Une bonne pensée de tout cœur.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Tâm: lòng dạ. Thiện: lành. Niệm: tưởng nghĩ. Nhứt
tâm thiện niệm là một lòng tưởng nghĩ điều lành (Luôn nghĩ
đến điều thiện).
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhược hữu nhơn thọ trì khủng kinh ma chướng, nhứt
tâm thiện niệm: Nam mô Di-Lạc...". (Xem: Nhứt niệm)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỨT TÂM NHỨT TRÍ
"Sách xưa có dạy: "Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung
thần". Trong Đạo cũng vậy, lúc cơ Đạo thạnh hành, ai cũng
làm đặng. Hôm nay gặp buổi chinh nghiêng, nền Đại Đạo đang
cơn bối rối, ĐỨC nầy mới xin về để cùng chia sớt phần nào
cảnh lo âu khó nhọc với Anh Em" Lời nói bất hủ nầy cho ta
thấy tinh thần hy sinh phục vụ của Anh cao cả là dường nào
và có mãnh lực nhắc cho chúng ta cả thảy nhớ câu Minh Thệ:
Hiệp đồng chư Môn đệ... để mỗi khi cơ Đạo gặp cảnh khó
khăn, thì chúng ta phải nhứt tâm nhứt trí siết chặt hàng ngũ,
trụ vững đức tin, chia đau sớt khổ với nhau, để phục vụ cho
Đạo pháp và cho nhơn sanh, chớ không lý do gì lánh né phận
sự, để miệng thế bia danh muôn thuở."

NHỨT THĂNG
Nhứt thăng: Đều được siên thoát.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng."

NHỨT THÂN ỨC VẠN DIỆU HUYỀN THẦN BIẾN
一身億萬妙玄神變
(Nhứt thân: Một cái thân, một người. Ức: 100 000. Vạn: 10
000. Ức vạn là chỉ một số thật lớn. Diệu huyền: Huyền là sâu
xa kín đáo, diệu là khéo léo. Diệu huyền hay Huyền diệu là
sâu xa kín đáo khéo léo đến độ không thể thấy và biết rõ
được. Thần: Thiêng liêng mầu nhiệm. Biến: Thay đổi, biến
hóa. Thần biến là biến hóa vô cùng mầu nhiệm).
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Chỉ một thân mà có thể biến hóa thành hằng vạn người khác,
sự biến hóa vô cùng huyền diệu. Ðức Thái Thượng Ðạo Quân
có pháp thuật rất cao thâm huyền diệu, một mình Ngài ở một
chỗ mà có thể hóa ra thành muôn ức người khác, hiển ứng
khắp nơi, động nầy núi nọ rừng kia. Các môn đệ thành tâm
cầu khẩn Ngài, thì dù ở xa xôi cách mấy đi nữa, Ngài cũng
hiện đến ấn chứng liền.
Theo sách Tam Hoàng Thiên Kinh, Ðức Thái Thượng Ðạo
Quân hiện xuống cõi trần rất nhiều lần để cứu độ nhơn sanh.
Nay theo sách "Thực Văn Hiển Thông Khảo", Ông Các Trủy
Xương có nói rằng: Ðức Lão Tử không có đời nào là không
hiện xuống cõi trần, bằng nhiều hình dáng khác nhau, tên họ
khác nhau:
-Ðời vua Huỳnh Ðế, hiệu là Quảng Thành Tử.
-Ðời vua Văn Vương, hiệu rằng Nhiếp Ấp Tử, làm quan Thủ
Tân Sử.
-Ðời vua Võ Vương, hiệu là Dục Thành Tử, làm quan Trụ Hạ
Sử.
-Ðời vua Khương Vương, hiệu là Quách Thúc Tử.
-Ðầu nhà Hán, hiệu là Huỳnh Thạch Công.
-Ðời vua Hán Vũ Ðế, hiệu rằng Hà Thượng Công.
-Ðời nhà Ðường, Ðức Thái Thượng truyền kinh tại núi Dương
Giác. Ðường Cao Tổ họ Lý nhận Ngài là Ông Tổ của dòng họ
Lý, nên phong tặng Ngài là Huyền Nguơn Hoàng Ðế.
-Ðời nhà Tống, vua Tống Nhân Tôn tặng hiệu Ngài là: Thái
Thượng Lão Quân Hỗn Nguơn Chí Ðức Hoàng Ðế.
Sự việc này không lạ đối với triết lý của Đạo Cao-Đài ngày
nay. Chính Đức Thượng đế đã giải cho điều ấy.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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NHỨT THIẾT CHÚNG SANH GIAI HỮU PHẬT TÁNH
Nhứt thiết chúng sanh: tất cả chúng sanh. Giai hữu Phật tánh:
Đều có phật tánh

NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT
一 切 諸 佛
E: All the Buddha.
F: Tout les Bouddha.
Nhứt thiết: tất cả, nói gộp hết cả. Chư Phật: các vị Phật
Nhứt thiết chư Phật là tất cả các vị Phật.
Nhứt thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh.
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhứt thiết chư Phật, tùng lịnh Di-Lạc Vương...."

NHỨT THIẾT DUY TÂM TẠO (Phật Học)
一切 唯心造
"Nhất thiết duy tâm tạo" Nghĩa là tất cả đều được do tâm tạo
ra, không có gì nằm ngoài tâm, tất cả đều là sự chuyển biến
của thức "thức biến"; Duy thức tông, Pháp tướng tông."

NHỨT THỐNG
Tại sao Thầy giảm quyền của GIÁO TÔNG?
Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã dạy Hộ Pháp khi Người hỏi
Thầy về quyền của Giáo Tông. Hộ Pháp hỏi:
-"Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh Giáo Gia Tô Thầy ruyền
tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông trọn quyền về phần hồn và
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phần xác; Người nhờ nương quyền hành cao trọng đó, Ðạo
Thánh mới có thế lực hữu hình như vậy. Ðến ngày nay, Thầy
giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần hồn đi, thì con sợ
e cho Người không đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh
chăng?
Thầy đáp: "Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì nặng
mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền
cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm
quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu lòn
cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí
hóa ấy, Thầy tưởng vì thương mà cho các con, nào dè nó là
một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. Nay Thầy
đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt
cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn
là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống. Kẻ nào đã
nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng Liêng, thì là độc
chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền
chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh chẳng phương nào
thoát khỏi vòng áp chế."

NHỨT THỐNG OAI NGHIÊM
Đức Hộ-Pháp nói: "Quan Âm là cái thời gian của luật tạo Càn
Khôn Thế giới, ấy là một Chơn Linh rất cao trọng đó vậy, cũng
như Đức Lý Thái Bạch là một Chơn Linh của ánh sáng. Hào
quang Thái Cực khi đã hiện ra tức nhiên bóng đèn chúng ta
ngó thấy khối lửa có ánh sáng kia tức nhiên là Đức Lý Giáo
Tông. Đức Quan Âm Bồ-Tát đã cầm quyền Nhứt Thống Oai
Nghiêm chẳng cần luận thuyết, cả thảy cũng đều biết cái
quyền oai của Ngài vĩ đại như thế nào, nhứt là Phái Nữ nên để
ý bài giảng nầy cho lắm. Vả chăng, thời gian chúng ta, sẽ nói
thời gian mà thôi, chúng ta phải kiên nhẫn và từ hòa, nếu
chúng ta hấp tấp hay lật đật, thì chẳng hề khi nào chúng ta để
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thời gian đến trước mặt chúng ta đặng. Chơn Linh của Người
tức nhiên thể tánh của Người, chứng tỏ rằng: một Đấng đã có
52 kiếp ở trong trái địa cầu 68 nầy và có đảm nhận trọng trách
lớn lao hơn hết, là buổi trái địa cầu nầy nó chưa có thoát xác
của nó, là nó đầu kiếp lụng lại cho tới Đệ Tứ Chuyển ngày
nay. Đức Quan Âm Bồ Tát đã cầm quyền điều khiển trong Càn
Khôn Vũ Trụ nầy từ thử đến giờ đã 52 kiếp. Ngài đã đầu thai
tại thế gian nầy mấy kiếp, vì có tánh đức từ hòa và tinh thần
đạo pháp mà thôi, tỷ như Bạch Vân Hòa Thượng, Bạch Vân là
ai? Bạch Vân là Ngài, ngày nay Ngài ở trong cửa Đạo, trong
một cơ quan trọng yếu của Tam Kỳ Phổ Độ nầy.

NHỨT THỜI
一 時
E: A time.
F: Une fois.
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Thời: thời gian, lúc. Nhứt thời là một lúc, một thời
gian ngắn, tạm thời.

NHỨT TOÁN HỌA PHƯỚC LẬP PHÂN
一 算 禍 福 立 分
Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt,
tổng quát. Toán: tính toán. Họa: tai họa. Phước: may mắn tốt
lành. Lập: tạo nên. Phân: chia ra.
Đây là câu kinh trong bài Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, có
nghĩa là: Chỉ một cái tính toán mà Đức Chí Tôn phân lập ra
đâu là điều họa và đâu là điều phước.
"Một kiếp con người tựa như giấc Huỳnh lương, thì giờ ngắn
ngủi, phải tùy theo phận sự trả nợ cho Ðấng Hóa Công, phải
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tùng chánh lý, từ côn trùng thảo mộc tới bực nhơn sanh các tư
kỳ phận, bởi có câu: "Nhứt toán họa phước lập phân".

NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM
一 鎮 威 嚴
E: The First of Three Spiritual Governors of Caodaism.
F: Le Première de Trois Gouverneurs Spirituels du
Caodaïsme.
Nhứt: Thứ nhứt. Trấn: gìn giữ cho yên. Oai Nghiêm: rất
nghiêm trang đáng nể sợ.
Nhứt Trấn Oai Nghiêm là Đấng thứ nhứt trong Tam Trấn Oai
Nghiêm của Đạo Cao Đài. Đó là Đức Đại Tiên Trưởng Lý Thái
Bạch. Ngài còn kiêm nhiệm chức vụ Giáo Tông Ðại Ðạo Tam
Kỳ Phổ Ðộ.
(Xem: Tam Trấn Oai Nghiêm, vần T).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lão hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông
mà lập vị cho đoàn em bước tới.

NHỨT TRIÊU NHỨT TỊCH
一 朝 一 夕
E: Each morning and each evening.
F: Chaque matin et chaque soir.
Nhứt triêu nhứt tịch: mỗi sáng, mỗi tối
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,
"Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Mai chiều chúng ta đến thăm viếng Ðức Mẹ như Từ
thân chúng ta vậy, mộ khang là: đến thăm mai chiều
gọi là vấn an Ðức Mẹ đó".

NHỨT VÃNG NHỨT LAI
一往一來
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
"Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai."

NHỰT - ĐỨC - TÀU - TÂY
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện Trời bày ra đây,
Đặng mà cứu khổ loạn ly buổi nầy.
Nhựt Đức lại với Tàu Tây,
Gây trường huyết chiến tại đây bây giờ.

NHỰT NGUYỆT
Thi văn dạy Đạo có câu:
Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhãn tiền.

NHỰT NGUYỆT CHI QUANG
E: The sunlight and the moonlight.
F: La lumière solaire et la lumière lunaire.
Nhựt nguyệt chi quang: Ánh sáng của mặt trời và mặt trăng.
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Kinh Tiên Giáo có câu:
"Đạo kinh hạo kiếp,
"Càn khôn hoát vận.
"Nhựt nguyệt chi quang.
"Đạo pháp bao la."

NHỰT NGUYỆT MẠO
日月冒
(Nhựt: mặt trời; Nguyệt: mặt trăng; Mạo: mão đội đầu). Mão
của chức sắc Hiệp Thiên Đài đội chầu Lễ Đức Chí-Tôn.
Nhựt Nguyệt Mạo là cái mão có
hình dáng tượng trưng mặt trời và
mặt trăng. Đó là Mão của Chức
sắc Hiệp-Thiên-Đài, gồm;
- Cái vòng tròn úp lên đầu là thể
Nhựt hình, tức là cái hình tròn
giống như mặt trời.
- Phía bên trên của Mão có hình
giống như nửa hình tròn, tức là
hình bán nguyệt, thể Nguyệt hình.
Y theo Thánh giáo ngày 13 Mars
1931 của Lục Nương Diêu Trì Cung dạy về Mão của Thập Nhị
Thời Quân thì cái vòng tròn úp lên đầu đội là "Thể Nhựt hình"
còn hình bán nguyệt của Mão là "Thể Nguyệt tượng". Vậy thì
gọi là Nhựt Nguyệt Mạo Tức nhiên là chiếc mão có vòng tròn
ở dưới hình mặt trời và hình như bầu dục ở trên là mặt trăng.
Đó cũng là hình ảnh của Âm Dương vậy, nhưng đây là Âm
trên Dương. Đạo Cao-Đài luôn có một tinh thần nhứt quán là
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chỗ đó. (Lại nữa tính về Quẻ thì Âm trên là Địa, Dương dưới là
Thiên, phối hợp thành quẻ Địa Thiên Thái)
Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Bộ Đại phục của Văn Pháp toàn bằng hàng trắng, đầu đội
Nhựt Nguyệt Mạo như các Chức sắc nơi Hiệp Thiên-Đài, song
hai bên ngay chính giữa có kết một bông sen 5 cánh, trên mỗi
bông sen thì thêu Thiên Nhãn Thầy, ngay đường giữa trước
Mão cũng kết một bông sen nhưng khỏi thêu Thiên Nhãn. Cả
thảy 3 bông sen trên mão.
Lưng đai Bạch Tuyết Thần Quang bằng hàng trắng, bề dài 3
thước 3 tấc 3 phân, bề ngang 3 tấc 3 phân 3 ly, buộc mối chừa
ra trước thế nào đủ thắt một bông sen 5 cánh. Chơn đi giày Vô
ưu cũng bằng hàng trắng, trước mũi mỗi chiếc cũng có một
bông sen nhỏ hơn một thí.

NHỰT NHU NGOẠT NHIỄM
日濡月染
Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Nhu: thấm ướt. Ngoạt: Nguyệt:
tháng. Nhiễm: nhuốm vào. Nhựt nhu ngoạt nhiễm là những
việc làm qua ngày tháng thấm sâu vào dần dần thành thói
quen.
Kinh Sám Hối có câu:
"Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm,
"Lâu ngày dồn tính đếm có dư."

NHỰT NHỰT TÂN HỀ NHỰT NHỰT TÂN
日日 新
E: Always renewed.
F: Toujours renouvelé..
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Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Nhựt nhựt: mỗi ngày một....
Tân: mới. Nhựt nhựt tân là mỗi ngày một mới.
Trong sách Đại Học của Nho giáo, phần thích nghĩa chữ Tân
Dân, có viết: "Thang chi bàn minh viết: Cẩu nhựt tân, nhựt
nhựt tân, hựu nhựt tân." Nghĩa là:
Cái chậu tắm của vua Thành Thang có khắc dòng chữ: Nếu
ngày mới, mỗi ngày một mới, lại ngày mới. (Cẩu: Nếu, ví dầu.
Bàn: Bồn: cái chậu. Minh: chạm khắc. Hựu: lại nữa.)
Vua Thành Thang là vị vua sáng lập nhà Thương, đã khắc vào
cái chậu tắm một câu để nhắc nhở mình hằng ngày. Nhà vua
muốn lấy việc tắm rửa mà tự giới, ngày nào cũng phải lo làm
sao cho thanh sạch, tẩy trừ các thứ cũ kỹ là các thứ đồ dơ nơi
mình. Những thứ của ngày hôm trước để lại hôm sau đã thành
ra cũ. Mỗi ngày một mới, nếu mình không lo đổi mới thì không
còn hợp thời tương xứng, không thể thích ứng nữa.
Một nguyên nhân của các thất bại là vì lạc lỏng và rời rạc,
không phù hạp với khung cảnh ngoại giới và nội tâm.
Muốn được thành công, cần phải làm thế nào theo kịp không
gian và thời gian, nên cần phải đổi mới. Công việc như thế
không thể gián đoạn vì đương sống trong cuộc biến chuyển
tuần hoàn, không có một việc gì dừng lại. Chính mình phải đổi
mới luôn luôn.
Nhựt tân nguyệt dị: Nguyệt: tháng. Dị: khác. Nguyệt dị là mỗi
tháng mỗi khác.
Nhựt tân nguyệt dị là mỗi ngày một mới, mỗi tháng một khác.
Ý nói: Ngày tháng càng đi qua, sự đời càng biến đổi.
Thầy cho thi Quan Phủ Vương Quang Kỳ:
Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề Ðạo dữ tân.
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Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề Ðạo tối tân.

NHỰT TỤNG
日誦
E: Daily brevialy.
F: Le bréviaire journalier.
Nhựt: Mặt trời, ngày, ban ngày. Tụng: đọc có giọng điệu. Nhựt
tụng là tụng đọc hằng ngày (Tụng đọc rành rọt hàng ngày).
Kinh nhựt tụng: những bài kinh dùng để tụng hằng ngày
trong 4 thời cúng: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, nơi Thánh Thất cúng
Đức Chí Tôn hay nơi Điện Thờ cúng Đức Phật Mẫu. Những
bài Kinh nhựt tụng nầy còn được gọi là Kinh Cúng Tứ Thời.

HẾT VẦN NH
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Danh mục vần O
OAI
• Oai Dõng
• Oai Đức
• Oai Linh
• Oai Linh Tiên

• Oai Nghiêm
• Oai Quyền
• Oai Thần

OAN
• Oan Gia
• Oan Gia Nghi Giải Bất Nghi
Kết
• Oan Gia Nghiệt Chướng
• Oan Gia Trái Chủ
• Oan Hồn

• Oan Khiên
• Oan Nghiệt
• Oan Oan Nghiệt Nghiệt
• Oan Oan Tương Báo
• Oan Trái
• Oan Uổng

OÁN
• Oán Chạ Thù Vơ
• Oán Chạ Tham Lam
• Oán Cừu

• Oán Hờn
• Oán Trách

OÁT
• Oát Vận
OẰN
• Oằn Oại
OM
• Om Sòm
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ONG
• Ong Lìa Bầy
Ô
• Ô Li Vê
• Ô Nhiễm
• Ô Thước Qui Sơn

• Ô Trược
• Ô Trược Tội Tình
• Ô Uế

ỐC
• Ốc Trần Huờn Ư Song Thủ Chi Nội
ÔM
• Ôm Bình Bao Tóc

• Ôm Cầu Khóc Duyên

ÔN
• Ôn Cố Tri Tân
• Ôn Hòa

• Ôn - Lương - Cung - Kiệm Nhượng
• Ôn Nhu

ÔNG
• Ông Ác
• Ông Lò

• Ông Táo
• Ông Thiện

ỐNG
• Ống Tiêu

• Ống Tiêu Trương Lương

Ố
• Ố (1)

• Ố (2)
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Ở
• Ở Ngoại Càn Khôn
ƠN
• Ơn Cúc Dục
• Ơn Dưỡng Dục
• Ơn Hồng

• Ơn Tái Tạo
• Ơn Trên
• Ơn Trên Từ Phụ
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OAI DÕNG
威 勇
E: Powerful.
F: Puissant.
Oai: vẻ tôn nghiêm khiến người ta nể sợ. Dõng (Dũng): mạnh
mẽ, can đảm.
Oai dõng hay Uy dũng là có vẻ tôn nghiêm đáng nể sợ và có
tinh thần mạnh mẽ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nếu không đủ tài tình oai dõng thì chẳng hề thắng
đặng.

OAI ĐỨC
威 德
E: Severe and virtuous.
F: Sévère et vertueux.
Oai: vẻ tôn nghiêm khiến người ta nể sợ. Đức: đạo đức. Oai
đức là oai quyền và đạo đức.
Có oai để hàng phục kẻ tà, xử trị việc ác; có đức để hộ trợ
người chánh, giúp đỡ việc thiện.
Nhờ có oai mà người ta kính sợ, nhờ có đức mà người ta yêu
mến.
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OAI LINH
威靈
E: Majestic and sacred.
F: Majestueux et sacré.
Oai linh 威 靈 là Có oai lực thiêng liêng như Thần Thánh Tiên
Phật, cả đến oai Trời nữa, khi được hộ trì thì huyền diệu vô
cùng mạnh mẽ.
Đức Lý nói: "Chẳng một ai phạm đến oai linh Thầy mà không
bị hình phạt. Lão sẽ cho chúng ngây ngây dại dại trước mắt
muôn người, cho biết quyền hành của Lão. Sự chết chẳng
phải hình phạt. Muốn chết há dễ lắm sao?"
Thánh Giáo Đức Chí Tôn dạy: "Thầy hằng nói với các con
rằng: Thà là các con lỗi với Thầy, thì Thầy vì lòng từ bi mà tha
thứ, chớ chẳng động đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên,
Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ."
Đức Thượng Phẩm giáng: 15-07-GiápTuất (1934) nói:
"Tâm tư ba đứa mình (Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng
Sanh) nhờ lẫn lộn trong cảnh dở mới thấu đáo được nhơn
tình, ngày nay mới có oai linh cầm sanh chúng. Mình ở trong
dở mới đoạt được cái hay thì sự dở là bài học giỏi. Cười…ấy
vậy cả sự dở của đời có lạ chi với mình phòng luận biện.
Cười…Ôi! họ dở để cho họ dở chơi, còn Bần Đạo cần cho các
Bạn biết chọn hay đặng làm hay thêm nữa. Cười… phải vậy
không Anh lớn?
- Quyền Giáo Tông: Em giải hay lắm, quân tử với anh hùng
phải đủ luận chưa, nói thêm chơi.
"Quân Tử Tắc,
"Anh Hùng Sang" mà!
Thi văn dạy Đạo có câu:
Ép trí sợ trôi, trôi khó níu,
Thương thì để dạ, dụng oai linh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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OAI LINH TIÊN (Đường)
Trong Nội-Ô Tòa Thánh có Lộ Oai Linh Tiên là việc làm nhớ
ơn của Đức Hộ Pháp về việc cho Hoa Hạnh Nhơn. Nơi cung
Huyền Đô Đại Pháp Sư có sai vị Tiên Thánh Danh "Oai Linh
Tiên" đem hoa Hạnh Nhơn dâng cho Đức Hộ Pháp để gắn nơi
Đền Thánh, hoa Hạnh Nhơn có dây lá. Do đó, để ghi nhớ, Đức
Hộ Pháp đặt tên đường OAI LINH TIÊN cho sử ghi tạc đời đời
công ơn và biết rõ sự tích hoa Tiên. Đường Oai Linh Tiên nằm
từ ngã tư Đại Lộ Phạm Hộ Pháp đến cửa số 4.

OAI NGHIÊM
威嚴
E: Majestic and grave.
F: Majestueux et grave.
Oai nghiêm hay uy nghiêm 威 嚴 là dáng vẻ trang nghiêm, làm
cho người khác phải kính sợ.
Kinh Đưa Linh-cữu có câu:
"Nam-Mô Tam Trấn Hư-vô,
"Oai-nghiêm độ rỗi Cao đồ qui nguyên."

OAI QUYỀN
威 權
E: Power.
F: Autorité.
Oai quyền 威權: Uy lực quyền thế đối với người khác.
2 giờ sáng, Mardi 23 Novembre 1926 (18 rạng 19 Bính Dần):
Thầy quở: "Ta sẽ cho những kẻ thờ ta với miệng lưỡi, chớ
chẳng phải thờ ta với lòng dạ, biết oai quyền ta thể nào. Ta
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nói thiệt tốt hơn kẻ ấy đừng sanh ra ở thế nầy hơn là có sống
mà đã chết. Quản chi một lũ ma hồn quỉ xác mà phải nhọc
nhằn cho ta dường này. Chúng nó dám mượn màu dối thế mà
bêu dạng trước mắt Ta. Khổ cho những kẻ ấy! Khốn cho
những kẻ ấy!"
-Đức Hộ-Pháp nói: "Buổi nọ, Ðức Chúa Jésus Christ, Ngài nói
"Con chim có tổ, con chồn có hang mà con người nầy chỉ bởi
theo nghiệp đời mà Ngài không kiếm được chỗ để gối đầu".
Chúng ta thấy lời than của Ngài thì biết: đời chẳng ai nghèo
nàn hơn Ðức Chúa Jésus-Christ. Ngày nay hiển nhiên trước
mắt chúng ta thấy vinh quang vô đối của Ngài, về mặt xác thịt
và linh hồn làm Chúa cả gần toàn mặt địa cầu nầy. Hỏi nợ ấy
ai trả đặng, chỉ có Người (Thượng Đế) đó cho, là Người đó trả,
với một kiếp sanh vinh diệu, sang trọng oai quyền."
Song song còn có "Ðức Cái Thiên Cổ Phật Quan Thánh Ðế
Quân tức Hớn Thọ Ðình Hầu Quan Vân Trường nhà Hớn đời
Tam Quốc. Một vị Hiển Thánh đời Hớn, thời Tam Quốc, ngày
nay đạt phẩm vị đến Tam Trấn Oai Nghiêm trong nền Chánh
Giáo của Ðức Chí Tôn, sự vinh hiển cao trọng đó ta thấy giá trị
vô đối. Với một Ðấng Thiêng Liêng mà lập được vị mình một
cách oai quyền vinh hiển ta thường thấy rất ít, thảng có chăng
trong nước Việt Nam ta Ngài Trần Hưng Ðạo gọi có thể đương
đầu với Ngài được mảy may chút ít mà thôi, chớ phần đông từ
thử đến giờ kể cả các nước Á Ðông nầy hiếm có".
-Đức Hộ-Pháp nói: "Bần Ðạo xin khuyên một điều: Lớn nhỏ
phải yên tâm giữ Ðạo, đừng sơ sót nhứt là đừng có ỷ công khi
lịnh, coi chừng Ngài, Ngài trừng trị một cách oai quyền, trước
mắt Bần Ðạo đã thấy, hai mươi mấy năm lập Ðạo cùng Ngài,
Bần Ðạo quả quyết như vậy. Chúng ta hãy để trọn đức tin nơi
Ngài một Ðấng công chánh oai quyền, nhưng rất yêu ái.
Chúng ta được Ngài bảo vệ cho thật là một sự an ủi vĩ đại
trong kiếp sanh của chúng ta đó vậy".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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OAI THẦN
威 神
E: The majestic genius.
F: Le génie majestueux.
Oai thần: Hay thần uy 神威: Cái oai linh thần diệu.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn-sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền-công trụ nghĩa hóa thân.
"Kỵ kim-quang kiến Lão-Quân,
"Dựa xe Như-Ý oai thần tiễn thăng."

OAN GIA
冤家
E: Enemy of the anterior existence.
F: Ennemi de l’existence antérieure.
Oan gia là Người có thù hận với mình.
Thầy dạy: 15-3-Mậu Thìn (4-5-1928): "Các con, Cười.... Thầy
tưởng khi các con còn cứng lòng hơn nữa chớ... Cười....Các
con chỉ biết rằng có xác thịt trần của các con đó là hữu hình,
biết có mình các con mà thôi, chớ còn Lão già nầy thì chẳng
cần chi kể đến há? Nầy, Thầy nói cho các con biết rằng:
Chẳng giờ phút nào mà mắt Thầy không chăm nom gìn giữ
các con, Thầy đợi xem cho rõ coi cách các con lập vị mình
dường nào. Thầy lại nghĩ mà cười thầm hoài. Mỗi phen Thầy
thử thách các con thì các con rối rắm, Thầy chẳng biết tới
chừng nào các con mới đoạt đặng Thánh đức của Thầy dành
để cho các con. Trước mặt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, Thầy
lấy làm hổ thẹn, oan gia là oan gia lắm hử! Từ ngày các con
nghịch lẫn nhau thì chư Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng còn ở
cùng các con nữa, các con có biết à?"
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Dầu trọn kiếp sống không nên đạo,
"Dầu oan gia tội báo buộc ràng."
Kinh Đệ Tứ Cửu có câu:
"Trừ quái khí roi thần chớp nhoáng
"Bộ lôi Công giải tán trược quang.
"Cửa lầu Bát quái chun ngang,
"Hỏa Tinh Tam muội thiêu tàn oan gia."

OAN GIA NGHI GIẢI BẤT NGHI KẾT
Trích Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Ðấng Hóa Công là Ðại Từ Phụ chung của cả nhơn sanh trông
thấy hoàn cảnh như vầy cũng đổ lụy rơi châu với bầy con dại,
biết bao thương xót lũ con hoang ra đường gây tội lỗi, trong
mấy muôn năm phải bị luân hồi, trả vay mãi mãi như chóng
vần xây. Từ việc rất lớn lao tới việc tế vi mảy mún, thạnh suy
bỉ thới cũng phải chuyển vần y như luật Trời đã định. Ðạo Trời
đem tin cứu thế, thức tỉnh nhơn sanh phải tu tâm dưỡng tánh,
theo lành lánh dữ cho khỏi nạn luân hồi vay trả; hằng ngày
phải nhớ câu: "Oan gia nghi giải bất nghi kết".

OAN GIA NGHIỆT CHƯỚNG
Đức Hộ-Pháp nói: "Khi chơn vừa bước tới chính mình ta ngó
thấy dường như mình yếu đi, nhưng người nào bước tới cũng
đặng. Đi được nửa chừng nếu không đủ Thiên-vị, hay vì tội
tình oan-gia nghiệt-chướng chi mà chúng ta đã đào tạo nơi
mặt thế này, chúng ta đi tới nửa cầu sẽ bị lọt xuống Bích-Hải".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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OAN GIA TRÁI CHỦ
Pháp Chánh Truyền dạy: "Ðã tấn, ắt có thối, đã dở phải tìm
hay, đã tà thì tìm chánh, đã dữ ắt tìm lành (la loi des
réparations), nỗi cuộc tranh đua đã gây biết bao oan gia trái
chủ, buộc các Ðấng Thiêng Liêng, dầu cho đặng cao thăng,
biết dưỡng chí, tu tâm đi nữa, cũng bởi lẩn truất thương sanh,
mà phải phế hủy kiếp duyên, chịu đọa đày nơi trần tục".

OAN HỒN
寃 魂
E: The soul of a person who die a victim of injustice.
F: L’âme d’une personne morte victime d’une injustice.
Oan: - Thù giận, thù oán. - Bị ức, không làm mà chịu. Hồn: linh
hồn. Oan hồn là linh hồn của người bị chết oan (Hồn người bị
chết oan uổng - Chết oan là chưa tới số mà bị chết thình lình).
Thường thì những oan hồn rất đau khổ, tức giận, thù oán
người đã gây cho họ cái chết oan ức, nên các oan hồn thường
đi theo kẻ thù để chờ dịp báo oán.
Thân nhân của các oan hồn cần phải tụng kinh Cầu Siêu, kinh
Di-Lạc, tụng thường xuyên để các oan hồn thức tỉnh, cởi bỏ
điều thù giận, thì mới có thể siêu thoát được.

OAN KHIÊN
冤 愆
E: The hate and sin.
F: La haine et le péché.
Oan: Thù giận, thù oán. Khiên: tội lỗi. Oan khiên là thù giận và
tội lỗi (oan gia nghiệp chướng).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Bước Ðạo lần chơn một dạ thành,
Xu trần chớ luyến lợi cùng danh.
Nâu sồng nhuộm áo pha màu khổ,
Tránh mối oan khiên chớ buộc mình.
Thanh Sơn Ðạo Sĩ có thi rằng:
Biến chuyển Trời Nam cuộc đảo huyền,
Trả vay cho sạch vết oan khiên.
Trường Ðời đem thử gan anh tuấn,
Cửa Ðạo mới ra mặt Thánh Hiền.
Ðau khổ rán gìn nhơn nghĩa vẹn,
Tang thương chờ hưởng huệ ân riêng.
Non sông Việt chủng ngày êm lặng,
Chung sức cùng nhau đức lập quyền.

OAN NGHIỆT
寃 孽
E: Retribution for evil.
F: Rétribution par la mal.
(Oan 冤: nỗi khổ không giải bày, Nghiệt 孽: điều chướng ngại)
Oan nghiệt 冤孽 là Oan trái và ác nghiệp (Mầm tai hại tự mình
gây ra - oan trái và ác nghiệp).
Nếu khi nói: Oan oan nghiệt nghiệt: là chỉ những oan trái và ác
nghiệp cứ nối tiếp nhau mãi mãi, làm cho đau đớn.
Vì sự thù giận mà con người gây ra những hành vi hung dữ,
rồi tạo thành những mầm ác. Những mầm ác đó mới tạo nên
căn nghiệp ác mà tự thân phải đền trả ngay trong kiếp hiện tại
hay kiếp lai sinh. Cứ thế, những oan nghiệt trong nhiều kiếp
chồng chất lên nhau mà tạo thành những chuỗi oan oan nghiệt
nghiệt.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy nói: Các con làm tội lỗi bao nhiêu, oan nghiệt bấy nhiêu,
Thầy đều lãnh hết. Các con đặng thong dong rỗi rảnh chẳng lo
tu đức mà sửa mình, lại còn cả gan trước mặt Thần, Thánh,
Tiên, Phật, gây thêm tội lỗi nữa, thiệt là đáng giận".
Đức Hộ-Pháp cũng nói: "Mong sao chúng ta từ đây phải biết
trọng lấy lẽ ấy mà luyện Đệ Nhị xác thân cho đủ đầy sự tinh
khiết, là phải thương loài vật, phải thương tất cả để chấm dứt
cái oan nghiệt ấy mà truyền bá cái huờn thuốc linh đơn nầy là
đạo đức của Chí Tôn, để cứu vớt quần sanh thoát vòng đọa
lạc hoàn toàn".
Đức Hộ-Pháp nói: "Có điều thảm trạng hơn hết là có nhiều kẻ
đi đến nơi, biết mình đi không được đến bờ, khóc lóc rồi trở
lại. Cả thảy tưởng-tượng coi họ cốt yếu tái kiếp làm người để
trả oan-nghiệt của họ là vì lẽ đó."
"Đã may duyên gần gũi hình bóng của Đức Chí Tôn, ráng
đặng gặp Người, kẻo sau ăn năn uổng lắm! Cái oan nghiệt
kiếp sanh đáng ghê sợ chưa bằng không gặp mặt Chí Tôn, vì
lẽ ấy mà biết bao nhiêu Tiên, Phật hạ trần chịu khổ".
Ngày 28-01-1926 (16-12-Ất Sửu) Ðức Chí Tôn dạy:
Cương tỏa đương thời đã giải vây,
Ðừng mơ oan nghiệt một đời nầy.
Hữu duyên độ thấu nguồn chơn Ðạo,
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay.

OAN OAN NGHIỆT NGHIỆT
Kinh Giải Oan có câu:
"Vòng xây chuyển vong hồn tấn-hóa,
"Nương xác thân hiệp ngã Càn-khôn.
"Bước đường sanh tử đã chồn,
"Oan-oan nghiệt-nghiệt dập-dồn trái căn."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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OAN OAN TƯƠNG BÁO
Vendredi 22 Septembre 1926 (16-8-Bính Dần).
Thầy dạy: "MINH bị chúng nó khảo nặng nề lắm, đáng kiếp!
Cũng vì tiền kiếp oan oan tương báo, các con nên thương
mà cầu nguyện cho nó hằng ngày. Ðặng vậy thì họa may chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật thương, lòng từ bi Thầy vững cho
khỏi cơn thịnh nộ, rồi đây nó xuống luân hồi nữa. Con cũng
đồng con, thương cũng đồng thương, chưa ai cắt ruột mà
không đau. Vậy các con dùng quyền mà trị cho chúng nó cho
bỏ ghét. Trung, Lịch hai con phải hội chư Thánh mà xin khai
Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước
nghe".

OAN TRÁI
冤債
E: The dept from the previous existence.
F: La dette de l’existance antérieure.
Oan trái 冤 債 là mối nợ oan khiên.
Đức Hộ-Pháp nói: "Các con nhớ rằng: dữ tận hiền thăng,
mạnh thua yếu được, nhu nhược trường tồn, Xỉ cương tắc
chiết. Nhơn loại trả quả với nhau các con chịu cái nạn chung,
trả từ đời Hồng Bàng tới giờ. Tổ phụ của chúng ta khi xưa
cũng ác tâm lắm, ỷ mạnh hiếp yếu, diệt chủng những nước
yếu hèn nên phải chịu Luật Nhơn quả ngày nay. Bần-Đạo lấy
làm mừng cho nước Việt-Nam trả hết món nợ tiền khiên mà
Tổ tiên chúng ta vay từ thuở bị nô lệ, nay không còn nô lệ nữa.
Vậy thời oan trái đã trả xong."
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Khá tỉnh thức tiền-duyên nhớ lại,
"Đoạn cho rồi oan-trái buổi sanh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Đem mình nương bóng Chí-Linh,
"Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa."

OAN UỔNG
冤 枉
E: Injustice.
F: Injustice.
Oan: Bị ức, không làm mà chịu. Uổng: nhọc mà không ích lợi.
Oan uổng là bị thiệt hại mà không phải vì lỗi của mình (Nỗi
oan không giải bày ra được).

OÁN CHẠ THÙ VƠ
E: The nonsensical hate.
F: La haine de bêtise.
Oán: Giận, hận. Chạ: bậy bạ, bừa bãi. Thù: căm giận. Vơ:
không căn cứ. Oán chạ thù vơ là thù oán bậy bạ, không căn
cớ, chỉ hạng tiểu nhân hèn hạ đi kiếm chuyện gây sự.
Kinh Sám Hối có câu:
"Đừng tính kế độc sâu trong dạ,
"Mà gổ ganh oán chạ thù vơ."

OÁN CHẠ THAM LAM
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ oán-chạ tham-lam ngược-ngạo,
"Bội nghĩa ân trở-tráo chước sâu."

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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OÁN CỪU
怨仇
F: Ennemi.
Oán cừu 怨仇: Người cừu thù.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Mới bày đặt chia đường rẻ ngõ,
Ong lìa bầy kiến nọ bỏ hang.
Rần rần lưới nghiệp dây oan,
Xé lòng ân-ái lòng tan oán cừu.

OÁN HỜN
F: Animosité.
Oán hờn ( Như chữ oán hận): hờn giận và thù ghét.
Đức Hộ-Pháp nói: "Nguyên căn ngày nay là khi Ðức Chúa
Jésus Christ giáng sanh có tiên-tri rằng Chúa Cứu Thế sẽ ra
đời làm chủ tinh-thần thiên hạ. Các vị Vua Chúa ác sợ mất
quyền tìm cách giết Chúa. Nhưng vì đã lánh khỏi, chúng biết
ngày sanh, vì oán hờn mà đeo đuổi bắt con nít đẻ trùng ngày
với Ðức Chúa mà giết. Kẻ bị giết ngày ấy đều đặng hiển
Thánh, vì Chúa mà chết thay thế cho Chúa, nên Thiên-ChúaGiáo lấy ngày ấy làm ngày kỹ niệm các Thánh bỏ mình vì
Chúa".

OÁN TRÁCH
F: murmurer contre.
Oán trách: Trách giận.
Đức Hộ-Pháp còn căn dặn: "Ấy vậy, con cái của Đức Chí-Tôn
ráng nghe và ráng đi Cúng đặng nghe, để nữa sau khỏi hối
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tiếc và oán trách, nói sao Bần-Đạo không cho hay trước,
không cho biết trước, để được nghe những điều bí-yếu trong
nền Đạo Cao-Đài, những triết-lý cao-siêu mà chỉ có ĐẠO CAO
ĐÀI mới có".

OÁT VẬN
運 斡
E: To turn around.
F: Tourner.
Oát vận 運斡: chuyển xoay vần.
Kinh Tiên Giáo có câu:
"Đạo kinh hạo kiếp, Càn Khôn oát vận." (thay vì hoát
vận).

OẰN OẠI
E: To twist.
F: Se tordre.
Oằn oại: vẹo cong, vẹo thân mình lại.
Thầy đến dạy Đạo cho ba vị Tiền bối có câu:
Gia đình oằn oại gánh đôi vai,
Thế cuộc nên hư cũng một tay.
Chưa mãn xuân mai đơm lá bích,
Ngày xuân đừng ỷ phận còn dài.
Chưa biết buổi đua chen, mà đã gặp nhiều khi thất nguyện (dl:
01-02-1926)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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OM SÒM
F: bruyant.
Om-sòm: Ồn ào.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Nhà thờ Đạo mới mừng có chỗ,
Lời thị phi chưa tỏ với đời.
Om-sòm nghị luận khắp nơi,
Người thời kích bác, kẻ thời hiềm nghi.

ONG LÌA BẦY
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Mới bày đặt chia đường rẻ ngõ,
Ong lìa bầy kiến nọ bỏ hang.
Rần rần lưới nghiệp dây oan,
Xé lòng ân-ái lòng tan oán cừu.

Ô LI VÊ (Núi)
E: Mount of Olives.
F: Mont des Oliviers.
Ô-li-vê là tiếng phiên âm từ tiếng Pháp, là tên của một ngọn
núi nhỏ và thấp ở ngoại thành Jerusalem nước Do Thái.
Đức Chúa Jésus Christ cùng với 12 vị Tông đồ thường lên núi
nầy để cầu nguyện.
Tại núi nầy, Chúa Jésus dự ngôn về thành Jérusalem bị tàn
phá, về cái chết của Ngài và sự phục sinh của Ngài.
Trước khi Ngài bị bắt và bị hành hình trên cây thập tự, Ngài đã
lên núi Ô-li-vê cầu nguyện cho nhơn loại.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Khi Về:
"Núi Ô-li-vê để dấu chơn,
"Gia Tô Giáo chủ giải phần hữu sanh."

Ô NHIỄM (Phật Học)
Ô NHIỄM 污 染 (Phật học)
Ô nhiễm (S: āśrava, āsrava; P: āsava) Nguyên nghĩa là Lậu,
nghĩa là rỉ chảy, tiết lậu ra ngoài, cũng có thể hiểu là Phiền
não; có ba thứ ô nhiễm làm gốc của mọi khổ đau và nguyên
nhân của Luân hồi:
1- Ô nhiễm qua dục Ái 欲 漏 Dục lậu (s: kāmāśrava; p:
kāmāsava); 2. Ô nhiễm qua sự tồn tại 有漏 Hữu lậu ( s:
bhavāśrava; p: bhavāsava); 3. Ô nhiễm của Vô minh 無 明 漏
Vô minh lậu ( s: avidyāśrava; p: avijjāsava).
Giải thoát ba ô nhiễm này 漏 盡; lậu tận đồng nghĩa với việc
đắc quả A-La-Hán (s: arhat).
Quan điểm về ô nhiễm này là quan điểm cuối cùng trong mọi
suy luận từ trước đến nay về nguyên nhân của sự dính mắc
trong vòng sinh tử. Quan điểm này bao gồm ba dạng của Ái (s:
tṛṣṇā; p: taṇhā) và vô minh, là nguồn gốc của Khổ như trong
Mười hai nhân duyên chỉ rõ.
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

Ô THƯỚC QUI SƠN
Chữ "Vừng ô" không có điển văn, chỉ có trong văn chương tả
cảnh trời chiều mà thôi. Tuy nhiên Thi văn có câu "Ô thước qui
sơn" tức là quạ bay về núi. Đã biết rằng hễ chiều thì biết bao
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nhiêu loài chim bay về núi, song lấy tích quạ mà chỉ rằng chiều
tối thì phải hơn, vì quạ thì "Đen lông đen cánh bộ giò cũng
đen". Chữ Hán thì chỉ các loài chim đều gọi là Điểu 鳥 (11 nét)
Chim quạ cũng là loài Điểu, nhưng chỉ có con mắt có màu
trắng, dễ nhận ra ban ngày, còn khi chiều xuống, đêm tối dần
nên hình dáng cùng màu lông của Quạ lẫn trong màn đêm,
còn lại màu đen tuyền mà thôi. Thánh nhân viết chữ Ô 烏 (10
nét).

Ô TRƯỢC
污濁
E: Dirty and impure.
F: Sale et impure.
Ô trược 污 濁: Hay ô trọc là nhơ bẩn, không sạch sẽ.
Thầy dạy: "Ðã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy
đây cũng khó mà rửa với một gáo nước cho đặng trong sạch.
Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười
ngàn năm, thì thế nào cỗi Thánh Đức trong một lúc chẳng tới
một năm cho trọn lành đặng?"
Kinh Giải Oan có câu:
"Chịu ô-trược Chơn Thần nặng trịu,
"Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm.
"Phong trần quen thú cung âm,
"Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm Phong Đô."

Ô TRƯỢC TỘI TÌNH
Đức Hộ-Pháp nói:"Ấy vậy, muốn duy-trì cơ hòa-hiệp Đại Đồng
này cũng do gốc Bí-Pháp ấy mà thôi, dầu triết lý thâm uyên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đạo-đức mà Tôn-giáo nào cũng không qua lẽ ấy, mà nếu
không đạt được toàn lẽ ấy là đệ nhứt xác thân của toàn thể ôtrược tội tình, thì thế-giới sẽ điêu-tàn tiêu diệt mà chớ!"

Ô UẾ
污穢
E: Sullied.
F: Souillé.
(Ô 污: bẩn, Uế 穢: trược). Ô uế 污 穢: Dơ bẩn, trược.
Kinh Đệ Lục Cửu có câu:
"Mùi ngào ngọt thơm luôn Thánh-thể,
"Trừ tiêu tàn ô-uế sinh-quang."

ỐC TRẦN HUỜN Ư SONG THỦ CHI NỘI
握塵寰於雙手之內
(Ốc: còn một âm nữa là Ác, nghĩa là nắm giữ, cầm giữ. Trần:
bụi bặm. Huờn: hay hoàn là vùng đất lớn. Trần huờn hay Trần
hoàn là chỉ các cõi trần, đó là các quả địa cầu có nhơn loại ở.
Có tất cả 72 địa-cầu gọi là "Thất thập nhị Ðịa", mà địa cầu
chúng ta đang ở là địa cầu 68. Ư: Ở tại. Song thủ là hai tay,
chữ Song thủ có hàm ý nói về Âm Dương nhị khí tức Khí Âm
và Khí Dương. Chi: Tiếng đệm. Nội: Trong, ở trong).
Toàn câu Kinh này (trong bài Kinh Thích giáo) ý nghĩa là nắm
giữ 72 Ðịa cầu vào trong hai bàn tay. Ðức Nhiên Ðăng Cổ
Phật là vị Thầy đáng kính, được sanh ra vào thời Hỗn-độn,
"Hỗn Độn Tôn Sư, Càn Khôn chủ tể", làm Chúa tể Càn Khôn
Thế giái, tóm thâu 3000 Thế giới vào trong một Khí Hư Vô,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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nắm giữ 72 Ðịa cầu vào trong hai bàn tay. Vậy, Ðức Nhiên
Ðăng Cổ Phật được Ðức Chí Tôn ban cho quyền hành thay
mặt Ðức Ngài cai quản Càn Khôn Vũ-Trụ hữu hình gồm: Tam
thiên Thế giới (3000 Thế giới) và Thất thập nhị Ðịa (72 Ðịa
cầu).

ÔM BÌNH BAO TÓC
Ôm: dùng hai tay mà giữ lấy. Bình: tấm bình phong. Ôm bình
là giữ lấy tấm bình phong để làm kỷ niệm.
Ý nói: Cái duyên thành vợ chồng.
Điển tích: Theo Đường thư, ông Đậu Nghị, người đất Mậu
Lăng, làm quan Thượng Trụ Quốc thời Nam Bắc triều, có một
con gái yêu, muốn kén rể, bèn sai vẽ hai con khổng tước (con
công) lên tấm bình phong, ước hẹn rằng cậu trai nào giương
cung bắn hai phát, mà trúng mắt khổng tước thì sẽ được gả
con gái cho.
Nhiều cậu trai đến thử tài nhưng không bắn trúng. Sau có Lý
Uyên đến dự thi, chỉ bắn một phát là trúng mắt công, nên được
Đậu Nghị nhận làm rể.
Về sau, Lý Uyên khởi lên và làm vua ở đất Đường, hiệu là
Đường Cao Tổ và con gái của Đậu Nghị làm Hoàng Hậu, gọi
là Đậu Hoàng Hậu.
Hai vợ chồng Lý Uyên giữ mãi tấm bình phong có vẽ hai con
khổng tước ấy để làm kỷ niệm duyên vợ chồng.
Từ điển tích nầy, người ta rút ra hai chữ "Xạ tước", ý nói là
bắn con mắt chim khổng tước, nhưng vì chữ "tước" còn có
nghĩa là con chim se sẻ, nên chữ Xạ tước lại được dịch ra là
"Bắn sẻ" và được dùng rộng rãi, cũng từ điển tích nầy mà ra,
nên cùng có một ý nghĩa là chỉ việc thử tài kén rể và kết duyên
thành vợ chồng.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Kinh Hôn Phối có câu:
"Dưới trăng bóng ngọc còn nguyên,
"Ôm bình, bao tóc sang hèn cũng cam."

ÔM CẦU KHÓC DUYÊN
Chỉ mối tình trai gái nồng nàn.
Ôm cầu: Có hai cách hiểu về điển tích này, nếu:
*Chữ Cầu là cây cầu (kiều 橋) thì lấy điển ôm trụ cầu, do tích
như sau: Vĩ Sinh là người nước Lỗ, hẹn với người tình gặp
nhau ở dưới cầu. Đúng giờ, Sinh ra chỗ hẹn mà chờ đợi.
Nước dưới sông càng lúc càng lớn, mà người tình vẫn không
tới, Vĩ Sinh cứ ở dưới cầu, ôm vào trụ cầu mà đợi. Nước ngập
thì chịu chết, chớ không chịu tránh chết, không dám bỏ chỗ
hẹn với người tình. Kẻ ôm cầu đây là chỉ người chồng giữ mối
tình chung thủy.
* Chữ Cầu là trái cầu hay tú cầu 繡球, tức quả cầu bằng gấm
thêu, dùng để các nàng Công chúa hoặc con các quan kén
chồng. Do điển tích:
Vua Vũ Đế nhà Hán, có Công chúa vừa tuổi lấy chồng, vua
bèn truyền lịnh các vị Vương tôn công tử xa gần hay các anh
hùng hào kiệt khắp mọi nơi biết và tập trung về để Công chúa
tuyển lựa phu quân. Người nào nhận được quả tú cầu do
Công chúa gieo xuống thì được nhà vua gả Công chúa cho và
phong làm Phò mã.
Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu có câu:
"Bước Tiên nàng đã ngao du,
"Đoái tình thương kẻ ôm cầu khóc duyên."
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ÔN CỐ TRI TÂN
E: To recall the past and to know the present.
F:Se rappeler le passé et connaitre le présent.
Ôn: Học lại bài vở. Cố: xưa, cũ, chuyện xưa. Tri: biết. Tân:
mới.
Ôn cố tri tân là xem xét lại những điều xưa cũ thì biết được
nhiều điều mới. Dò lại sự việc qua rồi để biết cái dắp tới ( cái
mới).
• Sách Luận Ngữ có viết rằng: Ôn cố nhi tri tân, khả vi sư hỹ.
Nghĩa là: Ôn lại những điều cũ mà biết được điều mới, có thể
làm thầy được vậy. Ý nói: Xem xét nghiền ngẫm các việc đời
xưa, thì có thể suy đoán biết rõ việc ngày nay, và như thế là có
thể làm thầy dạy kẻ khác.
• Trong sách Trung Dung, Chương thứ 27 có viết rằng:
Cố quân tử tôn đức tính nhi đạo vấn học,
Trí quảng đại nhi tận tinh vi,
Cực cao minh nhi đạo Trung Dung,
Ôn cố nhi tri tân, đôn hậu dĩ sùng lễ.
Thị cố cư thượng bất kiêu, vi hạ bất bội,
Quốc hữu đạo, kỳ ngôn túc dĩ hưng;
Quốc vô đạo, kỳ mặc túc dĩ dung.
Nghĩa là:
Cho nên người quân tử tôn đức tánh mà lo học vấn,
Tìm đến chỗ rộng lớn mà xét hết những cái tinh vi,
Rất cao minh mà vẫn noi theo đạo Trung Dung,
Ôn lại việc đời xưa mà biết việc đời nay, đắp dày nền nhân mà
sùng kính lễ.
Vậy cho nên ở địa vị cao thì không kiêu, ở địa vị thấp thì không
trái,
Lúc nước trị (có đạo) thì lời nói đủ làm hưng thịnh,
Lúc nước loạn (vô đạo) thì sự yên lặng đủ giữ lấy mình.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ÔN HÒA
温 和
E: Moderate.
F: Modéré.
Ôn: Ôn là ấm, hoà nhã. Hòa: êm đềm tốt đẹp với nhau. Ôn
hòa là tánh tình hòa nhã, không nóng nảy quá khích (không
nóng nẫy cấp táo).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nơi xứ nầy, dân tình rất thuần hậu, ôn hòa.

ÔN - LƯƠNG - CUNG - KIỆM - NHƯỢNG
Ðức Khổng-Tử, giáo hóa nhơn-sanh có dạy năm điều là: "Ôn,
Lương, Cung, Kiệm, Nhượng". Vua tôi có cung kỉnh thì
thiên-hạ mới được thái-bình, cho nên vua Nghiêu đối với báquan thường dùng một chữ Khâm, ngàn thu còn để tiếng
Thánh-quân. Cha con có cung-kỉnh thì gia-đình mới được
thuận hòa. Ông vua Thuấn thờ cha mẹ trọn niềm thủ kỉnh, mà
muôn đời còn lưu danh là đại hiếu. Anh em có cung kỉnh với
nhau, mới có tình cảm thân thương yêu mến. Ðời xưa ông LýTịch làm quan to, ông đã già mà cung kỉnh bà chị một cách lạ
thường. Một hôm bà chị đau ông thân hành đi nấu cháo cho
chị ăn, thổi lửa rủi bị cháy hết râu, người chị thấy em như vậy
thì hết lòng thương xót. Còn vợ chồng mà biết cung kỉnh với
nhau, thì tình thân-ái mới được thuận-hòa, tạo nên cửa nhà đồ
sộ. Ðời xưa vợ chồng ông Khước-Khuyết tương kỉnh như tân,
vợ chồng của ông kỉnh nhường nhau ví như khách quí,
thường bữa ông đi cày bà vợ đem cơm mà cung kỉnh dâng
cho ông, rồi đứng hầu đến trọn bữa. Ngày kia có quan ĐạiPhu, đi ngang qua xem thấy cách cung kỉnh của vợ chồng ông
như vậy, bèn về tâu lại với Vua nước Tấn, Vua liền mời ông
Khước-Khuyết phong làm quan Hạ Ðại Phu, ấy là vợ ngoan
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làm quan cho chồng. Người tu-hành mà biết cung-kỉnh, thì
tinh-thần đạo-đức mới được tăng tiến lên cao. Trong xã-hội từ
lớn chí nhỏ đều biết cung kỉnh lễ phép thì xã-hội mới có vẻ
điều-hòa thuần phong mỹ-tục. Toàn thể nhân-loại mà biết giữ
lễ-nghĩa cung kỉnh với nhau, thì thế-giới sẽ được hòa-bình
phục hồi thượng-cổ.
Thi Chữ Cung:
Cung kỉnh là đầu của thế gian,
Lễ nghi biết giữ đặng trang-hoàng.
Tài sơ bác-học đều lưu-ý,
Nghiêu-Thuấn thường dùng đối bá quan.

ÔN NHU
溫柔
E: Moderate.
F: Modéré.
Ôn nhu 溫柔 là lòng hòa nhã và nhu thuận.
Lòng Sớ dâng về Đức Chí-Tôn có câu:
"Phụng thừa Thánh ý, giáo hóa Nhơn sanh, ôn nhu
hòa thuận" 奉 承 聖 意 教 化 人 生 溫 柔 和 順.
Thi văn dạy Đạo:
Cung trương chim đỡ thế nào đang,
Mất phước ôn nhu ấy mất nhàn.

ÔNG ÁC
E: The Evil Genius.
F: Le Mauvais Génie.
Trước cửa Tòa Thánh hay các Thánh Thất, có đặt hai pho
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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tượng lớn, đầu đội kim khôi, thân mình mặc giáp.
- Một ông đứng bên nam phái, tay cầm đại đao, vẻ mặt hiền
lành phúc hậu, đứng trên tòa sen, đó là Ông Thiện (Thiện
Thần) tượng trưng điều thiện, điều chánh.
- Một ông đứng bên phía nữ phái, một tay cầm cái búa, một
tay cầm cục ngọc tỷ, gương mặt hung dữ, đứng trên tòa lửa,
đó là Ông Ác (Ác Thần) tượng trưng điều ác, điều tà.
Sự tích Ông Thiện và Ông Ác như sau:
Thời thượng cổ, vua Tỳ Kheo có hai con trai là Tỳ Văn và Tỳ
Võ. Tỳ Văn thì hiền lành, trái lại Tỳ Võ rất hung dữ.
Vua Tỳ Kheo rất hâm mộ đạo đức. Lúc ấy, Đức Nhiên Đăng
Cổ Phật mở Phật giáo ổ Ấn Độ, độ được vua Tỳ Kheo. Vua Tỳ
Kheo lo lập chùa để tu niệm và muốn nhường ngôi lại cho con
trưởng là Tỳ Văn hiền lành, nhưng lại sợ Tỳ Võ hung dữ không
chịu.
Vua Tỳ Kheo lập kế, sai Tỳ Võ đi các trấn vỗ an bá tánh và
đến Hàng Châu chiêu mộ anh tài. Nơi triều đình, vua Tỳ Kheo
nhường ngôi cho Tỳ Văn, còn ông vào chùa tu niệm.
Khi Tỳ Võ hoàn thành nhiệm vụ, trở về triều, thấy anh mình là
Tỳ Văn đã lên ngôi vua rồi.
Tỳ Võ liền nói:
- Anh hiền lắm, làm vua sao được, dân không sợ đâu. Anh hãy
để ngai vàng lại cho tôi. Tôi dữ là dữ với kẻ hung ác bạo tàn
vô đạo chớ không dữ với người đạo đức bao giờ.
Tỳ Văn nghe em nói như vậy biết là Tỳ Võ muốn lên làm vua,
sợ phải thất lời với vua cha, nên Tỳ Văn vội vàng cầm ngọc tỷ
(ấn của vua bằng ngọc) chạy lên chùa để báo cáo cho vua cha
sự việc. Nhưng khi Tỳ Văn chạy tới cửa chùa thì vấp té chết,
linh hồn thoát xác đi lên cõi Trời.
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Tỳ Võ đuổi theo tới nơi, thấy xác của anh mình nằm chết trước
cửa chùa, cúi xuống lượm ngọc tỷ cầm lên, bất giác hối hận ăn
năn, thấy con người khi chết không đem theo được gì cả, bao
nhiêu tiền tài, danh vọng, quyền thế, đều bỏ lại cõi đời, linh
hồn chỉ ra đi với hai tay trắng. Tỳ Võ thức tỉnh, quyết bỏ hết sự
đời, theo vua cha tu niệm, cuối cùng thì đắc đạo.
Một người dầu lòng dạ hung ác, nhưng khi biết ăn năn cải hối,
giác ngộ tu hành, thì trong một kiếp cũng có thể đắc đạo giải
thoát.
Hai pho tượng Ông Thiện và Ông Ác, tức là Thiện Thần và Ác
Thần, tiêu biểu cho sự thiện và sự ác, sự chánh và sự tà, đối
chiếu hai mặt trái ngược nhau của cuộc đời. Đời chỉ ra hai con
đường: con đường thiện và con đường ác. Dù con người đi
theo đường ác, nhưng đến phút cuối, biết ăn năn sám hối,
quày đầu hướng thiện, thì cũng được Đức Chí Tôn cứu rỗi linh
hồn.
Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn thần hai pho tượng Ông Thiện và
Ông Ác nầy, Đức Ngài giải thích:
"Đời thường lầm lạc, làm điều ác cho là thiện, và thường lấy
điều lành cho là ác. Nên từ đây, năng lực của Thiện Thần sẽ
phô bày ra mặt đời thế nào là chánh, việc nào là thiện, làm thế
nào là phước cho thiên hạ rõ.
Còn Ác Thần thì phô bày ra mặt đời, thế nào là tà, việc nào là
ác, sao gọi là tội, cho nhơn loại rõ.
Hai Ông Thần nầy rất linh hiển, dùng quyền năng thiêng liêng
đưa ra thiệt tướng hai con đường: phước và tội, siêu và đọa,
để cho con cái Đức Chí Tôn khỏi lầm lạc, hầu tránh khỏi con
đường tự diệt. Đi vào con đường sanh thì nhơn loại mới mong
hòa bình đặng."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ÔNG LÒ
Nguơn linh là Thổ Hành Tôn
Gọi là Ông Lò (không nhớ tên) thường quen gọi như thế.
Người có mặt ngay từ buổi mới khai Đạo, ở luôn trong Nội Ô
Toà-Thánh. Người công quả rất lớn, chuyên lo nấu nước tại
nhà lò Trai đường và hốt thuốc Nam cho công quả làm Ðền
Thánh uống. Nguơn linh Người là Thổ Hành Tôn, đời Phong
Thần, Hội Thánh có lần đem danh sách Người xin cầu phong,
nhưng Ðức Lý Giáo Tông cho biết Người là một vị Tiên giáng
trần đi chơi, không có tên trong Tam Kỳ Phổ Ðộ, nên không
phong tước phẩm cho Ông Lò.

ÔNG TÁO
E: The genius of kitchen.
F: Le génie du foyer.
Ông Công: tiếng gọi Thổ Công, là một vị Thần trong ba vị Táo
Quân.
Ông Táo: tiếng gọi Táo Quân, Táo Công, Táo Thần.
Táo Quân là chỉ chung ba vị Thần trông nom các việc trong
nhà, kể ra:
1. Thổ Công: tức là Ông Công, trông nom việc bếp.
2. Thổ Địa: tức là Ông Địa, trông nom việc nhà,
3. Thổ Kỳ: trông coi việc chợ búa.
(Xem chi tiết nơi chữ: Táo Quân, vần T)

ÔNG THIỆN
E: The Good Genius.
F: Le Bon Génie
(Xem Ông Ác ở trên)
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ỐNG TIÊU
Ống tiêu bằng đồng thổi dọc dài 63 phân và có 6 lỗ thổi (trước
5 lỗ sau một lỗ) cùng hai lỗ thông hơi. Đường kính của ống
tiêu vào khoảng 2,5 phân.
Phật Shiva thổi ống tiêu để thức tỉnh quần linh:
Trên đỉnh của Bát Quái Đài Tòa-Thánh Tây Ninh có tạc tượng
"Tam Thế Chí-Tôn" ấy do Càn khôn vạn loại tạo ra ba ngôi đầu
tiên ấy là: 1- Đức Brahma Phật. 2- Đức Shiva Phật 3- Đức
Krishna Phật. Còn gọi là Tam Thế Phật. Các hình ảnh biểutượng này thì Đức Shiva-Phật mình trần quay về chánh Bắc,
đứng trên Thất-đầu-xà tức là Thần hủy diệt, ngó qua phía hữu,
ấy là ngôi thứ nhì tượng trưng phần Âm Dương, cơ sanh hoá
cũng là cơ hủy diệt, ấy là ngôi Bảo tồn. Phật Shiva cũng như
Hộ Pháp ngự trên Thất Đầu Xà để trừ bốn mầm độc trong bản
thân nhơn loại, đó là Ai, Nộ, Ố, Dục. Nhìn vào thực tại Đấng
đó cũng là hiện thân của Hộ Pháp, nhưng thổi ống tiêu để
thức tỉnh quần linh, hướng miệng ống tiêu để đưa sinh khí
vào cung Chấn chánh Đông tức là cung Pháp, nơi tụ nguơn
Thần. Nếu những tư tưởng quấy ở con người có dấy lên sẽ bị
ngự trị phần Ai, Nộ, Ố, Dục, của nhơn sanh để giữ còn cái
nguơn Linh của Thượng Đế. Ống tiêu có bảy lỗ tượng cho
Thất tình, nếu con người khéo tu biến thành thất bửu cũng thể
hiện cho thất khiếu sanh quang, nhưng đắc pháp rồi thần khí
phục hồi mở được Cửu khiếu nhờ kết tụ Tam diệu sẽ chiếu
ngần ánh Xá lợi. Nên Thích Lão định danh là Mâu Ni Bửu
Châu hoặc Thử Mễ Huyền Châu hay Cửu Khúc Minh Châu.
Diêu-Trì-Cung là nơi ngự của Đức Phật-Mẫu, ngày nay Ngài
đến tại mặt thế gian này đã tượng-trưng bên Ấn Độ: Phật-Giáo
Ấn-Độ gọi Ngài là Shiva Phật, là cái hình ở trên Bát-Quái-Đài
chúng ta để trên nóc, thấy có "Tinh Nhũ" nơi ngực của Ngài
đó. Hồi buổi Chí-Tôn phân định, phân tánh của Ngài, lấy Khí
tức nhiên là Ngài dùng cái "Linh-Pháp"của Ngài biến tướng ra

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phật-Mẫu. Phật-Mẫu thuộc về Âm, Chí-Tôn thuộc về Dương,
Âm-Dương hiệp lại mới biến hóa Càn Khôn Vũ Trụ, sanh ra
vạn-vật.

ỐNG TIÊU TRƯƠNG LƯƠNG
Đức Hộ-pháp nói: "Ấy vậy, giờ phút nầy Qua ký Thánh Lịnh
cho mấy Em đi các nơi, cốt yếu đặng mấy Em đem cái ngôn
ngữ điều hòa, lấy một ống tiêu mà Trương Lương đã làm cho
tan vỡ một đạo binh hùng tráng của Hạng Võ, đánh tan nát cơ
nghiệp của Sở, thâu đạt cơ nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn
duy có ống tiêu Trương-Lương mà thôi. Giờ phút nầy Qua
giao cho mấy Em một sứ mạng làm sao cho thiên hạ nghe ống
tiêu Thiêng Liêng của mấy Em đặng tinh thần nòi giống mấy
Em đứng dậy định tương lai vinh-quang cho mình với cái
giọng ngọt dịu của mấy Em, làm cho thiên hạ thức tỉnh, diệt
tiêu bớt hung hăng bạo ngược, trái lại đem đến một con
đường hòa huỡn, cao quí, tốt đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo đức
tinh thần chiến thắng để cứu vãn sanh mạng loài người. Bởi
giờ phút nầy họ đang đi đến con đường diệt vong mà chớ".

Ố (1)
E: Dirty.
Ố: ố là lắm lem, vấy đồ dơ bẩn.

Ố (2)
惡
F:détester.
Ố 惡 nghĩa là ghét, một trong 7 thứ tình của con người gọi là
Thất tình: Hỉ, Ái, Lạc, Dục, Ai, Ố, Nộ. Chữ Ố cấu hợp bởi chữ
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Á 亞 là thứ, ở trên và bộ tâm 心 ở dưới (còn đọc là ác). Ố là
ghét, từ chỗ ghét nhau mới sinh ra Ác tâm và họ có thể làm
những gì cho thỏa sự ghen tức ấy.
Đức Hộ-Pháp nói: "Chữ Ố là Ghét: Người tu hành không nên
chất chứa sự ghét trong tâm, vì sự ghét giận mà sanh ra thù
nghịch lẫn nhau cho đến tàn hại nhau, mà gây thành oan trái,
trả vay đời đời kiếp kiếp. Nên Đức Chí Tôn có dạy rằng: "Sự
thương yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục Thiên, đặng
vào nơi Bạch Ngọc Kinh", còn sự ghét là phương tà mị, nó làm
cho lòng người chia rẽ, mất tình đoàn thể, cốt nhục phân ly
cũng do sự ghét. Vấn đề chữ Ố, nó làm cho lòng người nhiều
điều tai hại, nói không cùng. Tóm lại, chỉ nhớ một câu của
Thầy dạy ta: "Từ đây các con chẳng đủ sức thương yêu nhau
thì cũng chẳng đặng ghét nhau".
Có câu phương ngôn rằng:
"Thương người khác thể thương thân,
"Ghét người khác thể vun phân cho người."

Ở NGOẠI CÀN KHÔN
Ở ngoại Càn khôn là Ở ngoài cõi Trời đất, tức là ở một cõi
giới nào đó, không phải cõi trần gian. Nhưng dầu cho chơn
hồn có gây ra tội chướng ở nơi cõi địa giới hay dầu cho có gặp
oan gia nghiệt chướng ở ngoài Càn khôn (ngoài cõi Trần) đi
nữa cũng phải ráng cầu nguyện Chí Tôn để hưởng phần giải
thoát.
Cầu nguyện Chí-Tôn là niệm câu chú của Thầy "Nam-mô Cao
Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma-Ha-Tát".
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Dầu tội chướng ở miền địa giái,
"Dầu oan gia ở ngoại Càn Khôn."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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ƠN CÚC DỤC
Tức là công ơn nuôi dưỡng bú mớm của người Mẹ đã lo lắng
cho con từ hồi còn là trứng nước. Chỉ có người Mẹ mới dành
cho con cái một tình thương cao trọng như thế. Còn gọi là chín
chữ cù lao
Ngài Cao Đức Trọng (Tiếp Đạo Thời quân của Hiệp Thiên Đài)
giáng Cơ từ giã Mẹ là Bà Hồ Hương Lự (Nữ Đầu sư) đêm 01
rạng 02 tháng 03 năm Canh-Tý (1960) với lời thống thiết:
"…Thưa Mẹ, Hôm nay con đến đây với thâm tình Mẫu tử, hầu
tỏ nỗi niềm tâm sự, mặc dầu vô hình khác cảnh, nhưng Ơn
cúc dục sanh thành nghĩa nặng đeo mang, lòng bác ái của
Mẹ vô hạn. Bởi công đức lớn và tâm trung của Mẹ đối với
Ngọc-Hư-Cung và các Đấng đều ghi. Hơn nữa đối với Thiên
quân trọn nghĩa chung thủy nên quyền Thiêng-liêng ân tứ cho
con được trở về thăm, tỏ nỗi tâm sự khổ đau bởi vì lòng
thương vô hạn: Mẹ hằng cầu khẩn vái van mà động lên lòng
các Đấng. Khi con còn tại thế, vì mang xác phàm không gìn
tròn sứ mạng nên có sự lỗi-lầm! Bên ngoài thế tục còn qua
được, nhưng về tâm sự nơi lòng người khó tránh lẽ công bình,
luật Thiên-điều nhặc nhiệm. Sự oan nghiệt tâm phàm của con
rủi một chút mà linh hồn con phạm Thiên Điều. May nhờ công
tu-luyện và tâm trung vì Đạo nên an-ủi đó chút! Khi lãnh lịnh
Ngọc-Hư-Cung xuống thế, có bổn phận phải giúp Ngự-MãQuân mà ngược lại không tròn Nghĩa, vì nặng mang phàm tục
lôi cuốn, quên hẳn Thiêng-liêng cao trọng… Ôi! Phàm tục! Vì
mi mà làm Ta lầm-lạc, chẳng hiểu đặng rằng Ngự-Mã là mạng
lịnh của Khí Hư-vô thay thân Chí-Tôn tạo đời cải dữ ra hiền".
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Ơn cúc dục cù lao mang nặng,
"Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa.
"Âm Dương cách bóng sớm trưa,
"Thon von phận bạc không vừa hiếu thân."
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ƠN DƯỠNG DỤC
Dưỡng là nuôi nấng về thể xác, dục là nuôi nấng dạy bảo về
tinh thần. Người nuôi nấng như vậy đối với kẻ được lo lắng
phải nhận là một cái ân (Ơn) rất trọng đại, ví bằng trời đất.
Nếu không được sự bảo dưỡng ấy thì con người đã chết tự
lâu rồi. Ơn dưỡng dục này có thể không phải là người sanh đẻ
ra, mà người khác ra tay cứu giúp cũng làm được công việc
này.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Ơn dưỡng dục đất trời cao rộng,
Ngại đền bồi cảm động lòng con.
Nếu trong chữ Hiếu chưa tròn,
Dầu đi hành Đạo sao an dạ này?

ƠN HỒNG
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Thầy thương trẻ buồn than lắm lối,
Nhờ ơn hồng tắm gội bợn nhơ.
Bấy lâu tăm-tối mịt-mờ,
Thầy cho đuốc huệ sáng soi tỏ tường.

ƠN TÁI TẠO
Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng trước khi đi đầu thai có gặp Mẹ
một lần để nói lên lỗi lầm của mình: "Đức Ngự-Mã, Ngài cầu
xin với Ngọc-Hư cho khỏi bị tiêu diệt linh hồn để tái kiếp đền lại
những lỗi-lầm mà nợ tình của hàng vạn linh-hồn cùng Thánh
Thể Chí-Tôn mà con đã gây ra. Rồi đây không biết đến nơi
nào với một kiếp sanh để đền nợ. Nếu chẳng may vương
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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mang sự lỗi lầm thì con chưa cỗi xác tục đây, phải đợi mãn
kiếp sanh mới và thọ lịnh hoặc tội đày hoặc tái kiếp. Từ đây
tình cốt nhục cũng như Mẫu-tử biết ngày nào hội ngộ trùng
phùng đền ơn tái tạo?"

ƠN TRÊN
Ơn Trên là Ơn huệ của Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các
Ðấng thiêng liêng. Nhờ ơn ấy mà nhơn sanh được sự giúp đỡ,
ban cho phước lành.
Bài Niệm Hương có câu:
"Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,
"Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành."
Kinh Sám Hối có câu:
"Giàu sang ấy Ơn Trên giúp sức,
"Phước ấm no túc thực túc y."

ƠN TRÊN TỪ PHỤ
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Tiên, Nho, Thích, một nhà hiệp lại,
Bước tu-hành rộng-rãi thinh thinh.
Ơn Trên TỪ-PHỤ chứng minh,
Cầm quyền Chủ-tể tá danh CAO-ĐÀI.

HẾT VẦN O
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Danh mục vần P
PA
• Paul Doumer
• Palais Louis XIV

• Pierre Pasquier

PHÁ
• Phá
• Phá Chấp - Phá Mê
• Phá Cổ
• Phá Gia Chi Tử
• Phá Giới
• Phá Kính Trùng Viên

• Phá Lệ
• Phá Ngu
• Phá Nhứt Khiếu Chi Huyền
Quang
• Phá Tà Hiển Chánh
• Phá Thai Tuyệt Loài

PHÁCH
• Phách
• Phách Anh Linh

• Phách Lạc Hồn Kinh
• Phái Nữ

PHÁI
• Phái Thái
• Phái Tiên Thiên

• Phái Vàng
• Phái Viên

PHẢI
• Phải Kiêng Phải Vì
PHÀM
• Phàm
• Phàm Cách
• Phàm Chất - Thánh Chất
• Phàm Gian

• Phàm Giáo
• Phàm Giáo - Chánh Giáo
• Phàm Nhãn
• Phàm Nhơn

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Phàm Phẩm
• Phàm Phong
• Phàm Phu Tục Tánh
• Phàm Phu Tục Tử
• Phàm Quyền
• Phàm Tâm
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• Phàm Tâm Tục Tánh
• Phàm Tục
• Phàm Thể
• Phàm Trần
• Phàm Trí
• Phàm Trị

PHẠM
• Phạm
• Phạm Ác
• Phạm Công Tắc
• Phạm Giới
• Phạm Giái Ngũ Lôi Đả Tử
• Phạm Hộ Pháp
• Phạm Hồ Cầm
• Phạm Húy
• Phạm Lãi - Tây Thi
• Phạm Luật
• Phạm Luật Lệ
• Phạm Môn

• Phạm Nghiệp
• Phạm Ngũ Giới Cấm
• Phạm Phủ Từ
• Phạm Pháp
• Phạm Tăng
• Phạm Tần Tranh
• Phạm Thệ
• Phạm Thiên Điều
• Phạm Thượng
• Phạm Trù
• Phạm Văn Tỷ

PHAN
• Phan (Phướn)
• Phan Bội Châu
• Phan Châu Trinh
• Phan Phủ Từ

• Phan Thanh Giảng
• Phan Tiếp Dẫn
• Phan Thị Thuấn

PHÁN
• Phán Đoán

• Phán Xét Cuối Cùng

PHÀN
• Phàn Nàn
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PHẢN
• Phản Đạo
• Phản Động
• Phản Động Lực
• Phản Kháng
• Phản Kháng Đạo Quyền
• Phản Khắc Ðạo Quyền
• Phản Loạn
• Phản Loạn Chơn Truyền

• Phản Ngôn
• Phản Nghịch
• Phản Phúc
• Phản Tâm
• Phản Tiền Vi Hậu
• Phản Tỉnh
• Phản Trắc

PHẠN
• Phạn Ngữ

PHAO
• Phao Câu

PHÁP
• Pháp
• Pháp Chánh
• Pháp Chánh Định Án
• Pháp Chánh Hiệp Thiên
(Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài)
• Pháp Chánh Minh Tra
• Pháp Chánh Chỉ Biết Thi
Hành Luật Pháp
• Pháp Chánh Truyền
• Pháp Chánh Truyền - Tân
Luật
• Pháp Danh -Thánh Danh

• Pháp - Đạo - Thế
• Pháp Điều
• Pháp Giới
• Pháp Luân Thường Chuyển
• Pháp Luật
• Pháp Luật Đại Đạo
• Pháp Luật Đạo Trời
• Pháp Luật Quốc Gia
• Pháp Luật Thiêng Liêng
• Pháp Luật Vô Tư
• Pháp Môn
• Pháp Nhân
• Pháp Siêu Quần Thánh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Pháp Xa

PHÁT
• Phát Chẩn
• Phát Huy
• Phát Khởi Nguồn Đại Đạo
• Phát Lạc
• Phát Nguyện

• Phát Tang
• Phát Hạ Hồng Ân
• Phát Hành
• Phát Triển

PHẨM
• Phẩm Cũ
• Phẩm Liên Hoa
• Phẩm Phục
• Phẩm Thiên Vị
• Phẩm Trật

• Phẩm Trật Thiên Vị - Quỉ Vị
• Phẩm Tước
• Phẩm Vị
• Phẩm Vị Thiêng Liêng

PHÂN
• Phân Biện
• Phân Biệt
• Phân Chia Đẳng Cấp
• Phân Công Chiết Tội
• Phân Giải
• Phân Phái Chia Phe
• Phân Quyền

• Phân Tánh
• Phân Tâm
• Phân Thân
• Phân Trần
• Phân Tường
• Phân Xử
• Phân Vân Bất Nhứt

PHẤN
• Phấn Chấn
• Phấn Chí

• Phấn Hương
• Phấn Khởi

PHẦN
• Phần Chúc

• Phần Hương
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• Phần Mộ
• Phần Thưởng Thiêng Liêng

• Phần Thư Khanh Nho
• Phần Xác - Phần Hồn

PHẬN
• Phận Bạc
• Phận Đạo
• Phận Liễu Mai

• Phận Sự
• Phận Sự Chức Sắc

PHẪN
• Phẫn Nộ
PHẤT
• Phất Chủ (Phất Trần)
PHẬT
• Phật
• Phật Cốt
• Phật Christna
• Phật Duyên
• Phật Đài
• Phật Đản
• Phật Đạo
• Phật Điều
• Phật Độ
• Phật Giả Vô Ngôn
• Phật Giáo
• Phật Giáo Chấn Hưng
• Phật Giáo Đã Bị Bế Lại
• Phật Giáo Tâm Kinh
• Phật Mẫu
• Phật Mẫu Chơn Kinh

• Phật Mẫu Diêu Trì
• Phật Như Lai
• Phật Pháp
• Phật - Pháp - Tăng
• Phật Sống
• Phật Tánh
• Phật Tâm
• Phật Thích Ca
• Phật Thư
• Phật Tổ
• Phật Tông
• Phật Tông Nguyên Lý
• Phật Tông Thất Chánh
• Phật Tông Vô Giáo
• Phật Trời
• Phật Tự

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Phật Xứ

PHÉP
• Phép Công
• Phép Biến Thân
• Phép Diệu Huyền
• Pháp Đoạn Căn
• Phép Độ Thăng
• Phép Giải Oan
• Phép Hôn Phối
• Phép Huyền Hư
• Phép Huyền Công
• Phép Lành
• Phép Linh

• Phép Lục Nương
• Phép Mầu
• Phép Ngũ Lôi
• Phép Tắm Thánh
• Phép Tiên Đạo
• Phép Thiên Nhiên
• Phép Thương Yêu
• Phép Tu Vi
• Phép Xác - Đoạn Căn - Độ
Thăng
• Phép Xưng Tội

PHÊ
• Phê Chuẩn

• Phê Duyệt - Phê Kiến

PHẾ
• Phế Bạch Ngọc Kinh,
Huỳnh Kim Khuyết
• Phế Nữ Phái
• Phế Đời Hành Đạo

• Phế Phận
• Phế Vị
• Phế Vong

PHỆ
• Phệ Hạp Quẻ Hoả Lôi Phệ Hạp
PHI
• Phi Ân Bạc Nghĩa
• Phi Cầm Tẩu Thú

• Phi Lễ Vật Thị, Phi Lễ Vật
Thính, Phi Lễ Vật Ngôn, Phi
Lễ Vật Động
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• Phi Lý
• Phi Ngã
• Phi Nhân
• Phi Phàm - Phi Thường

• Phi Thường
• Phi Tướng Lễ
• Phi Tưởng Đài
• Phi Tưởng Thiên

PHIỀN
• Phiêu Lưu
• Phiêu Phi

• Phiền Hà
• Phiền Não
• Phiêu Linh

PHỈNH
• Phỉnh Phờ
PHÓ
• Phó Giáo Sư

• Phó Thác

PHÒ
• Phò Cơ Chấp Bút
• Phò Loan

• Phò Trì

PHONG
• Phong Ba
• Phong Cương
• Phong Dời Tục Đổi
• Phong Điều Võ Thuận
• Phong Đô
• Phong Hóa
• Phong Sắc

• Phong Thánh
• Phong Thần
• Phong Thưởng
• Phong Tịch
• Phong Tục
• Phong Trần
• Phong Vân

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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• Phong Thưởng Công
Nghiệp

PHÒNG
• Phòng Đào

• Phòng Trù

PHÓNG
• Phóng Sanh

• Phóng Tâm

PHỎNG
• Phỏng Định
PHÔ
• Phô Diễn
PHỔ
• Phổ Cáo Chúng Sanh
• Phổ Cập
• Phổ Duyên
• Phổ Đà Sơn
• Phổ Độ
• Phổ Độ Lục Tỉnh
• Phổ Giáo
• Phổ Hiền Bồ Tát

• Phổ Hóa
• Phổ Hóa Chúng Sanh
• Phổ Tế Cơ Quan
• Phổ Thông
• Phổ Thông Đại Đạo Khắp
Cả Hoàn Cầu
• Phổ Truyền

PHÔI
• Phôi Thai
PHỐI
• Phối

• Phối Sư
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• Phối Sư Thái Bính Thanh
• Phối Sư Thượng Cảnh
Thanh
• Phối Sư Trần Quang Vinh

• Phối Nhứt (Phối Nhất)
• Phối Thánh
• Phối Thánh Bùi Ái Thoại

PHỒN
• Phồn Ba

• Phồn Hoa

PHƠI
• Phơi Gan Trải Mật
PHU
• Phu Tử
PHÚ
• Phú Quí
• Phú Thác (Phó Thác)

• Phú Thác Dặn Dò
• Phú Túc

PHÙ
• Phù Ba
• Phù Du
• Phù Đổng Thiên Vương

• Phù Hợp
• Phù Ngôn

PHỤ
• Phụ Bạc
• Phụ Mẫu Chi Dân
• Phụ Nữ
• Phụ Nữ Thế Giới
• Phụ Rãy
• Phụ Thân

• Phụ Thống Lại Viện Phước
Thiện
• Phụ Từ Tử Hiếu
• Phụ Vong
• Phụ Xử Tử Vong

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỦ
• Phủ Thờ Đức Quyền Giáo
Tông Lê Văn Trung

• Phủ Từ

PHÚC
• Phúc Hậu
• Phúc Lộc

• Phúc Sự
• Phúc Trình

PHỤC
• Phục Quẻ Địa Lôi Phục
• Phục Chức
• Phục Cổ
• Phục Hồi
• Phục Hồi Cựu Vị
• Phục Hồi Thượng Cổ
• Phục Hưng
• Phục Hưng Khổng Giáo

• Phục Linh Tánh Phật
• Phục Lịnh
• Phục Nguyên Nhơn
• Phục Quốc
• Phục Sanh (Phục Sinh)
• Phục Thiện
• Phục Tùng
• Phục Vị

PHỦI
• Phủi Thảy Lợi Danh
PHÚNG
• Phúng Điếu
PHÙNG
• Phùng Khắc Khoan
PHỤNG
• Phụng
• Phụng Hành
• Phụng Lãnh
• Phụng Lầu
• Phụng Liễn

• Phụng Lịnh
• Phụng Sự
• Phụng Sự Đức Chí Tôn
• Phụng Sự Vạn Linh
• Phụng Sự Tha Nhân
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• Phụng Thừa

• Phụng Tự

PHƯỚC
• Phước Duyên
• Phước Địa
• Phước Đức
• Phước Hạnh
• Phước Họa
• Phước Lành
• Phước Linh Tiêu
• Phước -Lộc - Thọ

• Phước May Gặp Đạo
• Phước Thánh
• Phước Thiện
• Phước Thiện - Cơ Quan
Phước Thiện
• Phước Thiện Cơ Quan
• Phước Từ Bi

PHƯỚN
• Phướn
• Phướn Chiêu Hồn
• Phướn Đền Thánh
• Phướn Linh
• Phướn Phật Mẫu

• Phướn Phụng
• Phướn Tiêu Diêu
• Phướn Thánh Thất
• Phướn Thượng Phẩm

PHƯƠNG
• Phương Châm
• Phương Chước
• Phương Diện Chánh Thể
Đạo
• Phương Diện Hành Đạo

• Phương Đông
• Phương Luyện Kỷ
• Phương Lược
• Phương Pháp

PHƯỜNG
• Phường Trăng Hoa
PHƯỞNG
• Phưởng Phất


Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PAUL DOUMER (1857-1932) (Tên)
Ông là Nhà chánh trị và hành chánh của Pháp, sanh tại
Aurillac năm 1857, làm Toàn Quyền Đông Dương năm 1897
đến 1902, làm Chủ Tịch Thượng-Nghị-Viện năm 1927 và Tổng
Thống Cộng Hòa Pháp năm 1931, bị ám sát chết tại Paris năm
1932. Ông có giáng cơ bày tỏ:
Phạm nghiệp, ngày 03-08-Giáp Tuất (dl: 11-09-1934)
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Thế.
Hiện diện: Q. Giáo Tông, Giáo Sư Thượng Chữ Thanh
PAUL DOUMER
Bonjour mes Chers Vénérables.
Quyền Giáo Tông:…
- Merci.
Quyền Giáo Tông:…
mourir. C’est n’avoir pas accordé en temps voulu votre liberté
de conscience.
Tiếp Thế:…
- Oui, mais savez vous qu’il est difficile de changer un coeur
humain. Sauront - ils m’écouter?
Ce manque du sacré devoir envers l’Éternité m’a couâté douze
ans de vie.

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Je viens vous dire seulement celà. Adieu.
Bài dịch việt văn:
PAUL DOUMER
Kính chào quí Ngài.
Quyền Giáo Tông:…. - Cám ơn.
Quyền Giáo Tông :..
- Phải, nhưng tôi đã thiếu một bổn phận mật thiết trước
khi chết, đó là không chấp thuận đúng lúc sự tự do tín ngưỡng
của quí Ngài.
Tiếp thế :..
- Phải, nhưng quí vị có biết chăng, thật là khó khăn cho việc
thay đổi lòng dạ con người. Họ có chịu nghe tôi nói không? Sự
thiếu sót bổn phận thiêng-liêng ấy đối với Đấng Thượng Đế
làm tôi trả giá 12 năm của đời sống của tôi. (Tuổi thọ giảm 12
năm). Tôi đến để chỉ nói với quí Ngài như thế. Xin cáo biệt".

Cầu Paul Doumer (1906)
Đạo ".
- Ông Pasquier bị chết cháy trên phi cơ.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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sợ
thật,
những kẻ can
ngăn phép Trời
hãy coi chừng luật
vô hình mà ăn năn
rất muộn. Chúng
ta để ý hai ông
Toàn Quyền Đông
Dương bị hai hình
phạt khác nhau, vì
một mục đích "phá
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- Ông Doumer bị giảm thọ 12 tuổi.
Có lẽ họ còn phải tái kiếp để lập công chuộc tội hoặc lãnh một
Thiên Sứ để tạo liên đài mỗi lúc mỗi cao trọng hơn.

PALAIS LOUIS XIV (Vua Pháp)
Đức Hộ Pháp nói: "Ông vua giàu có sang trọng hơn hết là
LOUIS XIV. Thiên hạ hồi thế kỷ đó cho Ông là vua Trời "Le Roi
Soleil" cả thiên hạ đều tùng phục, kính trọng, kiêng nể, Âu
Châu buổi nọ, có thể nói Ngài là một Vị Bá Chủ của thiên hạ,
không có cái gì mà anh ta không có, "Phú Hữu Tứ Hải" sang
trọng vô biên, có một điều là đền Vua của Ngài "Palais-Louis
XIV quân lính canh từng bảy vòng, cấm cái chết vô trong
Hoàng Gia của Ngài mà không đặng, chết cả con cháu của
Ngài cho đến nỗi gần hết trong Hoàng Gia. Rốt chuyện Ngài
truyền ngôi báu lại cho đứa cháu nội mà thôi. Ngài than rằng:
"Hại thay! Hoàng Thành của ta mấy vòng canh nghiêm nhặt
mà không cản được cái chết đến nhà ta."

PIERRE PASQUIER
Từ năm 1929 đến năm 1933 Toàn quyền Đông Dương là
Pierre-Pasquier ngụy tạo một số tư liệu vu khống Đạo Cao Đài
mưu đồ quốc sự, phản động chống pháp bằng hình thức bí
mật gom góp những tài liệu ấy được ông thâu thập đầy đủ chở
về Pháp để đem ra nghiên cứu tìm phương diệt Đạo.
Tại phi trường Tân Sơn Nhứt Sài-gòn, ông Pasquier mang
theo tất cả tài liệu và sử dụng chiếc phi cơ thượng thặng
Éméraude chở về Paris. Đức Hộ Pháp hay tin lấy làm lo lắng,
nếu tài liệu đó được đem về Pháp thì Đạo không còn. Nhưng
khi máy bay chở vợ chồng Toàn quyền Pierre-Pasquier về tới
nội địa Pháp bị nổ trên không phận làng Corbingy, thuộc tỉnh
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Nièvres, chỉ còn cách thủ đô Paris 150 cây số về phía Nam
nước Pháp, cả vợ chồng Toàn Quyền Pierre-Pasquier bị chết
cháy trên phi cơ Éméraude, không một ai còn sống sót trên
chuyến phi cơ này.
Ông Pierre Pasquier được thiêng liêng cho phép Ông giáng
Cơ tại Tòa-Thánh ngày 02-07-Bính Tý (dl: 18-08-1936) Đức
Hộ Pháp và Ngài Tiếp Thế phò loan: Ông nói rằng:
"Tôi nói tiếng An Nam, Tôi đã cầm đặng một cuốn sách Nho,
học thông Đạo-lý. Cái tư-tưởng của tôi buổi nọ, nó thiên về
bên Khổng-giáo chớ không phải hướng qua bên Phật Đạo. Tôi
càng suy xét thì lại lấy làm lạ vì cớ nào Tôi lại dùng nhà Thiền
toan phá Đạo Cao-Đài buổi nọ. Quái dị thay! Tôi đã dám xưng
mình là Văn-sĩ Nho phong; kinh truyện, văn-chương trước mắt
mà lại chịu thiệt thòi, sai-sót, chẳng hiểu đặng rằng NHO-GIÁO
chuyển-luân tạo dựng toàn-cầu Tân-thế. Sự lạc lầm ấy do đâu
mà có? Ôi quan trường! Ôi nha lại! Vì mi mà làm cho Ta phải
đui mắt, linh hồn phạm tội nghịch-ý Chí-Tôn, Thiên-điều tàn
sát. Hận thay ngôi vị Đế-Vương là đao kiếm trừ mạng linh-hồn
mà chớ. Gớm thay! Ghê thay!"
THI
Vương-bá bửu ngôi thị ngục hình,
Thiên lao như thử cất công khanh
Đồ thân phát phối cầm dân mạng
Y-phục cân-đai thị tử thành"
Tạm dịch:
Ngục hình Vương-bá đã trêu ngươi,
Công danh lợi lộc chốn đày người
Đem thân Tướng-soái dìu sanh chúng.
Bởi mảnh đai cân chết một đời
(Bài dịch của soạn-giả)
Thật ra việc này cũng được Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm tiên tri hằng bao trăm năm trước rồi. Với câu:

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Giữa năm hai bảy mười ba,
"Lửa đâu lại đốt TÁM GÀ trên mây".
Khi xảy ra sự việc thì mọi người mới đoán ra "Hai bảy mười
ba" tức nhiên năm mà Pierre-Pasquier bị rớt máy bay là năm
âm lịch, nhuần hai tháng bảy, thành ra năm ấy có 13 tháng.
"đốt TÁM GÀ". Tám dịch văn Nho là "Bát", kê là "gà". Theo Âm
Pháp đọc là "Bát kê" tức là Pasquier.
Nhận xét: Làm Toàn Quyền Đông Dương là làm vua của ba
nước Việt- Miên- Lào. Thế mà giờ đây làm người tù cũng như
kẻ đồ lưu, còn cầm sanh mạng của dân, mang cân đai có khác
chi lên đoạn đầu đài, mà lại không dè. Chỉ biết thế quyền là
trọng, không hiểu máy trời đã câu nhữ kẻ ở thế gian ham mê
vinh hoa phú quí đến đỗi linh hồn phải đọa lạc Phong Đô. Ông
Pasquier về cõi vô hình mới thấy nền Đạo Cao Đài là của Trời
lập mà mình tìm phương phá hoại nó. Đây là bài học quí để kẻ
cầm quyền dầu chế độ nào phải coi chừng đừng sấn tay phá
Đạo Trời thì phải ân hận thiên thu, hối tiếc đã muộn.
Người Pháp phá Đạo như thế nào?
Về việc kiến tạo Đền Thánh bị bắt buộc đình mọi công tác,
không thể ngồi yên trước sự áp bức bất công của thực dân
Pháp. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc liền có thơ can thiệp gởi
thẳng lên ông Georges Mandel, Tổng Trưởng bộ thuộc địa
Pháp tại Paris, về việc Toàn quyền Pierre-Pasquier tại Việt
Nam phải để cho Đạo Cao Đài được tự do truyền bá và tiếp
tục xây cất Đền Thánh Tòa Thánh Tây Ninh đúng theo pháp
định của chánh phủ Pháp đã phê chuẩn cho Đạo Cao Đài
được tự do tín ngưỡng, truyền bá vào năm 1926.
Theo khiếu nại của Đức Hộ Pháp có trọng lượng đáng kể là
ông Georges Mandel, Tổng Trưởng thuộc địa Pháp chấp nhận
những lời khán cáo và chỉ thị cho Toàn quyền Đông Dương
Pierre-Pasquier phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đạo Cao
Đài và Thánh Thất các địa phương cũng như Đền Thánh Tòa
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thánh Tây Ninh được tiếp tục xây cất. Toàn quyền Pierre
Pasquier bị khiển trách nên cố tâm triệt hạ Đạo Cao Đài cho
thỏa lòng tự ái, vì ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron đại
diện Đạo Cao Đài tại Pháp-quốc cũng có khán thơ lên Quốc
hội Pháp và Chủ tịch Hội Nhân Quyền Pháp tại Paris về hành
động đàn áp Đạo Cao Đài do Toàn quyền Pierre-Pasquier chủ
xướng nên bị chánh phủ Pháp khiển trách nặng nề.
Hãy nghe Đức Hộ Pháp nói: "Khi nền Đạo chinh nghiêng:
trong bị quyền Đạo khảo đảo, ngoài bị Pháp buổi nọ áp bức
làm cho mấy Anh lớn cầm quyền của Đạo chia rẽ, nghịch lẫn
nhau với thiên hạ giục cho nghịch, giục cho loạn. Đức Cao
Thượng Phẩm về Thảo Xá Hiền Cung, chỉ còn Đức Quyền
Giáo Tông, tình trạng nguy ngập không thể tưởng tượng,
chúng tuyệt lương, chúng bắt buộc bất cứ ai trong Đền Thánh
buổi nọ đi ra hành Đạo đều bị chúng bắt và đem giam cầm.
Pháp định diệt Đạo hồi buổi sơ sanh, mới phôi thai. Họ bắt
buộc cho đến đổi không có cơm ăn đủ; có sao đặng, miệng ăn
đông, việc làm không có gì hết, ba bốn phen đi xin tiền về để
tạo Đền Thánh, ba bốn phen đều ăn hết, làm cho thiên hạ thối
chí ngã lòng, trong cũng thế, ngoài cũng thế. Bên ngoài chúng
mướn tay sai của Pháp buổi nọ bắt buộc, giam cầm, bị nhục
một cách không thể tưởng tượng. Bên trong chia phe phân
phái, một đoàn theo Đức Quyền Giáo Tông, một đoàn theo
Ông Tương, một đoàn theo Đức Cao Thượng Phẩm (ba bốn
phe). Họ nghịch nhau cho đến nước, Thầy trò Phạm Môn
không có gì hết, để lại bao nhiêu người Môn Đệ thiên hạ lại gọi
rằng Tả Đạo Bàng Môn, lập phe lập phái đi đầu cáo Pháp.
Pháp bắt Phạm Môn đem ra tòa xử: nào phạt vạ, nào tù tội,
làm cho Đạo buổi nọ phải chết cho đến những kẻ chứa Đức
Cao Thượng Phẩm cũng không đặng và những người trọn
hiến thân hy sinh vì Đạo cũng bị thiên hạ xô đuổi.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÁ
PHÁ 破 Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng.
Td: Phá chấp, Phá cổ, Phá giới.

PHÁ CHẤP - PHÁ MÊ
破 執-破 迷
E: To destroy the stubbornness- To destroy the passion.
F: Détruire l'opiniâtreté - Détruire la passion.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Chấp: giữ chặt lấy,
không chịu buông ra. Mê: không tỉnh, lầm lạc). Trái với Mê là
Ngộ.
Hễ chấp thì mê, mà người mê mới chấp. Chấp và mê liền
nhau như hình với bóng, không thể tách rời được. Do đó, nếu
phá được chấp thì mê cũng tan, mà phá được mê thì chấp
cũng hết.
Phá chấp là sự phá tan bảo thủ tà kiến, phá tan cái ý kiến
thiên lệch của người học đạo, khiến cho cái hiểu biết trở nên
khoáng đạt, dung thông, thấu nhập chỗ Trung đạo.
Muốn phá chấp thì phải dùng cái lương năng lương tri của
mình mà cách vật trí tri, xét hết các mặt của sự việc, đâu là
đúng, đâu là sai, lần lần trí não mẫn huệ, thấy rõ chỗ sai lầm.

PHÁ CỔ
破罟
E: To destroy the ancient laws.
F: Détruire les lois anciennes.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Cổ: tấm lưới pháp luật,
chỉ pháp luật). Phá cổ là phá vỡ pháp luật cũ vì không còn
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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thích hợp với tâm lý cùng lương tri lương năng và trình độ tiến
hóa của nhơn sanh nữa.
Thánh ngôn: "Nhưng có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật,
Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít".

PHÁ GIA CHI TỬ
破家之子
E: The bad son who ruins his family.
F: L'enfant qui ruine sa famille.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Gia: nhà. Chi: tiếng
đệm. Tử: con). Phá gia chi tử là đứa con hư làm hại gia đình,
phung phí tiền bạc và của cải do cha mẹ để lại. Đây là cảnh
ngang trái trong gia đình, ông bà cha mẹ gầy dựng cả đời, giờ
này con cái hư hỏng, phá hoại sự nghiệp.

PHÁ GIỚI
破戒
E: To violate the religious rules.
F: Violer les règles religieuses.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Giới: các điều răn cấm
của tôn giáo, các giới luật tu hành). Phá giới là phá bỏ các
giới luật tu hành mà các nhà tôn giáo đã lập ra từ trước đến
giờ mà người không biết, không sám hối. Phá giới khác Phạm
giới và ở mức độ nặng hơn, bởi vì người phá giới là người biết
rõ các giới luật, đã gìn giữ giới luật ấy được bấy lâu, mà nay
bỗng bỏ đi tất cả. Còn Phạm giới là vi phạm một vài giới luật.
Trái với Phá giới là Trì giới, tức là giữ gìn giới luật. Người tu
chân chính là phải giữ giới luật tu hành là mức căn bản của
Tôn giáo. Các ma Lục dục, Thất tình và Tam độc luôn luôn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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rình rập để cám dỗ người tu, xúi giục người tu phạm giới hay
phá giới để từ bỏ đường tu-hành đi, mục đích là muốn có
người đồng hành với chúng nó, theo luật đồng thanh tương
ứng là vậy. Thế nên: người tu phải có ý chí mãnh liệt để quyết
thắng các thứ ma quỉ ấy thì mới mong tiến hóa cao trên đường
tu niệm.

PHÁ KÍNH TRÙNG VIÊN
破鏡重圓
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Kính: tấm gương soi.
Trùng: lặp lại. Viên: tròn, đầy đủ). Phá kính trùng viên tức
như câu tục ngữ nói: "Gương vỡ lại lành", chỉ tình vợ chồng
phân ly nay được đoàn tụ. Anh em, bạn bè ly tán giờ được
đoàn viên, sum hợp.

PHÁ LỆ
破例
E: To violate the ordinary rule.
F: Violer la règle ordinaire.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Lệ: phép tắc đã có từ
trước). Phá lệ là phá bỏ lệ cũ, không theo lệ cũ nữa.

PHÁ NGU
破 愚
E: To develop the mind.
F: Dégrossir.
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Ngu: ngu dốt). Phá ngu
là phá vỡ cái ngu dốt để được khôn ngoan.
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PHÁ NHỨT KHIẾU CHI HUYỀN QUAN
破一竅之玄關性合無為
(Phá: làm vỡ ra. Nhứt: Một. Khiếu: Cái lỗ hổng. Chi: Tiếng
đệm. Huyền: Sâu kín, huyền diệu. Quan: Cái cửa ải).
Khiếu huyền quan, hay huyền quan khiếu 玄關竅 là một lỗ
nhỏ, hay là một cái cửa khi luyện Đạo, người ta phải khai
khiếu nầy thì mới đắc Đạo. Trong Thuật Ngữ Đạo Giáo có viết:
Huyền quan khiếu là chỗ sinh ra nhất khí tiên thiên, vì nó
không trong ngoài cũng không cạnh bên. Vả lại trong đó chứa
Càn khôn, sửa đổi ngũ khí, hòa hợp bách thần, thông suốt thái
cực. Tính mệnh bắt đầu từ đây, kết tiên thai gốc từ đây, tinh
khí thần sinh ra từ đây.
Trong kinh Thượng Thừa Chơn Pháp có viết:
Tam quan cửu khiếu qui huờn,
Rõ thông đắc bộ là chơn ứng thành.
Phá nhứt khiếu điểm thanh bày lộ,
Ứng vào trong mấy độ đặng âu.
Tri quan chơn pháp diệu mầu,
Tầm sưu chánh lý đạt thâu máy huyền.
Theo Tính Mệnh Khuê Chỉ (Dịch giả Nhân Tử Nguyễn Văn
Thọ) thì Khiếu nầy có rất nhiều tên và chẳng biết nằm tại đâu,
"Đan kinh thường nói bằng ví dụ, làm cho học giả không biết
đường vào. Tiền bối chỉ là Tiên Thiên chủ nhân, Vạn tượng
chủ tể, Thái cực chi đế, Hỗn độn chi căn, Chí Thiện chi địa,
Ngưng kết chi sở, Hư vô chi cốc, Tạo Hóa chi Nguyên, Bất Nhị
Pháp Môn, Thậm Thâm Pháp Giới, Qui Căn Khiếu, Phục Mệnh
Quan, Trung Hoàng Cung, Hi Di Phủ, Tổng Trì Môn, Cực Lạc
Quốc, Hư Không Tạng, Tây Nam Hương, Mậu Kỷ Môn, Chân
Nhất Xứ, Huỳnh Bà Xá, Thủ Nhất Đàn, Tịnh Thổ, Tây Phương,
Hoàng Trung, Chính Vị, Giá Cá, Thần Thất, Chân Thổ, Huỳnh
Đình, trăm nghìn tên khác nhau, khó mà ghi ra hết được.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Cái khiếu nầy phải cầu nơi thân: Không phải mồm, không phải
mũi, không phải tâm, không phải thận, không phải gan, không
phải phổi, không phải tì vị, không phải rốn, không phải Vĩ Lư,
không phải Bàng quang, không phải Cốc đạo, không phải
huyệt giữa hai thận, không phải huyệt dưới rốn một tấc ba
phân, không phải Minh Đường, Nê Hoàn, không phải Quan
Nguyên, Khí Hải. Như vậy nó thực sự nằm ở đâu?
Thuần Dương Tổ Sư (Lữ Động Tân) nói:
Huyền Tẫn, Huyền Tẫn chân Huyền Tẫn,
Bất tại Tâm hề bất tại Thận.
Cùng thủ sinh thân thụ khí sơ,
Mạc quái Thiên cơ đô tiết tận.

玄牝, 玄牝, 真玄牝,
不在心兮不在腎
窮取生身受氣初
莫怪天機都泄盡

Nghĩa là:
Huyền tẫn, Huyền tẫn, chân Huyền tẫn,
Không phải ở tâm, không ở thận.
Ở tại chỗ người vừa thụ khí,
Không sợ Thiên cơ đã tiết lộ.
La Công Viễn (Mộng Cửu Tập) nói:
一竅虛無天地中
纏綿秘密不通風
恍惚杳暝無色象
真人現在寶珠中

Nhất khiếu Hư vô thiên địa trung,
Triền miên bí mật bất thông phong.
Hoảng hốt yểu minh vô sắc tượng,
Chân nhân hiện tại bảo châu trung.

Nghĩa là:
Một khiếu Hư vô giữa đất trời,
Triền miên bí mật, gió không chui.
Khiếu đó sắc trần không có bợn,
Chân nhân coi nó Ngọc châu thôi.
Tư Mã Tử Vi cho biết khiếu đó cũng gọi là Huyền Quan khiếu:
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虛無一竅號玄關
正在人身天地間
八萬四千分上下
九三五六列循環
大包法界渾無跡
細入塵埃不見顏
這個名為祖竅穴
此珠一粒正中玄
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Hư vô nhất khiếu hiệu Huyền Quan,
Chính tại nhân thân thiên địa gian.
Bát vạn tứ thiên phân thượng hạ,
Cửu tam ngũ lục liệt tuần hoàn.
Đại bao pháp giới hồn vô tích,
Tế nhập trần ai bất kiến nhan.
Giá cá danh vi tổ khiếu huyệt,
Thử châu nhất lạp chính trung huyền.

Dịch nghĩa:
Hư vô một khiếu gọi Huyền Quan,
Giữa lòng Trời đất với nhơn gian.
Tám vạn bốn nghìn phân thượng hạ,
Chín, ba, năm, sáu liệt tuần hoàn.
Lớn trùm pháp giới không lưu vết,
Nhỏ nhập trần ai chẳng thấy nhan.
Cái đó gọi là Chân Tổ Khiếu,
Trường sinh, Linh Bảo vốn hàm tàng.
Công tham Thái cực phá nhứt khiếu chi huyền quang:
Công đức sánh với Thái cực (bằng Trời đất), mở thông một lỗ
khiếu huyền quan trong con người mà phối hiệp với Trời.
Nhứt khiếu chi huyền quan: Một cái Khiếu Huyền quan, tức
là một cái lỗ sâu kín làm cửa ải trong thân thể con người, nó
ngăn lại, khó mở ra được, làm cho con người mê muội vô
minh. Tu luyện là cốt để khai thông cái cửa ải nầy. Khiếu
Huyền Quan nầy mà được mở hoát ra thì đắc đạo. Trong Kinh
Huyền Diệu Cảnh, tác giả Ly Trần Tử viết rằng: "Trong mấy
khiếu duy có một cái Khiếu Huyền Quan là Chúa tể. Ví dụ
Huyền Quan là vua một nước, Tam quan Tam điền tỷ như Lục
Bộ Thượng Thơ, 9 Khiếu kia phía trước phía sau ví như quan
văn tướng võ, những cái lỗ nhỏ chơn lông ví như muôn dân.
Nếu như chẳng có Khiếu Huyền Quan thì cũng như nước

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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không vua, nhà không chủ, dân chúng phải điêu đứng khổ sở.
Thân con người mà không có Khiếu Huyền Quan thì cái thân
không chủ, tức nhiên Thần phải mệt, Khí phải bị hại, ắt bị mê
muội theo tửu điếm thanh lâu, thì làm sao sống lâu cho được,
vì Tinh - Khí -Thần hao mòn lần lần.
Người tu luyện phải đem hết Chơn tâm Thực ý (Lòng ngay ý
thiệt) mà luyện cho đến lúc hư cực. Ðược như vậy cũng như
cái cây trăm thước mà mình đã leo đến mức chót, nhưng phải
rán lên cao hơn nữa thì Huyền Quan Nhứt Khiếu mới tự nhiên
xuất hiện.
Huyền Quan màu như sương tuyết. Luyện Huyền Quan hóa ra
Kim Ðơn, hơi nó đỏ như màu châu sa, hơi nó sáng chói như
màu thủy ngân. Nó không chân mà đi được, không hình mà
động được, hễ tụ thì có, tán thì không còn, nên Huyền Quan
Kim Ðơn hiện ra hay ẩn ẩn, thiệt là mầu nhiệm, không thể tả
hết được. Cho nên có câu: Thiên đắc nhứt dĩ thanh, Ðịa đắc
nhứt dĩ ninh, Nhơn đắc nhứt dĩ Thánh." (Trời được một thì
trong, Ðất được một thì yên, Người được một thì thành
Thánh). Ðược một đó là được một Khiếu Huyền Quan, được
món Kim Ðơn. Kinh Kim Cang: "Nhứt hiệp tướng bất khả
thuyết": nghĩa là: Âm Dương hiệp lại thành Kim đơn, khó tả
khó nói cho rõ được.
Sách Ðại Học: Chí thiện chi Ðịa. Nghĩa là: Chỗ đất tốt hơn hết,
không chi bì kịp.
Kinh Dịch nói: Huỳnh trung thông lý. Nghĩa là: Giữa Huỳnh
Ðình thì thông lẽ nhiệm mầu.
Ðó là những tên đặt ra cho nhiều, kể chẳng hết, chớ chung
cuộc cũng chỉ cái Huyền Quan Nhứt Khiếu ấy mà thôi."
Ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu, trong sách THIÊN ÐẠO
của Ngài, có giải về Huyền Quan Khiếu, trang 125-126, như:
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"Người tu hành, chừng nào luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa
Thần, luyện Thần huờn Hư, luyện Hư huờn Vô, thì Huyền
Quan Nhứt Khiếu ấy mở hoát ra.
Huyền Quan Nhứt Khiếu ấy là chi? Là Thiên Nhãn vậy. Nó ở
ngay Nê Hoàn Cung, gom trọn Chơn Dương chánh đạo....
Khi Tâm người đi đến chỗ Hư không rồi, thì Huyền Quan Nhứt
Khiếu được mở hoát ra, tức là Thiên Nhãn đó, ấy là ngôi Thái
Cực. Chừng ấy, sự hiểu biết không lo nghĩ mà biết, không học
tập mà hay. Cái biết đó vốn có sẵn từ mấy kiếp trước, nay nhờ
tu tỉnh mà được xuất hiện ở kiếp nầy, nhà tôn giáo gọi là Phát
Huệ."
Tánh hiệp vô vi: Hiệp là hợp lại, Vô vi là không làm, nghĩa
thường dùng là vô hình vô ảnh nhưng rất huyền diệu.
TÁNH: Theo Phật giáo, Tánh là cái bản thể chơn thật của
mình vốn sáng suốt, an lạc, trong lặng. Tánh là cái nguyên lý
chẳng dời đổi, chẳng tiêu mất như: Thiện tánh, Phật tánh.
Theo Thiền Tông thì cái Bổn lai Tự Tánh của ta tức cái Bổn lai
Diệu giác Chơn tâm, cũng là cái Bổn lai Diện Mục.
Ðức Lục Tổ Huệ Năng nói kệ về Tánh:
Nào dè Tánh mình vốn tự nhiên trong sạch,
Nào dè Tánh mình chứa đầy đủ muôn Pháp,
Nào dè Tánh mình vốn không lay động,
Nào dè Tánh mình có thể sanh ra muôn Pháp.
Nếu chẳng biết Bổn Tâm thì học Pháp vô ích, bằng biết Bổn
Tâm và thấy Bổn Tánh mình, tức gọi là Phật.
Trong Ðạo Cao Ðài, Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo giảng về
Tâm và Tánh:
"Nhà Nho nói: Tánh tự Tâm sanh. (Cái Tánh từ cái Tâm sanh
ra). Ðó là lý thuyết của Ðạo Nho. Chỉ biết có một điều là ta
quan sát có thể thấy hiện tượng mà tả trạng hình được, vì Ðạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nho chưa phải là một tôn giáo huyền bí. Còn Ðức Chí Tôn dạy
ta biết rằng: Tánh là chơn tướng của Chơn Thần, còn Tâm là
chơn tướng của Chơn linh. Ðức Chí Tôn dạy: Tánh của mỗi
chúng ta là hình thể thứ nhì của ta. Hình thể thứ nhứt là Tâm,
tức Chơn linh; thứ nhì là Tánh tức Chơn Thần; thứ ba là xác
phàm thú chất nầy.
Ðức Chí Tôn hỏi: Tại sao từ trước đến giờ, theo Triết lý Ðạo
Nho lấy nghĩa "Tánh tự Tâm sanh" mà tả ra? Bởi vì nó liên
quan mật thiết cùng nhau. Trong Tâm mình như thế nào thì
xuất Tánh ra y như vậy. Nhà Nho thấy hiện tượng mà đặt tên,
còn Ðức Chí Tôn chỉ rõ cho biết: Chơn thần cũng tấn bộ như
Chơn linh. Mỗi cá nhân đều có hai năng lực ấy, có đủ quyền
năng đào tạo ra hình hài xác thịt ta. Một Chơn linh cao trọng tự
nhiên có một Chơn thần cao trọng."
Tánh hiệp vô vi là đem Tánh hiệp với Hư Vô, tức là huờn Hư.
Nói cách khác, luyện Chơn thần huờn Hư (vì Tánh là Chơn
thần), Tinh Khí Thần hiệp nhứt, đắc đạo.
Khai phá một Khiếu Huyền Quan cho thông suốt thì cái Tánh
được huờn Hư, tức là Tinh Khí Thần hiệp nhứt, tạo được
Chơn thần huyền diệu, đắc đạo.
"Phá nhứt khiếu chi Huyền quan, Tánh hiệp vô vi".

PHÁ TÀ HIỂN CHÁNH
破邪顯正
(Phá: Làm vỡ ra, làm tan nát hư hỏng. Tà: tà vạy, sái quấy.
Hiển: làm lộ ra. Chánh: ngay thẳng, trái với Tà). Phá tà hiển
chánh là phá bỏ tà kiến sai lầm để làm sáng tỏ điều chơn
chánh.
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PHÁ THAI TUYỆT LOÀI
Kinh Sám Hối có câu:
"Phạt răn quến gái, dụ trai,
"Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài."

PHÁCH
魄
Phách 魄 tức là Chơn thần, là một khí thể, bao bọc chung
quanh xác thân con người. Nhờ Chơn thần mà xác thân con
người được sống, và không bị tan rã.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
"Phách anh-linh ắt phải anh-linh.
"Quản bao thập ác lục hình,
"Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn."

PHÁCH ANH LINH
魄 英 靈
E: The mysterious perisprit.
F: Le périsprit mystérieux.
Phách: chơn thần. Anh linh: cao quí thiêng liêng. Phách anh
linh là chơn thần cao quí thiêng liêng.
Kinh Đệ Nhất Cửu có câu:
"Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
"Phách anh-linh ắt phải anh-linh.
"Quản bao thập ác lục hình,
"Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÁCH LẠC HỒN KINH
魄 落 魂 驚
E: To lose consciousness.
F: Esprit égarné et âme effrayée.
Phách: chơn thần. Hồn: linh hồn. Lạc: rơi rụng. Kinh: sợ hãi.
Phách lạc hồn kinh là chơn thần lạc mất, linh hồn sợ hãi. Ý
nói: Sợ hãi quá mức, hết hồn hết vía.

PHÁI NỮ
Chỉ chung đàn bà, con gái. Đối lại là phái nam. Mỗi mỗi đều có
một thiên trách đối với gia đình, xã hội, tổ quốc và tôn giáo.
Tuy nhiên hai phái này vẫn hỗ trợ cho nhau về mọi mặt.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Bà Mẹ hình hài chúng ta đây, là nhơn-viên của Đức Phật-Mẫu
bên phái Nữ đó. Phái Nữ rán để tâm nghe điều ấy, là nhânviên mật thiết của Đức Phật Mẫu, trước khi đã để tại thế gian
này một hình-hài vào lòng mình sản-xuất, tức nhiên là Phật
Mẫu đã giao quyền năng Tạo Đoan trong tay mình đó vậy.
Chẳng cần nói cái vinh-diệu của người đàn bà khi người con
ấy nên người, biết dục tấn trên con đường Thiêng-Liêng Hằng
Sống. Mình về tại Cung Diêu-Trì dòm lên thấy tượng ảnh của
mình, không vinh-diệu nào bằng, cái vinh-diệu ấy, có điều
trọng hệ là dầu Nam, Nữ cũng vậy rán giữ một điều này, coi
chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình
ảnh của Đức Phật-Mẫu thì thấy người Mẹ nhơn từ, hiền-hậu
vô cùng, hạnh-phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng
lại nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật-Mẫu, ta thấy
nét mặt nghiêm-nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau
khổ đó."
Thầy dạy Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương-Thanh:
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Con vốn thật là tay chơn Lão,
Phái nữ nhi bọc bảo giúp công Thầy,
Cùng Tỷ nương Đường thị con đây,
Lo phương thế đỡ day trong mối Đạo.

PHÁI THÁI
Thầy dạy: Vạn Phước Tự (Hốc Môn), 22-8-1926 (âl 15-7-Bính
Dần)
"Hỷ chư môn đệ, chư chúng sanh. Nhung, môn đệ rất yêu dấu
ôi! Nếu cả môn đệ Thầy biết kính mến Thầy như con, biết sợ
luật lệ như con, chẳng kể chức phận như con, thì Đạo Thầy
mới truyền bá kịp mà cứu vớt nhơn sanh. Thầy khen con đó.
Từ đây con phải lấy Thiên ân là Thái Nhung Thanh, phái Thái.
Con sẽ ở trong một phái Thái rất lớn. Con phải mặc Đạo phục
như Thơ, song đội mão Hiệp Chưởng Hòa Thượng, có thêu
Con Mắt Thầy hai bên. Con nghe há!"

PHÁI TIÊN THIÊN (Chi Phái)
派先天
Chi Phái Tiên Thiên thành lập vào năm (1932). Phái Tiên
Thiên, trụ sở đặt tại T.T. Châu Minh Sóc Sãi, Bến Tre, hiện
đang áp dụng Tân Luật và Pháp Chánh Truyền trong sự tổ
chức Hội Thánh. Phái nầy cố gắng lấy lại sự quan trọng ngày
xưa nhứt là đối với Thất Thập Nhị Tịnh. Tiên Thiên, đứng đầu
là Ông Lê Kim Tỵ ở Phú Nhuận (Gia định), Ông Lê Kim Tỵ tự
phong cho mình là Hội Trưởng Cao Ðài Hiệp Nhứt, ông mất tại
Hải Phòng năm 1948. Theo tài liệu nầy thì Ông Gabriel
Gobron nhìn nhận Tòa Thánh Tây Ninh là cái gốc của Ðạo, từ
cái gốc này các vị mới nảy sanh ra các nhánh, sanh Chi phái.
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Ngài Gabriel Gobron kể ra 11 Chi phái vào năm 1948. Theo
ông Quế: Tiên Thiên, với chư quí Ngài: Tòng, Tỵ.
Sau là Ông Nguyễn Bửu Tài lãnh đạo phái Tiên Thiên: Ông
Tài sanh năm 1882 tại làng Chẹt Sậy, sau đổi tên là làng Phú
Hưng, tỉnh Bến Tre. Ngài theo tân học nhưng cũng rất giỏi Hán
học, làm giáo viên tại Bến Tre, được thăng lên Thanh Tra Tiểu
Học, sau bị đổi lên Biên Hòa.
Năm 1926, ông Nguyễn Bửu Tài lập một phái tu đơn tại Chẹt
Sậy, Tịnh Thất được đặt tên là Tây Tông Vô Cực Cung.
Năm 1941, ông có liên lạc với Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể ở
Nhựt, nên bị Pháp bắt đày đi Côn Ðảo 5 năm.
Ngày 25-8-1945, Chánh phủ Trần Trọng Kim ân xá, ông Tài
được trả tự do, ông trở về quê nhà tiếp tục tu đơn.
Sau đó ông gia nhập phái Tiên Thiên, được cơ bút phái Tiên
Thiên phong ông vào hàng Thất Thánh, sau được phong
Thượng Ðầu Sư, trở thành Chức sắc lãnh đạo phái Tiên
Thiên. Một số lớn Chức sắc cao cấp của phái Tiên Thiên nhập
qua các phong trào Thống Nhứt Chi phái, làm cho phái Tiên
Thiên suy yếu. Do đó, ông Nguyễn Bửu Tài cùng một số Chức
sắc Tiên Thiên cấp dưới qui hiệp về Tòa Thánh Tây Ninh,
được Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ chấp thuận trong đàn cơ
đêm 1-3-Mậu Tý (dl: 9-4-1948) và Ðức Hộ Pháp ra Thánh Lịnh
số 535 ngày 4-6-Kỷ Sửu (dl: 29-6-1949) để thi hành quyết định
của Ðức Lý Giáo Tông.
Ngày 27-5-Canh Dần (dl: 11-7-1950), theo lời dạy của Ðức Lý
Giáo Tông đêm 3-1-Canh Dần, Ðức Phạm Hộ Pháp ký Thánh
Lịnh số 302, chư Chức sắc phái Tiên Thiên có danh sách
trong Thông qui ngày 30-10-Kỷ Sửu, đã đệ trình lên Ðức Lý
Giáo Tông xem xét, được Ðức Lý tạm phong vào hàng Chức
sắc Tòa Thánh Tây Ninh, sụt bớt một cấp, như sau đây:
- Phối Sư Thượng Tài Thanh (Nguyễn Bửu Tài)
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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- Phối Sư Thượng Hiền Thanh (Phan Lương Hiền)
- Giáo Sư Ngọc Thiệu Thanh (Phan Lương Thiệu)
- Giáo Sư Ngọc Dừng Thanh (Ðinh Văn Dừng)
- Giáo Sư Thượng Tấu Thanh (Trần Văn Tấu)
Phần tiếp theo là danh sách 26 Giáo Hữu và 35 Lễ Sanh.
Tổng cộng: 66 vị Chức sắc, không ai là Ðạo hữu cả.
Ngày 23-12-Canh Dần (dl: 30-1-1951) Ðức Phạm Hộ Pháp lại
ký Thánh Lịnh phong thêm 5 vị Giáo Sư, 3 Giáo Hữu và 17 Lễ
Sanh.
Cả thảy Chức sắc phái Tiên Thiên được Ðức Lý Giáo Tông
tạm phong do Cơ Bút tại Tòa Thánh Tây Ninh, phải hành sự
tùng quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Chủ trưởng Chức sắc.
Giữa năm 1951, ông Nguyễn Ngọc Tương Giáo Tông phái
Bến Tre qui liễu tại Thánh Thất An Hội Bến Tre.
Sau đó, ông Nguyễn Bửu Tài và số Chức sắc Tiên Thiên đã
qui hiệp về Tòa-Thánh Tây-Ninh trước đây, âm thầm tự ý rút
lui khỏi Tây Ninh, trở về Sóc Sãi tỉnh Bến Tre tái lập phái Tiên
Thiên, lập Tòa Thánh Châu Minh và Hội Thánh Tiên Thiên.
Ngày 13-8-1955, cơ bút phái Tiên Thiên phong ông Nguyễn
Bửu Tài lên chức Thượng Chưởng Pháp.
Ngày 9-1-1957, ông Nguyễn Bửu Tài được tấn phong Quyền
Giáo Tông phái Tiên Thiên.
Ngày 9-1-1958, tức là đúng 1 năm sau, cơ bút phong ông
Nguyễn Bửu Tài lên chức Giáo Tông chánh vị phái Tiên Thiên.
Ngày 21-9-Mậu Tuất (dl 1-11-1958), ông Nguyễn Bửu Tài qui
liễu, tháp được xây tại Tòa Thánh Châu Minh ở Sóc Sãi, Bến
Tre. Vậy ở Bến Tre, trước sau có hai vị Giáo Tông Chi phái:
Nguyễn Ngọc Tương và Nguyễn Bửu Tài.
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CUỘC THỬ CƠ của PHÁI TIÊN THIÊN
Phò loan: Thanh Trước Ðàn
LÝ GIÁO TÔNG
Chào con cái Chí Tôn, Thượng Tài Thanh, Hiền hữu có biết
chăng Ðạo Thầy có một? Khai Pháp Hiền Hữu chấp bút nhang
đuổi nó đi, vì đây trước mặt Lão lại còn cho Thần Cái trụ.
Thượng Tài Thanh, hỏi một Hội Thánh có mấy Ðài Hiệp Thiên
và mấy Ðài Cửu Trùng?
Chính tay Lão đã lập Ðạo Nghị Ðịnh thứ 8, có đâu Lão lại phá
luật; còn Ðài Hiệp Thiên do Hộ Pháp nắm giữ, có đâu Lão lại
quá quyền phạm pháp, phong tước Chưởng quản Hiệp Thiên
Ðài, Hiền Hữu vốn biết Lão đương quyền GÍAO TÔNG đó
chớ? Cơ chia phe phân phái cũng do đó có phải? Nè Lão cho
hay rằng: Hội Nhơn Sanh sắp đến đó, thử hỏi Chức sắc và tín
đồ về đặng bao nhiêu? Hiền hữu khá nhớ rằng: được phẩm thì
dễ, chớ ngồi yên khó lắm, sự không qui thuận của Chức sắc
và tín đồ Tiên Thiên là lỗi nơi Hiền hữu, chớ không phải nơi
họ. Từ đây, Hiền hữu cứ ra nghiêm lịnh coi. Nên nhớ rằng: với
tình thì Lão dung thứ được, chớ về luật pháp e khó dung tha
được.
Cao Sĩ Tấn! Lão biết Hiền hữu có ý bất mãn, nhưng Lão
khuyên Hiền hữu khá suy nghĩ sẽ thấy rõ đường đi. Ðức Chí
Tôn khai Ðạo chẳng bó buộc một ai hết thảy, nếu ngoan là con
của Thầy, còn dại thì mặc tình quỉ dẫn. Những cặp đồng tử
của Hiền hữu, tuy vốn xuất thần, nhưng bị hồi điển do bổn
thân. Hiền hữu khá đem họ nhờ sự trau luyện của Hiệp-ThiênÐài Chức sắc thì sẽ được ứng dụng ngày sau. Hiền hữu thử
hỏi lại chúng nó coi: trước đêm mùng 4 vừa qua nó có suy
nghĩ gì chăng? - Thượng Tài Thanh, Hiền hữu hiểu lời Lão rồi
chớ?
Bảo Thế, Khai Pháp, Tiếp Ðạo, sáng ngày mai phải xuống Trí
Huệ Cung tường thuật cặn kẽ cho Hộ Pháp nghe.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Còn hai em Hưởng và Nhung, Lão khen đó, hai em đã giúp
Lão chỉnh đốn Cửu Trùng Ðài nhiều lắm đó, Lão mang ơn nơi
cõi Hư linh, còn hữu hình Lão chẳng có quyền. Thăng.
Tái cầu: Lúc 23 giờ.
THƯỢNG TRUNG NHỰT
Qua chào mấy em. Cười..Ông Già nộ khí dữ quá ta! Lúc nãy
đồng tử của họ có một người tà tâm nên Ổng đánh nó đó.
- Không sao, tuy vậy chớ Thượng Tài Thanh và Cao Sĩ Tấn
biết suy nghĩ lắm, họ bị quá mê tín mà nên nông nỗi.
Cười... Coi chừng đồng tử bị đánh, bịnh ta ơi! Tội nghiệp,
không phải tự họ muốn lên giả, nhưng tại Thần trược mà bị hồi
điển. Những người đồng tử họ bất bình, họ nói mình xúm nhau
mà làm ngưng nghề họ, chớ không phải là Ðức Lý. Cười....
Mặc dầu lúc nãy, Ông Già đã nói trước rồi. Còn KHOA thì coi
hình như đeo muốn rớt.
Em Trung Dõng nên gần gũi dẫn dụ họ, nếu họ có ức thì xin
với Ðức Hộ Pháp, Ðức Hộ Pháp phò loan tại Trí Huệ Cung
một lần nữa, nhưng không cho đồng tử theo vì có hại cho họ.
Cười... Cần cơ gãy... Cười...Anh nói thiệt, nếu Cơ không gãy
thì e cho họ phát điên rồi mà chớ. Ðó cũng may cho họ vì đầu
Cơ không có điển, hành pháp không xuất được. Thôi cũng yên
một phần, em Trung Dõng cười đi em.
(Khoa: Ngài Hồ Tấn Khoa, lúc đó chưa được phong chức Bảo
Ðạo.Trung-Dõng hiệu của Trung Tướng Nguyễn Văn Thành).
Thơ của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh có câu:
Người thối chí bước qua Tịnh độ,
Kẻ buồn lòng lại mộ Tiên Thiên.
Thất thời nghe nói đi liền,
Về bên phái khác một thiên Đạo đồ.
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PHÁI VÀNG
E: The yellow branche.
F: La branche jaune.
Phái vàng là tượng trưng Phật đạo, tức "Thiên khai Huỳnh
đạo". Hiện nay trong cửa Đạo Cao-Đài có ba sắc phái Đạo:
Vàng (phái Phật- Thái Thanh), xanh (phái Tiên – Thượng
Thanh), đỏ (phái Thánh – Ngọc Thanh), những màu sắc này
chỉ riêng Chức sắc nam phái từ phẩm Lễ Sanh trở lên dùng
làm sắc phục chầu lễ Đức Chí Tôn. Còn Nữ phái dùng toàn
sắc phục trắng. Nhưng chỉ riêng Đức Phật Mẫu thì dùng sắc
phục vàng qua hình thức trang trí: như màn nơi Điện thờ Phật
Mẫu là màu vàng, lễ sĩ điện lễ vào ngày cúng Vía Phật Mẫu thì
mặc sắc phục vàng. Vì Phật Mẫu có danh xưng là "Kim Bàn
Phật Mẫu" hay "Diêu-Trì Kim Mẫu", vì nhìn tổng thể thì kim loại
có sắc trắng, nhưng thứ kim loại quí hiếm (vua của kim loại) là
vàng (or) có màu vàng rực rỡ, biểu hiện sắc Vàng là hình ảnh
cao quí của Mẹ Sanh nhân loại. Thế nên chữ Kim Mẫu viết là
金 母.
Đức Phật-Mẫu ban cho Thi:
Diêu Cung Phật Mẫu rất hân hoan,
Vội ngự Thanh Loan đến địa hòan.
Xưa bồi tâm Thánh nơi Hớn Đế,
Nay thối linh đô chốn Nậm Bàng (?).
Biển trần lắm khách còn mê luyến,
Đường Đạo vì con phải luận bàn.
Sắc chỉ Tam Kỳ chầu Hội Yến,
Phái vàng Mẹ lãnh ngự trần gian.
Bài Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Ngọc-Hư định phép cũng nhiều,
"Phái Vàng Mẹ lãnh dắt dìu trẻ thơ.
"Trước kia trẻ vẫn mịt-mờ,
"Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu-Nghi."
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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PHÁI VIÊN
派 員
E: The representative.
F: Le représentant.
Phái: phân phối sai khiến. Viên: người. (Người được phái đi
công tác).
Phái viên là người được các Đạo hữu trong Tộc đạo cử ra
thay mặt để đi tham dự Đại Hội Nhơn Sanh nơi Tòa Thánh.
Đạo Luật: Cứ 500 Đạo hữu trường chay đặng quyền tuyển cử
lên một vị Phái viên thay mặt.
Nam thì cử theo nam, nữ thì cử theo nữ.
• Bên Cơ Quan Phước Thiện, việc chọn cử Phái Viên đi dự
Đại Hội Phước Thiện được qui định như sau:
Đạo Luật: Mỗi Quận Đạo nào có lập cơ sở Lương điền, Công
nghệ, Thương mãi, thuộc về Phước Thiện thì từ 1 đến 500
người hiến thân công quả, đặng cử một Phái viên ra thay mặt;
từ 501 đến 1000 người thì công cử 2 vị, y theo thể lệ chọn cử
Phái viên của Quyền Vạn Linh.

PHẢI KIÊNG PHẢI VÌ
Kinh Sám Hối có câu:
"Anh em bằng-hữu kết nguyền,
"Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì."

PHÀM
Phàm: 凡 - Tầm thường, chỉ cõi trần, Cõi tục (phàm tục, phàm
trần.) - Gồm tất cả, đại khái. Td: Phàm chất, Phàm nhãn,
Phàm lệ.
Pháp-Chánh-Truyền gọi phàm, ấy là: "Kẻ ngoại giáo, Tả đạo
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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bàng môn, người vô Đạo, riêng nắm quyền hành thế tục,
nghịch cùng chơn lý chánh-truyền, mượn thế lực phàm tục mà
diệt lành dưỡng dữ, mê hoặc nhơn sanh, lưu-luyến trần thế,
trên không biết Trời, dưới không kỉnh đất, lấy người làm lợi khí
đặng vụ tất công-danh, quyền quyền thế thế, chẳng kiêng nể
luân hồi, ham vật-chất hơn tinh thần, lấy vinh-hoa của kiếp
sanh làm sở nguyện, như thú vật, cây cỏ, sắt đá, chỉ biết sống
mà không biết sống để làm gì; còn không hay mà mất cũng
không biết. Ấy là hạng phàm, gọi là ĐỜI đó vậỵ"
Đức Chí-Tôn đã dạy hồi mới khai Đạo:
"Thầy đã chán biết thế gian này là phàm, Thầy đến lấy cái
phàm hiệp cùng cái Thánh, làm sao tránh đặng cái phàm
không lẫn-lộn trong cái Thánh, nếu còn vướng chút phàm thì
không còn là Thánh-thể, các con nên hiểu phẩm-vị cao trọng
ấy mà trau lòng cho ra Thánh-thể mới đáng giá"!
Đối với các triết-lý Bí-pháp buổi nọ, bây giờ nhân-loại tăng tiến
quá lẽ thành thử các vị Giáo-chủ đã lập luật-pháp, nhưng luậtpháp đơn sơ ấy ngày nay không có đủ quyền-năng trị tâm
thiên-hạ nữa."
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mình xưa chưa kẻ độ nên phàm,
Phải ngó tâm mình đạo mới ham.
Phải phải cùng đời đừng sửa quấy,
Quấy nhiều tức quỉ giục mình tham.

PHÀM CÁCH
Phàm cách: tư cách của người trần tục
Đức Hộ Pháp nói: "Ta thấy trên khuôn mặt họ hiện ra đủ khônngoan, hiền-từ, đức tánh Thiêng-liêng lộng-lẫy không còn một
mảy-may phàm cách. Cái phong-thần vẫn còn huyền bí vô
biên, họ muốn thế nào thì đẹp cả đôi như vậy."
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PHÀM CHẤT - THÁNH CHẤT
凡質-聖質
E: The vulgar quality, the sacred quality.
F: La qualité vulgaire, la qualité sacrée.
Thầy dạy: ngày 27-4-Ðinh Mão (dl: 27-05-1927):
Thầy, các con! "Hội Thánh là vầy các con há? Áo não! Thảm
thay! Thầy tưởng khi chẳng lẽ phải cần nói ra; đợi cho Thánh
chất các con tăng thêm đặng chút nào, lại càng thấy đặng khổ
não của Thầy vì các con mà đeo đuổi từ ngày khởi lập nhơn
loại đến chừ, chẳng dè phàm chất các con nó mạnh mẽ thế
nào đè khuất trọn vẹn chút mảy mún Thánh-chất Thầy để vào
lòng các con, nên nay Thầy buộc mình phải nói rõ. Các con ôi!
Thầy hỏi vậy chớ mỗi phen độ rỗi cho đặng các con, các con
có biết Thầy chịu khổ não dường nào chăng? Quyền hành Chí
Tôn của Thầy, các con nếu hiểu thấu thì các con sẽ thấy nó là
một hình phạt rất nặng nề, chẳng khác nào như gông với
tróng".

PHÀM GIAN
凡間
E: The world.
F: Le monde.
Phàm gian 凡間 là cõi phàm trần, cõi nhơn gian, là chỉ chung
người sống trên địa cầu 68 này, gọi là trần tục, trần hồng.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Thà cam vui chốn động Đào,
"Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÀM GIÁO
凡教
(Phàm: tầm thường; giáo: tôn giáo, khởi đầu của mối Đạo) một
tôn giáo tầm thường không thể đưa con người đến nơi gọi là
giải thóat. Phàm giáo trái nghĩa với Chánh giáo.
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 22-06-Mậu Dần
(1938) như sau: "Do Tam giáo thất chơn truyền: Nho- ThíchĐạo hiện nay đã trở nên phàm giáo. Chư Đệ tử trong ba nhà
Đạo không giữ y luật pháp qui điều, lại canh cải chơn truyền,
bày ra các điều giả cuộc làm cho Tam Giáo biến thành dị
đoan".
Đức Thượng-Phẩm cho biết thêm: "Các em cũng dư hiểu rằng
các giáo-lý từ xưa đã bị thất-kỳ-truyền là tại Môn-đồ của họ
không chịu đặt mình trong khuôn viên Luật-Pháp của giáo-lý
ấy. Nếu một thời-kỳ mà một giáo-lý đã thất chơn truyền thì
đem đến cho nhơn-sanh biết bao tang thương biến đổi! Cũng
vì lẽ ấy mà nay Đức Chí-Tôn giáng trần lập Đạo, lại chia hình
thể của Ngài ra hai phần để có phương kềm-thúc nhau trên
bước đường lập vị.
- Phần Cửu-Trùng-Đài chuyên về mặt giáo hóa nhơn-sanh.
- Còn phần của Hiệp-Thiên-Đài thì lo về mặt Luật pháp để
bảo-thủ chơn-truyền của Đạo. Nhờ đó nền Thánh giáo của
Đức Chí-Tôn khỏi phải qui thành phàm-giáo".

PHÀM GIÁO - CHÁNH GIÁO
E: The profane doctrine, the sacred doctrine.
F: La doctrine vulgaire, la sainte doctrine.
Ngày 12-1-Ðinh Mão (dl 13-2-1927)
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NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết CAO ÐÀI
Giáo Đạo Nam phương
Các con. Cả chư môn đệ khá tuân mạng.
"Hiệp-Thiên-Ðài là nơi Thầy ngự cầm quyền Thiêng liêng mối
Ðạo. Hễ Ðạo còn thì Hiệp Thiên Ðài vẫn còn.
Thầy đã nói Ngũ Chi Ðại Ðạo bị qui phàm là vì khi trước Thầy
giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày càng xa Thánh giáo
mà lập ra Phàm giáo, nên Thầy nhứt định đến chính mình
Thầy đặng dạy dỗ các con mà thôi, chớ không chịu giao
Chánh giáo cho tay phàm nữa."

PHÀM NHÃN
凡眼
E: The carnal eyes.
F: Les yeux charnels.
Phàm nhãn là con mắt của người phàm, tức là mắt của thân
thể xác thịt, gọi là mắt phàm.
Kinh Ði Ra Ðường có câu:
"Gót chơn đưa rủi như sát mạng,
"Vật hữu linh phàm nhãn khôn soi."

PHÀM NHƠN
凡 人
E: The vulgar person.
F: La personne vulgaire.
Bà Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng đàn cho thi:
Thân phận phàm nhơn trược đã đành,
Chẳng vì nguyệt huyết kỵ anh Linh.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÀM PHẨM
凡 品
E: The vulgar grade.
F: Le grade vulgaire.
Phàm: Tầm thường, chỉ cõi trần. Phẩm: thứ bực chức tước
cao thấp. Phàm phẩm là phẩm bực thấp kém của người tầm
thường, còn mê muội trong vòng vật chất.
Người tu hành, đi từ Phàm phẩm tiến hóa lên Thần phẩm, rồi
Thánh phẩm, v.v....
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: Nâng đỡ, dạy dỗ cho phàm
phẩm tấn hóa lên cho tới Thánh vị.

PHÀM PHONG
Phàm phong 凡封: người trần tục phong cho.
Theo Huấn lịnh 638 của Đức Hộ Pháp ngày 4-6-Đinh Hợi
(1947) nói rằng: "Dầu tòan Hội Thánh hay là một phần tử của
Hội Thánh tức là một Chức sắc Thiên phong nào cũng
vậy,phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh Thể của
Người chẳng phải là dễ. Vì vậy mà Chí-Tôn phải đem lương
sanh ấy vào bậc Thiên phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh,
Tiên, Phật mới đáng làm hình thể của Người. Nếu để phàm
phong thì quả nhiên nhân lọai đã lăng mạ danh thể của
Người. ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ. Mà Thiên
phong chánh vị còn giữ phàm tánh thì lại lăng mạ danh thể
của Người hơn thập bội".

PHÀM PHU TỤC TÁNH
凡 夫 性
E: The vulgar quality.
F: La qualité vulgaire.
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Phàm: Tầm thường, chỉ cõi trần. Phu: người. Tục: thấp kém.
Tánh: tánh nết. Phàm phu tục tánh là người tầm thường có
tánh nết thấp kém, còn ở trong vòng vật dục, tranh đua danh,
lợi, quyền (tánh tình của kẻ phàm).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhưng Thiên cơ há vị phàm phu tục tánh mà để cho
các con toại kỳ sở nguyện sao?

PHÀM PHU TỤC TỬ
凡夫俗 子
Thầy dạy: "Tòa Thánh-chất thiêng liêng phải biến ra hữu hình
trước mắt kẻ phàm phu tục tử, đặng thấy, mới biết kiêng oai
Thầy."

PHÀM QUYỀN
凡權
Ngày 10-3-1927 (âl 7-2-Đinh Mão).
Phò loan : Bảo Pháp - Hiến Pháp, tại Đàn Phú Nhuận.
Thầy dạy: "Vì lòng Bác ái, Thầy đến mở Đạo cho chúng sanh
nhờ, mà cũng còn có điều trở ngại, ấy là do kẻ bất lương mà
ra. Chúng nó cũng dối lấy chữ nghĩa Bác ái mà ngăn đón. Các
con vì đó mà ngần ngại giữa đường, cũng vì phần đông chưa
đủ nhơn cách, nên Thầy cũng phải nương theo cho qua hồi
trắc trở. Thế nào rồi đây cũng có ngày phổ thông Chánh giáo
đặng. Các con đừng thấy những sự phàm-quyền ấy mà lo
cho Thầy không đủ quyền pháp chế trị, các con sẽ thấy phép
mầu của Thầy là dường nào! Vậy, lúc nầy, những Môn đệ mới
phải lập thệ giữa Thầy mà nhập Đạo."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÀM TÂM
凡 心
E: The vulgar heart.
F: Le cœur vulgaire.
Thầy than: "Hại thay cho một nền Tôn giáo chơn chánh dường
nầy, bị phàm tâm của các con đã ra ô trược... Thầy đã thấy
trong Thiên thơ, tội tình của mỗi đứa, Thái Bạch đã giao nạp
cho Ngọc Hư Cung rồi, đã đủ mặt Cửu Trùng-Ðài và Hiệp
Thiên-Ðài đều có hết."
Vào Đền Thánh phải bỏ hết phàm tâm:
Đức Hộ Pháp dạy: "Khi mấy Em vào hầu Lễ, nếu biết hưởng
cái ân Thiêng-liêng ban cho đó, thì tinh thần được an tịnh và
hạnh-phúc biết bao. Nếu biết hưởng thọ cái hồng ân đó, cũng
như lúc mấy Em đói rồi có ai đem cho đồ ăn mà không biết
hưởng thì làm sao no đặng, tất phải đói!
Đáng lẽ khi bước vô Bửu Điện, đi qua Hiệp-Thiên Đài thấy
toàn màu đỏ, màu đỏ thuộc về xác thịt, vậy đi qua rồi phải tịnh
tâm. Qua không nói ai, vì trước mỗi buổi đều tắm rửa, vô đó
dầu hình thể mấy Em có nhơ-nhớp, thúi hôi, cùi đày mà cái
Tâm của mấy Em trong sạch đó là cái Tâm vô tội. Dầu kẻ nào
tội tình ưu lự thế mấy mà bước vô Đền Thánh rồi cũng phải
nhập tánh cho thanh khiết, bỏ cả những tư-tưởng phàm tục,
để Tâm nhứt nguyện mới có sự hưởng ứng. Mấy Em đem cái
hình xác vào Đền Thánh, nhưng là cái xác vô tội đặng hiến
cho Chí-Tôn. Nếu không vậy, thì có vào Đền Thánh: kẻ ngồi
chỗ này, kẻ ngồi chỗ kia mà trong óc không tưởng niệm thì vô
Đền Thánh có ích gì?
Đi Cúng, điều trọng-yếu nhứt là Tinh-thần, cái huyền-vi bípháp tinh thần ở đấy là Cửu-Trùng-Đài, rồi Bát-Quái-Đài thuộc
về chơn linh; Ấy là linh tâm xuất hiện. Nếu mấy Em có cảm
mới có ứng, mà nếu có ứng thì mấy Em mới hưởng được,
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

44

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

thoảng không hưởng được là lỗi tại mấy Em không trọn tâm
thành kính. Vậy từ đây về sau, Qua chỉ xin mấy Em một điều:
là hễ bước vô Đền Thánh phải bỏ hết cả phàm tâm thì hạnh
phúc sẽ to lớn, bằng chẳng vậy đừng đi Cúng, vì đến Cúng
không những không hưởng được đặc ân mà còn bị tội là khác"

PHÀM TÂM TỤC TÁNH
Nghĩa là tâm còn phàm tánh thì tục.
Pháp Chánh Truyền rằng: "Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập
Luật Pháp rất nghiêm đặng đủ quyền hành buộc cả HộiThánh, nghĩa là thân thể Thiêng liêng hiệp làm một:
- LUẬT thì có Tân luật.
- PHÁP thì có Pháp Chánh Truyền.
- QUYỀN thì có Toà Tam giáo
Ấy là cái còi, cây gậy, hàng rào Thiêng liêng đặng lùa cả các
chuồng chiên của Thầy hiệp Một; mà hại thay, kẻ chăn chẳng
biết lóng tiếng còi, đoàn chiên không kiêng con gậy, rào thưa
rích thưa ran để đến đỗi bầy sói lũ hùm bắt Chiên của Thầy
phân thây xé thịt; cái hại ấy do tại nơi đâu?"

PHÀM TỤC
凡俗
Thầy dạy: Thứ bảy 29-06-Bính Dần (dl: 07-8-1926):
"Mấy con nghe: Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà mị
Yêu quái, cốt để ngăn trở bước đường Thánh Đạo của các
con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh THẦY dùng để thử các
con. Thầy đã nói: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con,
nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho
các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ
thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy, Ðạo là vật
rất hữu ích, như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con
bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Ðạo thì các con ở
dưới phép Tà thần..Các con chớ ngại, ngày nay, Ðạo khai tức
Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng hết sức mà gìn giữ lấy
mình, đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ
cả Môn đệ Thầy nữa. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng:
Cả Môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì
Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ. Cười.... Ði bao
nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên cơ phải
vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà
nâng đỡ đức tin của Môn đệ cao lên hằng ngày, ấy là công
quả đầu hết".
Thế nào là Phàm tục? Pháp Chánh Truyền có giải:
"Thượng-Sanh về Thế độ, đem các chơn hồn vào cửa Đạo,
dầu Nguyên nhân hay là Hóa nhân cũng vậy, phải nhờ Người
độ rỗi. Thượng Sanh đặng mạng lịnh chuyển thế, điều độ
nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải, buộc Thượng-Sanh phải
gần gũi kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy-dỗ. Mà kể từ hạng vô Đạo
trở xuống cho tới vật chất thuộc về phàm, ấy vậy Thượng
Sanh là thể Đời, người đứng đầu của phẩm phàm tục."
"Kẻ ngoại giáo, Tả đạo bàng môn, người vô Đạo, riêng nắm
quyền hành thế tục, nghịch cùng chơn lý chánh truyền; mượn
thế lực phàm tục mà diệt lành dưỡng dữ, mê hoặc nhơn sanh,
lưu luyến trần thế; Trên không biết trời, dưới không kỉnh đất;
lấy người làm lợi khí đặng vụ tất công danh, quyền quyền thế
thế; chẳng kiêng nể luân hồi, ham vật-chất hơn tinh thần, lấy
vinh hoa của kiếp sanh làm sở nguyện, như thú vật, cây cỏ,
sắt đá, chỉ biết sống mà không biết sống để làm gì, còn không
hay mà mất cũng không biết. Ấy là hạng phàm, gọi Đời đó
vậy"
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Thánh Giáo Ðức Chí Tôn dạy: "Thầy dùng Lương sanh mà
cứu vớt Quần sanh, cả Lương sanh ấy Thầy dùng quyền
Thiêng Liêng dạy dỗ, trước un đúc nơi lòng một khiếu từ bi
cho tâm địa có tình ái vật ưu sanh theo tánh đức háo sanh của
Thầy, dùng lợi khí phàm tục để độ rỗi người phàm tục".
Thi văn dạy Đạo có lời rằng:
Có tình phải nghĩ đến câu duyên,
Mình hẹp hòi xưa mới để phiền.
Lựa chọn đã nhiều già kém lắm,
Chẳng ưa phàm tục hỏi đâu Tiên.

PHÀM THỂ
凡體
E: The physical body.
F: Le corp physique.
Phàm thể là thân thể phàm tục. Đây có ý chỉ toàn thể chúng
sanh..
Kinh Xuất Hội có câu:
"Vẹn toàn phàm thể Thánh thân,
"Tùng theo Chơn pháp độ lần chúng sanh."

PHÀM TRẦN
凡塵
E: The terrestrial world.
F: Le monde terrestre.
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Xin Thần, Thánh ruổi-dong cỡi hạc,
"Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÀM TRÍ
凡致
Đức Quyền Giáo-Tông nói: "Chẳng có một điều chi dầu nhỏ
mọn thế nào mà Chí Tôn không cho biết trước. Qua đã thấy
phàm trí của mình chưa hề đủ nghị lực thay đổi Thiên thơ
đặng bao giờ. Ngày nay Qua lại càng đặng thấu đáo, lại càng
ghê sợ hơn nữa. Ôi! Thiên cơ mầu nhiệm, chỉn có một đường
chỉ do bởi biến đổi của nhơn tâm mà phải tùng quyền day trở,
nhưng chơn tướng vẫn chẳng thể đổi dời. Hại thay cho những
số mạng căn kiếp nào mà tiền định cho phải chịu làm màu cho
Thiên thơ biến tướng".

PHÀM TRỊ
凡 治
E: Punishment in the world.
F: Punition dans le monde.
Phàm: Tầm thường, chỉ cõi trần. Trị: trừng trị, trừng phạt.
Phàm trị là trừng phạt theo luật pháp của cõi phàm.

PHẠM
• Phạm 梵 còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh.
Td: Phạm môn, Phạm nghiệp.
• Phạm 范 họ Phạm.
Td: Phạm Hộ Pháp.
• Phạm 犯 đụng chạm, xâm lấn, người có tội.
Td: Phạm giới, Phạm pháp.
• Phạm 範 Khuôn mẫu.
Td: Phạm trù.
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PHẠM ÁC
Kinh Sám Hối có câu:
"Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác,
"Tánh gian-dâm hành phạt gớm ghê."

PHẠM CÔNG TẮC (Tên)
(Xem: Hộ Pháp Phạm Công Tắc.Vần. H.)
Tiểu sử Ông Phạm Công Tắc:
Ngài Phạm Công Tắc sanh ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch năm
Canh Dần (dl: 21-6-1890) tại làng Bình Lập bên bờ sông Vàm
Cỏ Tây, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An), nhưng song thân
Ngài quê quán tại làng An Hòa, quận Trảng Bàng, tỉnh Tây
Ninh.
Thân phụ của Ngài là Phạm Công Thiện được Đức Chí Tôn
cho biết là chơn linh của Ngân Hà Công Bộ nơi Thiêng Liêng,
thân mẫu là Bà La thị Đường.
Ngài Phạm Công Tắc là người đứng vào hàng áp út trong một
gia đình gồm 8 người con. Gia đình Ngài đều theo đạo Công
giáo.
Năm 1902, cha Ngài mất khi Ngài mới 13 tuổi. Thuở nhỏ, Ngài
theo học chữ Nho tại một trường làng, sau đó mới đổi qua Tây
học và học hết bậc Trung học tại trường Chasseloup Laubat
Sài gòn. Năm 1907, Ngài đậu bằng Thành Chung. Trong thời
gian học, Ngài có tham gia phong trào Đông Du (1904-1907)
và Ngài có tên trong danh sách các thanh niên đi du học ở
Nhựt, nhưng Mật thám Pháp phát hiện được nhóm hoạt động
liền phi tang hồ sơ, hủy bỏ chuyến đi đó.
Ngài Phạm Công Tắc tạm gác lại phong trào Đông Du, để
quyết định xin đi làm việc để có tiền phụ giúp gia đình. Ngài
làm ở sở Thương chánh Sài gòn.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Năm 21 tuổi, Ngài vâng lịnh lập gia đình với Bà Nguyễn Thị
Nhiều sanh đặng ba người con, nhưng chỉ còn lại hai gái là
Phạm Hồ Cầm và Phạm Tần Tranh.
Năm 1912, thân mẫu của Ngài qui liễu khi Ngài được 22 tuổi,
là cái tang đau đớn vô cùng đối với Ngài.
Lúc này Ngài thường để tâm nghiên cứu Thần linh học và tìm
cách liên lạc với các vong linh của thế giới vô hình.
Vào hạ tuần tháng 7 năm 1925, Ngài cùng với ông Cao Quỳnh
Diêu, Cao Quỳnh Cư và Cao Hoài Sang tổ chức Xây bàn để
tiếp xúc với các vong linh nơi thượng giới.
Nhờ việc Xây bàn, cầu Cơ mà Ngài cùng với một số Chức sắc
đã trở thành Thiên sứ của Đức Chí Tôn trong việc khai nền
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Ngài đóng góp nhiều công to lớn để phát triển nền Đạo:
- Lập Hội Thánh Ngoại Giáo.
- Xây dựng Tòa Thánh và Báo Ân Từ.
- Lập các phẩm Chức sắc Hiệp Thiên Đài dưới Thập Nhị Thời
Quân.
- Lập Phạm Môn và cơ quan Phước Thiện.
- Xây dựng các Cung như Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung để sau
này làm Tịnh Thất cho người tu chơn.
- Cất chợ Long Hoa và mở mang châu thành Thánh địa
Vì quá lao tâm lao lực với nền Đạo, lại bị đày đọa khổ cực
trong hơn 5 năm đồ lưu nơi Hải đảo và thêm những nỗi đau
buồn khi lưu vong tại Nam Vang, Ngài đã mang bịnh và đăng
Tiên vào lúc 13 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (dl: 17-51959), hưởng thọ 70 tuổi.
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Ngài Phạm Công Tắc được thọ phong Hộ Giá Tiên Đồng Tá
cơ Đạo Sĩ vào ngày 15-03-Bính Dần. Qua ngày 15-10-Bính
Dần, Đức Chí Tôn chánh thức phong Ngài chức HỘ-PHÁP
chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, đứng đầu chi Pháp.
Đức Hộ Pháp thuật lại rằng: "CHÍ-TÔN đến ban đầu làm bạn
thân yêu, sau xưng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chưa tín-ngưỡng, bởi lẽ
nòi-giống nước Nam còn tín ngưỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngưỡng gì hết.
Bần-Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-từ
Đại-bi thì tội tình biết chừng nào mà kể:
- Thưa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Chúa JÉSUS con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM-CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất
tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ nhưng tưởng
cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời: - TẮC! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM
CÔNG TẮC mà lập giáo con mới nghĩ làm sao?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nước VIỆT NAM này một
nền QUỐC-ĐẠO!
Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình như phiêu-phiêu lên giữa
không trung mơ-màng như giấc mộng. Được nghe nói cái điều
mà mình thèm ước, nên Bần-Đạo không từ chối đặng. Ôi!
QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nưóc, vậy nòi giống tín
ngưỡng lập Quốc-Đạo; Bần-Đạo theo tới cùng coi lập nó ra
thế nào, hình tướng nào cho biết; vì đó mà lần mò theo đuổi
đến ngày nay, thấy hiện-hữu cái hình trạng là ĐẠO CAO-ĐÀI
rồi lại đoán xét coi nó biến thành Quốc Đạo Việt-Nam ra sao?"

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHẠM GIỚI (PHẠM GIÁI)
犯戒
E: To violate an interdiction.
F: Violer à une interdiction.
(Phạm: đụng chạm, xâm lấn, người có tội. Giới: điều răn cấm,
giới luật tu hành). Phạm giới là vi phạm giới luật tu hành. Thí
dụ: phạm Ngũ Giới Cấm, phạm Trai giới.

PHẠM GIÁI NGŨ LÔI ĐẢ TỬ
Nếu phạm vào giới cấm này thì bị hình phạt của Thiên điều là
Thần Ngũ Lôi đánh chết.
Đức Lý dạy ngày 29-11-Bính Dần. (dl: 2-1-1927)
Trì! Nghe dạy:
"Sơn! Phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn, rót ly nhỏ vào
ly lớn, đem lại đây. Đưa cho nó cầm, đội ngay trán, thề rằng:
"Tôi tên là Lê Châu Trì, thề uống Tiên tửu một phen nầy với Lý
Đại Tiên, từ đây không uống nữa, như ngày sau phạm giái
Ngũ Lôi đả tử". Như quỉ giục thì Hiền Hữu niệm câu nầy:
"Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức, tánh thiên, Đạo
diệt, dục tranh thế sự chi oan" Giải nghĩa: Rượu vào lòng đổi,
hại hao đức bình sanh, tánh dời, Đạo hủy, dục tranh oan
nghiệt thế tình. Trì! Nhớ nghe (ĐS. II. 134)

PHẠM HỘ PHÁP
范護法
E: His Holyness Phạm Công Tắc, Maintener of rules and laws.
F: Sa Sainteté Phạm Công Tắc, Détenteur des règles et lois.
(Phạm: họ Phạm. Hộ Pháp: phẩm vị Chưởng quản Hiệp Thiên-
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Đài). Phạm Hộ Pháp là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. (Xem:
Hộ Pháp Phạm Công Tắc, vần H)
Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
1-Thời kỳ niên thiếu: Đức Phạm Hộ Pháp thế danh Phạm
Công Tắc, hiệu Ái Dân. Sanh ngày mùng 05 tháng 05 năm
Canh-Dần (dl: 21-6-1890) tại làng Bình Lập (Tân-An). Quê
quán Đức Ngài tại làng An Hòa, quận Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh. Thân Phụ Đức Ngài là ông Phạm Công Thiện, thân mẫu
là Bà La Thị Đường. Năm 17 tuổi, Đức Ngài học trường
Chasseloup-Laubat (Saigon).
Đức Hộ Pháp sinh ra trong hòan cảnh lịch sử của một dân tộc
bị trị, đầy dẫy bất công. Khi lớn lên, phong trào chống Pháp nổi
dậy khắp nơi, đã có sẵn ý thức về nỗi thống khổ của một dân
tộc vong quốc, Đức Ngài tham gia vào phong trào Đông Du
năm 1906 vừa 17 tuổi, cùng với các nhà cách mạng Phan Bội
Châu, Phan Chu Trinh, Lương Khắc Ninh…họat động bí mật
đưa người sang Nhật. Sau khi một số người sang Nhật rồi, có
lẽ Thượng Đế đã an bày nên chuyến tàu đưa Đức Ngài sang
Nhật bị chận lại, Đức Ngài phải tạm trở về quê ẩn dật. Một
đêm trăng sáng Ngài nằm dưới hiên nhà, ngắm trăng đầu
xuân Đinh Mùi (1907) hận vong quốc ngổn ngang trong lòng,
Đức Ngài ngâm bài Thần Đồng Vấn Nguyệt, ý thơ nhẹ nhàng,
lời thơ truyền cảm, đưa Đức Ngài vào cõi mộng. Không nắng
nhưng ánh sáng vẫn trong, ấm dịu chan hòa khắp nơi đầy
huyễn ảo: Một cụ già Tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, nét
mặt nghiêm trang nhưng hiền hòa, phong thái uy nghi tiếp Đức
Ngài trong đền ngọc bích nguy nga, cụ dạy Đức Ngài nhiều
điều cao siêu huyền bí ở thượng giới, phân tích cho Đức Ngài
rõ về phương thức tu-hành, tỏ ý đặt nhiều hy vọng vào Đức
Ngài trên đường Đạo-đức. Đây là lần đầu Đức Ngài triều kiến
Chí Tôn.
2-Thời kỳ Ngộ Đạo: Khoảng năm 1920-1924, phong trào
Thần Linh Học ở Âu Châu tràn sang Việt Nam, trong thời gian
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nầy Đức Ngài cùng với các ông Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài
Sang.. đêm đêm Xây bàn cầu cơ thỉnh các vong linh ở
Thượng giới về họa thi và học hỏi nơi cõi vô hình. Đêm 15
tháng 7 năm Ất Sửu (1925) trong số các chơn linh giáng hạ, có
một vị không xưng danh mà chỉ xưng là AĂÂ. Mãi đến Noel
1925, ông AĂÂ mới cho biết Ngài là Đức Chí Tôn tức Ngọc
Hoàng Thượng Đế, chúa cả vạn loài. Ngài giáng trần lập
Đạo…Từ đó Đức Chí Tôn thường giáng dạy Đức Ngài về Đạo
lý, cùng các cơ mầu nhiệm ở cõi thiêng liêng. Đại khái như:
*Đêm mùng 8 tháng 8 năm Ất Sửu (dl: 24-9-1925) Đấng AĂÂ
bảo ba Ngài: 15 tháng 8 năm Ất Sửu (dl: 01-10-1925) phải
thiết một tiệc chay thỉnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu vị Tiên
Nương đến dự, tiệc ấy gọi là Hội Yến Diêu Trì.
*Ngày mùng 01 tháng 11 năm Ất Sửu (dl:!6-12-1925) ba ông
lập bàn, quì giữa Trời Vọng Thiên Cầu Đạo y như lời Cửu
Thiên Nương Nương giáng dạy.
*Ngày 01 tháng 09 năm Bính Dần (dl: 07-10-1926) Đức Ngài
cùng các vị tiền bối khác gồm 247 vị đứng đơn xin Khai Đạo.
Đạo Cao Đài được chánh thức thành lập và cũng từ ngày đó
Đức Ngài xin thôi việc làm công chức để trọn phế đời hành
đạo.
*11 giờ 30 đêm 14 rạng 15 tháng 03 năm Bính Dần (đêm 25
rạng 26-04-1926) Đức Ngài được Đức Chí Tôn trục hồn khỏi
xác để chơn linh Hộ Pháp ngự vào.
Trong Đạo Cao Đài chỉ có Đức Ngài là môn đệ duy nhứt được
hưởng đặc ân nầy. Sứ mạng thiêng liêng của Đức Hộ Pháp
được mô tả trong mấy câu kinh:
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữu hình làm một,
Trường thi Tiên Phật dượt kiếp khiên.
Tạo đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nằm giữ diệu huyền Chí Tôn."
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LONG TUYỀN KIẾM TRIỆT NHÂN TÀI
Đức Phạm Hộ Pháp được lịnh Đức Chí Tôn đi Thủ Đức
(1928). Đến nơi bà Bát Nương chỉ dẫn đi lấy Long Tuyền Kiếm
ở Mỹ Tho. Nhưng Đức Cao Thượng Phẩm bịnh nặng Đức
Ngài phải trở về Toà Thánh. Sau khi an táng Đức Cao Thượng
Phẩm xong, (Đức Cao Thượng Phẩm qui ngày 01-03-Kỷ Tỵ)
Đức Ngài mới đi Phú Mỹ - Mỹ Tho. Ngày 27-2-Kỷ Tỵ (1929)
Đức Ngài đến Khổ Hiền-Trang, chấp bút thì được chỉ dẫn nơi
yếm Long tuyền kiếm là về phía Tây Nam. Nơi điểm chỉ là một
khoản đồng ruộng, có dạng hình núi lang mé bên kia sông,
phải đi ghe chừng 5 cây số mới đến. Cánh đồng nước phèn,
mọc toàn năng, lát, phía xa xa là rừng đưng và bàng. Đất màu
đen chưa trồng lúa được, nên dân cư sống bằng nghề làm đồ
gốm, làm lu, hủ, chén..
*Đêm 18 tháng 10 năm Mậu Thìn (1928) Bát Nương giáng cơ
tiết lộ: Năm 1789 sau khi Quang Trung Hoàng Đế đại thắng
quân Thanh, triều đình Thanh bên tàu bí mật sai một vị địa lý
sang Việt Nam, dùng Long Tuyền Kiếm ếm long mạch, khiến
Thánh Chúa và dũng tướng Việt Nam không xuất hiện được
và năm 1917, triều đình Thanh sai thên một vị địa lý khác len
lỏi qua Việt Nam kiểm soát lại nơi ếm Long Tuyền Kiếm, rồi
dùng linh phù ếm thêm để bảo vệ Long Tuyền Kiếm.
Thiên Đình đã định, Đức Ngài có nhiệm vụ thu hồi Long Tuyền
Kiếm để sau nầy Việt Nam có được Thánh Chúa và tướng tài.
*Đêm mùng 28 tháng 02 năm Kỷ-Tỵ (1929) Bát Nương giáng
cơ bảo: đã đến thời kỳ Đức Ngài đi thu hồi Long Tuyền Kiếm
và theo sự chỉ dẫn của Bát Nương. Đức Ngài và một số tín
hữu, từ Khổ Hiền Trang (lúc Đức Ngài xuống làng Phú Mỹ
Tỉnh Mỹ Tho truyền Đạo, tạo được nơi đây một Thánh Thất lấy
tên là Khổ Hiền Trang).
Đi thuyền theo kinh chợ Thầy Yến về hướng Đông Bắc độ
5.000 thước, gặp một láng cát, rời thuyền lên bờ đi bộ, băng
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qua cánh đồng sình lầy, năng lác, khoảng 700 thước gặp một
gò đất độ 700 thước vuông, chạy dài theo chiều Đông Tây. Từ
mực nước ở đầu gò hướng Đông, đo vào 70 thước, chọn
đúng trung tâm, đào xuống 1m3 tấc, gặp một phiến đá lớn,
khiên phiến đá ấy lên, đào thêm xuống 3 tấc gặp một khối đá
khác, trên mặt khối đá ấy có một hình nhơn bằng đồng đen,
cao 1 tấc 8, một lưỡi dao gãy cán đè lên 6 con cờ tướng bằng
ngà gồm: 1 con tướng, 2 con sĩ, 2 con xe, 1 con chốt và 6
đồng tiền kẽm để 6 góc, ứng vào 6 Cung: Chấn, Cấn, Tốn, Ly,
Khôn, Đoài, còn hai cung Càn và Khảm để trống. Khiên khối
đá ấy lên, ở dưới có cái hộp bọc chì dài 9 tấc, rộng 3 tấc, cao
1 tấc 8, Đức Ngài cho biết bên trong hộp ấy có thanh Long
Tuyền Kiếm và đạo linh phù. Vừa lấy hộp đựng Long Tuyền
Kiếm khỏi lòng đất thì một mạch nước trắng xóa phun lên, Đức
Ngài hành phép giải khai long mạch và chỉ dạy tín hữu đào
một con rạch dẫn nước từ long mạch ra sông, để được châu
lưu khắp giang san đất Việt.
Đức Phạm Hộ Pháp được lịnh Đức Chí Tôn đi Thủ Đức
(1928). Đến nơi bà Bát Nương chỉ dẫn đi lấy Long Tuyền Kiếm
ở Mỹ Tho.
Nhưng Đức Cao Thượng Phẩm bịnh nặng Đức Ngài phải trở
về Toà Thánh. Sau khi an táng Đức Cao Thượng Phẩm xong,
(Đức Cao Thượng Phẩm qui ngày 01-03-Kỷ Tỵ) Đức Ngài mới
đi Phú Mỹ - Mỹ Tho.
Ngày 27-2-Kỷ Tỵ ( 1929) Đức Ngài đến Khổ hiền trang, chấp
bút thì được chỉ dẫn nơi yếm Long tuyền kiếm về phía Tây
Nam. Nơi điểm chỉ là một khoản đồng ruộng, có dạng hình núi
lang mé bên kia sông, phải đi ghe chừng 5 cây số mới đến.
Cánh đồng nước phèn, mọc toàn năng, lát, phía xa xa là rừng
đưng và bàng. Đất màu đen chưa trồng lúa được, nên dân cư
sống bằng nghề làm đồ gốm, làm lu, hủ, chén. (Đặc san –
HTKD ngày 7-4.CT (11-5-1970) 22-6.CT(24-7-1970)
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3- Đức Chí-Tôn lấy tánh đức Phạm Công Tắc lập Đạo:
Đức Ngài nói: "Ngày CHÍ-TÔN tình-cờ đến, vì ham thi văn nên
ban sơ DIÊU-TRÌ-CUNG đến dụ bằng thi-văn tuyệt bút làm
cho mê-mẩn tinh-thần. Hại thay! Nếu chẳng phải là nhà thi-sĩ
ắt chưa bị bắt một cách dễ-dàng như thế, vì ham văn-chương
thi-phú nên Ngài ráng dạy. CHÍ-TÔN đến ban đầu làm bạn
thân yêu, sau xưng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời
theo THẦY lập ĐẠO. Khi ấy Bần-Đạo chưa tín-ngưỡng, bởi lẽ
nòi-giống nước Nam còn tín ngưỡng thập tàng lắm; không
hiểu đúng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngưỡng gì hết.
Bần-Đạo mới trả lời với ĐỨC CHÍ-TÔN; ngày nay Bần-Đạo
nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phải gặp đặng Đấng Đại-từ
Đại-bi thì tội tình biết chừng nào mà kể:
- Thưa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Chúa JÉSUS con
làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng,
con chỉ làm đặng PHẠM-CÔNG-TẮC mà thôi, con lại nghĩ bất
tài vô-đạo-đức này quyết theo Thầy không bỏ nhưng tưởng
cũng chẳng ích chi cho Thầy.
Đấng ấy trả lời:
- TẮC! thoảng Thầy lấy tánh đức PHẠM CÔNG TẮC mà lập
giáo con mới nghĩ làm sao?
Bần Đạo liền trả lời: - Nếu đặng vậy!
Ngài liền nói: - THẦY đến lập cho nước VIỆT NAM này một
nền QUỐC-ĐẠO!
Nghe xong, Bần-Đạo từ đấy hình như phiêu-phiêu lên giữa
không trung mơ-màng như giấc mộng. Được nghe nói cái điều
mà mình thèm ước, nên Bần-Đạo không từ chối đặng. Ôi!
QUỐC-ĐẠO là thế nào? Quốc là nưóc, vậy nòi giống tínngưỡng lập Quốc-Đạo; Bần-Đạo theo tới cùng coi lập nó ra
thế nào, hình tướng nào cho biết; vì đó mà lần mò theo đuổi
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đến ngày nay, thấy hiện-hữu cái hình trạng là ĐẠO CAO-ĐÀI
rồi lại đoán xét coi nó biến thành Quốc Đạo VIỆT-NAM ra sao?
Ngài có một bài thi dám chắc không ai thấu-đáo nỗi; người coi
cái gốc thì không thấy ngọn, người coi cái ngọn thì không thấy
gốc, tứ văn thiệt-thà hay ho cho tới các đảng-phái quốc sự
ngày nay cũng là lợi-dụng.
Thân thế: Ông Phạm-Công-Tắc, Thơ-ký Sở Thương Chánh
Sài gòn, là người đứng vào số 18 trong số 28 người ký tên vào
Tờ khai Đạo ngày 23-8 Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926).
Là Người đứng đầu của Thời tiền khai Đại Đạo và là Giáo Chủ
của nền Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh.
Sau hơn năm năm chịu lưu đày trở về Đức Hộ-Pháp nói:
"Nếu hận phiền ấy theo tâm lý thường tình thì có gì quan-hệ
đâu. Trái lại trong thi hài của Phạm Công Tắc còn có một vị
làm chủ của nó nữa là Hộ Pháp; quyền của Hộ Pháp mạnh mẽ
hơn. Phạm-Công-Tắc là con ngựa để cỡi mà thôi, còn Hộ
Pháp là người cỡi, nên con ngựa không thể không tuân mạng
lịnh của chủ nó được. Hộ Pháp có một phần, mà Phạm Công
Tắc có một phần, Phạm-Công-Tắc là Tôi, còn Hộ Pháp là
quyền năng của Chí Tôn" [(Mồng 1 tháng giêng năm Mậu Tý
(dl. 10-02-1948)]
Đấng AĂÂ giáng ngày 10-7-Ất Sửu (dl: 28-8-1925):
"Nhớ lại lối trung tuần tháng 7 năm Ất Sửu (10-7-Ất Sửu,- dl:
28-8-1925) ba ông: Cư, Tắc, Sang, thỉnh bàn ra (lúc nầy in
như say Đạo) tính Xây bàn cầu Cô Đoàn Ngọc Quế (tá danh
của Thất Nương Vương Thị Lễ) về dạy học văn thi. Ba ông để
tay thì Bàn dở lên, bỗng có một Ông giáng: ông Cư hỏi tên gì,
thật rất lạ, xưng là AĂÂ, gõ bàn cho một bài thi sau đây:
Ớt cay cay ớt gẫm mà cay,
Muối mặn ba năm muối mặn dai.
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Túng lúi đi chơi nên tấp lại,
Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai.
Ông Phạm Công Tắc nghe dứt câu liền nói với ông Cao Quỳnh
Cư rằng: Thôi Anh, ai đâu mà nói tiếng gì khó nghe quá! Sao
lại không có tên mà xưng là AĂÂ. Ông Cư nói: - Ậy, Em ngồi
lại cho Qua hỏi, vị nầy không phải tầm thường đâu em.!
Ông Cư hỏi Ông AĂÂ mấy chục tuổi?
Ông AĂÂ gõ bàn, đếm hoài không ngừng, đếm đến mấy trăm
cái mà cũng không thôi. Liền đó ông Cư ngưng lại không dám
hỏi nữa và kiếm hiểu Ông nầy ở trển chắc lớn lắm. Từ đó về
sau, có vị nào giáng cho thi thì ba ông cầu Đấng AĂÂ xin giải
nghĩa". (Theo ĐS. I. 5)
Nên biết rằng: Khoảng đầu tháng 9 năm Ất Sửu, Đấng AĂÂ
giáng bàn phân rằng:
"Muốn cho Bần Đạo đến thường, xin chư vị nạp mấy lời yêu
cầu của Bần Đạo như sau đây:
- Một là đừng kiếm biết Bần Đạo là ai.
- Hai là đừng hỏi đến Quốc sự.
- Ba là đừng hỏi đến Thiên cơ."
Quí vị Xây bàn đều hứa giữ ba điều ấy.

PHẠM HỒ CẦM (Tên)
Phạm Hồ Cầm là con gái thứ ba của Ông Phạm Công Tắc
(Giáo Chủ Đạo Cao-Đài).
Bà là một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo???
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PHẠM HÚY
犯諱
E: To profane tabooed name.
F: Violer un nom interdit.
(Phạm: đụng chạm, xâm lấn, người có tội. Húy: tên, kiêng sợ).
Phạm húy là phạm vào việc không kiêng tên các bậc tôn
trưởng. Thời Quân chủ chuyên chế, những Sĩ tử trước khi ra
thi phải hiểu rõ tên các vì vua chúa mà tránh đi không được
dùng trong văn tự. Thí dụ vua Minh Mạng thì những chữ nào
muốn dùng có chữ "Mạng" thì đổi ra chữ khác là "Mệnh" như
mệnh lệnh, mệnh trời, số mệnh… Nếu viết chữ "Mạng lịnh" thì
bị Phạm húy. Khi đã phạm thì bị hỏng thi. Nhà thơ Trần Tế
Xương là một nhà thơ vừa gàn vừa ngông, nên khi làm bài thi
ông không tuân thủ vào các luật trên nên cứ bị hỏng thi mãi.
Ông nói "Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui" là vì lẽ đó.

PHẠM LÃI - TÂY THI
範蠡-西施
Phạm Lãi và Tây Thi là một đôi trai tài gái sắc, chung một tinh
thần vì nước vì nhà, đặt nghĩa vụ quốc gia trên tình cảm riêng
tư.
Phạm Lãi là vị tướng tài ba giúp vua nước Việt là Việt Vương
Câu Tiễn đánh thắng và giết chết vua Ngô Phù Sai, trả được
cái nhục mất nước vào thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Tàu.
Sau khi thành công, Phạm Lãi bí mật rút lui khỏi quan trường
"Công thành thân thóai" cùng với người đẹp Tây Thi lên
thuyền đi vào Ngũ Hồ, sống cuộc đời phóng khoáng tự do.
Sau đó, Phạm Lãi thay đổi tên họ, lấy tên mới là Đào Châu
Công, chỉ huy một đoàn thương thuyền và một đoàn thương
xa, chuyên đi buôn bán, mua hàng hóa từ nơi dư thừa, chở
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đến bán ở các nơi thiếu thốn, rất được các nước chư Hầu
hoan nghinh. Đào Châu Công có một hệ thống xe, thuyền vận
tải hàng hóa đi khắp các thị trấn lớn của nước Tàu thời bấy
giờ. Việc thương mãi của Đào Châu Công thật là phát đạt.
Tây Thi là người con gái rất đẹp của nước Việt, giặt lụa ở TrữLa-thôn. Nàng Tây Thi được Phạm Lãi tìm đến để dùng hiến
kế mỹ nhân mà phục cừu Vua Ngô Phù Sai. Nhưng khi Phạm
Lãi gặp Tây Thi thì gái sắc trai tài làm cho ngọn lửa ái tình
cháy rực lòng, nung thêm chí cả vì nhà vì nước. Họ thề non
hẹn biển khi thù nhà trả xong thì kết lại mối duyên thề ngày cũ.
Nguyên nhân: Vua nước Việt là Câu Tiễn muốn đem quân
sang đánh nước Ngô. Phạm Lãi can vì việc binh là điều bất lợi,
đánh nhau là điều trái với đức, tranh nhau bằng quân sự là
việc thấp hèn. Lo âm mưu làm trái với đạo lý là việc mà
Thượng Đế không muốn. Nếu thi hành những việc này đều bất
lợi.. Việt Vương không nghe, đem binh đánh Ngô, bị vua Ngô
Phù Sai và Tướng Quốc Ngũ-Tử-Tư đánh cho đại bại, bị bắt
làm tù binh. Ngũ Tử Tư yêu cầu vua Ngô giết ngay Câu Tiễn
để khỏi lưu hại về sau. Nhưng Văn Chủng đã dùng nhiều tiền
bạc lo lót cho Thái Tể Phỉ, một đại thần của vua Ngô, tìm cách
cứu mạng Câu Tiễn, nên Thái Tể Phỉ tâu với vua Ngô, không
nên giết Câu Tiễn, chỉ nên giam cầm mà thôi.
Vua Ngô sắp ưng thuận thì Ngũ Tử Tư lại can nữa:
- Nếu nay mà Đại Vương không tiêu diệt nước Việt, thì sau
nầy sẽ hối hận. Câu Tiễn là người có chí khí, lại có hai bề tôi
tài giỏi là Phạm Lãi và Văn Chủng phò tá, nước Việt sẽ mau
hùng cường, nhứt định sẽ đánh lại nước Ngô. Nhưng Vua Ngô
không nghe, chỉ bắt Câu Tiễn giam cầm đày đọa một thời gian
thật là lắm điều nhục nhã cho một vì Vua mất nước. Nào là
chăn ngựa, nào là làm kế nếm phân khi vua Ngô bị bệnh nặng.
Vua Ngô Phù Sai cũng cảm nghĩa của Việt Vương dám cúi
xuống nếm phân nên quên hận cũ mà tha giết Việt Vương.
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Ngũ Tử Tư can rằng "Hôm nay Vua Việt cúi xuống nếm phân
cho Đại Vương thì ngày kia sẽ ngẩng đầu lên mà nhai nghiến
bộ đồ lòng của Đại Vương".
Suốt thời gia tù đày, Phạm Lãi hết mình phò tá, giữ nghĩa vua
tôi dù cho gian khổ nơi chốn tội tù, vẫn giữ nghĩa quân thần
trọn vẹn. Sau cùng rồi Vua Ngô Phù Sai cũng thả cho Vua tôi
Phạm Lãi trở về nước. Việt Vương Câu Tiễn được trở về nước
rồi thì ngày đêm nuôi chí phục thù, nhưng ngoài mặt giả bộ an
phận phục tùng vua Ngô, hằng năm triều cống. Phạm Lãi bí
mật luyện tập quân đội, tích thảo đồn lương; Văn Chủng lo
sửa sang việc chánh trị và kinh tế, đồng thời tuyển lựa một
đoàn mỹ nữ, huấn luyện đủ các ngón nghề mê hoặc Ngô Phù
Sai, để Việt Vương dâng hiến cho vua Ngô cùng với gỗ quí để
làm Cô-Tô-đài, làm cho Ngô Phù-Sai bị đắm sắc mà quên đi
việc quốc gia đại sự.
Quả thật, Ngô Phù Sai đã trúng kế mỹ-nhân, hết sức sủng ái
Tây Thi, suốt ngày vui say múa hát nơi Cô-Tô-Đài. Ngũ Tử Tư
không bằng lòng vì thấy trước cái nạn vong quốc, vội vào triều
can vua Ngô nhiều lần, nhưng vua không nghe, lại còn có ý
muốn diệt trừ. Bảy năm trôi qua, nước Việt đã khá hùng mạnh.
Việt Vương nóng lòng phục thù, muốn đem binh đánh Ngô,
nhưng Phạm Lãi can vì chưa phải lúc. Trong lúc đó, bên nước
Ngô, Ngô Phù Sai tin dùng Thái Tể Phỉ, lại được Văn Chủng
đem vàng bạc đút lót người để cố ý gièm pha hãm hại Ngũ Tử
Tư. Âm mưu nầy dần dần thành công. Ngũ Tử Tư bị vua Ngô
bức tử.
Trước khi chết, Ngũ Tử Tư bảo: Các ngươi hãy móc cặp mắt
của ta đặt ở cửa thành phía Đông để ta xem quân nước Việt
tiến vào đốt phá Cô-Tô-Đài.
Việt Vương Câu Tiễn hay tin Ngũ Tử Tư bị bức tử chết thì rất
mừng, liền dời Phạm Lãi đến thương nghị việc đánh Ngô,
nhưng Phạm Lãi vẫn can, vì tuy nước Ngô mất tướng tài là
Ngũ Tử Tư, nhưng thế của nước Ngô còn mạnh lắm.
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Mùa Xuân năm sau, vua Ngô Phù Sai làm Bá Chủ chư Hầu ở
phía Nam, đem đại quân lên phía Bắc, họp với các chư Hầu ở
Hoàng Tri. Tinh binh của nước Ngô đều đi theo, chỉ chừa lại
những lính già giữ thành mà thôi. Việt Vương Câu Tiễn lại
thương nghị với Phạm Lãi và Văn Chủng xem lúc nầy đánh
Ngô được chưa. Phạm Lãi đáp:
- Đúng lúc nầy mà Đại Vương tấn binh thì nhứt định đại thành
công, giết được Ngô Phù Sai, trả cái thù thuở trước. Việt
Vương Câu Tiễn xuất toàn lực bất ngờ tấn công nước Ngô.
Quả nhiên quân Ngô đại bại. Ngô Phù Sai dẫn binh trở về tiếp
cứu, nhưng Ngũ Tử Tư đã chết rồi, trong triều không còn trung
thần, đâu có ai chống nỗi Phạm Lãi và Văn Chủng. Ngô Phù
Sai đành thảm bại, che mặt ân hận nói:
- Ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy Ngũ Tử Tư nữa. Nói rồi,
Ngô Phù Sai rút gươm tự sát. Toàn quân Ngô đều tan rã đầu
hàng.
Phạm Lãi đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn từ trước, liền chạy
thẳng lên Cô Tô Thành, vào ngay cung cấm để tìm nàng Tây
Thi, người yêu cũ 17 năm về trước, đưa nàng xuống ngay một
chiếc thuyền lớn đã đậu chờ sẵn, rồi dùng mũi kiếm khắc vào
thẻ trúc một mật thơ gởi cho Văn Chủng (hiệu là Tử Hội):
Việt Vương có nói: Chim đã hết thì cung tốt phải cất, thỏ khôn
đã chết thì chó săn bị làm thịt. Vua Việt là người cổ dài, miệng
diều hâu, có thể cùng chung lo lúc hoạn nạn, nhưng không thể
cùng chung hưởng với ông ta khi thành công. Sao bạn không
bỏ đi? Nếu Tử Hội còn tham mến công danh, ắt ngày sau
không khỏi bị tai họa. Phạm Lãi gọi một cận thần đến dặn: Đợi
ta đi khỏi Cô Tô Thành chừng nửa giờ thì ngươi đem bức mật
thư nầy giao cho Đại Phu Văn Chủng. Xong, Phạm Lãi cho
thuyền rời ngay Cô Tô Thành, đi về phía Ngũ Hồ. Gió thổi
mạnh, thuyền lướt nhanh, Thái Hồ mênh mông nhìn thấy trước
mặt. Phạm Lãi và Tây Thi cùng nhìn lại phía sau, Cô Tô Thành
đang còn ngập trong biển lửa, kết thúc một triều đại trong
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những mối oan cừu. Phạm Lãi thở dài: Tất cả đã kết thúc, hận
cũ được tiêu tan, thì thù mới sẽ tới. Việt Vương ngày nay rồi
sẽ theo vết xe đổ của Ngô Vương. Văn Chủng không chịu bỏ
đi hôm nay thì ngày kia cũng giống như Ngũ Tử Tư mà thôi.
Phạm Lãi và Tây Thi rời bỏ tất cả, cắt đứt mọi quan hệ với thế
giới bên ngoài. Họ vô tư ca hát vui vẻ trên thuyền, khi câu cá,
lúc đọc sách, mặc thời gian trôi theo dòng nước biếc.
Phạm Lãi và Tây Thi cùng có chung một ước muốn là trước
khi chấm dứt đời mình, cả hai muốn du hành nước Ngô và
nước Việt một lần cuối. Sau cùng cả hai đều toại nguyện khi
được nhìn ngắm lại công trình, bao hy sinh to lớn để báo thù
nhà, đền ơn nước. Nhưng tiếc thay! Cái bịnh háo sắc của
những Vua quan đời nào cũng có: một là hao tổn tướng tài đã
một đời phò chúa, hai là dân sanh vô tội cũng phải chịu lắm
đau thượng vì nạn nước mất nhà tan. Ba là vua vô minh thì
tướng phải biết ẩn mình sau khi làm xong việc. Như Phạm lãi
đã biết lui đi gọi là "Công thành thân thoái". Nếu ở lại mà chờ
hưởng lộc như đại phu Văn Chủng thì tránh sao khỏi họa.
Trong lịch sử nước Tàu thời cổ, chỉ có hai vị thành danh biết
áp dụng câu: CÔNG THÀNH THÂN THOÁI.
- Người thứ nhứt là Phạm Lãi thời Xuân Thu Chiến Quốc.
- Người thứ nhì là Trương Lương thời Hán Sở tranh hùng.
Giữa hai người có điều hơi khác là Trương Lương thì "thân
thoái" để lo việc tu hành, tìm sự siêu thoát cho linh hồn; còn
Phạm Lãi thì với tấm lòng yêu đời, đầy nhiệt huyết, thích dấn
thân phụng sự, nên khi thân thoái rồi thì mai danh ẩn tích, thay
đổi tên họ, tiếp tục làm nhiều việc giúp ích cho đời.
Do đó, nơi bao lơn trước Tòa Thánh Tây Ninh, có đắp một
khuôn hình Phạm Lãi - Tây Thi chèo thuyền đi buôn, tượng
trưng nghề Thương mãi. Biểu tượng chữ THƯƠNG trong bốn
chữ "Sĩ-Nông-Công-Thương".
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PHẠM LUẬT
Đức Quyền Giáo Tông giáng: "Nếu có kẻ không nghe lời giáo
hóa, cố tâm phạm luật, thì người cầm quyền cai trị lấy Thánh
đức mà định hình phạt là cốt yếu cạo gọt cho nên hình người,
chớ không phải kẻ cầm quyền mà để phạm vào tội ác bất
nhơn, bởi Đạo quyền là Thánh trị, chớ không phải Phàm trị,
các em nên nhớ. Còn Cơ đời sẽ biến chuyển cho đến ngày
liễu kết cuộc chiến tranh hầu có lập lại đời Thánh đức".

PHẠM LUẬT LỆ
Pháp Chánh Truyền: "Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là
hóa nhân đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi
đặng an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao
cho khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt
lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm,
khép cửa Thiên Môn, cấm đường không cho các chơn linh thối
bước (hay). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên, hay là bị
người mà phải hạ."

PHẠM MÔN
梵門
E: The buddhist door.
F: La porte bouddhique.
Thầy dạy: "Như-Lai là cảnh Phật chớ không phải danh Phật
nên trong kinh có câu "Bổn giác vị kim giác Như lai". Bồ Đề là
chỗ Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ ngạn là đất Phật".
1- Nguyên nhân có Phạm Môn:
Trước, vào ngày rằm tháng giêng năm Mậu-Thìn (dl: 06-021928) Đức Thượng Đế có dạy Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn
Trung và Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đến làng Phú Mỹ,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quận Cai-Lậy, tỉnh Mỹ tho lập Minh-Thiện Đàn. Nay, trong lúc
Đạo Cao-Đài bị khảo đảo dồn dập, Minh-Thiện-Đàn không
được trông nom tới, có vẻ suy tàn, nên khi Đức Hộ Pháp đến
hợp nhứt hai nhóm cầu Cơ là Hồng-đăng-đàn và Bạch đăng
đàn lại để phục hưng Minh-Thiện-Đàn thì Đức Ngài làm
Chưởng-Quản đồng thời cũng lập Phạm-Môn. Khi ấy, Đức
Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cho bài thi về Phạm Môn,
sau Đức Hộ Pháp giải trong bài thuyết Đạo:
Phạm-Môn là gì? Do nơi đâu mà nảy sanh ra Phạm Môn? "Phạm-môn là cửa Phật; Phạm là Phật, môn là cửa, tức là cửa
Phật, thật-hành là nhà Phật. Trong Thánh-ngôn hiệp tuyển
trang thứ 119 về khỏan thi văn dạy Đạo, có một bài thi tứ
tuyệt, chính mình Đức Chí-Tôn giáng cho như vầy:
Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

醒悟舍身在梵門
勸修後日度生魂
無勞不復回眞命
醒世其身得正尊

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm-môn là nghĩa gì? Nghĩa là ChíTôn kêu cả con cái của Đức Chí-Tôn thức giấc cho mau hiến
thân vào cửa Phạm.
Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn nghĩa là khuyên chúng
sanh nên ráng tu-hành tùng khuôn viên kỷ-luật nhà Phật, thì
ngày kia linh hồn được siêu thăng thoát hóa.
Vô lao bất phục hồi chơn mạng là Đức Chí-Tôn dạy con cái
của Ngài nếu không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì
không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ được.
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn là nhằm lúc thế kỷ hai mươi
này, thời kỳ Đức Chí-Tôn rộng mở cửa Phật độ tòan con cái
của Ngài, chỉ khuyên chúng ta ráng tu tỉnh ngộ, huỷ cả hành-vi
của thế sự, đem thân vào cửa Phạm chịu nâu sồng, khổ hạnh
cho đặng thì tự-nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy...Bài thi này
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chính Đức Chí-Tôn giáng dạy trong Thánh-ngôn hiệp tuyển hai
mươi mấy năm trường; song le, ít ai để ý tìm hiểu nghĩa lý sâu
xa có ẩn nhiều huyền-vi mầu-nhiệm của Đạo. Do bởi tấm màn
bí-mật nên khó nỗi truy tầm, song cũng có lắm người vén
được màn bí-mật ấy, nên ngày nay nhơn-sanh mới hưởng
được giọt nước Cam-lồ của Đức Chí-Tôn cho tòan nhơn-loại.
Đời quá bạo tàn cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở Đạo
cho con cái của Ngài biết; các ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật
đều tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao nhiêu lại càng mất
bấy nhiêu. Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn
xuống thế mở Đạo thì Đức Chí Tôn mới hỏi rằng:
- Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí-pháp trước hay
là mở thể-pháp trước?
Bần-Đạo mới trả lời: - Xin mở Bí-pháp trước
Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trước thì phải khổ đa! Đang
lúc đời đang cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở Bí-pháp trước cả sự
bí-mật huyền-vi của Đạo, đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại, thì mối Đạo phải ra thế nào? Vì thế nên mở thể-pháp
trước, dù cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cả cơ thể
hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại. Xin miễn là mặt Bípháp còn là Đạo còn" (ĐHP 30-5-Quí-tỵ 1953)
2- Lập Hồng thệ khi vào Phạm môn:
Bấy giờ, nhân sự nghe theo Đức Hộ Pháp vào Phạm Môn
ngày càng đông nên cần phải mở Lương điền ra các Tỉnh khác
nữa.
Ngày 03-01 năm Nhâm-Thân (Thứ Hai: 8-2-1932)
Tất cả người Phạm Môn lập Hồng thệ "Đào Viên Pháp" quì
trước Thiên bàn Đức Chí-Tôn mà thề rằng:
"Tôi, (Họ, Tên, Tuổi) thề rằng từ nay coi Phạm Môn như ruột
thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi liều
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mình với anh em tôi. Nếu ngày sau tôi thất nguyện, quyền
Thiêng liêng sẽ hành pháp Tận đoạ Tam đồ bất năng thoát tục
và Thầy tôi không nhìn nhận tôi nữa".
Thoạt đầu, nhóm thực dân Pháp nghi rằng Đức Hộ Pháp sẽ
lập ra Chi Phái Cao-Đài mới, để đối kháng với ba ông Quyền
Đầu Sư: Trang, Tương và Thơ đúng như ý đồ của Pháp hoạch
định, do đó chúng mới để yên cho Minh-Thiện-Đàn phát triển.
Đến khi thấy thành lập Phạm Môn, ban qui điều; phân nhiệm
tổ chức, phát triển hậu cần. Bấy giờ thực dân Pháp sinh lo
ngại nên quyết dẹp Phạm Môn. Chúng xúi giục những thân
nhân của nhóm người theo Phạm Môn kiện Đức Hộ Pháp ra
Toà về tội "dụ dỗ con em của họ bỏ quên tộc họ của mình mà
tôn thờ họ Phạm", phá hoại phong hoá Việt-Nam, xúc phạm
Tông đường của họ.
3- Đức Hộ Pháp ra Toà trả lời về Phạm Môn:
Trước Toà, Đức Hộ Pháp giải thích rằng:
Câu 1: Chữ Phạm có nhiều nghĩa trong lối viết chữ Nho, mà
chữ Phạm 梵 đây là Phật, gồm có lâm 林 trên và phàm 凡
dưới. Tóm lại: Phạm Môn là cửa Phật, chứ không phải là tộc
họ Phạm của Ngài (Phạm Công Tắc).
Câu 2: Khi vào Phạm Môn có buộc mỗi người phải làm Tờ
hiến thân, có cha mẹ, vợ chồng đồng ý ký tên mới nhận, thì
không có lý do gì ai dụ dỗ ai được.
Câu 3: Điều thứ nhì trong"Thập điều giới răn" của Phạm Môn
có qui định rõ "Phải trọn hiếu với Tông đường, phụ mẫu. Trọn
nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha mẹ, thì không thể bảo rằng
phá hoại luân lý, xúc phạm Tông đường được.
Toà không buộc tội về những lý do trên, lại xoay qua vấn đề
"Lập Hội đoàn" không xin phép.
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Đức Hộ Pháp chống án lên Toà Thượng Thẩm Sài gòn. Toà
Thượng Thẩm Sài gòn xử chung quyết "Y án Toà Sơ Thẩm".
Đức Ngài liền chống án lên Tối Cao pháp viện ở Thủ đô Paris
(Pháp). Đức Ngài uỷ quyền cho Ngài Bảo-Cô-Quân là Luật-Sư
Dương-Văn-Giáo thay mặt Đức Ngài lo việc chống án.
Kết quả: Tối cao pháp viện phán quyết: Trắng án! Bấy giờ,
Đức Ngài vẫn lo hoạt động Phạm Môn: một mặt bổ nhiệm 21
vị Phạm môn đi 21 Tỉnh (Thuở ấy miền Nam Việt-Nam chỉ có
21 Tỉnh mà thôi). Một mặt Ngài trở về Tây-Ninh lập Phạm
Nghiệp.
*Lời-phê về người Phạm-Môn:
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP: "Mấy em trong cửa Phạm-Môn
là Tông-Tộc của Phật, tức là Tông-Tộc Thiêng Liêng, Qua tạo
làm kiểu mẫu cho mấy em tạo Tông-Tộc phàm trần nghĩa là
gồm chung bá-tánh, chung-hiệp mỗi họ hầu lo bảo trọng Đạo
Đức và sanh sống cùng nhau, ấy là quyền sở-hữu của mấy
em về phần Đời không liên can chi đến Đạo, phòng định luậtpháp. Phải tạo Tổ-Đường mỗi họ rồi cầu-nguyện bắt thăm
đặng định trật-tự lớn nhỏ của các gia-đình. Tổ-Đình là hương
hỏa của Chí-Tôn, gắng sức làm cho thành tựu đặng nương
nhau mà sống và duy trì kiến-họ". Ngày 14-9-Mậu Tý HỘ
PHÁP (Ấn-Ký)
*Tờ phúc của Trưởng-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị Giáo Thiện
do Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hỉ-động Trí Huệ Cung.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP: "Trả cả mấy người nầy về HộiThánh Phước Thiện, cả người Phạm-Môn phải từ chức
Phước-Thiện trở về Phạm Môn, nếu còn mang chức-tước
Phạm-Môn từ bỏ" [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Anh Ba Lầu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của Cô-Nhi đặng
mua xe hơi đặng chở củi lò-gạch.
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ PHÁP: "Ông cố-vấn Phạm Môn cho
Lầu hay Hội-Thánh không phải chà Xã-Tri mà cho vay bạc".
[HỘ PHÁP (Ấn-Ký)]
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Phước Thiện là vốn Phạm Môn,
Phước Thiện là cửa Thiên đường Phật Tiên.
Phước Thiện thống nhứt qui nguyên,
Phước Thiện là vốn chuồng chiên của Trời.
Đôi Liễn Phạm Môn:
- PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp.
- MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền.
梵敎隨元救世度人行正法
門權定會除邪滅魅護眞傳
Đôi liễn nầy đặt tại cổng của Hộ Pháp Đường thường gọi là
đôi liễn Phạm Môn, vì có hai chữ đầu là PHẠM MÔN. Đôi liễn
nầy cũng thấy đặt phía sau ba cái ngai của Đức Hộ Pháp,
Thượng Phẩm, Thượng Sanh tại Đền-Thánh Tòa Thánh Tây
Ninh..Đây là biểu thị tôn chỉ của Phạm Môn tức Cửa Phật.
Giải thích:
Câu 1: Phật dạy, tùy theo thời gian mà cứu độ người đời, thực
hành chánh pháp (Phạm: Phật, chữ Phạm 梵 là Phật, khác với
chữ Phạm 范 là họ Phạm. Giáo: dạy. Tùy: theo. Nguơn: chữ
Nguơn của câu 1 đối với chữ Hội của câu 2. Nguơn Hội là chỉ
những khoảng thời gian dài. Theo Nho giáo của Trần Trọng
Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30 Vận, một Vận = 12
Thế, một Thế = 30 năm. Cứu thế: cứu đời. Độ nhơn: cứu giúp
người đời. Hành: làm. Chánh pháp: giáo lý chơn chánh)
Câu 2: Quyền hành nơi cửa Đạo là định ra cái thời gian để
diệt trừ tà mị yêu quái, bảo hộ chơn truyền. (Môn: cửa, chỉ cửa
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Đạo. Quyền: quyền hành. Trừ tà diệt mị: diệt trừ tà mị yêu
quái. Hộ: bảo vệ. Chơn truyền: truyền giáo lý chơn thật)
Phạm Môn thể hiện trước Đền bằng hình ảnh:
Hãy nhìn hai khu rừng thiên nhiên phía trước Đền Thánh, mỗi
khu rừng tượng một chữ Mộc 木 là cây, hai khu rừng là hai
chữ mộc đặt liền nhau thành ra chữ LÂM 林 là rừng. Đền
Thánh có dạng chữ Sơn 山. Vậy Sơn Lâm 山 林 chính là rừng
núi. Nay Chúa đã đến nơi này. Nơi Đại-Đồng-Xã cũng gọi là
cảnh phàm 凡 nếu họp với lâm 林 trên, phàm 凡 dưới, kết hợp
thành chữ Phạm 梵. Nhìn ra vòng rào Nội-ô có cả thảy 12 cửa,
mà cửa gọi là Môn 門 Vậy cảnh Toà-Thánh này chính là Phạm
môn 梵 門 là đất Phật vậy.
Đức Hộ Pháp nói: "Mấy em đã đặng ân Thiêng-liêng ban
thưởng do lòng đạo-đức của mấy em, nên mấy em được
hưởng sự vinh dự hôm nay là lập một sự nghiệp hữu hình cho
thiên hạ. Qua nhớ lại khi Đức Chí-Tôn vừa đến tức nhiên năm
1925 khi đó trong các Môn Đệ của Ngài, Qua chẳng biết mỗi
người đã lãnh sứ mạng đặc biệt riêng nhau làm sao! Đức Chí
Tôn đến với họ một cách riêng biệt thế nào Qua không hiểu.
Chỉ Qua biết phận sự của Qua là Đại Từ Phụ giao phó với một
lời yếu thiết như thế này:
- Tắc, Đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại
khổ đến tinh thần nữa, nạn của nhơn loại tương tàn tương sát
sắp đến. Thầy giao cho con một cây Cờ Cứu Khổ, chẳng phải
cứu khổ tinh thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn
hết là điều ấy Thầy giao phó cho con, nhưng mà con phải
hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể xác.
Thầy nói rõ Thầy giao cho một gánh Đạo và Đời. Thật sự ra
Bần Đạo xin thú thật, gánh của Đạo chẳng hề khi nào làm cho
Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời Ngài giao phó nó
nặng nề hơn hết. Mấy em Nam, Nữ nghĩ coi; một lời tiên tri
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trước kia nó hiện tượng hôm nay ra thể nào, mấy em biết cái
quyền linh vô biên của Đấng cầm quyền thưởng phạt vô hình
nó mạnh mẽ và chơn thật thế nào? Bởi cớ cho nên khi Đạo
mới phôi thai thì các quỷ quyền toan diệt Đạo. Buổi sơ sanh
Đạo yếu ớt, bạc nhược, ngu dại, dốt nát thế nào, nên bị nó
giục cho thiên hạ dùng cả năng lực quyền hành của mình toan
tiêu diệt cho kỳ đặng Đạo. Hồ đồ mưu chia rẻ làm cho trong
Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn phải ly tán, Anh nghịch Em, Em
bất hòa với Anh, cả nền Đạo chinh nghiêng đảo ngược.
Gánh một chức vụ Hộ Pháp cầm cả Luật Pháp của Đạo,
không lẽ Qua ngồi ngó đặng chịu tội cùng Đức Chí Tôn. Qua
phải tìm phương giải quyết đem chữ HÒA của Đức Chí Tôn
muốn ấy đặng làm căn bản. Bởi cớ cho nên mới sản xuất ra
Phạm-Môn và Qui-thiện. Thiên hạ nói Qua lấy Tộc Qua là
Phạm, tức nhiên lập cái đảng-phái cho họ Phạm. Qua hỏi:
Thiên hạ đã tuyên-truyền dối trá ấy đặng đánh đổ cả uy-tín của
Qua như thế nào, Qua chưa hề trả lời cho ai hết, dầu cho
quyền hành buổi nọ rất mạnh-mẽ đòi phen đem đến Luật hình,
mà chính mình Qua cũng chưa nói cho họ biết nghĩa lý PhạmMôn là gì? Hôm nay mấy em biết chưa? Có lẽ phần nhiều mấy
em đã biết, Phạm ấy là Phật, Phạm Môn là cửa Phật, nói rõ
hơn nữa là cửa Tu Chơn của Đạo, cửa Bảo-thủ Chơn Pháp
của Chí Tôn. Còn Qui Thiện thế nào Qua chưa nói ra cho thiệt
tướng.
Thiên hạ đều hung bạo, vì lẽ hung bạo làm cho anh nghịch
em, em hận anh, trong cửa Đạo không có một vẻ chi là Đạo
hết. Lập trường Qui-thiện là cốt yếu đem lòng lành của toàn
thể con cái Đức Chí-Tôn hiệp nhứt cùng nhau làm một đặng
bảo thủ Chơn Truyền của Đạo. Buổi đầu tiên nó sản xuất tại
nơi Mỹ-Tho, Qua lập "Khổ Hiền Trang" mấy em biết hai chữ
Khổ Hiền ý định Qua thế nào không? Trong bảy mươi hai anh
em chung sức cùng nhau mà làm đầu trường Qui Thiện ấy là
Đinh Công Trứ vẫn là một trong đó vậy. Nhờ cả sự giáo hóa
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của Qua cái nghĩa lý tối yếu, tối trọng của Chơn Pháp Đức Chí
Tôn Qua giao lại cho nó, để làm thế nào cho thiên hạ hết
thống khổ về tinh thần lẫn vật chất. Sự biết Đạo của ĐinhCông-Trứ là vậy. Tưởng cũng như Qua đã bị các nạn-nhân
của các lực lượng quyền Đạo luôn quyền Đời. Buổi nọ thiên
hạ tuyên truyền dối trá thì Đinh-Công-Trứ cũng bị nạn ấy. Qua
đã bị thiên hạ chê là lo Đời hơn lo Đạo, thì Đinh công-Trứ cũng
vậy, thiên hạ nói nó cũng như Qua lo Đời hơn lo Đạo. Mấy em
ôi! Trong buổi phong ba bão táp, nhơn loại ở trong sông mê bể
khổ, một con thuyền Bát-Nhã chưa tạo thành đặng độ-rỗi họ, ít
nữa mấy em cùng Qua cố gắng tạo cho thành đặng cứu vớt
khổ não của họ đặng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiên hạ thấy
mấy em khổ-não, cái khổ ấy nó đã làm cho Qua đổ biết bao
nhiêu giọt huyết lệ từ khi mới biết Đạo."
Phạm Môn thọ nạn:
Ngày 16-10-Qúi Dậu (dl: 3-1-1933) anh em dựng nhà lớn tại
sở Trường Hòa để làm Nhà Thờ. Vụ nầy có thân quyến của
anh em Phạm Môn rất đông (lối 500 người). Bảy giờ sáng khởi
sự, thợ mộc đang chỉnh đốn kèo cột để đóng đòn tay thì bỗng
đâu có ông Phủ Sửu chủ Quận Châu Thành Tây Ninh đi với 5
người lính và Hương-Thân Hương ở Chà Là vô tới. Anh em
rất lo sợ. Thầy ra bắt tay Quận Sửu chào hỏi, ông Sửu chào lại
và quở rằng: Làm gì đông dữ vậy? - Dựng nhà.
- Ông có xin phép không? Vì theo lịnh quan lớn chánh thì cuộc
hội họp quá 10 người phải xin phép. Còn bây giờ bốn, năm
trăm người mà không có phép nên tôi phải lập biên bản. Đọan
Quận Sửu kêu thầy đội vô làm biên bản liền. Lúc ông Quận nói
chuyện với Đức Hộ Pháp, anh em rút vô đám rừng phía sau
chỗ dựng nhà và trong hai đám mía lau bên hông cao khỏi
đầu. Khi lính kêu biên tên từng người thì chỉ còn lối 30 người.
Quận Sửu nổi giận hét lớn: "Cho mấy người giỏi trốn, rồi đây
sẽ biết". Kế bắt Thầy ký tên vào biên bản rồi ra xe về liền.
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Quận Sửu đi xe hơi từ Tây Ninh đến Chà Là, kế đi xe bò đến
sở Phạm Môn Trường Hòa.
Gần tết Qúi Dậu (1933) ông trưởng Tâm (xếp lính Tây Ninh) đi
với năm người nữa, đi tới Hộ Pháp Đường trình giấy Chánh
Thanh Biện Tây Ninh cho lính xét nhà. Họ tịch thu:
- Hồ sơ hiến thân của cả Phạm Môn.
- Văn thơ của Đạo.
- Văn thơ của đời (Mật thơ của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở
Nhật, của Nguyễn Hải Thần ở Tàu, cùng các tài liệu chính trị
khác).
Hai tháng sau có lịnh đóng cửa các sở Phạm Môn, mỗi Nhà
Sở đều dựng một tấm bảng: "Niêm cửa lại vì lập hội không xin
phép trước". Trát Tòa đòi Đức Hộ Pháp và các Chủ sở Phạm
Môn. Đức Quyền Giáo Tông cũng theo ủng hộ tinh thần. Tòa
kêu Đức Ngài ra trước buộc tội lập hội riêng mà không xin
phép. Đức Quyền Giáo Tông xác nhận các Sở nầy là của
chung của Đạo Cao Đài chớ không phải của riêng. Tòa phạt
mỗi vị Chủ sở 18 quan (18 frances) lối 20 đồng, còn Đạo sở
mỗi người 10 quan. Thầy dạy anh em ký tên chống án lên Tòa
Thượng Thẩm Sài-gòn. Tòa Sài-gòn cũng xử y án Tòa Tây
Ninh. Luật Sư Trương Văn Giáo (Bảo Cô Quân) của Đạo biểu
anh em chống án qua Pháp. Tòa Tối Cao của Pháp xử trắng
án. Tuy được trắng án nhưng các sở Phạm Môn không được
hoạt động công khai, kể như từ đây bị đóng cửa vĩnh viễn.
Công nghiệp của Phạm-Môn:
Đức Hộ Pháp nói: "Buổi nọ Phạm Môn cũng bị đuổi ra khỏi
Đền Thánh, Thầy trò dắt nhau mua miếng đất tạo nên Phạm
Nghiệp làm cho Đạo sống trở lại…Trong số 72 Môn Đệ của
Bần Đạo, thật sự hành Đạo chỉ có 26 đứa mà nghiệp Đạo hôm
nay được thành tướng dường này.
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"Họ nghịch nhau cho đến nước, Thầy trò Phạm Môn không có
gì hết, để lại bao nhiêu người Môn Đệ thiên hạ lại gọi rằng Tả
Đạo Bàng Môn, lập phe lập phái đi đầu cáo Pháp. Pháp bắt
Phạm Môn đem ra tòa xử nào phạt vạ, nào tù tội, làm cho Đạo
buổi nọ phải chết, cho đến những kẻ chứa Đức Cao Thượng
Phẩm cũng không đặng và những người trọn hiến thân hy sinh
vì Đạo cũng bị thiên hạ xô đuổi.
May thay! "Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn" nhất là Đức
Chí Tôn ở bên mình nên những mâu thuẫn phá hoại không
thành tựu gì hết...
Nếu không có Phạm-Môn thì Đền Thánh không thành tựu, nếu
không có Phạm Môn thì nền Đạo Cao Đài đã chết rồi".
Hai câu chuyện liên quan mật thiết về vấn đề Phạm Môn
Câu chuyện 1:
Hôm nọ xin Đức Hộ Pháp trục Thần và cân Thần cho anh em
Phạm Môn; ông Trịnh Phong Cương đến gặp Đức Ngài tại Hộ
Pháp Đường và trình ý kiến:
"Bạch Thầy, xin Thầy cho chúng con được hưởng phép cân
Thần như mấy vị ở Khổ Hiền Trang".
Đức Ngài nói: Phạm môn mấy em ở đây hơn mấy đứa Khổ
Hiền Trang, vì mấy em hữu phước được gần Qua hơn, cái gì
Qua cũng để ý chỉ dạy nhiều, vì gặp mặt trò chuyện hằng
ngày. Còn ở Phú-Mỹ xa Qua, nên Qua phải trục Thần, cân
Thần để chọn lựa đứa nào có căn có duyên mới được.
Lưu ý: Khổ Hiền Trang ở Phú Mỹ, Mỹ Tho. Phạm Môn này
được Đức Hộ Pháp trục Thần, cân Thần, lập thệ mới được dự
"Đào Viên Pháp".
Tây Ninh Phạm Môn ở đây: Không có trục Thần, cân Thần, ai
cũng xin vào được miễn là đồng ý xin vào và được lập thệ dự
"Đào Viên Pháp".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Câu chuyện 2:
Một hôm đang nghỉ trưa, lúc khai phá rừng để cất Khách Đình,
Đức Hộ Pháp ngồi trên võng. Hai anh em ông Phạm Duy Hoai
đến chỗ Ngài ngồi, lạy hai lạy rồi thưa: "Bạch Thầy, con ở Khổ
Hiền Trang xin Thầy cho hai anh em con vào Phạm Môn với
anh em. Đức Ngài ngồi lặng thinh hồi lâu, ngó quanh rồi nói:
Cái Phạm Môn của Đức Chí Tôn thì Qua không biết định cho
ai, chớ Phạm Môn của Qua lập dầu ở đây hay mấy con ở Khổ
Hiền Trang cũng vậy mà thôi".
Đức Hộ Pháp giải: "Cái Phạm Môn của Đức Chí Tôn là 500 vị
La Hán lãnh lịnh ở Cực Lạc Quốc theo Ngài, trợ giúp Ngài
trong việc lập Đạo".
Phạm-Môn của Hộ Pháp lập dầu ở Phú-Mỹ Khổ Hiền Trang
Mỹ-Tho hay ở Tây-Ninh thì cũng vậy mà thôi. Chỉ khác là ở
Phú-Mỹ thì Cân-Thần còn Ở Tây-Ninh thì không cần phải CânThần.
Còn Phạm-Môn của Chí-Tôn định riêng cho Ngài gồm 500 Vị
La-Hán thì Hộ Pháp không biết được, có nghĩa là Chí Tôn định
riêng cho Ngôi Ba của Chí-Tôn sau nầy thì Hộ Pháp không
biết được, mà chỉ biết những vị của Hộ Pháp lập mà thôi. Cho
nên Hộ Pháp lặng thinh hồi lâu, ngó quanh rồi nói: "Cái PhạmMôn của Đức Chí-Tôn thì Qua không biết định cho ai, chớ
Phạm-Môn của Qua lập dầu ở đây hay mấy con ở Khổ HiềnTrang cũng vậy mà thôi"; là vậy đó.!

PHẠM NGHIỆP
梵業
Đức Hộ Pháp, Ngài dẫn giải đây chính là sự nghiệp của người
tu theo tinh thần của Đạo Cao-Đài tức là Phật giáo chấn hưng,
nên cũng còn gọi là PHẠM NGHIỆP
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Ngày 15 tháng 8 Mậu Thìn (Thứ Sáu: 28-9-1928)
Đức Hộ Pháp trở về nơi Trường đua, làng Trường Hoà, quận
Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh mua một phần đất lập Phạm
Nghiệp. Mục đích lập Phạm nghiệp là để cho thành phần đối
lập trong Đạo Cao Đài giờ này họ chỉ chú ý vào đấy (Một hình
thức dương đông kích tây). Ngoài ra Ngài còn lo tiến nhanh tổ
chức các sở Lương điền Phạm môn thuộc Tỉnh Tây-Ninh nữa.
…Bấy giờ trước sự im lặng của Đức Quyền Giáo Tông, sự tích
cực hoạt động của Đức Hộ Pháp, nhóm người đối nghịch cũng
rất lo ngại, nên quyết ra lịnh "Truất phế" ngay những vị này.
Nhưng Chánh giáo bao giờ cũng thắng tà mưu, thế mới thấy
giá trị của Cơ quan Phước Thiện là dường nào!
1-Tạo Phạm Nghiệp: Năm Kỷ-Tỵ (1929) ngôi nhà đầu tiên
Đức Hộ Pháp đặt ông Lễ Sanh Thượng Nguơn Thanh lãnh
khoán, khi làm xong kéo tới dựng lên tại Trường Đua, xã Hiệp
Ninh, Quận Châu Thành (Tây Ninh). Nhà cột cây lợp tranh. Có
một số người vào làm công quả, Đức Hộ Pháp ra lệnh: Em
nào muốn TU phải làm tờ hiến thân vào Phạm Môn trọn đời,
có cha mẹ, vợ con đồng ý thì Hội Thánh mới thâu. Ngài mướn
sở ruộng của Bà Phối Sư Lâm Hương Thanh tại Bến Sỏi, bổ
ông Võ Văn Lên làm Chủ-sở để trồng lúa. Đức Thầy dạy anh
em về Tòa Thánh lập Sở thứ nhì là Sở Khách Đình kế lộ
Phước-Đức Cù, chủ sở là Nguyễn Văn Lư.
Năm Canh Ngọ 1930, Sở thứ 3 được mở tại Tầm Lạnh tại xã
Trường Hòa do ông Lê Văn Lưu làm Chủ sở, làm rẫy và
ruộng. Sở nầy do ông Phạm Văn Màng (sau đắc Phối Thánh)
lãnh nhiệm vụ coi lối 40 người Miên và Việt; ông Lại Văn Sắc
coi về lương thực. Khi mới đến anh em phải ở tạm nhà của Út
Giáp (Phạm Văn Giáp) và nhờ ông nầy giúp đỡ mọi việc. Ngày
ra công cày đầu tiên Đức Thầy cầm cày đi 3 vòng rồi trao lại
cho anh em ở Sở. Ngài còn ra điều kiện cả Phạm Môn phải
học thuộc lòng Thập Điều Giới Răn nữa.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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2-Thập Điều Giới Răn:
1.
2.
.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Phải tuân y luật pháp chơn truyền của Chí Tôn.
Phải trọn hiếu với Tông Đường Phụ Mẫu, trọn nghĩa vợ
chồng, vẹn phận làm cha.
Phải trọn giữ trai giới.
Phải xa lánh các đảng phái.
Phải thật hành Phước Thiện, nuôi người già, dưỡng trẻ
thơ.
Không đặng thâu của chúng sanh.
Coi anh em đồng Đạo như ruột thịt.
Không đặng bội sự phản bạn.
Phải ở như Thánh Hiền, đừng phạm tội vọng công bội
đức.
Phải thương yêu loài người và loài vật, kính trọng mạng
sanh vừa theo tánh chất của Chí Tôn là Chúa sự sống.

Đến năm Tân Mùi (1931) Thầy dạy tạo Sở thứ 4 kêu là Sở
Giang Tân kế mé sông Vàm-Cỏ-Đông thuộc xã Trường Hòa
do ông Trịnh Phong Cương làm Chủ sở (sau nầy ông Cương
làm Chưởng Quản Hội Thánh Phước Thiện).
Sở thứ 5 kêu là Sở Nam Công Nghệ gần ngã 3 Suối Đá, ChàLà, tại nách đường đi vô Thái-Bình Thán- Địa do ông Võ Văn
Đợi tự Đại làm Chủ sở (sau ông Đại làm Sư Trưởng Vạn Pháp
Cung)
Sở thứ 6 kêu là Sở Nữ Công Nghệ gần ngã tư Ao Hồ, gần cửa
số 7 ngoại ô Thánh Địa do ông Đinh Văn Tiết, Chủ sở. Sở thứ
7 kêu là Sở Dưỡng-Lão-Đường, gần Ngã Tư Ao Hồ (nền nhà
Sở Dưỡng Lão là Đền Thờ Phật-Mẫu Đệ Tam ngày nay) do
ông Võ Văn Chi làm Chủ sở.
Trên đây là những Sở đầu tiên của Phạm Môn lập tại Tây
Ninh.
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3- Đôi liễn Phạm Nghiệp: Nhà sở cũng được trùng tu làm
cửa ngõ đề hai chữ "Phạm Nghiệp". Hai bên có đôi liễn.
- PHẠM nghiệp thừa nhàn lợi lộc công danh vô sở dụng.
- MÔN quan tích đạo tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu.
梵業承閒利祿功名無所用
門關積道精神法寶有箕裘
Đôi liễn nầy do Đức Phạm Hộ Pháp viết ra và Đức Ngài cho
đặt lên cổng của ngôi nhà Phạm Nghiệp vừa mới cất xong.
Phạm nghiệp là cơ sở đầu tiên của Phạm Môn, do Đức Ngài
lập ra vào năm 1929 tại phần đất nằm bên quốc lộ 22, khoảng
giữa Giang Tân và Thị xã Tây Ninh, như trên đã nói. Hai chữ
đầu của đôi liễn là PHẠM NGHIỆP, nên Phạm Nghiệp chính là
Phạm Môn, mà Phạm Môn cũng là Phạm Nghiệp.
Giải thích
Câu 1: Sự nghiệp của Phật, thừa lúc nhàn, lợi lộc và công
danh đều không cần dùng đến. (Phạm: Phật. Phạm nghiệp: sự
nghiệp của Phật. (Đừng hiểu lầm là sự nghiệp của dòng họ
Phạm). Thừa nhàn: nhơn vào lúc nhàn. Lợi lộc: những món lợi
nói chung. Công danh: có sự nghiệp và địa vị cao trong xã hội.
Vô: không. Sở dụng: cái công dụng của nó)
Câu 2: Cơ quan chứa đạo đức, tinh thần và pháp bửu truyền
lại được người sau noi theo. (Môn: cửa. Quan: cơ quan. Tích
đạo: chứa đạo đức. Tinh thần: phần sáng suốt thiêng liêng.
Pháp bửu: cái pháp quí báu. Cơ cầu: con cháu nối theo cái
nghề nghiệp do cha ông truyền lại)
Số người theo ngày càng đông đến nỗi phải cất thêm nhiều
nhà cửa bằng tranh lá tạm mới có đủ chỗ cho người đến học
Đạo thuộc Phạm Môn lúc bấy giờ. Khi có số đông người thì
phải có qui điều giới luật là đương nhiên.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHẠM NGŨ GIỚI CẤM
Tờ Phúc số 56 của Bà Phối-Sư Hương-Hiếu nói về vụ: PhóTrị-Sự: Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải phạm vào NgũGiới-Cấm điều thứ ba tại phòng cô Đầu Tộc, Sa-Đéc.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Quyền Ngọc Chánh Phối-Sư
về phần bên Nam. Nữ Chánh-Phối-Sư về bên Nữ ra lịnh cho
hai Chức Việc Phan-Thị Kim-Anh và Trần-Văn-Phải tức-cấp ra
khỏi Thánh-Thất rồi đợi khi Pháp-Chánh định đủ luật-hình sẽ
cất-chức của người ấy, từ đây nên ra Huấn-Lịnh cho Nam Nữ
nơi các Thánh-thất không nên chung-lộn, xu-bồ xu bộn nhau
nữa. Luật Thiên-Nhiên đã định vậy, hễ Nam-Nữ là phải khắnkhít nhau, yêu-ái cho nhau như nam-châm với sắt mới tạo đời
mãi-mãi truyền-lưu đặng, luật ấy rất mạnh-mẽ, trước Quyền
Thiêng-Liêng là điều vô-tội, song Nhơn-Đạo đã định-luật cho
khỏi sa vào thú-tánh. Đời chưa hiểu thông Chơn Pháp và vẫn
bao giờ cũng mê-tín tự-tôn, ta vì đó mới giữ-gìn nghiêm-luật,
chớ chơn-lý vốn là khác hẳn. Đạo bao giờ cũng chịu khổ vì lẽ
ấy, vì phải tùng phàm tâm đặng tạo nên Thánh Đạo, có khi sự
thái-quá tùng phàm làm cho ta nhiều phen hổ thẹn vì sai-lạc
đạo đức tinh-thần, nhưng phải chịu chớ chưa đến buổi sửa-cải
đặng, có nói với nhơn-sanh cũng chưa biết nghe biết hiểu, nói
ra thêm vô-ích". [HỘ PHÁP (Ấn-Ký)]

PHẠM PHỦ TỪ
范府祠
Phạm Phủ Từ là ngôi nhà lớn dùng làm nơi thờ phượng tổ
tiên của dòng họ Phạm. (Phủ Từ là ngôi nhà lớn dùng làm nơi
thờ phượng tổ tiên của một dòng họ. Phạm: họ Phạm. Phủ:
ngôi nhà lớn. Từ: nhà thờ.)
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Nơi Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Thánh
khuyến khích những người có cùng chung một Họ, cả nam và
nữ, xúm nhau cất một ngôi nhà chung làm nơi thờ phượng tổ
tiên của dòng họ mình.
Họ Phạm thì có Phạm Phủ Từ. Họ Lê thì có Lê Phủ Từ. Họ Bùi
thì có Bùi Phủ Từ. Họ Huỳnh có Huỳnh Phủ Từ....
Phạm Phủ Từ được xây dựng ở gần Trí Giác Cung.
Nơi cổng của Phạm Phủ Từ có đặt đôi liễn:
Thuận hòa nghinh nhập thất,
Phản loạn cấm lai môn.
順和迎入室
反亂禁來門
Nghĩa là: Người biết đối xử với nhau bằng lẽ đạo là biết thuận
hòa, yêu thương nhau thì được nghinh đón tiếp vào nhà. Còn
những kẻ làm phản loạn thì cấm đến cửa.
* Đôi liễn bên bàn thờ Nội Tông Phạm phủ:
Phạm phủ ân thâm thiên cổ tại,
Từ đường nghĩa trọng bá niên tồn.
范府恩深千古在
祠堂義重百年存
Có nghĩa rằng: Ơn sâu của nhà họ Phạm ngàn xưa tại đây,
Nhà thờ Tổ tiên nghĩa nặng trăm năm còn.
* Đôi liễn bên bàn thờ Ngoại Tông Phạm phủ:
Vạn đại lưu truyền ân tợ hải,
Thiên niên hương hỏa nghĩa cao sơn.
萬代留傳恩似海
千年香火義高山

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Nghĩa là: Muôn đời lưu truyền cái ơn lớn như biển, Ngàn năm
thờ cúng cái nghĩa cao như núi.
Lời phê của Đức Hộ Pháp ngày 14-9-Mậu Tý (1948):
"Mấy em trong cửa Phạm Môn là tông tộc của Phật, tức là
tông tộc Thiêng liêng. Qua tạo làm kiểu mẫu cho mấy em tạo
Tông tộc phàm trần, nghĩa là gồm chung bá tánh, chung hiệp
mỗi Họ hầu lo bảo trọng đạo đức và sanh sống cùng nhau. Ấy
là quyền sở hữu của mấy em về phần đời, không liên can chi
đến Đạo, phòng định luật pháp.
Phải tạo Tổ Đường của mỗi Họ, rồi cầu nguyện bắt thăm đặng
định trật tự lớn nhỏ của các gia đình.
Tổ Đình là hương hỏa của Chí Tôn, gắng sức làm cho thành
tựu đặng nương nhau mà sống và duy trì kiếng Họ."
HỘI VỀ VẤN ĐỀ PHẠM PHỦ TỪ.
Đức Hộ Pháp thuyết tại Trí Giác Cung ngày 25-02 năm Nhâm
Thìn (1952):
"Ngày hôm nay Bần Đạo vào hội đây chẳng phải lấy danh thể
Hộ Pháp, chỉ lấy danh thể Phạm Công Tắc mà thôi. Bần Đạo
đến giữa Tông Đường của Bần Đạo, lấy một tình anh em cốt
nhục mà thôi. Chỉ định về Đạo, Phạm Phủ Từ cốt yếu là do
ông anh thứ bảy của Bần Đạo và chị thứ sáu của Bần Đạo đề
xướng, Bần Đạo để trọn quyền cho hai người ấy, chúng ta có
thể gọi là đàn anh chị, phần niên kỷ, phần tâm đức đối lại Tông
Đường ta thế nào, Bần Đạo giải quyết để trọn tín nhiệm trong
hai người ấy, thiệt hiện cho được một Đạo Nhơn Luân của
chúng ta. Chữ hiếu là đứng đầu hết, không trọn hiếu không thể
gì làm mọi điều khác được, chúng ta muốn có một nghiệp Đạo
của mình cho đặng tận thiện tận mỹ vĩ đại, có thể nói rằng ta
muốn cho danh thể tồn tại nơi mặt thế này bền bỉ lâu dài; đại
nghiệp thiệt của chúng ta là đấy. Về nghiệp đạo đức tinh thần
các bậc tiền bối của ta có nói rằng: "Lập thân hành đạo dương
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danh ư hậu thế", ta có thể làm Đạo lập thân danh ta được mà
phải có hiếu trước đã, do trọn hiếu mới làm được vậy. Hiếu là
căn bản đầu tiên hơn hết. Phạm Thủ Từ chúng ta mà tạo dựng
được có nhiều điều ích lợi một trong Tông Phạm ta còn ở rải
rác khắp nơi; cả thảy đều biết rằng dòng Phạm Vi, dòng Phạm
Đăng, tưởng không ai còn lạ gì. Dòng họ Phạm ấy đã có phủ
thờ tại kinh đô Triều Nam ta bây giờ, thì trong kiến Phạm của
chúng ta từ Nam chí Bắc rải rác rất nhiều. Chúng ta không kể
Tông Đường chúng ta do nơi Bắc Việt, tức nhiên do nơi bên
Tàu sản xuất ra. Tông Đường của chúng ta còn nơi Bắc Tam
Tỉnh tức nhiên nước Tàu máu mủ của chúng ta còn trong đấy.
Tạo Phạm Phủ Từ chẳng phải riêng trong cửa Đạo hay nội
trong nước Việt Nam mà thôi. Chúng ta có thể ngó tới Bắc
Việt, ngó tới Trung Hoa, Tông Đường của ta ở mé biển nữa
thành thử một cơ quan vĩ đại. Miếng gạch đầu tiên chúng ta để
đây chẳng qua một cục gạch đầu tiên mà thôi, Bần Đạo dám
chắc tương lai phủ thờ, giờ phút nầy nếu như quả chúng ta tin
rằng đặc ân Đức Chí Tôn ban thưởng, trong Tông Chi máu mủ
của chúng ta lại xuất hiện ra một người cầm giềng mối Đạo,
một người có thể nắm trọn cả cửa Đạo là một nền Đạo Tổ
Tiên nước Việt Nam để lại, tối cổ, con người đủ biết đặc ân
cao trọng quý hóa chẳng cần khoe khoang.
Tông Đường họ Phạm không thiệt hiện ra được thống nhứt cả
Tông Đường lại, đem chữ hiếu đặng nêu lên cho cả thảy bá
tộc kia coi gương làm theo. Bần Đạo dám chắc một điều
chúng ta dở quá, chúng ta thất phận đối với Thế Đạo chúng ta
mà chớ, có sang cả, vinh hiển, cao trọng một mớ anh em, còn
phần nhiều nghèo hèn, khó khăn khổ não, chúng ta không thể
chối được. Nếu chúng ta tạo Phạm Phủ Từ là nhà chung của
họ trong thời kỳ này, đặng sau con cháu của dòng họ chúng ta
nó đã có một đại nghiệp đặng làm trụ cốt cho nó. Nó thấy
Tông Đường của nó không hèn hạ, nó tự an ủi, tự nắm phần
sống một cách chơn chánh quí hóa không đến nỗi sa đọa thấp
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hèn. Cả Tông Đường chúng ta khỏi khổ nhục trông thấy nó vô
nhân nghĩa. Được đại nghiệp này dễ gì nó bỏ Đạo, dám chắc
không khi nào miếng gạch đầu tiên này thất bại bao giờ, tôi
dám chắc như thế và toàn cả Tông Đường ta trông mong lẽ đó
lắm. Biết Đạo, chúng ta làm đây vì hiếu mà làm và thật hành
đại nghĩa đối với cốt nhục Tông Đường chúng ta.
Ấy vậy giờ phút này chúng ta vì hiếu nghĩa mà làm. Hiếu nghĩa
là đầu hết của các mối Đạo đó, hiếu nghĩa mà thiệt hiện không
đặng, đứng trong cửa Đạo cũng như hình gỗ, dám chắc không
bao giờ hữu dụng được. Đứng trong cửa Đạo bền vững hay
chăng là do trường học trong Phủ Thờ này. Trường học đầu
tiên vô trường học Đạo lập thân danh để lại hậu thế, dìu dẫn
Tông Đường vinh quang vô tận, Đức Chí Tôn đã có ban rồi.
Chúng ta có thể đối với nhau cho bền vững, nắm cả ân điển
Thiêng liêng đặc biệt của Ngài ban cho trong cửa họ Phạm,
nắm vững chắc hạnh phúc đời đời, được hạnh phúc biết bao
nhiêu mà nói. Hạnh phúc Tông Đường biết bao nhiêu to lắm,
làm cho cả thảy đều thấy, trong bá tộc kia làm theo, hay, hay
là dở, mấy em vẽ nét mực đầu tiên đi.
Ấy vậy, giờ phút này mấy em Tông Đường của bá Tộc làm dở
cả, cả thảy đều dở, chẳng có Phủ Thờ, thờ Tông Tổ của mình
mãi mãi không cùng. Cho tới giờ phút này mấy em coi thiên hạ
đảo ngược, nhưng cả cái khuôn khổ Tông Đường bên Tàu vẫn
giữ nguyên vẹn một cách vững bền không lay động gì hết,
thấy có Đạo, thấy Đạo một cách đạo tâm. Kiến họ Phạm đã
vững chắc vì thấy kỹ trong khuôn khổ Tông Đường trọn nghĩa
bền vững không xao xuyến, thì không lực lượng gì hủy diệt
dòng họ này được.
Từ trước đến giờ Đạo Cao Đài lấy Tông Đường làm nền móng
cho Đạo Cao Đài, từ đây sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, sẽ càng
cao trọng hơn nữa. Không vì Đạo mà vì Tông Đường ta tạo
dựng rồi bá Tộc kia cũng làm, ngày kia ai không Đạo họ cũng
về Tộc họ. Luôn dịp mấy em tạo Phủ Thờ này công nghiệp
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mấy em đối với Đạo Cao Đài một cách gián tiếp đó vậy, mấy
em không thất Đạo, một gương vĩ đại đối với Đạo mà chớ.
Một điều cốt yếu hết thảy để trọn quyền cho mấy em bàn tính
công cử với nhau, kể từ hôm nay chúng ta hội với nhau trong
gia đình này, gia phổ của mình khai nạp, mỗi người đến nạp
gia phổ đem vào cuốn Livrét chung".

PHẠM PHÁP
Chú Giải Pháp Chánh Truyền: "Dầu cho Luật lệ ấy đã thuận ý
Giáo Tông đi nữa, thì Giáo Tông cũng không quyền phê chuẩn
tức thì, nhưng buộc phải giao lại cho Chưởng Pháp xét nét
trước đã. Trên đã có định quyền cho Chưởng Pháp rằng: Các
Luật lệ chẳng đủ ba vị phê chuẩn thì luật lệ ấy không đặng
phép ban hành.
Vậy thì Ðầu Sư và Giáo Tông chẳng đặng thuận tình với nhau
mà trái nghịch cùng Pháp Chánh Truyền, hễ đôi bên chẳng do
nơi Chưởng Pháp xét nét Luật lệ thì là phạm pháp: Mà hễ
phạm pháp thì dầu cho bực nào cũng khó tránh qua khỏi Luật
Tòa Tam Giáo".

PHẠM TĂNG (Tên)
Phạm Tăng cải Trời làm lếu: Phạm Tăng làm Quân Sư cho
Hạng Võ, biết được Lưu Bang và Hàn Tín sau nầy sẽ diệt
Hạng Võ, nên trong lúc Hạng Võ còn quyền thế mạnh, xúi
Hạng Võ giết chết Hàn Tín và Lưu Bang để trừ hậu họa,
nhưng Trời khiến Hạng Võ không làm. Ấy là do Tà tâm, tức là
lòng dạ không ngay thẳng, trái với chánh tâm, công tâm nên
khiến lòng người thán oán, giận hờn than thở, làm cho lòng
người bất bình với nhau, lắm phen phải chịu phát lạc tức là bị
đày đi xa, tất thảy đều do lòng người làm lệch cơ mầu của tạo
hoá
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Hễ là hạng hữu học, đủ đầy trí mưu thì còn phải lựa minh chúa
mà thờ. Nếu rủi thờ kẻ bạo chúa thì vì tội sát phạt sanh linh
làm khổ sở thiên hạ mình phải gánh lấy trách nhiệm, lãnh tội
liên quan Thiên Điều khó tránh. Đây là những lời hối tiếc của
Phạm Tăng vì lầm thế Hạng Võ mà chơn linh phải đọa đày,
ngàn năm chưa khuây khỏa.
Trong một đàn cơ năm 1934, Phạm Tăng giải bày:
"Chào chư Thiên Phong. Tiện sĩ đến có điều minh bạch và
luôn dịp theo bảo hộ Ngô Quân là Sở Bá Vương, đến cầu xin
chư quí vị giúp công độ rỗi, cầu nguyện Đức Chí Tôn tha thứ
tiền khiên tội khổ.
Tiếp Đạo:….
- Truy hồn Tệ Sĩ chẳng nỡ bỏ người, nên hằng theo bảo vệ.
Thảm thay! người cũng còn xem Bần Tăng theo hàng Thần Sĩ,
nên cam phận không nghe, đến ngày nay cũng chưa tỉnh
mộng.
Quyền Giáo Tông:……..
- Bậc chi mà đã là tội nhơn rồi đó Ngài.
Hộ Pháp:…
- Giáo hóa, khuyên nhủ cho người tỉnh hồn.
Hộ Pháp:…….
- Tệ Sĩ không phép đến gần, xin chư vị tiến dẫn.
Hộ Pháp :……
- Dạ đặng. Xin nghe Thi:
Lỡ bước đầu quân hóa lỡ thì,
Mấy ngàn năm những chịu ai bi.
Hồng Môn đoạt nghiệp liên can tội,
Bành xử thí quân đủ thất nghì.
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Đào mã Ly Sơn, Tần án định,
Đày binh Nhựt Bổn nghiệt còn ghi.
Diệt Lưu dám nghịch như Thiên ý,
Tái thế đền oan đã lắm kỳ.
Tiếp Đạo:…..
-Tệ Sĩ đặng vào phần tự giác nơi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
mà thôi."
Chúng ta thử hỏi chơn linh của Phạm Tăng không dám gần
Hạng Võ, lại đi cậy Đức Hộ Pháp làm trung gian để trình bày
quan niệm của mình hầu tỏ dấu ăn năn? Theo bài thuyết Đạo
của Đức Hộ Pháp trong đọan "Trọng Tương Vấn Hớn" thì Tiền
kiếp Hạng Võ. Hậu kiếp Quan Công. Quan Công nhờ tu
nơi Phổ Tịnh Thiền Sư nên được giác ngộ tâm hồn và đắc
Đạo, đoạt Phật-vị gọi là Phật Dà-Lam. Trong Tam Kỳ Phổ Độ
Ngài lại được phong Tam Trấn Oai Nghiêm nên quyền hạng
rất nên to tát. Vì quyền hạng đó mà Phạm Tăng không dám lại
gần nên phải nhờ Thiên Tôn Hộ Pháp bạch dùm. Nhơn dịp
nầy chúng ta cũng rõ thêm quyền hành của Đức Hộ Pháp nơi
cõi vô hình rất đỗi oai nghiêm cao trọng. Ngài thay mặt cho
các chơn linh trình bày những uẩn khúc, can thiệp cùng Ngọc
Hư để bênh vực họ, an ủi họ, định phận họ, làm Trạng Sư cho
vạn linh đoạt kiếp.
Quan sát bài thi chúng ta thấy được Phạm Tăng khai cả tội
tình của mình và đã lắm lần tái kiếp mà vẫn chưa trả hết nợ
trong mấy ngàn năm nay. Có lẽ tội nặng nhứt là tội giết hàng
binh của Tần Thủy Hòang (20 muôn) và sát luôn nhân dân bá
tánh Hàm Dương có mấy vạn người.
Tội tổ chức Hồng Môn Yến để giết Hớn Bái Công, nhờ Phàm
Khoái và Hạng Bá múa gươm che chở Bái Công cho nên cơ
mưu bại lộ, tà kế bất thành. Tần Thủy Hoàng đã chết mà còn
đào mã người thì thật là vô nhân Đạo. Cái án đày một số
người ra hoang đảo để sau nầy thành dân Nhựt Bổn là nghiệp
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nặng mà Phạm Tăng phải gánh. Đã tái thế lắm lần mà chưa
dứt oan khiên, ấy cũng tại ác tâm thâm nhiễm, xem mạng
người thua con sâu con kiến, nay lại trách Hạng Võ tại sao lại
không cho lại gần. Có lẽ hồn của 20 muôn binh và bá tánh
Hàm Dương vướng vít nên khó giải nghiệt. Cũng là lẽ công
bình máy Tạo.

PHẠM TẦN TRANH (Tên)
Phạm Tần Tranh là con gái thứ Tư cuả Ông Phạm Công Tắc
(Giáo chủ Đạo Cao-Đài). Bà hành Đạo được thăng phẩm Nữ
Chánh Phối Sư (Cửu-Trùng-Đài), điều hành về Nữ phái. Bà là
một trong số 247 người ký tên vào Tờ Khai Đạo

PHẠM THỆ
犯誓
E: To violate the oath
F: Violer le serment.
Phạm: đụng chạm, xâm lấn, người có tội. Thệ: lời thề. Phạm
thệ là vi phạm lời thề, tức là không giữ đúng lời Minh Thệ lúc
nhập môn cầu đạo (vi phạm lời thề).
Mỗi lần Minh Thệ thì có các Đấng thiêng liêng ghi tên vào Bộ
Thệ nơi cõi thiêng liêng. Nếu làm đúng lời Minh Thệ thì được
tưởng thưởng xứng đáng; ngược lại không làm đúng lời Minh
Thệ thì bị tội tình y như lời thề.

PHẠM THIÊN ĐIỀU
Thiên điều là Luật Trời. Thiên điều do chư Phật chư Tiên họp
tại Ngọc Hư Cung lập thành để cai trị toàn thể Càn khôn Vũ
trụ. Phạm Thiên điều là một trọng tội.
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Phạm Thiên điều là phạm vào điều Luật của trời. Trong cửa
Đạo hiện nay Tân Luật và Pháp Chánh Truyền ấy là Thiên
điều tại thế. Nếu phạm vào các Luật ấy tức là Phạm Thiên
điều.
"Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại
còn phạm Thiên điều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con
biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên điều
thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy thì Thầy cũng lấy
oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội
tình cho lắm. Phải có sợ mới có giữ mình, biết sợ phải biết giữ
mình. Phải hiểu rõ rằng: Thiên Ðịa vô tư, đừng ỷ là có Ðại Từ
Phụ mà lờn oai, nghe các con!"
Đức Hộ Pháp ân cần nhắc nhở: "Hôm nay Bần Ðạo chứng
chắc quả nhiên như vậy, cái năng lực của Ðạo hôm nay được
như thế là nhờ Ðức Lý Ðại Tiên cầm quyền Thiêng liêng vô
đối, nhờ Anh Cả của ta là Ðức Lý Giáo Tông điều khiển quyền
năng vô hình của Ngài, Bần Ðạo hôm nay mới đặng cái quyền
và năng lực bành trướng như thế này. Có một điều Bần Ðạo
dặn trước, những kẻ tưởng Ngài vô hình coi chừng Ngài,
những kẻ thiếu đức tin dám khi rẻ quyền linh của Ðạo, oai
quyền của Ngài, coi chừng Ngài trừng trị, những kẻ nào phạm
nhằm Thiên Ðiều, Bần Ðạo dám quả quyết khó tránh nơi tay
của Ngài. Các con cái Ðức Chí Tôn coi Ngài rất công bình.
Ngài dạy: Phải lập công, lập đức, lập ngôn, tức nhiên là "Tam
Lập". Ngài rất công bình, rất oai quyền. Thiên vị chúng ta nhờ
Ngài bảo vệ, không thế gì sơ sót. Ðức Chí Tôn coi Ngài cũng
như một Tướng Soái; oai quyền của Ngài lớn lắm. Ở nơi Ngọc
Hư Cung quyền của Ngài yếu trọng vĩ đại to tát lắm. Cả con
cái của Ngài cũng nên tin nơi Ngài, mong mỏi nơi Ngài để cả
ước vọng và đức tin nơi Ngài. Bần Ðạo xin khuyên một điều:
Lớn nhỏ phải yên tâm giữ Ðạo, đừng sơ sót nhứt là đừng có ỷ
công khi lịnh, coi chừng Ngài, Ngài trừng trị một cách oai
quyền, trước mắt Bần Ðạo đã thấy, hai mươi mấy năm lập
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Ðạo cùng Ngài, Bần Ðạo quả quyết như vậy. Chúng ta hãy để
trọn đức tin nơi Ngài một Ðấng công chánh oai quyền, nhưng
rất yêu ái. Chúng ta được Ngài bảo vệ cho thật là một sự an ủi
vĩ đại trong kiếp sanh của chúng ta đó vậy."
Ngày nay: "Có một Ðấng Chơn linh Tam Thế Chí Tôn, nhơn
loại đều biết tánh danh đó. Nhứt Thế BRAHMA Phật, tức nhiên
là Tạo Hóa, Nhị Thế CIVA Phật tức nhiên Tấn Hóa, Tam Thế
CHRISTNA Phật tức nhiên Bảo Tồn. Ðấng trọn quyền bảo tồn
ấy là lòng ái tuất thương sanh vậy. Vì cớ cho nên Ðức Chúa
Jésus Christ thương nhơn loại một cách nồng nàn thâm thúy,
Ngài đã ngó thấy Nhứt Kỳ Phổ Ðộ nhơn loại ký Hòa ước với
Chí Tôn mà đã bội ước, nên phạm Thiên Ðiều, nhơn quả
nhơn loại gớm ghiết, do nhơn quả ấy mà tội tình nhơn loại lưu
trữ đến ngày nay, Thánh Giáo gọi "tội tổ tông", chính mình
Ngài đến, đến với một xác thịt phàm phu, Ngài đến giơ tay để
ký đệ nhị hòa ước với Ðức Chí Tôn chịu tội cho nhơn loại, ký
đệ nhị hòa ước đặng dìu dắt chúng sanh trở về cùng Ðấng
Cha lành của họ tức nhiên là Ðức Chí Tôn, là Ðại Từ Phụ
chúng ta ngày nay đó vậy."

PHẠM THƯỢNG
犯上
E: To offend a superior.
F: Offenser un supérieur.
Phạm thượng là làm tổn thương danh dự của Chức sắc bề
trên, cấp lãnh đạo tinh thần tối cao (Phạm: đụng chạm, xâm
lấn, người có tội. Thượng: trên, người bề trên, cấp trên).
"Phạm thượng là một tội thuộc đệ tứ hình trong Thập hình của
Đức Lý Giáo Tông. Ai phạm vào điều nầy thì bị phạt ngưng
quyền từ 3 năm tới 5 năm."
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Thầy than: "Thầy đã lắm lúc nhọc nhằn chìu theo thế mà dẫn
bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở trần mà phạm
thượng đến Thầy và dằn thúc chư Môn đệ và chư chúng
sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại từ đại bi mà lập nền Ðạo thì sổ
của kẻ đặng vớt khỏi trầm luân và kẻ Chí Thánh đã bị Thầy bôi
xóa hết".
T... con, Ðạo mở tức để cứu vớt sanh linh thoát vòng khổ hải,
ấy là cho kẻ hữu phần mà thôi. Nếu nơi Thiên cơ chẳng xảy ra
điều trắc trở, Ðạo Thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế
giới. Nhưng thiệt hư, hư thiệt chỉ có đức hạnh của các con
lướt qua khỏi mà thôi. Thầy đã lắm lúc nhọc nhằn chìu theo
thế mà dẫn bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở
trần mà phạm thượng đến Thầy và dằn thúc chư Môn đệ và
chư chúng sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại từ đại bi mà lập nền
Ðạo thì sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm luân và kẻ Chí Thánh đã
bị Thầy bôi xóa hết."

PHẠM TRÙ
範疇
E: The category.
F: La catégorie.
Theo triết học, phạm trù là khuôn mẫu để tư tưởng hay để
hoạt động, hay là hình thức căn bản để tư tưởng. (Phạm:
Khuôn mẫu. Trù: khoảng ruộng cao, các thứ đồng một loại)
Thí dụ như: Tư tưởng theo thuyết Âm Dương là một phạm trù
tư tưởng trong Nho giáo và Lão giáo. Theo triết gia Kant,
phạm trù tiên thiên là những khuôn mẫu của tư tưởng không
do kinh nghiệm mà có.
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PHẠM VĂN TỶ (1887-1949) (Tên)
- Ông Phạm-Văn-Tỷ, Giáo-Tập Cần-giuộc, là người đứng vào
số 28 trong số 28 người ký tên vào Tờ khai Đạo ngày 23-8
Bính-Dần, nhằm Thứ Tư: 29-9-1926).
Theo Đạo-sử của Bà Hương Hiếu thì nguyên ông Phạm VănTỷ là Giáo tập ở Quận Cần-giuộc. Ông được Ơn Trên thâu
nhận vào Đạo ngày 20-3-1926 tại đàn Tân Kim, vì Ông thường
đến hầu Đàn nơi Đàn Tân-kim (Quận Cần-Giuộc). Đàn này lập
tại nhà Ông Nguyễn-Văn-Lai (nguyên Hội-Viên Hội Đồng Quản
Hạt). Phò loan: Ông Ca-Minh Chương (Nguyên là Lão-Sư
Minh-Sư và ông Phạm Văn Tươi. Hầu đàn gồm có các ông
Nguyễn-Ngọc Tương chủ Quận Cần-giuộc, Lê-Văn-Lịch trụ trì
chùa Vĩnh Nguyên, Phạm-Văn-Tiếp, Phạm Văn Tỷ, Phạm Văn
Nhơn, Võ-Văn-Kinh. Ông Phạm-Văn-Tỷ được thọ phong phẩm
Lễ-Sanh ngày 17 tháng 5 năm Bính-Dần (1926). Trong gia
đình ông thứ sáu (người em ruột thứ chín là ông Phạm Văn
Tươi, cùng theo Đạo Cao-Đài, sau này là Hiến Đạo, một trong
Thập nhị Thời Quân của Toà Thánh Tây Ninh). Ông là một
trong số 247 vị đứng tên vào Tờ khai Đạo đồng thời cũng có
ký tên cùng với 28 vị tiền khai Đại-Đạo nữa.

PHAN (PHƯỚN)
幡
E: Banner, Oriflamme.
F: Bannière, Oriflamme.
Phan 幡 hay là lá phướn, tựa như lá cờ dùng riêng trong Tôn
giáo, có công dụng là để dẫn đường thuộc về phần hồn.
Phướn bề ngang hẹp, có chiều dài, trong lá phướn có ren lụa
thêu rũ xuống. Hồn do theo đó dò đường mà đi "Dìu đường
thoát tục nắm phan".
Đạo Cao Đài có nhiều loại Phan, tùy theo công dụng:
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- Tả Phan Quân: Vị Chức sắc cầm cây Phướn Thượng Sanh,
đứng bên trái Đức Thượng Sanh. Về thể pháp, nếu người chết
từ phẩm Lễ sanh trở xuống chức việc, đạo hữu thì Chơn linh
người chết được hướng dẫn bằng cây phướn Thượng sanh
- Hữu Phan Quân: Vị Chức sắc cầm cây Phướn Thượng
Phẩm, đứng bên mặt Đức Thượng Phẩm, nếu người chết từ
phẩm Giáo hữu trở lên thì Chơn linh được dìu dẫn bằng cây
phướn Thượng phẩm.
Về bí pháp Cao Đài, khi một người chết thì Chơn linh phải có
cây phướn (phan) để dẫn dắt đường đi.
Phướn Truy hồn hay phướn Tiêu diêu. Nơi cõi Thiêng Liêng
mỗi Chơn linh đều được dẫn dắt bằng phướn Tiếp dẫn hay
phướn Tiêu diêu:
Phướn Tiếp dẫn thì do Tiếp Dẫn Đạo Nhơn hay Tiếp Dẫn
Phật cầm để dẫn dắt các Chơn linh đắc Đạo về cõi Tây
Phương Cực Lạc.
Phướn Tiêu diêu hay phướn Truy hồn là của Lục Nương Diêu
Trì Cung nắm giữ.
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."
Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu có viết:
"Lục Nương phất phướn Truy hồn,
"Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh."

PHAN BỘI CHÂU (Hiệu là Sào Nam) (Tên)
Sau khi được tin Cụ Tiểu La mất năm 1910 tại Côn Đảo. Cụ
Phan-Bội-Châu có bài Văn tế:
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Hỡi ôi! Tiểu La anh ơi!
Chúng ta sinh gặp thời đại này, nếu đã vá tròn trời khuyết, lấp
cạn bể oan, thì dầu năm năm, mười năm hoặc hai mươi năm
nữa, mang rốn lấy kiếp phù sinh, múa đùa với tay con Tạo,
chẳng làm thích chí lắm sao?
Những chuyện đó há dễ dàng đâu!
Nhớ Anh có câu thi:
"Bổ thiên vô lực đàm thiên dị. Tế thế vô thời tị thế nan"
Thiêt cảm kích với mấy lời ấy mà cũng đau đớn cho đời chúng
ta vậy.
Năm xưa Em còn ở ngoài bể, được tin Anh ra Côn Đảo thời tê
chí dĩ một!
Trời ơi! Một người như anh Tiểu-La mà sự nghiệp mới có
ngần ấy: Rằng đáng đau, đau biết chừng nào!
Tuy nhiên thiên hạ bất như ý sự, thập thường bát cửu, mà
huống gì thời đại của chúng ta bấy giờ, trăm việc ngàn việc rặt
là bất như ý cả kia mà!
Từ thuở trời đất đổi ngôi, núi sông thay sắc, kể trước khi chưa
có Anh, kế sau khi đã mất Anh.
Biết bao máu nhân nhân chí sĩ, biếc nhuộm cỏ xanh, vô số
xương nghiệt tử cô thần, trắng phau đá bạc.!
Kể đáng đau, đáng tiếc, há phải một mình Anh Tiểu-La mà thôi
đâu! Nhưng riêng về Bội-Châu này, thì đau tiếc vì đại nghĩa, lại
đau tiếc về tư tình.
Nghĩ một người đào tạo ra Em, thành tựu cho Em mà bây giờ
kẻ mất người còn, hồn trời phách đất.!
Mây Hải Vân mờ-mịt bóng gươm vàng!
Bể Đà-Nẵng chập chờn cơn sóng bạc.
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Thường ngẫm nghĩ chuyện trước hai mươi năm,
Mưa gió bên màn, gối Việt Thạch chung dòng khi thức nhấp
Thần minh trước án, rượu Vân Trường dằn chén lúc phô bày.
Kể bọn đồng chí, đồng sự trong mấy năm ấy, thâm tri em
chẳng ai hơn Anh, mà thâm tri Anh cũng chẳng ai hơn Em.
Ôi, Anh ôi! Ôi, Anh ôi! Em nay lẻ-loi, lận đận, trời xế, đường
xa, kể tâm sự với ai, thăm đường lối với ai?
Anh còn sống lại được chăng? Trời khôn thăm hỏi!
Em đã về không trơ đó, đất quá hẹp hòi.!
Ngậm-ngùi nông-nỗi ấy. Bối rối sự tình này!
Mà bảo rằng không đứt ruột rơi châu với Anh có thể nào đặng.
Than ôi! Lịch sử Anh thế nao, nhân cách Anh thế nao, nhưng
ai là người có tâm huyết, có mắt tai, chắc đều biết thảy.
Em nay xin kể lại vắn tắt mấy câu, còn như tường thuật thỉ
chung, Em đã viết vào bản Việt Nam nghĩa liệt bằng Hán văn.
Than ôi! Thất bại mà vẫn anh hùng,
Thời cùng mới thấy tiết nghĩa.
Kiếm mã thuở đầu xanh khởi nghĩa, tuổi hai chín đã nứt tiếng
tri binh.
Phong vân khi tay trắng chống trời, sau trăm trận vẫn bền gan
sát tặc.
Vai vế rập anh em đủ ngón, mười năm lẻ kinh dinh thảm đạm,
chuốt vẩy rồng toan thổi chín từng mây.
Lược thao đầy binh pháp ngang lưng, trải mấy phen sắp xếp
trong ngoài, mài vuốt cọp quyết xông tư mặt gió.
Vận tổ quốc đương hồi điên đảo, nên nói tài cao mà cũng
mạnh, lưới cường quyền bủa rập tới người khôn.
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Kiếp đồng bào chưa thoát khỏi trầm luân, ngán chiều thuyền
ngược nước đương xuôi, thân hào kiệt hy sinh vì sóng dữ.
Côn-lôn-Đảo xây mồ Thần Thánh, tiếng chiêu hồn ba vạn sóng
chung quanh.
Hải-Vân-Quan nghi ngút khói chung thành, mây bất hủ mấy
tầng non vằng vặc.
Ôi thôi! Nghĩ càng xót ruột. Nói không hết lời,
Chí em chưa thỏa đã đành mà thân Em còn sống sót tới nay
làm thế nào bây giờ?
Địa hạ cáo trình Anh, hồn thiêng Anh giùm cho Em, vẽ cho
em, họa may cái sống thừa của Em nhờ Anh mà hy-vọng!.
Vì vậy đêm khuya trời lạnh vạch máu đốt hương, viết mấy lời
thăm Anh ở dưới suối vàng và lại có hai bài gởi thăm Anh Ô
Gia với anh Nam Xương:
Đau đời nên phải nhớ Tiên sinh,
Ưu quốc xưa nay bậc lão thành.
Tay trắng đỡ liều vai gánh nặng,
Lòng son đưa trước bạn đầu xanh,
Bội-Châu không bác e vô sự,
Lào-Bảo nhờ ông mới có danh.
Tiếc bác lấy gì an-ủi bác?
Một chung rượu lạt máu Thần minh.
Bảy thước thân trai gánh nợ đời,
Tinh thần khu xác một nhà hai.
Trong vòng lồng chậu không chim cá
Trước mắt non sông có bể trời.
Cây cỏ biết đem giòng máu nhuộm,
Ruột gan hòng cậy tấm trăng soi.
Chúng ta cũng vẫn dòng Hồng Lạc
Xin hỏi Nam Xương có mấy ai?
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Phan Sào Nam giáng cơ: 13-4 Đinh Hợi (1957)
"Bần Đạo đến đây là trả lời cốt yếu cuộc lễ hôm nọ và tỏ sự
vui vẻ của nước Việt Nam đã được nổi danh cùng lân bang
chủ quốc, mà nhứt là Cao Đài được lừng tiếng tung hô từ năm
1946 đến nay, các nước đều để ý. Hiện giờ sự tín nhiệm Cao
Đài đối với các đảng phái thì được phần chú ý hơn. Vậy mọi
sự hành trình chỉ một sự chơn thật là thắng hết các cơ quan
trong cuộc đời đang tranh đấu".
Ngày 24-11-Ất Dậu (1945) Cụ Phan giáng cho Thi;
Hồng Lạc gặp thời vỗ cánh bay,
Tuôn mây lướt gió chẳng ai tài.
Nghìn thu tên tuổi còn noi dấu,
Khí tượng anh hùng há một mai.
Đất Việt lẫy lừng danh Đại Đạo,
Trời Nam tỏ rạng tiếng Cao Đài.
Có chi vui bẵng ngày tương hội,
Chúa Thánh tôi hiền phỉ chí thay!

PHAN CHU TRINH (Tên)
Trong thời gian ở nhà lao Quảng Nam (1908) Cụ Phan Châu
Trinh, Cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Trần Cao-Vân, cụ Tiểu-La
sắp lên đường đi Côn Đảo, để tỏ niềm tâm sự kẻ ở người đi,
Cụ Phan Châu Trinh cũng ghi lại mấy dòng cảm tác, nói lên tư
tưởng anh hùng dân tộc và khẳng khái lúc ra đi:
Bắc Nam đâu cũng một non sông,
Đi ở cần chi phải bận lòng?
Vận nước hãy còn đang kiển BĨ,
Làm trai chi sá nại lao-lung!
Gió mưa mấy độ cây không chuyển,
Sấm sét nhiều phen núi chẳng rung
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Việc trải qua rồi, rồi mới biết,
Non sông muốn thử khách anh-hùng!

PHAN PHỦ TỪ
Phan phủ từ: Nhà thờ họ PHAN

PHAN THANH GIẢN (Tên)
Đức Hộ Pháp nói: "Cũng có kẻ dầu có học-thức như Phan
Thanh-Giảng hồi đi sứ sang Pháp-triều thấy cả nền văn minh
phát khởi đến huyền-vi tư tưởng. Ngài là người văn học trí sĩ
của nước Nam ta đến cũng phải sợ sệt, nhận rằng nền văn
minh đã đến mức cao cực độ. Ngài dâng sớ cho nhà vua, nói
một câu nói dường nầy quá lẽ:
"Dĩ nghệ tề thiên địa,
"Chỉ nhượng tử sanh tạo hóa quyền".
Ngài nói rằng: Cái quyền hành vi chủ, duy vật chẳng nhượng
quyền Tạo hóa, chỉ có chết sống mới nhượng cho quyền Tạo
hóa mà thôi. Thành thử mình thấy văn chương khoa học
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đương nhiên làm chủ tư tưởng của con người. Hại thay! Nếu
khoa-học mà dìu dắt tâm lý nhân-sanh đến đạo đức tinh thần
thì may biết bao! Trái ngược lại văn-minh ấy chỉ giục thúc
phương sống vật-chất, họ tìm hạnh phúc trong cái sống vật
hình, vì cớ Ðạo Giáo mất quyền. Bần Ðạo tưởng người khác
hơn Bần-Ðạo cũng lưu ý đến điều ấy, nên đã vấn nạn Ðức Lý
Giáo-Tông.
Hỏi rằng: Ðương thế kỷ hai mươi nầy văn-minh cực điểm đã đi
quá cao rồi, đem đạo đức tinh thần làm thuyết cứu thế sợ e
chẳng có kết quả. Tôi công nhận rằng trước hai ngàn năm có
lẽ nhơn-loại còn bảo thủ được khối thiên lương biết xu hướng
đạo đức. Tinh thần đạo đức buổi ấy dường như gặp một mảnh
ruộng có nhiều phân nên hột giống mới mọc đặng, còn thế kỷ
hai mươi nầy là thời kỳ văn-minh vật-chất nếu đem đạo-đức ra
làm môi giới, cứu-vãn tình thế cho đời, e vô hiệu quả.!
Ngài than! Nói quyết đoán rằng: Theo lẽ Hiền-hữu nói nhơnloại ngày giờ nầy không cần đạo đức có phải?
Bần Ðạo trả lời: Thật vậy! Nhơn-loại buổi nầy không cần đạođức, chỉ tìm hạnh phúc nơi văn minh khoa học cũng có thể
được chớ?".
Ngài cười: Văn-minh khoa học chỉ nuôi phần xác thịt họ mà
thôi, còn phần linh hồn dám chắc họ sẽ đói.
Bần Ðạo vấn nạn: Tại sao Ngài nói linh hồn đói, linh hồn có ăn
sao mà đói?
- Phải, phải có vật thực đặng bảo dưỡng nó như thi hài vậy,
nếu không vật thực nó sẽ tiều tụy rồi chết mà chớ!
(Đây nói lên tình Bằng Hữu Của Cụ Phan Thanh Giản)
Phan thanh Giản là nhà nhà cách mạng yêu nước của Việt
Nam. Cụ Phan Thanh Giản làm Khâm Sai Miền Nam của Triều
Đình Huế. Cụ có một bạn học rất giỏi, văn võ song toàn nhưng
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không chịu ra làm quan. Một hôm cụ Phan đi thăm bạn. Quân
lính theo hầu rất đông nhưng cụ dừng chân rất xa nhà bạn. Cụ
lấy bộ đồ cũ hồi đi học ra mặc, thay áo mão và bách bộ vào
nhà bạn. Ông bạn nghe tin, lúc gặp cụ thì quì xuống thi lễ, cụ
đỡ dậy và chỉ vào chiếc áo mà nói: "Tôi đến đây với tư cách
bạn của anh ngày nào, với bộ đồ học trò, xin anh đừng giữ lễ
nghĩa". Sau khi hàn huyên cụ hỏi: "Tại sao bạn có tài, không ra
giúp nước mà mãi chịu cảnh nghèo hèn mãi như vầy".
Ông bạn trả lời: "Tôi xem
sao lấy quẻ Dịch biết Trời đã
định cho Việt Nam phải bị lệ
thuộc nên dầu tôi có ra làm
quan cũng không sửa được
luật trời".
Cụ Phan ngủ nhà bạn một
đêm hầu tâm sự việc thạnh
hưng của nước nhà. Sáng ra
từ giã bạn buồn bã và quyết
định uống độc dược để kết
thúc cuộc đời mình như sử
hằng viết lại: "Ngày 20 đến
24 tháng 6 năm 1867, Pháp
đánh chiếm Vĩnh Long (vốn
đã được trao trả triều đình Huế ngày 25 tháng 5 năm 1863) rồi
An Giang và Hà Tiên. Trước sức mạnh áp đảo của Pháp về
mặt quân sự, biết thế không thể giữ nỗi, nên để tránh đổ máu
vô ích, Phan Thanh Giản đã quyết định trao thành, không
kháng cự, với yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho
dân chúng. Sau khi thành mất ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi
uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng
thọ 72 tuổi. Đền thờ Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thạnh Nghĩa,
xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Bến Tre. Và từ rất lâu, nhân dân
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ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang vẫn
coi ông là một vị thần Thành Hoàng."
Tại sao cụ Phan không sống để kháng chiến đến viên đạn cuối
cùng hầu tỏ sĩ khí của Nho gia Việt Nam? Không phải cụ thiếu
tinh thần thượng võ, nhưng cụ so sánh lực lượng địch hơn
hẳn mình nhiều khía cạnh. Nếu chiến tranh kéo dài chỉ làm mồ
chôn cho chiến sĩ ta mà thôi. Cụ rất thức thời, biết tiết kiệm
xương máu của dân tộc. Người ta máy bay, tàu lặn, xe tăng
thiết giáp…Còn mình thủy lục không quân hầu như không có.
Nền văn minh Pháp đã đạt đến mức độ khá cao mà triều đình
ta còn chấm bút lông bảo thủ, không chịu canh tân mọi mặt.
Dịp sang Pháp Quốc cụ đã nhiều phen xin cho Thanh Triều du
học để khai hóa nền kỹ thuật khoa học mà sĩ phu ta lại cho là
đi xa về bịa đặt chẳng chịu tin. Biết mình, biết người, so sánh
người hay ta dở. Cụ không ngần ngại cầm chén thuốc độc
ngâm:
Minh tinh chín chữ lòng ghi tạc,
Trời đất từ đây bật gió thu.
Ông giáng cơ ngày 20-2 Tân Mùi (28-4-1931) cho bài thi:
Tuyệt cốc hy sinh báo quốc cừu,
Tế nguy tam Tỉnh hủy danh lưu.
Văn bang bất cử giang san đảnh,
Võ lược nan truy loạn tặc hưu.
Khám thán Nguyễn trào di ngọc bệ,
Ai tai bá tánh khổ công sưu.
Ngã ngôn nhược đắc nghê quân thính,
Nam Việt cường ban kế vận trù.
(Phan Thanh Giản)
Ngày 6-1-1934 ông Phan Thanh Giản có giáng cơ tặng bà bạn
đời của ông một bài thi để tỏ dấu biết ơn Bà đã vất-vả nuôi mẹ
mình trong lúc mình vì nước bôn ba đó đây để phục vụ tổ
quốc. (Lúc nầy bà Phan còn sanh tiền)
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THI HỨA PHU NHÂN
Một vòng nhật nguyệt tuyết in làu,
Son sắt giữ niềm vẹn trước sau.
Thức ngọc không lờ cao trọng giá,
Mảnh gương trọn đẹp lại nêu sao.
Đường công danh toại phần quân tử,
Nẻo nghĩa nhơn khoe tiếng má đào.
Lời dặn đinh ninh tua để nhớ,
Thu sang cảnh trở, dạ đừng nao.
Bát Nương Diêu Trì Cung cũng tặng bà Phan một bài:
Đài Tần bao thuở hiệp Đông Châu,
Biển hoạn mênh mông đã đủ cầu.
Ngoài ngõ dậm vang chơn ngựa tứ,
Trong trường ré dậy cánh chim câu.
Đài mây yên để nên thanh sử,
Cửa ngõ lời khoe tận Ngọc Lầu.
Đất Việt chừ nghe câu phúc hạnh,
Xin về Nhị Thủy nhấp cần câu.
Thật vạn hạnh cho một vị phu nhân biết giúp chồng làm tròn
nhiệm vụ cùng tổ quốc nên được đời khen tặng mà các Đấng
cũng tưởng thưởng hạnh đức. Há có phải một nữ lưu gương
mẫu của Việt Nam cận đại chăng?
Bà Phan đâu có thua gì gương xưa:
Vợ Châu Công hiền thần mạng phụ,
Ở thôn gúc lam lụ làm ăn.
Chồng thì triều nội cao sang,
Vợ lo canh cưỡi, cơ hàng khổ thân.
Những gương đẹp ấy cũng có thể làm tiêu biểu cho phụ nữ
quốc tế noi theo mà chớ? Còn phần Phan Tiên Sinh, dân tộc
Việt Nam ngày nay biết ơn một vị đại công thần, thà tự hủy
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mình chớ không chịu đầu giặc, nêu gương bất khuất của một
dân tộc anh hùng, lại đủ tánh đức một Nho phong sĩ khí.
PHAN THANH GIẢNG
Cụ Phan Thanh Giảng giáng Cơ đề Bút hôm 01- 08 vừa qua
(dl: 15-09-1966):
Thanh bình Nam Bắc mỏi lòng đau,
Ngoại cảnh chia phân ruột nát xào.
Chỉ tại nhơn sanh chưa ý thức,
Chung tâm nào ngại việc binh đao,
Con đường Cứu quốc lo NHÂN NGHĨA
Chí cả trượng phu giúp ĐẠO CAO,
Phù thế Lam Sơn chưa trổ mặt,
Chỉnh tu thân phận nắm phong trào.
………………..
Biết Cơ độc lập toàn Nam Bắc,
Xây dựng nền Nhân tránh lẽ Tà.
Gắng chí Thư Hùng lo Xã tắc,
Chỉ cho đôi chút việc gần xa.
Phan Thanh Giản (chữ Hán: 潘清簡; 1796 - 1867), tự Tĩnh Bá,
Đạm Như (淡如), hiệu Ước Phu, Lương Khê; là một danh sĩ,
một đại thần triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

PHAN TIẾP DẪN ( PHƯỚN TIẾP DẪN)
Phan Tiếp dẫn: Hay Tiếp dẫn phan 接引幡 tức cây phướn Tiếp
Dẫn của Tiếp Dẫn Chơn Nhơn, là một vị Phật có nhiệm vụ
hướng dẫn các Chơn linh đắc Đạo về cõi Tây Phương Cực
Lạc.
Trong truyện Tây Du Ký, có nói về Tiếp Dẫn Đạo Nhơn như
sau: Bốn thầy trò Đường Tam Tạng, sau khi đi thỉnh kinh về,
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đến bến Lăng Vân, thì không thể qua bên kia bờ sông được,
còn đang bối rối, thời may có Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chèo chiếc
thuyền không đáy tới rước để đưa qua sông. Tam Tạng sợ
quá, không dám xuống thuyền, Tề Thiên Đại Thánh đưa Thầy
xuống thuyền, một lát thì Ngài thấy xác người trôi trên sông,
Ngài tỏ vẻ thương hại, gần đến Tây phương mà phải bỏ xác,
Tề Thiên giải cho biết: đó là xác của Thầy đã đắc Đạo, bỏ lại
cái áo xác thịt này.. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đỡ Tam Tạng ngồi
vào thuyền và chèo đưa qua bên kia sông. Thế là Tam Tạng
đã bỏ xác phàm mà thành Phật.
Trong kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu nói về Tiếp Dẫn Phật
như sau:
"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu
"Cảnh Thiên noi bước Hóa Công,
"Nắm phan Tiếp Dẫn vào vòng Như Lai."

PHAN THỊ THUẤN (Tên)
(Tình vợ chồng chung thủy của người Việt Nam)
Bà là vợ của ông Ngô Cảnh Hoàng đời Hậu Lê. Ông đi đánh
giặc Tây Sơn tử trận ở sông Thúy-Ái nay thuộc huyện ThanhTrì tỉnh Hà Đông (Việt Nam). Người được tin than khóc mà Bà
thì vẫn cười nói như thường, cho rằng chết vì nước thì còn gì
quí hơn. Bà đợi làm đám tang xong xuôi, mặc quần hồng, áo
lụa đến chỗ chồng tử trận đâm đầu xuống sông mà chết theo
chồng. Sách Tang Thương Ngẫu Lục của ông Chiêu Hổ thì lại
chép Bà họ Đòan, vợ thứ của Du Tỉnh Hầu Ngô Phúc Du.
Phúc Du cũng tử trận ở sông Thúy Ái.
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PHÁN ĐOÁN
判斷
Thầy dạy: "Các con phải hiểu rằng: Thầy là Huyền diệu thế
nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh của mỗi đứa mà
dạy. Dầu cho thầy phàm tục cũng phải vậy, nếu đứa nào dở
mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng. Thầy dặn các con
một điều, nhứt nhứt đều đợi lịnh Thầy chẳng nên lấy tứ riêng
mà phán đoán chi hết. Phận sự và trách nhiệm các con, Thầy
đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời
Thầy nghe!"

PHÁN XÉT CUỐI CÙNG
E: The general judgement.
F: Le jugement général.
Phán: Phân xử, xử đoán, tuyên bố sự quyết định về việc gì,
sai bảo người dưới. Xét: xem xét. Cuối cùng: lần sau chót.
Phán xét cuối cùng là sự xem xét về tội phước của nhơn loại
để ban thưởng hay trừng phạt lần cuối cùng trước khi xảy ra
cuộc Tận Thế, để lập đời Thánh đức.
Đây là từ ngữ thường dùng của Thiên Chúa giáo, mà Phật
giáo gọi là Đại Hội Long Hoa, Di-Lạc Phật Vương ra đời.
Trong kỳ Phán xét cuối cùng nầy, Đức Di-Lạc Vương Phật làm
Chánh Chủ Khảo chấm thi đậu rớt toàn cả nhơn loại căn cứ
trên công đức đã lập được.
Tùy theo công đức nhiều ít của mỗi người mà Đức Phật sẽ
ban cho các phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật tương xứng.
Những người ít công đức hơn nữa sẽ được làm một Tân Dân
để lập đời mới gọi là đời Thượng nguơn Thánh đức. Còn
những người làm nhiều điều tội lỗi, không đáng làm một Tân
Dân thì sẽ bị đọa, chờ đợi để nhập vào một thế giới tiến hóa
thấp hơn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÀN NÀN
F: se plaindre.
Phàn nàn: Than phiền về việc gì.
Thầy dạy: "Nơi đây, Thầy để lời cho các con phải biết thương
Đạo hữu, việc chi lỗi để cho Thầy biết và cứ tuân theo lời Thầy
dặn. Hành sự cho là đủ, chớ nên chấp lẫn nhau mà mất niềm
đồng Đạo chẳng tốt. Nhiều đứa cũng lắm cầu danh vì mối
Đạo, chúng nó phải bị truất phần công quả về sau.Lý Bạch
hằng phàn nàn về đức Từ bi của Thầy, nhưng con cũng đồng
con, Thầy đã độ rỗi các con, há để cho hành phạt các con đến
điều hay sao? Những đứa nào chẳng biết tự cải thì sau cũng
khó mong nơi lượng từ bi của Thầy nữa đặng."

PHẢN ĐẠO
反道
Phản đạo là người đã có gốc Đạo bây giờ bỏ đạo ra đi, đồng
thời có tính cách phá hoại lại nền Đạo. (Phản là làm nghịch lại
với buổi ban đầu. Đạo ở đây có nghĩa là Tôn Giáo, tức là con
đường được vạch ra cho chúng sanh theo mà tu hành để
được sự cứu rỗi: giải khổ trong kiếp sanh, đồng thời giải thoát
cho linh hồn).
Ông Lê-Thế Vĩnh gởi thơ cho Chức-sắc và bổn Đạo nói về ông
Lê Bá Trang vào năm Đạo thứ tám (Đệ Bát niên) tại ToàThánh Tây Ninh, ngày 29 tháng 8 năm Quí Dậu (le 10
Novembre 1933). Nguyên văn như sau: Kính gởi cùng Chư
Chức sắc Thiên phong Nam Nữ và Chư Đạo-Hữu Nam Nữ
lưỡng phái. Kính cùng chư Hiền huynh và chư Hiền Tỷ:
Ngày 12 Septembre 1933, Đạo-hữu Lê Bá-Trang là Cựu
Quyền Đầu-Sư Cửu-Trùng Đài bị ngưng quyền.
Ngày 26 Juillet 1933, có ra Châu-tri số 146 nói là can dự đến
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Tệ Đệ và toàn nền Chánh-trị Đạo. Tệ Đệ chỉ buồn cười cũng
bỏ qua cho Người biết xét mình mà ăn-năn tự hối, dè đâu
ngày 20 Septembre 1933, Người lại ra thêm một tờ Châu-tri số
147 cố ý nhục mạ Đức Quyền Giáo-Tông và nhiều vị Chứcsắc đương hành Đạo. Tệ Đệ vẫn điềm nhiên xem coi trong trí
lực thường tình của Người sau này được nảy nở được nhiều
chi đặc biệt nữa. Thật vậy cách vài hôm sau, quả có kẻ phụ sự
của Người đến Giáo-Tông-Đường giựt máy đánh chữ và vu
vạ, rồi thì càng ngày càng lộng, nào là nhóm ngày nhóm đêm,
nào là xúi giục kiện thưa, nào là hăm doạ bỏ tù Đạo hữu, nào
là kỳ cho một tháng nữa là đuổi hết cả Quyền Giáo Tông và
Hộ Pháp ra khỏi Thánh-Địa, nào là hiêu hiêu tự đắc khoe rằng:
Chấp ba ngựa cũng thắng…Đầu-Sư gì mà luật Đạo không
thông, trách nhiệm không biết, thậm chí kinh Cúng Tứ Thời
cũng không thuộc, Tu hành gì mà còn giả dối, còn mưu-mô,
còn quyền quyền thế thế. Than ôi! Nếu Tệ Đệ không có phậnsự đặc biệt trong Hội-Thánh, thì Tệ Đệ đã thối bước lâu rồi, để
cho họ tự quyền diệt Đạo.… Cả bằng cớ Tệ Đệ đều nắm sẵn
nơi tay đặng đợi ngày giải kẻ phạm ra Toà Tam giáo, sẽ cho
toàn Đạo biết rõ rằng: "Hai Đạo-Hữu Lê-Bá-Trang và Nguyễn
Ngọc Tương là người phản Đạo". Tệ Đệ xin chư Đạo-Hữu cứ
giữ phận-sự tu-hành, đừng lầm nghe mà sau này ăn-năn rất
muộn. Tệ Đệ vì phận-sự quyết xin Đức Hộ Pháp giữ nghiêm
pháp luật và từ đây ngày nào còn Đức Hộ Pháp và Tệ Đệ thì
bọn Tà Thần đừng mong gì đến cửa Đạo mà dụng Tà quyền
để áp bức và hăm doạ đạo-hữu…"
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh có
câu:
Lòng phản Đạo làm chi quá lẽ?
Ngoài chơn thành trong để mưu sâu.
Con ma lục tặc ở đâu,
Cứ theo đeo đuổi mọt sâu Đạo trường.
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CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN P▐

107

PHẢN ĐỘNG
反 動
F: Réaction.
Phản động 反動: Hành động hoặc vận động trái lại.
Đức Hộ Pháp nói về Kim Quan Sứ: "Vì cớ cho nên người có
giáng-cơ buổi Đạo đương bình tịnh, cả Thánh-Thể của Đức
Chí-Tôn đương hòa ái với nhau, không có tâm-tánh gì phản
động, chưa có một mảy may gì gọi là loạn, họ còn giữ theo
nề-nếp chơn truyền của Đức Chí-Tôn mà thinh không KimQuan-Sứ giáng-cơ cho một bài thi chẳng khác nào như tìm
đến Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn mà liệng một tối hậu thơ, bài
thơ ấy như vầy:
"Cửu phẩm Thần-Tiên nễ mặt ta,
"Thích-Ca dầu trọng khó giao hòa.
"Cửa Kinh Bạch-Ngọc năng lui tới,
"Đường Đạo Tây-Phương thử chánh tà".

PHẢN ĐỘNG LỰC
反 動 力
F: Pouvoir réactif.
Phản động lực 反動力: Cái sức hành động trái lại với nguyên
động lực.
Đức Hộ Pháp nói về Đức Quyền Giáo Tông: "Ngày nay Anh
Cả chúng tôi đã vào cõi Hư-vô rồi, thiết tưởng những phản
động lực kia cũng lần lần giảm bớt.Anh em trong Ðạo cũng đã
rõ thấy mà nhận thức cái chơn lý sờ sờ kia vậy. Cái khó nhất
là phải có đủ đức kiên nhẫn để chống lại với các phản độnglực ở trong Ðạo và ngoài Ðời"
Nhưng luận về cả toàn cầu cũng tương tự như thế:
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"Gia-đình còn loạn-lạc thay! Huống chi là toàn cầu trong giờ
này xã-hội tạo nhiều lẽ bất-công đối với nhân-loại vì muôn
ngàn thế-kỷ tạo sự bất-công càng chồng-chất; nhơn-tâm bất
nhất, lẽ bất công càng ngày càng thêm, không thấy giảm. Biểu
sao không phát ra phản-động-lực để phản-đối sự bất-lực của
xã hội, nên mới có tấn-tuồng thống-khổ tương-tàn tương-sát.
Chủng-tộc khác với nhau tương-tàn đã đành, đến cùng chung
chủng tộc còn sát hại nhau, vì cớ có cơ-quan tự diệt.
"Ngày giờ nào Đạo Cao-Đài đủ quyền-năng tinh thần đem
Công-chánh và Yêu-ái làm thuốc trị bịnh ấy tưởng đã bất trị,
ngày ấy mới Hoà-bình thiên-hạ và Đại Đồng thế giới."

PHẢN KHÁNG
反 抗
F: Résistance, opposition.
Phản kháng 反抗: Chống cự lại.
Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa Thánh,
ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934) rằng:
"Cuộc kết quả sự phản kháng ấy hoặc thành, hoặc bại, có
ảnh hưởng của tương lai sanh hoạt quyền lực đương nhiên
của họ vì cớ mà sự xung đột hằng xem dữ dội.Ấy là phương
khảo thí tài lực của trí thức tinh thần, hầu làm cho trí thức tinh
thần sanh điều hay, bày điều dở; hay thì chánh dở thì tà;
chánh thì còn tà thì dứt. Ấy vậy, dầu cho sự xung đột của
quyền Ðạo với quyền Ðời thoảng đã làm cho lao tâm tiêu tứ
của những trang chấp chánh Ðạo quyền đi nữa, là phương
chước tô điểm vẽ vời cho lịch xinh mặt Ðạo".
Đức Hộ Pháp nói: "Ôi thôi! Buổi ấy rất biến đổi, đến chừng
Ngài triệu hồi Đức Lý trở lại, rồi Đức Chí Tôn không thể gì
phản kháng với Ngài nữa".
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PHẢN KHÁNG ĐẠO QUYỀN
反抗道權
Tờ phúc của Giáo-Sư Thượng-Phùng-Thanh số 49 ngày 0303-Giáp-Ngọ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Một chức Giám-Đạo của HiệpThiên-Đài đã có Minh thệ trước Ngũ-Lôi cầm Pháp Chánh
chẳng còn ai là thân-nhơn trong khi hành quyền dầu rằng bạn
thân của mình chẳng phải là một Chức-sắc của Hội Thánh
Phước-Thiện. Giám-Đạo Lợi và Chí-Thiện Nhâm là hai vị
Chức Sắc của Đạo ai có phần nấy, nếu còn tính đời: là bạn
nhau mà thôi, khuôn-luật của Đạo đã định vậy, Thượng-Quyền
cũng cho vậy. Chỉ có Giáo-Sư Phùng còn kể Lợi và Nhâm là
vợ-chồng nhau đặng phản cáo mà thôi. Quyền Ngọc Chánh
Phối-Sư nên giải-quyết rút Giáo-Sư Phùng về Toà-Thánh và
thuyên-bổ người thay thế làm Khâm-Trấn Đạo Kim-Biên cho
khỏi phản-kháng Đạo-quyền." (11-3-Giáp-Ngọ) HỘ PHÁP
(Ấn-Ký)

PHẢN KHẮC ĐẠO QUYỀN
反克道權
Đạo Nghị định thứ sáu: Đức Lý Đại Tiên dạy:
"Chiếu theo Pháp Chánh Truyền của cả Hội Thánh Bát Quái
Ðài, Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài.
Nghĩ vì, Pháp Chánh Truyền, Lão đã dạy Hộ Pháp chú giải,
chẳng thi hành từ thử, làm cho Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên
Ðài phản khắc Ðạo quyền, gây nên rối loạn Chánh Giáo Chí
Tôn."
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PHẢN LOẠN
反 亂
F: Rebellion.
Phản loạn 反亂: Gây rối loạn để phản đối.
Ông Thành (trước là Thiếu Tướng của Quân Đội Cao Đài) nói
một câu mà báo chí Sài Gòn thời ấy mãi nhắc nhở: "Tôi là
giặc, anh bắt được cứ bắn, không bao giờ tôi chịu đầu hàng".
Tướng CÓ phải năn nỉ mãi, nên ông mới chịu xuống đồi mà
làm người tù binh. Bị giam một thời gian, Tòa Án Quân Sự làm
thủ tục đem ra xử ở Bến Bạch Đằng, lúc ấy ông mặc quân
phục Thiếu Tướng Quốc Gia trước vành móng ngựa.
Chủ Tọa cho ông là "kẻ phản loạn".
Ông nói: "Tôi là Thiếu Tướng của Quốc Trưởng Bảo Đại. Tôi
tranh đấu chống lại kẻ nào phản lại Quốc Trưởng, tôi là kẻ
trung thành. Còn kẻ phản loạn chính là Thủ Tướng Ngô Đình
Diệm, người được Quốc Trưởng ban chức mà trở lại chống
Quốc Trưởng tức chống lại nhân dân Việt Nam…"
Tòa tuyên bố: Tử hình, ông Thành mỉm cười không sợ sệt
Tòa cho quyền xin ân xá hay cho chế giảm. Ông nói: "Một khi
người ta muốn giết mình mà xin ân xá tức là hèn. Tôi chấp
nhận án tử hình một cách an lòng".

PHẢN LOẠN CHƠN TRUỴỀN
E: To revolt against the true teaching.
F: Se révolter contre le vrai enseignement.
Đức Hộ Pháp viết thơ trả lời cho ông Tương, khi ông Tương
tách khỏi Tòa Thánh lập Ban Chỉnh Đạo mà còn gởi thơ mời
Đức Hộ Pháp đến dự cuộc công cử Giáo Tông đặng toan truất
phế Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, lời lẽ như vầy:
"Ngày Đạo Huynh và Ngọc Trang Thanh đã phản loạn Chơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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truyền, toan phương đánh đổ quyền-hành của Đức Quyền
Giáo-Tông thì Bần Đạo cũng nhiều phen can gián. Chỉnh sợ có
một điều là Đạo bị phân phe chia phái, mà hễ phân phe chia
phái thì tức phải có điều xung đột cùng nhau.
Than Ôi! Cái khôn ngoan sáng tính ấy không đặng kết quả
cũng vì Ngọc Trang Thanh cầm cán để toan phá hoại Chánh
giáo của Đức Chí-Tôn, đương nhiên trước mặt chúng ta để
định, hẳn thế nào cũng phải do một trường náo-nhiệt…"

PHẢN NGÔN
Phản ngôn 反言 phản lại lời nói của mình.
Đức Lý dạy: Ngày 18-1-Đinh Mão (DL: 19-2-1927)
"Chẳng vì Thánh Thất, Như Nhãn phản ngôn mà trễ phổ
thông Thánh giáo. Cười…Đã hiểu đời còn mê muội, chẳng
phân đặng chơn giả thế nào, thảm thay! Có một điều đáng
trách là một phái yêu dấu của Chí Tôn (phái Thái) dám cả gan
nghịch Thiên mà phải đọa trầm luân muôn kiếp, xét đến công
tu, khó ngăn giọt lụy. Chí Tôn đau đớn bấy nhiêu, Lão càng
giận bấy nhiêu. Biết bao phen, Lão cầm viết toan bôi xóa cho
rồi trọn phái oan nghiệt mà Chí Tôn nằn nằn xin Lão để cho
Người gia công độ rỗi. Ngày nay, Lão nhứt định trả lại chùa
nầy. Song, trước khi trả, phải cất Thánh Thất cho xong y như
lời dạy. Chư Đạo hữu phải hiệp sức nhau đặng lập thành Tòa
Thánh, chi chi cũng ở tại Tây Ninh nầy mà thôi, vì là Thánh
Địa, vả lại phong thổ thuận cho nhiều nước ngoại quốc đến
đây học Đạo. Lão muốn nơi khác mà Chí Tôn không chịu".

PHẢN NGHỊCH
Phản nghịch 反逆: chống đối lại.
Thầy dạy: "Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ
khai Thiên Thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông
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Cha nhân từ thế quá lẽ làm cho đến đỗi con cái khinh khi,
phản nghịch lại cũng như Kim Quan Sứ là A-Tu-La, Thánhgiáo gọi là Lucifer phản nghịch, náo động Thiên Cung. Chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật còn phàn-nàn trách cứ Thầy thay!
Tình trạng của các Đẳng Chơn-Linh đã đoạt-vị trong Càn Khôn
Vũ Trụ chịu nạn khảo-thí do nơi Kim-Quan-Sứ. Kim-Quan Sứ
đã đặng Đức Chí-Tôn cho làm Giám Khảo kỳ thi Hạ Nguơn
Tam-Chuyển qua Thượng Nguơn Tứ-Chuyển này".

PHẢN PHÚC
Phản phúc 反 覆: dối trá,tráo trở không tin cậy được.
Đức Hộ Pháp nói: "Ðức Chí Tôn đến độ rỗi, lập giáo rồi lại bắt
Minh thệ. Hỏi tại sao Ngài lại bắt Minh thệ buộc con cái phải
hiệp đồng cùng nhau. Mỗi người có một chút Đức tin, Thầy
bảo qui Đức tin ấy lại, phải có tâm đức tin tưởng yêu ái lẫn
nhau. Phải nhìn nhận có Thầy, có Đức tin nơi Thầy. Hại thay!
Có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm Ðạo, cũng
thọ giáo, cũng Minh thệ đủ phép tắc. Biết bao nhiêu, khi mới
đến cùng Thầy, quì dưới chơn Thầy mà hễ ra khỏi chơn Ngài
rồi thì lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài."
Chứng minh nơi Kim Quan Sứ "Do cái tự-kiêu tự đại, còn một
bước đường nữa mà đoạt không đặng, nếu người nhường là
nhường Đức Chí-Tôn mà thôi. Vì người hám vọng, tự-tôn, tựđại, gọi cả quyền-năng Đức Chí-Tôn người không nhường, tức
nhiên người đủ quyền năng hơn Đức Chí-Tôn mà chớ! Vì cớ
cho nên Ngài dành quyền trọng đại muốn cầm quyền một
quyền-lực để điều khiển Càn-Khôn Vũ-Trụ, chưa đoạt đặng
mà Ngọc-Hư Cung đã biết tinh-thần Kim Quan-Sứ muốn phản
phúc. Phản phúc dám đối diện cùng Đức Chí-Tôn mà NgọcHư-Cung đã biết; cho làm Thống-Đốc một thế giới của chúng
ta đương thời bây giờ. Thế-giới địa hoàn này, nếu như người
mà không có tự-kiêu, tự-đại…"
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHẢN TÂM
Phản tâm 反心: Làm nghịch lại với lương tâm.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Biết bao kẻ gọi là thương Đạo,
Cận bên mình lừa đảo phản tâm.
Chờ khi trở giáo hại thầm,
Ghét ganh hám vọng chớ lầm kẻ ngoa.

PHẢN TIỀN VI HẬU
Phản tiền vi hậu 反前為後: Lấy cái đầu tiên làm cái cuối cùng.
Có nghĩa là từ trước đem ra phía sau. Đặt nghịch lại vị trí ban
đầu. Buổi Tam Kỳ này, cơ tuần huờn phải phản tiền vi hậu,
Thầy đến trước tiên xưng là AĂÂ. Thầy là Phật chủ cả Pháp
và Tăng, với chơn lý cơ tận độ. Cũng là một hình thức qui
nhứt, về nguồn, hay nói khác đi là một sự nghịch chuyển, mà
Thầy đã dạy "Tu-hành vẫn trái với thế tục, mà trái với thế tục
mới đặng gần ánh Thiêng Liêng"
Phước Linh Tự: 24-10-1926 (âl 18-9-Bính Dần)
Thầy dạy: "Vì Tân Luật chưa ra nên Thầy phải giải:
Ðã có Thánh Tượng Thầy thì là cốt Ngọc Hoàng con để lại
chẳng nghĩa chi hết. Thầy nói cho các con rõ, vì cớ nào trước
từ Nhứt Tổ chí Lục Tổ thì thờ Thầy ngồi trước, vì trước là lớn
phải vậy. Khai Thiên Ðịa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng
Thầy. Thầy đã nói một Chơn thần mà biến Càn khôn Thế giới
và cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con
là chư Phật, chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có
các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
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Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn khôn Thế giới, nên mới
gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn khôn Vạn vật rồi mới có
người, nên gọi là Tăng. Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập
thành các đạo mà phục hồi các con hiệp một cùng Thầy.
Thầy lập Phật giáo vừa khi Khai Thiên lập Ðịa, nên Phật giáo
là trước, kế Tiên giáo, rồi mới tới Nho giáo.
Nay là Hạ nguơn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu, nên
phải phản tiền vi hậu.
Tỉ như Tam giáo qui nhứt thì:
Nho là trước- Lão là giữa- Thích là chót.
Nên Thầy phải ngồi sau chư Phật, Tiên, Thánh, Thần, mà đưa
chúng nó lại Vô Vi chi Khí, chính là Niết Bàn đó vậy... Còn cổ
lễ cúng thì: Rượu là Khí, Bông là Tinh, Trà là Thần.

PHẢN TỈNH
返 省
F: Rétrospection, réflextion.
Phản tỉnh 返省: Xét lại ở bề trong mình.

PHẢN TRẮC
Phản trắc 反側: lập tâm làm phản (Như chữ phản phúc).
Cung Đạo Tòa Thánh: 1-3-Mậu Tý (dl 9-4-1948)
Đức Lý Giáo-Tông giáng nói: "Từ ngày Hiền Hữu hồi mã, Lão
chưa đến viếng đặng, chẳng phải lơ lảng tình nhau, nhưng
buổi Thiên thơ biến chuyển, nếu Lão đến thì e cho vì thương
mà thố lộ Thiên cơ, phải bị tội Ngọc Hư định án. Nay vì đã gần

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN P▐

115

liễu kết, dầu cho còn xảy ra tai nạn cho nhơn sanh chút ít
chẳng hại gì, nên Lão đến phân trần đôi điều hơn thiệt.
Hiền hữu khuynh tâm vì Lão và Thượng Trung Nhựt lập quân
đội khi Hiền Hữu vắng mặt có phải?
Tình cảnh đôi ta phản trắc:
- Lão là Thiên điều mà cầm quyền trị thế.
- Còn Hiền Hữu tại thế mà nắm Thiên điều.
Lão xin nhắc: Khi Hiền Hữu tịnh pháp tại Thủ Đức, Lão đã nói
cơ chuyển thế Trời Người hiệp một. Hiền Hữu có nhớ?
Cười!...
Thiên Đình tại thế, thế tại Thiên Đình, cơ huyền bí độ tận
chúng sanh mới đặng, có phải? Thoảng như vậy thì cơ chuyển
thế nguy hiểm nầy, nhơn sanh sẽ định số phận Hiền Hữu thế
nào có biết?
Cười! Chẳng lẽ phải chịu một phen khảo xác nữa thì nạn chiến
tranh Lão đã tiên tri từ trước, vì chủng tộc Việt Nam vô đạo,
mới khó giải kiết cứu nguy. Nếu Hiền Hữu ngày nào cầm lại
Thiên Thơ thì mới rõ phần nhơn quả. Chẳng lẽ Lão là chủ
phần xác của nhơn sanh mà ngồi khoanh tay, không tìm
phương cứu chữa. Địa vị của Hiền Hữu như Lão thì Hiền Hữu
mới thế nào? - Chẳng phải vì những kẻ lợi dụng vô tâm, đọa
đày thiên hạ mà lại đố kỵ chẳng dám cứu đời. Hiền Hữu căn
dặn cả thảy các con cái của Chí Tôn ráng sức ăn năn cầu
nguyện.
THI
Việt Thường hữu phúc xuất Thiên Quân,
Chuyển thế Chí Tôn dĩ định tuần.
Trị loạn Nam phương trừ mãnh hổ,
Thừa bình Bắc địa kiến kỳ lân.
Hoàng triều hậu nhựt nghi tùng cổ,
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Văn hiến tương lai khả hoán tân.
Thánh Chúa hiền thần phò tổ nghiệp,
Khải ca định vận tại Thu phân.
Cung Đạo Tòa Thánh: 22-4-Mậu Tý (dl :30-5-1948)
Đức Lý Giáo Tông giáng nói: "Hộ Pháp, Hiền Hữu muốn Lão
ký tên Thánh Lịnh thăng vị cho chư Chức sắc Thiên phong.
Điều ấy vốn không khó, chỉ sợ nghịch Thiên điều. Lão đã nói,
hoàn cảnh của đôi ta phản trắc:
- Lão vô hình lại đảm nhiệm trách nhậm trị thế định vị, tức là
Chủ khảo Thiêng liêng vị. Bởi thế cho nên khi Hộ Pháp trấn
Thánh Phi châu, Lão mới đến cầm quyền đặng định vị cho các
Thánh Tử Đạo, vì đó mà lập nên Quân đội.
- Còn Hiền Hữu hữu-hình mà lại nắm Thiên điều Hành pháp
lập Giáo. Hiền Hữu là Chủ khảo hữu hình vị, bởi cớ cho nên
Hiền Hữu làm đầu toàn Hội Thánh.
Khi Ngọc Hư giáng lịnh thì Hiền Hữu vẫn nhớ hai câu thi nầy :
"Cửu Trùng không kế an thiên hạ,
"Phải để Hiệp Thiên đứng trị vì."
Bởi lẽ ấy, Lão đến khi nọ giao quyền trong bài thi:
"HỘ PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI".
Ấy vậy, nơi tay Hiền Hữu đủ quyền Chí Tôn mà chuyển thế.
Lão bất quá là một Gián-Nghị Đại-Phu ở gần Hiền Hữu, chia lo
sớt nhọc mà thôi. Lão tưởng khi thiên hạ chưa an, có phải?
- Cười! Thì nay đã hiện diện là Quốc Sư Việt Nam, đặng bước
qua Quốc Sư thiên hạ. Xong chưa mà toan thối thác?
Cứ ký đi như trước đến giờ là đúng phép".
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PHẠN NGỮ
梵語
E: The sanscrit.
F: Le sanscrit, Pali.
Phạn: tức là Phạm: Phật. Ngữ: chữ viết. Phạn ngữ hay Phạm
ngữ là tiếng Phạn, tức là ngôn ngữ của xứ Phật, ngôn ngữ của
nước Thiên Trúc ở miền bắc Ấn Độ.
Nước Ấn Độ có rất nhiều ngôn ngữ, nhưng Đạo Bà La Môn và
Đạo Phật chỉ dùng tiếng Phạn để thuyết pháp và chép kinh
sách.Tiếng Phạn cũng phân ra làm hai loại:
Bắc Phạn là tiếng Sanscrit.
Nam Phạn là tiếng Pali.
Phật giáo Bắc Tông tức là Phật giáo Đại Thừa chép kinh bằng
tiếng Sanscrit, thường gọi là tiếng Phạn.
Phật giáo Nam tông tức là Phật giáo Tiểu Thừa chép kinh
bằng tiếng Pali.
Người học Phật muốn thấu triệt giáo lý của Phật thì phải học
tiếng Phạn để trực tiếp nghiên cứu kinh sách của Phật giáo,
còn những bản dịch Kinh Phật ra tiếng nước ngoài thường
không diễn đạt hết ý nghĩa của lời kinh.
Do đó, tiếng Phạn là chánh tự của Phật giáo.
Cũng như Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn mở Đạo tại Việt Nam,
chọn tiếng Việt Nam làm chánh tự. Do đó, sau nầy, ai muốn
thấu đáo giáo lý và triết lý của Đạo Cao Đài thì phải học thông
thạo ngôn ngữ Việt Nam. Những bản dịch ra tiếng nước ngoài,
tuy có dịch sát nghĩa cách nào đi nữa, cũng không thể diễn đạt
hết ý nghĩa như bản chánh tự.
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PHAO CÂU
Đức Hộ Pháp xướng: Nhắn Bạn Quyền Giáo Tông.
Nhơn tài nẩy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.
Ví nhướng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.
(11-9-Bính Tuất 1946)

PHÁP
法
Pháp là chủ của vạn-linh: ( thuộc quyền của ngôi Hai)
Kinh Phật-Mẫu có câu:
"Thiên-cung xuất vạn-linh tùng Pháp,
"Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh."
"Bởi do nơi Pháp, vạn-linh mới chủ tướng biến hình, do nơi
Pháp mới sản-xuất vạn-linh, cả huyền-vi hữu hình Đức Chí
Tôn tạo Đạo do nơi Pháp, chúng ta biết Pháp thuộc về hình
thể của vạn linh, vì cớ cho nên Đạo giáo minh-tả rõ-rệt Tam
châu Bát bộ thuộc về quyền Hộ Pháp".
Quyền-hành của Hộ Pháp:
1-Sao gọi là Tam châu? "Trong Tứ Đại Bộ châu ở phần
thiêng-liêng thì Hộ Pháp nắm ba châu: Đông thắng thần châu,
Tây Ngưu hạ châu, Nam-thiệm bộ châu, đều thuộc về quyền
hạn của Hộ Pháp; còn Bắc Cù Lư châu để cho các phần chơn
hồn quỉ vị họ định phận tại nơi đó, định nơi cư trú tại đó. Họ có
một quyền-năng vô định chẳng cần chỉ giáo, để đặc biệt một
châu cho quỉ-vị ăn-năn tu học đặng đoạt vị. Ba bộ châu kia do
quyền-hạn của Hộ Pháp giáo-hóa, duy có Bắc Cù Lư châu
Ngài không thường ngó tới lắm, để cho họ tự-do làm gì thì
làm: khôn nhờ dại chịu.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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2- Bát bộ là gì? - Là nơi Bát phẩm chơn-hồn chớ có chi đâu!
Tám hồn là: vật-chất-hồn, thảo-mộc-hồn, thú cầm hồn, nhơnhồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên Hồn, Phật-hồn. Tám bộ ấy
thuộc quyền HỘ PHÁP THIÊN-VỊ nơi Đức Chí Tôn gọi đến tạo
cơ-quan tận độ chúng sanh không còn ai khác hơn Hộ Pháp.
Chính Hộ Pháp trách-nhiệm ấy.
Ðức Hộ Pháp kể việc "Ðức Chí Tôn dạy Pháp cho Ngài"
Đức Hộ Pháp trong một lần vui vẻ, Ngài cùng các vị Phạm
Môn trò chuyện, Ngài kể việc Đức Chí Tôn dạy "Pháp" cho
Ngài để quí Phạm Môn nghe.
Ngài nói: Vào một buổi tối đêm trước, tự nhiên Ngài bắt muốn
đi, đi miết vào bàn giấy viết: Ngồi vào bàn, tay lấy giấy viết, lấy
giấy viết xong. Đức Chí Tôn cầm tay Ngài vẽ vẽ chữ Bùa và
dặn Đức Ngài: Ngài mai, phải sắm sẵn giấy viết từng tờ riêng
biệt, viết chì vót nhọn sẵn cho nhiều, giấy trắng từng tờ cũng
cho nhiều để Thầy dạy "Pháp". Đức Chí Tôn cũng cho Ngài
biết là lúc nãy Thầy đã kéo con vô bàn đó. Nhớ là chỉ một
mình con thôi. Qua đêm sau, cũng tại bàn, Đức Chí Tôn giáng,
cầm tay Ngài viết từng tờ một liên tục, còn viết chì cứ tà ngọn
nào là bỏ lấy cây khác, cứ thể kéo dài mãi cho đến khi xong
mới thôi. Khi xong, Đức Ngài kiểm lại hết 3 lố viết chì, chỉ còn
vài cây, còn giấy trắng thì đầy đất. Đức Ngài nhặt lên để xem
rồi sắp lại thứ tự. Đức Ngài thầm khen Đức Chí Tôn đáo để.
Ông quá kỹ, chỉ từ nét, từ chữ, từ phần và số thứ tự thì niêm
san sát. Từ đó Đức Ngài bắt đầu học và thực tập, học hoài
thôi, học cố để mà nhớ mới được vì Đức Chí Tôn bảo: "Bí
pháp này nếu để lộ ra ngoài cho kẻ nào biết thì Đạo Thầy sẽ
hoại. Con cố gắng học cho xong, nắm cho chắc, rồi thì con đốt
đi".
Học kỹ rồi, nắm được rồi: Ba phen Ngài muốn đốt nhưng sợ lỡ
quên thì làm sao? Đốt rồi còn gì coi lại. Đức Ngài lại xem đi
xem lại tới lui, nhiều lần nữa và thực tập thật là hoàn hảo đến
lúc Đức Ngài thật sự tự tin, không có trở ngại nữa, không còn
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gì lo; Ngài đốt đi, mà lòng vẫn yên, không tiếc nuối vì coi như
Ngài đã duợt thuộc lòng.
Bí pháp mà Ngài đã thọ truyền nơi Đức Chí Tôn: Đức Ngài có
truyền lại vài pháp chính cần thiết sử dụng trong Đạo như: Giải
oan, Tắm thánh, Độ thăng, Đoạn căn, Hôn phối, Trấn thần,
Giải bệnh… Còn nhiều nữa nhưng chưa phải lúc Ngài truyền.
Đức Ngài nói: thật là hữu hạnh: Vì từ tạo Thiên lập Địa tới giờ,
Đức Chí Tôn chỉ mới có giao cho Hộ Pháp lần đầu tiên mà
thôi; chưa giao cho người nào cả; Đức Thích Ca cũng chưa
được vậy (có lẽ lúc Đức Thích Ca mở Đạo chưa phải lúc dùng
Bí pháp này). Cái hữu hạnh lớn nhất là lúc Đức Ngài được
Đức Chí Tôn cho Đức Ngài vào kho Bí pháp. Đức Chí Tôn
giao cho Ngài một cái chìa khóa, cho phép mở cửa kho Bí
pháp của Đức Chí Tôn; Đức Ngài diễn tả lại:
Cái kho ấy hình bát giác có Bát quái, kín bít. Chỉ có hai cửa
mà thôi, cửa trước và cửa sau.
Đức Chí Tôn hỏi: Con mở cửa nào vào.
Ngài trả lời: Con mở cửa trước vào.
Đức Chí Tôn bảo: "Không được, đây là kho Bí pháp để tạo
dựng Càn khôn Vũ trụ từ ngàn xưa, không bao giờ mở cửa
trước cả, chỉ được mở cửa sau mà thôi.
Thế là Đức Hô Pháp vâng lời Đức Chí Tôn đi cửa sau vào.
Cửa vừa được mở, cả muôn ánh hào quang sáng rực rỡ, chói
lọi chiếu ra. Ngài bước vào trong, Ngài chỉ lựa những pháp
nào quí hiếm, rất quan trọng mới lấy, còn loại thường thì
không cần.
Kể đến đây, Ngài Khai Pháp vội nói: Vậy là Thầy đã thâu hết
Thập Nhị Quyền Công rồi. Đức Hộ Pháp nói tiếp:
- Ra khỏi cửa, theo sau lưng Ngài là đám quỉ: Nó chỉ nhận
được hào quang của Bí pháp, nó đem xuống thế gian nầy mà
tạo nên quyền pháp cỡ đó. Nếu nó được vào kho thì không
biết cỡ nào nữa.
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Ngài tiếp: Bởi vậy, trước mặt là Hộ Pháp, sau lưng Hộ Pháp là
đám quỉ vậy.
Nhớ hồi khai Đạo tại chùa Gò Kén, Đức Chí Tôn bảo Đức Hộ
Pháp đứng trên Ngai ngó thẳng vào Đức Chí Tôn. Lúc đó Đức
Chí Tôn mượn Đức Cao Thượng Phẩm để Đức Chí Tôn hành
pháp Trấn Đàn.
Đức Ngài đứng trên Ngai, ngó thấy Đức Thượng Phẩm, đứng
trước mặt mình trong giữa Điện, mặt ngó ngay Đức Ngài, tay
cầm nhang vẽ vẽ; đứng xa nhìn lại Ðức Hộ Pháp có cảm
tưởng là tay Thượng Phẩm có ý như ngoắc ngoắc mình vậy.
Chính vì thấy thế cho nên Ðức Ngài mới bỏ Ngai đi lại gần
Ðức Cao Thượng Phẩm, trong ý nghĩ muốn hỏi xem Ðức
Thượng Phẩm kêu lại có chuyện gì, vừa bước khỏi Ngai ba
bước: thì quỉ lộng phá liền tức thì, đó là:
- Nhập vào Lê Thế Vĩnh xưng là Tề Thiên Ðại Thánh.
- Nhập vào Vương Thanh Chi xưng là Quan Âm Bồ Tát.
Bấy giờ Ðức Ngài mới giật mình, mới biết oai quyền của Hộ
Pháp khi trấn ngự trên Ngai.

PHÁP CHÁNH
法正
Hiện tướng của Hiệp Thiên Ðài là:
- Pháp Chánh
- Phước Thiện
PHÁP CHÁNH là cơ quan bảo thủ Chơn truyền, giữ gìn luật
pháp, dìu dẫn và lập vị cho con cái CHÍ TÔN, trong khuôn viên
Pháp Luật của Ðạo đã thành lập, giữ cân công bình thể Thiên
hành hóa, có trách vụ nặng nề để bênh vực kẻ cô thế, yếu hèn
bị áp chế, để sửa răn những kẻ phạm pháp luật, hầu tránh
khỏi Thiên điều trừng trị, nếu bị Thế trị thì mới mong giảm tội
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Thiêng Liêng, bằng không bị thế trị thì Thiên điều không mong
gì cầu rỗi.
Vậy Pháp Chánh rất cần thiết để giữ gìn phẩm trật và địa vị
của mỗi con cái CHÍ TÔN và quyền hành phân minh cho nền
Chánh Trị Ðạo, y theo khuôn khổ Chơn truyền.Vậy Pháp
Chánh rất cần thiết để giữ gìn phẩm trật và địa vị của mỗi con
cái CHÍ TÔN và quyền hành phân minh cho nền Chánh Trị
Ðạo, y theo khuôn khổ Chơn truyền.
"Pháp-Chánh, nhiệm-vụ trọng-yếu là cơ quan bảo thủ chơntruyền, giữ-gìn pháp-luật, dìu dẫn và lập vị cho con cái Đức
Chí-Tôn trong khuôn viên Luật-pháp của Đạo đã thành lập, giữ
cân công-bình thể thiên hành-hóa, có trách-vụ nặng-nề để
binh-vực kẻ cô thế, yếu hèn bị ép-chế, để sửa răn những kẻ
phạm pháp-luật, hầu tránh khỏi Thiên-điều trừng-trị, nếu bị
Thế-trị thì mới mong giảm tội thiêng-liêng, bằng không bị Thế
trị thì thiên-điều không mong gì cầu rỗi. Vậy Bộ Pháp-Chánh
rất cần-thiết để giữ gìn phẩm trật và địa-vị của mỗi con cái Chí
Tôn và quyền-hành phân-minh cho nền Chánh-trị-đạo, y theo
khuôn-khổ chơn truyền."
"Bộ Pháp-Chánh là cơ-quan Tư-pháp trung ương của ĐạiĐạo, có nhiệm-vụ gìn-giữ luật-pháp Đạo, không cho Chức sắc
và Tín-đồ vi phạm để nâng cao phẩm-giá con người, do đó Bộ
Pháp-Chánh có tổ-chức các Tòa-án Đạo để xử trị người bị
phạm Luật-pháp của Đạo mà thôi."
Đôi Liễn Pháp Chánh:
- PHÁP luật vô tư đạo giáo từ oai tùng lý.
- CHÁNH tông bất dịch chơn truyền thiện ác tùy hình.
法律無私道敎慈威從理
正宗不易眞傳善惡隨刑
Đôi liễn nầy đặt tại cổng của Văn phòng Bộ Pháp Chánh HiệpThiên-Đài. Pháp Chánh là pháp luật qui định việc thi hành
Chánh Đạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Giải thích:
Câu 1: Pháp luật của tôn giáo thì vô tư, nhơn từ, oai nghiêm,
tùng theo lẽ phải. (Vô tư: không thiên vị ai cả. Đạo giáo: Tôn
giá lớn. Từ: lòng thương yêu của người trên đối với kẻ dưới và
muốn giúp kẻ dưới. Oai: vẻ nghiêm trang đáng kính sợ. Tùy:
theo. Lý: lẽ phải.)
Câu 2: Chơn truyền của một nền tôn giáo chơn chánh thì
không thay đổi, việc lành việc dữ tùy theo mức độ mà có hình
phạt nặng nhẹ thích đáng. (Chánh: ngay thẳng, chánh đáng.
Tông: cũng đọc Tôn. Bất dịch: không thay đổi. Chơn truyền:
giáo lý chơn thật được truyền lại. Thiện ác: lành dữ. Tùy hình:
tùy theo mức độ mà có hình phạt nặng nhẹ thích đáng)
Đối với Tòa Đạo, Điều thứ 15. Định án những người phạm
luật-pháp và hình phạt thì kẻ phạm phải chịu dưới 2 quyền
luật:
a/- Luật: là Tân-Luật và Luật Hội-Thánh.
b/- Pháp: là Pháp-Chánh-Truyền và Đạo Nghị Định.
Người Môn-đệ của Đức Chí-Tôn hơn ai hết phải biết:
- Thông việc Đạo
- Thạo việc đời.
- Trau-giồi đức hạnh.
- Giữ chánh dạy người.
Muốn đặng 4 điều ấy phải tìm-tòi học hỏi cho mở rộng kiến
văn, nâng cao kiến thức, năng đọc Thánh ngôn cùng các sách
vở Đạo Cao-Đài. Quan-trọng nhứt là Pháp-luật Đại-Đạo ngày
nay. Thông hiểu rành mạch về Tân-luật và Pháp Chánh
truyền. Vì đây là:
"Một nền Chánh-trị-Đạo, không khác gì chánh trị hiện ở các
nước Âu-châu. Ở Á-Đông này có nhiều nước phát-triển như:
Nhựt, Tàu, Miến, Xiêm cũng có một khuôn-khổ nhất định như
vậy. Dầu Quân-chủ lập-hiến hay Dân-chủ Pháp chánh cũng
một mực như nhau đều chia ra hai phần:
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- Phòng Dân-chủ.
- Phòng định luật.
* Phòng Dân-chủ là phòng tấn-bộ.
* Phòng định luật là phòng bảo thủ.
Phòng Dân-chủ của Pháp dưới thời dân quyền "La Chambre
des Députés", còn phòng định-luật hay quân luật thật ra không
có Chúa, nhưng muốn biết phòng quân luật hẳn-hoi, xem như
nước Anh có "Chambre des Lords" tức là Sénat của Pháp vậy.
Đời chia ra hai phòng đặc biệt, Đạo lại khác hẳn.
Chơn-pháp của Chí-Tôn để hai phòng hiệp một là Cửu-TrùngĐài và Hiệp-Thiên-Đài:
- Hiệp-Thiên-Đài là phòng Quân-luật.
- Cửu-Trùng-Đài là phòng Dân-chủ.
Biểu sao khỏi xích-mích nhau! Một đàng bảo-thủ, một đàng
dục tấn; nếu hai đàng không hòa nhau; đem chơn-lý hiển
nhiên thì hòa được, còn không lấy chơn-lý thì đụng tại chỗ,
phản-khắc không thể đệ lên Thượng quyền mà còn nhơ bợn
được. Đó là các bàn sàng, sàng mãi cũng phải lọt xuống".
(TĐI/126)
Buổi nọ Đức Lý Giáo-Tông dạy lập Pháp trước; sau Ngài sẽ
giáng cơ chấn-chỉnh, lập cho có đủ hữu vi, đặng có đủ
phương-pháp Hội-Thánh làm hình thể cho Chí-Tôn mới xứng
phận cho Ngài. Đức Chí-Tôn đã dạy hồi mới khai Đạo:
"Thầy đã chán biết thế gian này là phàm, Thầy đến lấy cái
phàm hiệp cùng cái Thánh, làm sao tránh đặng cái phàm
không lẫn-lộn trong cái Thánh, nếu còn vướng chút phàm thì
không còn là Thánh-thể, các con nên hiểu phẩm vị cao trọng
ấy mà trau lòng cho ra Thánh-Thể mới đáng giá"! Đối với các
triết-lý Bí-pháp buổi nọ, bây giờ nhân loại tăng tiến quá lẽ
thành thử các vị Giáo-chủ đã lập luật-pháp, nhưng luật-pháp
đơn sơ ấy ngày nay không có đủ quyền-năng trị tâm thiên-hạ
nữa.
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PHÁP CHÁNH ĐỊNH ÁN
Tờ phúc-sự của Thái-Phóc-Thanh ngày 2-2-Quí-Tỵ.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:
"Tư cho Hoà-Viện Hành-Chánh hiệp cùng Kiểm Thủ ThánhĐịa coi đất này của ai? Nếu quả ra Nguyễn Thị-Quá toan giựt
đất của Đạo-Hữu Tần-Nhơn thì đem nội-vụ ra PhápChánh đặng định-án Thị-Quá.
Bần-Đạo cấm-nhặt không ai đặng ỷ mình khôn ngoan gian xảo
hơn mà hiếp-đáp người Thổ. HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

PHÁP CHÁNH HIỆP THIÊN (PHÁP CHÁNH HIỆP
THIÊN ĐÀI)
Ngài Hiến Pháp nói: "Vai tuồng của Pháp Chánh Hiệp Thiên
Đài, Đức Chí Tôn lập ra là cốt yếu làm tiêu chuẩn cho tất cả
con cái của Ngài nhìn vào đó mà tiến bước vững vàng đặng
xây dựng nền Đạo do chính mình Ngài đến thành lập nơi cõi
thế này. Pháp Chánh là khuôn vàng thước ngọc của Đức Chí
Tôn tự ban cho chúng ta để do theo đó mà hành Đạo cho khỏi
lầm đường, lạc lối. Nếu không có Pháp Chánh kềm chế thì
mạnh ai nấy tự động theo ý riêng mình, như chúng ta thường
mục kích từ thử trong cửa Đạo làm cho loạn Chơn Truyền, rồi
Chánh giáo có thể qui Phàm mà chớ! Vì cớ mà Đức Chí Tôn
mới thành lập cơ quan Pháp Chánh để bảo thủ Chơn truyền
bằng cách trông nom giữ gìn toàn Đạo tránh khỏi phạm Thiên
điều".

PHÁP CHÁNH MINH TRA
Do tờ của Ngọc Chánh Phối-Sư xin cho bốn mươi Đạo sở
Phước-Thiện nơi Cái-Bè qua hành-đạo bên Hành Chánh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Chiếu theo Đạo-Luật thì bên
Hành-Chánh là Hành chánh còn bên Phước-Thiện là PhướcCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Thiện, hai phận-sự hành đạo không phù-hạp với nhau, thắcmắc hơn hết là phẩm Hành Thiện mà lên Giáo-Thiện buộc
phải tạo nghiệp cho mười hai gia-đình; còn bên Hành-Chánh
lại thông-đồng hơn, nên hai công-nghiệp không đồng, không
dung-hoà nhau đặng. Nhưng theo Bần-Đạo thì dầu cho Hành
Chánh khi đến vị Chánh-Trị-Sự mà có thể tạo đặng mười hai
gia-nghiệp cho gia-đình thì cũng có thể lên Giáo-Thiện đặng.
Còn bực Hành-Thiện mà cầm quyền Hành-Chánh đắc-lực đủ
5 năm cũng đem ra quyền Vạn Linh cầu-thăng Lễ-Sanh đặng.
Điều ấy do nơi Pháp chánh minh-tra công-nghiệp mà định vị.
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

PHÁP CHÁNH THI HÀNH LUẬT PHÁP
Thơ số 1593 ngày 9 tháng 6 năm Ất-Mùi của Tiếp Pháp thỉnhcầu Đức HỘ-PHÁP đình-đãi Thánh-Lịnh số 1503 đề ngày 01
tháng 6 năm Ất-Mùi buộc trẻ gái trước ngày giá-thú phải biết
khoa-dưỡng-dục, nên Bộ Pháp Chánh xin đình lại sáu tháng
sẽ thi-hành.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP [Số: 1525/ HP.]
Thánh-Lịnh ban-hành kể từ ngày ký-tên thì không thể không
thi-hành, Thánh-Lịnh trai phải có một nghề gì mới được, còn
gái phải có giấy chứng-nhận biết khoa sanh-dục, phải triệt để
thi-hành.
Bộ Pháp-Chánh không phép xin như vậy nữa, vì Pháp Chánh
chỉ biết thi-hành Luật-pháp mà thôi, nên nhớ. [HỘ-PHÁP
(Ấn-Ký)]

PHÁP CHÁNH TRUYỀN
E: The religious constitutional laws of Caodaism.
F: Lois constitutionnelles religieuses du Caodaïsme.
1-Pháp Chánh Truyền là Pháp luật chơn chánh được Đức Chí
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Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế giáng cơ truyền dạy để làm căn
bản lập giáo, tổ chức và điều hành nền Đại-Đạo Tam Kỳ PhổĐộ.
2-Pháp Chánh Truyền được xem là Hiến-pháp của Đạo do
Đấng Chí Tôn dụng quyền năng Thiêng Liêng của Huyền diệu
Cơ Bút mà truyền thế, nên có tính cách cố định, bất di bất dịch
trong Thất ức niên.
3- Pháp Chánh Truyền của Đạo là một bản văn kiện qui định
sự tổ chức của nền Đại Đạo, sắc phục của chư Thiên phong,
đẳng cấp, quyền hạn của chư Chức sắc cầm quyền Chánh Trị
Đạo hầu giữ vững chơn truyền của nền chánh giáo, không cho
có sự xâm phạm, giữ gìn cho cơ đạo khỏi qui phàm.
4- Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng
Đài Nam phái vào ngày 16-10-Bính Dần (dl: Thứ Bảy, 20-111926)
5- Đức Lý Thái Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nữ Phái vào ngày 11-01-Đinh Mão (dl: Thứ
bảy, 12-02-1927). Cũng ngày này Đức Giáo-Tông Lý Thái
Bạch giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Nữ Phái và ban sắc
phục cho Nữ phái.
6- Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên
Đài. 12-01-Đinh Mão (dl: Chúa Nhựt, 13-02-1927).
Pháp Chánh Truyền Chú giải:
Pháp Chánh Truyền là văn bản tổng quát tổ chức nền Ðạo
Cao Ðài. Ðó là Hiến Pháp của Ðạo, cho nên Ðức Lý Thái
Bạch, Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ
Phổ Ðộ ra lịnh cho Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chú giải tỉmỉ từng chi tiết để cho Chức sắc trong hai Ðài: Hiệp Thiên và
Cửu Trùng dễ thi hành, có Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ hiệu
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đính, gọi là Pháp Chánh Truyền Chú Giải, tạo thành Hiến
Pháp bất di bất dịch của Ðạo Cao Ðài.
Ðức Lý Giáo Tông nói rõ trong Ðạo Nghị Ðịnh thứ 06, ngày 0310-Canh Ngọ (1930) trích ra sau đây:
NGHỊ ÐỊNH: "Hai vị Thiên phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải
điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh
Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn."
1- PHÁP CHÁNH TRUYỀN CỬU TRÙNG ĐÀI:
Pháp Chánh Truyền của Đạo Cao Đài là thành văn Hiến pháp
Thiêng Liêng, do Đức Chí-Tôn giáng cơ lập thành sau ngày
Khai Đạo (là 15-10-Bính Dần) một ngày. Qua ngày 16-10-Bính
Dần (dl: 20-11-1926) Đức Chí Tôn giáng Cơ lập Pháp Chánh
Truyền tại Thánh Thất Gò Kén (Từ Lâm Tự) Tây Ninh. Trước
tiên là lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài phân định rõ
phẩm cấp và chức năng của mỗi phẩm từ Giáo Tông đến Lễ
Sanh. Mỗi phẩm đều có chữ GIÁO hay chữ SƯ. Đến phẩm
Đầu Sư là Thầy của các Thầy; nghĩa là từ Giáo Hữu trở lên
mới đứng vào hàng Chức Sắc Thánh Thể của Chí-Tôn. Phẩm
Lễ Sanh chưa được vào hàng Chức sắc, chỉ là người có hạnh
đức dùng vào việc lễ nghi. Ngày xưa dùng phẩm Lễ sanh này
là người dâng Lễ (nay đổi ra là Lễ Sĩ). Tôn chỉ của Đại Đạo
Tam Kỳ là Phổ Độ, thế nên quyền Chí Tôn hữu hình tại thế là
khi nào Giáo Tông hiệp cùng Hộ Pháp làm một. Từ khi Đức Lý
Giáo Tông hiệp với Đức Hộ Pháp mới lập thêm Bàn Trị sự gọi
là Hội Thánh Em, do vậy mà phẩm Lễ Sanh mới được nâng
lên hàng Chức sắc, có trách nhiệm thuyên bổ, đảm trách vụ
đặc sứ, sau này Cai quản Tộc Đạo nên còn là Đầu-Tộc Đạo.
Hội-Thánh Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành pháp, nắm quyền
Hành-Chánh Đạo, phổ thông chơn đạo đến khắp chúng sanh,
nên Luật ghi: nếu có vị nào nói rằng không thông lý Đạo thì
Chức việc Bàn Trị Sự phải chịu trách nhiệm thiếu giáo hoá mà
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cấp lãnh đạo là Lễ Sanh và Giáo Hữu (Đầu Tộc đạo, Khâm
Châu Đạo).
Ấy Thế Đạo tượng trưng xác thể của Chí Tôn.
Đức Chí-Tôn lập Pháp Chánh Truyền:
Từ Lâm Tự (Gò Kén): 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926)
NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ viết CAO-ÐÀI
Giáo Đạo Nam phương
GIÁO TÔNG nghĩa là Anh Cả các con, có quyền thay mặt
Thầy mà dìu dắt các con trong đường Ðạo và đường Ðời. Nó
có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn. Nó
đặng phép thông công cùng Tam thập lục Thiên và Thất thập
nhị Ðịa giái đặng cầu rỗi cho các con, nghe à! Chư môn đệ
tuân mạng.
CHƯỞNG PHÁP của ba phái là Ðạo, Nho, Thích. Pháp luật
Tam giáo tuy phân biệt nhau, song trước mặt Thầy vốn coi
như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước buổi thi
hành, hoặc là nơi Giáo Tông truyền xuống, hay là nơi Ðầu Sư
dâng lên. Như hai đàng chẳng thuận thì chúng nó phải dâng
lên cho Hộ Pháp đến Hiệp Thiên Ðài cầu Thầy giáng xuống
mà sửa lại, hay là tùy ý mà lập luật lại. Vậy chúng nó có quyền
xem xét kinh điển trước khi phổ thông. Như thảng có kinh luật
chi làm hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho
xuất bản. Buộc cả tín đồ phải vùa sức mà hành sự trước mặt
luật đời. Thầy khuyên các con rán xúm nhau vùa giúp chúng
nó. Mỗi Chưởng Pháp có ấn riêng. Ba ấn phải có đủ trên mỗi
luật, mới đặng thi hành. Chư môn đệ tuân mạng.
ÐẦU SƯ có quyền cai trị phần Ðạo và phần Ðời của chư môn
đệ. Nó đặng quyền lập luật, song phải dâng lên cho Giáo Tông
phê chuẩn. Luật lệ ấy phải xem xét một cách nghiêm nhặt, coi
phải có ích cho nhơn sanh chăng. Giáo Tông buộc phải giao
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cho Chưởng Pháp xét nét trước khi phê chuẩn. Chúng nó phải
tuân mạng lịnh Giáo Tông, làm y luật lệ Giáo Tông truyền dạy.
Như thảng luật lệ nào nghịch với sự sanh hoạt của nhơn sanh
thì chúng nó đặng phép nài xin hủy bỏ. Thầy khuyên các con
phải thương yêu giúp đỡ lấy nó. Thầy lại dặn các con, như có
điều chi cần yếu thì khá nài xin nơi nó. Ba Chi tuy khác, chớ
quyền lực như nhau. Như luật lệ nào Giáo Tông đã truyền dạy
mà cả ba đều ký tên không tuân mạng thì luật lệ ấy phải trả lại
cho Giáo Tông. Giáo Tông truyền lịnh cho Chưởng Pháp xét
nét lại. Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau. Mỗi tờ giấy chi chi
phải có ấn mới thi hành, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng.
PHỐI SƯ mỗi phái là 12 người, cộng là 36 người. Trong 36 vị
ấy có ba Chánh Phối Sư. Ba vị ấy đặng thế quyền cho Ðầu Sư
mà hành sự, song chẳng quyền cầu phá luật lệ, nghe à! Chư
môn đệ tuân mạng.
GIÁO SƯ có 72 người, trong mỗi phái là 24 người. Giáo Sư là
người để dạy dỗ chư môn đệ trong đường Ðạo với đường
Ðời. Buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho
em. Chúng nó cầm sổ bộ của cả tín đồ. Chúng nó phải chăm
nom về sự tang, hôn của mỗi đứa. Như tại Châu thành lớn thì
mỗi đứa đặng quyền cai quản cúng tế Thầy như thể Ðầu Sư
và Phối Sư. Chúng nó đặng quyền dâng sớ cầu nài về luật lệ
làm hại nhơn sanh, hay là cầu xin chế giảm luật lệ ấy. Chúng
nó phải thân cận với mỗi môn đệ như anh em một nhà cần lo
giúp đỡ, nghe à! Chư môn đệ tuân mạng.
GIÁO HỮU là người để phổ thông Chơn đạo Thầy. Chúng nó
đặng quyền xin chế giảm luật lệ Ðạo. 3000 Giáo Hữu chia ra
đều, mỗi phái là 1000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt.
Chúng nó đặng phép hành lễ khi làm chủ các chùa trong mấy
tỉnh nhỏ.
LỄ SANH là người có hạnh, lựa chọn trong chư môn đệ mà
hành lễ. Chúng nó đặng quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ.
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Thầy dặn các con hiểu rõ rằng Lễ Sanh là người Thầy yêu
mến, chẳng nên hiếp đáp chúng nó. Như vào đặng hàng Lễ
Sanh mới mong bước qua hàng Chức sắc. Kỳ dư Thầy phong
thưởng riêng mới đi khỏi ngả ấy mà thôi, nghe à! Chư môn đệ
tuân mạng.
Ðầu Sư muốn lên Chưởng Pháp thì nhờ 3 vị công cử nhau
Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị kia công cử.
Giáo Sư muốn lên Phối Sư thì nhờ 72 vị kia xúm nhau công
cử.
Giáo Hữu muốn lên Giáo Sư thì nhờ 3000 vị kia xúm nhau
công cử.
Lễ Sanh muốn lên Giáo Hữu thì nhờ cả Lễ Sanh xúm nhau
công cử.
Môn đệ muốn lên Lễ Sanh thì nhờ cả môn đệ xúm nhau công
cử.
Kỳ dư Thầy giáng cơ phong cho người nào thì mới ra khỏi luật
lệ ấy mà thôi.
Còn Giáo Tông thì hai phẩm Chưởng Pháp và Ðầu Sư tranh
đặng, song phải chịu cho toàn môn đệ công cử mới đặng, kỳ
dư Thầy giáng cơ ban thưởng mới ra khỏi luật lệ ấy mà thôi.
Chư môn đệ tuân mạng. Thầy ban ơn cho các con".
2- PHÁP CHÁNH TRUYỀN NỮ PHÁI:
Qua Tết Ðinh Mão, ngày Vía Ðức Chí Tôn mùng 9 tháng
Giêng năm Ðinh Mão (1927) Ðức Lý Thái Bạch Nhứt Trấn Oai
Nghiêm giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài Nữ
phái. Nên nói qua lý-do vì sao Đức Chí-Tôn không lập mà để
cho Đức Lý đứng ra lập? (Trích Thánh-ngôn của Giáo-Tông Lý
Thái-Bạch)
"Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục Nữ phái:
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Pháp Chánh Truyền: Nữ-phái phải tùng Đầu-Sư Nữ-phái,
song Đầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo-Tông và Chưởng
Pháp.
Chú giải: Hội-Thánh Nữ-phái phải tùng quyền Đầu-Sư Nữ
phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo-Tông và
Chưởng-Pháp. Nữ-Đầu-Sư quyền như Nam-phái, song điều
đình bên Nữ-phái mà thôi, chẳng đặng xen lộn qua Nam, cũng
như Nam chẳng đặng xen lộn qua Nữ. Mỗi điều chi thuộc về
Nữ-phái thì Giáo-Tông và Hộ Pháp chỉ do nơi Nữ-Đầu-Sư.
Pháp Chánh Truyền: "Đầu Sư Nữ phái chịu công cử theo luật
Hội Thánh ban hành, theo luật Hội-Thánh phân xử đường Đời
và đường Đạo".
Chú giải: Đầu Sư Nữ-phái phải tuân y Tân-Luật của Hội
Thánh về đường Đạo và đường Đời, phải chịu dưới quyền
Hội-Thánh xử trị cũng như Nam-phái vậy, dầu cho sự công cử
lên các phẩm vị cũng phải tùng y như luật Hội Thánh ban
hành; nhứt nhứt y quyền Nam-phái, không điều chi cải sửa,
dầu cho sự hành chánh cũng vậy. Quyền hành sự cũng về nơi
Chánh Phối-Sư. Đầu-Sư không đặng phép lấn quyền; hễ lấn
quyền thì phạm Pháp Chánh Truyền, cũng như Đầu Sư Namphái vậy.
Pháp Chánh Truyền: Đầu-Sư Nữ-phái mặc một bộ Đạo phục
y như Đạo phục Đầu Sư Nam phái, phải đội một Ni-Kim-Cô
như các Vãi Chùa, toàn hàng trắng, áo chín dải có thêu bông
sen. Trên Kim Cô có choàng từ đầu tới gót. Đội Mão Phương
Thiên, trên chót Phương Thiên ngay đầu tóc có Thiên Nhãn
Thầy bao quanh một vòng Minh Khí, đi giày vô ưu màu trắng,
trên chót có đề chữ "Hương" nghe à!".
Chú giải: Đầu-Sư Nữ phái mặc một bộ Đạo phục toàn là hàng
trắng có thêu bông sen, y như Đạo phục Đầu Sư Nam phái, áo
chín dải, đội một cái Ni-kim-cô; nghĩa là cái Ni kim Cô bằng
hàng trắng, y như của các vãi chùa, có thêu bông sen, bao
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quanh đầu một cái Kim-Cô bằng vàng. Trên Ni-kim-cô ấy phải
choàng một cái Mão Phương Thiên, nghĩa là: cái choàng bằng
hàng cho thiêt mỏng, trên chót thêm một cái Mũ bằng vàng
chụp trọn đầu tóc, chính giữa ngay trước mặt có chạm Thiên
Nhãn Thầy, bao quanh một vòng Minh Khí. Cái choàng của
Mão Phương Thiên phải cho thiệt dài, ba thước ba tấc ba
phân, vì mỗi phen lên ngự trên Ngai; thì phải có hai vị Lễ Sanh
Nữ phái theo sau, nâng đỡ chẳng cho phết dưới đất, chơn đi
giày vô ưu toàn bằng hàng trắng, trên chót mũi giày có chữ
"HƯƠNG" là Tịch Đạo."
3- PHÁP CHÁNH TRUYỀN HIỆP-THIÊN-ĐÀI:
Hiệp-Thiên-Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền Thiêng liêng mối
Đạo. Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn. Hiệp Thiên Đài là Chơn
thần trung gian giữa xác và hồn. Cửu Trùng Đài muốn thông
công cùng Bát Quái Đài, phải nhờ Hiệp-Thiên-Đài làm trung
gian, ấy là nơi của Giáo Tông đến để thông công cùng Tam
Thập Lục Thiên và Thất Thập Nhị Địa-cầu mà cầu siêu-rỗi cho
nhơn loại. Thế nên Pháp Chánh Hiệp-Thiên-Đài phải lập riêng,
đó là cơ quan TƯ PHÁP, bảo thủ chơn truyền.
3- Ngày 12-01-Đinh Mão (dl: 13-02-1927) Đức Chí Tôn giáng
Cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp-Thiên-Đài. Từ đây HiệpThiên-Đài dưới quyền Chưởng Quản của Hộ Pháp, Tả có
Thượng Sanh, hữu có Thượng Phẩm. Thầy lại chọn Thập nhị
Thời Quân chia làm ba Chi: Pháp,Đạo, Thế.
Nhận xét ba thời điểm lập Pháp Chánh Truyền:
*Ngày 16-10-Bính Dần (dl: 20-11-1926) lập PhápChánhTruyền
Cửu Trùng Đài Nam. Cửu Trùng-Đài tượng quẻ Khảm ☵.
*Ngày 09-01-Đinh Mão lập Pháp Chánh Truyền Nữ-phái.
*Ngày 12-01-Đinh Mão (dl: 13-02-1927) lập Pháp Chánh
Truyền Hiệp-Thiên-Đài. Hiệp Thiên Đài tượng quẻ Ly ☲.
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Pháp Chánh Cửu Trùng Đài Nữ Phái là lý trung hòa
Vậy là đủ Âm Dương đồng thời hoàn thành con số 3 là Tam
Tài: Thiên- Địa- Nhân. Như vậy số 3 gọi là Tam, mà Tam là
Càn khôn vũ trụ định thể. Số 3 là con số thiêng-liêng tạo đoan
vạn-vật là vậy". Thấy ra con "SỐ 3" này là con số huyền diệu,
là con số căn bản nhất. Hơn nữa: Thầy lập Pháp Chánh
Truyền Cửu Trùng Đài trước rồi mới lập Pháp Chánh Truyền
Hiệp Thiên Đài sau, tức là mở Thể pháp trước, mở Bí pháp
sau. Tất cả đều đi vào nhất quán. Lý Đạo nhiệm mầu là thế!
Pháp Chánh Truyền tức là cơ quan truyền Chánh Pháp thì do
quyền năng của Thượng Đế giáng Cơ lập thành. Song song
với thời gian này Đức Chí-Tôn dạy nhơn sanh lập Luật để tu,
tức là Tân Luật. Như vậy thì Tân Luật này uyển chuyển hơn,
tức là có thể thay đổi tùy theo trình độ tiến hóa của nhơn sanh.
Riêng Pháp Chánh Truyền là bất di bất dịch. Nếu Tân Luật là
Âm, thì Pháp Chánh Truyền là Dương. Âm Dương tương hiệp
thì từ đó mới biến hóa và mãi mãi trường tồn. Đạo Cao Đài với
chu-kỳ thất ức niên là bởi đó.
Đức Hộ Pháp nói: "Nghĩ vì cơ huyền vi mầu-nhiệm của Đạo có
Thiên điều cũng như cơ đời có luật-pháp chơn-truyền để chếngự những dục-vọng bất chánh mà ở cõi nào và đời nào cũng
có, nếu không có gì chế-ngự thì sự điều-hòa tốt đẹp của cơ
tạo-hóa sắp đặt có thể mất đi mà chớ! Nên khi mở Đại Đạo
Tam-Kỳ Phổ Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay một PHÁP CHÁNH
TRUYỀN và TÂN-LUẬT để điều-hành guồng máy HànhChánh-Đạo hầu bảo-thủ chơn-truyền và Công bình Thiên đạo,
kèm theo Pháp-luật còn có Thánh-ngôn và giáo-điều dạy bảo.
Hơn nữa khi Đức Chí-Tôn đến: "Lập Pháp-Chánh-Truyền giao
cho Hiệp Thiên Đài gìn-giữ trong đó có diệu-pháp của Chí Tôn
đến lập vị cho con cái của Người tại thế-gian này. Ngài mượn
xác thịt của con cái Ngài tổng hợp lại cho có trật-tự, có đẳng
cấp tức nhiên là lập Thánh-Thể của Ngài; các phẩm-trật có
liên quan với các phần-tử, tức nhiên Hội-Thánh tổng hợp lại là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh-Thể của Ngài, mà hễ đạt quyền được tức nhiên về với
Ngài được. Ấy vậy, Pháp-chánh Hiệp-Thiên là phương định vị,
lập quyền đặng hiệp một con cái của Chí Tôn cùng Chí-Tôn
vậy".

PHÁP CHÁNH TRUYỀN - TÂN LUẬT
Pháp-Chánh-Truyền và Tân-Luật tức là Thiên-điều tại thế.
Đức Hộ Pháp giải rõ: "Muốn cho xã-hội loài người trong thếgiới này đạt được mức quân-bình tuyệt-đối thì phải có sự
công-bình được lập lại bởi cán cân công-lý, mà xã-hội loài
người từ xưa đến giờ chưa có công bình thật sự. Ngày nay
Thiên Thơ đã định cho nước VIỆT NAM này có được cán cân
công-lý do bởi tay Thượng-Đế đến cầm đòn cân định vậnmạng cho Việt-Nam và cả nhân loại. Cho nên khi mở Đại-Đạo
Tam Kỳ Phồ-Độ, Đức Chí-Tôn đã lập ngay Pháp-ChánhTruyền và Tân Luật tức là Thiên-điều tại thế để điều-hành
guồng máy hành-chánh-đạo hầu bảo thủ chơn truyền và côngbình Thiên Đạo vì nếu thiếu Pháp Luật thì còn gì là Đạo nữa!.
Ấy vậy, Đức Chí-Tôn lập TÂN PHÁP là lập chủ quyền cho
Đạo. Nếu chúng ta biết Đạo và ý thức rằng Pháp-Luật là do
Thiên-ý và công-lý mà lập ra thì tự nhiên phải tuyệt-đối tôn
trọng chủ quyền đó là tuân-hành qui điều pháp-luật Đại Đạo.
Phạm Luật Đạo tức là phạm Thiên-điều, mà phạm Thiên-điều
thì tội-tình kia có chi giải nỗi. Hội-Thánh hiệp nhau lập luật
cũng như cả Thập Nhị Khai Thiên lập LUẬT. Thập Nhị Khai
Thiên lập Luật giao lại cho Thầy, còn Hội Thánh lập Luật cũng
giao lại cho Thầy. Vậy thì TÂN LUẬT với THIÊN ĐIỀU cũng
đồng giá-trị. Dẫu cho Hộ Pháp phạm luật cũng bị đòi đến Tòa
Tam giáo bên Cửu-Trùng-Đài, thì Thiên phẩm mình dường
như không có, kể như một người đạo-hữu kia vậy. Còn GiáoTông nếu phạm tội cũng phải bị đòi đến Tòa Hiệp-Thiên-Đài
thì cũng chẳng khác một người tín-đồ kia vậy. Luật Đạo thành
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ra Thiên Điều thì Hội Thánh là Ngọc-Hư-Cung tại thế. HộiThánh hiệp nhau lập Luật Đạo thì cũng như chư Thần, Thánh,
Tiên, Phật lập Thiên-điều. Vậy thì Hội-Thánh và chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật cũng đồng một thể" (ĐHP diễn-văn14-2
Mậu-Thìn 1928)
Như thế: "PHÁP-CHÁNH và TÂN LUẬT cốt để bình tâm thiên
hạ đặng để gỡ tội cho kẻ có tội-lỗi; phạm mà không biết thú tội
trước mặt người và trước phép thiêng-liêng. Định pháp-luật ấy
cũng là sợi dây thiết tỏa liệng xuống Âm-quang cho kẻ tội
nhơn nắm nó mà phăng về thiêng liêng cựu cảnh chớ chưa
phải là chơn-luật và chơn pháp…Toàn Thánh-thể Đức ChíTôn nếu biết thì nắm quyền luật thiên-nhiên ấy, ngày giờ nào
thiên-hạ được yêu thương nhau nồng-nàn, thì giờ ấy quyền
Đạo là quyền tối thượng nơi mặt thế đó" (Thuyết-Đạo II / 98)
Lý do Thầy không lập Hiệp-Thiên-Đài một lượt với Cửu-TrùngĐài:
Như Tân-Luật ngày nọ thì Lý Giáo-Tông hội cùng chư Thánh
mà lập thành, chớ Thầy chưa hề biết đến, chỉ ngày nào đã
dâng lên cho Thầy thì nó thành Thiên-luật mà thôi.
Hễ Thiên luật thì phải vô tư, tỉ như Thiên điều, dầu cho chính
mình Thầy là Chí-Tôn cũng chẳng vị tình. Bởi cớ ấy mà khi lập
Pháp-Chánh-Truyền, Thầy không lập Hiệp-Thiên-Đài một lượt
với Cửu-Trùng-Đài, e cho cả Chức sắc Hiệp-Thiên-Đài ra
ngoại luật. Thầy lại để cho các Chức-sắc ấy dự hội lập luật
cùng chư Chức sắc Cửu Trùng Đài thì phàm thân của họ cũng
phải dưới quyền luật lệ như mọi người vậy.

PHÁP DANH - THÁNH DANH
E: Religiouss name, Holy name.
F: Nom religieux, Nom sacré.
1.- Pháp danh, bên Phật giáo, là tên do vị Hòa Thượng trụ trì
đặt cho đệ tử khi mới qui y vào Phật đạo.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đối với Đạo Cao Đài, Pháp danh là tên hiệu do một Đấng
thiêng liêng ban cho, do đó còn được gọi là Đạo hiệu.
Td: Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ban Đạo hiệu cho quí vị sau
đây:
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh, Đạo hiệu Phong Chí.
Phối Sư Thượng Vinh Thanh, Đạo hiệu Hiển Trung.
Phối Sư Thượng Chữ Thanh, Đạo hiệu Ngạn Sơn.
Phối Sư Thượng Tuy Thanh, Đạo hiệu Từ Huệ.
Đức Hộ Pháp ban Đạo hiệu cho những đệ tử Phạm môn hồng
thệ kỳ đầu ngày 3-1-Nhâm Thân (1932):
Ông Võ Văn Đợi (Đại), Đạo hiệu là Linh Đoán.
Ông Phạm Văn Út Đạo hiệu Lưu Thiện.
Ông Võ Văn Chở Đạo hiệu Trường Tải......
Bà Từ Thị Kế Đạo hiệu Thừa Thiện.
Bà Lê Thị Lơi Đạo hiệu Hồng Huệ.
Bà Lưu Thị Sen Đạo hiệu Duy Từ......
2.-Thánh danh là tên Thánh.
Những tín đồ nam nữ, khi đắc phong vào hàng Lễ Sanh mới
bắt đầu có Thánh danh.
Tất cả Chức sắc nữ phái Cửu Trùng Ðài có Thánh danh khởi
đầu là chữ HƯƠNG. Thánh danh của Chức sắc nữ phái Cửu
Trùng Ðài gồm 2 chữ: chữ đầu là Hương (Tịch đạo), chữ sau
là thế danh.
Td: Bà Lâm Thị Thanh, đắc phong Nữ Đầu Sư, Thánh danh là
Hương Thanh.
Các Chức sắc nam phái Cửu Trùng Ðài được phân 3 phái:
Thái, Thượng, Ngọc, Thánh danh đều có chữ THANH ở sau
cùng.Thánh danh của Chức sắc Cửu Trùng Ðài nam phái gồm
3 chữ: chữ đầu là chỉ phái (Thái, Thượng, Ngọc), chữ thứ nhì
là thế danh, chữa sau cùng là Thanh (Tịch đạo).
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Td: Ông Lê Văn X đắc phong Lễ Sanh, được Đức Lý Giáo
Tông chấm cho phái Ngọc, Thánh danh của ông Lễ Sanh X là:
NGỌC X THANH.
Thánh danh của Chức sắc Cửu Trùng Ðài nam phái có chữ
Thanh, của nữ phái có chữ Hương. THANH HƯƠNG là tịch
đạo của Chức sắc trong đời Giáo Tông thứ nhứt là Đức Lý
Thái Bạch.
Qua đời Giáo Tông thứ hai thì tịch đạo là ĐẠO TÂM, nam lấy
chữ Đạo, nữ lấy chữ Tâm).
Chức sắc Hiệp Thiên Ðài và Cơ Quan Phước Thiện không có
Thánh danh theo Tịch Đạo.

PHÁP - ĐẠO - THẾ
(Xem chữ: Ba Chi)
Đức Phật Mẫu dạy: "Đạo chia ra ba chi: Pháp, Đạo, Thế.
"Mình tu cho đúng theo Luật, hành theo Pháp, thì chúng-sanh
nơi thế ca tụng công đức mình, trọng kính mình, ấy là mình
ĐẮC THẾ. Hễ đắc thế thì phải tầm pháp đặng cứu chữa, dạy
bảo theo pháp; nếu mình hành pháp hiển-linh, chúng-sanh
ứng mộ, thì mình ĐẮC PHÁP. Nếu mình đắc pháp thì phải tầm
Đạo vô vi, muốn tầm không phải dễ, mà dễ khó là do nơi mình;
nếu đi được hai khoản, thì khoản sau này phải ráng, nếu đắc
Đạo thì nhập cõi Niết-Bàn."

PHÁP ĐIỀU
法條
E: Articles of laws.
F: Articles de lois.
Pháp điều 法條: Những điều khoản trong một bộ luật.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lòng Sớ dâng về thiêng liêng có câu: "Tùng thị Pháp điều
Tam Kỳ Phổ Độ" 從是法條三期普度 tức là tùng theo những
điều Luật Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực thi công
quả và bồi dưỡng đức hạnh.......

PHÁP GIỚI
Pháp-giới 法界: Bản tính của chúng sinh.
Đức Hộ Pháp nói: "Ta đi tới mãi, càng đi sâu chúng ta thấy
hưởng vui khoái-lạc vô cùng. Chúng ta sẽ đi tới cảnh đó, để
tạo ra các Pháp-giới. Muốn đặng thì đặng vô biên huyền-bí,
chúng ta thấy các việc ta chưa đoạt đến mà dòm thấy mặt
thiên hạ đặng. Họ không phải lãnh-đạm với ta đâu, chờ ta
đặng đón rước ta. Ta thấy trên khuôn mặt họ hiện ra đủ khônngoan, hiền-từ, đức tánh Thiêng-liêng lộng-lẫy không còn một
mảy may phàm cách. Cái phong-thần vẫn còn huyền-bí vô
biên, họ muốn thế nào thì đẹp cả đôi như vậy."

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN
E: The wheel of the Holy doctrine turns ordinarity.
F: La roue de la Sainte doctrine tourne ordinairement.
Đức Hộ Pháp nói: "Tại sao phải Hoán đàn, nam, nữ chen
nhau? - Ðó là bùa Pháp Luân Thường Chuyển.
Tại sao Chí Tôn để bùa Pháp Luân Thường Chuyển tại thế
này, đặng chi vậy? - Hiện đã mãn Hạ Nguơn Tam chuyển, bắt
đầu Thượng Nguơn Tứ chuyển ta gọi là khai nguơn nên phải
để cho pháp luân chuyển. Ta đã biết thời Tiên Thiên Khí và
Hậu Thiên Khí chuyển làm một mới đạt Ðạo đặng. Cả thảy đều
biết qua Cửu Trùng Ðài nầy là Cửu Thiên Khai Hóa, còn Cung
trên kia là Cung Ðạo, từ trước đến nay, mỗi người mải miết
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tìm Ðạo mà Chí Tôn để giữa đó, trước mắt mà không biết. Ði
chín từng Trời để cho phần hồn đi cho cùng tột Cửu Phẩm
Thần, Thánh, Tiên, đến Phật, tức là Phật xuống phàm, rồi
phàm trở lại Phật, chuyển luân như vậy, bí pháp gọi là đạt
Ðạo".
PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN (Trích Trung Thiên Dịch của
Trần Cao Vân-trang 387-389)
Nguyên lý: "Bởi lẽ khi con người còn là một thai nhi nằm trong
bụng mẹ, thì mẹ truyền hơi thở cho con sống điều hòa gọi là
tử tức. Đó là Khí Tiên Thiên, nhưng sau khi gần 10 tháng thai
nhi ra chào đời bằng ba tiếng khóc thì bắt đầu hít thở Khí Hậu
Thiên và trải qua một cuộc sống trong cõi lao trần, gian khổ,
phí quá nhiều sức lực, hạn hao huyết tốn, chất tụy hình khô,
da nhăn má hóp, cần phải trở về lòng mẹ để bồi dưỡng Khí
Tiên Thiên. Đó chính là phương tu tánh luyện mạng để thấy lại
lòng trời đất trong lúc nguyên sơ "pháp luân thường
chuyển".
Pháp luân thường chuyển là nói cách tu luyện làm sao giữa
Mạch Nhâm và Mạch Đốc qua lại thông với nhau thì trăm
mạch đều thông. Đó là con đường qua lại vận chuyển Pháp
luân, vì rằng: Mạch Nhâm ở cung phía trước của đơn điền
(rún) đi vòng theo bụng đi đến đỉnh đầu. Còn Mạch Đốc ở phía
sau của đơn điền vòng theo xương sống lên đến phong phủ
vào não dinh, hội họp cùng mạch Đốc. Khi hai mạch thông
thương thì Pháp luân do đấy mà vận chuyển. Biết được con
đường ấy thì Xá-Lợi do đấy mà thành.
Kinh Dịch có nói: đóng cửa gọi là Khôn, mở cửa gọi là Càn,
một đóng một mở gọi là biến, qua lại không cùng gọi là thông.
Do câu "Hạp hộ vị chi Khôn, tịch hộ vị chi Càn. Nhất hạp nhất
tịch vị chi biến. Vãng lai bất cùng vị chi thông". Phương pháp
này dạy ta dùng cách điều hòa hơi thở để vận chuyển Pháp
luân vậy, nghĩa là phương pháp điều tức, dùng Khí Tiên Thiên
là mượn sự hô hấp của Khí Hậu Thiên để chuyển pháp luân.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Vì đóng ngõ tức là hít hơi vào, hơi hít vào đi xuống dưới cho
nên gọi là Khôn. Còn mở ngõ tức là thở hơi ra, thở ra hơi đi
lên trên cho nên gọi là Càn. Đó là nói về cái lý Hậu Thiên.
Biến là hơi thở giữa hai quẻ Càn và Khôn như đẩy xe vậy.
Càn Khôn là bánh xe, mà biến là trục, bởi vì xe không thể tự
vận chuyển được, nhờ ở trục hai đầu. Trục hai đầu lại nhờ
bánh xe hai đầu. Bánh xe hai đầu lại phải nhờ sự hấp dẫn
đóng mở. Xe phải đợi trục mà chuyển động, trục phải đợi bánh
mà xoay vần, bánh phải đợi sự xô đẩy đóng mở thì cái dụng
của nó mới toàn vẹn. Đó là sự qua lại mầu nhiệm không cùng;
là cách vận chuyển hơi thở, hít khí Tiên Thiên và Hậu Thiên
vậy.
Thông là đạt được nguyên quan then máy Càn Khôn đồng
vận chuyển. Nếu ta cứ thở theo cách: mũi hít hơi vào và miệng
thở hơi ra, cứ qua lại mãi như thế, không điều hòa thì Khí Tiên
Thiên xa vậy; cho nên ta phải dùng hơi thở Hậu Thiên để điều
hòa hơi thở Tiên Thiên. Thở ra là mở, là Càn; hít vào là đóng,
là Khôn. Càn Khôn là định vị của Trời đất. Ở nơi người thì đầu
là Càn, bụng là Khôn. Biến tức là làm chủ tể chính giữa
khoảng Càn Khôn đó. Đấy là chơn lý của ta, làm sao cho hai
Khí (thở hít) điều hòa như sao Nam Đẩu và Bắc Đẩu qua lại
trong bầu trời mãi mãi, là sự vận chuyển của hai Khí vậy
(mượn khí cơ đóng mở của Hậu Thiên để vận khí Tiên Thiên).
Khi mà trước mặt (Nhâm), sau lưng (Đốc) và khoảng giữa
(chơn ý chủ tể) của ta. Ba ngõ đường đều thông suốt, bánh xe
và trục máy Càn Khôn vận hành: một thở, một hít; một lên, một
xuống, không sai ly hào, theo đúng qui trình hạn số, không thái
quá, không bất cập, thật đúng theo cung cách:
Càn Cửu, Khôn lục.
Hiệp hồ Tạo hóa.
Bất thiên bất ỷ,
Thành hồ kỳ Đạo.
Pháp môn thường chuyển.

Tứ điệp thành chương.
Đồng hồ chuyển luân.
Chánh chánh tương đương.
Diệu lý minh trường.
Bất ly thử phương.
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Dịch, hựu viết: "Càn hào dụng Cửu, Khôn hào dụng Lục"
nghĩa là: hào Càn dùng số 9, hào Khôn dùng số 6).
Đây là nói qui tắc và hạn số vận chuyển pháp luân mà trong
Kinh Dịch gọi là "Tham Thiên lưỡng địa" vì trong năm con số
sanh của Ngũ hành 1,2,3,4,5:
- Số trời có ba số (1,3,5) cộng ba số này lại thành 9.
- Số đất có hai số (2,4) cộng hai số này lại thành 6
Số 9 là số Thái Dương; số 6 là số Thái Âm.
Tham Thiên Lưỡng địa còn có thể giải thích là mỗi quẻ trong
Bát Quái có ba hào, vì thế số 3 là số quan trọng trong Kinh
Dịch:
- Lấy số 3 mà nhân 3 thì thành 9 (3x3=9) gọi là Tham Thiên,
số Trời, số Thái Dương.
- Lấy số 3 nhân cho 2 thành ra số 6 (3x2=6) gọi là Lưỡng địa,
vì số 2 là số chẵn, số đất. Số 6 là số Thái Âm.
Hào quẻ Càn dùng số 9, hào quẻ Khôn dùng số 6.6 đây là nói
qui tắc hạn số để vận chuyển Pháp luân.
Dùng số 9 của quẻ Càn mà nhân cho 4 thì được 36.
Áp dụng con số này làm chiều cao 36m của hai Đài Lôi Âm
Cổ và Bạch Ngọc Chung (hai bên Hiệp Thiên đài) của Đền
Thánh-Tòa Thánh Tây Ninh.
Dùng số 6 trong quẻ Khôn nhân cho 4 thì được 24. Áp dụng
con số này làm chiều cao cho Nghinh Phong Đài Đền Thánh
có chiều cao 24 m Rồi lấy số 36 và số 24 nhân lên 4 lần:
(36x4= 216) + (24x4=144) = 360.
Số thăng giảm đều số 6. Hiệp lại thành 360 (vòng tròn 360°),
đó là hoàn thành độ số vận chuyển pháp luân. Phép tu tánh
mạng (trung đạo) dùng phương pháp này để tịnh dưỡng vận
chuyển pháp luân bằng cách hô hấp đúng theo qui tắc mà vận
hành (Xem bí quyết chân tu trung đạo).
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PHÁP LUẬT
法律
F: La loi.
Pháp luật là những điều khoản của một nước hay một Tôn
giáo định ra để làm qui tắc hành vi cho con người.
Đạo Trời đất hay đạo người thường dùng lễ để sửa cải thiên
hạ, song nếu có những người hay ương ngạnh, không chịu
theo giáo-hóa thì tất nhiên phải có Pháp Luật để răn cấm,
ngăn ngừa những kẻ gây việc bạo ngược. Điều này Tuân Tử
có viết như sau: Phàm hình pháp là cái gốc của thiên hạ, ngăn
cấm điều bạo ngược, ghét bỏ điều ác là để răn những điều
chưa xảy ra. "Phàm pháp hình, nhân chi bản, cấm bạo ố ác,
thả trưng kỳ mạt dã 凡法刑, 人之本, 禁暴惡惡, 且徵其末也.
- Khi nào gọi là Luật-pháp?
- Khi nào gọi là Pháp-luật?
Hiện tại có hai xu-hướng về học-thuyết:
- Theo học-thuyết Đời tức là xu-hướng theo cái SỐNG.
- Theo học-thuyết Đạo tức là xu-hướng theo cái LINH.
Cả hai tinh-thần đều không có lầm-lạc, nhứt là đàng nào cũng
có nguyên-lý của nấy:
- Xu-hướng theo cơ-quan Đời có Bí-pháp và Thể pháp.
- Xu-hướng theo cơ-quan Đạo có Bí-pháp và Thể-pháp.
- "Về phần Đạo, thì trí thức tinh-thần nhơn-lọai nhìn nơi vô
biên biết càn-khôn vũ-trụ tức là cơ tạo-đoan nó định luật cho
khối người thành ra Pháp chủ Luật, tức là Pháp có trước, Luật
có sau, nên gọi là Pháp-Luật.
- "Về cơ-quan Đời, tức là cơ-quan xu-hướng theo cái sống,
định Luật được rồi mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi hành Luật,
định pháp-hình để bảo-vệ luật; thành ra Luật trước pháp sau,
gọi là Luật-Pháp.
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Hai lý dường như tương-phản nhau, nhưng bấy giờ nhu cầu
của nhân-loại là thiết-yếu, muốn dung-hoà phải có một nền
Đạo có kỷ-cương làm giềng mối mới có thể "Xây cơ chuyển
thế bảo-tồn vạn-linh" được.
Do vậy mà "Đến đêm 14 rạng ngày 15 tháng 10 Bính Dần,
nhằm ngày 19-11-1926, Ðức Chí-Tôn dạy thiết Ðại Lễ Khai
Ðạo chánh thức tại Từ-Lâm-Tự tỉnh Tây Ninh, đồng thời Ðức
Chí-Tôn lập Pháp-Chánh-Truyền phong vị cho Chức-Sắc
Hiệp-Thiên-Ðài, Cửu-Trùng-Ðài Nam Nữ và Ðức Chí Tôn dạy
nhóm Hội-Thánh lập Luật. Vậy sau ba tháng Ðại Hội, Ðạo đã
có Pháp, có Luật thì nghiễm-nhiên Ðạo trở thành một nền TônGiáo danh gọi là Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ.
"Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ do Đức Cao-Đài Thượng Đế dùng
Huyền-diệu Cơ bút khai sáng tại nước Việt Nam từ năm BínhDần (1926) đến nay đã 30 năm, độ dân được một số thiệnnam tín-nữ hơn hai triệu người, Tổ Đình thờ Đức Chí Tôn và
Điện thờ Đức Phật-Mẫu lập thành tại Thánh-địa Tây-Ninh. HộiThánh hành-đạo dưới quyền Đức Tiên-Trưởng Lý Thái Bạch
kiêm Giáo-Tông về mặt vô-vi, còn về mặt hữu-vi thì dưới
quyền Đức Quyền Giáo-Tông Lê Văn Trung nay đã qui thiên.
Hiện giờ Đức Hộ Pháp chấp chưởng quyền tối cao trong cửa
Đạo cho tới ngày có Giáo Tông hữu-hình chánh-vị"
(Bảo-Thế đọc Diễn văn tại Tokyo, Nhựt năm 1956)
"Nếu hỏi Đạo mà còn phải có PHÁP có LUẬT để làm gì?
- Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh, lập Luật Pháp rất nghiêm
đặng đủ quyền-hành buộc cả Hội-Thánh, nghĩa là thân thể
Thiêng-liêng hiệp hoà làm một:
- LUẬT thì có TÂN-LUẬT.
- PHÁP thì có PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN.
- QUYỀN thì có TOÀ TAM-GIÁO.
Ấy là cái còi, cây gậy, hàng rào ThiêngLiêng đặng lùa cả các
chuồng chiên của Thầy hiệp một" (Pháp Chánh Truyền)
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Xem thế thì Pháp Chánh Truyền do Đức Thượng Đế giáng Cơ
ban cho, xem như là cơ Dương; còn Tân Luật là do Hội-Thánh
hội nhau lập nên đó là cơ Âm. Vì vậy mà Tân Luật sẽ thay đổi
tuỳ theo trình độ tiến hoá của nhơn sanh, còn Pháp Chánh
Truyền thì bất di bất dịch.

PHÁP LUẬT ĐẠI ĐẠO
法律大道
Pháp-luật hay là Luật-pháp?
Bao giờ cũng vậy, pháp-luật dường như luôn có sự phản khắc
giữa Đạo và đời.
- Về phần Đạo: trí thức tinh-thần nhơn-loại nhìn nơi vô biên,
biết càn khôn vũ-trụ tức là cơ-quan tạo-đoan nó định-luật cho
khối người, thành ra PHÁP là chủ của LUẬT; tức là Pháp có
trước Luật có sau nên gọi là PHÁP LUẬT.
- Về cơ-quan Đời tức là cơ-quan xu-hướng theo cái sống,
định-luật được rồi, mới tìm-tàng giải-pháp đặng thi hành Luật,
định Pháp-hình để bảo-vệ luật, thành ra Luật có trước, Pháp
có sau, gọi là LUẬT PHÁP.
Do vậy, khi Chí-Tôn vừa khai Đại-Đạo là đã lo lập ngay PHÁPCHÁNH-TRUYỀN, đồng thời dạy các Chức sắc nhóm họp HộiThánh để lập TÂN-LUẬT.
Thế nên Pháp-luật của Đại-Đạo dùng làm qui củ, chuẩn thằng,
phép khuôn duy chỉ có Pháp-Chánh-truyền để truyền Chánhpháp và Tân-luật mà thôi gọi chung là PHÁP-LUẬT ĐẠI-ĐẠO.
Xem thế, thì Pháp-Luật Đại-Đạo là điều tối-yếu, tối trọng của
mọi người, từ Tín-đồ đến chư Chức-sắc, nó là nhu cầu, là sự
chờ đợi, là niềm tin-tưởng được đặt vào đó làm đòn cân công-
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lý, là điều cần-thiết không thể không có được mà Thầy đã dạy
rõ:
"… Nó có ảnh-hưởng đến Tiên-phong Phật-sắc của các con",
bởi vì: Chẳng Luật-lệ thì trái phép, mà trái phép thì thế nào vào
Bạch-Ngọc-Kinh cho đặng".
Hơn nữa, trong cuộc sống hiện-hữu đây nó là "hàng rào, cây
gậy" cho mỗi nhơn-sanh nương theo đó mà lần bước đến
thang mây, đồng thời để cho Chức-sắc Hành-Chánh-Đạo do
theo đó mà dắt-dìu nhơn-sanh cho khỏi sa chân trái bước.
Pháp-Luật chính là đèn và gương soi vậy.
Nếu hỏi Đạo mà còn phải có Pháp, có Luật để làm gì?
"Thầy vì sợ phàm tâm tục tánh lập Pháp luật rất nghiêm đặng
đủ quyền-hành buộc cả Hội-Thánh, nghĩa là thân-thể thiêngliêng hiệp-hòa làm một:
- LUẬT thì có Tân-Luật,
- PHÁP thì có Pháp-Chánh-Truyền,
- QUYỀN thì có Tòa-Tam-giáo.
Ấy là: cái còi, cây gậy, hàng rào thiêng-liêng đặng lùa cả các
chuồng chiên của Thầy hiệp một".
"Trong xã-hội ấy định phương-pháp đặng lập cái đại thể giađình của toàn một sắc dân. Đại-gia-đình của một sắc dân gọi
là gia-đình, xã-hội, tướng diện của hai bên đó vậy.
"Bây giờ Bần-Đạo luận về cái Quyền; cái quyền đôi bên bao
giờ cũng phải quyết-định với một cái Pháp-luật của Hội Thánh.
Luật của Hội-Thánh để định quyền cho Đạo, cho đại gia-đình
của tinh-thần nhân-loại, ngó thấy TÂN-LUẬT và PHÁPCHÁNH-TRUYỀN là một chơn tướng lập Thánh-Thể của Ngài
không cần luận đến, chỉ luận về Tân-Luật mà Đức Chí Tôn và
Đức Lý Giáo-Tông đã dạy Hội-Thánh khi mới khai Đạo, lập
trong ba tháng phải thành-tựu. Trong Tân-Luật con cái của
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Chí-Tôn đều ngó thấy, Bần-Đạo không cần lập đi lập lại
vô-ích, chỉ lấy cái tinh-túy của nó là trong Tân-Luật ấy Đức
Chí-Tôn định cho Ngũ Giới-Cấm và Tứ Đại-Điều-Qui và trong
ấy cốt bảo-vệ Tam cang Ngũ thường của toàn thể con cái của
Ngài, thật ra cái Thiên-Luật của Ngài mà Ngài đã để trong tâm
não con cái của Ngài.
- LUẬT chỉ có một là THƯƠNG-YÊU,
- QUYỀN chỉ có một là CÔNG-CHÁNH.
Thiên-hạ đã lập Luật nhiều quá, mà cái Luật của thiên hạ lập
ấy tưởng khi cả thảy đều thấy, dầu cho họ có thay đổi cho tới
tận thế, họ chưa có phương nào làm cho nó phù-hợp với cả
nhân-tâm bao giờ. Còn Đức Chí-Tôn đến lập Luật có một điều
mà thôi là THƯƠNG-YÊU, cả thảy đều hiểu cái luật ấy, nghĩ
coi có ai tránh khỏi đặng không? Người nào không có dính
trong cái Luật Thương-yêu ấy thì chẳng hề họ sống được bao
giờ, nhất là sống chung của đồng-loại, hoặc họ phải tự họ ly-dị
cả nhơn-loại hay là cả nhơn-loại buộc phải đào-thãi họ, nếu họ
không tuân cái luật ấy.
Còn cái quyền CÔNG-CHÁNH, công-bình, chánh-trực; dầu
một kẻ không học kia, dốt nát thế nào mà học được hai cái đặc
tính quí-báu ấy. Tôi tưởng cả thảy thiên-hạ đều cúi đầu tôn
trọng, kính nhường và nhứt là họ thương-yêu.
THIÊN-LUẬT của Chí-Tôn là vậy!
Tân-Luật, Đức Chí-Tôn cốt yếu muốn cho ta làm, đặng ta bảovệ cái Tam Cang Ngũ Thường của nhân-loại.
Nói về phương Đông này dầu cho luận tới các quốc-gia, xãhội, đến đâu đi nữa, họ tự-trọng, họ văn-minh thế nào, họ
chưa ra khỏi đường lối ấy, niêm-luật ấy bao giờ, nếu họ ra
khỏi là muốn tự-tử bỏ cả xã-hội của họ thì nó sẽ thành cái gì
chớ không thành xã-hội.
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Giờ đây luận tới Luật Hội-Thánh. Luật của Hội-Thánh chỉ lập
ra trong buổi con cái Đức Chí-Tôn bị óc ngoại hình ngoài đời
kia xâm-phạm tinh-thần và hình-chất của nó. Hội Thánh buộc
phải lập Luật chẳng khác nào như một phương pháp che-chở,
như ta đã ngó thấy một người kia đi tới miệng giếng họ muốn
sa vào đó, ta kêu trở lộn lại. Luật của Hội Thánh phải chuyểnluân theo thời thế của xã-hội, nhứt là trong con cái của Ngài,
chớ thật ra không có giá-trị gì hết. Bởi hình không có!
Bây giờ nói tới HÌNH của luật Đạo!
Cái quyền của Đạo quì hương, tụng kinh sám-hối, đáo để trụcxuất nội thành nơi Thánh-địa, rồi còn dữ hơn nữa trục xuất ra
khỏi Đạo, chớ chưa giết ai, chưa có tù-tội, ngục hình, cũng
chưa có đem ai mà bắn, mà giết bao giờ! Ấy là Luật của Đạo.
Vậy cốt-yếu cái khuôn-khổ đại-gia-đình tinh-thần này để tạo
con cái của Đức Chí-Tôn thành THÁNH, nong-nã dạy-dỗ dìudắt thế nào cho họ thành THÁNH đặng họ mới cầm cái cờ
cứu-khổ của Đức Chí-Tôn vững-vàng và mạnh-mẽ, họ mới
thay-thế hình ảnh của Đức Chí-Tôn đặng.
Vì cớ cho nên cả khuôn-khổ quyền-lực của Đạo cốt-yếu để tạo
THÁNH.
Bây giờ ta muốn luận về quyền đời, cả quyền đời thật quyền
của họ, thiệt lực của họ là Nhơn-đạo. Muốn thành-tựu Nhơnđạo ấy họ phải thông-minh trí-thức, lịch-duyệt thế-tình; thôngminh trí-thức phải học, lịch-duyệt thế-tình họ phải chuyênnghiệp lấy họ, nghiệp làm quan ấy, vì cớ cho nên một Ông
quan mới đầu tiên thủng-thỉnh bực nhỏ lên cao, học đặng
chuyên-chế nghề-nghiệp của họ. Cốt yếu họ cầm quyền trị dân
ấy, đặng chi? Họ mong-mỏi gì?
- Họ mong-mỏi cho cả toàn dân được hạnh-phúc. Cả cái sống
còn của dân được hòa-ái tương-thân, thật ra họ không có đi
ngoài khuôn-khổ Tam Cang Ngũ Thường của văn-minh ta lưu
lại từ thử tới giờ. Muốn bảo-vệ cho họ đặng Hòa-bình thân ái
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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với nhau phải "dĩ Đạo vi trị". Họ phải mượn văn-minh Đạo giáo
của Tổ-phụ ta để Tam Cang Ngũ Thường làm căn-bản, có
căn-bản ấy thì mới ích nước lợi dân, trừ gian diệt nịnh.
Hại có một nỗi là họ tạo Luật quá-quắt, có nhiều điều họ lập ra
khuôn-luật mình thấy thất đức, bất nhân, toàn ác; họ dùng cả
cường lực trị dân, vì cớ cho nên cái xã-hội nhơn-quần hiện tại
bây giờ đây loạn là vì họ không lấy "đạo-đức nhi trị" họ không
tùng theo tâm-lý mà họ chỉ tùng theo quyền-lực mà thôi, nào là
khám lớn, nào súng, nào gươm máy, hễ tuân theo khuôn-luật
của họ trị thì họ để cho sống, nếu không tuân theo khuôn-luật
thì họ giết. Mà kỳ trung, thật ra Bần-Đạo tổng luận gia-đình
tinh-thần tức nhiên: Đạo là tu thân, còn gia-đình, xã hội là trị
quốc; còn thiếu Tề gia, tề gia không phải Tề gia-đình tối thiểu
của mọi gia-đình, mà tề gia-đình-thiêng-liêng, gia-đình tinhthần về xã-hội, duy có Tề gia ấy mà đôi bên: bên Đạo và bên
Đời hiệp phương chước lại với nhau dùng cái phương tề gia
ấy mà tương-liên mật-thiết với nhau, nó phù-hợp lấy nhau đời
mới hưởng được hạnh-phúc thái-bình.
Ngoài ra nữa, dầu phương-chước nào hay hơn bao nhiêu mà
không có đặng cái Tề ấy, chữ Tề ấy không quyết-định đặng
thì nước vẫn loạn mà thôi, nhơn-sanh phải thống-khổ mà thôi,
vì cớ cho nên Bần-Đạo mới nói "Đạo không Đời không sức,
đời không Đạo không quyền", hễ họ tương-liên với nhau
không được Tề gia nhứt thống về gia-đình tinh-thần và giađình xã-hội của họ thì bao giờ họ cũng bất lực hết thảy". (ĐHP
30-3nh.Ất-Mùi)
"Do nơi Bác-ái và Công-bình: những phương-pháp của các vị
Giáo-chủ lập Pháp-Luật trong các Tôn-giáo, cốt-yếu mở
đường chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi lên hiệp cùng chơn-tướng
và chơn-pháp của Đạo-giáo tức nhiên là tín-ngưỡng: Thờ
Người và Thờ Trời, luật pháp duy có Bác ái, Công-bình mà
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thôi. Đức Phật Thích-Ca nếu nói Ngài không Bác-ái, Côngbình thì Đạo-giáo không Công bình sao!
Đức Hộ Pháp nói: "Pháp-Luật đã do Thiên-lý và Công lý mà
lập ra, thì tự-nhiên phải tuyệt-đối công-bình, không còn sự
chênh lệch nào đối với toàn thể bổn đạo. Vì trong Đạo từ trên
tới dưới, từ nhỏ tới lớn đều có qui luật định phân, lớn không
giành quyền nhỏ, nhỏ không lấn quyền lớn. Nếu cứ chiếu luật
thi-hành thì toàn đạo được điều-hòa êm-ái và guồng máy
Hành-Chánh-Đạo cứ tiến hành theo luật-định thiên nhiên
không còn gì trở ngại."
Đức Chưởng-Đạo Nguyệt-Tâm Chơn-nhơn dạy:
"Phàm Pháp-Luật lập thành đều tùng sở dụng, buộc kẻ chung
công hiệp trí tác thành một cơ-sở vĩ-đại, Đông Tây tương-thân
tương-ái. Bởi cớ mà Pháp Luật vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng
nhau, tùy theo phương dụng, chẳng thế dùng một mặt PhápLuật nào mà thay thế vào một cơ-sở khác hành-vi cho đặng,
cần thì mới lập, còn vô ích thì bỏ. Vậy các Pháp-Luật của ChíTôn đã đào-tạo đều hữu-ích cho cơ-quan hành-động cho
Chánh giáo của Người, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng.
Hễ tùng thì Đạo thành, còn nghịch thì Đạo diệt. Cả thảy Hội
Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại luật. Chúng ta vâng
theo mới đắc thành quyền-hành Hội-Thánh, thảng có một
người nghịch thì làm rối loạn chơn truyền. Kẻ nghịch cùng
Thế-đạo thì trục ngoại xã hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại,
còn kẻ nghịch cùng Đạo-pháp thì tội trục ngoại Thánh-thể Chí
Tôn hay là có ngày quyền Thiêng-liêng diệt thác. Chúng ta từ
đây coi kẻ phạm Pháp-Luật như thù địch của Đạo, dùng
phương trừ khử. Bần-Đạo đã thọ sắc lịnh Ngọc-Hư lo chuyển
Pháp, thì không phương tha thứ điều phạm bao giờ. Từ đây
Hội-Thánh Ngoại giáo giữ nghiêm Pháp-Luật. Bần-Đạo xin để
lời cầu-khẩn cùng Giáo Tông và Hộ Pháp cũng để lòng lo
phương trừ hại, đừng vì Bác-ái, Từ-bi vị nễ" [03-03-Quí-Dậu
(dl: 26-5-1933)]
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thầy cũng có nhắc-nhở: "Trường đời có ấm lạnh, cũng như lẽ
Đạo có thạnh suy, mà cùng cực cái thạnh ắt lại suy, cùng cực
cái suy ắt lại thạnh. Mà cái thạnh của Đạo thì vô cùng người
thường không phương thấu-đáo. Chơn-truyền Luật-pháp là
bất di bất dịch, ai sửa cải chơn-truyền Luật-pháp ắt bị tội
chẳng sai, dầu là địa-vị gì đi nữa. Thầy phong thưởng chúng
nó đặng ắt thầy hình phạt chúng nó cũng đặng vậy".

PHÁP LUẬT ĐẠO TRỜI
Pháp luật Đạo Trời: Những qui ước, những công lệ do Đạo
Trời đề ra
Kinh Khi Ăn Cơm Rồi có câu:
"Trên theo pháp-luật Đạo Trời,
"Dưới thương sanh chúng một lời đinh-ninh."

PHÁP LUẬT QUỐC GIA
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Trên Chánh-phủ sẵn lòng nhơn đức,
Nhưng buộc vì pháp luật Quốc gia.
Ra tờ đòi tới Công Toà,
Cam đoan ký giấy vậy mà mới nghe!

PHÁP LUẬT THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ Pháp nói: "Không có điều nào qua Pháp Luật vô biên
ấy, chúng ta ngó thấy mỗi việc nơi thế gian này ta nên lấy làm
bài học đặng định tâm chúng ta, đặng tu tỉnh tinh-thần ta cho
nên chí-thiện, chí Thánh, hầu xứng đáng làm phần-tử ThánhCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

152

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Thể của Đức Chí-Tôn, đừng mộng tưởng một hành tàng nào
trong kiếp sống thế gian này của ta có thể khuất lấp qua khỏi
quyền Thiêng Liêng của Đức Chí-Tôn được.
Ta minh-mẫn, sáng suốt, biết phân biệt tội phước đặng định số
phận Thiêng-Liêng, quyết hẳn rằng không có điều nào khuất
lấp Luật-Pháp Thiêng-Liêng của Đức Chí Tôn đã định cả.

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

PHÁP MÔN
法門
E: The ways of improvement.
F: Les voies de perfectionnement.
Đây là điều bốn trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ tư: Pháp môn qui luật,
Lục, thập trai cố sức trau giồi;
Thịt thì xương máu tanh hôi,
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Ðức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn;
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.
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PHÁP NHÂN
法 人
E: Juridical personality.
F: Personnalité juridique.
Pháp: Pháp luật, các Luật đặt ra để quản lý việc Đời hay việc
Đạo. Nhân: người. Pháp nhân là một tổ chức, một đoàn thể,
hay một tôn giáo, được pháp luật quốc gia công nhận như một
cá nhân, tức là có tư cách pháp lý, nghĩa vụ và quyền lợi như
một cá nhân. (Một chủ thể có quyền lợi nghĩa vụ như cá nhân,
song do pháp luật đặt ra chứ không phải tự nhiên mà có).
Không phải đoàn thể nào cũng có Pháp nhân.
Một đoàn thể muốn được công nhận Pháp nhân thì phải có
các điều kiện sau đây:
Có những quyền lợi chánh đáng cần được bảo vệ.
Những quyền lợi đó có thể được qui tụ vào một trung tâm đại
diện.
Có một hệ thống tổ chức rõ ràng, có người đại diện hợp pháp.
Việc công nhận một đoàn thể, tổ chức, tôn giáo phải được
thực hiện bằng một Sắc Lệnh của chánh phủ.
Căn cứ vào Sắc Lệnh đó, kể từ ngày ký, đoàn thể ấy mới có tư
cách pháp nhân, mới được đứng tên làm chủ các bất động
sản hay động sản, cũng như các quyền lợi khác.
Đạo Cao Đài từ trước tới nay, có 2 lần được chánh phủ ban
cho tư cách pháp nhân:
- Ngày 12-7-1965, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được
Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa ra Sắc Luật số 003/65 công
nhận Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ có tư cách pháp
nhân.
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- Ngày 9-5-1997, Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh được Ban
Tôn Giáo Chánh phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
ban cho pháp nhân theo Quyết Định số 10 QĐ/TGCP.
Sau đây, chúng tôi chép lại bản Hiến Chương của Đạo Cao
Đài kỳ ban Pháp nhân thứ 1 và kỳ ban Pháp nhân thứ 2.
PHÁP NHÂN theo Sắc Luật số 003/65 ngày 12-7-1965.
PHÁP NHÂN theo Quyết Định số 10 QĐ/TGCP ngày 9-5-1997.

PHÁP SIÊU QUẦN THÁNH
法超群聖
E: His miracle pass the whole of Saints.
F: Son miracle dépasse l’ensembre des Saints.
(Đây là câu kinh trong bài Kinh Tiên Giáo)
Pháp tắc của Đức Thái Thượng Đạo Quân là vượt hẳn lên trên
các bực Thần Thánh

PHÁP THÂN
法 身
E: Astral body.
F: Corps éthéré.
Đức Hộ Pháp nói: "Bắt đầu từ lúc này chúng ta bước vào Con
đường Thiêng-liêng Hằng-sống rồi đó. Nếu đi theo con đường
Cửu-Thiên Khai-hóa và con đường Thập Nhị đẳng cấp Thiêngliêng thì khác. Vì đi hai con đường đó là khi ta mãn kiếp về với
Đức Chí-Tôn, ta đi với cả Linh-hồn và Thể-phách. Còn hôm
nay chúng ta về với Đức Chí-Tôn bằng Chơn-Thần, vì BầnĐạo may duyên được đặc ân của Đức Chí-Tôn cho phép nên
mới đi riêng cũng như đi tắt vậy. Chúng ta ngó lên thấy như
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Đại-hải minh mông, nhưng thật ra không phải Đại-hải mà là
vòm trời của Càn Khôn Vũ Trụ. Nơi xa xa khi ẩn khi hiện trong
mây, một tòa nhà nguy nga đồ sộ, thoạt ẩn thoạt hiện mậpmờ, vừa ngó thấy thì ta muốn đến ngay, không biết làm sao
đến, vừa lúc đó pháp-thân ta như có một sức mạnh hút đi,
không đi mà đến, đến mau như đi bằng máy bay vậy."

PHÁP THÍ
法 弛
E: Donation of doctrine
F: La donation de la doctrine.
Pháp: Giáo lý, giáo thuyết của một nền tôn giáo. Thí: bố thí,
đem cho.
Pháp thí là bố thí giáo lý, tức là dùng lời nói giảng giải giáo lý,
để người nghe hiểu Đạo mà thức tỉnh, thấy cuộc đời chẳng
khác chi một giấc mộng mà công danh phú quí là những sợi
dây ràng buộc con người vào vòng tội lỗi, để từ đó lo việc tu
tâm dưỡng tánh, thoát khỏi những nỗi phiền não của cuộc đời
(Lấy Phật pháp mà bố thí cho người).
Bố thí thực phẩm cho người đói lòng là một nghĩa cử từ thiện
có phước đức, nhưng bố thí lời đạo đức để giác ngộ người mê
đắm vật chất phàm trần thì lại càng có phước đức nhiều hơn,
công quả trọng đại hơn.

PHÁP XA
法車
E: Mysterious cart.
F: Char mystérieux..
Đức Hộ Pháp thuyết về cảnh Thiêng Liêng: "Khi Bần Đạo ngồi
trên Pháp xa đến, thấy các Chơn linh hằng hà sa số, bao vây
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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trước cửa la liệt không thể đếm. Pháp xa vừa ngừng, Bần đạo
bước xuống thấy ba cửa nơi Bạch Ngọc Kinh có 12 vị Thời
Quân mặc khôi giáp, tay cầm Bửu pháp, đứng cản đường
không cho thiên hạ vô. Bần đạo thấy ba cửa ấy xa nhau, mỗi
cửa có bốn người giữ. Bần đạo muốn nói chuyện thì ba cửa
ấy gom lại, 12 người hiệp lại đứng trước mặt Bần Đạo. Bần
Đạo hỏi, vì cớ nào không cho người ta vô? Vừa hỏi thì họ bỡ
ngỡ nói người ta biểu đừng cho vô. Nói người ta biểu thì Bần
Đạo biết là Kim Quang Sứ biểu xúi đừng cho các Chơn linh
vào Bạch Ngọc Kinh. Giận quá, day mặt ra ngoài biểu các
Chơn linh vô. Họ tràn vô nghe một cái ào, dường như nước bể
bờ chảy vào Bạch Ngọc Kinh vậy. Tới chừng các Chơn linh vô
hết, liền biểu 12 vị Thời Quân vô, rồi đứng dòm cùng hết thảy
coi còn ai ở ngoài nữa không? Bần Đạo cầm cây Giáng Ma Xử
đi vô Bạch Ngọc Kinh sau hết."

PHÁT CHẨN
發賑
F: Distribuer des aumônes.
Phát: Khởi đầu, mở ra, nổi lên, phân phối. Chẩn: cấp tiền bạc,
thuốc men, lương thực cho người nghèo khổ hoạn nạn. Phát
chẩn là đem tiền bạc, lương thực, thuốc men, quần áo, phát
cho người nghèo khó đang lúc bị hoạn nạn (phát đồ cứu trợ).

PHÁT HUY
發揮
F: Manifester.
Phát huy 發 揮: Làm cho rõ rệt ra.
Đức Quyền Giáo Tông viết trong Tờ Khai Đạo gởi Thống-Đốc
Nam-kỳ Sài Gòn: "Đạo Cao Đài là thể hiện một nền văn minh
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tinh thần triết lý, gồm cả bí quyết của trời đất và vạn vật. Tam
Giáo và Ngũ Chi để phát huy cơ huyền nhiệm của vũ trụ, là
một "Đại nhứt thể".

PHÁT KHỞI NGUỒN ĐẠI ĐẠO
Trước mặt ba vị: Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao HoàiSang. Ngài hỏi rằng: "Thầy muốn dùng các con mà khai Đạo,
các con có dám lãnh trọng-nhậm ấy chăng?".
Ba Ông bạch rằng: "Trong các con từ bé chí trưởng, chẳng
thông Đạo lý chi, duy nhờ Đức Chí-Tôn dạy bảo bấy lâu, thì sự
biết chưa đặng trong muôn một, e cho chẳng xứng đáng mà
lãnh trách-nhậm lớn lao ấy".
Đức Ngài nói rằng: "Chi chi có Thầy gần bên các con, miễn là
các con khứng chịu, gắng để trọn tấc lòng, thì chẳng hề chi.".
Khấn vái xong rồi thì vào nhà phò loan, Đức Chí Tôn giáng
dạy như vầy: "Thầy cho các con hiểu rằng: Buổi tạo Thiên lập
Địa, Thầy sanh loài người ra, nhằm ngày Dần "Nhân sanh ư
Dần". Vậy từ đây, Thầy dùng các con, làm tay chơn, mà gầy
dựng nền Chánh-giáo. Lại cũng kể ngày nay là ngày phát
khởi nguồn Đại-Đạo, lấy hiệu Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn
Thầy thì Tá-danh Cao-Đài Tiên-Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát."

PHÁT LẠC
發 落
E: To exil.
F: Exiler.
Phát lạc: Ðưa đi đày. Một hình phạt tùy theo việc làm trong
kiếp sanh đã gây nên nhơn quả buộc ràng, tội hình do đó mà
nặng nhẹ khác nhau.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ngày l5-11-Bính Dần (dl: 09-12-1926) THẦY dạy Thượng
Chưởng Pháp Tương rằng: "TƯƠNG tuy chưa đặng như mấy
kẻ ấy, song lòng đạo đức đã ra vun đắp mối Ðạo Trời, thì địa
vị cũng có khi khác thế thường đặng. Ðiểm Chơn-Thần của nó
còn phải đến hầu trước Tòa Tam Giáo mà đợi lịnh phát lạc tùy
theo công quả, tội tình của nó bấy nay. Ấy là Thánh ý của
Thầy đã lập Luật riêng cho mỗi đứa trong các con đó. Chư
Môn đệ cũng nên hiểu biết. Còn việc an táng nó, các con cũng
nên lưu ý chung với nhau mà lo bề Nhơn đạo của các con cho
toàn."

PHÁT NGUYỆN
發 願
E: To make a vow.
F: Faire un vœu.
Phát: Khởi đầu, mở ra, nổi lên, phân phối. Nguyện: mong ước.
Phát nguyện là phát ra lời nguyện ước (Phát lời thề, Phát lời
nguyện ước).
Di Lạc Chơn Kinh:
"Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, tín Ngã ưng
đương phát nguyện: Nam mô Từ Hàng Bồ Tát...."

PHÁT TANG
發 喪
E: Death announcement.
F: Avis de funérailles.
Phát: Khởi đầu, mở ra, nổi lên, phân phối. Tang: cái lễ đối với
người chết. Phát tang là báo tang cho mọi người đều biết
(Tức là cáo phó, cáo tang).
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PHÁT HẠ HỒNG ÂN
發下洪恩
Phát hạ hồng ân 發下洪恩 là ban phát xuống ơn to lớn cho tất
cả nhân loại và vạn vật.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Ngưỡng vọng vô Trung Từ phụ phát hạ hồng ân Càn
Ngươn Đại Đức" 仰望無中慈父, 發下洪恩,乾元大德

PHÁT HÀNH
發行
F:Expédier.
Phát hành 發 行: khởi đi.

PHÁT TRIỂN
發展
F: Développer.
Phát triển 發展 là Làm mở mang thêm.

PHẨM CŨ
E: The ancient grade.
F: Le grade ancien.
Phẩm: Tính chất tốt xấu, thứ bậc chức sắc, tư cách, từng cái
hay từng loại. Ngôi: chổ ngồi của người có chức vị. Phẩm cũ
ngôi xưa là phẩm tước và ngôi vị nơi cõi thiêng liêng có được
trước khi đầu kiếp xuống cõi trần (phẩm vị tiền kiếp).

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Căn xưa quả cũ đã trả vẹn thì con đường đạo đức tất
là nấc thang dìu đến phẩm cũ ngôi xưa.

PHẨM LIÊN HOA
品蓮花
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo xin nói thật, Đức Phật Thích-Ca,
dầu sự trị thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói là hết thôi. Hai
ngàn năm trăm năm (2.500) lập Đạo trên cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống kia, Môn-Đệ của Ngài nhiều lắm, các người đừng
tưởng Ông già ăn mày ấy không đủ quyền năng, mà các
người khi dễ. Nội cái Bình-Bát-Vu của Ông đựng cả chơn hồn
trong Càn Khôn Vũ Trụ, Ông ăn mày tại thế này vậy mà ngôi vị
Cực Lạc Thế Giới của Ông các người xin một phẩm Liên
Hoa, Ông có thể cho, là một người không nên khi dễ, không
nên nguội lạnh với người đó, bởi vì Môn đệ của Ngài trên cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống nhiều lắm."

PHẨM PHỤC
品服
E: Uniform of dignitaries.
F: Uniforme des dignitaires.
(Phẩm 品 là thứ bậc Chức sắc, lớn nhỏ, tư cách, từng cái hay
từng loại. Tính chất tốt xấu, Phục 服: y phục, quần áo). Phẩm
phục là y phục của Chức sắc tùy theo phẩm cấp mà khác
nhau. Tuy nhiên chính cái phẩm phục do Đức Chí-Tôn ban
cho đã nói lên quyền hành và trách nhiệm mỗi phẩm rồi.
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PHẨM THIÊN VỊ
E: The heavenly classes.
F: Les classes célestes.
Phẩm Thiên vị (Phẩm vị thiêng-liêng): Phẩm vị do Trời ban
cho.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Cái phẩm vị của các con buộc phải tái sanh nhiều kiếp
mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn.

PHẨM TRẬT
Phẩm trật 品秩: phẩm tước cao thấp.
Phạm nghiệp, ngày 16-2-Ất Hợi (dl 20-3-1935)
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm giáng dạy: "Phẩm trật rắc rối
khó nói rõ, nhưng chia ba: háp, Đạo, Thế, thì theo sự hiểu biết
của Bần Đạo như vầy :
- Sĩ Tải là Secrétaire Archiviste,
- Lên phẩm Truyền Trạng là Greffier.
- Rồi lên phẩm Thừa Sử là Commissaire de la justice.
- Phẩm Giám Đạo là Inspecteur,
- Lên phẩm Cải Trạng là Avocat,
- Lên phẩm Chưởng Ấn là Chancelier.
Lên phẩm ấy rồi, tùy phái lên đại vị Hiệp Thiên Đài, nhưng
phải biết rằng: Chưởng Ấn phải lên địa vị Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
mà đắc công phổ thông đặng một nước nào rồi mới vào chánh
vị.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHẨM TRẬT THIÊN VỊ - QUỈ VỊ
品秩天位
E: The heavenly classes - The hierarchy of Satan.
F: Les classes célestes - La hiérarchie de Satan.
Phẩm: Tính chất tốt xấu, thứ bậc chức sắc, tư cách, từng cái
hay từng loại. Trật: thứ tự, trật tự. Vị: ngôi vị, địa vị.
Phẩm trật: phẩm tước cao thấp.
Thiên vị: ngôi vị nơi cõi Trời, tức là ngôi vị Thần, Thánh, Tiên,
Phật nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Quỉ vị: các tước vị nơi cõi của Chúa quỉ.
Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều
là dường nào, song ấy là phẩm trật Thiên vị.
Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế đấy, nó cũng noi....

PHẨM TƯỚC
品 爵
E: The classes of dignity.
F: Les classes de dignité.
Thầy hỏi: - Phẩm-tước là gì? Của cải danh-vọng là gì?
-Phẩm tước là sự tổng-hợp các chức tước đã bày ra để quyến
rũ người hoặc ít hoặc nhiều. Những chức-tước ấy do người
đời tạo ra phong-thưởng kẻ khác.
Giá-trị của các chức-tước ấy ra sao? Giá-trị những chức tước
ấy tuỳ theo mà tạo nó ra. Việc chi do người đều phàm cả nó
không bền, thường thường bị hư hỏng và tiêu tan ngay sau khi
người đã được nó tặng bị cướp mất sự sống. Các con hãy tìm
tước phẩm nơi cõi Thiêng-liêng, tước phẩm ấy mới là vĩnh
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viễn. Còn tài-sản là tổng-quát các vật quý-giá của con người
để thu nhặt trên thế-gian nầy.
Của cải ấy gồm những gì? Vàng bạc chỉ là loại kim-khí tầm
thường. Hồng là một chất màu. Còn lục là chất do loài vật cấu
thành ra. Các con xem của ấy là quý giá thật-sự sao? Xét từ
nơi sản xuất các vật ấy, đều không đáng kể. Các con nên tìm
sự giàu đức-tính của Trời. Chỉ có cách đó, mới gọi là vĩnh-cửu.
Của quý ấy không ai ăn cướp đặng cả. Danh vọng thường hay
chống lại với đức hạnh. Nó rất ngắn ngủi và thường thành tựu
nhờ sự gian trá. Danh-quyền nơi Trời là bền chắc nhứt. Và
danh quyền ấy mới chịu đựng nỗi bao sự thử thách.
Trung bạch: Mấy con phải làm sao mà tìm đặng phẩm tước
của cải và danh-vọng của Trời.
-Thầy trả lời: "TU".

PHẨM VỊ
品 位
E: The dignity.
F: La dignité.
Pháp Chánh Truyền dạy: "Phép của Trời có một, là thương
khắp cả chúng sanh, nên định cho phẩm vị hữu hình và
Thiêng Liêng có một, nghĩa là phải tương đắc cùng nhau, đặng
định quyết phép công bình lành thăng, dữ đọa".
Thầy dạy: "Nơi kiếp sống nầy, nếu không biết TU buổi chung
qui sẽ mắc tội nơi Thiên đình. Phẩm vị Tiên Phật để thưởng
cho kẻ lành mới đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo
tham cho thế gian phòng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm
nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của
Thiên đình mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa chắc ai
muốn lấy thì lấy tùy ý".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đức Hộ Pháp nói: "Đức Lão-Tử thấy loài người không biết
điểm tinh thần mình, không biết chơn-tướng tinh-thần mình để
nơi nào định vị cho có giá trị. Ngài sanh tại Trung-hoa, tâm-lý
nhơn-sanh không biết phẩm-giá tinh-thần của con người là gì,
đến đỗi tâm lý loài người buổi ấy sa-đoạ, không biết phẩm-vị
mình nơi nào, không biết tôn-trọng phẩm-vị đó nên đọa xuống
thú-chất vật loại, nếu không vì Bác-ái, Từ-bi thức tỉnh nhơnloại, cho biết phẩm-vị tối cao của họ, đừng làm con vật nữa.
Nếu không phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì không hề Ngài
lập Giáo dường ấy".
Hôm nay Thầy dạy rằng :"Thầy lại đến lập trong nước các con
một nền Chánh giáo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và
cả dân tộc các con vì nơi Đạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao
thượng; cái phẩm-vị ấy do đâu mà có? -Là bởi đạo-đức các
con, đạo-đức thắng hung bạo là thường tình".

PHẨM VỊ THIÊNG LIÊNG
Đức Hộ Pháp có nói: "Đại-Từ-Phụ đến khai Tam-Kỳ Phổ-Độ
có đem theo một gia nghiệp Thiêng liêng xuống thế, rồi nắm
tay các Lương-sanh mà dắt đến một nơi vinh-diệu lại bảo
rằng: Các con phải leo cho thấu trên chót Đài Cao này cùng
Thầy đặng xem tòan thể của địa hòan, ngó cho chường, suy
cho quyết, rồi chung tâm hiệp trí cùng Thầy lo liệu bề chuyển
thế…Của cải này đủ thế lực cám-dỗ nhơn-sanh qui hồi bổn
thiện. Thừa tánh tham của phù du thế tục, các con trao phẩm
vị Thiêng-liêng. Do tâm dữ tranh quyền lộc công danh, các
con đổi Chí-linh bổn thiện. Cơ-quan cứu khổ chúng sanh cũng
do nơi đó".
Đức Lý Giáo Tông nói với ông Thượng Tương Thanh:: "Ngày
nay đã hành chánh thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách của
một người cầm sanh mạng của nhơn loại. Chưa có ngôi vị Ðế
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Vương nào mà sánh với phẩm vị thiêng liêng đặng. Khá
phân biệt trượng khinh mà giữ gìn, kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu
à! Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể
cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều. Hiền Hữu rán mà trừ tà
diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên tri của
Lão đa nghe! Phải hiệp đồng cùng cả Chức sắc Ðại Thiên
phong mà khử loạn, bằng chẳng vậy, thì Lão nhứt định không
cho ai thăng cấp một người".
Đức Hộ Pháp ghi nhận: - "Nếu được như vậy thì mới trọn tâm
trong sự dâng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn dùng trong
việc cứu vãn tình thế nguy nan của nhơn loại đó. Bần Đạo xin
khuyên các Em ráng lưu tâm những lời chỉ giáo của Bần Đạo
mà tự nâng cao tinh thần của mình hầu làm gương cho nhơn
sanh- Nói về triết lý của Đạo Cao Đài thì mỗi phẩm tước càng
cao lại càng phải gồng gánh phận sự nhiều hơn, phải liệu
lượng sức tài của mình và hành động coi có xứng với phẩm
tước mà mình đang mang nơi mình chăng? Nếu nhận thấy
xong phận thì là điều nên và phải cố gắng thêm nữa, thoảng
như nhận thấy mình chưa xong phận thì phải làm cho xứng
phận, mới khỏi hổ một kiếp sanh gặp Đạo sớm và cũng khỏi
hổ với phẩm tước của mình đã mang. Phẩm vị thiêng liêng
cũng do nơi đó mà có. Các Em nên làm cho khác với thế tình
là vẹn phận. Bần Đạo cũng mừng cho các Em." (Báo Ân Từ,
1-10-Canh Dần (dl: 10-11-1950)

PHÂN BIỆN
分辨
F:Distinguer.
Phân biện 分辨 Chia riêng ra mà xét rõ.
Thánh Thất Kim Biên, 22-8-Ất Hợi (dl: 19-9-1935) Đức
Chưởng Đạo Nguyệt Tâm nói:
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Chư vị Chức sắc Thiên phong xin nghe Bần Đạo phân biện
phận sự trọng yếu khó khăn của Bần Đạo hầu sống với chức
trách của mỗi người, may ra cũng hiểu riêng phận mình, hầu
làm cho thêm danh giá cao trọng của Hội Thánh, tức là của
Đạo vậy.
Bần Đạo chẳng phải cầm toàn quyền nơi tay mà phải tùng lịnh
của Đức Lý Đại Tiên, đương kiêm Giáo Tông của Đạo. Các
bạn biết rằng, nơi Cửu Trùng Đài chẳng một ai ra ngoài quyền
vi chủ ấy. Bần Đạo chẳng cần tỏ rằng chính mình Bần Đạo là
tôi tớ của quyền hành ấy và người cầm quyền ấy đã nghiêm
khắc là dường nào!
Ôi! Biết bao phen cũng vì thương công nghiệp của nhiều
người mà Bần Đạo không quyền phong thưởng, phải chịu đổ
lụy châu mày, mà cũng nhiều phen căm giận những kẻ vị danh
vô giá trị đã không nên phận mình, lại còn hại lây cho người
xứng đáng.
Bần Đạo mỗi phen cầu thăng cùng Đức Lý Giáo Tông thì đều
bị hổ thẹn, vì người giở Thiên Thơ cho xem công nghiệp. Nếu
Bần Đạo thoảng như cầm bút phê phong mà bôi tên của người
nào, xin chư Hiền Hữu đừng coi rằng lạ chưa?".

PHÂN BIỆT
分 別
F: séparer, différence.
Phân biệt 分別 :Chia riêng nhau ra.
Thầy bảo: 05 tháng 6 Bính Dần (Mercredi 4 Août 1926)
"Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế
phân biệt đặng; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà
phải lập nơi thế gian nầy; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ
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phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Ðấng Chí
Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà
thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh,
Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa
trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh,
Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết."

PHÂN CHIA ĐẲNG CẤP
- "Nơi cõi vô hình phải có Thập nhị Khai thiên tức là Thập nhị
Thời Thần phối-hợp nhau để tạo nên cung Trời, thì ở mặt thế
này đối-tượng của 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 Cửu-Thiên khai hóa, mà nơi
cõi vô hình thì Cửu-Thiên khai-hóa chỉ là sự phân chia đẳngcấp của cơ Trời; còn về phần hữu hình thì Cửu-Trùng-Đài
cũng chỉ là phận-sự chia đẳng cấp trong cửa Đạo mà thôi.

PHÂN CÔNG CHIẾT TỘI
Khi Đức Hộ Pháp Trấn Thần cây Cân Công Bình, Ngài đi vào
cửa Đền Thánh, đứng ngay ngó vào Tịnh Tâm Điện, Trấn
Thần cái Cân trên ngưỡng cửa. Ngài nói: "Từ đây, cái Cân
Công Bình thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã biến tướng thiệt
hiện ở thế gian nầy để phân công chiết tội mà định phẩm vị
Tòa sen cho toàn con cái của Ngài".
"Về mặt cân công-bình thiên-hạ gọi là công-lý mà thế gian này
chưa có công-lý, mạnh thì công-lý của họ khác, giàu thì cônglý của họ khác, sang thì công-lý của họ khác, vinh hiển thì
công-lý của họ khác, nghèo thì công-lý của họ khác".

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÂN GIẢI
分 解
E: To make clear.
F: Éclaisir.
Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Giải: trình bày cho
rõ ra. Phân giải là nói rõ từng phần của vấn đề cho sáng tỏ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nên Thầy không giáng cơ mà phân giải lại nữa.

PHÂN PHÁI CHIA PHE
Đức Hộ Pháp nói: "Hại thay! cho những người vô phần toan
phân phái chia phe làm cho xác Chí-Tôn phải tan-tành rời rã.
"Khổ thay cho những kẻ không duyên chối Thánh giáo nghịch
chơn-truyền, làm cho Chơn thần của Chí-Tôn phải ô-uế đêhèn muốn toan bỏ xác. Đau-đớn thay cho những người ấy!
Thê thảm thay cho những kẻ ấy! Dám để tay vào mà làm hại
Chí-Tôn; cái tội-tình ấy lớn-lao bao nã. Coi lại gương JUDA
bán Đức Chúa Jésus-Christ còn nhẹ, vì Juda ham ba chục
nguơn bạc đặng nuôi Môn-đệ của Người, còn những kẻ này
đây duy háo danh mà phản Đạo. Chí-Tôn đã đến thế, hạ mình
đặng làm Thầy dạy dỗ chúng ta, hằng trông mong giờ nào
chúng ta biết hòa hiệp nơi lòng Bác-ái từ-tâm của Người, là
hiệp làm một cùng Người mới có đủ quyền-hành đặng tận độ
chúng sanh qui hồi cựu vị; mà đã sáu năm chầy rồi, thân-thể
hỡi còn rời rã ngất-ngơ, Chơn-thần hỡi còn dật-dờ mê-muội,
thì thế nào các Đấng Thiêng-liêng hiệp một cùng đời cho đặng,
hầu mong sửa cải Thiên-thơ, tụ hội các nguyên-nhân đem vào
cửa Đạo". (Pháp Chánh Truyền)
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PHÂN QUYỀN
分 權
F: Décentralisation administrative.
Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Quyền: quyền
hành. Phân quyền là phân chia quyền hành cho rõ ràng và
hợp lý để khi làm việc khỏi dẫm chân lên nhau (Chia quyền ra
để trị).
Bát Ðạo Nghị Ðịnh:
Chánh Phối Sư nam phái hành chánh riêng nam,
Chánh Phối Sư nữ phái hành chánh về nữ, nam nữ
phân quyền.

PHÂN TÁNH
分性
Đức Hộ Pháp nói: "Ðức Chí-Tôn duy có một mình, Ngài phân
ra mới có Phật-Mẫu. Ngài phân ra Đệ Nhị quyền hiệp lại Đệ
Nhứt quyền đủ quyền-năng tạo ra Càn-khôn Vũ-trụ để lập gia
đình cho loài người đó vậy. Nhờ Chí-Tôn phân tánh là Bí
pháp lập thành xã hội đó. Chúng ta đã hằng tưởng hiểu cả,
loài cầm thú phải có hiệp lại mà biến sanh được, giải rõ là
trống mái, đực cái hay nam nữ vậy. Nó tương liên trước mặt
chúng ta hoặc một cách âm thầm bí-mật. Vậy loài người bao
giờ cũng có xã hội nhơn quần, gia đình, vì mặt luật buộc như
vậy. Lời chúng ta thường nói "Chưa ai ở đất nẻ mà chun lên".
Tức là muốn nói đến "Cây có cội, nước có nguồn" vậy.

PHÂN TÂM
分 心
E: The divided spirit.
F: L’esprit partagé.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Tâm: lòng dạ.
Phân tâm là lòng dạ bị chia cắt, không tập trung được vì lo
nghĩ nhiều việc dồn dập cùng một lúc.
Khi bị phân tâm thì mất sáng suốt, hay lưỡng lự.

PHÂN THÂN
分身
Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Thân: thân mình.
Phân thân là chia thân mình ra thành hai người.
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào? CƠ của Đức
Nguyệt Tâm đáp:
Muốn tầm hiểu cho ra Chơn Lý
Dẹp các điều nghi kỵ hoang đàng
Chí Tôn truớc cũng tạo chàng
Phân thân từ chỗ Hỗn mang dắt dìu

PHÂN TRẦN
分 陳
E: To expose.
F: Exposer.
Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Trần: bày tỏ, trình
bày. Phân trần là phân tích và trình bày mọi nỗi để mọi người
biết rõ mà thanh minh cho mình (bày giải cho rõ ràng).

PHÂN TƯỜNG
Phân tường 分詳 Bày giải một cách tận tường
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Nền Chánh giáo như nghiêng như ngã,
Ai phân tường rằng giả rằng chơn.
Cũng vì tiếng nói phi-thường,
Khiến nên Nhà nước nhọc đường xem trông.

PHÂN XỬ
分 處
E: To judge.
F: Juger.
Phân: Chia ra, một phần, bày tỏ tách bạch. Xử: quyết đoán.
Phân xử là phân tách và quyết đoán một vụ phạm pháp hay
một vụ tranh chấp (Phân giải và xử trí).
Tân Luật: Điều 29:
Chư Chức sắc, ai có phạm luật pháp trong Đạo thì đem
trước Tòa Tam Giáo phân xử.

PHÂN VÂN BẤT NHỨT
Phân vân bất nhứt: chưa nhất quyết
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 30-08 Tân Mão (1951)
"Đêm nay Bần Đạo mời cả Thánh Thể của Đức Chí Tôn và
con cái của Ngài nam, nữ hiệp trí lại đặng tìm coi cái lẽ chơn
giả của các Đạo giáo từ thử đến giờ, cả trí não con người đã
tầm Đạo phân vân bất nhứt".

PHẤN CHẤN
奮 震
E: The feel enthusiastic.
F: S’enthousiasmer.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phấn: Gắng sức, hăng hái tiến lên. Chấn: rung động. Phấn
chấn là hăng hái, hứng khởi (Hăng hái, ra sức tiến lên).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lo lắng phải ra tươi cười, mỏi mòn thành phấn chấn.

PHẤN CHÍ
奮 志
E: The enthusiasm.
F: Enthousiasme.
Phấn chí 奮志: Phấn phát chí khí để tiến thủ
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ viết CAO ĐÀI
giáo đạo Nam phương
"Thầy dặn con Trung: Lý-Bạch phiền Tương vì trong Sổ không
nhiều công quả, Người mới để cho nó chết. Con dặn cả Môn
đệ coi gương Tương mà giữ mình. Ráng phấn chí lập thành
Chánh giáo, chẳng bao lâu đây, Thầy sẽ cho một phương
pháp rất trọng để cho các con cứu độ nhơn sanh".

PHẤN HƯƠNG
粉香
Phấn hương là những vật dụng trang sức của Phái Nữ, cốt
làm cho tăng thêm nét đẹp trên khuôn mặt. Ở đây nói khiêm
nhượng là phận Nữ Nhi, nhường phần thua kém hơn Nam nhi.
Nhưng thực tế ở thời buổi này nếu nói tài trí, thì chưa ai hơn
kém ai. Chỉ duy người không học thì chịu thua kém người có
học là chuyện đương nhiên. Ngày nay người phái Nữ Cao-Đài
nói riêng và người Nữ trên thế giới nói chung đã lấy:
"Phấn son tô điểm sơn hà,
"Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam."
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Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Con quyết dạ liều đem hồn xác.
Nguyện hy sinh gởi thác Đạo trường
Nghĩ con chút phận phấn hương,
Dám đâu ra chốn công đường to gan.

PHẤN KHỞI
奮 起
F: S’ Enthousiasmer, activer.
Phấn khởi 奮起:Trổi dậy cách mạnh mẽ
Đêm 10-11-1925, Ðức Tả Quân Lê-Văn Duyệt giáng cho thi:
Ðã ghe phen phấn khởi can qua,
Thuộc-địa trách ai nhượng nghiệp nhà.
Trăm họ than van nòi bộc lại,
Ba kỳ uất ức phép tây tà.

PHẦN CHÚC
E: To burn the petition.
F: Brûler la pétition.
Phần: Đốt cháy. Chúc: bài văn tế, ở đây chỉ bài văn sớ. Phần
chúc là đốt sớ văn (đốt sớ).
Đây là câu xướng của Lễ sĩ sau khi đọc xong sớ văn, để cho vị
Chức sắc chứng đàn đốt sớ.
Lúc trước câu xướng nầy là: Phần sớ (đốt sớ), sau đổi lại là:
Phần chúc, và ngày nay đổi lại là: Cung phần sớ văn: cung
kính đốt bài văn sớ.
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PHẦN HƯƠNG
焚 香
E: To burn incenses.
F: Brûler les encens.
Phần hương là đốt nhang.
Đây là câu xướng của Lễ sĩ để cho vị Chức sắc quì ở ngoại
nghi đốt nhang và đốt trầm, rồi trao cho Lễ sĩ điện dâng vào
nội nghi.

PHẦN MỘ
墳 墓
E: The tomb.
F: Le tombeau.
Phần: Cái gò mả. Mộ: cái mả. Phần mộ hay mộ phần là mồ
mả.

PHẦN THƯỞNG THIÊNG LIÊNG
Đức Thượng Sanh nói: Có câu phương ngôn: "Nhà nghèo biết
con thảo, nước loạn rõ tôi trung". Ðạo đã bao phen chịu thiệt
thòi, chịu hiếp đáp, nhưng nhờ lòng trung thành của con cái
Ðức CHÍ TÔN mà qua nhiều cơn giông tố rồi cũng đứng sựng
và nêu cao ngọn cờ cứu khổ. Quí vị đã thọ lãnh sứ mạng Thể
Thiên Hành Hóa thì mỗi việc làm của Quí vị đều có Thánh
Thần chứng kiến, sự tận trung với Ðạo sẽ đem đến cho quí vị
một phần thưởng Thiêng Liêng xứng đáng. Nếu vì một lẽ
nào mà quí vị "bán đồ nhi phế" hoặc chịu làm dụng cụ cho kẻ
khác phá Ðạo, tức là quí vị sẽ thất thệ và sự thất thệ là một
trọng tội vô phương cứu chữa "hoạch tội ư thiên vô sở đảo
dã".
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PHẦN THƯ KHANH NHO
NHẠC là một trong Ngũ-Kinh: THI, THƯ, LỄ NHẠC, DỊCH,
XUÂN THU nhưng qua thời đại của Tần Thủy-Hoàng với
chánh sách "Phần thư khanh Nho" tức là đốt sách chôn học
trò, nên ngọn lửa Tần đã thiêu rụi tất cả chỉ còn lại bộ KINH
DỊCH mà thôi, vì nhà Tần cho rằng đây chỉ là sách bói toán,
không đáng quan ngại.
Lời trần tình của Ban tốc ký viết Lời Thuyết đạo của Đức Hộ
Pháp: "Nếu một mai thời cuộc lại biến thiên, có thể các cuộc
"Phần Thư" lại diễn thì thiết tưởng trong số tài liệu nầy vẫn
còn có nhiều người nhiệt tâm gìn giữ được vẹn toàn".

PHẦN XÁC- PHẦN HỒN
Pháp Chánh Truyền dạy: "(Giáo Tông) Nó có quyền về phần
xác chớ không có quyền về phần hồn.
CHÚ GIẢI: Hễ nói về phần xác là nói phần hữu hình, mà nói về
phần hữu hình của chúng sanh tức là nói về phần Ðời. Còn
như nói về phần hồn tức là phần Thiêng Liêng ấy là phần Ðạo.
Trên đây Thầy đã nói rằng: Có quyền dìu dắt trong đường Ðạo
và đường Ðời, thì Thầy đã chỉ rõ rằng, có quyền dìu dắt cả các
con cái của Thầy trên con đường Ðạo Ðức của chính mình
Thầy khai tạo và trên con đường Ðời cơ Ðạo gầy nên; chớ
chẳng phải nói trọn quyền về phần Ðạo và phần Ðời, nghĩa lý
phân biệt nhau duy có chữ ÐƯỜNG và chữ PHẦN, xin rán
hiểu đừng lầm hai chữ ấy. Ðây là lời Thánh giáo của Thầy đã
dạy Hộ Pháp khi Người hỏi Thầy về quyền của Giáo Tông.
Hộ Pháp hỏi: "Thưa Thầy theo như luật lệ Thánh Giáo Gia Tô
Thầy truyền tại thế, thì Thầy cho Giáo Tông trọn quyền về
phần hồn và phần xác; Người nhờ nương quyền hành cao
trọng đó, Ðạo Thánh mới có thế lực hữu hình như vậy. Ðến
ngày nay, Thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần
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hồn đi, thì con sợ e cho Người không đủ quyền lực mà độ rỗi
chúng sanh chăng?"
Thầy đáp: "Cười! Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, vì nặng
mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền
cùng Thầy về phần hồn thì nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm
quyền hành CHÍ TÔN ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu lòn
cúi trong vòng tôi tớ của xác thịt hơn nữa. Cái quyền hành quí
hóa ấy, Thầy tưởng vì thương mà cho các con, nào dè nó là
một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con.
Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho
tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi
hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt thống. Kẻ
nào đã nắm trọn phần hữu hình và phần Thiêng Liêng, thì là
độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ, mà hễ độc chiếm quyền
chánh trị và luật lệ vào tay, thì nhơn sanh chẳng phương nào
thoát khỏi vòng áp chế. Như Thầy để cho Giáo Tông trọn
quyền về phần xác và phần hồn (nghĩa là Ðạo và Ðời) thì
"HIỆP THIÊN ÐÀI" lập ra chẳng là vô ích lắm sao con? "CỬU
TRÙNG ÐÀI" là Ðời "HIỆP THIÊN ÐÀI" là Ðạo, Ðạo không Ðời
không sức, Ðời không Ðạo không quyền: Sức quyền tương
đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con
liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn
Thánh Giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo".

PHẬN BẠC
E: Unhappy lot.
F: Sort malheureurx.
Phận bạc hay bạc phận 薄分 Số phận mỏng manh.
Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu có câu:
"Âm Dương cách bóng sớm trưa,
"Thon von phận bạc không vừa hiếu thân."
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PHẬN ĐẠO
分 道
E: The parish.
F: La paroisse.
Phận: Số phận của mỗi người, một phần. Đạo: tôn giáo.
Phận Đạo là một khu vực đất đai thuộc Châu Thành Thánh
Địa, có số tín đồ tương đương với một Tộc Đạo.Công-giáo gọi
là xứ hay giáo khu.
Chỉ có Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh mới được
chia ra thành 18 Phận Đạo ( Vùng Thánh-Địa chia ra 18 phận
Đạo), còn các nơi khác thì gọi là Tộc Đạo hay Họ Đạo.
Về phương diện Hành Chánh Đạo, Phận Đạo tương đương
với một Tộc Đạo, có một vị Lễ Sanh đứng đầu gọi là Đầu Phận
Đạo. (Xem: Châu Thành Thánh Địa, vần Ch)

PHẬN LIỄU MAI
Phận liễu mai: chỉ thân phận người con gái.
Thầy dạy:
Âm chất vốn là điều thứ nhất,
Âm chất nhiều mới dứt cõi trầm luân,
Phận liễu mai phải mang kiếp hồng trần,
Thầy lắm lúc bâng khuâng thương trẻ dại.

PHẬN SỰ
分事
E: Duty.
F: Devoir.
Phận sự là việc về phần mình phải làm.
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Đức Hộ Pháp nói: ngày 08-9-Mậu-Tý (10-10-1948)
"Phận sự, khi nào gọi đến phận sự thì không có quyền sở hữu
chi riêng của mình nơi đó, chẳng phải quyền hành riêng tư của
mình, thì không có lý do được tự-kiêu, tự làm phận sự, nếu nói
chánh đáng nữa, thì ta bất quá là cái máy Thiêng-Liêng của
Đức Chí-Tôn, mạnh yếu tại nơi Người điều khiển, không phải
tại chúng ta có quyền tự chủ, tự-kiêu gì mà đọat được. Chúng
ta có quyền thay thế làm Thầy, làm Cha của con cái Đức ChíTôn; chúng ta không có quyền làm chủ sự đày-đọa họ bắt làm
nô lệ. Chẳng phải vì công-nghiệp vĩ-đại hay là công-nghiệp tối
cao của mình mà trở lại khi rẻ các chơn-linh xuống thế gian
này, nếu các Bạn không giữ cho nó công-bình, ấy cũng không
phương thoát khỏi tội đó. Bởi nó là phương pháp trị loạn vậy."
Đức Thương Phẩm giáng: 15-7-Giáp Tuất (dl: 24-8-1934):
"Trách nhậm là trách nhậm, cá nhơn là thứ chi, phải biết
nguồn cội là gốc, thì mới tránh khỏi thường tình đặng. Các
Ðấng Thiêng liêng đã thường nói: Lợi danh thường tình là nhỏ,
danh giá Ðạo là trọng. Ðãi người một bực, bất kể tên gì, chịu
thiệt thòi mà làm phận sự. Trễ nải của bước Ðạo thế nầy thì
Thầy có khổ tâm khai Ðạo cho chúng ta độ rỗi sanh linh đâu.
Sự trễ nải là sự phàm tâm của ta, Anh cũng cần nên đoạn khổ
cho người, chớ nên tạo khổ cho ai. Ðường đời là bến sông
mê, thoát mê thoát khổ được, ai lại còn mang đeo thằng
phược vào mình mà để cho loạn tâm mệt trí về nơi đó chẳng
uổng kiếp sanh lắm ru"
Kinh Khi Về có câu:
"Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ,
"Từ khi đi khi trở lộn về.
"Đặng xong phận sự mọi bề,
"Tâm tu lại vững chẳng hề lảng-xao."
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PHẬN SỰ CHỨC SẮC
Đêm mùng 5 tháng chạp Tân Sửu (dl: 10-1-1962) tại Cung
Đạo Đền Thánh, Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm giáng Cơ dạy
như vầy: "Một vị Chức Sắc cần phải có một phận sự, nếu
không phải là phận sự Đạo thì là một phận sự đối với đời về
mặt Bác ái thì mới thật hành câu Cứu nhơn độ thế. Nếu không
có phận sự gì đặc biệt, cứ đếm ngày giờ trông mong phẩm vị
thì tội với Thiêng Liêng đó. Thế thì dầu Chức Sắc hay Đạo hữu
cả Nữ lẫn Nam, không ai được trái bước trong Đạo nhơn luân,
nhiên hậu mới gấm ghé vào Thiên Đạo, thì công quả là
phương châm duy nhứt dọn lối vào đường lập vị.
Sau nầy chúng ta cũng cần ý niệm rằng gắng sức thường
hành công quả là phương chước đoái công chuộc tội, nếu
chẳng phải nợ hiện kim thì cũng nợ tiền khiên vì không ai
được thập toàn trên mặt thế. Rửa sạch tội lỗi bằng công quả
tức là ưng lòng hứng chịu những gian lao về trí não cùng
những khổ nhục về hình hài, đặng đền lại cái mà những ai
trong chúng ta đã tạo hoặc trực tiếp hay gián tiếp cho kẻ khác
phái vì ta mà điêu linh tân khổ. Đòn cân công bình nhứt là
thuộc phái vô hình không bao giờ chênh lệch, thử hỏi những
công kia trả nợ nầy, hồ dễ không hạp chân lý cho được?.
Một trong những điểm khác nên quan tâm là trong khi làm
công quả, có những việc hàm oan phải mang, có những điều
oan trái phải gánh, những chuyện thị phi phải lãnh với ngậm
ngùi nuốt đắng trêu cay mà không dám than thân, không nên
trách phận. Đó là những cách thử thách của tà thần để cho ta
được thực nghiệm trau giồi đức tính thế nào cho ngang hàng
với Phật, Thánh, Tiên mới mong thành Đạo. Lẽ dĩ nhiên quả
đẹp thì vị cao, bằng trái lại thì chỉ có kẻ tái sanh tục kiếp mà
lần hồi tiến hóa. Vả chăng Đại Đạo khai sáng một lần, Đại ân
xá chẳng ân tứ hai lượt, thì nhơn loại hạnh ngộ Tam Kỳ, hội
nầy là may duyên hi hữu. Nếu chẳng tu theo ngọn đèn Thiêng
Liêng vạch lối, dầu giữa nắng ban ngày hay bán dạ thâm canh

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN P▐

181

luôn luôn tỏ rạng trong lúc tà quyền giành giựt con cái Chí Tôn
đặng lôi kéo vào chốn âm-u đày đọa. Chừng ấy tiến thoái
lưỡng nan, có hối tiếc cũng muộn màng không xoay trở kịp."

PHẪN NỘ
憤 怒
F: Colère.
Phẫn nộ 憤怒:Nổi giận.
Đức Hộ Pháp nói: "Bà Nữ Đầu-Sư hồi còn tại thế này cũng
vậy, hay về cõi Thiêng-Liêng cũng vậy thương Em lắm,
thương phái Nữ lắm, Bà binh vực bảo trọng từ khi mới mở
Đạo, biết bao phen Đức Lý-Giáo-Tông đã phẫn nộ, chính
mình Bần Đạo cũng không thế binh vực được mà còn có thể
ghét nữa mà chớ! Duy có một mình Chị binh vực bảo trọng
phái nữ còn tồn tại đến ngày nay, bằng không thì bị phế rồi, bị
Đức Lý phế rồi đó".
Đây là điều 5 trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ năm: Quyết không hờn giận,
Ghét ganh chi cho bận lòng mình;
Con xem vạn quyển Thiên Kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình ví câu.
Muôn việc xảy bắt đầu phẫn nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan;
Chơn truyền Pháp chánh Ðạo Vàng,
Tập xong chữ Nhẫn Niết Bàn không xa.

PHẤT CHỦ (PHẤT TRẦN)
拂塵
E: The dust brush of the immortals.
F: L’époussette des immortels.
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Phất trần 拂塵 là Còn gọi là Phất chủ 拂 麈 là cây dùng để
quét bụi. (Phất là quét, Chủ là con chủ) Phất chủ là cây chổi
quét bụi làm bằng lông đuôi con Chủ. Do vậy mà Phất chủ còn
được gọi là Phất trần (quét bụi = trần là bụi).
Con chủ là một loài thú, thuộc loại nai, hình dáng như con
hươu nhưng lớn hơn, có lông đuôi dài chấm đất, khi đi thì cái
đuôi của nó phe phẩy như để quét bụi. Thông thường thì con
chủ đi trước, đàn hươu đi theo sau, con chủ đi đến đâu phẩy
sạch bụi đến đó.
Các vị Tiên thường dùng đuôi con chủ để quét bụi. Nhưng đây
nói là cây chổi Tiên, nên nó có rất nhiều huyền phép nhiệm
mầu, dùng nó để quét sạch bụi bám vào Chơn Thần làm cho
Chơn Thấn không còn ô-trược, nó cũng là chổi để quét sạch
tâm hồn, làm cho tâm thêm sáng tỏ. Do đó Phất chủ là bửu bối
của Tiên gia. Đạo Cao Đài chọn Phất chủ làm Cổ Pháp tượng
trưng Tiên giáo hay Lão giáo.
Theo Bí pháp, Phất chủ là kết tụ điển khí của Thất bảo Diêu
Trì Cung dùng để sửa trau Chơn Thần cho tinh khiết.
Nguồn gốc cây Phất Chủ là của Đức Thái Thượng Lão Quân,
chính nó là bảo vật của Tiên gia. Các vị Tiên trong tranh vẽ
thường thấy cầm cây Phất chủ.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,
"Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn."
Bài thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông có câu:
Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu.
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PHẬT (BỤT) (Phật Học)
佛
E: Buddha.
F: Bouddha.
Phật 佛 (S, P: buddha; T: sangs rgyas) Dạng viết tắt của chữ
Phật-Đà, dịch âm của từ Buddha ra Hán ngữ, cũng được gọi là
Bụt-đà, Bụt, dịch nguyên nghĩa là Bậc giác ngộ, Giác giả.
Danh từ Phật có nhiều nghĩa:
1.- Phật là người đã dứt khỏi
Luân hồi (s: saṃsāra), đạt
Giác ngộ hoàn toàn, đạt giải
thoát (Niết-bàn). Nội dung
quan trọng nhất của giáo
pháp giác ngộ là Tứ Diệu
Đế. Phật là người đã vượt
qua mọi tham Ái (s: tṛṣṇā; p:
taṇhā), là người biết phân
biệt hay dở tốt xấu, nhưng
tâm không vướng mắc vào
các phân biệt đó. Sau khi
chết, một vị Phật không còn
tái sinh.
Người ta phân biệt hai quả vị Phật: Ðộc giác Phật (s: pratyekabuddha) là người hoàn toàn giác ngộ, nhưng không giáo hóa
và Tam-Miệu Tam-Phật-Đà, dịch ý là Bậc Chính đẳng chính
giác (s: samyak-saṃbuddha) là người giáo hóa chúng sinh về
những điều mình chứng ngộ. Một vị Tam-Miệu Phật là một vị
đạt Nhất thiết trí (s: sarvajñatā), Mười lực (s: daśabala), chứng
Bốn tự tín. Vị Phật của thời đại chúng ta là Thích-Ca Mâu-Ni.
Ðức Thích-Ca – một nhân vật lịch sử có thật – không phải là vị
Phật đầu tiên và duy nhất. Trong những kinh Tiểu Thừa
nguyên thủy, người ta đã nhắc các vị Phật trong các thời đại
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trước: Tì-bà-thi (s: vipaśyin; p: vipassi), Thi-khí (s: śikin; p:
sikhī), Tì-xá-phù (s: viśvabhū, p: vessabhū), Ca-la-ca-tôn-đại
(s: krakuccanda, p: kakusandha), Câu-na-hàm (s, p:
konagāmana) và Ca-Diếp (s: kāśyapa, p: kassapa). Vị Phật sẽ
xuất hiện trong tương lai để tiếp tục hoằng pháp là Di-Lặc (s:
maitreya, p: metteyya).
Trong kinh sách, người ta còn nhắc đến 13 vị Phật khác mà vị
quan trọng nhất là Nhiên Ðăng (s, p: dīpaṅkara). Trong thời
quá khứ, Phật Thích-Ca là người tu khổ hạnh mang tên Thiện
Huệ (sumedha), đệ tử của Nhiên Ðăng Phật. Lịch sử các vị
Phật được ghi trong Tiểu bộ kinh (p: khuddaka-nikāya).
Bắt đầu con đường tiến lên Phật quả, một vị Bồ Tát phát
nguyện trước một vị Phật, quyết tâm thành đạo giác ngộ. Trải
qua vô lượng kiếp, vị Bồ Tát đó thực hành mười hạnh Ba-lamật-đa. Trước khi sinh lần cuối, vị đó thường giáo hóa ở cung
trời Ðâu Suất (s: tuṣita). Khi sinh lần cuối vị Phật sẽ mang
trong người ba mươi hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp khác cũng như
đã đạt 37 Bồ Đề phần. Vị Phật khi sinh ra thì Mẹ của Ngài sẽ
chết bảy ngày sau đó. Lúc lớn lên, đến thời kỳ thích hợp, các
vị Phật sẽ sống không nhà và sau khi giác ngộ sẽ thành lập
Tăng-già. Lúc Đức Phật nhập Niết-bàn cũng là lúc chấm dứt
quá trình đạt đạo.
2- Nhân vật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Ngài sinh năm 563 trước
Công nguyên, con trai của một Tiểu Vương của dòng họ
Thích-ca (s: śākya), ngày nay thuộc nước Nepal, gần Hi-mã
Lạp sơn. Tên thật Ngài là Tất-Đạt-Đa (s: siddhārtha), thuộc họ
Cồ-Đàm (s: gautama; p: gotama), vì vậy cũng có người gọi là
Phật Cồ-Đàm. Sau quá trình tu hành đạt Đạo, Ngài mang danh
hiệu Thích-Ca Mâu-Ni – "Trí giả trầm lặng của dòng Thích-ca".
Nhằm phân biệt Đức Phật lịch sử với Phật tính, người ta nên
gọi rõ là Phật Thích-Ca.
3- Phật tính, được xem là gốc của mọi hiện tượng; mọi hiện
tượng là biểu hiện của Phật tính. Nếu phái Tiểu thừa chỉ công
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nhận mỗi thời đại chỉ có một vị Phật và vị này phải là một nhân
vật lịch sử và là đạo sư giáo hóa, thì phái Ðại thừa cho rằng có
vô số Đức Phật được biểu hiện khác nhau. Theo quan điểm
Ba thân (s: trikāya) của Ðại thừa thì Phật tính biểu hiện qua ba
dạng chính và mỗi dạng Phật biểu hiện một tính chất của
Chân như.
Các dạng siêu việt của Phật tính, Chân như được kể là các vị
Phật A-Di-Đà, Ðại Nhật, Bảo Sinh, Bất Ðộng, Bất Không
Thành Tựu, Kim cương Tát-đóa. Các vị này là thầy của các vị
Bồ Tát và là Giáo chủ của các Tịnh độ. Các dạng Phật-Đà siêu
việt của Chân như đều có tính chất siêu thế gian, thân tâm
hoàn toàn thanh tịnh, toàn năng, vô lượng thọ. Theo quan
điểm Ba thân thì Báo thân Phật (s: saṃbhogakāya) chính là
hình ảnh lý tưởng của các vị Bồ Tát tự tạo nên để theo đó mà
tu học. Báo thân lại chính là Chân tâm của Ứng thân hay Hóa
thân ( s: nirmāṇakāya), là thân của Phật có dạng con người
sống trên địa cầu. Khoảng năm 750 sau Công nguyên, sau khi
Kim Cương Thừa ra đời thì trong các trường phái Ðại thừa
cũng chấp nhận ngoài Pháp thân (dharmakāya) có thêm năm
vị Phật chuyển hóa từ Pháp thân đó, được gọi là Ngũ Phật hay
Phật gia, vì mỗi một vị Phật đó được xem có thêm một vị Phật
lịch sử (từng sống trên địa cầu) và một vị Bồ Tát đi kèm:
1/-. Cùng với Phật Ðại Nhật là vị Ca-la-ca-tôn-đại (s:
krakuccanda) và Bồ Tát Phổ Hiền (s: samantabhadra),
2/-. Cùng với Phật Bất Ðộng (s: akṣobhya) là vị Ka-na-ca Mâuni (s: kanakamuni) và Bồ Tát Kim Cương Thủ (s: vajrapāṇi),
3/-. Cùng với Phật Bảo Sinh là vị Phật lịch sử Ca-Diếp (s:
kāśyapa) và Bồ Tát Bảo Thủ (s: ratnapāṇi),
4/-. Cùng với Phật Bất Không Thành Tựu là vị Phật Di Lặc và
Bồ Tát Phổ Chùy Thủ (s: viśvapāṇi),
5/-. Cùng với Phật A-Di-Đà là Đức Thích-Ca Mâu-Ni và Bồ Tát
Quán Thế Âm (s: avalokiteśvara).
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4. Một khái niệm chỉ cái tuyệt đối, cuối cùng của thế giới. Thể
này nằm ngoài mọi suy luận, không thể nghĩ bàn, là bản thể
không hề biến hoại của Phật tính."
(Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC - ĐẠO UYỂN)

_______________________________

Với Cao-Đài giáo:
PHẬT 佛 tức là bậc đã giác ngộ hay nói khác đi là người đã
quét sạch được lòng phàm. Trong chữ Phật 佛 gồm có bộ
nhân là chỉ về người và chữ Phất 弗 là quét, tức nhiên người
đã quét sạch bụi trần. Như vậy dù là vị Phật thật lớn đi nữa
cũng là con của Trời, chứ Phật không lớn hơn Trời!
Phật là gì? -Đức Hộ Pháp nói: "Phật là một Đấng toàn-tri toànnăng, người ta lầm lạc, tưởng không thấy hình dạng là không
có. Người thế gian lầm lạc nhiều lắm. Họ quả nhiên là người
sống hiện tại chỉ khác hơn chúng ta là không có thi-hài mà
thôi. Đấng toàn tri toàn năng ấy là Đấng đầu tiên hiệp lại với
Đức Chí-Tôn. Bần-Đạo đã giải nơi Phật có ba cảnh đặc-biệt:
1-Hạo Nhiên Pháp Thiên tương liên hiệp 1 cùng Đức Chí Tôn.
2-Hư-vô Cao-Thiên thuộc về Pháp-giới cầm cả luật Thiên-điều.
3-Hỗn-nguơn Thượng Thiên thuộc Tạo-hóa, thuộc Tăng.
Phật-vị có ba đẳng-cấp ấy đặng nắm cả quyền-năng Càn
Khôn thế giới".

PHẬT CỐT
佛骨
E: The buddhist trait.
F: L’ossature bouddhique.
Phật cốt là xương của đức Phật, ý nói trong cơ thể của Phật
đáng trân trọng vì phật là người trường trai giới sát, lại nữa là
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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người đã đắc Kim đơn. Kinh cũng nói về Phật, Tiên là Đấng
được tôn trọng nên từ "Phật cốt Tiên duyên" là nói Cốt cách
như Phật, dáng vẻ như Tiên. Câu này đồng nghĩa với câu Tiên
phong Phật cốt 仙風佛 骨 là Chỉ phẩm cách cao thượng: có
phong thái như Tiên, cốt cách như Phật.
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Rỡ ràng Phật cốt Tiên duyên,
"Nước Cam Lồ rửa sạch thuyền độ nhân."

PHẬT CHRISTNA
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 24 tháng 12 năm
1949 (âl: Kỷ Sửu):
"Đêm nay một đêm kỷ niệm Jésus-Christ tức nhiên là Phật
Christna giáng sanh bên Âu Châu mở Đạo. Thường năm hễ
đến lễ Giáng Sanh này thì Đạo Cao Đài chúng ta vẫn tôn sùng
Giáo Chủ Gia-Tô cũng như Vị Phật của chúng ta vậy, chúng ta
coi Ngài cũng như một Vị Giáo Chủ của một nền Tôn Giáo
đương nhiên đã để tại mặt thế này. Âu Châu văn minh cầm
quyền thiên hạ gần có ba trăm triệu năm (300.000.000)".

PHẬT DUYÊN
佛緣
Có duyên với Phật. Đây phải hiểu là mối duyên với nền ĐạiĐạo, vì Đạo Cao Đài chính là Phật giáo chấn hưng. Do vậy mà
trong hằng hà sa số kiếp luân hồi sanh tử, con người của thời
này có duyên may mới gặp được thời kỳ Đại Ân Xá của Đức
Chí-Tôn, nhứt là thời kỳ này chính Đấng Ngọc Hoàng Thượng
Đế, vị sáng tạo ra Càn Khôn vạn vật, dùng Huyền diệu Cơ Bút
dẫn dắt các vị Thiên sứ mở ra nền Đại Đạo để độ tận chúng
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sanh thoát khỏi luân hồi, đưa các chơn linh trở về ngôi xưa vị
cũ. Đây là một sự may mắn nhất mới gặp được.
Đức Lý Đại Tiên cho biết: "Mở một mối Đạo chẳng phải là sự
thường tình, mà sinh nhằm đời đặng gặp mối Đạo cũng chẳng
dễ."

PHẬT ĐÀI
佛 臺
E: Buddhist altar.
F: Autel Bouddha.
Đài: nơi xây cất cao lên. Phật đài là cái đài cao trên đó có đặt
tượng Phật. Phật đài cũng là bàn thờ Phật, có đặt tượng Phật
để thờ.

PHẬT ĐẢN
佛诞
E: Buddha birthday.
F: Jour de la naissance du Bouddha.
Ngày sanh của Đức Phật. Theo Đại thừa thì cho rằng Phật
giáng sanh vào ngày mồng 8 tháng 4, còn Tiểu thừa thì vào
ngày rằm tháng tư. Vì thế để thống nhất lại, Phật giáo thế giới
chọn ngày rằm (15) tháng 4 làm ngày Phật đản.

PHẬT ĐẠO (Phật Học)
佛道
Phật Đạo (J: butsudō): 1- Giáo pháp của Đức Phật, Phật giáo.
Phật Đạo thường được dùng đồng nghĩa với Phật pháp nhưng
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trong trường hợp này thì khía cạnh thực hành để thấu triệt
chân lý được nhấn mạnh hơn; 2- Con đường dẫn đến Phật
quả, Niết-bàn, Giải thoát; 3- Vô thượng chính đẳng chính giác,
Phật quả tối thượng. Trong Thiền Tông, người ta thường hiểu
Phật đạo dưới nghĩa này. (Tham khảo: TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC
- ĐẠO UYỂN)
_______________________________

Đạo Cao-Đài, Đức Hộ Pháp nói: "Khi khai Thánh giáo bên
Thái Tây thì Chí-Tôn đã nói trước: còn nhiều chuồng chiên
Người sẽ đến đem về làm một. Lời tuyên ngôn ấy nghĩa là còn
nhiều Đạo đương nuôi nấng ung đúc tinh thần của con cái Chí
Tôn đặng chờ ngày Người đến hiệp chung lại Một, lời ấy ngày
nay đã quả. Các chuồng chiên Thiêng liêng của Chí-Tôn là,
về:
- Phật Đạo thì có Bà-La-Môn (Brahmanisme), Thích Ca Mouni
(Caky-Mouni), Pythagore giáo.
Trích Bài Diễn Văn của Ðức Quyền Giáo Tông đọc tại Tòa
Thánh, ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934).
"Tuy Tệ Huynh không giảng Phật Ðạo, chớ Ðại Ðạo ngày nay
cũng là Phật Ðạo, vì gồm hết Tam Giáo (Nho- Thích- Ðạo) và
Thích Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích Ca. Tệ Huynh hằng
nhắc chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội rằng: Ðạo vẫn một, mà
mỗi thời kỳ khai Ðạo thì phương diện khác nhau vì Ðạo khai
phải phù hạp với dân trí đương thời khai Ðạo. Khi Ðức Thích
Ca mở Ðạo Phật thì nhơn sanh buổi ấy còn Thánh Ðức nhiều;
cá nhơn đều ngán sự khổ não truân chuyên ở thế nên Thiên
Ðình phú cho Ngài lấy tôn chỉ tiêu cực diệt Tứ Khổ (SanhLão- Bịnh- Tử) mà độ chúng".
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PHẬT ĐIỀU
佛倏
Kinh Tiểu-Tường có câu:
"Tịnh niệm phép Nhiên-Đăng tưởng tín,
"Hư-Vô-Thiên đến thính Phật-điều.
"Ngọc-Hư đại hội ngự triều,
"Thiều quang nhị bá Thiên-Kiều để chơn."

PHẬT ĐỘ
佛度
E: Land of Buddha.
F: Terre de Bouddha.
Độ: dẫn dắt người từ bến mê sang bờ giác. Trong Phật giáo
có 6 phương phép độ người: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh
tiến, thiền định, trí huệ gọi là "Lục độ".
Phật độ là cõi Phật, là cõi mà Phật lãnh trách nhiệm giáo hóa
chúng sanh, nên cũng kêu là: Phật quốc, Phật địa,…

PHẬT GIẢ VÔ NGÔN
佛者無言
(Phật giả là ông Phật ấy; vô ngôn: không có nói) Ông Phật
không có nói. Tức nhiên ngày xưa người tu theo Đạo Phật thì
cứ nhìn theo Phật mà bắt chước, vì vậy bắt chước ngay cả
cách ăn mặc, tướng đi, cách đứng; bắt chước ôm bình đi khất
thực. Nhưng chủ ý của những vị này xem như chỉ xin ăn cho
đủ no mà thôi. Còn Phật là xin với mục đích khác: 1- là nuôi trẻ
côi, khốn khó, đem về cấp cô độc viện. 2- Là tạo duyên lành
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cho người bố thí cho họ có công quả. 3- là tạo sự gần gũi để
nói cho hiểu lời đạo đức và hạnh của Phật.
Thầy dạy tại Trường Sanh Tự (Cần Giuộc) Chúa nhựt, 19-04Bính Dần (dl: 30-05-1926):
Thầy chẳng hiểu thế nào chư Môn đệ ám muội dường ấy?
"Chiêu kỳ trung độ dẫn hoài sanh" nghĩa là gì? Dầu cho trẻ con
trong bụng cũng phải độ, sao các con lại đuổi thiện nam tín
nữ? Hứa nhập - Khai môn. Chư chúng sanh nghe:
Từ trước, Ta giáng sanh lập Phật giáo gần sáu ngàn năm thì
Phật đạo chánh truyền gần thay đổi. Ta hằng nghe chúng
sanh nói "Phật giả vô ngôn"! Nay nhứt định lấy huyền diệu mà
giáo đạo, chớ không giáng sanh nữa, đặng chuyển Phật giáo
lại cho hoàn toàn".
Thầy xác nhận lần nữa: "TA đã đến với huyền diệu nầy thì từ
đây, TA cũng cho chư Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi,
ngày sau đừng đổ tội rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền.
Chư Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa."

PHẬT GIÁO
佛教
E: Buddhism.
F: Bouddhisme.
"Phật-giáo thì cho vạn-tượng do Chơn-như mà ra, sắc với
không là một, sự sinh hóa là cái vọng niệm chứ không phải là
thực. Cái thực là Chân-như. Người ta phải tìm cái thực ấy mà
quay trở về gốc cũ để ra thoát vòng sanh, tử; tức là để đến
Niết-Bàn, hết cả sự khổ-não".
Phật giáo có hơi khác với Thích giáo ở điểm: Thích là chỉ Ðức
Phật Thích Ca. Thích giáo là tôn giáo do Ðức Phật Thích Ca
lập ra tại Ấn Ðộ và Ðức Thích Ca làm Giáo chủ. Từ ngữ Thích
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

192

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

giáo cũng tương ứng với các từ ngữ như: Lão giáo, Khổng
giáo. Phật giáo đồng nghĩa với Phật đạo, chỉ những tôn giáo
mà giáo lý dạy tín đồ tu thành Phật. Khác với Thích giáo ở
điểm Thích là chỉ Ðức Phật Thích Ca. Thích giáo là tôn giáo do
Ðức Phật Thích Ca lập ra tại Ấn Ðộ và Ðức Thích Ca làm Giáo
chủ. Phật giáo: sau khi Đức Phật thành Đạo, Ngài đã đem điều
chứng đắc để giác ngộ chúng sinh tìm về bản thể chơn như,
hầu đưa chúng sanh theo con đường giải thoát. Đến khi Phật
nhập diệt, các vị Đệ Tử mới đem những lời dạy của Ngài kết
tập lại thành Tam Tạng Kinh. Từ đó, kinh sách của Phật được
phổ truyền theo muôn đường vạn nẻo để đem cái Giáo Pháp
cao siêu của Đức Phật mà giác ngộ chúng sinh trong tam đồ,
lục đạo.
Từ ngữ Thích giáo tương ứng với các từ ngữ như: Lão giáo,
Khổng giáo. Tuy nhiên, Thích giáo dạy tín đồ tu thành Phật,
nên Thích giáo cũng là Phật giáo, nhưng từ ngữ Phật giáo có
nghĩa rộng hơn, vì Thích giáo là chỉ riêng về tôn giáo của Phật
Thích Ca, còn Phật giáo là nói chung các Tôn giáo mà giáo lý
dạy tín đồ tu thành Phật đã có từ xa xưa đến giờ. Do đó, Bà La
Môn giáo, Pythagore giáo, là thuộc về Phật giáo (hay Phật
đạo), chớ không thuộc về Thích giáo. Người ta gọi Thích Ca
Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh đời nhà Châu."
Cho nên, bài Xưng Tụng Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật được gọi là
bài Kinh Phật giáo thì sát nghĩa hơn.
Nhiên Ðăng Cổ Phật: Nhiên là đốt cháy, Ðăng là cây đèn, Cổ
là xưa, Cổ Phật là vị Phật xưa.
Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật, gọi theo tiếng Phạn là Dipankara,
dịch ra Hán văn là: Nhiên Ðăng Phật hay Ðính Quang Phật.
(Ðính là cái chân đèn).
Kinh Trí Ðộ Luận viết: Như Nhiên Ðăng Phật, khi sanh ra,
chung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Ðăng
Thái Tử. Khi tu thành Phật thì gọi là Nhiên Ðăng Phật, xưa gọi
là Ðính Quang Phật.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật giáng sanh nơi nước Ấn Ðộ và mở
Phật giáo tại đây vào thời Nhứt Kỳ Phổ Ðộ.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. I. 31: "Như kẻ bên Phật giáo tặng
Nhiên Ðăng là Chưởng giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên
Viên Huỳnh Ðế. Nhiên Ðăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ. 燃
燈古佛志心皈命禮.

PHẬT GIÁO CHẤN HƯNG
佛教振興
(Phật giáo 佛教: Tôn giáo mở ra với mục đích giáo hóa cho
người thành Phật. Chấn 振: sắp đặt lại cho hoàn chỉnh. Hưng
興: thịnh vượng; Chấn hưng là sắp đặt lại cho hoàn chỉnh và
thịnh vượng hơn. Hoặc cũng nói Chấn hưng Phật Đạo
振興佛道). Vì Đạo Phật đã truyền bá lâu đời, nên càng ngày
càng xa rời Chánh pháp. Vì vậy, phải chấn hưng, tức là tìm
cách làm mạnh mẽ, thịnh vượng lên những gì còn yếu đuối,
suy sụp trong giáo lý Phật giáo. Thánh ngôn dạy: "Thầy muốn
cho mỗi đứa đều để lòng lo liệu chấn hưng nền Thánh giáo".
Trong sự Chấn hưng này: Tân giáo Cao Đài sẽ Chấn-hưng
Tam giáo lại cho hoàn toàn, nhất là Phật Đạo là một Tôn Giáo
nhiệm mầu, nên điều cần yếu là Chấn hưng lại Phật Giáo nên
gọi Cao-Đài là "Phật giáo chấn hưng" là vậy.
Lúc sơ khai nền Ðạo, vào giữa năm Bính Dần (1926), nhà cầm
quyền Pháp hỏi quí vị tiền khai đây là mối Ðạo gì? Quí vị ấy
chưa dám nói đây là Ðạo Cao Ðài, là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ,
vì những từ ngữ nầy còn mới mẻ quá, chỉ nói vắn tắt với nhà
cầm quyền Pháp, đây là Phật giáo chấn hưng hay Phật giáo
canh tân (Bouddhisme renové). Thật vậy, Ðạo Cao Ðài không
những chấn hưng Phật giáo mà chấn hưng cả Tứ giáo nữa:
Ðó là chấn hưng Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo và Thánh giáo
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Da-Tô-giáo (nhưng Khổng giáo và Da-Tô-giáo đều là Đạo
Thánh, nên gọi là Tam giáo đúng hơn).
"Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là đúng theo
lời Sấm truyền của các vị Giáo chủ ngày xưa. Chỉ có phương
diện là do nơi Tam Giáo thất chơn truyền, chính mình Đức Chí
Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui Nguyên Phục Nhứt, gọi là
chấn hưng Tam Giáo lại cho hoàn toàn, lập Luật Pháp khuôn
viên cho phù hạp theo dân trí buổi nầy, mới tìm phương độ rỗi
nhơn sanh. Hiệp cả tinh thần của các dân tộc biết nhìn nhau
một CHA Chung, mà thuận hòa cùng nhau, thật hành chủ
nghĩa thương yêu, chung thờ một nền Tôn Giáo Đại Đồng, thì
nhơn loại mới đặng gội nhuần ân huệ và đời tranh đấu tự diệt
sẽ trở nên đời mỹ tục thuần phong, thì vạn loại mới chung
hưởng hòa bình, phục lại đời thượng cổ, là do nơi Thiên Thơ
tiền định, buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu nghinh tân".
Vì Đạo Cao-Đài là Phật-giáo chấn hưng, thế nên trong cửa
Đạo mới dùng đến danh-từ "cửa Phạm".Phạm 梵 hay Phạn
cũng đồng một nghĩa, là nơi làm cho tâm hồn thanh tịnh. Câu
"Phạm giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành Chánh pháp"
Đây là câu liễn (số1) nói về "Phạm-môn" có nghĩa là: đã vào
nguơn Thánh-Đức là quyền-năng của Phật, thuộc Thượngnguơn Tứ chuyển, mục đích của Cao-Đài mở ra để cứu thế,
độ người thực hành theo chánh-pháp.
Đức Ngài nói: "Trước, ngày Đức Chí Tôn chưa mở Đạo, Bà
Đầu Sư duy có biết Đạo Phật mà thôi, chính miệng của Người
thuật lại với Bần Đạo. Từ bé Người đã để tâm ham mộ Đạo
Phật không biết có quyền năng lạ lùng của Đức Chí Tôn tiền
định hay chăng, mỗi khi niệm câu chú của Phật để tồn tại, thì
Đức Chí Tôn Ngài đứng trong nhà Phật, gọi là Tam Thiên Đại
Thiên Thế Giái, Đức Chí Tôn là Phật vị nên Bà đã thương lắm,
thương một cách nồng nàn. Khi Đức Chí Tôn mở Đạo Cao Đài
tức nhiên Phật Giáo chấn hưng đó vậy."
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PHẬT GIÁO ĐÃ BỊ BẾ LẠI
Phật giáo tính đến nay hơn 2.500 năm tức là hơn 25 thế kỷ,
cho đến ngày giờ này Phật giáo đã chuyển: Phật Đạo, Phật
Pháp, Phật Tăng để qui về một mối là Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ. Như lời Đức Thượng Đế đã cho biết là ngày nay chính
Đức Di Lạc khởi Khai Đại-Đạo, còn Phật giáo thì đã kết thúc
mối Đạo Thiền qua rồi 25 thế kỷ.
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phước Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926)
"Chư Sơn nghe dạy: "Vốn từ LỤC TỔ thì Phật Giáo đã bị bế
lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp
bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật
buộc mối Ðạo Thiền. TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay. Vì Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thiên Ðịa hoằng khai, nơi "Tây
Phương Cực Lạc" và "Ngọc Hư Cung" mật chiếu đã truyền
siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu
trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng đồ không kiếm chơn lý
mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành đạo...
Ôi! Thương thay! Công có công, mà thưởng chưa hề có
thưởng; vì vậy mà TA rất đau lòng. TA đến chẳng phải cứu
một mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần,
Thánh, Tiên, Phật phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.
Chư Tăng, chư chúng sanh hữu căn hữu kiếp, đặng gặp kỳ
Phổ Ðộ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng
hoài trông giả luật. Chư Sơn đắc Đạo cùng chăng là do nơi
mình hành Đạo. Phép hành đạo Phật Giáo dường như ra sái
hết, tương tợ như gần biến "Tả Ðạo Bàng Môn". Kỳ truyền đã
thất, chư Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm
theo luật Thần Tú, thì đương mong mỏi về Tây Phương mà
cửa Tây Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do
nơi nào mà biết chắc vậy. TA đã đến với huyền diệu nầy, thì từ
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đây TA cũng cho chư Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi,
ngày sau đừng đổ tội rằng vì thất học mà chịu thất kỳ truyền.
Chư Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa".

PHẬT GIÁO TÂM KINH
Bài Phật giáo tâm kinh kính thờ Đức Thích Ca nhưng lời Kinh
xưng tụng Đức Nhiên Đăng, cũng như bên nhà Thiền Tăng đồ
thờ Thích Ca mà niệm Di Đà. Xưng tụng Đức Nhiên Đăng là
xưng tụng cái đức khai nguyên, vị Phật đầu tiên ven đường
mở ngõ dọn nền. Còn thờ Đức Thích Ca là thờ cái công lập
nên ngôi nhà Phật Giáo, đó là cái lý hữu thỉ hữu chung mới là
Trung đạo sẽ thành Đại Đạo.

PHẬT MẪU
佛母
E: Buddha-Mother.
F: Bouddha-Mère.
Đức Phật-Mẫu: Hán-tự viết Thiên-Hậu Chí-Tôn (Bà Vua Trời)
người Á-Đông nhứt là Trung-Hoa và Việt Nam gọi là Bà Mẹ
Sanh của nhân loại, Mẹ của cả muôn loài vạn-vật trong Càn
Khôn Võ-Trụ, làm chủ phần Âm, là Ngôi Thứ Hai (Deuxième
Logos) kế dưới Đức Chí-Tôn.
1-Phật-Mẫu là ai? – "Phật-Mẫu là Mẹ, là gốc sinh ra vạn vật.
Đạo Cao-Đài xác nhận là Đức Mẹ Diêu-Trì, còn gọi là Mẹ sanh
ra cả vạn loại. Trong vũ trụ Chúa cả tạo đoan ấy là Thầy, Đức
Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng-Đế, nắm cơ huyền vi bí mật
trong tay. Thầy mới phân tánh Thầy ấy là PHÁP. Pháp tức là
quyền-năng của Thầy thể hiện ra, cũng như lý Thái-cực ở
trong cõi tịnh. Lý Thái-cực phát động mới sanh ra PHÁP. Pháp
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tức là những định luật chi phối cả Càn Khôn, mà người nắm
luật chi phối ấy là Phật-Mẫu. Phật-Mẫu nắm cơ hữu tướng.
Phật Mẫu là Âm, còn Thầy là Dương. Âm Dương tương hiệp
mới biến Càn Khôn. Cả Càn Khôn ấy là TĂNG, mà người nắm
quyền vi chủ của Tăng ấy là một vị Phật cầm quyền Thế giới.
Phật và Pháp không biến đổi, vị cầm quyền thế giới là Tăng ấy
thay đổi tùy theo thời kỳ. Tỷ như người cầm quyền vi chủ ở:
- Nhứt kỳ Phổ-Độ là Nhiên Đăng Cổ Phật.
- Nhị kỳ Phổ Độ là Thích-Ca Mâu-Ni.
- Tam kỳ Phổ-Độ ấy là Di-Lạc Vương-Phật.
Hết Tam-Kỳ Phổ-Độ thì nguyên căn qui nhứt trở lại mở Nhứt
Kỳ Phổ-Độ nữa sẽ có vị Phật nữa ra đời cầm quyền vi chủ,
định luật Càn-Khôn phải như vậy. Đó là cơ quan quản trị Càn
Khôn vũ trụ. Còn ở vạn vật là cơ quan: vô hình, bán hữu hình
và hữu hình; hay là linh tâm, khí thể và xác thân.
Theo Di-Lạc Chơn Kinh, Đức Phật Mẫu cùng các vị Phật:
Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Chưởng Hậu Phật, Thủ
Luân Phật, cùng với Cửu vị Nữ Phật và hằng hà sa số chư
Phật khác, thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng
sanh qui nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhơn loại tôn
xưng bằng nhiều danh từ khác nhau, tùy theo tín ngưỡng Tôn
giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây:
- Phật Mẫu: vì là Mẹ thiêng liêng của toàn vạn linh sanh chúng.
- Diêu Trì Kim Mẫu: vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung.
- Kim Bàn Phật Mẫu: vì Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn.
- Cửu Thiên Huyền Nữ: vì Đức Phật Mẫu rất huyền diệu, ngự
tại từng Trời Tạo Hóa Thiên là từng thứ chín trong Cửu Trùng
Thiên. Còn gọi là Đức MẸ thiêng liêng. Đại Từ Mẫu. Thiên
Hậu. Địa Mẫu. MẸ sanh...
Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ NGÔI ÂM, tức
là Ngôi Thứ Nhì, còn NGÔI DƯƠNG là Đức Chí Tôn Ngọc
Hoàng Thượng Đế, là Ngôi Thứ Nhứt. Đây là một Triết lý hết
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sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước tới nay các Tôn giáo
chưa từng có. Họ chỉ biết thờ Ngôi Dương mà thôi.
Việc thờ phượng
Đức Phật Mẫu
hiện nay của
Đạo Cao Đài còn
tạm đặt tại Báo
Ân Từ trong NộiÔ
Tòa-Thánh
Tây Ninh, vì Điện
Thờ Phật Mẫu
Trung
Ương
chưa được xây dựng. Chừng nào Hội Thánh xây dựng được
Điện Thờ Phật Mẫu Trung Ương thì sẽ chánh thức thờ Đức
Phật Mẫu tại đó và trả lại Báo Ân Từ dùng làm Đền thờ các
bậc Vĩ nhân có đại công với nhơn loại và các bậc Tiền bối có
đại công với nền Đại-Đạo, để hậu sanh tỏ lòng biết ơn theo
đúng chức năng của nó như tên gọi Báo Ân Từ (nhà thờ báo
ơn).
Đức Hộ Pháp thuyết tại Báo Ân Từ ngày mồng 01 tháng 02
năm Ðinh-Hợi (1947) rằng: "Từ đây chúng ta rất hân hạnh thờ
Phật Mẫu tại Báo Ân Từ. Buổi mới mở Ðạo Bần Ðạo biết công
nghiệp của Phật Mẫu thế nào, Ngài và Cửu Vị Nữ Phật dìu dắt
con cái của Ðức Chí Tôn từ ban sơ đến ngày đem chúng ta
giao lại cho Thầy. Ngày mở Ðạo, vì cái tình cảm ấy, các vị Ðại
Thiên Phong buổi nọ xin thờ Phật Mẫu ở Ðền Thánh, thì Phật
Mẫu cho biết rằng: Quyền Chí Tôn là Chúa còn Phật Mẫu là
tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng với Chúa, chúng ta thấy
Phật Mẫu cung kính Chí Tôn đến dường ấy không gì lường
được. Cả cơ quan tạo đoan hữu tướng, thảy đều do Phật Mẫu
tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mảnh thi hài: cái chơn linh
khi đến, khi về cũng do nơi tay Phật Mẫu mà sản xuất. Phật
Mẫu là Mẹ của linh hồn, nếu chúng ta biết ơn nặng ấy, thì ta
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càng cảm mến cái công đức hóa dục sản xuất của Ngài vô
cùng. Chúng ta ngày nay trên đường tu tiến, đắc Ðạo hay
không cũng do bà Mẹ Thiêng Liêng ấy nâng đỡ ấp yêu, vì
không có ai cưng con hơn là Phật Mẫu. Nếu chúng ta biết
đặng cơ quan Tạo Hóa Càn Khôn sản xuất hữu hình của Phật
Mẫu thì chúng ta sẽ có tình cảm kính trọng yêu thương Phật
Mẫu đến ngần nào. Con cái của Ngài xin đem vào thờ ở Ðền
Thánh, thì Ngài lại từ chối mới biết cái cung kính của Phật Mẫu
đối với Ðức Chí Tôn ở thế gian nầy được đáo để đến dường
ấy. Còn Nữ Phái nên coi tánh đức của Mẹ mà làm gương tu
tỉnh, lạ gì những tánh thường tình thế gian, đàn bà ăn hiếp
chồng, thất kính với chồng, bỏ con trẻ bơ vơ, chẳng qua là họ
không thọ bẩm cái tình thương yêu nồng nàn của Mẹ vậy.
2-Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu? Trước khi có Ðức Chí
Tôn là Đấng không mà có, nếu nói có tất cả là không, ấy là
Đấng vô hình, vô ảnh ở trong cảnh vô tướng, Ðức Chí Tôn vì
mộng tưởng chẳng khác kẻ phàm; sanh ra lớn lên lại muốn tạo
nghiệp, muốn tưởng Ðức Chí Tôn là nguồn cội cả Bí Pháp nên
gọi là Phật. Trong Bí Pháp buổi ban sơ phân tách ra Âm
Dương, phần Âm là Phật Mẫu sản xuất cả cơ hữu vi của vũ
trụ. Bởi thế nên quyền năng của Phật Mẫu là Mẹ khí thể của
ta, nên ta có ba hình thể là Tam Bửu đó vậy.
Tam Bửu là ba khí chất tạo nên hình hài xác thịt, cái xác là con
kỵ vật, thiên hạ lầm tưởng hễ xác chết là mất, vậy thì thử hỏi
Trời Ðất vạn vật một khi đã hoại thì tan nát không còn sanh
hóa nữa hay sao?
Bởi mang xác thịt mắt phàm không thể thấy, chớ nếu có huệ
nhãn thì thấy trong cái xác của người có ba thể:
- Thể thứ nhứt là xác hài, thuộc vật chất khí biến sanh;
- Thể thứ nhì là Chơn Thần do tinh ba của vật chất khí mà sản
xuất, từ phẩm Ðịa Thần đến Thiên Thần.
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- Thể thứ ba là nguơn khí do Chơn Linh mà có, từ bực Thánh
đổ lên.
Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương liên đừng
tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi được thì đi
hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn đạt được pháp
thì phải luyện. Ban sơ mới khai Ðạo chúng ta phải thi hành
Thể pháp nếu sau nầy không đạt được Chơn pháp thì cũng
như con người có quần mà không có áo vậy.
Từ khi cơ quan hữu tướng của Mẹ đã tạo thành, thì Ðức Chí
Tôn không cho Mẹ thấy nữa. Phật Mẫu thì biết tôn sùng và sợ
sệt chớ không thấy Ðức Chí Tôn được, nên bây giờ Mẹ thì vui
cùng con cái, an ủi nhờ con cái. Lạ gì tình thương của đàn bà,
có mặt chồng thì ít thương con, ít ấp yêu, còn đến khi vắng
mặt chồng thì mới biết thương yêu con cái vậy. Phật Mẫu khi
thấy con cái đến ngày qui liễu, bỏ cái áo xác thịt nầy về với
Ngài, Ngài rất vui lòng tiếp rước con cái, như người đàn bà
gặp được đứa con yêu dấu cách biệt từ lâu. Ðền thờ nầy là
nơi lễ bái Ðức Phật Mẫu trong buổi nhơn đạo mãn sang hồi
cựu vị".
3-Đức Phật-Mẫu đến dẫn độ trước nhất:
Buổi ban đầu, nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí-Tôn
giao quyền cho Đức Phật-Mẫu phải đến trước tiên để độ dẫn
con cái của Ngài, cho nên khởi đoan là KHÔN, là hình ảnh của
người Mẹ..Giờ phút này Đức Chí-Tôn quyết định tận độ con
cái của Ngài về nơi Kim-Bàn Phật-Mẫu đặng hưởng đặc ân
Thiêng-liêng của Đức Chí-Tôn. Đức Chí-Tôn buộc Phật Mẫu
đem Bí-pháp đặng giải thoát chúng sanh tận độ toàn vạn linh
sanh chúng. Ngài để tại mặt thế này, trong cửa Đạo Cao Đài
này mà thôi."
4-Trong cửa Ðạo Cao-Ðài hiện có hai Ðền thờ:
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-"Một Ðền Thờ, ta ngó thấy trật-tự hàng ngũ, bởi từ nguyên
căn tâm hồn của Chơn-linh chúng ta đều có trong hàng phẩm
Cửu Thiên Khai Hóa cả. Quí phái như thế!". Đó là nơi thờ
Đấng Thượng Đế tức là Đức Chí-Tôn là Cha của nhân loại
(Đại Từ Phụ). Là Đền Thánh, ngôi Dương.
- "Còn một Ðền Thờ nữa, thờ Đức Phật-Mẫu tức là Mẹ của
chúng ta, thì cái quí phái của chúng ta không còn giá trị gì
nữa. Đức Phật Mẫu không muốn cả Chức Sắc Thiên Phong đi
đến Ðền Thờ của Người và Người nhứt định không chịu điều
ấy, vậy phẩm tước và giai cấp đối với Phật Mẫu không có giá
trị, vì Phật Mẫu không muốn đứa nào áp bức đứa nào cả,
hành tàng như vậy bị tiêu diệt". Ngôi thờ Đức Mẹ Diêu Trì gọi
là Điện thờ Phật-Mẫu (Đại Từ Mẫu- ngôi Âm). Âm Dương
tương hiệp mới phát khởi Càn khôn hóa sanh vạn vật.
5-Lòng thương của Phật Mẫu:
Tòa Thánh, đêm 24 tháng chạp năm Ðinh Hợi (1948)
"Phàm như hễ làm nghề nào, nghề nữ hay nghề nam cũng
vậy, nghề nghiệp muốn được sở trường, hay chưa biết chắc
làm đặng thường phải kiếm nhà nghề, nhờ chỉ biểu thì mới
làm đặng. Mấy chị, mấy em đã thấy tấn tuồng thiên hạ tàn sát
tiêu diệt lẫn nhau quá lẽ. Phụ nữ vạn quốc hiệp chủng phản
kháng sự chiến tranh và nhứt định không cho đem con cái của
họ ra làm bia cho súng đạn.
Tưởng các chị, em biết mình là nhơn viên cơ Tạo đoan nhứt là
Phật Mẫu là nhà nghề Tạo đoan. Mỗi cái gì mình làm được
dầu nó là vật vô tri vô giác, nếu có ai đập bể hoặc làm hư hao
mình còn giận, còn đau đớn thay, huống chi với tình mẹ con
biết bao nhiêu giá trị! Không ai có quyền nào giết một đứa con
của người mẹ, cũng như Phật Mẫu hiện giờ nầy, trên Ngọc Hư
Cung có lẽ Phật Mẫu phản kháng cái nạn tiêu diệt nhơn loại
mãnh liệt hơn. Bần Ðạo tưởng tượng nữa mà chớ. Ở dưới
thế, đương thấy cái tình cảnh trước mắt, các chị em phải làm
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chứng cớ cho Phật Mẫu nạp cả hồ sơ cho Phật Mẫu, để phản
kháng cơ tự diệt thiêng liêng trong bảy ngày làm cho thiên hạ
đem cả thống khổ, đau đớn của các bà Mẹ đưa trong tay cho
Bà Mẹ linh hồn là Phật Mẫu, để Ngài đủ quyền năng phản
kháng giữa Ngọc Hư Cung, hầu giảm bớt cái nạn chiến tranh
tàn khốc.
Làm được không? Có lẽ cả thảy đều làm được chớ!"
6-Để cả Đức tin nơi Phật-Mẫu:
Báo Ân Từ, thời Ngọ, rằm tháng 2 năm Mậu Tý (1948)
"Chúng ta luận một việc cần phải luận cùng nhau, nên chúng
ta tin chắc rằng Ðức Phật Mẫu là Mẹ Sanh của chúng ta và cả
vạn vật, nếu chúng ta tin và biết chắc như vậy thì chúng ta
phải để cả đức tin nơi Người, theo ý Bần Ðạo tưởng cái gì về
xác thịt thi hài nầy đều do Phật Mẫu đào tạo cả.
Ðức Ðại Từ Phụ duy làm cha của chơn linh chúng ta mà thôi,
như cha mẹ phàm nầy, ông cha duy có nhứt điểm Tinh còn
huyết khí đều do bà mẹ đào tạo mà có, Ðức Chí Tôn duy cho
nhứt điểm Linh, còn tạo nên trí não và xác thịt của ta ra hình
tướng là do tay của Phật Mẫu, hai cái quyền ấy rất cao trọng,
hễ khôn ngoan muốn cầu xin cho đặng siêu thoát linh hồn,
không ai hơn là Chí Tôn, còn về phần xác thịt nếu đau đớn
khổ sở, mỗi mỗi cái đều xin Mẹ thì chắc hơn hết.
Có nhiều điều ta đến xin Mẹ thì Mẹ cho, chớ còn xin Cha thì
không được, phải vậy không? Nhứt là phái nữ, tâm hồn
thường phải nương theo Phật Mẫu một cách mạnh mẽ hơn
nữa, hoặc sanh con cũng được mạnh giỏi hoặc chính thân thể
mình không được cường tráng, hoặc đức tin còn yếu ớt sao
không đến xin Mẹ, chỉ có Mẹ mới đủ quyền năng ban ơn ấy
cho; còn như mấy em nhỏ, đã có vợ chồng thì nên đến phụng
sự Ðức Mẹ mà cầu xin cho sanh đặng con tốt, cho Ðấng nào
đến nơi cửa của mình sẽ là một chơn linh cao siêu, đó là biết
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khôn đó chớ, nếu chúng ta quả quyết có điều ấy thì tự nhiên
sẽ có như vậy. Bần Ðạo vẫn thấy nữ phái còn lạnh nhạt điều
ấy lắm."

PHẬT MẪU CHƠN KINH
Là bài Kinh Táng tụng về quyền hành và công đức của Đấng
Mẹ Sanh của nhân loại là Đức Phật Mẫu Diêu Trì. Bài Kinh
này được nhân sanh tụng đọc trong bốn thời trong ngày nơi
thờ Đức Ngài là ngôi Báo-Ân-Từ, tức là đền thờ tạm, đặt trong
Nội-Ô tòa Thánh Tây Ninh.
Đức Hộ Pháp nói: "Ngày nay là ngày Ðại Lễ Ðức Diêu Trì Kim
Mẫu, Bần Ðạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành
của Phật Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người?
Muốn biết quyền hành ấy Bần Ðạo phải thuyết minh và giải
nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm
hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa Bần Ðạo cũng nên nói rõ ai
đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? Và tại nơi đâu?
-Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim-Biên Tông Ðạo (Cao Miên
Quốc) nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử Huỳnh
Hữu Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết
Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài, Khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú
văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến Khai
Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người. Nơi KimBiên cả Chức sắc Hội-Thánh Ngoại-Giáo đến cầu kinh, khiến
khi đó Bần Ðạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật-Mẫu. Bát Nương
đến cầm Cơ viết, chính mình Bần Ðạo phò loan nơi Ðại Ðiện.
Có nhiều người làm chứng, có chư đạo hữu và một người
không biết Ðạo là gì, là ông Hiếu (kêu Bần Ðạo bằng chú) ngồi
trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ xẹt
xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng trọn bài Kinh rồi, cả
thảy đều nói lại không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua
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xẹt lại vậy, không dè trong nhà đang phò loan. Có cháu của
Bần Ðạo và nhiều đạo hữu ở ngoài làm chứng quả quyết như
vậy.
PHẬT MẪU CHƠN KINH
(Giọng Nam-Xuân)
Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì.
Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình.
Thiên-Cung xuất Vạn-linh tùng pháp,
Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.
Càn Khôn sản-xuất hữu hình,
Bát hồn vận-chuyển hóa thành chúng-sinh.
Cộng vật-loại huyền-linh đồ nghiệp,
Lập Tam-tài định kiếp hòa căn.
Chuyển-luân định phẩm cao thăng,
Hư-vô Bát-Quái trị thần qui nguyên.
Diệt tục kiếp trần-duyên oan trái,
Chưởng đào tiên thủ giải trường-tồn.
Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí-công định vị vĩnh-tồn Thiên-Cung.
Chủ Âm-quang thường tùng Thiên-mạng,
Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai.
Siêu thăng phụng liễn qui khai,
Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh.
Hội nguơn hữu Chí-Linh huấn chúng,
Đại Long-Hoa nhơn chủng hòa Ki. (là cơ)
Tam-kỳ khai-hiệp Thiên-thi,
Khoa-môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên.
Trung khổ-hải độ thuyền bát-nhã,
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Phước từ-bi giải quả trừ căn.
Huờn hồn chuyển đọa vi thăng,
Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.
Thập Thiên-Can bao hàm vạn tượng,
Tùng Địa-Chi hóa trưởng càn-khôn.
Trùng huờn phục vị thiên-môn,
Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng.
Vô siêu đọa quả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô địa-ngục, vô quỉ-quan,
Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui-nguyên.
Chiếu nhũ-lịnh Từ-Huyên thọ sắc,
Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây.
Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài,
Diệt hình tà-pháp cường khai Đại-Đồng.
Hiệp vạn-chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui thiên-lương quyết sách vận-trù.
Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu,
Hiệp qui Tam-Giáo hữu cầu Chí-Chơn.
Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên.
Trụ căn quỉ khí cửu-tuyền,
Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công.
Lịnh Mẫu-Hậu khai Tông định Đạo,
Ân dưỡng sanh đảm-bảo hồn-hài.
Càn Khôn Tạo-Hóa sánh tài,
Nhứt triêu nhứt tịch kỉnh bài mộ khang.
"Nam-mô Diêu-Trì Kim Mẫu Tạo-Hóa Huyền Thiên Cảm Bái"
"Nam-Mô Đại-Từ-Bi Năng Hỉ-Xả Thiên-Hậu, Chí-Tôn, Đại-Bi
Đại-Ái".
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PHẬT MẪU DIÊU TRÌ
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Tạo-Hóa Thiên Huyền-Vi Thiên-Hậu,
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì."

PHẬT NHƯ LAI
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào?
CƠ của Đức Nguyệt Tâm giáng trả lời:
Cơ huyền linh vô phương thấu đáo
Phật Như Lai còn bảo nan phân
Mựa tin lời Lão tố trần,
Lão chưa dám chắc mọi phần lãu thông.

PHẬT PHÁP
佛法
E: The doctrine of Buddha.
F: La doctrine de Bouddha.
Pháp: giáo lý của một nền tôn giáo.
Theo Hán tự, chữ Pháp 法 gồm bộ Thủy 氵 và chữ Khứ 去
Chữ Thủy là nước, hợp với chữ Khứ là đi, ý nói dòng nước cứ
mãi mãi trôi đi từ nơi nầy đến nơi khác, trong thời gian vô tận.
Do đó, chữ Pháp có tánh chất biến đổi không ngừng, theo
không gian và thời gian.
Phật pháp là giáo lý của Đức Phật Thích Ca (Học thuyết của
Phật).
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Giáo lý nầy gồm: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập nhị Nhân
duyên, cùng với những Giới luật, được ghi chép đầy đủ trong
Tam Tạng Kinh.
Tam Tạng Kinh không do Đức Phật Thích Ca viết ra, mà do
500 vị A-La-Hán, đệ tử của Đức Phật, kết tập giáo pháp của
Phật dưới sự chủ tọa của Nhứt Tổ Ma Ha Ca Diếp, lập thành
ba tạng kinh, gọi là Tam Tạng Kinh:
Kinh Tạng ghi chép lại những lời Phật thuyết.
Kinh Luật ghi chép những giới luật do Đức Phật chế định làm
khuôn phép tu học và sanh hoạt cho tăng chúng.
Tạng Luận ghi chép tất cả những bài do các Luận.

PHẬT - PHÁP - TĂNG
佛-法-僧
E: Buddha, doctrine, community of monks.
F: Bouddha, doctrine, communauté des bonzes.
Quyền Chí Tôn tiếng Phạn đề "Boudha, Shama, Saya". Tức
nhiên câu niệm của chúng ta: Phật- Pháp- Tăng. Tiếng Karma
liên hệ với Pháp như thế ấy.
Đức Hộ Pháp thuyết tại Đền Thánh đêm 30-5-Nhâm Thìn
(1952) rằng: Đêm nay Bần Đạo giảng về Luật nhân quả.
Hai chữ nhân quả là danh từ mà Tiên Nho đã đề: Chữ Nhân
因 theo nghĩa chánh của nó là chỉnh lại hay dò lại. Nối luôn
theo chữ quả 果 thì chữ nhân ấy đồng khuôn chữ đại 大. Quả
là chắc chắn mạnh mẽ, chúng ta thường hay dùng tiếng quả
quyết lắm, dùng chữ quả quyết hay là mạnh mẽ chẳng hạn.
Chữ nhân quả dịch ra nghĩa lý tiếng Phạn là tiếng Karma, thiệt
tiếng Phạn có nghĩa là làm cái chi phải trả cái nấy, phải bồi
thường, ta có thể hiểu nó là khuôn luật "vay trả" đó vậy.
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Khuôn luật ấy huyền bí vô cùng, tại liên hệ với chữ Karma.
Quyền Chí Tôn tiếng Phạn đề "Boudha, Shama, Saya".Tức
nhiên câu niệm của chúng ta: Phật- Pháp- Tăng. Tiếng Karma
liên hệ với Pháp như thế ấy, có định luật thiêng liêng của nó, vì
không thể lấy trí khôn ngoan của chúng ta mà suy đoán luận
biện cho đặng. Chúng ta thấy cũng như cả toàn thể từ xưa
đến giờ dầu cho bực Thánh nhân Hiền triết ta để con mắt quan
sát tiềm tàng thấy khuôn luật ấy nó vô hình mà nó quả quyết
làm sao, chắc chắn làm sao. Người ta kiếm tìm khuôn luật ấy
thì thấy rằng: Có một quyền năng vô đối là quyền năng của
Đức Chí Tôn, tức nhiên Đấng tự hữu kia để trong tay Đấng đó
mới có thể cầm quyền về khuôn luật đó mà thôi.
Phước Linh Tự, 15-09-Bính Dần Dimanche 24 Octobre 1926
"Thầy nói cho các con rõ: Vì cớ nào trước từ Nhứt Tổ chí Lục
Tổ thì thờ Thầy ngồi trước, vì trước là lớn phải vậy. Khai Thiên
Ðịa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng Thầy; Thầy đã nói một
Chơn Thần mà biến Càn Khôn Thế Giái và cả nhơn loại:
- Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.
- Các con là chư Phật, chư Phật là các con.
- Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần,
Thánh, Tiên, Phật. Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn
Thế Giái, nên mới gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn Khôn
vạn vật rồi mới có người, nên gọi là Tăng. Thầy là Phật chủ cả
Pháp và Tăng, lập thành các Đạo mà phục hồi các con hiệp
một cùng Thầy. Thầy lập Phật giáo vừa khi khai Thiên lập Ðịa,
nên Phật giáo là trước, kế Tiên giáo, rồi mới tới Nho giáo. Nay
là Hạ nguơn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu, nên phải
phản tiền vi hậu. Tỉ như Tam Giáo qui nhứt thì: - Nho là trước,
- Lão là giữa, - Thích là chót. Nên Thầy phải ngồi sau chư
Phật, Tiên, Thánh, Thần, mà đưa chúng nó lại Vô vi chi khí,
chính là Niết Bàn đó vậy"
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Đây là điều chót trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều chót hết: Mười ghi trăm nhớ,
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn;
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn,
Tình thương xã hội trong cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Do những lời dạy bảo Thầy mong;
Con ơi! Hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.

PHẬT SỐNG
Người còn sống nơi thế gian mà có được tính Phật nhập vào
tâm. Đức Hộ Pháp là người được Đức Chí-Tôn mở Huệ
Quang khiếu nên Chơn linh của Hộ Pháp Vi-Đà nhập vào Ngài
– do chính Đức Chí Tôn trục xuất Chơn thần của Ngài ra - nên
Ngài là người duy nhất được gọi là "Phật sống" mà thôi. Ngoài
ra không còn ai được gọi là Phật sống cả.
Đức Hộ Pháp nói về quyền hành của Ngài: "Bần Đạo duy
muốn làm Bạn với con cái Ngài, nên phẩm vị PHẬT SỐNG của
Đức Chí Tôn để cho Bần Đạo mà Bần Đạo chưa có ngồi. Ấy
vậy mê tín dị đoan trong cửa Đạo Cao Đài không có và không
cần có, quả quyết hẳn vậy, nên đình lại Bí pháp chơn truyền,
nếu thuyết ra là lấy cái quyền năng mê tín dị đoan mà thắng
thiên hạ là một điều hèn nhát nên Bần Đạo không dùng, để khi
nào dùng được Bần-Đạo sẽ dùng. Bần Đạo hứa chắc sẽ giáo
hóa cho con cái Đức Chí Tôn mà thôi".
Đức Hộ Pháp làm phận sự của Chí-Tôn giao phó. Đức Ngài
nói: "Chỉ Qua biết phận sự của Qua là Đại Từ-Phụ giao phó
với một lời yếu thiết như thế này:
- Tắc, đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại
khổ đến tinh thần nữa, nạn của nhơn loại tương tàn tương sát
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sắp đến. Thầy giao cho con một cây CỜ CỨU KHỔ, chẳng
phải cứu khổ tinh thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng
hệ hơn hết là điều ấy, Thầy giao phó cho con, nhưng mà con
phải hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể
xác. Thầy nói rõ Thầy giao cho một gánh Đạo và Đời. Thực sự
ra Bần Đạo xin thú thật, gánh của Đạo chẳng hề khi nào làm
cho Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời, Ngài giao
phó nó nặng nề hơn hết…"

PHẬT TÁNH
佛性
E: The nature of Buddha.
F: La nature de Bouddha.
Tức là tánh Phật. Đức Thích Ca cũng nói mỗi người đều có
nơi mình cái tánh Phật, qua câu "Nhứt thiết chúng sanh giai
hữu Phật tánh" ấy là cái tánh mà Trời bố hóa cho mỗi người
ngay từ buổi ban đầu. Nho giáo có câu "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện" là vậy.

PHẬT TÂM
佛心
E: The buddhic heart.
F: Le cœur bouddhique.
(Tâm là trái tim, là lòng dạ con người, Phật là Đấng đã giác
ngộ, cỗi bỏ hết mọi phiền não, cùng với sự tham, sân, si.) Chỉ
một con người đạt được nhiều ý tốt, đạo đức cao thượng, học
theo sự giáo hóa của Phật mà sửa mình.
Chùa Giác Hải: ngày 21-9-1926 (âl 15-8-Bính Dần)
Thánh Ngôn dạy: "Như Nhãn, con nghe Thầy: …Nay, Thầy đã
sắm sẵn Môn đệ cho con cũng đã nhiều, con đừng thối chí.
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Thầy thường than rằng: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại
nhơn sanh, nên Thầy nôn nóng nhưng Thiên cơ chẳng nghịch
đặng. Ma quỉ hằng phá Chánh mà giữ Tà, chư Tiên Phật trước
chưa hề tránh khỏi. Còn cái địa vị cao trọng, nó làm cho nhơn
tâm ganh gổ. Con phải lấy Phật tâm con mà dòm ngó đám
sanh linh bị phạt, luân hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà
cam chịu nhục nhã, lòng Từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con
Thầy. Nếu Thầy dùng quyền pháp Chí Tôn thì mất lẽ công
bình thiêng liêng Tạo hóa. Con cứ lo lập Luật, để công phổ độ
cho chư Đạo hữu con hưởng chút ít."

PHẬT THÍCH CA
(Xem Thích Ca Mâu Ni- Vần TH)
*Đức Phật Thích Ca khi lên núi, bốn người Môn đệ của Ngài
ngồi dưới chân núi mà đợi Ngài, Ngài hành Đạo sáu năm
trường ép xác mãi mà không đạt pháp gì hết, Ngài xuống núi
bốn Môn-đệ của Ngài bỏ Ngài, cho Ngài là giả không có
chơn."
Đức Hộ Pháp nói: "Bần-Đạo xin nói thật, Đức Phật Thích-Ca,
dầu sự trị thế của Ngài đã hết, chúng ta chỉ nói là hết thôi. Hai
ngàn năm trăm năm (2.500) lập Đạo trên cõi Thiêng Liêng
Hằng Sống kia, Môn-đệ của Ngài nhiều lắm, các người đừng
tưởng Ông già ăn mày ấy không đủ quyền năng, mà các
người khi dễ. Nội cái Bình-Bát-Vu của Ông đựng cả chơn hồn
trong Càn Khôn Vũ Trụ, Ông ăn mày tại thế này vậy mà ngôi vị
Cực Lạc Thế Giới của Ông các người xin một phẩm Liên Hoa,
Ông có thể cho, là một người không nên khi dễ, không nên
nguội lạnh với người đó, bởi vì Môn đệ của Ngài trên cõi
Thiêng Liêng Hằng Sống nhiều lắm."
Ngày 15-12-Mậu Tý nhằm ngày (dl: 13-01-1949).
(Thiêng liêng hằng sống)
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"Chúng ta duy lấy trí-tri tìm hiểu thôi, chúng ta thấy cái quyềnnăng của Luật Thương-Yêu thế nào. Tấn tuồng hiển nhiên
hiện từ khi có loài người đến giờ, nếu không có sức mạnh-mẽ
vô biên của Luật Thương-Yêu ấy thì Đức Phật Thích-Ca chưa
có lập giáo thành tướng được. Khi Ngài đến Ream luyện phép
tuyệt-thực có bốn người theo Ngài, bốn người không phải theo
Ngài làm Môn-Đệ mà theo coi Phật có đoạt Pháp đặng chăng?
Đến chừng Ngài từ trên đảnh núi tuột xuống, Ngài ăn uống lại.
Bốn người ấy đợi Ngài ở chân núi thấy như vậy cho rằng Ngài
đã qui phàm rồi, không có đoạt Pháp chi hết, nên bốn người
bỏ đi. Tới chừng Ngài đi thuyết-giáo Ngài tìm bốn người ấy,
bốn người ấy biết Ngài chơn thật mới theo, trong bốn người
chỉ có hai người trọng yếu hơn hết nhưng rồi đến cuối cùng chỉ
còn có một người đoạt đặng Phật-Giáo mà thôi.

PHẬT THƯ
Bài thi của Quỉ Cốc Tiên sinh cho ông Trương Hữu Đức (Hiến
Pháp Hiệp-Thiên-Đài), cho biết nguơn linh của ông là Từ Hàng
Đạo Nhơn.
Thập nhị Tiên gia nhứt tánh TỪ,
HÀNG phong vương mãn thọ hàn thư.
Trung niên thế cuộc tao vân mộng,
Quản thị Càn Khôn thủ Phật thư.

PHẬT TỔ
佛祖
E: The founder of Buddhism.
F: Le fondateur du Bouddhisme.
Phật Tổ là vị Tổ sư của Đạo Phật, thường chỉ Phật Thích Ca
Mâu-Ni Thế Tôn.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, lấy hiệu là Thích Ca Mâu
Ni, sáng lập ra Đạo Phật và làm Giáo chủ Phật giáo, nên gọi là
Phật Tổ.
Kinh Khi Về có câu:
"Căn Ta Ca đỡ bước đi,
"Ra thành Phật Tổ gặp kỳ ly cung."

PHẬT TÔNG
佛宗
Lời Thầy dạy Nữ phái: Huệ con, Lâm thị con, khá nghe lời dạy.
Con ôi!
Đường Tây vức từ khi bị bế,
Tiếng Phật tông đổi lệ thay thoàn,
Giữa trần ai ai có mắt tàng,
Phòng hiểu thấu mối mang chơn giả.

PHẬT TÔNG NGUYÊN LÝ (Sách)
Phật Tông Nguyên Lý là quyển Kinh Phật viết vào thời Nhị Kỳ,
trong đó có nêu 6 chữ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ 大道三期普渡
và chép rằng: "Khi Đức Thích Ca viên tịch, Đệ tử của Ngài là
A-NAN-ĐA rơi lụy mà hỏi rằng: Khi Tôn-Sư nhập Niết-Bàn rồi
ai dạy bảo các con?
Đức Phật đáp: "TA chẳng phải vị Phật đầu tiên hay cuối cùng,
ngày giờ đến, sẽ có một Đấng khác xuất hiện cứu đời, một
Đấng Chí-Thánh, một Đấng Đại-giác cực kỳ cao thượng, một
Đấng dẫn đạo vô song, một Đấng chủ tể Thánh, Thần và loài
người. Đấng ấy sẽ truyền dạy các con một mối Đạo: Vinh diệu
buổi sơ khai, vinh-diệu buổi thạnh hành, vinh diệu buổi kết
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cuộc. Đấng ấy sẽ xướng xuất một đời sống đạo đức hoàn toàn
thuần khiết".
Nay Thánh Ngôn Thầy giáng Cơ: "Chư sơn nghe dạy: Vốn từ
Lục Tổ thì Phật giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà
thành thì bất thành. Chánh pháp bị nơi Thần Tú làm cho ra
mất Chánh giáo, lập riêng pháp luật buộc mối đạo Thiền.
TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên cam để vậy, làm cho
Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn năm nay. Vì TAM KỲ
PHỔ ÐỘ Thiên Ðịa hoằng khai, nơi Tây Phương Cực Lạc và
Ngọc Hư Cung mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong
Phật Tông Nguyên Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay
rồi, tại Tăng đồ không kiếm chơn lý mà hiểu. Lắm kẻ đã chịu
khổ hạnh hành đạo. Ôi! Thương thay! Công có công mà
thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng"

PHẬT TÔNG THẤT CHÁNH
Thánh giáo của Phật Thích Ca giáng Cơ tại Hội Phước Tự
(Cần Giuộc). Ngày 05-04-Bính Dần (Samedi 5 Juin 1926)
"Chư sơn nghe dạy: "Vốn từ LỤC TỔ thì Phật Giáo đã bị bế
lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp
bị nơi Thần Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp luật
buộc mối Ðạo Thiền. TA vì luật lịnh Thiên mạng đã ra cho nên
cam để vậy, làm cho Phật Tông thất chánh có trên ba ngàn
năm nay."

PHẬT TÔNG VÔ GIÁO
Thầy dạy tại Trường Sanh Tự (Cần Giuộc) Chúa nhựt, 19-04Bính Dần (dl: 30-05-1926):
"Dường nầy, từ đây chư chúng sanh chẳng tu bị đọa A Tỳ thì
hết lời nói rằng: "Phật tông vô giáo" mà chối tội nữa. Ta nói
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho chúng sanh biết rằng: Gặp Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy mà không
tu thì không còn trông mong siêu rỗi. Tại đây là một nơi TA
khởi chế sự "Tế lễ thờ phượng" lại.

PHẬT TRỜI
Thi văn dạy Đạo có câu:
Làm lành cho trọn Phật Trời thương,
Hai chữ hơn thua chớ liệu lường.
Mừng thiệt là khi nương cảnh tịnh,
Khen chê giận ghét lẽ đời thường.

PHẬT TỰ
Phật tự 佛寺 chùa Phật.
Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh tự thuật: "Riêng về Phật
tự, thì khi Tôi chưa gặp Đạo Cao Đài Tôi có lập một kiểng
Chùa tại Vũng-Liêm, sau này Tôi hiến cho Đại-Đạo rồi, Tôi
hiểu rõ rằng Cao-Đài là Phật giáo chấn hưng đó vậy, nên Tôi
sửa Chùa Phật lại làm ngôi Tiểu Thánh-Thất Đại-Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ đặng tiện cho việc phổ độ kẻ đồng huyện, đồng lân"….

PHẬT TỬ (Phẩm)
E: Buddhist (Con Phật).
F: Bouddhiste.
Phật Tử là phẩm tuyệt đỉnh trong hàng Thập Nhị Đẳng Cấp
Thiêng Liêng (thuộc cơ Quan Phước Thiện)
Đức Hộ Pháp nói: "Huyền bí Thiêng Liêng đã định, chỉ có một
mình vị Phật Tử, nên sự vui hứng của Qua là muốn thấy có
một đứa em làm xong phận sự đoạt vị Tiên Tử sống tại thế
gian nầy."
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Nghị định Số: 48/PT Văn phòng Hộ Pháp, dạy rằng:
- Phẩm Phật Tử thì do nơi Cơ Bút của Chí Tôn định và mặc
sắc phục chi thì tự nơi Ngài định đoạt.

PHẬT VỊ
佛位
E: The rank of Buddha.
F: Le rang de Bouddha.
Phật vị 佛 位 Ngôi vị Phật.
Kinh Đại Tường có câu:
"Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
"Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma."

PHẬT XỨ
佛处
E: The Buddhic Kingdom.
F: Le royaume Bouddhique.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."

PHÉP CÔNG
E: The laws of justice.
F: Lois de justice.
(Phép: Luật pháp. Công: công bình). Phép công là pháp luật
công bình.
Thánh ngôn: Ví biết phép công cơ thưởng phạt.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÉP BIẾN THÂN
Đức Hộ Pháp nói: "Qua không hiểu Qua là thế nào mà khi
Thầy biểu Qua phải lãnh làm rồi Thầy sẽ dạy pháp biến thân
con ra vạn ức... Buổi nọ Chí Tôn dạy phải vưng, chớ chưa
hiểu pháp biến thân của Chí-Tôn đã ban cho ra thể nào. Khi
chưa có Hội-Thánh Phước-Thiện Qua rất ngại, đến chừng
Chí-Tôn dạy muốn lập Hội-Thánh phải lập Thập Nhị Đẳng Cấp
Thiêng Liêng trước, thật là quyền năng Chí Tôn vô đối, khi ban
cho Qua không bao lâu mà lập thành được Hội Thánh Phước
Thiện, tức nhiên là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Bây giờ đây đã
có mấy em sẽ nối gót phụng sự Hội Thánh Phước Thiện
chung lo gánh vác cơ cứu khổ để thay thế cho Qua gần-gũi
chúng sanh để phụng sự, gánh sự khổ não của con người thì
thấy rằng: Chí Tôn đã giúp cho Qua thêm được nhiều tay chơn
để lo cứu khổ cho mau ra chơn tướng.
Ở bên kia Hội Thánh Cửu Trùng Đài đi từ phẩm Lễ Sanh đến
Giáo Tông, bên nây Hội Thánh Phước Thiện đi từ Minh Đức
đến Phật Tử mà mấy em cố gắng với trách nhậm của Qua đã
định cho mấy em, mấy em rán làm xong thì là ông Tiên tại thế,
không riêng cho mấy em, dầu cho các sắc dân trên địa cầu
nầy mà biết chen vai gánh vác sự khổ của đời thì họ cũng đọat
Tiên Tử được".

PHÉP DIỆU HUYỀN
Phép diệu huyền là những phép thiêng liêng huyền diệu mà
Đức Chí Tôn ban cho chúng sanh trong thời Tam Kỳ Phổ Độ
được hưởng, đó là những pháp và bí tích của Đạo Cao Đài,
như phép Tắm Thánh, phép Giải oan, phép xác, phép độ
thăng và nhiều phép khác nữa…chỉ có trong Tam Kỳ Phổ Độ.
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Đưa tay vịn phép diệu huyền,
"Ngọc Hư lập vị Cửu tuyền lánh chơn."
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PHÉP ĐOẠN CĂN
Cầm cái kéo nơi tay trái, ngón cái và ngón giữa xỏ vô hai lỗ
kéo, còn ngón trỏ thì để ngay lỗ kéo cho đủ ba chấm: PHẬTPHÁP-TĂNG. Đưa cái kéo ngay lên Thiên Nhãn (làm thế nào
cho cái kẽ kéo ngay Con Ngươi của Thiên Nhãn rồi cầm chín
mũi nhang đốt vẽ chữ (.)
Ấy thành Pháp của cơ thể Đoạn căn (nhớ đếm cho đủ 9 cây
đặng cho đủ Cửu Tiêu là ảnh hưởng Cửu Thiên Khai Hoá. Hễ
thiếu tắt một cây là thất pháp)
HÀNH PHÉP ĐOẠN CĂN
Người Hành xướng tụng BÀI CẦU HỒN lần thứ nhì, khi Đồng
nhi tiếp đọc rồi thì lấy cái kéo cầm như khi nãy (nhớ đừng
tưởng cái kéo, chỉ tưởng cái "Cắc" của nó mà thôi) đoạn định
Thần cho thấy thây chết, đi vòng chung quanh cắt bảy dây oan
nghiệt ấy nơi:
1- Trên đầu (mỏ ác)
4- Ngay tim
6- Dưới dạ dưới

2- Ngay trán
3- Ngay cổ
5- Ngay hông bên trái
7- Dươi xương khu.

Hễ cắt đủ bảy dây rồi, trao cái kéo cho người hầu Lễ, vào
đứng tại đầu hàn tiếp tụng kinh cùng Đồng nhi cho mãn hồi
thứ nhì.
HÀNH PHÉP ĐỘ THĂNG
Người Hành lễ xướng tụng Kinh CẦU HỒN. Khi Đồng nhi tiếp
tụng rồi thì cầm 9 cây nhang bên tay mặt. Tay trái bắt Ấn Hộ
Pháp để ngay trái tim, định thần vẽ chữ (.) trên thây kẻ chết,
truyền Thần vô 9 cây nhang rồi thấy cho đặng thi hài hoặc còn
nằm hoặc ngồi. Đưa chín mũi nhang ngay vào nguyệt cung
(ngay miếng kính trước đầu hàn) định Thần, trục chơn thần
của kẻ chết ngồi trên 9 cây nhang rồi nán đợi cho Chơn Thần
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thăng đủ ba Tam giới, nghĩa là ba bậc thăng rồi lại cầm vững
cho Tam bửu nhập định đủ ba lần. Hễ thăng thì lên, trầm thì
đoạ. Rồi giao 9 cây nhang cho người hầu lễ, đứng tụng tiếp
Kinh cho mãn hồi thứ ba.
Lời của Phạm Văn Màng nhắc về Hành pháp đoạn căn:
"Ôi! Con chỉnh than rằng: Hồng ân của Đại Từ phụ chứa chan,
rưới khắp cùng cho những kẻ đau đớn thảm sầu đủ điều an ủi.
Thưa Sư Phụ: Con xin nơi lòng Bác ái Từ-bi Sư Phụ ngó đến
đôi muôn kẻ lạc đường, cho người độ rỗi kẻo tội nghiệp.… Xin
Sư Phụ dặn lại giùm mấy vị hành phép xác, biểu khi trục Chơn
thần vào 9 cây nhang gọi là Cửu Tiêu rồi thì nán đợi cho Chơn
Thần, thăng cho đủ Tam giới nghĩa là ba bực, thăng rồi lại cầm
vững cho Tam bửu nhập định đủ ba lần, mấy vị ấy không đợi
đủ lại định Thần thành thử bửu pháp ấy không hiệu nghiệm
vào đâu hết."

PHÉP ĐỘ THĂNG
Phép độ thăng là để giúp cho linh hồn những Chức-sắc được
nhập vào Bát-Quái-Đài dễ-dàng hơn. Như vây, với hằng bao
ân huệ ấy xác định rõ trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức ChíTôn đã cho đóng Địa ngục mở tầng Thiên. Các đẳng Chơn
hồn tùng nơi chơn pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một khi
xuất lìa khỏi xác thì được phép Lục-Nương tiếp đưa Phướn
linh dẫn đi, khỏi sợ lạc đường vào Bích-Du-Cung và Tam thập
Lục động Quỉ Vương, để được thăng về với Đức Chí-Tôn và
Phật-Mẫu. Thật ra cuộc Đại-Ân-xá này với mục đích độ tận
chúng sanh trong hai phương diện độ sanh và độ tử: Trong lúc
còn sanh tiền tại thế này thì dùng đủ mọi phương diện để độ
rỗi và dìu-dẫn cả con cái của Đức Chí-Tôn được sống cho nên
Đạo và khi chết rồi thì có đủ Kinh Tận độ linh hồn cùng ban

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

220

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

những Bí Pháp đặng rửa tội và đưa lnh hồn đi đến nơi đến
chốn.
Ai là người hữu duyên, hữu phước được sanh vào thời kỳ này
khá sớm mau thức tỉnh quay đầu hướng thiện về cửa Đại-Đạo
Tam-Kỳ Phổ-Độ để được hưởng những hồng ân của Đức ChíTôn trong muôn ngàn năm một thuở. Nếu để lỡ, trễ kỳ Đại-Ân
xá này không biết mấy muôn ngàn kiếp nữa mới đặng hưởng
hồng ân một lần".

PHÉP GIẢI OAN
Phép giải oan là một Bí pháp giải oan khiên nghiệt chướng của
Đạo Cao Đài.
Con người vì luân hồi sinh tử nên mới tạo ra nhiều oan khiên
nghiệt chướng, do đó quả nghiệp chồng chất lên khiến người
tu hành phải đền trả mãi, khó giải thoát. Trong thời Tam Kỳ
Phổ Độ, Chí Tôn mở nền Đại Đạo, đại khai ân xá cho vạn linh,
đóng địa ngục mở thiên đường để tận độ chúng sanh, và đặc
biệt ban cho bí tích giải oan, tắm thánh, làm phép xác...hầu
nhơn sanh dứt được oan gia nghiệt chướng dễ bề tu hành đắc
quả.
Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có nói: "Người mới Nhập môn
vào Đạo Cao-Đài lập Minh thệ thì đặng hưởng hồng-ân là thọ
phép Giải oan. Phép này rửa sạch tội tiền khiên của mình từ
trước. Phép này cũng là một Đại Ân xá những tội tình, nhưng
từ ngày Nhập môn về sau thì phải gìn giữ đừng gây thêm tội
mới cho đến ngày chết tức là ngày trở về với Đức Chí Tôn
(Đại-Từ-Phụ) thì được nhẹ nhàng rất nhiều.
Ngoài Bí-Pháp giải-oan này Đức Chí-Tôn còn ban cho Pháp
Tắm Thánh, pháp làm Hôn phối và đặc biệt nhứt là Phép xác
và Phép độ thăng.
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Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay trong mỗi
tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là hưởng được
Phép xác, cắt hết 7 dây oan-nghiệt. Linh-hồn không còn bị
ràng buộc với thi hài bởi 7 dây oan-nghiệt, nên được xuất ra
nhẹ-nhàng về cõi Thiêng liêng Hằng sống.
Còn Phép độ thăng là để giúp cho linh hồn những Chức Sắc
được nhập vào Bát-Quái-Đài dễ-dàng hơn"

PHÉP HÔN PHỐI
Đây là một bí pháp trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này, khi làm lễ
Hôn phối thì có vị Chức sắc làm lễ cầu nguyện cho đôi nam nữ
được sống đời với nhau, hầu như là cột cho họ với nhau
Ngoài Bí-Pháp giải-oan này Đức Chí-Tôn còn ban cho Pháp
Tắm Thánh, pháp làm Hôn phối Bà Lâm Hương Thanh thuật
lại buổi Đức Chí-Tôn làm Phép Hôn phối cho hai người tại Đền
Thánh: "Nhắc lại hồi Tôi mới gặp Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ
nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Bính-Dần (Mardi 15 Juillet
1926) Thầy giáng Cơ kêu hai Tôi quì trước Thiên bàn, Thầy
ban ơn cho hai Tôi, Thầy làm phép Hôn-phối đầu tiên hết.
(Phò loan có Thượng-Phẩm, Hộ Pháp). Thầy cho 4 câu thi
cùng dạy Đạo tại nhà ông Nguyễn-Ngọc-Thơ ở Tân Định ngày
14-06 Bính Dần (dl: 23-07-1926)
Thầy: Thơ, con với vợ con quì ngay giữa, nắm tay nhau:
Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo-đức nhất tâm tu đáo cáo.
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn.

天恩此日賜成婚
滿世不離體與魂
道德一心須到告
主中是我至天尊

Dạy con hiểu à! (Thầy bảo Nguyễn-Ngọc Thơ viết ra Hán văn Thủ bút của Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh)
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Thủ bút của Ngài Đầu Sư Thái Thơ Thanh
CHÚ GIẢI KINH HÔN PHỐI
(Mystère d’union)
Cả cơ thể hữu vi của Tạo Hoá từ Càn khôn thế giới cùng vạn
vật đến loài người đều do khối lửa THÁI CỰC mà sanh ra.
Khối Thái cực là chỉ một khối lửa. Khối lửa ấy vì nhờ vật chất
trong Càn khôn thế giới chụm vào càng ngày càng lớn, quá
sức lớn thì chẳng còn trụ nguyên làm một đặng nữa, phải
phân đôi. Hai khối phân đôi ấy chạy khít nhau và xây tròn nơi
không trung mau lẹ quá đỗi, chạm nhau biến hình ra như hai
cây.Thoạt nhiên hai cây ấy xấp nhau mà thành chữ Thập,
giống in như chong chóng của trẻ thường làm mà chơi đó vậy.
Chong chóng ấy xoay rất mau, từ Đông qua Tây và vì sự vụt
động quá lẹ, bốn cái đuôi chữ Thập ấy liền cuốn mà thành ra
chữ VẠN
. Những cuống đuôi chữ Vạn ấy đứt, liệng lửa
cùng trong thế giới mà thành ra địa cầu (Tam Thiên Thế giái
và Thất thập Nhị địa). Ấy cũng là những đóm lửa của Thái cực
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đã văng ra, nguội lại thành Địạ cầu. Hai không khí ấm lạnh do:
nhiệt (Calorie) của Thái cực, Hàn (Froid) của Càn Khôn tương
khắc biến thành nguơn Khí. Cái nguơn Khí ấy y theo lời của
Đức Nguyệt Tâm chứa đầy dẫy sanh quang (Vialité). Khí sanh
Quang lại biến ra muôn hình vạn tượng mà tạo thành vạn vật
toàn trong Càn khôn thế giới. Thật sự thì Thái cực chỉ sanh Tứ
tượng mà thôi gọi là Tứ Dương, nhưng bởi vận động giữa
không trung mau chóng quá đỗi mới biến bóng hình thêm bốn
cánh. Bốn cánh ấy chỉ là bóng thôi nên gọi rằng Tứ Âm.
Nhưng nhờ cái Tứ Âm ấy vốn là bốn khoản trống để cho Sanh
Quang ra vào biến đổi mới có linh cảm hình tượng của vạn vật
trong Càn Khôn (cũng như chúng ta đánh trứng gà, biến ra
hình này hình kia, rồi Thầy dùng huyền diệu Thiêng Liêng hoá
sanh ra vạn vật). Mỗi hình thể của vạn vật không giống nhau vì
đó. Khi chúng ta đưa cả hai tay và hai chơn ra thì thành chữ
Thập gọi là Tứ Dương hiệp lại với hình thể của đàn bà thì
thành ra Tứ Âm nữa. Âm Dương tương hiệp thì mới đủ Bát
Quái, mới ra cơ sanh hoá: Nam là Tứ Dương. Nữ là Tứ Âm
Hành pháp bí mật chỉ hiệp Tứ Dương và Tứ Âm của tinh thần
đặng cho biến hoá thêm nữa, sản xuất thêm nữa, chẳng phải
sanh hình thể của con mà thôi, mà sanh cả hồn phách của
chúng nó nữa. Ấy vậy khi hành LỄ HÔN PHỐI phải biểu chàng
rễ và cô dâu vào quì giữa Bửu Điện trên hết mọi người, dầu
cho cha mẹ cũng phải quì sau (Quyền phép ấy Đạo chỉ coi rễ
là Tứ Dương, dâu là Tứ Âm của Tạo Hoá mà thôi, ngoài nhơn
luân và nhơn tình, Hội Thánh chẳng biết chi khác hơn nữa).
HÀNH PHÉP HÔN PHỐI
Bảo Cô dâu và chàng rễ phải nắm tay nhau, tay tả của nam
nắm tay hữu của nữ, tay hữu của Nam nắm tay tả của nữ,
thành ra Ấn Bát-Quái, đoạn vị hành pháp ngó ngay Thiên
Nhãn định Thần lấy con mắt của mình viết chữ (.) trong con
ngươi của Thiên Nhãn, rồi co chân trái lên viết chữ (.) đạp trên
chữ (.) ấy rút chơn mặt ký chữ Đinh (.) gọi là đạp Đinh Giáp,
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day lưng lại ngó ngay vào đầu của con dâu và chàng rễ viết
chữ (.) ngó ngay Nê Hoàn nghĩa là mỏ ác của chúng nó, viết
chữ cho lớn, đặng bao trùm cả hai mỏ ác, viết bằng con mắt (.)
Đợi chừng Thiên Nhãn giáng ngay Nê hoàn ấy, chụp trên
Thần hai bàn tay ngay Thiên Nhãn và đỡ nó lên lưng bàn tay
cho hiệp hai Thiên Nhãn ấy lại kề nhau thì thấy mặt của CHÍTÔN hiện tượng, đoạn đỡ hình tượng của Chí-Tôn day lại
ngay Thiên Nhãn mà cho nhập chung vào đó (nhớ đừng lo ra
thì mất mà thành ra nguy hiểm cho hai người Nam Nữ ấy lắm).
Khi cho nhập rồi thì để hình tượng ấy yên tịnh nơi Thiên Nhãn,
đứng cầu nguyện dùm cho hai trẻ dài dòng cả họ, hữu hạnh
hữu phước, truyền kế không ngừng, nương nơi quyền Thiêng
Liêng của Chí-Tôn đặng tấn hoá trong đường Thánh Đức, nối
tóc đến già, đồng tịch đồng sàng, đồng sanh đồng tử. Đoạn
ngó ngay lên Thiên Nhãn của Chí-Tôn định thần trục Thiên
Tượng ấy ra (nhớ lấy cho đủ hai con mắt) day lại lừa Thiên
Tượng ấy ngay đầu hai trẻ trả lại như xưa, tức làm tiêu Thánh
Tượng (hồi đem xuống cũng bắt Ấn Bát Quái Dương nằm trên
Âm). Đứng ngay giữa đôi đứa đọc bài thi của Đức Chí Tôn dạy
làm phép Hôn phối: Bài Thi (do Đức Chí-Tôn dạy phép Hôn
phối cho ông Nguyễn Ngọc Thơ Bà Lâm Thị Thanh nói trên)
Thiên ân thử nhựt tứ thành hôn,
Mãn thế bất ly thể dữ hồn.
Đạo-đức nhất tâm tu đáo cáo.
Chủ trung thị Ngã chí Thiên Tôn
Rồi khuyên lơn hai trẻ và dặn rằng: phải giữ nhơn luân đạo
nghĩa (dạy dỗ giữ vẹn nhơn luân và cho biết rằng quyền Hội
Thánh định không cho đặng lìa nhau cho đến trọn đời. Nếu
như đôi lứa phản nhau, có lẽ phải sa đoạ Phong đô định tội).
Khi dạy khuyên đôi trẻ rồi thì vị hành pháp vói tay nắm hai tay
ngoài của nam và nữ đỡ đứng dậy sắp hai mặt vào nhau, xây
cho hai đứa cặp nhau (đừng day lưng mà khổ cho hai trẻ) còn
mình đi chính giữa, nắm tay hai trẻ dìu dắt đưa ra cho khỏi
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Toà Thánh, tức nhiên ngoài cửa Hiệp Thiên Đài mới cúi đầu từ
tạ trở lại Điện). (Ghi lại nguyên văn "BÍ TRUYỀN CHƠN
PHÁP" của Hội Thánh giữ bản quyền, được Ngài Hiến Pháp
quyền Chưởng Quản Hiệp-Thiên-Đài kiểm duyệt và chỉnh văn
ngày 12-8-1972)

PHÉP HUYỀN HƯ
E: Mysterious method.
F: Méthode mystérieuse.
(Phép: Phương pháp, cách thức. Huyền: huyền diệu. Hư:
trống không nhưng rất mầu nhiệm; Huyền hư là mầu nhiệm).
Phép huyền hư là phương pháp tu luyện mầu nhiệm.
Giới Tâm Kinh có câu:
"Xin xót thương con người ngây dại,
"Phép huyền hư truyền dạy thế gian."

PHÉP HUYỀN CÔNG
Phép huyền công: Phép tắc do công phu tu luyện được có
thể biến hóa một cách thần diệu. Đạt được phép huyền công
biến hóa thân mình để hành xử những điều nghĩa.
Kinh Đệ Ngũ Cửu có câu:
"Đắc văn sách thông Thiên định Địa,
"Phép huyền công trụ nghĩa hóa thân."

PHÉP LÀNH
E: Sacrament of benediction.
F: Sacrement de bénédiction.
(Phép: Pháp thuật huyền diệu, vẽ bùa bắt ấn. Lành: ý nói điển
lành - thanh điển). Phép lành là Bí pháp ban điển lành cho
những môn đệ của Đức Chí Tôn.
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Đức Phạm Hộ Pháp thuyết tại Kim Biên, có thuật lại Bí pháp
Ban Phép lành mà Đức Ngài học hỏi nơi Đức Chí Tôn, trích
trong Bán Nguyệt San Thông Tin Xuân Quí Sửu (1973):
"Đêm nay là khởi đầu Tết, tức nhiên cả thảy chúng ta đều
thêm một tuổi, gọi là năm mới, Bần Đạo giảng có chuyện vui
lắm, nghe tức cười lắm, nên dặn đi cho đông đặng nghe việc
Bần Đạo học Bí-pháp của Đức Chí-Tôn truyền năm Bính Dần.
Rằm tháng 10 năm Bính-Dần là năm mà Đức Chí-Tôn đến
đặng khai Đạo tại Từ-Lâm-Tự, tức là chùa Gò Kén: rằm tháng
10 Bính Dần mở Đạo đến Tết Đinh Mão.
(Xem thêm chữ Ban phép lành. Vần B.)

PHÉP LINH
E: The mysterious power
F: Le pouvoir mystérieux.
(Phép: Phép thuật huyền diệu, vẽ bùa bắt ấn. Linh: thiêng
liêng huyền diệu). Phép linh là phép thuật huyền diệu.
Thánh ngôn dạy rằng:
Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh.

PHÉP LỤC NƯƠNG
法六娘
"Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn". Phép hay Pháp 法, ấy là
bửu pháp của Lục Nương là Cây Phướn Truy Hồn hay Phướn
Tiêu Diêu để gìn giữ và dẫn dắt các Chơn hồn đi vào Cửu
Trùng Thiên. Lục Nương 六娘 là vị Tiên Nương đứng hàng thứ
sáu trong Cửu Vị Tiên Nương nơi Diêu Trì Cung.
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Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Diêu Trì Cung sai nàng Tiên Nữ,
"Phép Lục Nương gìn giữ chơn hồn."

PHÉP MẦU
Ngày 10-3-1927 (âl 7-2-Đinh Mão).
Phò loan : Bảo Pháp - Hiến Pháp, tại Đàn Phú Nhuận.
Thầy dạy:"Vì lòng Bác ái, Thầy đến mở Đạo cho chúng sanh
nhờ, mà cũng còn có điều trở ngại, ấy là do kẻ bất lương mà
ra. Chúng nó cũng dối lấy chữ nghĩa Bác ái mà ngăn đón. Các
con vì đó mà ngần ngại giữa đường, cũng vì phần đông chưa
đủ nhơn cách, nên Thầy cũng phải nương theo cho qua hồi
trắc trở. Thế nào rồi đây cũng có ngày phổ thông Chánh giáo
đặng. Các con đừng thấy những sự phàm-quyền ấy mà lo cho
Thầy không đủ quyền pháp chế trị, các con sẽ thấy phép mầu
của Thầy là dường nào! Vậy, lúc nầy, những Môn đệ mới phải
lập thệ giữa Thầy mà nhập Đạo."

PHÉP NGŨ LÔI
Đức Phật Mẫu giáng tại Báo Ân Từ: 15-8-Kỷ Sửu (6-101949)"… Lấy Thánh tâm xét đoán thì phép Ngũ Lôi đã đúng
Thiên Điều. Mụ lấy làm xốn-xang áo-não khi rước mấy đứa qui
hồi với tràn trề giọt lụy, vì chúng đã tạo nghiệp chớ không đọat
quả chút nào hết. Cái đau thảm ly tình của các con nó làm cho
nao-nư lòng Mụ. Các con Nữ Phái! Nếu Mụ than rằng: Cái họa
tương tàn chủng tộc của các con là do bởi lổi tu của các con là
sự thật. Đại Từ-Phụ của các con yêu ái các con bao nhiêu thì
vì cái khổ của các con mà đổ lụy bấy nhiêu. Các con là nguồn
sống của đời mà các con lại tạo ra cái chết thì lẽ dĩ nhiên các
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con phải thất Đạo. Các con lỗi cùng Đại Từ Phụ của các con,
chớ Người chưa hề lỗi hẹn. Điều ấy Mụ làm chứng chắc".

PHÉP TẮM THÁNH
Phép Tắm Thánh
(Baptême de l’eau)
Ấy là Phép Tắm Thánh cho trẻ nhỏ. Khi hành pháp vừa niệm
câu chú "ÚM MA NI BÁT RI HỒNG" phải niệm câu kế tiếp:
"Nầy là con cái Thiêng liêng của Thầy, xin Thầy gìn giữ trong
sạch vậy hoài".Đoạn cầm tô nước đổ xuống ngay mỏ ác:
- Niệm Nam Mô Phật.
- Giọt thứ nhì niệm: Nam mô Pháp.
- Rồi trút hết tô nước niệm: Nam mô Tăng.
"Nam-Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát"
Ý nghĩa CAM-LỒ-THUỶ:
Nơi Lôi-Âm-Tự có một Cây Dương bao trùm cả LÔI ÂM, mỗi
chót nhánh của lá Dương có một giọt sương. Một giọt sương
là một sanh mạng của con người. Hễ giọt sương ấy rơi thì con
người phải tuyệt. Vậy phải đến LÔI-ÂM-TỰ lấy nước Cam lồ
(Bí pháp này phải luyện mới đặng).
Cách luyện Cam-lồ-Thuỷ:
Để chén ngay thiên Bàn, gát ngang nhành Dương liễu qua
miệng chén, đoạn lấy hai chén nước Âm Dương xáp lại cùng
nhau cho Âm Dương Ký Tế, nghĩa là hai mặt nước hiệp nhau
rồi đổ ngay giọt xuống chén mà niệm câu Chú này: "Cam lồThuỷ năng huỷ trược kiếp ô sanh oan nghiệp tội chướng chi
đoạ". Hễ dứt câu niệm thì phải ngưng giọt nước, đoạn tay trái
bắt ấn Hộ Pháp để chén nước Cam lồ trên Ấn; tay mặt cũng
bắt Ấn Hộ Pháp chụp lên miệng chén, co ngón tay giữa của
tay mặt vẽ bùa (.) trên mặt nước rồi buông ngón ra, truyền
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thần xuống mặt nước. Đoạn nhắm hai mắt định Thần, hễ thấy
Thiên Nhãn giáng ngay mặt nước thì tức cấp giựt tay ra, đừng
đứng đợi để tiêu Thiên Nhãn thì thất Pháp. Nước CAM LỒ đã
thành.

PHÉP TIÊN ĐẠO
E: The method of Taoist practises.
F: La méthode des pratiques Taoistes.
(Phép: Phương pháp, cách thức. Tiên đạo: đạo Tiên, Tiên giáo
là Tôn giáo dạy tu luyện thành Tiên. Đó là Đạo giáo của Đức
Lão Tử sáng lập, nên còn gọi là Lão giáo). Phép Tiên đạo
cũng chính là Tâm pháp tu luyện của đạo Tiên. Nay Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ là gồm cả Tam giáo qui nhứt, nên Tiên đạo là
một trong pháp tu của người Cao-Đài: dạy người biết "Tu chơn
dưỡng tánh". Tu chơn là gì? -Tu là sửa đổi cho được tốt đẹp
hơn, chơn là thật. Tu chơn là lối tu quyết tâm sửa đổi con
người của mình mỗi lúc một thêm tốt đẹp, thiện lương, chơn
chánh, không cần ăn ngon mặc đẹp, chức tước quyền hành
hay mão cao áo rộng, chỉ cốt đạt được mục đích quan trọng là
giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Ðây chính là con đường tu thứ
ba của Ðạo Cao Ðài.
Đây: "Cách thứ ba là cách Tu chơn hay là cách Tịnh luyện
cũng thế. Những người đi trong Cửu Phẩm Thần Tiên (nơi
Cửu Trùng Ðài) hay đi trong Thập Nhị Đẳng cấp thiêng liêng
(nơi Cơ Quan Phước-Thiện), khi mình nhận thấy là đã Lập
Ðức, Lập Công, Lập Ngôn rồi, hay là đã Thọ khổ và Thắng khổ
rồi mà còn sức nữa thì vào Nhà Tịnh để được Tu chơn. Nơi
đây, các vị đó sẽ học phương pháp luyện Tinh hóa Khí, luyện
Khí hóa Thần, tức là Tinh – Khí - Thần hiệp nhứt, là Huờn Hư
đó vậy". (Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp về Con đường
TLHS, trang 5)
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Dưỡng tánh là gì? Dưỡng là nuôi nấng, Tánh là bản thể của
Tâm, bên trong là Tâm, thể hiện ra ngoài là Tánh. Cho nên,
Tâm và Tánh, tuy Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháphai
danh từ khác nhau, nhưng sự tác động vẫn một. Cái bổn Tánh
của con người do Trời ban cho vốn lành "Nhơn chi sơ, Tánh
bổn thiện" nhưng vì thâm nhiễm mùi trần nên sanh lòng ham
muốn, làm cho Tánh biến đổi, trở nên không lành. Con người
cần nuôi dưỡng cái Tánh của mình cho được thiện lành như
thuở mới sanh ra, rèn luyện trau giồi cho ngày càng trở nên
linh thiêng sáng suốt, thì tự nhiên giao tiếp được với Trời, tức
là Nhơn Tánh được hiệp cùng Thiên Tánh. Như vậy cái Tâm
pháp tu luyện của đạo Tiên dạy về Tu chơn và Dưỡng Tánh.
Xem thế: Phương TU là luyện Tinh- Khí- Thần, ấy là phép tu
Tiên-Đạo. Lấy Đức làm nền tảng cho sự Thương yêu. Tu theo
Đạo Cao-Đài là tu nhập thế, tức nhiên:
- Hằng ngày hành theo tinh-thần Nhân Nghĩa; Phụng sự cho
chúng-sanh là tu theo Nho-Đạo.
- Nhưng đắc vào hàng Phật-Đạo (Bởi nếu đi theo Cửu TrùngĐài, đến tuyệt-phẩm là Giáo-Tông vào hàng Phật-vị; còn đi
theo Hiệp-Thiên-Đài đến tuyệt phẩm là Hộ Pháp cũng vào
hàng Phật-vị).

PHÉP THIÊN NHIÊN
Đức Hộ Pháp nói: "Chưa có một quyền-hành nào mà chia rẻ
trí-tuệ riêng ra hình-vóc của con người thì chưa có một quyềnnăng nào cả gan dám phân chia hình vật. Bởi vậy tinh thần và
hình thể vốn là hai bộ phận cần yếu trọng-hệ của kiếp con
người. Nếu chiếu theo phép thiên-nhiên thì đôi bên đồng một
bổn, hễ có xác không trí thì điên, nếu có trí không thân thì dị.
Đời là hình duy-vật, Đạo là bóng của trí-thức tinh-thần, vậy thì
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phép đời Đạo vốn đồng, cơ tạo thế phải có công Đời cùng
nghiệp Đạo."

PHÉP THƯƠNG YÊU
Phép hay pháp 法 là khuôn luật, luật pháp, phép tắc.
Phép Thương yêu hay Luật Thương yêu tức nhiên là Sự
thương yêu được làm thành điều luật, gọi là Luật Thương yêu.
Trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn giáng cơ mở Đạo kỳ
ba, có ký với nhơn loại một Hòa ước, gọi là Đệ Tam Thiên
Nhơn Hòa Ước, giao cho Tam Thánh Bạch Vân Động công bố
cho toàn nhơn loại rõ. (Hình Tam Thánh ở Tĩnh Tâm Điện nơi
Tòa Thánh Tây Ninh).
Nội dung bản Thiên Nhơn Hòa Ước gồm Tám chữ Nho: "Thiên
Thượng - Thiên Hạ 天上天下, Bác ái - Công bình 博愛公平 và
4 chữ Pháp: Dieu et Humanité – Amour et Justice.
Thiên thượng 天 上: Đức Chí Tôn (Dieu).
Thiên hạ 天 下: Nhơn loại (Humanité).
Bác ái 博 愛 (Amour): Rộng thương. Lấy tình yêu thương
chúng sanh để làm thành một điều luật, gọi là là Luật Thương
yêu. Đức Chí Tôn có dạy rằng: "Sự thương yêu là giềng bảo
sanh trong Càn Khôn Thế giái. Có Thương yêu nhơn loại mới
hòa bình, Càn Khôn mới an tịnh".
Và: "Sự Thương yêu là chìa khóa mở cửa Tam Thập Lục
Thiên, Cực Lạc Thế Giái và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự
Thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi".
Công bình 公 平 (Justice): Hay công chánh, là không nghiêng
không lệch bên nào, tức là không thiên kiến. Công bình được
dựng nên một quyền, gọi là Quyền Công chánh.
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Tóm lại, Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa Ước chỉ lấy bốn chữ BÁC ÁI
CÔNG BÌNH làm tiêu chuẩn cho Luật và Quyền: Đó là Luật
Thương yêu và Quyền Công chánh.
Nay, Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, vì Ngài mở Đạo
kỳ ba coi chúng sanh như những người học trò đến học Đạo,
nên Ngài thường tự xưng là Thầy gọi chúng sanh là Đệ tử.
Thánh giáo có dạy: "Nếu chẳng có một Đấng Từ bi lấy đức
háo sanh mở Đạo Tam Kỳ đặng vớt những kẻ hữu căn thì
toàn thế giới sẽ bị dần dần tiêu diệt
Người tu hành cũng phải học hỏi và thực hiện theo Sự
Thương yêu của Đức Chí Tôn, vì đó là một hành trang mang
theo trong ngày trở về với ngôi vị cũ.
Kinh Tắm Thánh có câu
"Công nuôi dưỡng nâng niu khổ nhọc,
"Phép Thương yêu cũng học nơi Thầy."

PHÉP TU VI
修微法
(Phép: Phương pháp, cách thức. Tu: sửa đổi cho tốt đẹp. Vi:
phần tế vi, nghĩa là rất nhỏ). Phép tu vi, nói cho thuận về văn
pháp thì phải nói là "tu vi pháp" là phương pháp sửa đổi cho
tốt đẹp từ những việc rất nhỏ nhặt trong tâm hồn, mà người
khác không thấy. Như tích Lưu Bị, một vị vua thời Tam Quốc,
hiệu là Hớn Chiêu Liệt, đã dạy con là Thái tử Lưu Thiện một
câu rất nổi tiếng mà nhân loại chưa quên được:
Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi
Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.

勿以惡小而為之
勿以善小而不為
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Giải nghĩa: Đừng cho việc ác nhỏ mà làm, Đừng cho việc thiện
nhỏ mà không làm
Kinh Nhập Hội có câu:
"Các con vốn trong vòng Thánh thể,
"Phép tu vi là kế tu hành."

PHÉP XÁC - PHÉP ĐOẠN CĂN - ĐỘ THĂNG
E: Mystery of deliverance.
F: Mystère de la dilivrance (đoạn căn)
- Phép xác (Phép: Phép thuật huyền diệu, vẽ bùa bắt ấn. Xác:
thể xác người chết) là Bí-pháp được Đức Hộ Pháp truyền lại
cho các Chức sắc hành pháp, dùng nước Cam Lồ tẩy rửa
Chơn Thần người chết cho được trong sạch, nhẹ nhàng.
- Đoạn căn (Đoạn: cắt đứt. Căn: là cái rễ như rễ cây) là cắt
đứt bảy dây oan nghiệt nầy, chỉ các sợi dây oan nghiệt ràng
buộc Chơn Thần người chết không cho xuất ra khỏi xác. Có
tất cả bảy dây oan nghiệt ràng buộc Chơn Thần. Phép Đoạn
căn là Bí pháp dùng để Chức sắc hành pháp cắt đứt bảy dây
oan nghiệt, làm cho Chơn Thần của người chết thoát ra khỏi
thể xác, trở về cõi Thiêng liêng Hằng sống được dễ dàng hơn.
- Độ thăng (Độ: cứu giúp. Thăng: bay lên, siêu thăng) là giúp
cho Chơn Thần được siêu thăng. Phép Độ thăng là Bí Pháp
giúp cho Chơn Thần người chết thuộc hàng Chức sắc, được
siêu thăng lên cõi thiêng liêng.
LUẬT: "Người Tín-hữu Cao-Đài nào giữ được 10 ngày chay
trong mỗi tháng đổ lên được thọ truyền bửu pháp tức là hưởng
được phép xác, cắt hết bảy dây oan-nghiệt. Linh hồn không
còn bị ràng buộc với thi hài bởi bảy dây oan nghiệt nữa nên
được xuất ra nhẹ-nhàng về cõi Thiêng liêng hằng sống."
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(Chú giải Phép Xác của Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh)
CHÚ GIẢI PHÉP XÁC
(Mystère de la délivrance)
Sự sống của con người do nơi Khí Sanh quang (Vialité) nuôi
nấng. Khí Sanh quang nơi mình chúng ta tụ tại bảy khiếu làm
nên điển lực. Hễ còn điển lực thì thi hài còn vận chuyển sanh
hoạt, dứt điển lực thì thi hài phải "bất động tử kỳ" (Inaction). Ai
cũng hiểu rằng: khi tử kỳ đã chí thì thi hài phải chịu một phen
đau đớn thảm khổ quá chừng, vì Phật Thích Ca biết cái sự
đau đớn ấy dường nào nên Ngài gọi là Tử khổ. Sự đau đớn
khởi ra từ ngày điển lực đã giảm hao tiều tụy, thi hài phải bịnh
hoạn mòn mỏi, vì điển lực đã yếu hấp thụ Sanh quang thì cái
sanh mạng của con người không còn phương bảo tồn đặng
nữa. Kể từ lúc năng lực mòn mỏi cho đến ngày tuyệt khí Sanh
quang là một thời gian dài ngắn tùy theo quả kiếp của con
người, chẳng một vị tu hành nào đã đạt pháp mà định đặng cái
thời gian ấy nỗi. Có nhiều kẻ đã chết mà cái năng lực Sanh
quang ấy hãy còn, chỉ còn mảy mún mà thôi, nhưng cái mảy
mún ấy nó làm cho cái dây điển lực truyền sự đau đớn của thi
hài lại với tâm hồn. Sự đau đớn ấy đã quá sức phàm tình để
hiểu. Ấy là một quả kiếp đáng ghê sợ.
Có kẻ hiểu rằng: Thi hài đã bị nứt nở tiêu hủy, dòi ăn, hôi thúi
mà tinh thần thoát ra không khỏi, rồi chịu sự đau đớn ấy cho
đến xương tàn cốt rụi mới thôi, ấy là một cái hình phạt thiêng
liêng oai nghiêm hơn hết. Hễ còn biết đau thì còn tưởng đến
mình, tưởng đến mình thì còn nhớ sự đời, nhớ sự đời thì còn
thương kiếp sống, thương kiếp sống thì còn chuyển kiếp luân
hồi. Vì Chí Tôn biết lẽ ấy là một lẽ đày đọa cả con cái của
Người, nên Người nhứt định dùng diệu pháp cắt 7 cái mối
năng lực gọi là Thất khiếu Sanh quang, phàm gọi là 7 dây oan
nghiệt, đặng cho chơn thần xa lìa xác tục, rồi cũng dùng diệu
pháp mà đưa vào cõi hư linh, mới rõ ràng là cơ tận độ. Ấy vậy,
làm PHÉP XÁC cốt yếu là tắm gội xác tục và hồn với giọt
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nước Cam Lồ, cắt đứt 7 dây oan nghiệt cho chơn thần lìa khỏi
xác, rồi đưa chơn thần vào cõi Hư linh; nghĩa là Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng, Tứ Đại Bộ Châu và Tam Thập Lục Thiên.
Trong Tam thập lục Thiên có Ngọc Hư Cung và Niết Bàn ở đó.
Trước khi làm phép, biểu sắm sẵn một cái chén, một nhành
dương, một cái kéo, và 9 cây nhang để trên một cái dĩa, rồi để
sẵn trên Thiên bàn. (Dùng chén ấy đựng nước Cam lồ).
1. Luyện Cam lồ thủy:
Người hành pháp đến trước Thiên bàn, xông hương hai bàn
tay và mặt mày mình, đoạn xông hương mấy món sắm để
hành pháp. Trong lúc xông hương phải niệm câu: "Vạn trược
tiêu tan, sanh khí phục hồi."
Xong rồi, lấy cái chén không để ngay Thiên bàn, lấy nhành
dương gác ngang miệng chén, rồi thỉnh hai chung nước Âm
Dương cúng trên Thiên bàn đặt hai bên cái chén không.
Đoạn người hành pháp đứng ngay trước Thiên bàn, định thần,
ngó ngay Thiên Nhãn, tay trái bắt ấn Hộ Pháp để ngay ngực,
lấy con mắt vẽ trong con ngươi Thiên Nhãn chữ (.), lấy chơn
trái vẽ dưới đất chữ (.), chơn trái đứng trên chữ ấy, chơn mặt
ký chữ (.) vào chơn trái, gọi là đạp Đinh Giáp.
Hai tay cầm hai chung nước Âm Dương kè xáp lại nhau cho
Âm Dương ký tế, hai mặt nước hiệp nhau, rồi đổ ngay giọt
nước xuống chén không, vừa niệm câu: "Cam lồ thủy năng
hủy trược kiếp ô sinh oan nghiệt tội chướng chi đọa." Hễ dứt
câu niệm thì phải ngưng giọt nước.
Đoạn tay trái bắt ấn Hộ Pháp, lấy chén nước Cam lồ để lên
trên ấn, tay mặt cũng bắt ấn Hộ Pháp để lên trên miệng chén,
niệm danh hiệu Hộ Pháp, co ngón tay giữa vẽ lên mặt nước
bùa (.). Trong lúc vẽ bùa thì khi viết 3 chữ (.) thì niệm: "Nam
mô Cao Đài Tiên Ông" và khi vẽ 3 vòng vô vi thì niệm tiếp:
"Đại Bồ Tát Ma Ha Tát." Vẽ xong thì buông ngón tay và xòe
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bàn tay úp trên miệng chén, nhắm con mắt lại truyền thần
xuống mặt nước. Khi thấy Thiên Nhãn giáng ngay mặt nước
thì tức cấp rút tay ra, đừng để tiêu Thiên Nhãn mà thất pháp.
(Nhớ vẽ 3 chữ (.) liên tục nối đuôi liền nhau.)
Nước Cam lồ thủy đã luyện thành.
(Muốn luyện con mắt thấy Thiên Nhãn thì hằng ngày phải tập
ngó ngay Thiên Nhãn cho lâu, trụ thần vào đó, rồi nhắm mắt
lại mà vẫn còn thấy Thiên Nhãn).
2. Tạo Bửu pháp Đoạn căn: Đốt 9 cây nhang, kiểm điểm coi
cháy đủ 9 cây đều hết, cho đủ Cửu tiêu, tượng trưng Cửu
Thiên Khai Hóa. (Hễ thiếu 1 cây là thất pháp). Cầm 9 cây
nhang ở tay mặt, tay trái lấy cái kéo, ngón tay cái và ngón giữa
xỏ vô hai lỗ kéo, xòe miệng kéo đưa đứng lên, ngón tay trỏ để
ngay chỗ miệng kéo, cho đủ 3 chấm: Phật, Pháp, Tăng. Hai
chơn vẫn đạp Đinh Giáp trên chữ (.). Đưa cái kéo lên ngay
Thiên Nhãn, nhắm cho Thiên Nhãn lọt ngay kẽ miệng kéo.
Định thần, cầm 9 cây nhang vẽ chữ (.) ngay con ngươi Thiên
Nhãn. Bửu pháp đoạn căn (cái kéo) đã tạo thành.
3. Hành phép xác: Phải có một người phụ lễ bưng các món
Bửu pháp đã tạo thành đứng gần. Người hành pháp đến đứng
trước đầu quan tài, định thần, lấy con mắt vẽ chữ (.) ngay trên
đầu người chết. Khởi xướng đọc kinh Cầu Siêu. Khi đồng nhi
tiếp đọc kinh thì người hành pháp, tay trái bắt ấn Hộ Pháp, lấy
chén nước Cam lồ để ngay trên ấn, tay mặt lấy nhành dương
cầm chỉ Thiên. Đứng định thần thế nào cho không còn thấy cái
hòm, mà là thấy ngay cái thây của kẻ chết. Nhúng nhành
dương vào chén nước Cam lồ, rải lên khắp mình người chết.
Khi đi giáp vòng trở lại chính giữa ngay đầu quan tài, đứng tiếp
tụng kinh với đồng nhi cho tới mãn hiệp kinh lần nhứt.
4. Hành phép Đoạn căn: Người hành pháp đứng ngay đầu
quan tài, khởi tụng kinh Cầu Siêu lần thứ nhì. Khi đồng nhi tiếp
đọc thì lấy cái kéo cầm đưa ngay đầu quan tài. Đứng định thần
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cho không còn thấy cái hòm mà thấy thây người chết. Đi vòng
quanh cắt hết 7 sợi dây oan nghiệt nơi: (1) trên đầu ngay mỏ
ác (nê huờn cung), (2) ngay trán, (3) ngay cổ, (4) ngay tim, (5)
ngay hông bên trái, (6) ngay dạ dưới, (7) ngay xương khu.
Trong lúc cắt, phải tưởng cái cắt mà thôi, chớ đừng tưởng cái
kéo. Cắt xong thì trở lại chỗ cũ, đứng trước đầu quan tài, trao
cái kéo cho người phụ lễ, rồi tiếp tụng kinh với đồng nhi cho
đến mãn hiệp kinh thứ nhì.
5. Hành pháp Độ thăng: Người hành pháp đứng ngay đầu
quan tài, khởi tụng kinh Cầu Siêu hiệp ba. Khi đồng nhi tiếp
tụng kinh thì người hành pháp, tay trái bắt ấn Hộ Pháp để
ngay ngực, tay mặt cầm 9 cây nhang đưa ngọn lửa ngay đầu
quan tài. Định thần cho thấy thây người chết, hoặc nằm hoặc
ngồi. Cầm 9 cây nhang vẽ bùa chữ (.) ngay trên thây kẻ chết
hoặc nằm hoặc ngồi. Truyền thần vô 9 cây nhang, cầm đưa
ngay nguyệt cung (cái kiếng gắn trước đầu quan tài), định
thần, kêu tên họ người chết một cách oai quyền, triệu chơn
thần biểu lên ngồi trên 9 mũi nhang mà đưa lên hư không. Hễ
thăng thì lên, còn trầm thì đọa. Xong rồi giao 9 cây nhang cho
người phụ lễ và đứng tiếp tụng kinh với đồng nhi cho đến mãn
hiệp ba. Dứt kinh thì niệm Câu chú của Thầy ba hiệp. Hết
HÀNH PHÉP XÁC
Trước khi hành phép Xác biểu sắm sẵn một cái chén, một
nhành dương, một cái kéo và 9 cây nhang. Dùng chén ấy
đựng nước Cam-lồ. Đoạn vẽ bằng con mắt trong con ngươi
Thiên Nhãn chữ (.) vẽ dưới chơn trái của mình chữ (.) vẽ trên
đầu người chết chữ (.)
Phải có một người phụ lễ cầm cả một món Bí-pháp theo mình,
đứng ngay đầu hàn rồi chính mình người Hành pháp phải
xướng đọc BÀI CẦU HỒN. Khi Đồng Nhi đã tiếp đọc rồi thì tay
trái bắt ẤN HỘ-PHÁP để chén nước Cam lồ lên. Tay mặt cầm
nhành dương liễu ngay lên Trời gọi là "chỉ thiên", định Thần
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thế nào thấy thây kẻ chết cho rõ rệt, chớ không đặng phép
thấy hòm. Nhún nhành Dương vào Cam-lồ-Thuỷ mà rải cùng
thi hài ấy. Hễ mỗi phen rải thì phải niệm câu Chú: "Cam Lồ
thuỷ năng huỷ trược kiếp ô sanh oan nghiệt tội chướng chi
đoạ".Hễ cái Thần mình biết nước Cam-lồ rửa cùng mình của
kẻ chết thì thôi (đừng thấy cái hòm trước mắt đó mà cứ rải
nước thì không ăn thua gì ráo). Đi giáp vòng ra chính giữa đầu
hàn, tiếp tụng kinh với Đồng nhi cho mãn hồi thứ nhứt.

PHÉP XƯNG TỘI
Đức Hộ Pháp nói: "Nhứt là Công-giáo có phép xưng tội là một
Bí Pháp, nhưng ta không hiểu tại sao Chí-Tôn lại không truyền
chơn-pháp.
Ta nghĩ, có lẽ Đức Chúa Jésus-Christ đã ban quyền cho
những đại-diện của Ngài tức là người cầm quyền Hội Thánh
có đủ năng-lực xá tội, nhưng trong hai đàng là kẻ xá tội và kẻ
xưng tội; cũng có lẽ có người không thực tâm xưng tội, hoặc
người không xứng đáng là người xá tội. Nếu xét ra người đến
xưng tội và người xá tội cũng đều là phàm cả, chưa biết người
này có xá tội được cho người kia chăng? Thảng không đủ
quyền tha tội càng thêm mang tội hơn nữa. Hễ có tội tức là có
hình, có hình tức có phạt, có phạt phải thành án, mà án tiêu
mới hết tội. Nên hễ có tội thì phải trả, mà có trả rồi thì hết tội".
(Đức Hộ Pháp 1-7 Mậu Tý 1948)

PHÊ CHUẨN
批准
E: To ratify.
F: Ratifier.
Phê là xác định và ghi ý kiến đúng sai, thuận hay bài bác
(chấp thuận không sửa đổi, y phê). Phê chuẩn là trường hợp
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giấy tờ đã dâng lên đến tột phẩm rồi để vị đứng đầu xét nét
quyết đoán. Và khi giấy tờ đã được phê chuẩn rồi thì cứ ban ra
mà theo đó thi hành, không còn ai có thể phản kháng được.
Xem Nghị định số 100 nêu trên: "Chiếu theo vi bằng Đại Hội
các cơ quan Chánh Trị Đạo ngày 28-08-1950 đã được sự phê
chuẩn của Đức Hộ Pháp".

PHÊ DUYỆT - PHÊ KIẾN
E: To approve.
F: Approuver.
(Phê nghĩa như trong phê chuẩn; Kiến : thấy, Duyệt : xem)
Phê kiến đồng nghĩa phê duyệt. Phê kiến nghĩa là có thấy
đúng, không có điều gì sai. Giấy tờ đã được phê kiến rồi, có
khi còn phải dâng lên bực tối cao để được phê chuẩn, có khi
phê kiến là đủ trả xuống mà ban hành ra.
Xem Nghị định số: 15/NĐ do Trưởng ban Quản trị và Khảo
cứu được Tham Mưu Trưởng, TM. Thiếu Tướng Tổng Tư Lịnh
Phê kiến đã được ban hành.

PHẾ BẠCH NGỌC KINH, HUỲNH KIM KHUYẾT
Lòng thương của Đức Chí-Tôn - Đại Từ Phụ khi thấy chúng
sanh quá đau khổ nên Ngài giáng trần mở Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ, Đức Ngài cũng muốn rời bỏ hết cả Bạch Ngọc Kinh
và Hùynh Kim Khuyết đặng độ rỗi chúng sanh.
Ngày 20-11-Bính Dần (Vendredi 24-12-1926)
Đức Chí-Tôn giáng cơ: "Các con ôi! Nếu nói rằng Thầy đã
nhiều cực nhọc từ ngày khai Đạo đến chừ, Đạo đặng phổ
thông mau chóng dường này thì đáng lẽ Thầy mừng cho các
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con lắm mới phải, sao Thầy lại buồn? Các con ôi! Các con đã
chịu lắm khổ-não nơi biển trần này từ mười ngàn năm rồi, đã
ở dưới quyền Tà-quái áp chế, vì vậy mà Thầy phải phế hết
Bạch Ngọc-Kinh, Huỳnh-Kim-Khuyết giáng trần độ-rỗi các
con, chớ chi Thầy đến mà làm giảm bớt sự khổ-não các con
chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào còn lập Tân-luật ràng buộc các
con thêm nữa, vì cớ mà Thầy buồn! Thầy tỏ thật, các luật-lệ
Thầy khiến các con hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh
hưởng về Thiên-phong Phật-sắc của các con nên Thầy buộc
mình cam chịu vậy. Chẳng luật-lệ thì là trái phép, mà trái phép
thì thế nào vào Bạch Ngọc-Kinh cho đặng. Vậy các con gắng
làm phận-sự cho hoàn toàn rồi có Thái-Bạch giáng cơ sửa
Luật.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Cao Đài tá thế đến phàm gian,
Bạch Ngọc, Huỳnh Kim cũng chẳng màng.
Chìu lụy đòi phen xem quá tục,
Nghĩ không đổ lụy phải cười khan.
Cười khan mà khóc bởi thương bây,
Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
Biết phận già không chờ chống gậy,
Nương theo con dại mới ra vầy!

PHẾ NỮ PHÁI
(Phế; bỏ ra, không chấp nhận; Nữ phái: là người phái nữ)
Lúc đầu Nữ phái thờ-ơ với trách nhiệm, nên Đức Chí-Tôn định
không phong phẩm tước cho Nữ phái, nhưng về sau Thầy mới
giao cho Đức Lý phong phẩm chức sắc cho phái Nữ và đồng
thời nhờ sự cầu xin của Phật Quan Âm cùng sự bảo lãnh của
Bà Nữ Đầu Sư Lâm-Hương-Thanh nữa.
(Trích y Thánh-ngôn của Giáo-Tông Lý Thái-Bạch)
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Nữ-Phái vốn của Đức Lý Giáo Tông lập thành:
Hộ Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh Phối Sư HƯƠNGTHANH rằng: Muốn phế Nữ-phái, song con cũng đồng con,
hễ bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ; Nam Nữ vốn như
nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ-phái buổi lập Pháp ChánhTruyền, chẳng hiểu có điều chi huyền-bí với Thầy cùng NgọcHư-Cung nên Thầy mới đành lòng nói ra lời ấy, rồi lại cam
lòng để cho Đức Lý Giáo-Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi
luật-lệ Thiên điều hay chăng? Hễ càng suy-nghĩ lại càng thêm
sợ hằng ngày. Xem lại Nữ-phái không biết trau-giồi trí thức
đặng làm trách-nhậm cho xứng vị mình, thì lại càng âu-lo hơn
nữa! Chính mình Cao Thượng-Phẩm mới giáng Cơ nói rằng
nhờ Ngài cầu xin tha-thứ cho Nữ-phái nơi Ngọc-Hư, bằng
chẳng thì đã bị phế; xin chư Đạo-Tỷ để dạ lo lấy phận mình."

PHẾ ĐỜI HÀNH ĐẠO
E: The abolishment of the lay life for the religious life.
F: L’abandon de la vie laïque pour la vie religieuse.
(Phế là ngưng, bỏ ra, Đời là việc mưu sinh hằng ngày, có tính
cách tư riêng, thuộc gia đình, cá nhân. Hành Đạo là làm việc
Đạo, tức là lo việc đạo pháp là việc chung cho Tôn giáo).
Nghị Định thứ năm của Đức Lý Giáo Tông dạy:
-Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải PHẾ
ĐỜI HÀNH ĐẠO
-Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới
đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng
dự vào chánh trị của Ðạo.
-Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng
10 năm Canh Ngọ.
Tuân thủ Nghị định Chức sắc phế đời hành Đạo:
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"Chúng ta phải nhìn nhận đầu công khai Ðạo của Ðức Cao
Thượng Phẩm vì nếu thiếu bàn tay xây dựng của Người để
chấp cơ cùng Ðức Hộ Pháp thì:
- Ðâu có Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
- Ðâu có Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ.
- Ðâu có Hội Thánh và các Cơ Quan trong Ðạo.
- Ðâu có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.
- Ðâu có Ðại nghiệp hiện giờ cho Nhơn sanh thừa hưởng. Ðức
Cao Thượng Phẩm có tánh cao thượng và cương quyết, nên
khi nhận chân được mối Ðạo Trời thì Người nghe theo tiếng
gọi Thiêng Liêng, phế đời hành Ðạo liền, mặc dù lúc đó ông
đang là một vị Công chức. Tuy Ðạo khai ngày 14 tháng 10
Bính Dần (1926) mà thực sự Ðức Cao Thượng Phẩm đã ngộ
Ðạo từ năm Ất Sửu (1925) vì các Ðấng đã mượn bàn tay
Người mà mở Ðạo bằng cách Xây bàn từ năm ấy.

PHẾ PHẬN
废分
E: To be neglectful in one’s duties.
F: Être négliment dans ses fonctions.
Phế phận 废分: bỏ bê phận sự, không làm tròn trách nhiệm
giao phó.

PHẾ VỊ
废位
Phế vị là từ chối chức vị hiện có của mình, là có tội.
Căn cứ vào Lời Phê sau đây của Đức Hộ Pháp, do Tờ đề
ngày 03-11-Canh Dần (1950) của ông Nguyễn Văn Thế và 16
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vị nữa đồng đứng dâng cả công quả của mấy vị ấy để chuộc
tội cho ông Võ Văn Đợi là Sư huynh của họ tu theo Đạo núi:
"ĐỢI bị phế vị là nó dám từ chối Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng
Liêng, ngày nay theo Thiên điều thì nó phải tái kiếp mà hành
đạo lại, nếu nó đặng ở Thanh Tịnh Đại Hải mà tu hành nơi cõi
Hư linh cũng là may phước cho nó, còn Quyền thiêng liêng
thưởng phạt là do quyền Ngọc Hư Cung, có phải của Bần Đạo
đâu mà xin Bần Đạo. Còn dâng công quả cho ĐỢI chỉ có vợ
con của ĐỢI mới đặng. Còn mấy em, ai thèm đâu mà dâng."
[HỘ PHÁP (ấn ký)]

PHẾ VONG
废忘
Đức Hộ Pháp nói: "Các Tôn-giáo thuyên về mặt vô-vi, phế
vong hình thể, tức nhiên là đảng-phái của tinh-thần, lại cũng
có nhiều Tôn giáo khác bị xu-hướng hữu-hình, còn vô-vi thì
vong-phế là tức nhiên làm môn-đệ của thuyết duy-vật đã đành.
Hai đảng-phải ấy đương đấu, đương tranh, đặng bịa vào
miệng thế tình những lẽ tà nỗi chánh. Cũng vì do nơi vật-chất
với tinh-thần gây đã lắm điều quyền-biến".

PHỆ HẠP Quẻ 21. Quẻ Hoả Lôi Phệ Hạp
Quẻ 21. Quẻ Hoả Lôi Phệ hạp 火 雷 噬 嗑
Tượng: Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài
Quẻ này là quẻ Hoả-Lôi Phệ-Hạp. Ly thượng là ngoại Ly.
Chấn hạ là nội Chấn. Ly vi Hỏa, Chấn vi Lôi, nên tên quẻ đọc
là Hoả Lôi Phệ Hạp. Biệt số: 34.
Theo thứ tự quẻ, vì sao sau quẻ Quan lại tiếp đến quẻ
Phệ-hạp?
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- Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Quan tiếp lấy quẻ Phệ-hạp là
vì hễ vật lý cũng như nhân tình tất phải có khả quan rồi sau
mới có chốn hợp, khả quan nghĩa là xem được. Do vậy, sau
cùng mới cắn để hợp. Ý nghĩa sắp đặt tên quẻ rất là rộng rãi:
Chữ phệ 噬 là cắn, Hạp 嗑 là hợp. Phệ-hạp ví như giữa 2 hàm
răng có vật cản, phải cắn đứt mới ngậm được.
Tượng quẻ là cắn, có câu môi hở răng lạnh. Người nuôi thân
xác phải ăn, lúc ăn cắn cho đứt ra, nhai kỹ nuốt vào, thức ăn
tiêu đi và biến thành máu mà nuôi lấy cơ thể.
Phệ-hạp: Trên dưới có hai hào Dương cứng tượng hai hàm
răng, ở giữa có ba hào Âm, xen vào có Tứ dương, là vật cứng,
muốn cho hai môi ngậm lại thì phải cắn sao cho hào bốn biến
thành Âm (vật cứng đã xuống hệ tiêu hóa) để quẻ
hạp bây giờ biến ra quẻ Sơn Lôi Di
dưỡng về vô hình ấy là tinh thần.

Phệ

có nghĩa là nuôi

Môi hở là vì thức ăn (hào Cửu Tứ) còn đầy trong miệng, tức
chưa tiêu-hóa, không lợi. Hoặc vì vật này không thể nuốt trôi
rồi cũng phải cho ra mà thôi. Suy ra, trong một gia-đình, trong
nước có sự ngăn cách, trong nền Đạo mà nếu có người cảntrở, ngăn cách để làm cho nội bộ bất-hòa, xào-xáo, cuộc sống
bất ổn thì người chủ gia-đình phải giữ đạo cho công-bằng, Thế
nên, trong nước phải có Hiến pháp, có pháp-luật, tùy từng tội
mà gia-giảm, mà nhất là phải hợp lòng dân để giữ luật côngbình thì nước mới trị.
Sau cuộc Quan là xem cái sáng trung-chính, theo đường
chánh đại quang-minh rồi mới đến hợp với nó, phải diệt-trừ đi
để đến sự hòa-hợp, toàn-thiện, nên sau quẻ Quan tiếp đến
quẻ Phệ-hạp là vậy.
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Tây-phương có câu "Không hoa Hồng nào là không có gai" (Il
n‘y a pas de rose sans épines). Trong một nước muốn có sự
hòa-hợp thịnh-trị, thì phải có pháp luật nghiêm minh để trừ
những sự ngăn-cách.
Muốn tới chỗ đại-quang-minh của đạo-đức, như Đức Chúa
Jésus phải hết sức diệt trừ quỉ Satan. Đức Thích-Ca phải diệttrừ bọn Lục-tặc. Phải có nghị-lực, có những lợi-khí sắc-bén để
diệt-trừ những sự gay-go trở ngại trên đường, hầu mới mong
tiếp đến quẻ Phệ-hạp.
Trong cửa Đạo Cao-Đài ngày nay, người thay thân cho ChíTôn là bảo hộ luật pháp và giữ chơn truyền cũng là để "Trừ tà
diệt mị hộ chơn truyền". Thế nên:
Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài:
Đức Hộ Pháp vâng lịnh Đức Chí-Tôn nắm quyền Chưởng
Quản Hiệp Thiên Đài tức là nắm pháp luật Đại Đạo là Quyền
Chí-Tôn tại thế. Đức Ngài nói trong:
BẢN TUYÊN NGÔN (ngày 23-3-1956)
"Chủ quyền của Đạo còn thì Đạo mới còn, chủ quyền của Đạo
mất thì Đạo phải mất". Đức Chí Tôn đến để lập Thánh Thể của
Ngài tức là Hội Thánh, cốt để thay hình thay xác của Ngài
đặng làm Anh, làm Cha, làm Thầy của toàn con cái yêu dấu
của Ngài, thì quyền hành Thiêng liêng ấy phải đặng tôn kính
mới bảo thủ sanh tồn của Đạo; ngược lại là ta vô tâm theo
đuổi uy quyền tức tìm phương diệt Đạo.
Nếu cả mấy Bạn, mấy Em, mấy Con từ trên xuống dưới, biết
thương Bần Đạo là một kẻ tượng trưng cái khối ưu ái vô biên
của Đại Từ-Phụ và Đại Từ Mẫu thì Bần-Đạo gởi cả sự ưu ái ấy
nơi lòng của mỗi người hầu hoà thuận cùng nhau đặng đủ
phương bảo tồn luật Đạo".
mồng 1 tháng giêng năm Mậu Tý (dl. 10-02-1948)
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Trách-vụ của Người đứng trong trời đất
Phải đạt đức làm Chúa
"Con người sanh ra phải biết trách vụ của mình, trong tiểu gia
đình hay đại gia đình cũng vậy. Người ở gia đình chỉ xưng
mình là con, vì cớ Jésus Christ chỉ xưng mình là con của
Người (le fils de l'homme).
Ôi! Chỉ làm người mà được thành nhơn thì hiểu giá trị của nó
thế nào? Văn-minh Nho-giáo hiểu giá trị làm người ấy khó
khăn lắm, khó mà minh biện được: "Vi nhơn nan, vi nhơn nan"
(làm người khó, làm người khó). Tố tố vi nhơn nan (làm người
rất nên là khó).
Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia đình là khó
khăn lắm, mà hễ làm người để dìu đỡ được gia đình, tức là
Chúa gia đình đó;
Mình là người mà nâng đỡ được quốc vận, là Chúa của quốc
gia.
Giờ ta thử hỏi: Một nền Tôn-giáo đem tâm lý loài người hiệp
một lại là một điều đứng trên cái mức đại gia đình đó. Làm
người chủ xứng đáng của gia đình đã là khó, làm người chủ
xứng đáng của quốc gia lại càng khó, rồi làm người chủ xứng
đáng của một nền Tôn-giáo không phải dễ. Hễ làm chủ được
xứng đáng, thì đối với nhơn quả, ta chỉ có nhơn mà không còn
quả nữa.
Người đã đem thân nầy ra làm Chúa gia đình, không còn là
mình nữa mà là bậc tiền bối; Người đáng là người Chủ của
một nước là bực Thánh nhơn, Người đáng là người Chủ một
Tôn-giáo ấy là vị Phật.
Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một Tôn-giáo nào được gọi là
Chánh-giáo, thì Tôn-giáo đó phải đủ yếu-điểm tạo nên người
chủ của nó đặng dìu đỡ các phần tử của Ðạo ấy, đủ hạnh
kiểm, đủ quyền năng. Phải cao thượng hơn sự thường tình, đi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho vững trên con đường hằng sống mới xứng đáng là Chủ
của Ðại gia đình Càn Khôn Võ Trụ.
Cả phương pháp không mực thước quyền hành để đạt đến địa
vị Chúa một Tôn-giáo thì không phải chánh đạo. Ta đã thấy
gì?
Ðạo Cao Ðài có không? Ta suy xét coi: Có hẳn! Nếu con
đường ấy, kẻ nào cố gắng thì nên người làm Chúa nền Tôngiáo của Chí-Tôn đã tạo sẵn, có mực thước, chuẩn thằng,
phép tắc, để cho người ấy lập nên địa vị". (Mồng 3 tháng giêng
năm Mậu Tý (dl. 12-02-1948)

PHI ÂN BẠC NGHĨA
非 恩 薄 義
E: Ungrateful.
F: Ingrat.
Phi ân bạc nghĩa là không nhớ đến ơn huệ đã hưởng nhờ mà
lại còn đối xử tệ bạc. Thành ngữ nầy còn nói là: Vong ân bội
nghĩa.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Kẻ nào phi ân bạc
nghĩa, bất hiếu bất trung là chơn linh hạ tiện,.

PHI CẦM TẨU THÚ
E: The winged animals and the quadrupeds.
F: Les volatiles et les quadrupèdes.
Câu 12 trong bài U-Minh-Chung có câu: "Phi cầm điểu thú la
võng bất phùng".
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PHI LỄ VẬT THỊ, PHI LỄ VẬT THÍNH,
PHI LỆ VẬT NGÔN, PHI LỄ VẬT ĐỘNG
Đức Khổng Tử bảo Nhan Uyên là người đã hiểu rõ đạo Nhân
hơn người là do Lễ: "Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật
ngôn, phi lễ vật động". Nghĩa là không phải Lễ chớ nhìn,
không phải Lễ chớ nghe, không phải Lễ chớ nói, không phải
Lễ chớ làm. Tức nhiên dùng Lễ để giữ tình cảm thích hợp đạo
Trung dung: Dùng Lễ để giữ tình cảm của mình không cho thái
quá mà cũng không cho bất cập, theo đúng đạo Trung Dung.
Nhờ vậy, thể xác và tinh thần của con người được quân bình,
hành động lúc nào cũng được sáng suốt và chừng mực.

PHI LÝ
非理
E: Irrational.
F: Irrationne.
Đức Hộ Pháp nói; "Chúng ta thấy các nền Tôn Giáo đương
nhiên bây giờ có nền Tôn Giáo nào phụng sự cho chúng sanh
không? Có nền Tôn Giáo nào làm tôi tớ cho chúng sanh đặng
giải khổ cho chúng sanh hay chăng? Quan sát coi. - Chưa có!
Chúng ta ngó thấy chúng ta có một điều tức cười hơn hết là họ
ngồi gõ mõ đánh chuông mà họ nói giải khổ cho chúng sanh.
Sanh trước cái đã, là mực thước đi từ khuôn khổ của nó nếu
nói phi lý không quan sát được, không thể công nhận được,
nhưng đương nhiên chúng ta đã thấy gì?"
Kinh Sám Hối có câu:
"Chớ quấy tưởng luân-hồi phi lý,
"Mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy."
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PHI NGÃ
非我
E: Non-ego.
F: Non-moi.
Phi: Không, chẳng phải, sái quấy. Ngã: ta. Phi ngã là cái ngoại
tại, không phải ta, tức là sự vật ngoại giới, đối lập với Bản ngã.
Thí dụ: Tri giác một vật là biết phân biệt đâu là Bản ngã, đâu là
Phi ngã.
Phi ngã đồng nghĩa: Vô ngã.

PHI NHÂN
非仁
Đây là điều ba trong 10 điều Khuyến tu của Đức Chí-Tôn:
Ðiều thứ ba: Vẹn tròn hạnh đức,
Tuy bán buôn cực khổ tảo tần;
Ðủ công nuôi nấng tấm thân,
Ðừng ham những chuyện phi nhân gạt lường.
Dầu tiền bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi!
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn.

PHI PHÀM - PHI THƯỜNG
E: Extra ordinary.
F: Extra ordinaire.
Đức Hộ Pháp nói: "Ở đời, mọi sự đều giả, cho đến mảnh thân
của chúng ta cũng không được tồn tại. Nếu ai đã mê theo
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đường danh bể hoạn hiện thời thì tất nhiên họ sẽ chuốc lấy sự
mất ở ngày mai; chỉ những kẻ đi tìm sự mất ở đời và sớm dắt
mình vào khuôn khổ vị tha, bản tâm luôn luôn sẵn sàng phụng
sự cho người đời, kẻ nghèo, kẻ đau, kẻ yếu, mới được còn
mảy may mà thôi. Giá trị cùng chăng, quí trọng cùng chăng là
do nơi hành động phi phàm hay cùng không phi phàm đó
thôi."
Đức Hộ Pháp thuyết ngày 18-5 Qúi Tỵ (1953).
"Cảnh thế gian nầy là cảnh đau khổ, họ muốn cho các vị Giáo
Chủ của họ phi phàm, họ bày ra nhiều cái thuyết thần thoại,
giờ phút nầy làm cho khoa học phải trợn tráo đánh đổ về cái lý
lẽ ấy, đánh đổ rất khoa học, không lẽ gì chối cải
được….Huống chi cái luật tạo đoan phải có cha mẹ, có âm
dương của cha mẹ sản xuất cái nhơn hình của chúng ta.
Thành thử Đức Thích Ca cũng sanh như ai kia vậy. Những
tiền căn của Ngài cao siêu, hàng phẩm của Ngài tới Phật vị
cho nên sáng suốt khôn ngoan của Ngài phi phàm hơn nên cả
nước Tích Lan đều gọi Ngài là Mâu Ni tức là một vị hiền triết
vô đối của họ. Họ tôn tặng chức tước, họ tôn tặng Thích Ca
xứng đáng quá chừng. Cũng như Đức Chúa Jésus nhờ thiên
căn sáng suốt, thành thử ta gọi Ngài là Le Saint de Saints (Một
vị Thánh trên các Thánh). Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử cũng
thế, các vị ấy do nơi tiền kiếp phi phàm mà thôi"
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn trả lời câu hỏi của Đức Hộ Pháp
về Thầy khai địa cầu Thần thông thế nào?
CƠ của Đức Nguyệt Tâm đáp:
Xem chất ngất ngàn hơi hắc ám,
Trông đìu hiu lặng lẽ phi phàm.
Lạnh lùng nào rõ Bắc Nam,
Một vùng âm khí bao hàm xung quanh.
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PHI THƯỜNG
非常
(Phi là không, Thường là bình thường) là đứng trên mực bình
thường; tuy rất dễ nhưng không thực hiện được. Ví như ăn
chay mười ngày theo Luật định là việc khó, nhưng trường
chay là một việc phi thường. Bởi vì cũng là ăn chay nhưng
đàng này phải giữ đến trọn đời.
Ngày 21-2-Bính Tuất (dl 24-3-1946). Đức Lý Đại Tiên nói:
"Lão cho chư Hiền Hữu hiểu rằng: Cơ bí mật của Thiên điều
không khi nào đi đôi với cuộc thế, mắt phàm của đời không
phương đoán được đâu. Tuy trước mắt chư Hiền Hữu coi như
thất bại, hiển nhiên, nhưng mà cơ mầu nhiệm huyền bí thiêng
liêng cho là kết cuộc, y như luật định của Thiên điều, Tam
Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma hồn quỉ xác cho
tiêu tận rồi đến lúc phục hưng nền độc lập một cách phi
thường. Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa làm ích nước
lợi dân sau nầy, nước nhà bền vững, cơ Đạo cũng do đó lan
tràn truyền khắp cả ngoại bang. Chư Hiền Hữu cứ yên tâm lo
sắp đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng dụng. Ngày
cận đây, chẳng phải xa đâu, nhưng cơ thành lập một cách bất
ngờ, toàn cả nước Nam không ai biết trước được. Chư Hiền
Hữu cứ vững lòng lo tròn phận sự. Có Lão và Tam Giáo đồng
thời chuyển xây cho mau thành tựu. Lão hứa chắc chắn với
chư Hiền Hữu một lần chót nữa là: Không ai dưới thế nầy toan
phá hoại nền Đạo của Đức Chí Tôn được, mà sự độc lập của
nước Nam đã có tiền định trước. Chư Hiền Hữu ráng lo thì
nên được việc, không có điều chi xảy đến cho nền Đạo lộn xộn
đâu mà chư Hiền Hữu lo ngại.
Cơ đời sắp đổi biến nay mai thì sự độc lập chẳng cần cầu
cũng có, lo chi cho nhọc trí. Thôi, Lão chỉ sơ cho chư Hiền
Hữu đủ đức tin để tuân theo lời của Lão mà thi hành phận sự
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thì nên việc." Đức Quyền Giáo Tông cũng quả quyết "Cơ Đạo
của Chí Tôn, bước qua năm 26 sẽ phát triển lên cao thượng
một cách phi thường, làm cho dân tộc Việt Nam đều ngạc
nhiên và chủ tâm hưởng ứng."
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Ngồi trông con đặng phi thường,
"Mẹ đem con đến tận đường Hằng sanh."

PHI TƯỚNG LỄ
Đức Hộ Pháp nói: "Khi nhạc trổi, cả thảy phải im lặng, hiến cả
âm thinh sự bí mật ấy gọi là Phi Tướng Lễ, chủ ý là trình tấu
với Ðức Chí Tôn rằng: Các con biết được mầu nhiệm nguyên
căn của Cha lành muốn cho các con nối nghiệp theo một
khuôn phép trường tồn. Lễ đó trọng hệ như dâng Tam Bửu
vậy". (TĐII/80)

PHI TƯỞNG ĐÀI
非想臺
Đức Hộ Pháp trấn Thần Thiên Nhãn trước Phi Tưởng Đài.
Đức Ngài ra đi thẳng lại Đền-Thánh là 9 giờ 28 phút.
Ngài đứng ngay trước Đền-Thánh, ngó ngay Thiên Nhãn trước
Phi Tưởng Đài rải Cam Lồ Thủy và cầm bó hương hành pháp
Trấn Thần. Ý nghĩa là: "Từ đây, Đức Chí Tôn hằng để Mắt dìudẫn con cái của Ngài và mong mỏi được vui thấy con cái của
Ngài về chầu Ngài nơi Bạch Ngọc Kinh, sau khi làm tròn nhiệm
vụ Thiêng liêng của Ngài phú thác."
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PHI TƯỞNG THIÊN
非想天
Phi Tưởng Thiên 非想天 Theo Di Lặc Chơn Kinh, Phi Tưởng
Thiên là một từng Trời do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản.
Chơn hồn vừa đến thì cảm nhận được hơi thơm tho ngọt ngào
của rượu Tiên bốc mạnh lên. Đặt gót chân tới từng Trời Phi
Tưởng Thiên là đã để gót chân đến nơi rồi. Đến Phi Tưởng
Thiên thì say sưa ngây ngất với bầu không khí nực nồng mùi
Tiên tửu và thấy bồi hồi khi nghe tiếng chuông được gió đưa
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt,
"Phi Tưởng Thiên để gót tới nơi.
"Mùi trần khi đã xa khơi,
"Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong."

PHIỀN HÀ
煩 苛
F: Ennuyer.
Phiền: Việc nhiều và phức tạp, buồn rầu. Hà: khắc nghiệt.
Phiền hà là bực bội, khó chịu (Phiền nhiễu hà khắc).
THẦY dạy tại Từ Lâm Tự, Gò Kén, Tây Ninh. Thứ Ba: 23-111926 (âl 19-10-Bính Dần)
-"Các con chớ phiền hà chuyện Thánh Thất xảy ra, ấy cũng
một bước trắc trở trong đường Ðạo của Thầy. Thầy còn phải
đau lòng thay, nhưng cũng là nơi Thiên cơ vậy. Thầy hằng biết
công của các con, nhưng Thầy phải cực lòng chìu ý của mỗi
đứa mà xây đắp nền Ðạo. Vì vậy mà nhiều sự xảy ra đều do
nơi tâm chí của nhiều đứa. Thầy hằng dùng tâm chí của các
con mà bố mọi điều thiết yếu trong việc đạo đức."
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PHIỀN NÃO
煩 惱
F: Tristesse, passions.
Phiền: Việc nhiều và phức tạp, buồn rầu. Não: buồn rầu.
Nghĩa thông thường: Phiền não là buồn rầu bực bội. Tâm lo
buồn vọng động, thân xao xuyến bất an, gọi là Phiền não
(buồn rầu, áo não).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng
sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn
điều phiền não.

PHIÊU LINH
飄零
E: To wander.
F: Balloter.
Phiêu: trôi nổi lênh đênh. Linh: rơi rụng. Phiêu linh là xơ xác
long đong( thân thế phiêu linh)
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Vì vậy, thế cuộc phải tuần hoàn, bầu nhơn sự phải luân
chuyển vần xây, phiêu linh cho đến buổi nhơn loại
được vẹn toàn,...

PHIÊU LƯU
飄 流:
F: Aller à l’aventure, s’aventurer.
Phiêu lưu: Trôi nổi,siêu giạt vì dóng gió, lênh đênh vô định.
Bà Lâm Hương Thanh giáng Cơ dạy cháu của Bà: "Suzane
cháu, Bà hết sức hộ mạng mẹ con của cháu nhưng quả kiếp
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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vay trả nợ đời kế cảnh sang hèn vinh nhục, dầu bực nào cũng
chẳng ai tránh khỏi. Cháu chớ tủi làm gì, cứ ngó theo nơi mọi
điểm bước tiền trình, mẹ cháu dầu ở xa xuôi nhưng vẫn được
vẹn phận yên thân, có ngày hội ngộ, không sao mà lo ngại.
Cháu dầu phiêu lưu nơi tha phương mà tinh thần vẫn hoài cố
quốc thì có ngày cháu được toại nguyện, miễn cháu cố giữ
nghiệp mà Bà đã lập ra đó.
Một bước phiêu lưu vạn bước khôn,
Ngoan vì đạo đức phước lai tồn.
Tại đây sản xuất nguồn chơn giáo,
Dạy cháu nên trau nghiệp tổ tông.

PHIÊU PHI
飄 飛
F: Flotter.
Phiêu: gió thổi phất phới. Phi: bay. Phiêu phi là bay phất phới.
Đức Hộ Pháp nói: "Hễ cầm cây đờn thì phiêu phi ở giữa lừng
trời. Nhiều khi tiếng đờn hợp với tinh thần, thấy dường như
tượng trưng ra khỏi xác thân để giúp tinh thần cường liệt vô
đối, cái năng lực của cây đờn là ấy vậy, kẻ ngoài bàn luận,
phê bình tánh cách hòa nhã mà thôi, mình biết tinh túy của
mình, trọng hay khinh là do nơi mình, nếu mình biết trọng thì
họ trọng, nếu mình biết khinh thì họ khinh, mấy em tưởng
tượng nghe đờn của mấy em, giờ phút nầy mấy em có thể
nghĩ nó có giới hạn và có thể làm bạn với ta."

PHỈNH PHỜ
Phỉnh phờ: Dối trá, lường gạt.
Đức Quyền Giáo Tông nói: "Dịp may có mấy em tựu hiệp đây,
Qua chỉ thêm đôi chút rồi mấy em khá gắng làm theo và truyền
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bá cho chư Chức sắc hiểu nữa nghe. Hôm nay là buổi nhơn
sanh đương để mắt trông chừng nền Đại Đạo lung lắm, nhưng
họ còn ngần ngại một điều là nửa tin nửa không, lầm tưởng
Đạo Cao Đài phỉnh phờ trò đời đó thôi."

PHÓ GIÁO SƯ
Phó Giáo Sư tức là phẩm Giáo Hữu hiện thời, phẩm này chỉ
duy nhứt được phong từ buổi ban đầu một lần mà thôi. Thời
mới khai Đạo lập Pháp Chánh Truyền cho Nữ phái, Thầy
giáng Cơ phong cho Nữ phái thì Bà Ca Thị Thế (con của Ngài
Ca Minh Chương- Bảo Ðạo Hiệp Thiên Ðài) được phong làm
Phó Giáo Sư, Thánh danh Hương Thế, lời dạy:
"CA thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thế".

PHÓ THÁC
付託
E: To entrust.
F: Confier.
Phó: Đưa cho, giao cho. Thác: gởi gấm, nhờ người làm cho
việc ấy. Phó thác hay Phú thác là giao công việc của mình
cho người tin cậy để họ trọn quyền làm giúp (Ủy thác cho
người khác làm hộ).
Kinh Sám Hối:
"Đừng gặp việc câu mâu biếng nhác,
"Mà quên lời phú thác dặn dò."

PHÒ CƠ CHẤP BÚT
Đức Chí-Tôn dạy rằng: "Bên Cửu Trùng Đài Chức sắc để phổ
thông chơn đạo, còn bên Hiệp-Thiên-Đài là nơi Đức Chí-Tôn
và các Đấng thiêng liêng giáng ngự dạy Đao". Ấy vậy, phần
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thủ cơ chấp bút là quyền đặc biệt của chức sắc bên Hiệp
Thiên-Đài. Đức Chí-Tôn có nói: "Kẻ phò cơ chấp bút cũng
như Tướng soái của Thầy để truyền Đạo cho thiên hạ. Các
con đừng tưởng việc Cơ Bút là tầm thường".

PHÒ LOAN (PHÒ CƠ)
E: To hold up an apparatus in a spirittual séance.
F: Soutenir in appareil dans une séance spirituelle.
Đức Hộ Pháp nói: "Đức Chí-Tôn biểu chúng tôi phò loan đặng
Ngài dùng quyền-năng Thiêng-liêng kêu gọi mấy vị Tông-đồ
đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ Thập Nhị Thời Quân hiển
hiện ra, trong số các vị Thời-quân ấy có Cao Tiếp Đạo ở tại
Kim-Biên chớ không phải ở Sài-Gòn.
- "Một buổi nọ chúng tôi phò-loan học hỏi như thường ngày.
Đức Chí-Tôn kêu chúng tôi và Đức Cao Thượng Phẩm phải đi
vô trong Chợ Lớn, đến tại nhà của Đức Quyền Giáo Tông của
chúng ta bây giờ là Ông Lê Văn Trung. Buổi nọ Ông Lê-VănTrung đang làm Thượng Nghị-Viện. Hội-đồng Thượng NghịViện chẳng khác bây giờ là một vị Tổng-Thống đời Pháp
thuộc. Chức Nghị Viện lớn lắm! Ông là người Nam làm đến
bực đó thôi; mà nghe ra Ông là người quá sức đời, Tôi với
Đức Cao Thượng-Phẩm không hạp chút nào! Nhứt định không
làm điều đó được, nghe danh quá đời, chơi bời phóng túng
không thể tả hết; buổi chúng tôi ôm Cơ đến nhà Ngài đặng
Đức Chí Tôn độ Ngài. Khi vô tới nhà, thú thật với Ngài rằng:
-"Chúng tôi được lịnh của Đức Chí-Tôn dạy Đạo, Anh tính sao
Anh tính!"
Ngộ quá chừng quá đỗi. Ông biết Đấng đó hơn chúng tôi biết:
lo sắp đặt bàn ghế, sửa-soạn buổi phò loan; rồi thì chúng tôi
tiếp rước Ông, độ Ông, bắt Ông Nhập-môn đủ hết; chúng tôi
không hiểu Ông có tin nơi Đức Chí-Tôn hay không? Có khi
tưởng Ông không tin nơi Đức Chí Tôn nữa chớ! Trong nhà
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Ông có nuôi một người con nuôi tên là Thạnh còn nhỏ độ 12,
13 tuổi gì đó. Hai Cha con kiếm đâu ra được một cây Cơ
không biết. Vái Đức Chí-Tôn rồi cầu Cơ. Khi phò-loan, thằng
nhỏ kia cầm đến cây Cơ thì ngủ, ông thì thức, Cơ thì chạy
hoài.
Đức Chí-Tôn dạy Ông nhiều lắm, không biết dạy những gì.
Ông hỏi thì Đức Chí-Tôn trả lời, chỉ có hai người biết với nhau
mà thôi. Từ đó Ông mới tin nơi Đức Chí Tôn. Từ khi Đức ChíTôn đến độ Đức Quyền Giáo Tông rồi mới xuất hiện ra HộiThánh. Nếu chúng tôi làm chứng thì chúng tôi có thể nói rằng:
Do nơi Đức Quyền Giáo-Tông mới xuất hiện ra Hội Thánh
Cửu-Trùng-Đài đó vậy. Ngôi vị của Ông Saint-Pière, GiáoHoàng của Thiên-Chúa-Giáo ở La-Mã như thế nào thì ngôi vị
của Đức Quyền Giáo-Tông ngày nay cũng thế. Bởi vì chính
mình Đức Chí-Tôn đến thâu Ngài, biểu Ngài lập thành HộiThánh. Ngài đi đến đâu, Tôi và Đức Cao Thượng Phẩm theo
phò-loan để Đức Chí-Tôn thâu Môn-Đệ, thâu được bao nhiêu
thì giao cho Đức Quyền Giáo-Tông Thượng-Trung-Nhựt giáohóa, chính do nơi Ngài cầu khẩn Đức Chí-Tôn thâu Môn Đệ.
Ngài luôn luôn đi các nơi để Phổ-độ chúng sanh, nhứt là trước
ngày mở Đạo. Đức Chí-Tôn sai hết chúng tôi, tức Thập-Nhị
Thời-Quân đi phò-loan cùng hết, không chỗ nào không có Cơ
Bút: Người thì xuống miền Tây, người đi miền Trung, đi cùng
hết. Thâu Môn đệ xong, Thầy dạy chúng tôi về Tây Ninh mở
Đạo. Với hai bàn tay trắng, không có một miếng đất cắm dùi
làm sao mở Đạo?" (ĐHP:13-10-Giáp-Ngọ 1954)
Lời Thầy nhắc nhở thêm: "Thầy lại nhắc cho các con hay rằng:
Trong Thập Nhị Thời Quân, đâu đó đều có sắp đặt, nếu không
phải mấy đứa phò-loan của Thầy đã định thì các Thánh Ngôn
do nơi khác mà ra đều là không phải lời của Thầy nói. Con
phải đề phòng cẩn thận, nghe à!
Thầy hằng nói cho các con biết, việc CƠ BÚT là việc tối trọng,
nếu không có Chơn-linh quí trọng thì thường có Tà quái xung
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nhập mà khuấy rối làm cho thất nhơn tâm, lại còn một điều
đáng quan phòng nữa là trong mấy đứa phò-loan cũng có đứa
không dè-dặt, tưởng CƠ BÚT là việc khinh thường làm thế
nào cũng đặng, rồi muốn lấy đó mà cầu hỏi những điều vô vi,
nên cũng có nhiều khi vì đó mà sanh biến trong Đạo.
Thầy nói cho các con hiểu bậc Chơn Thánh mà phải đọa trần
nếu không đủ tánh chất để dìu-dẫn nhơn sanh thì cũng chưa
xứng đáng cầm bút cho Thầy truyền Đạo. Các con nghe à!"
Do lịnh Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế ba vị Thượng
Phẩm, Hộ Pháp, Thượng Sanh hiệp với chư vị Bảo Văn Pháp
Quân, Bảo Pháp, Hiến Pháp, Khai Pháp, Tiếp Pháp chia nhau
đi khắp các Tỉnh Nam phần để phò loan, thâu người cầu Ðạo
nhập môn.

PHÒ TRÌ
扶持
Phò Còn đọc là Phù: nâng đỡ, giúp đỡ, yễm trợ.Thí dụ: Phò
cơ, Phò hộ, Phò trì. Phò trì hay phù trì là Giúp đỡ và gìn giữ.
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
"Nay phò trì con cháu tu tâm."

PHONG BA
風 波
E: Wind and waves.
F: Vent et vagues.
Phong: Gió, phẩm cách, thói quen lâu đời. Ba: làn sóng.
Phong ba là sóng gió, chỉ sự vất vả hiểm nguy giống như
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chiếc thuyền bị sóng dồi gió dập giữa biển khơi. (Gió và sóng Chỉ việc bất thường mà người ta gặp phải).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phong ba mấy độ đà qua khỏi.

PHONG CƯƠNG
F: frontières.
Phong cương: Biên thùy, biên giới,bờ cõi.

PHONG DỜI TỤC ĐỔI
"Phần đông bực thông minh, lại đem trí khôn làm món binh khí
hại người; kẻ tước trọng lại dùng thế quyền mà đè ép dân đen
ra bạc trắng. Quanh năm chỉ lo xác thân hưởng điều khoái lạc,
vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày ấy; cho kiếp chết là
kiếp mất; gọi Thiên-đường, Ðịa ngục là câu chuyện hoangđàng. Bậu bạn lỗi câu tín-nghĩa, vợ chồng quên đạo tào
khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi."

PHONG ĐIỀU VÕ THUẬN (Phong Hòa Võ Thuận)
風 (和) 調 雨 順
E: The regular wind and favourable rain.
F: Le vent régulier ei la pluie favorable.
Phong: Gió, phẩm cách, thói quen lâu đời. Điều: đều hòa. Võ
(vũ): mưa. Thuận: êm xuôi. Phong điều võ thuận là gió hòa
mưa thuận.
Ý nói thời tiết đúng lúc làm cho việc gieo trồng thuận lợi, mùa
màng tốt đẹp, thâu hoạch nhiều, dân chúng ấm no, nhà nhà
sung túc vui vẻ.
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Kệ chuông bãi đàn:
Đàn tràng viên mãn chức sắc qui nguyên vĩnh mộc từ
ân phong điều võ thuận.

PHONG ĐÔ
酆都
E: The Hell.
F: L’Enfer.
Phong Đô 酆都 là cõi Địa ngục, A tỳ, làm nơi giam cầm và
trừng trị các tội hồn gây nhiều ác nghiệp lúc còn sống nơi thế
gian. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát làm Giáo chủ cõi Phong Đô
nên Ngài được gọi là Phong Đô Đại Đế.
Theo Phật: Địa ngục là một trong Tam ác đạo, là cõi khổ não,
nơi thác sinh của chúng sanh đã tạo nhiều nghiệp ác (Địa
ngục, Ngạ quỉ, Súc sinh). Đây là nơi giam giữ và trừng phạt
các tội hồn do lúc sinh tiền vì vô minh mà tự tạo ra bằng các
hành động hung ác, tội lỗi, chứ không ai tạo ra hết. Địa ngục
do mình tạo thì mình có thể giải thoát cho mình. Chỉ có trí huệ
của con người chúng ta mới có thể xa rời Địa ngục, đưa con
người sống an nhàn tự tại trên cõi Hằng sống.. Đường Đạo
đức, đường đưa Chơn linh siêu thoát thì ngơ ngẩn, không
nghĩ tìm vào; vì lầm đường lạc nẻo phải vào cõi Phong đô.
Thất Nương giáng ngày 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)
Người tu thì được khương ninh,
Kẻ vô đạo đức chôn mình vực sâu.
Khá mau thức tỉnh hồi đầu,
Ăn chay chuộc tội khỏi hầu Phong đô.
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PHONG HÓA
風化
E: Public morals.
F: Bonnes mœurs.
Phong hóa là nói chung những phong tục tập quán có từ lâu
đời của một dân tộc, cốt yếu làm cho đời sống xã hội được trật
tự tốt đẹp.
Bài Thánh Ngôn nầy do Hộ Pháp và Thượng Phẩm phò loan.
Thầy dạy ngày 24-04-1926 (âl 13-03-Bính Dần):
"Vốn từ trước Thầy lập Ngũ Chi Ðại Ðạo là: Nhơn đạo, Thần
đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo. Tùy theo phong hóa của
nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán,
Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư
phương mình mà thôi."
Thầy than ngày 07-11-Bính Dần (dl: 11-12-1926):
"Than ôi! Chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà thuyền Bát
Nhã độ người không mấy kẻ. Ðức thừa ít có, mà tài vô dụng
chẳng thiếu chi. Phong hóa khiến suy tồi, cang thường càng
loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc
kỉnh thành Thánh giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành
tàng của Tạo hóa. Nhơn luân giữ trọn, ấy là mối đạo nhân, lo
Thánh đức trau lòng là phương thoát tục. Mấy ai xét nét thế
tình, lắm kẻ khinh khi nguồn Thánh. Chư chúng sanh khá liệu
mình".

PHONG SẮC
封 敕
E: To moninate by the imperial decree.
F: Nommer par le decret impérial.
"Phong sắc" tức nhiên ban ra Sắc lịnh phong phẩm chức cho.
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Đây là một dấu ấn Thiêng liêng có giá trị tuyệt vời. Nhất là
trong cửa Đại-Đạo thì Nữ phái kể từ đây khi đã được "Thọ
mạng" nghĩa là nhận lãnh mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn ban
cho Nữ phái. Ấy là Trời sai khiến gọi là "Thiên sai" thì dù cho
các đẳng Thần, Thánh, Tiên, Phật đều phải tuân lệnh vì đã có
"Phong sắc" rồi, tức nhiên ban ra Sắc lịnh phong chức cho Nữ
phái kể từ đây một sự bình quyền, bình đẳng.
Thánh ngôn dạy: "Còn cả chư Ái nữ, Thầy sẽ lập Đại hội cho
đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần. Thầy ban ơn cho các con,
cứ hành lễ theo lời dặn".

PHONG THÁNH
封 聖
E: To canonize.
F: Canoniser.
Ðức Chí Tôn Phong Thánh lần đầu: 11 giờ 30 đêm 25 rạng 26
Avril (khuya 14 rạng 15 tháng 3 Bính Dần).
CAO ÐÀI, Hỉ chư Nhu,
Kim triêu dĩ đáo Thiên Trung Quang,
Am hiểu thế tình tánh đức nan.
Chỉ đãi thời lai quang minh tụ,
Tả ban thiểu đức, hữu ban mang.
Rán hiểu.
Ðức, Hậu: Phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.
Phong Cư: Tá Cơ Tiên Hạc Ðạo Sĩ.
Phong Tắc: Hộ Giá Tiên Ðồng Tá Cơ Ðạo Sĩ.
Trung, Lịch: Ðã thọ sắc, cứ tước vị mà theo lịnh sắc mạng Ta.
Kỳ: Phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Ðạo Giáo Sư.
Bản: Phong vi Tiên Ðạo Công Thần Thuyết Ðạo Sư.
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Trung: Xin phẩm vị để như cũ và xin đừng cho chư Môn Ðệ
lạy -Ta nhận lời trước, còn điều sau phải tuân. Chư Môn đệ
đồng quì lạy Thầy "xin thứ tội cho Ông Chiêu".
Chiêu thiếu đức thiếu tài.
- Trung, con sợ ai?
Ta không vị ai.
Ta biết hơn ngươi.
Ta há không biết thương sao?
Ấy cũng vì thiếu đức.
Nó đã biết Ta.
Cư tuân lời Thầy đã truyền mà thi hành.
Ngày 26 Avril 1926.
CAO ÐÀI
Chiêu, ngươi chẳng kiên lịnh Ta, ai kiên? Ta chờ ngươi.
Chiêu, ngươi chẳng thừa lịnh Ta, ai thừa lịnh? Ta đã nói người
làm đầu Tam Giáo, đã bao phen Ta lập Ðạo sẵn cho, ngươi
chê há. Ta đã sở định, ngươi dám cải.
Chuyên quyền từ đấy bỏ tuồng xưa,
Nghe nịnh, nghe khen thói cũng chừa.
Sám hối Ta cho tu ít tháng,
Tài hay tài múa chớ đua lừa.

PHONG THẦN
封 神
E: Apotheosis.
F: Apothéose.
(Phong: Vua ban phẩm tước cho bề tôi. Thần: bực Thần).
Phong Thần là phong vào bực Thần những người có công
đức và tài năng xứng vào bực Thần.
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Ở Trung Hoa thời thượng cổ có một thời kỳ gọi là Trung Hoa
Phong Thần. Ở nước Ai Cập và Hy Lạp thượng cổ có Ai Cập
Phong Thần và Hy Lạp Phong Thần.
- Ở Trung Hoa, thời Phong Thần là thời kỳ diệt Trụ Hưng
Châu, Đức Khương Thượng Tử Nha, thay mặt Đức Nguơn Thỉ
Thiên Tôn, Giáo chủ Xiển giáo, cầm Bảng Phong Thần. Sau
khi phá tan các trận chiến do đệ tử Triệt giáo của Thông Thiên
Giáo chủ lập nên và sau khi đánh tan các đạo quân của vua
Trụ, vua Châu Võ Vương thống nhứt nước Tàu mở ra nhà
Châu, Đức Khương Thượng Tử Nha lập đàn nơi núi Kỳ Sơn
để đọc sắc của Đức Nguơn Thỉ: phong Thần các tướng tử trận
mà chơn hồn của họ không đủ công đức vào trường Phong
Thánh, phải chịu ở vào phẩm Thiên Thần. Các hồn được
phong Thần kỳ nầy phần lớn là đệ tử của Triệt giáo. Có tất cả
365 vị được phong Thần, đứng vào 8 Bộ mà Thanh Phước
Thần Bá Dám đứng đầu các Thần. Thời Phong Thần ở Trung
Hoa thuộc Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Khương Thượng cầm Bảng
Phong Thần nên Ngài tượng trưng cho Thần đạo trong Ngũ
Chi Đại Đạo.
Ðây là Trung Hoa Phong Thần, cuối đời vua Trụ, bắt đầu nhà
Châu. Khương Thượng cầm Bảng Phong Thần của Ðức
Nguơn Thỉ Thiên Tôn phong Thần cho các hồn tử trận.
Đức Hộ Pháp nói: "Thật Bần Đạo ngày nay đứng nói đây, Bần
Đạo thú thật rằng: trường hợp như thế Bần Đạo chưa hề
tưởng tưởng đặng, càng nghĩ càng nhớ cái bí mật vô biên của
Đức Chí Tôn đã tiên định trong bài thi của Ngài, năm Bính Dần
là năm mới khai Đạo. Ngài đề bài thi này:
Phong Thần đừng tưởng việc mơ hồ,
Giữa biển ai từng gặp Lão Tô,
Mượn thế đặng toan phương giác thế,
Cũng như nương viết của chàng Hồ.
Thật ra Bần Đạo không ngờ mà Ngài đã tiên định rằng: Cái
thời cuộc đương nhiên hôm nay là tấn tuồng của Phong Thần
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diễn lại đó vậy. Trước Linh Vị của các Anh Linh Chiến Sĩ Bần
Đạo tưởng tượng chẳng khác nào Côn Lôn Sơn của Đức Lão
Tử chịu tâm khổ lập Bảng Phong Thần, Ngài đã chịu đau thảm
về tinh thần thế nào, thì ngày nay Bần Đạo cũng chịu y như
thế ấy. Bao nhiêu xương máu con cái yêu dấu của Đức Chí
Tôn tức nhiên bao nhiêu sanh mạng anh hùng Liệt Sĩ Cao Đài.
Mỗi một giọt máu là một giọt huyết lệ chan hòa trong ấy. Muốn
tương lai nước Việt Nam sau có ngước mắt dòm cả toàn thiên
hạ không thẹn thì ít nữa trong Quốc Dân, trong con cái của
nước Việt Nam phải đủ can đảm, đủ tinh thần, đủ tâm đức
trung liệt ái quốc nồng nàn mới đem lại cái hạnh phúc chơn
thật cho nòi giống nước nhà được. Những kẻ ấy chúng ta
muốn tìm đặng duy có.... Bần Đạo xin lỗi duy cửa Đạo Cao Đài
này mới có mà thôi. Mỗi sanh mạng ấy chúng ta đã thấy hiển
nhiên trước mắt, ngày nay người dám hy sinh là người đã tỏ
rằng mình là con cái xứng đáng của nước nhà chủng tộc đó
vậy. Các vị anh hùng đó là con cái xứng đáng của nước Việt
Nam, là nòi giống trung thành của nước Việt Nam, các Đấng
ấy đã dám hy sinh cho Tổ Quốc họ. Hỏi chúng ta mất kẻ ấy
chúng ta có tìm lại đặng hay chăng? Câu hỏi ấy Bần Đạo để
dấu hỏi mơ hồ.... Nếu có hay chăng tương lai sẽ chỉ rõ, Bần
Đạo mơ uớc một điều là những gương hy sinh đó được để
trong tâm não các chiến sĩ Cao Đài và Bần Đạo mơ ước phải
nhớ mãi ấy là danh giá cao thượng của Đạo đó vậy."

PHONG THƯỞNG
封 賞
E: Investiture.
F: Investiture.
Phong: Vua ban phẩm tước cho bề tôi. Thưởng: khen ngợi
người có công. Phong thưởng là đem phẩm tước ban thưởng
cho người lập được nhiều công quả với Đạo.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Nhiều đứa khác nữa, ngày mùng 9, Thầy biểu đòi về
cho Thái Bạch phong thưởng.

PHONG TỊCH
封籍
E: To confer a dignity.
F: Confier une dignité.
Phong: Vua ban phẩm tước cho bề tôi. Tịch: (tịch Đạo), sổ bộ.
(Tiên tịch: bộ Tiên). Phong tịch là phong tước Chức sắc và
ghi vào Bộ Chức sắc của Đạo.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy lấy từ bi phong tịch, nhưng các Chức sắc nếu vì
áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.

PHONG TỤC
風 俗
F: Coutumes.
Thói quen trên xã hội (trên hóa kẻ dưới gọi là phong 風, dưới
bắt chước trên gọi là tục 俗).
"Chí-Tôn muốn nói phong-tục nước nhà của Người sẽ làm
nền phong-hóa của loài người."

PHONG TRẦN
風塵
E: Wind and dust.
F: Vent et poussière.
(Phong 風: gió; Trần 塵: bụi) Phong trần là Gió bụi, chỉ những
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nỗi gian nan vất vả của cuộc đời. Kiếp phong trần: Hay phong
trần kiếp 風塵劫 là Kiếp sống phải chịu nhiều gian nan vất vả.
Thánh Ngôn dạy: "Công quả tuy nhọc nhằn, nhưng địa vị cao
thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có vì chúng sanh mà
khổ tâm hành đạo, có khó nhọc, có dãi dầu sương mơi nắng
xế, mà quên bậc phẩm vô vị ở cõi trần nầy, có vày vã nẻo gai
chông lần theo bước đường hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất
tận, mới có buổi an hưởng địa vị thiêng liêng, tránh điều phiền
não, thoát đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nợ phong trần, nhàn
xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là chỗ
con lấy đạo đức làm thang để bước lên cho cùng tột."
Một người "Nặc danh" đến thăm Đức Hộ Pháp khi Ngài đang
bị đày nơi Mã Đảo Madagascar (Phi châu)
"Đã phong trần chịu phong trần,
"Có thân âu phải biết thương thân…."
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh:
Nay đương lúc phong trần khói dậy,
Việc phải không chưa thấy cho tàng.
Nín hơi trong một thời gian,
Để coi thế cuộc xây vần dường nao!

PHONG VÂN
風雲
E: Wind and clouds.
F: Vent et nuages.
Phong: Gió, phẩm cách, thói quen lâu đời. Vân: mây. Phong
vân là gió mây. Phong vân là chỉ thời vận tốt đẹp, công danh
sẽ đạt đến chỗ hiển hách hoặc là có Thánh nhân ra đời.
Kinh Dịch viết: "Vân tòng long, Phong tòng hổ, Thánh nhân tác
nhi vạn vật đổ." Nghĩa là: Mây theo rồng, gió theo cọp, bậc
Thánh nhân nổi lên, vạn vật đều thấy rõ.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Mây theo rồng, gió theo cọp là nói những vật đồng khí thì cảm
ứng mà tìm đến nhau.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Mở đường quốc thể định phong vân.

PHONG VÕ (PHONG VŨ)
風 雨
E: Wind and rain.
F: Vent et pluie.
Phong: Gió, phẩm cách, thói quen lâu đời. Võ (Vũ): mưa.
Phong võ hay Phong vũ là gió mưa, chỉ những khó khăn
nguy hiểm trong cuộc sống hay những biến cố xảy đến.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Gầy dựng một cái nhà chung để ngày phong võ
nương dựa được thung dung.

PHONG THƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Đơn của Tổng-Giám Nguyễn-Huỳnh-Yến đề ngày 08-02 năm
Ất-Mùi yêu-cầu phong-thưởng công-nghiệp.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Rất đúng sự thật, ăn uống
thất-thường, nghèo-khó gia đình cực-lực vì nghề-nghiệp mà
Hội-Thánh không để tâm lo liệu dùm, công-nghiệp không
chứng-nhận, chẳng ai trọn tâm thương-tưởng, nâng-đỡ vậtchất lẫn tinh-thần thay cho Bần Đạo, dường như Hội-Thánh đã
quên hẳn sự nghiệp Đạo là một khối mồ-hôi nước mắt của
mấy Em. Hành Đạo như thế là phương hại Đạo". [HỘ-PHÁP
(Ấn-Ký]
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PHÒNG ĐÀO
房桃
E: The room of the wife.
F: Chambre de la femme.
Phòng đào hay là Đào phòng 桃 房 là phòng của người con
gái. Đây chỉ phòng của người vợ (người con gái có chồng)
Trong văn chương, người ta thường ví người con gái có nhan
sắc là Hoa đào hay Đào hoa 桃花 do ở Lệ Tình tập 麗情集 có
kể lại câu chuyện về:
Thôi Hộ 崔護 là một thi gia đời Đường, nhân ngày lễ Thanh
minh đi thăm mộ, ghé vào xin chén nước trà của người con gái
đương đứng dưới cửa ngõ bên cây đào. Người con gái mời
chén trà và có ý nhìn Thôi Hộ bằng một vẻ hữu tình. Năm sau
đi lễ Thanh minh, lại ghé thì không thấy người con gái ấy. Thôi
Hộ bèn đề vào gốc đào một bài thơ:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

去年今日此門中
人面桃花相映紅
人面不知何處去
桃花依舊笑東風

Dịch nôm:
Năm ngoái người xưa nép cửa trong,
Thắm đượm đào hoa rực sắc hồng.
Người xưa nay vắng chừ đâu tá?
Hoa đào còn cợt với đông. phong.
(Soạn giả dịch)
Qua năm thứ ba, Thôi Hộ đi thanh minh lại ghé lần nữa, cửa
nhà đóng, bên trong có tiếng khóc. Hỏi thăm mới được biết
rằng người con gái ấy đã vì bài thơ của Thôi Hộ đề mà nàng
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đau tương tư, nay mới chết và chưa liệm. Thôi-Hộ xin vào
thăm, đến bên tử thi gọi to lên, người chết bèn sống lại.
Vì thế, người ta thường ví người con gái đẹp là Hoa đào hay
Đào hoa.
Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị có câu:
"Khi để bước phòng đào lạnh ngắt,
"Mảnh tàn y dường nhắc nghi dung."

PHÒNG TRÙ
房 廚
E: Kitchen.
F: La cuisine.
Phòng: Cái buồng, cái phòng. Trù: cái bếp. Phòng trù hay Trù
phòng là nhà bếp để nấu ăn.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Phòng trù, dầu phải chung lộn với nhau buổi nấu
nướng, khi dọn ăn, chẳng đặng lộn xộn cùng nhau.
(Nam Nữ phân biệt).

PHÓNG SANH
放生
F: Libérer les être vivants.
E: To liberate the living beings.
Phóng: Thả ra, buông lỏng, phát ra. Sanh: sự sống.
Trả tự do cho các động vât ( còn sống) như thả chim đã bị bắt
nhốt trong lồng.
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Phóng sanh là thả ra các loài sanh vật, không giết hại nó.Trái
với Phóng sanh là Sát sanh.
Vào các ngày rằm lớn như rằm Thượng nguơn, Trung nguơn,
Hạ nguơn, và các ngày vía lớn như: Vía Đức Chí Tôn (Vía
Trời), Vía Đức Phật Thích Ca, người có tín ngưỡng Trời Phật
thường có tục phóng sanh, như thả chim trong lồng ra cho bay
đi sống tự do, thả cá xuống sông, thả ếch nhái cho trở về đồng
ruộng, v.v... thể hiện lòng nhân từ không muốn sát hại các loài
sanh vật, thuận theo đức háo sanh của Thượng Đế.

PHÓNG TÂM
放 心
E: To liberate the heart, to preserve the heart.
F: Libérer le cœur, préserver le cœur.
Phóng tâm 放心: Tâm lo nghĩ vẫn vơ.
Thánh giáo Chí Tôn ngày 17-07- Bính Dần (1926):
"Thầy vốn như người tạo thành một cái máy thì định trước
rằng: Nó bền vững đặng bao lâu, y như số Nam Tào đã chép
trước. Như kẻ dùng cái máy ấy chẳng biết gìn giữ lại tự mình
đập phá thì thế nào nó cũng tiêu huỷ trước buổi tiền định. Bởi
vì tâm con người như vuợn chuyền cây, như ngựa chạy,
không hề dứt. Trong một giờ nó đi cùng bầu trời, thế giới. Hễ
nó phóng tâm ra thì có chuyện hại cho mình. Tính việc hơn
mọi người nó còn hại các tạng là khác nữa. Cũng vì tâm trí
con người loạn, không định đoạt đặng cho an ổn được vì danh
lợi, vì màu sắc, quá ham mê cảnh trần, bởi con người quên
rằng đây là một sân khấu trần gian."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỎNG ĐỊNH
Phỏng định 訪定: độ chừng.
Đức Chí-Tôn dạy: "Màu da mỗi người: nào là da trắng, da đen,
da vàng, da đỏ. Nước thì lớn, cao đồ-sộ, nước thì lùn, thấp,
nhỏ con; dân-số trên toàn cầu phỏng định hai ngàn ba trăm
triệu, sanh sanh tử tử không ngừng."

PHÔ DIỄN
鋪 演
F:Étaler.
Phô: bày ra cho mọi người thấy. Diễn: xảy ra trước mắt. Phô
diễn là bày ra trước mắt mọi người (Trình bày).
Đức Quyền Giáo Tông giáng: 19-12 Ất Mùi (1955):
"Cả một cuộc đời xáo trộn đang phô diễn đặng thử thách mấy
bạn coi gan dạ và tinh thần thế nào đặng có ghi công công
bình trong Thiên thơ hầu có định vị trong buổi Đại hội Long
Hoa sẽ đến. Vậy mấy em có ngán sợ không? Cười...Ê! trường
hỗn độn còn tung nhiều bụi nữa đa nghe! Rán che chở ngặt
nỗi ba chú lăng nhăng quá, rầy mấy người nhăn nhít, mấy em
phải chịu mà than thở chẳng nên lời, phải không? Cười…Còn
nữa, còn nữa, sửa soạn lưng túi cho đầy, biết đầy gì không?
Cười…Nhẫn, nhẫn và nhẫn; cương, cương và cương. Dư thì
được.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa lòng, cần phải có
một nghị lực vô biên, một tâm trung quảng đại, thì mới
khỏi bực tức với những trò đã vì mạng lịnh thiêng liêng
phô diễn nơi thâm hiểm nặng nề nầy.
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PHỔ CÁO CHÚNG SANH
E: Public notice.
F: Notification publique.
(Phổ: làm cho rộng ra, Cáo: báo cho biết; Chúng sanh: tất cả
mọi người không phân biệt giàu, nghèo, hèn sang, mà cũng kể
luôn cả vạn linh nữa) Đây là một sự thông báo đặc biệt đến
cho mọi người, mọi tầng lớp đều biết "Đạo cứu Đời".
"Ngày 7 Septembre 1926 nhằm ngày mồng một tháng 9 năm
Bính Dần, có Môn đệ là Thiên Phong của Ðức Cao Ðài, là Cựu
Hội Ðồng Thượng Nghị Viện Lê Văn Trung tự Thiên ân là
Thượng Trung Nhựt vâng lịnh Thánh ngôn đến Khai Ðạo nơi
chánh phủ. Trong Tờ khai Ðạo ấy có ký tên 247 chư Môn đệ
phần nhiều đều là Chức Sắc, Viên Quan và có Nữ phái nhiều
người danh dự. Quan nguyên soái Nam kỳ hoan nghinh và
khen rằng vì chữ THIỆN mà khuyến dân, ấy là chủ nghĩa cao
thượng. Chúng tôi xin phô đôi lời thành thật thô sơ, chư Hòa
Thượng, chư Lão Thành, chư Sơn, chư Chức Sắc trong Tam
Giáo và chư Thiện nam, Tín nữ xin lưu ý. Chầy kíp đây chúng
tôi sẽ có dịp hiệp mặt mà luận Ðạo kỹ thêm nữa."(Lời này ở
trang cuối của Tờ Phổ cáo chúng sanh)
Thế là kể từ ngày 7-10-1926, Ðạo Cao Ðài công khai hoạt
động, truyền Đạo trong các giới dân chúng, để sau đó chuẩn bị
thiết lập Ðại Lễ Khai Ðạo tại Thánh Thất tạm đặt tại Chùa Từ
Lâm, Gò Kén, Tây Ninh.
Ngày 13-10-1926 (âl: 7-9-Bính Dần).
Thầy dạy: "Vĩnh! Đọc PHỔ CÁO CHÚNG SANH, đợi Thầy sửa
nghe. Hễ Thầy hạ cơ thì ngừng đọc.
"Các con nghe, Thầy chẳng buổi nào mà đành lòng cho các
con hạ mình trước mặt ai hết, song ngày nay buộc phải vậy.
Các con tức cấp lo phổ độ".
Ngài Cao Quỳnh Cư soạn Tờ Phổ Cáo Chúng Sanh, được
sự đồng ý của Ngài Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt, dâng lên
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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cho Ðức Chí Tôn duyệt, rồi in ra phổ biến các giới đồng bào
biết, ngày nay trên đất nước Việt Nam xuất hiện một nền Tân
Tôn giáo là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ do Ðấng Thượng Ðế mở
ra và làm chủ.

PHỔ CẬP
普 及
E: To vulgarize.
F: Vulgariser.
Phổ: Rộng lớn, bày ra khắp cả, đều cả. Cập: kịp, đạt đến. Phổ
cập là đạt đến,tới khắp mọi nơi, không thiếu sót đâu.
Kệ U Minh Chung:
Càn khôn đại thống phổ cập ngũ châu.

PHỔ DUYÊN
普緣
Phổ duyên 普 緣 là Cứu giúp những người hữu duyên ở khắp
mọi nơi.
Kinh Đại Tường có câu:
"Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
"Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên."

PHỔ ĐÀ SƠN
普陀山
Phổ Đà Sơn 普陀山 là núi Phổ Đà, ngụ xứ của Đức Quan Thế
Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm là vị Bồ Tát có lòng đại từ đại
bi, ý muốn cứu khổ tất cả chúng sinh, Ngài lại là Đấng có phép
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thần thông biến hóa, nên lúc nào Ngài cũng có mặt ở khắp mọi
nơi, mỗi khi có người thành tâm cầu nguyện. Vì thế, nhiều
Kinh đã ký tải về nơi ngụ xứ của Ngài khác nhau:
Theo Kinh A Di Đà: Ngài ở Tây phương Tịnh độ.
Theo Kinh Hoa Nghiêm sớ: Ngài ở núi Bồ Đà Lạc ở biển Nam
Hải.
Theo Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ: Ngài ở núi Phổ Đà,
tỉnh Triết Giang Trung Quốc. Tại Phổ Đà Sơn, Quan Âm Bồ
Tát là hóa thân của Đức Từ Hàng, là vị Bồ Tát cứu khổ cứu
nạn và hóa giải biết bao quả nghiệp cho chúng sanh.
"Ðức Quan Âm Như Lai, cũng gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ngài là chiết chơn linh của Từ Hàng Bồ Tát giáng trần, tu hành
tại Phổ Ðà Sơn, đắc đạo thành Bồ Tát lấy hiệu là Quan Thế
Âm. Từ Hàng Bồ Tát lại giáng sanh vào thời Phong Thần
Trung hoa".
Kinh Đệ Bát Cửu có câu:
"Cung Tận-Thức thần-thông biến hóa,
"Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ-Hàng."

PHỔ ĐỘ
普渡
E: To perfom the universal salvation.
F: Exécuter la valvation universelle.
(Phổ là bày ra, Độ là cứu chúng sanh) Thánh ngôn I/14: "CAO
ĐÀI. Lịch! Con nghe Phật Như Lai nói chưa? Tam Kỳ Phổ Độ
là gì? Là Phổ Độ lần thứ ba. Sao gọi là Phổ Độ? Phổ Độ nghĩa
là gì? - Phổ là bày ra, Độ là cứu chúng sanh. Muốn trọn hai
chữ Phổ Độ, phải làm thế nào? Chúng sanh là gì? - Chúng
sanh là toàn cả nhơn loại, chớ không phải là lựa chọn một
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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phần người, như ý phàm các con tính rối. Muốn trọn hai chữ
Phổ độ, phải làm thế nào? Thầy hỏi? -Phải bày Bửu pháp chớ
không đặng giấu nữa. Con phải luyện lại cho thành, nội trong
tháng năm nầy về theo Trung đi truyền đạo. Nghe và tuân
theo. Phải mặc y phục như Trung, mà màu hồng."
Thầy dạy: "Phần các con truyền Đạo kỳ Phổ-Độ nầy cũng lắm
nặng nề; bao nhiêu Nam tức bao nhiêu Nữ; Nam biết thành
Tiên Phật, chớ Nữ lại không sao? Thầy đã nói Bạch Ngọc Kinh
có cả Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn quyền thế hơn Nam
nhiều" [Ngày 8-6-Bính Dần. (dl:17-7-1926) ]
Đức Lý dạy: Thứ Bảy 15-1-1927 (âl 12-12-Bính Dần)
"Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn loại hoan
nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư Hiền Hữu
công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ lắm nỗi nặng nề. Mười
phần nhơn sanh, chư Hiền hữu phải độ tới chín. Than ôi! Hễ
Đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều. Trên Chánh phủ
hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích bác.
Chư Hiền Hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ nhục trăm điều.
Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc của chư Hiền Hữu
muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn thận nhịn nhục dè
dặt mà hành đạo. Chánh phủ hằng dòm hành chư Hiền Hữu.
Nghĩ nỗi buồn cười.. Trị nhi vô giáo, nay đặng hữu trị hữu giáo
mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm".
Tuy nhiên sự tu hành phải hiểu rõ lời Ðức Chí Tôn dạy:
"Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng, hễ vào Ðạo thì phải
phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một
điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo.
Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa đủ, nhân sự
chưa xong, thì không thể nào các con luyện thành đặng đâu
mà mong. Vậy muốn đắc quả, thì chỉ có một điều PHỔ ĐỘ
CHÚNG SANH mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm
cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao
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nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
II. 101)
Thi văn dạy Đạo có câu:
Nước mắt chưa lau cơn kiếp trái,
Có công phổ độ giải tiền khiên.

PHỔ ĐỘ LỤC TỈNH
Sau khi gởi Tờ Khai Đạo lên Thống Đốc Nam Kỳ là Ông Le
Fol, những vị tiền bối khai Đạo Cao Đài liền bắt đầu công cuộc
Phổ Độ 20 tỉnh Nam kỳ (trừ ra Capt Saint Jacques). Công
cuộc này được quí Ngài gọi là công cuộc "Phổ Độ Lục tỉnh’, dù
rằng hai chữ "Lục Tỉnh" đã bị chánh quyền Pháp bãi bỏ từ
ngày 05-01-1876 theo Nghị định của Thống Đốc Nam Kỳ
Duperré.
Công cuộc Phổ Độ Lục Tỉnh được bắt đầu từ ngày 10-09-Bính
Dần đến 09-10-Bính Dần (dl: từ 16-10 đến 13-11-1926) kéo
dài 29 ngày. Khai Ðạo xong rồi, việc Phổ Độ Lục Tỉnh, kể từ
tháng 9 năm Bính-Dần chia ra như vầy:
- Quí Ngài: Lê Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thơ, Trần Ðạo
Quang, lo phổ độ trong mấy tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần
Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Ðốc, Hà Tiên,
Rạch Giá. Ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc phò loan.
- Quí Ngài Lê Văn Lịch, Nguyễn Ngọc Tương, Yết Ma Luật lo
phổ độ trong 5 Tỉnh: Chợ Lớn, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Bến
Tre. Ông Nguyễn Trung Hậu và ông Trương Hữu Ðức phò
loan.
- Quí Ngài: Lê Bá Trang, Vương Quan Kỳ, Yết Ma Nhung lo
phổ độ trong 6 Tỉnh: Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Gia Ðịnh, Biên
Hòa, Bà Rịa, Sa Ðéc. Ông Cao Quỳnh Diêu và ông Cao Hoài
Sang phò loan.
Riêng hai ông Nguyễn Văn Tương và ông Nguyễn Văn Kinh là
người rõ thông đạo lý, lại đi khắp nơi giảng Ðạo để độ rỗi
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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người quen. Kết quả cuộc Phổ Độ nầy rất nên long trọng, chỉ
có một tháng mấy mà kể ra có mấy vạn người nhập môn cầu
Ðạo.
Mùng 10 tháng 10 năm Bính Dần là ngày tạm ngưng việc phổ
độ, để lo sắp đặt lễ Khánh Thành Thánh Thất ở Từ Lâm Tự
(Gò Kén, Tây Ninh).

PHỔ GIÁO
普 敎
E: To teach generally.
F: Enseigner généralement.
Phổ giáo là dạy khắp cả.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Đại Từ Phụ phổ giáo rằng: Hay! Hay! không lẽ để
phận hèn, ngày sau sẽ rõ Thánh ý Người quyết liệu.

PHỔ HIỀN BỒ TÁT (Phật Học)
普賢菩薩
Dịch theo tiếng Phạn Tam-Man-Đa Bạt-Đà-La Bồ Tát
三縵多跋陀羅菩薩 (Samantabha dra Bodhi sattva). Là một vị
Bồ Tát lớn trong Phật Giáo Đại Thừa, tượng trưng cho Đức
hạnh. Phổ Hiền có nghĩa là sự hiền đức phổ cập khắp nơi.
Danh hiệu Ngài có nghĩa là "Đại hạnh", nghĩa là đức hạnh
khắp tất cả pháp giới. Phổ Hiền là vị Bồ Tát chủ về Chân lý, về
thiền định và hành vi của chư Phật. Trong các chùa, tượng
của Ngài thường đặt bên phải tượng Phật Thích Ca, tay cầm
ngọc Như-ý, cỡi trên voi trắng sáu ngà (tuợng trưng cho lục độ
hoặc vượt qua sự dính mắc của sáu giác quan).
Thích Ca Tam Tôn là chỉ ba tượng thờ gồm ở giữa là tượng
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Đức Phật Thích Ca, bên phải là tượng Đức Phổ Hiền, tượng
trưng cho chân lý, bên trái là tượng Đức Văn Thù Bồ Tát cỡi
sư tử xanh, tượng trưng cho trí tuệ.
Bồ Tát Phổ Hiền có 10 điều nguyện lớn (Phổ Hiền Thập
Nguyện):
1- Lễ kinh chư Phật 禮敬諸佛
2- Xưng tán Như Lai 稱讚如來: Khen ngợi Đức Như Lai.
3-Quảng tu cúng dưỡng 廣修供養rộng mở sự cúng dường
4- Sám hối nghiệp chướng 懺悔業障 Sám hối các điều nghiệp
chướng.
5- Tùy hỉ công đức 隨喜功德 Vui mừng mà thuận theo công
đức của chư Phật và chư Bồ Tát.
6- Thỉnh chuyển pháp luân 請轉法輪 Xin quay xe pháp để cho
chúng sinh hiểu biết.
7- Thỉnh Phật trụ thế 請佛住世 Xin Phật ở lại Thế gian.
8- Thường tùy Phật học 常隨佛學 Xin thường theo Phật để
học Đạo.
9- Hằng thuận chúng sanh 恆順眾生 thường làm chúng tính
yên vui sung sướng.
10- Giai hồi hướng 皆回向 Đem công đức hồi hướng về chúng
sinh.
Mười điều hạnh nguyện ấy rộng như biển cả nên còn được gọi
là Phổ Hiền nguyện hải 普賢願海.

PHỔ HÓA
普化
E: To teach the people.
F: Enseigner le peuple.
Thỉnh-Giáo của Hội-Thánh v/v Chức-Sắc hành-sự đủ 5 năm
mà không đi hành-quyền Hành-Chánh các Châu-Tộc, nhưng
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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có công-nghiệp xứng-đáng có được thăng một lượt với ChứcSắc đi hành-đạo địa-phương không?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: Những vị đủ hạnh-đức, đủ
công-nghiệp mà chỉ hành-đạo nơi Tòa-Thánh thì chỉ kể như
người giữ nhà vì không giáo-hóa và Phổ-Độ chúng-sanh, là
phận-sự chính Thiêng-Liêng của một phần-tử của Thánh-Thể
là Hội Thánh. Chí-Tôn đến phổ-hóa và cứu-độ (chúng-sanh)
chớ không phải đến giữ nhà, hay cày ruộng, nấu ăn, dầu đủ
công nghiệp mà vì Hạnh-Kiểm hay bất-lực, Hội-Thánh không
đủ tín nhiệm cho cầm quyền Giáo-Hóa chúng-sanh, thì côngnghiệp ấy bao nhiêu cũng kể cho rằng không xứng-đáng. Đủ
hạnh-đức, đủ tài-tình lãnh sứ-mạng ta-bà giáo-hóa là nguyhiểm và khó khăn hơn ngồi nhà, giữ nhà cùng nồi cơm hủ gạo,
phận-sự ấy của phái nữ mới phải, mà Nữ-Phái còn cho là vôgiá-trị huống lựa là Nam, nếu có công-nghiệp phi-thường
hạnh-đức đầy đủ đặng thăng đi nữa cũng phải đứng sau
người cầm quyền hành đạo và giáo-hóa tha-phương." Đức
CHÍ TÔN nương theo đạo đức truyền thống của người Việt
Nam, phổ hóa một mối Chơn truyền uyên thâm, khai sáng một
đường tấn hóa thiên nhiên từ Nhơn luân đến Thiên lý."

PHỔ HÓA CHÚNG SANH
Trong năm Bính Dần (1926) Ðức Chí Tôn giáng trần khai Ðạo
phổ hóa chúng sanh làm lành, lánh dữ, tức là Cơ Quan Cứu
Thế. Khi mà Ðạo đã truyền bá khắp các Tỉnh rồi, qua đến ngày
Rằm tháng 6 năm Ðinh Mão (1927) Ðức Lý Giáo Tông cấm cơ
bút, thì chư vị Chức Sắc Ðại Thiên Phong không rõ tại sao,
nhứt là Ðức Quyền Giáo Tông có lòng sở mộ về cơ bút đã trải
qua một thời gian lắng nghe lời Thánh Giáo, nên Ðức Quyền
Giáo Tông định cầu Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương
đặng học hỏi về Ðạo đức.
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PHỔ TẾ CƠ QUAN
普 濟 機 關
E: The body of Public assistance.
F: Corps de l’Assistance publique.
Phổ tế là một trong bốn cơ quan Chánh Trị Ðạo của Ðạo Cao
Ðài. Sau cuộc biến, được tổ chức lại nền Ðạo thành 4 cơ quan
theo Ðạo luật Mậu Dần (1938), là: Hành Chánh Ðạo- Phổ Tế Phước Thiện.- Tòa Đạo.
Phổ tế là cơ quan để cứu vớt hoặc độ rỗi những người lạc
bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn những kẻ đã bị Luật
pháp buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là độ rỗi những kẻ
hữu tâm tầm Đạo. Cầm đầu cơ quan Phổ Tế là một Chức sắc
Cửu-Trùng-Ðài làm Chủ Trưởng.
Chiếu theo Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938) về khoản cầu
phong của Hành Chánh thì mọi người đều phải chịu điều kiện
5 năm công nghiệp đầy đủ và tròn trách nhiệm ở phẩm Chánh
Trị Sự, mới được đem tên vào sổ cầu phong Lễ Sanh. Song
cũng có nhiều trường hợp cầu phong vào hàng Lễ Sanh qua
khỏi mặt luật ấy, do nơi quyền thống nhứt Chánh Trị Ðạo ban
cho: Ngoài ra các trường hợp vừa kể trên, nơi chương thứ ba,
điều thứ 14, khoản thứ sáu, Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938)
nói như vầy:
Ngoài ra các vị nhân viên Phổ Tế (tức là Chức sắc, Chức việc
thuộc cơ quan Phổ Tế của Hội Thánh) nếu có Chức việc hoặc
Ðạo hữu nào độ đặng từ 500 tới 1.000 người ngoại Ðạo nhập
môn, thì vị ấy sẽ được Hội Thánh đem ra quyền Vạn Linh cầu
xin phong thưởng vào phẩm Lễ Sanh, từ 1.000 tới 3.000 thì
được vào phẩm Giáo Hữu. Từ 3.000 đến 10.000 thì đặng vào
phẩm Giáo Sư.
1-Hỏi: Giáo-Hữu hành-sự tại Tòa-Thánh từ lâu mới bổ đi Phổtế, sau khi Hội Nhơn-Sanh có được công-nhận không, thăng vị
không?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Kể từ ngày vào ngạch phổ-tế
cũng như Lễ-Sanh kia vậy"
2- Hỏi: Lễ-Sanh ở Tòa-Thánh 4 năm mới bổ đi Phổ Tế 1 năm,
công-nghiệp nầy định lẽ nào?
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Kể từ ngày đi phổ-tế, song
nếu công-nghiệp ở Tòa Thánh đầy đủ: đủ sức, đủ tài, côngnghiệp phi-thường mới đặng".
Kinh Thuyết Pháp có câu:
"Trường Phổ-tế khó-khăn lắm nỗi,
"Mượn Thánh tâm sửa đổi tánh phàm."
Đôi Liễn Phổ Tế.
Đôi liễn nầy đặt tại cổng vào Văn phòng Cơ quan Phổ Tế. Đấy
là một cơ quan của Cửu Trùng Đài, có nhiệm vụ cứu vớt, độ
rỗi những người lạc bước thối tâm, cùng an ủi khuyên lơn
những kẻ bị luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự, hay là
độ những kẻ hữu công tầm đạo.
• PHỔ hóa chúng sanh cải ác tùng lương qui Ðại Ðạo.
• TẾ nguy vạn loại khử tà tôn chánh hiệp Tam Kỳ.
普化眾生改惡從良歸大道
濟危萬類去邪尊正合三期
Giải thích:
Câu 1: Giáo hóa nhơn sanh khắp nơi, sửa đổi không làm điều
ác, tùng theo điều lành, trở về nền Đại Đạo. (Phổ: bày ra khắp
nơi. Hóa: giáo hóa, dạy dỗ cho biến đổi từ xấu trở nên tốt.
Chúng sanh: ở đây có nghĩa là nhơn sanh. Cải: sửa đổi. Cải
ác: sửa đổi để không làm điều ác nữa. Tùng lương: theo điều
lành. Qui: trở về. Đại Đạo: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ).
Câu 2: Cứu giúp điều nguy khốn cho muôn loài, trừ bỏ điều tà
vạy, giữ cho còn điều chánh đáng, hợp vào Đạo Cao Đài. (Tế:
cứu giúp. Nguy: hiểm nghèo. Vạn loại: muôn loài. Khử tà: trừ
bỏ điều tà vạy. Tồn chánh: giữ cho còn điều chánh đáng. Hiệp:
hợp vào. Tam Kỳ: lần ba, chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
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PHỔ THÔNG
普 通
E: Popularisation.
F: Vulgarisation.
Phổ: Rộng lớn, bày ra khắp cả, đều cả. Thông: truyền đạt.Phổ
thông là truyền đạt đến khắp nơi.
Đức Lý dạy: "Thượng Trung Nhựt, Hiền hữu có mang trách
nhiệm lớn lao của Ðại Từ Bi đặng phổ thông điều đình mối
Ðạo, hiệp với Hội Thánh mà trù nghĩ suy tính cách thức hành
động về bước đường của chư Thiên phong và Đạo hữu trong
buổi nầy."

PHỔ THÔNG ĐẠI ĐẠO KHẮP HOÀN CẦU
Đây là lời Đức Quyền Giáo Tông viết trong TỜ KHAI ĐẠO gởi
Thống-Đốc Nam-kỳ Sài Gòn là ông Le Fol ở Sài Gòn, vào
ngày 7 Octobre 1926. Thật ra những lời này đã đánh dấu một
sự kiện Đạo-sử trọng đại, trong khi đất nước ta đang còn chịu
một ách đô hộ của Tây ((Pháp) mà Đức Quyền Giáo Tông
vâng Thánh ý Thầy gởi Tờ Khai Đạo, lời lẽ như một lịnh
truyền. Toàn bài văn không thấy một điểm nào tỏ ý khuất
phục, cầu xin, hay có thái độ hạ mình. Thật xứng đáng là
người thay mặt cho Trời khai Đạo để cứu đời là tinh thần
quyết đoán đó:
"Chủ-ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn-loại được
cộng hưởng cuộc Hoà-Bình như buổi trước. Được như vậy
chúng sanh sẽ thấy đặng thời-kỳ mới-mẻ cực-kỳ hạnh-phúc
không thể nào tả ra đặng. Chúng tôi thay mặt cho nhiều người
An Nam, mà đã nhìn-nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên
vào Tờ Đạo-tịch ghim theo đây, đến khai cho Quan lớn biết
rằng: Kể từ ngày nay chúng tôi đi Phổ-thông Đại-Đạo khắp
cả hoàn cầu."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỔ TRUYỀN
普 傳
E: General propagation.
F: Propagation générale.
Phổ: Rộng lớn, bày ra khắp cả, đều cả. Truyền: trao lại cho
người khác. Phổ truyền là truyền ra khắp nơi.
Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:
Nhưng nhờ Đức Chí Tôn đến phổ truyền nền chơn
giáo của Ngài nơi đất VN nầy....

PHÔI THAI
Phôi thai 胚胎: lúc ban sơ.
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo nhớ lại lúc ban sơ nền Đạo mới
phôi thai nền chính trị Đạo không có chi hết. Bần Đạo đã bị uy
quyền ép chế thành thử buổi ấy chưa biết giá trị của mình lãnh
sứ mạng nơi Đức Chí Tôn là gì hết …Khi nền Đạo mới phôi
thai thì các quỉ-quyền toan diệt Đạo. Buổi sơ sanh Đạo yếu ớt,
bạc nhược, ngu dại, dốt nát thế nào, nên bị nó giục cho thiên
hạ dùng cả năng lực quyền hành của mình toan tiêu diệt Đạo
cho kỳ đặng. Họ đồ mưu chia rẻ làm cho trong Thánh-Thể của
Đức Chí-Tôn phải ly tán, Anh nghịch Em, Em bất hòa với Anh,
cả nền Đạo chinh nghiêng đảo ngược".

PHỐI
Phối 配 có mấy nghĩa sau đây:
• PHỐI: đôi lứa. Td: Phối ngẫu.
• PHỐI: đem người khác mà cúng phụ với người vẫn thờ.
Td: Phối hưởng, Phối từ.
• PHỐI: xứng đáng, sánh ngang. Td: Phối Sư, Phối Thánh.
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PHỐI SƯ (Phẩm)
配師
E: Archbishop.
F: Archevêque.
Đức Thượng Đế giáng tại Từ Lâm Tự (Gò Kén, Tây Ninh) Thứ
bảy: 20-11-1926 (âl: 16-10-Bính Dần) lập Pháp Chánh Truyền
Cửu Trùng Đài Nam phái, phong đến phẩm:
"PHỐI SƯ mỗi phái là 12 người, cộng là 36 người. Trong 36 vị
ấy có ba Chánh Phối Sư. Ba vị ấy đặng thế quyền cho Ðầu Sư
mà hành sự, song chẳng quyền cầu phá luật lệ, nghe à! Chư
môn đệ tuân mạng."
Phối Sư muốn lên Ðầu Sư thì nhờ 36 vị kia công cử
PHỐI SƯ: Archevêque (36 vị là Tam Thập Lục Thánh): Có ba
vị Chánh-Phối-Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu-Sư cai trị
Đạo. Phối Sư là người phối-hợp với các vị Thầy đối phẩm với
Thiên Thánh. Phối Sư là người cầm đầu giềng mối chánh trị
của Ðạo. Phối Sư có 36 vị, chia ra làm 3 Phái, mỗi Phái 12 vị,
trong 12 vị phải có một vị Chánh, gọi là Chánh-Phối Sư
-THÁI CHÁNH PHỐI SƯ: Lo về mặt Tài Chánh, gìn giữ sản
nghiệp của Ðạo, làm Chủ Tọa Hội Thánh. Dưới quyền Thái
Chánh Phối Sư có 3 Viện:
*Hộ Viện (Trésorerie): Lo việc thâu xuất tài chánh, phân phát
lương hướng, phụ cấp cho Chức sắc.
*Lương Viện (Intendence): Bảo đảm sự sanh nhai, tìm phương
nuôi sống toàn Ðạo về mặt vật thực.
*Công Viện (Travaux puplics): Lo việc tạo tác dinh thự, đường
giao thông, gìn giữ sản nghiệp của Ðạo
-THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ: Lo về mặt ngoại giao với
Chánh Phủ, giữ quyền giáo hóa, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh,
dưới quyền có 3 Viện:
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*Học Viện (Instruction publique): lo bảo toàn: Thể, Trí, Ðức
dục của toàn thể Chức sắc, Ðạo hữu và Nhi đồng.
*Y Viện (Santé publique): chuyên môn khoa cứu tế, lo trị các
chứng bịnh của toàn Ðạo.
*Nông Viện (Agriculture): lo khai phá mở mang đồn điền,
chuyên về trồng tỉa.
-NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ: Nắm quyền tạp tụng, cầm quyền
Chủ Trưởng Chức Sắc, lo việc văn từ, chưởng quản 3 Viện:
*Hòa Viện (Affaires intérieures et extéreures): lo về nội, ngoại
giao, gìn giữ trật tự và bảo an toàn Ðạo.
*Lại Viện (Service du personnel): lo về công văn, Bộ Ðạo, Bộ
Khai Sanh, Bộ Khai Tử, Bộ Hôn Thú, Bộ Chức Sắc Hành
Chánh, thuyên bổ Chức sắc trấn nhậm các nơi.
*Lễ Viện (Service des Rites): lo về nghi tiết, cúng kiến, quan,
hôn, tang, tế.
Cả 9 Viện trên đây họp lại gọi là Cửu Viện Nội Chánh, tức là
Nội Các của Ðạo vậy.

PHỐI SƯ THÁI BÍNH THANH (Tên)
Ngày 12-8-Bính Dần (dl: 17-09-1926) tức là trước ngày Đại Lễ
Khai Đạo 15-10-Bính Dần (dl: 19-11-1926) một khoảng thời
gian gần hai tháng, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Ngài Phối Sư
Thái-Bính-Thanh làm một Quả Càn Khôn để thờ Đức Chí Tôn
nơi Bát Quái Đài, lời dạy rằng:
"Bính! Thầy giao cho con lo một Trái Càn Khôn, con hiểu
nghĩa gì không? Cười..Một trái như trái đất tròn quay, hiểu
không? Bề kính tâm ba thước ba tấc (3m30) nghe con! Lớn
quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong
ấy, mà sơn màu xanh da trời, cung Bắc Đẩu và Tinh tú vẽ lên
Càn Khôn ấy. Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở
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không không trên không khí, tức là không phải Tinh tú, còn lại
Thất Thập nhị Địa và Tam Thiên Thế giới thì đều là Tinh tú.
Tính lại 3072 ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con
giở sách Thiên văn Tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc
Đẩu, con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Đẩu cho
rõ ràng. Trên vì sao Bắc Đẩu, vẽ Con Mắt Thầy, hiểu chăng?
Đáng lẽ trái ấy phải bằng chai đúc, trong một ngọn đèn cho nó
thường sáng. Ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn
loại Càn Khôn Thế giới đó, nhưng mà làm chẳng kịp thì con
tùy tiện, làm thế nào cho kịp Đại hội, nghe à!" (TN/ I-. 45)

PHỐI SƯ THƯỢNG CẢNH THANH (Tên)
Ngài Phối Sư Thượng Cảnh
Thanh, Phó Trưởng ban Đạo
Sử là Giáo viên Đạo-Đức
Học Đường buổi đầu:
- Đinh Mão (1927) Thư ký
cho Đức Quyền Giáo Tông
Thượng Trung Nhựt (lúc đó
Ngài còn ở phẩm Đầu Sư)
- Đinh Sửu (1937) thọ phong
Lễ Sanh Quyền Phó Quản lý
Lại Viện.
- Đinh Hợi (1947) thăng
phẩm Giáo Hữu
- Ất Mùi (1955) Giáo HữuThanh Tra ĐĐHĐ.
- Giáp Thìn (1964) Giáo Hữu- Quyền Phụ Thống Học viện
kiêm trưởng ban kiến thiết Đạo Đức Học Đường lần I,
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Nhờ sự quan tâm của ông, Ban kiến thiết đã vận động các nhà
hảo tâm giúp tiền bạc và vật liệu xây dựng hoàn thành được
một Văn phòng và 6 dãy lớp gồm 30 phòng học xây vách
tường, 2 dãy lớp ngói và 4 dãy lợp tol, có đầy đủ bàn ghế học
sinh, bàn ghế giáo viên và bảng đen.
- Ất Tỵ (1965) thăng phẩm Giáo Sư –Quyền Thượng Thống
Học viện.
- Bính Ngọ (1966) Khâm Trấn Đạo Biên Hòa.
- Tân Hợi (1971) Phó Trưởng ban Đạo Sử.
Trong thời gian lãnh nhiệm vụ Phó Trưởng ban Đạo Sử, ông
tiếp tục vận động trong toàn Đạo kiến thiết được một dãy nhà
rất khang trang dùng làm Văn phòng Ban Đạo Sử.
- Nhâm Tý (1972) thăng phẩm Phối Sư- Phó Trưởng ban Đạo
sử.

PHỐI SƯ TRẦN QUANG VINH (1897 – 1975)
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PHỐI NHỨT (PHỐI NHẤT)
Phối nhứt (nhất) 配一 : Hiệp lại làm một
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Sanh quang dưỡng-dục quần-nhi,
"Chơn-linh phối nhứt thân vi Thánh hình."

PHỐI THÁNH (Phẩm)
配聖
E: The Saint.
F: Le Saint.
Theo chữ Nho thì chữ Phối có nghĩa là "so sánh" nên phẩm
Phối Thánh là so sánh ngang hàng với phẩm Thánh, nên Phối
Sư là Phối Sư, còn Phối Thánh là Phối Thánh, chớ Phối Thánh
không phải là Phối Sư. Theo Nho Giáo có 4 phẩm Thánh kể từ
trên xuống là Tôn Thánh, Thuật Thánh, Á Thánh và Phối
Thánh.
Phối Thánh Bùi Ái Thoại giáng trình qua Đức Hộ Pháp: "Hèn
lâu, con nhớ Sư phụ lắm, mà không biết làm sao! Khi Sư Phụ
bị đày, con rầu buồn quá đổi, thêm lo lắng Đền Thánh chưa
rồi, làm ngày làm đêm, mang bịnh nan-y nên qui liễu. Nhờ Chí
Tôn thương nên ban lịnh Ngọc Hư Cung cho vào hàng Phối
Thánh.
Bạch Sư phụ, làm ơn nói với "Năm Sỏi" và "Sáu Út" rằng
"Kỉnh" bị án sa đọa Phong Đô, nhưng nhờ công nghiệp tạo tác
Tòa Thánh, Đức Chí Tôn ân xá cho chuyển kiếp luân hồi, mà
chưa đi, còn đương kiện ông "Chữ".
Con gặp "Quân" và "Ngưu" lẩn quẩn nơi Thánh địa đặng đợi
dịp trả oán theo Ngọc Hư Cung cho phép. Nhưng Phạm Phối
Thánh và con khuyên lơn họ, để cho kẻ tội nhơn phụng sự
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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quốc gia và nghĩ Thánh tâm, nên "oan gia nghi giải bất nghi
kết", nên họ cũng an lòng, đặng xem hành tàng của kẻ tội
nhơn, hoặc tha hoặc trị. Con mới dắt anh "Thiết" kiến diện Sư
thúc Thượng Phẩm đặng người điều độ."

PHỐI THÁNH BÙI ÁI THOẠI (1913-1946)
Phối Thánh Bùi Ái Thoại giáng ngày 7-11 Mậu Tý (1948):
"Bạch Sư Phụ, con là Thoại: Thưa chào chư vị Sư Thúc, Sư
Huynh. Hèn lâu con nhớ Sư Phụ lắm nên không biết làm sao.
Khi Sư Phụ bị đày, con rất buồn quá đỗi thêm lo lắng Tòa
Thánh, lo rồi làm ngày làm đêm nên mang bịnh nan y mà qui
liễu. Nhờ Chí Tôn thương nên ban lịnh Ngọc Hư cho vào hàng
Phối Thánh".
Trích tiểu sử của ông Bùi Ái Thoại nơi quyển "Trích Lục Tiểu
Sử" trang 10 của đầu phòng khoa mục Nguyễn Xuân Nô soạn.
(Tài liệu nầy viết bằng ký ức của một nhóm đàn anh trong ban
Kiến Trúc của Tòa Thánh Tây Ninh).
1- Các liên hệ gia đình và thân thế:
Tục danh ông là Bùi Ái Thoại sanh năm 1913, chánh quán
làng Hậu Thành, quận Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho. Cụ thân sinh ông
là Bùi Văn Hên, nguyên Đội Trưởng trong quốc gia đàng cựu.
Thân Mẫu là Nguyễn Thị Ngã, người miền Nam theo lối sống
thuần túy Á Đông, lấy Nho phong làm nề nếp. Ông bà cụ thân
sinh của ông Bùi Ái Thoại có đông con nhưng không nuôi
được vẹn toàn. Đến năm 1913 sanh thêm đặng một người con
trai và đặt tánh danh là Bùi Ái Thoại.
Nhờ sản nghiệp tinh thần của cha mẹ đã ung đúc cho ông Bùi
Ái Thoại có đủ trí thức định phận và sự nghiệp hiển vinh của
ông trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay đã chứng
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minh hùng hồn điều đó. Vả lại còn phù hạp với bút pháp bút
tích của Đức Hộ Pháp trong Bộ Phương Tu:
Chứa vàng nhiều để lại cho con,
Còn chưa ắt giữ còn bền lộc.
Chứa sách để cho con sau học,
Chưa chắc con biết đọc cùng chăng?
Chứa đức kia bằng vững khôn ngần,
Con cháu hưởng lâu bằng Trời Đất…..
2- Thời kỳ trưởng thành:
Từ đây thân bơ vơ lạc lỏng, nhờ ông đã trở nên người có kiến
thức, suy tư tìm về một hướng nên ông đã vào lập công nơi sở
Lương Điền, Công Nghệ tại Cái Bè ngày 07-10-Đinh Mão, một
trong những cơ sở chuyên lo hiến giúp lương thực về TòaThánh để lo công quả lúc bấy giờ.
Đến năm 1933 ông được 21 tuổi ông lập gia đình và nươngnáu nơi quê vợ. Ông Bà sanh được một người con gái nhưng
chẳng may vợ ông sau một cơn bạo bịnh đã từ trần. Kế đó
không lâu người con gái cũng nối gót theo mẹ về bên kia thế
giới để lại cho ông một nỗi sầu đơn độc. Tuy nhiên ông vẫn
lưu trú quê vợ để thủ hiếu với mẹ cha và trọn nghĩa với vợ
hiền.
Đến năm 1935 có lịnh gọi những người về Tòa Thánh lập
công, ông liền xin phép cha mẹ vợ về Tòa Thánh theo chỉ thị
trên. Trước khi từ giã gia đình để dấn thân vào cửa Đạo ông
có ghi một bài thơ từ giã như sau:
Xót cảnh cuồng phong chiếc cội Ngô,
Khách trần sống sót bại cơ đồ.
Hai lăm thế phụng người tròn tiết,
Thảm đạm hài nhi xót cụm mồ.
Thệ hải lời vàng cam lỗi hẹn,
Than ôi! ai rẽ nhịp cầu ô.
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Thủ trinh cũng nghĩa duyên trăm nguyện,
Toan tránh đường ba niệm Nam Mô.
Rời gót hành trang một bầu nhiệt huyết với hoài bão đã canh
cánh ôm ấp, nên khi về đến Tòa Thánh ông liền nhập vào Sở
Phước Thiện ở Bò Cạp để lập công cho đến năm 1936. Năm
nầy Hội Thánh khởi công kiến tạo Tòa Thánh và Thánh Lịnh
của Đức Hộ Pháp đã ban truyền cho mỗi cơ sở ai có biệt tài
chi phải về góp mặt tô điểm Tổ Đình.
Tiếp được lịnh triệu, ông về Hội Thánh trình diện và được Hội
Thánh giao cho trách nhiệm Tá Lý Sở đắp vẽ, để cùng hiệp
chung tay với anh em bổn Đạo hiện đã có mặt trước nơi đây
để lo sắp xếp nền đại nghiệp. Phần việc trước hết là tạo tác
Báo Ân Từ để di Quả Càn Khôn vào thờ tạm. Kế tiếp là phần
tạo dựng ngôi Đền Thánh. Trong nhiệm vụ Tá Lý ông luôn
luôn tỏ ra người có khả năng hoạt bát rất xứng đáng. Công
việc tiến hành đến năm 1939, chánh phủ Pháp bắt buộc đình
công kiến tạo.
Năm Tân Tỵ (1941) ông vâng lịnh Đức Hộ Pháp ra hiệp với
ông Chí Thiện Lê Văn Gấm tạo lập lò chén thuộc Sở Công
Nghệ ở Giang Tân để trước có phương thế sanh nhai sau dạy
cho người Đạo hữu hiến thân nên nghề nghiệp, đặng bảo thủ
với nhau trong thời đại chinh nghiêng, bị bóp chẹt đủ mọi mặt
mưu sinh khiến tất cả cơ sở của Đạo lúc bấy giờ đều thất bại
luôn. Ngài trụ vững đức tin: tuyệt đối qua các lối tiên tri của
các Đấng luôn kỳ vọng ngày tươi sáng của nền Đại Đạo sớm
phục hồi, hầu dâng hiến chút tài riêng, chung điểm tô nền đại
nghiệp. Trước tình huống đắng cay và tủi hờn nầy, ông có lưu
lại một bài thi:
Đưa danh Nhơn Nghĩa nỗi quên mình,
Bước Khổng đã nguyền dạ sắt đinh.
Trước cảnh Đỗ Quyên kêu vắng Chúa,
Sau đèn tiếng Quốc vọng xa Đình.
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Gió lay cây ngã tài chi chẳng,
Mật bể cầu Thiên trổ lối chinh.
Thay mặt trần gian xin kiếu lỗi,
Huờn tâm vọng nghĩa hoạn gia đình.
Tháng giêng năm Ất Dậu (1945) ngày lịch sử ghi nhận chế độ
của người Pháp bị sụp đổ, chủ quyền của Hội Thánh Cao Đài
Tây Ninh được phục hưng, nên công việc tái thiết ngôi Tổ Đình
và các dinh thự Nội-ô được lần lựợt tiếp tục tiến hành. Ông về
Tòa Thánh tái thủ nhiệm vụ Tá Lý như xưa với trọn vẹn niềm
đắc kỳ sở vọng. Công việc tái thiết ngôi Tổ Đình được khởi
công trước nhứt, bởi sau buổi Đạo chinh nghiêng, ngôi Báo Ân
Từ nơi thờ tạm Đức Chí Tôn bị quân đội Pháp phá ra làm nhà
tiệc khao quân, nên không có chỗ tôn nghiêm thờ phụng cho
toàn Đạo sùng bái. Thế nên cần làm gấp Đền Thánh cho sớm
hoàn thành để di Quả Càn Khôn vào an vị.
Riêng ông nhờ Thiên ân bổ đức nên được một khối óc sáng
suốt, bàn tay mỹ thuật tinh vi mà hình cốt của các bậc Giáo
Chủ, Phật, Thánh, Tiên, Hiền, ngoài cũng như trong Đền
Thánh đều có tay ông nắn đắp. Sức người thì có hạn, mà ông
làm bất chấp cả ngày đêm, thêm vì buồn cảnh Sư phụ bị lưu
đày, chưa hồi loan về cố quốc. Nên lần lần sinh lực bị suy tàn,
Đến ngày 29 tháng Giêng năm Bính Tuất (1946) ông cỗi xác
trần tách bước thang mây để qui hồi cựu vị, lưu lại bao nỗi
luyến tiếc thương tâm cho người chung chí hướng.
3- Ấn chứng thiêng liêng:
Sự kiện chứng minh ông Bùi Ái Thoại được đắc Đạo vào hàng
Phối Thánh năm Đinh Hợi 1947: Bà Bát Nương Diêu Trì Cung
giáng cơ cho Hội Thánh được biết: Ông Tá Lý Bùi Ái Thoại đã
được đắc Đạo vào hàng Phối Thánh để ghi vào ngày kỹ niệm
trong Đạo Lễ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, truyền tụng đến ngày
nay.
4- Kết luận:
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Tiểu sử của Ngài Phối Thánh được viết bằng ký ức của các
bậc đàn anh trong Ban Kiến Trúc lúc trước đã vinh hạnh chung
sống, gần gũi với Ngài qua những năm dài lập công qua cửa
Đạo. Điểm đặc sắc nhất được ghi nhận là buổi sanh tiền, tuy là
một Đạo hữu nhưng đầy đủ thiện chí thiện tâm, tập trung tinh
thần dồn vào việc làm đại nghiệp. Hơn nữa Ngài đã ý thức rõ
rệt hai chữ Hiến thân nên được thiên ân bổ đức cho kiến thức
minh mẫn và phần mỹ-nghệ tinh vi sắc-sảo mà các chứng tích
cụ thể cho chúng ta hiển nhiên như: Tượng cốt của Tam Trấn
Oai Nghiêm và các Đấng Giáo Chủ trong Nho- Thích- Đạo (gọi
là tượng Ngũ Chi). Phía hữu có Thất Thánh, bên tả có tượng
Bát Tiên.
Phía ngoài Đền Thánh có pho tượng ông Thiện, ông Ác; trên
có hình cốt của Đức Quyền Giáo Tông và Bà Nữ Đầu Sư Lâm
Hương Thanh và các sự tích chung quanh Bao Lơn Đài: Sĩ,
Nông, Công, thương, Ngư, Tiền, Canh, Mục… Bên trong Đền
Thánh nơi Hiệp Thiên Đài cạnh Ngai Hộ Pháp có hình tượng
Đức Cao Thượng Phẩm uy nghi. Trên nóc Hiệp Thiên Đài có
pho tượng Đức Di Lạc cỡi cọp. Trên nóc Nghinh Phong Đài có
tượng Long Mã đứng trên quả địa cầu. Trên nóc Bát Quái Đài
có hình tượng của 3 vị Cổ Phật… và những chứng tích đó
được kể là sự nghiệp vinh hiển nhất của Ngài còn lưu lại mãi
mãi đến ngày nay và ngày sau cho nhơn sanh chiêm bái.
Về hạnh đức Ngài cũng đã thể hiện đầy đủ trong câu "Khắc kỷ
phục lễ" trên tùng lịnh Hội Thánh để giữ đúng luật pháp qui
điều,.
THÁNH GIÁO LIÊN QUAN ĐẾN ÔNG BÙI ÁI THOẠI
Phò loan: Hộ Pháp,Khai Pháp
Báo Ân Từ đêm 7-11 Mậu Tý (1948)
Cao Thượng Phẩm: Bần Tăng chào các bạn và mấy em Nam,
Nữ.
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Hộ Pháp! khi đặng thơ trả lời thì Bần Tăng mời hai vị Phối
Thánh đến thăm bạn. Vậy Bần Tăng nhượng cơ cho họ,
nhưng xong rồi thì tái thủ Cơ dùm cho Bần Tăng chuyện vãng
đôi điều.
Tái Cầu: Bạch Sư Phụ, con là Thoại.
Thưa chào chư vị Sư Thúc, Sư Huynh,
Hèn lâu con nhớ Sư Phụ lắm, nên không biết làm sao. Khi Sư
Phụ bị đày, con rầu buồn quá đỗi, thêm lo lắng Tòa Thánh
chưa rồi, làm ngày làm đêm nên mang bịnh nan y mà qui liễu.
Nhờ Chí Tôn thương nên ban Lịnh Ngọc Hư cho vào hàng
Phối Thánh. Bạch Sư Phụ! làm ơn nói lại với Năm Sỏi và Sáu
Út rằng : Kỉnh đã bị án Phong Đô, nhưng nhờ công nghiệp tạo
tác Đền Thánh, Chí Tôn ân xá cho chuyển kiếp luân hồi mà
chưa đi, còn đang kiện ông Chữ. Con gặp Quận và Ngưu lẩn
quẩn nơi Thánh Địa đặng đợi lịnh trả óan theo Ngọc Hư Cung
cho phép. Nhưng Phạm Phối Thánh và con khuyên lơn họ, để
cho tội nhơn phụng sự quốc gia và nghĩ thánh tâm "oan gia
nghi giải bất nhi kết" nên họ cũng an lòng đợi xem hành tàng
của kẻ tội nhơn, hoặc tha hoặc trị. Con mới dắt anh Thiết kiến
diện Sư Thúc Thượng Phẩm để người điều độ. Con nhớ mấy
anh em của con quá! Sư Phụ nói lại với họ nếu con có phước
giáng cơ đặng thường, con có nhiều điều vói họ.
Con xin lạy Sư Phụ và con xin kiếu.
ÔNG BÙI ÁI THOẠI ĐƯỢC THỜ NƠI BÙI PHỦ TỪ
Nơi Bùi Phủ Từ tọa lạc tại đường Bình Dương Đạo, từ cửa
Hòa Viện đi thẳng vào núi Điện Bà lối 3 cây số phía tay mặt, là
nơi thờ chung của gia tộc họ Bùi. Nhơn sanh nội châu thành
Thánh Địa hùn nhau xây cất một nhà thờ chung để lập Tông
đường những người chung họ. Cả gia tộc đồng ý thờ Ngài
Phối Thánh Bùi Ái Thoại nơi căn giữa, có bửu ảnh của Ngài
được trưng bày rất uy nghi. Mỗi năm đến ngày giỗ Tổ 11 tháng
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Giêng làm giỗ chung. Thật hân hạnh cho họ Bùi đã hãnh diện
có một vị Phối Thánh làm danh dự cho cả Tông Đường.
Còn phần cá nhân Phối Thánh Thoại, không vợ, không con,
nay được cả Tông Đường cúng giỗ, tức là không bị cảnh
hương tàn khói lạnh như các kẻ cô đơn khác. Cái hạnh phúc
là ở chỗ đó. Nền Đại Đạo càng bành trướng, về sau cả nước
có Đạo, cả giòng họ Bùi sẽ đông gấp ngàn lần hơn bây giờ thì
cái danh dự Phối Thánh Thoại sẽ tăng trưởng bằng ngàn lần
hơn nữa. Thật là hân hạnh, thật là trọng vọng cho một chơn
linh đắc Đạo. Khi còn tại thế ông Bai (tục gọi ông Thánh Tám)
có sáng tác trong dịp đắp vẽ ba tấm Hoa Lam tại Đền Thánh
năm Ất Dậu (1945)
Hè chí Thu sang tiết trở Đông,
Ướm xuân chợt nhớ nợ tang bồng.
Quanh năm ngẫm lại buồn cho phận,
Chất tuổi càng thêm thẹn với lòng.
Ơn nước trót đời mang khó trả,
Nợ nhà mãn kiếp tính chưa xong.
Ngày trông trăm họ mùi chung đỉnh,
Giành giật giết nhau chẳng tưởng giòng.
(Búi Ái Thoại)
Ông Thông Quan có bài cảm tác ông Phối Thánh Bùi Ái Thoại
nhân kỹ niệm ngày 01 tháng 02 hằng năm:
Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời,
Tam Kỳ đắc Đạo dễ như chơi!
Mấy năm công nghiệp nghề sơn phết,
Ngàn thuở lưu danh thợ vẽ vời.
Phối Thánh từng nghe Bùi Ái Thoại,
Bút Thần còn tạc bức tranh phơi.
Nào cần tịnh luyện chi cho nhọc,
Thành Đạo cùng chăng số bởi Trời.
(Thông Quang)
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Nơi quyển "Cội Đạo Bốn Mùa" nơi trang 40, Huệ Phong có
cảm đề về công nghiệp của ông Bùi Ái Thoại :
Danh Bùi Ái Thoại đẹp muôn vàn,
Đắc Thánh nhờ công rất vẻ vang.
Tá Lý đắp thành khuôn sắc sảo,
Tổ Đình nổi bật nét huy hoàng.
Ân Trời đã gội vui muôn thuở,
Sử Đạo còn ghi rõ mấy trang.
Chung khối tinh thần gầy đại nghiệp,
Thường năm kỹ niệm tiết xuân quang.
(Huệ Phong)

PHỒN BA
繁葩
E: The nosy and gaudy urban area.
F: La cité animée et fastueuse.
Phồn ba 繁葩 Như chữ phồn hoa 繁華: Chỉ nơi xa hoa, náo
nhiệt. Chốn phồn hoa là chỉ nơi đô hội, dân cư đông đúc, tấp
nập ngựa xe, đời sống xa hoa phù phiếm.
Kinh Hạ Huyệt có câu:
"Thức giấc mộng huỳnh lương vừa mãn,
"Tiếng phồn ba hết thoáng bên tai."

PHỒN HOA
繁華
F: Luxueux, euse.
Phồn hoa 繁華: Náo nhiệt, xa hoa.
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Đấng AĂÂ giải chữ Phồn-hoa: (Phồn nghĩa là trong vòng, Hoa
nghĩa là sắc dục). Phồn-hoa nghĩa là trong vòng sắc dục. Giấc
phồn hoa là giấc phàm. Bởi buổi tiền khai Đại-Đạo có ông QuíCao giáng hoạ ngay bài thi của Bát Nương Diêu Trì-Cung có
câu này nên Đức Chí-Tôn mới giải nghĩa cho:
Một tiếng U-minh gióng cửa Không,
Phồn-hoa giục tỉnh giấc đương nồng.
Ngồi thuyền Bát-Nhã qua tình biển.
Mượn nước nhành dương rưới lửa lòng.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Mơ màng chưa khỏi lụy phồn hoa,
Chưa biết nên thân tính sắm nhà.
Cải hạnh đố ngươi về tập thử,
Tháng sau sẽ đến trước trình Ta.

PHƠI GAN TRẢI MẬT
Gan, mật là hai bộ phận trọng yếu của cơ thể làm tăng cường
sức sống, còn nói là can đảm (can là gan; đảm là mật). Ở đây
nói về ý chí, lòng cương quyết không lùi trước sự khó khăn,
nguy hiểm. Chữ phơi gan trải mật là nói một tinh thần dũng
mãnh, cang cường, một sự hy sinh đến cao độ của con người.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
Nhưng vì bởi lo toan mối Đạo,
Phải hết lòng bổ báo Ơn trên.
Phơi gan trải mật tấm thành,
Chút gan bồ liễu gắn bền thiết đinh.
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PHU TỬ
夫 子
E: Master.
F: Maitre.
Phu Tử 夫子: Bậc thầy (người có đạo hạnh đáng tôn kính Như
Đức Khổng Phu-Tử)
Đạo Cao-Đài có một phẩm vị cao nhất bên ban Thế đạo gọi là
"Phu Tử" (chưa có người thọ chức vị này).

PHÚ QUÍ
富 貴
F:Riche et célèbre.
Phú quí 富貴: giàu có và sang trọng
Thánh Ngôn Thầy dạy:
Huỳnh lương một giấc cuộc đời in,
Có trí có mưu phải xét mình.
Phú quí lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao bởi mượn và xin.

PHÚ THÁC (PHÓ THÁC)
付 託
F: Confier.
Phú thác (Phó thác) 付託: giao gởi cho.
Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
có câu:
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Một là phụ lòng Thầy phú thác,
Hai uổng công khai phát thuở giờ.
Ba thương Đạo hữu bơ vơ,
Lao-nhao thất vọng đợi chờ bấy lâu.

PHÚ THÁC DẶN DÒ
Kinh Sám Hối có câu:
"Đừng gặp việc câu-mâu biếng nhác,
"Mà quên lời phú-thác dặn dò."

PHÚ TÚC
富 足
F: Riche.
Phú túc 富足: Giàu có đầy đủ
Kinh Sám Hối có câu:
"Người phú túc vun nền âm đức,
"Lấy lòng nhơn giúp sức trợ nghèo."

PHÙ BA
浮波
E: Floating wave.
F: Vague flottante.
(Phù: nổi, Ba: sóng). Phù ba 浮 波 là Làn sóng nổi. Sóng biển
có lúc nhô lên rồi bị chìm xuống, nên thường ví với cảnh đời
thay đổi. Sóng là chỉ sự nhô lên hụp xuống tức là ví cảnh
thăng trầm của đời người, luôn phải gặp chuyện may ít rủi
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

302

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

nhiều, dầu vậy cũng cứ cho là duyên số, tức là mối duyên ràng
buộc do vận may hay vận rủi nơi trần gian, con người luôn
chịu đựng những nỗi gian truân vất vả ấy..
Bài Kinh Tắm Thánh có câu:
"Chốn hồng trần quen lằn gió bụi,
"Cảnh phù ba may rủi cũng duyên."

PHÙ DU
浮 游
F: Éphémère; chose éphémère.
Phù du 浮游: trôi nổi chỗ này đến chỗ khác, không bền bĩ
(giống như con phù du nổi trên mặt nước).
Đức Hộ Pháp có nói: "Của cải này đủ thế lực cám-dỗ nhơnsanh qui hồi bổn thiện. Thừa tánh tham của phù du thế tục,
các con trao phẩm vị Thiêng-liêng. Do tâm dữ tranh quyền lộc
công danh, các con đổi Chí-linh bổn thiện. Cơ-quan cứu khổ
chúng sanh cũng do nơi đó".

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG (Sử)
Truyện Phù Đổng Thiên Vương: Vào đời vua Hùng Vương thứ
6 có đám giặc gọi là giặc Ân, hung mạnh lắm, không ai đánh
nổi. Vua mới sai sứ đi rao trong nước để tìm người tài giỏi ra
đánh giặc giúp nước. Bấy giờ ở làng Phù Đỗng, bộ Võ Ninh
(nay là huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh), có đứa trẻ xin đi đánh
giặc giúp vua. Sứ giả về tâu vua, vua lấy làm lạ, cho đòi vào
chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc cho một con ngựa và cái roi bằng sắt.
Khi ngựa và roi đúc xong thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự
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nhiên người cao lớn lên một trượng, rồi nhảy lên ngựa cầm roi
đi đánh giặc.
Phá được giặc Ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn thì biến đi
mất. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đổng, về sau
phong là Phù Đổng Thiên Vương.
Truyện này là truyện tục truyền như vậy, chứ không có lẽ tin
làm sự thực được. Họa chăng đời bấy giờ có người tướng
giỏi, đánh được giặc, về sau người ta nhớ ơn làm đền thờ thì
hợp lẽ hơn. Hiện bây giờ có đền thờ ở làng Gióng tức làng
Phù Đổng. Năm nào đến mồng tám tháng tư cũng có hội vui
lắm, tục gọi là đức Thánh Gióng.

PHÙ HỢP
符 合
F: Concordance.
Phù hợp 符合: Ăn khớp với nhau.
Đức Hộ Pháp cho biết: "Bần-Đạo may duyên đựợc Đức ChíTôn chọn làm Ngự Mã-Quân của Ngài để thay Ngài, lập nền
Chánh giáo, tức là nền Đạo Cao-Đài này để thay thế tất cả
Tôn giáo đã có từ trước. Vì lẽ các Tôn-giáo ấy ngày nay không
phù hợp với lương-tri, lương-năng của loài người nữa. Hay
nói một cách khác là các nền Tôn-giáo ấy ngày nay đã bị bế."

PHÙ NGÔN
浮 言
F: Paroles vagues, sans fondement.
Phù ngôn 浮言: Lời nói trôi nổi không có căn cứ.
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Thơ Thán Đạo ngâm của Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh
Kìa ác cảm đùng đùng sóng nổi,
Nọ phù ngôn dội dội sấm vang.
Làm cho bước Đạo lỡ-làng,
Đường còn để đó chơn gàn khôn đi.

PHỤ BẠC
負 薄
F: Ingrat; ingratitude.
Phụ bạc 負薄: phụ ân và bạc tình, bội bạc.婦.
Đức Hộ Pháp nói: "Các ông không hẳn lạ gì người Việt Nam
có một đặc tính đã không biết phụ bạc lại còn biết phân biệt
bạn và thù, các ông không thể phủ nhận được đức tin của
nhân dân Việt Nam đối với người Pháp".

PHỤ MẪU CHI DÂN
(Phụ là cha; Mẫu là mẹ; Chi: ấy là, của; Dân là người dân
trong nước). Phụ Mẫu chi dân là bậc lãnh đạo xứng đáng làm
cha mẹ của dân. Tất nhiên những bậc ấy là đại diện của dân:
hoặc Đạo hoặc Đời mà trên tinh thần trách nhiệm biết nghĩ đến
dân. Một vị Vua quan mà lo cho dân sự ấm no, hết lòng nhân
ái thì muôn dân tôn là cha mẹ "phụ mẫu" như ông Tôn Dật
Tiên, người Trung hoa xem là "Vị cha già của dân tộc"
Đức Hộ Pháp là người xây dựng Báo-Quốc-Từ để thờ những
vị khai quốc công thần, có nói rằng: "Ðó là những đấng Phụ
Mẫu Chi Dân thật xứng đáng những ân nhân ngàn đời của
dân tộc Việt Nam vậy. Ngoài ra những Đấng anh hùng tương
lai của đất nước, những nhơn vật đã dám tuẫn tiết vì non
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sông, dám liều mình vì dân tộc đã đem thắng lợi cho quê
hương và giữ danh dự chung cho nòi giống. Những Đấng ấy
đều đáng đem vào Báo Quốc Từ để được thiên thu phụng tự".

PHỤ NỮ
婦 女
F: Les femmes,Féminin.
Thất-Nương nói: "Mấy em mong cho hàng phụ nữ để trọn tấc
dạ thương nhau thì dầu cho mấy từng Trời nhặt nhiệm thế nào
cũng đi tới."

PHỤ NỮ THẾ GIỚI
Bà Lâm Hương Thanh giáng Cơ nói: "Em nên nhớ, phụ nữ
thế giới họ đã tiến theo thời cuộc mà không chuẩn thằng nên
ra rẻ rúng. Trong cửa Đạo, càng tiến triển theo thời đại thì họ
lại càng ngoan Đạo nhiều chừng nấy. Ấy vậy, nơi đây là lò un
đúc đoàn phụ nữ tương lai của xã hội đạo đức thì em cố chịu
nhọc nhằn gần gũi đoàn em mà giáo dạy thêm."

PHỤ RÃY
Phụ rãy: bỏ rơi, không cần.
Đức Hộ Pháp nói: (Đức Thượng Đế) "Ðấng ấy chẳng khi nào
phụ rãy cái Thánh-Thể của Ngài và con cái của Ngài. Bần-Ðạo
biết hẳn vậy, hằng khuyên chúng ta giữ đạo đức tinh thần
đặng làm tôi tớ của Ngài, làm Môn-đệ của Ngài, hay là đặng
làm con của Ngài, vì có bao nhiêu đó mà thôi. Ðấng ấy không
hề chịu nợ tình với chúng ta. Trong 24 năm tạo nên hình
tướng nền Ðạo, tạo dựng Ðền Thờ tối cao tối trọng nơi thế
gian nầy, thì Ngài không hề phụ rãy bao giờ."
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PHỤ THÂN
父親
F: Père.
(Phụ: cha. Thân: mối tình gần gũi nhứt, vì từ đó giọt máu được
"lưu truyền tại thế"). Ấy là người sinh thành ra mình vậy gọi là
cha ruột.
"Đầu cúi lạy Phụ thân linh hiển,
"Lễ muối dưa làm miếng hiếu tâm."

PHỤ THỐNG LẠI VIỆN PHƯỚC THIỆN (Phẩm)
Huấn lịnh số 099-HL của Hội-Thánh Phước Thiện đề ngày 2407-Quí Sửu (dl: 22-8-1973) bổ nhiệm vị Chơn Nhơn Lê Tâm
Chí sanh năm 1920 nguyên quán: Hương Đạo Ninh Điền, Tộc
Đạo Phước Ninh, Châu Đạo Tây Ninh, lãnh trách nhậm Phụ
Thống Lại Viện Phước Thiện.

PHỤ TỪ TỬ HIẾU
父慈子孝
E: The kind father makes the filial sons.
F: Le bon père produit les fils pieux.
Phụ từ tử hiếu 父慈子孝: Cha hiền sanh con thảo.

PHỤ VONG
F: Ingrat.
Phụ vong : phụ nghĩa vong ân, đối xử tệ bạc.
Kinh Sám Hối có câu:
"Lâm nguy miệng vái làm lành,
"Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong."
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỤ XỬ TỬ VONG
父處死忘
Quan niệm Nho giáo của thời cận đại rất nghiêm: nếu một tôi
thần bị vua bắt tội chết, thì phải chết. Nếu làm con mà có trọng
tội cha xử chết thì con không được cải lịnh. Luật hình này cũng
phổ biến khá rộng rãi trong chốn triều đình, nhưng phần đông
vì nhà vua muốn bảo thủ ngai vàng hơn là vì trọng tội. Vì lẽ đó
ngày nay Đức Thượng Đế dạy cho Đức Hộ Pháp buộc phải
làm sao can thiệp các nước bỏ án tử hình. Vì tính cách vô
nhân đạo, bởi quyền sống chết là do luật Thiên điều định án
chứ người dưới thế gian này không ai có quyền buộc người
khác phải chết. Nhưng đây lời Thầy dạy:
"Phụ xử tử vong, quân thần tử,
"Đó là hiếu trọn, nhớ nghe con!"
Là mục đích nhắc lại lời nghiêm huấn mà bổn phận làm người
vào nhà là con hiếu, với nước là tôi trung: Thế thôi.
Lời dạy của câu trên nói cho thuận phải là: "Quân xử Thần tử,
thần bất tử bất trung; Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu".
Thực ra ở thời phong kiến thì vua bảo chết mà không chết là
bất trung. Cha bảo con chết mà con không chết là bất hiếu.
Nhưng ở thời đại Cao Đài này, ngoài Đức Thượng Đế ra thì
không ai có quyền "xử chết" cả, cho nên câu này chỉ còn là
vang bóng mà thôi, để nói cái trung hiếu đến tận cùng là như
thế "Có trung hiếu nên đứng trong trời đất". Dầu ở thời quân
chủ chuyên chế họ lấy thế kẻ mạnh mà hiếp người yếu, chứ
"án tử hình" là một hình thức vô nhân đạo. Chính Đức Hộ
Pháp nhận lịnh của Đức Chí-Tôn bảo phải "bãi bỏ án tử hình"
và chính Ngài thi hành có hiệu quả bằng cách can thiệp với
người Pháp bãi án tử hình.
Nói thế không phải là thời này người làm cha mẹ mất quyền
đối với con cái. Nhưng không có vấn đề cha giết con, vua giết
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tôi, nhưng phải xử bằng phương pháp nhân đạo hơn. Bởi
"Quân minh thần Trung", "Phụ từ tử hiếu". tức nhiên nước có
Vua minh chánh thì sản xuất tôi trung. Mà khi vua minh thì là
người nhân đạo đâu có lòng nào giết bầy tôi, họa chăng
nghịch thần thì xử án nào đó nặng nề cũng quá đáng rồi. Nếu
dang tay hành án tử hình thì sao gọi là "Minh"? Cha hiền sanh
con thảo, nếu gặp nghịch tử thì cũng răn phạt trong mức độ
nào, nếu cha giết con thì sao gọi là "Hiền"?

PHỦ THỜ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂNTRUNG

PHỦ TỪ
府 祠
E: House of worship.
F: Maison de culte.
Phủ: dinh thự. Từ: nhà thờ tổ tiên. Phủ Từ là nơi thờ Cửu
Huyền Thất Tổ của mỗi kiến họ. Ngày giờ này Đức Hộ Pháp
rất chú trọng về việc lập nhà Họ. Lý do, Đức Hộ Pháp có giải
rõ:
…"Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ luôn luôn phụng
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sự Đức Chí-Tôn, công nghiệp ấy không bao giờ mất, bởi Ông
già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết, trái lại nếu chúng ta có
phương thế lập vị chúng ta rồi, mà chúng ta còn dư thừa công
nghiệp đối với Ngài. Nhớ lại trong Cửu Huyền Thất Tổ của ta
chưa chắc họ đều siêu thoát đặng, để chút của cải ấy đặng độ
họ, tội nghiệp biết đâu trong Cửu Huyền Thất Tổ của mỗi đứa
ta lại không có người ở dưới Phong Đô, rán tiện-tặn chút đỉnh
cho có của cải Thiêng Liêng cho họ hưởng mới khỏi uổng kiếp
sanh của mình. Đấng đó không biết thiếu nợ ai hết và đã nói
chẳng hề khi nào sai lời. Đã ngộ Đạo, đã biết Đạo, đã theo
chân Đức Chí-Tôn mà không biết tự mình tìm phương giải
thoát, dầu chúng ta không mong mỏi cứu độ Cửu Huyền Thất
Tổ đi nữa, cũng mong mỏi tự giải thoát cho mình là trọng yếu
hơn hết, biết Đạo mà nguội lạnh tốt hơn hết đừng có ở trong
cửa Đạo, tốt hơn đừng ngồi trong cửa Đạo, ngồi nữa thêm tội
không ích gì. Thử chúng ta để dấu hỏi chúng ta tu đây trông
mong cái gì?"
Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo không cần nói; buổi buộc thì khó,
buổi mở thì dễ. Đức Chí Tôn, Ngài đến để hai chữ ÂN XÁ thì
chúng ta đoán hiểu rằng: Ngài đã đến rồi và Ngài biết con cái
của Ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương pháp giải
khổ của Ngài đến giao nơi mặt địa cầu nầy, từ thử đến giờ cái
thống khổ tâm hồn của nhơn loại bao nhiêu, thì Ngài thống khổ
bao nhiêu. Ngài đến đem Long Hoa Hội cốt để bảo thủ hai chữ
Ân xá, trong bao nhiêu đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng thương
yêu vô tận của Ngài thế nào?
Bần Đạo nói thật, thời buổi nầy chúng ta không tìm phương
giải thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ thì không có thời buổi nào
có năng lực độ rỗi Cửu Huyền Thất Tổ của mình cho đặng,
không có buổi nào hạnh phúc làm đặng như vậy. Bởi thế nên
toàn thể con cái của Đức Chí Tôn nam, nữ cũng vậy, có tấm
lòng yêu ái nồng nàn hoài vọng giọt máu mảnh thân mình, giờ
phút nầy là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu
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nguyện siêu thoát cho Cửu Huyền Thất Tổ. Bần Đạo dám nói
giờ phút nầy, mấy người không thể không nhỏng nhẻo với
Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để hai chữ ÂN XÁ, thì mấy
người xin cái gì thì ông cũng cho cái nấy."

PHÚC HẬU
福厚
`F: Bonheur et loyauté, bon et loyal.
Phúc hậu 福 厚: Phước đức dày dặn.
Thầy dạy: "... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời
trước, nay lại còn phạm Thiên Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải
nỗi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống
là Thiên Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì
Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng trị chớ không tư vị bao giờ.
Phải lo sợ tội tình cho lắm, phải có sợ mới có giữ mình, biết sợ
phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên Ðịa vô tư" đừng ỷ
là có "Ðại Từ Phụ" mà lờn oai, nghe các con!"
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc-Đẩu,
"Kìa im-đìm phúc-hậu Nam-Tào."

PHÚC LỘC
福 祿
F: Bonheur et richesse.
Phúc lộc 福祿: phúc là điều tốt lành, lộc là của cải Ta thường
gọi nhiều con là phúc, làm quan là lộc.
"Các lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê
mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạoxự trên chốn võ-đài; mạnh đặng, yếu thua khôn còn, dại mất".
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHÚC SỰ
覆 事:
E: To make a report.
F: Faire un rapport.
Phúc: Trả lời, xét kỹ. Sự: việc. Phúc sự là làm tờ báo cáo
công việc đạo cho cấp trên biết trong địa phận của mình diễn
tiến như thế nào.
Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938): Mỗi kỳ hạn 6 tháng, chư Đầu
Tỉnh Đạo phải phúc sự về cho Ngọc Chánh Phối Sư biết rõ cả
hành động của mỗi vị Chức sắc trong phần tỉnh của mình.
"Viết Phúc sự dâng lên Hội Thánh hay là Chức sắc cấp trên
của mình thì nên hiểu ba vị Chánh Phối Sư: Thái, Thượng,
Ngọc, chưởng quản Cửu Viện, quyền hành phân biệt, những
vấn đề phúc sự thuộc về trách nhiệm của Chánh Phối Sư phái
nào thì ta dâng lên ngay cho vị ấy, tường trình gọn gàng và
cho rõ từng việc, không nên nói bao la mà làm cho bề trên bận
trí và mất ngày giờ quí báu của Hội Thánh.
Nếu có việc cần yếu thì ta nên viết Phúc sự, nói đặc biệt một
câu chuyện mà thôi. Như vậy, bề trên mới giải quyết mau lẹ,
và tiện việc đặt để vào hồ sơ, chẳng nên viết ba bốn chuyện
gồm vào trong một tờ phúc, hay là việc của phái Thái để chung
với phái Thượng, phái Ngọc, thì bất tiện cho sở hành." (Trích
tài liệu Hạnh Đường, Khóa Lễ Sanh)

PHÚC TRÌNH
覆 呈
E: A report.
F: Un rapport.
Phúc: Trả lời, xét kỹ, dối trá tráo trở, đổ. Trình: bày tỏ cho cấp
trên rõ. Phúc trình là báo cáo cho cấp trên rõ về đạo sự trong
địa phương trách nhiệm của mình (Trình báo với cấp trên).
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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Có nhiều kỳ phúc trình trong một năm:
Phúc trình Nguyệt để: Tờ phúc trình cuối mỗi tháng.
Phúc trình Lục ngoạt kỳ: Tờ phúc cuối kỳ 6 tháng.
Phúc trình Chung niên: Tờ phúc trình hết năm.

PHỤC Quẻ 24. Quẻ Địa Lôi Phục
Quẻ 24. Quẻ Địa Lôi Phục 地 雷 復
Tượng: Đại-Đạo phục hưng
Quẻ này là quẻ Địa Lôi Phục. Chấn hạ là nội Chấn, Khôn
thượng là ngoại Khôn. Khôn vi Địa, Chấn vi Lôi, nên tên quẻ
đọc bằng Địa Lôi Phục.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ: Sau quẻ Bác đến quẻ Phục là cớ vì
sao?
Vật lý không bao giờ tuyệt đối cùng tận. Bác đến hào Thượng
là cùng cực ở trên, tất sẽ quay trở lại ở dưới. Nghĩa là cùng
cực của quẻ Bác sẽ đổi nghịch lại là quẻ Phục, gọi là "Bác
cùng thượng phản hạ". Vậy nên sau quẻ Bác tiếp lấy quẻ
Phục.
Quẻ này nhất Dương ở dưới ngũ Âm, là Âm thịnh cực ở trên,
mà Dương phục sinh ở dưới, đó cũng là đạo tiểu nhân thịnh
cực.Quá thịnh thì phải tiêu.
Đạo quân tử tiêu cực, khi tiêu đã tới cùng cực rồi thì trưởng.
Nên đặt tên là quẻ Phục. Phục nghĩa là trở ngược hay nói
khác đi là hoàn phản.
Quẻ Bác vừa qua rồi thì đến quẻ Phục ngay, tức là đảo ngược
quẻ Bác thì đến quẻ Phục, chính là sự biến dịch ở trong Dịchhọc đó vậy.Đây là cặp Âm Dương của nhau.
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Âm cực thì Dương sinh, Dương cực thì Âm sinh, cũng như
ngày và đêm cứ xoay chuyển mãi không bao giờ dứt. Định-luật
của đất trời là vậy đó.Thế nên Bác đến cùng thì phải Phục lại,
đó là đường tấn-hoá của vạn-vật vậy. Âm và Dương là hai
nguyên-lý tương đối nhau, nương dựa vào nhau, hoà hợp
nhau để làm nên đại cuộc của đất trời, để cùng tồn tại nhânsinh. Âm nhờ Dương mà sanh, Dương nhờ Âm mà thành, nếu
không có hai nguyên-lý Âm Dương để hoà hợp thì vũ trụ này
chỉ là một cõi hư không mà thôi.
Nhưng sự biến dịch ấy nào phải biến ngay đâu!
Từ từ theo thời gian mà biến đổi, nhưng sự biến đổi không
ngừng, cái máy biến đổi ấy vẫn quay luôn, nếu quay không đủ
12 giờ thì ngày không biến ra đêm. Bởi đó là định luật: Định
luật trong đời phải đổi từ giây, phút, giờ, ngày đến tháng, năm
rồi đến cả thế, vận, hội cũng đều biến đổi như nhau vậy.
Hai quẻ KIỀN KHÔN là hai quẻ chủ của Bát-quái mà Mậu Kỷ
là cái Tông của Ngũ Hành (Mậu Kỷ theo Thập thiên can chiếu
với Ngũ hành là Thổ, mà Thổ là quẻ Khôn) Ở cung Hợi có 6
âm. Vạn-vật khởi thuỷ ở Nhâm, Âm cực thì Dương sinh.
Tháng Hợi là tháng 10; thì tháng 11 có một Dương sinh là quẻ
Phục.
Tháng 12 có 2 Dương sinh là quẻ Lâm
Người Đạo Cao-Đài tuyệt tín nơi Đức Hộ Pháp khi giảng về
Lễ đưa chư Thần,Thánh,Tiên, Phật triều Thiên, tức là ngày
cuối năm gọi là đưa Ông Táo về Trời. Ngày âl. 24-12-Đinh Hợi
nhằm ngày (dl. 03-02-1948)
"Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành tâm cầu nguyện Chí-Tôn
cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Bần Ðạo quả quyết trong năm
nầy, nếu như tinh thần Bần-Ðạo không lầm, thì nòi giống Việt
Nam chúng ta sẽ được đặc ân là độc lập tự do cho tổ quốc,
độc lập trên pháp lý quốc tế đó vậy. Nhưng muốn cho thực
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hiện được thực tế, có lẽ cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam
còn dài.
Luôn dịp Bần Ðạo giải nghĩa tại sao phong tục nhà Nam gọi
theo Ðạo Phật là đưa Ông Táo về Trời, chớ thật sự là đưa chư
Thần, Thánh, Tiên, Phật về triều Thiên, tinh thần từ trước vẫn
vậy.
Chơn truyền buổi Ðức Chí Tôn tạo Càn Khôn Thế Giái, Ngài
nắm Thập Thiên Can, Thập Nhị Ðịa Chi trong tay, để định
Pháp Chánh Càn khôn Vũ trụ. Trong thời buổi định Pháp
Chánh ấn định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 1,
họp tại Ngọc Hư Cung đặng định luật giới hạn vi diệu cho trái
địa cầu, chạy theo khuôn khổ hữu định trong năm cho chí Tân
niên là 12 giờ đêm 30, khởi điểm 1 giờ sáng ngày 1 tháng
Giêng năm sau.

PHỤC CHỨC
復 職
F: Être réintégré dans ses ancienes fonctions.
Phục chức 復職: Được khôi phục chức vị cũ.
Trong bản "Thập Hình của Ðức LÝ GIÁO TÔNG" chia ra có
năm khoản phạm pháp và mười khoản phạm luật.
"Những vị nào vi phạm tội mà mất phẩm vị Thiêng Liêng, phải
có luật ân xá của Quyền Vạn Linh và quyền CHÍ TÔN mới
đặng. Nhưng khi các vị ấy biết ăn năn và lập nên công nghiệp
phi thường được toàn công chúng hoan nghinh và được Tòa
Ðạo minh tra đủ lẽ, thì đặng phép phục sự với một Chức Sắc
Thiên Phong nào mà kẻ phạm lựa chọn, cầu học Ðạo thì mới
xin đặng phục chức."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỤC CỔ
E: To return to the past.
F: Revenir au passé.
Phục: Trở lại, báo đáp. Cổ: xưa. Phục cổ là trở lại như xưa
(khôi phục lại những gì ( tinh hoa) đã mất).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy lập Phật giáo vừa khi khai Thiên lập Địa, nên
Phật giáo là trước, kế Tiên giáo, rồi mới tới Nho giáo.
Nay là Hạ nguơn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu,
nên phải phản tiền vi hậu.

PHỤC HỒI
復 回
F: Rétablir, retourner.
E: To restore.
Phục hồi 復回 khôi phục lại nguyên tính.
Thầy dạy:"Vì Tân Luật chưa ra nên Thầy phải giải, đã có
Thánh Tượng Thầy, thì là cốt Ngọc Hoàng còn để lại chẳng
nghĩa chi hết. Thầy nói cho các con rõ, vì cớ nào trước từ
Nhứt Tổ chí Lục Tổ thì Thầy ngồi trước, vì trước lớn là phải
vậy. Khai Thiên Ðịa vốn Thầy, sanh Tiên Phật cũng Thầy.
Thầy đã nói, một Chơn Thần mà biến hóa Càn Khôn Thế Giái
và cả nhơn loại. Thầy là Chư Phật, Chư Phật là Thầy.
Các con là Chư Phật, Chư Phật là các con. Có Thầy mới có
các con, có các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Nên Thầy khai Bát Quái mà tạo thành Càn Khôn Thế Giái, nên
mới gọi là Pháp. Pháp mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật, rồi mới
tới có người nên gọi là Tăng. Thầy là Phật của cả Pháp và
Tăng, lập thành các Ðạo mà phục hồi các con hiệp một cùng
Thầy."
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PHỤC HỒI CỰU VỊ
復回舊位
Thầy dạy: "Đạo Trời lần lựa kẻ có căn phần mà dìu bước
phục hồi cựu vị, nhưng nếu các con đặng biết nguồn Chánh
giáo là quí hóa, tìm kẻ mà toan độ rỗi dìu dắt thì cả sanh linh
đều nhờ nơi đó mà rửa hết khổ tâm nơi miền sông mê bến tục
nầy. Thầy trông mong sao cho nhơn loại đều để dạ thương lẫn
nhau thì ngày thế cuộc tuần hoàn, thuyền Bát Nhã chẳng nhọc
công tế độ."

PHỤC HỒI THƯỢNG CỔ
復回上古
Đức Hộ Pháp nói: "Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam-Kỳ
Phổ-Độ là đúng theo lời Sấm truyền của các vì Giáo Chủ ngày
xưa. Chỉ có hai phương diện:
1- Là do Tam Giáo thất kỳ truyền,
2- Là chính mình Đức Chí Tôn giáng cơ lập Đạo đặng Qui
Nguyên Phục Nhứt, gọi là chấn hưng Tam Giáo lại cho hoàn
toàn, lập Luật Pháp khuôn viên cho phù hợp theo dân trí buổi
này mới tìm phương độ rỗi nhơn sanh, hiệp cả Tinh Thần của
các dân tộc biết nhìn nhau một CHA chung là thuận hòa cùng
nhau, thật hành chủ quyền Thương yêu, chung thờ một Tôngiáo Đại-Đồng thì nhơn loại mới gội nhuần ân huệ và đời tranh
đấu tự diệt sẽ trở nên đời mỹ tục thuần phong thì vạn loại mới
chung hưởng cơ Hòa-Bình, phục hồi Thượng cổ là do Thiên
Thơ tiền định buổi Hạ nguơn chuyển thế hoán cựu duy tân."
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PHỤC HƯNG
復 興
F:Renaitre, renaissance..
Phục hưng 復興:khôi phục lại sự hưng vượng.
Đức Lý dạy: "Lão cho chư Hiền Hữu hiểu rằng: Cơ bí mật của
Thiên điều không khi nào đi đôi với cuộc thế, mắt phàm của
đời không phương đoán được đâu. Tuy trước mắt chư Hiền
Hữu coi như thất bại, hiển nhiên, nhưng mà cơ mầu nhiệm
huyền bí thiêng liêng cho là kết cuộc, y như luật định của
Thiên điều, Tam Giáo Tòa chuyển pháp để trừ diệt cả lũ ma
hồn quỉ xác cho tiêu tận rồi đến lúc phục hưng nền độc lập
một cách phi thường. Còn lại toàn bậc nhơn tài trung nghĩa
làm ích nước lợi dân sau nầy, nước nhà bền vững, cơ Đạo
cũng do đó lan tràn truyền khắp cả ngoại bang. Chư Hiền Hữu
cứ yên tâm lo sắp đặt bề trong của mình, chờ sắp đến ra ứng
dụng. Ngày cận đây, chẳng phải xa đâu, nhưng cơ thành lập
một cách bất ngờ, toàn cả nước Nam không ai biết trước
được.
Chư Hiền Hữu cứ vững lòng lo tròn phận sự. Có Lão và Tam
Giáo đồng thời chuyển xây cho mau thành tựu.Lão hứa chắc
chắn với chư Hiền Hữu một lần chót nữa là. Không ai dưới thế
nầy toan phá hoại nền Đạo của Đức Chí Tôn được, mà sự độc
lập của nước Nam đã có tiền định trước".

PHỤC HƯNG KHỔNG GIÁO
復興孔敎
"Nhơn-loại đang bị thống khổ và sẽ lăn vào cảnh tang thương
vì tinh thần ly-tán nên ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện đặng phục
hưng Khổng-giáo, áp dụng Nho-Tông làm khuôn luật tổ-chức
xã-hội cho tận-thiện, tận-mỹ. Các dân tộc sẽ đối đãi nhau như
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anh em một Cha, ở chung một nhà, cộng hưởng Đại Đồng
hạnh-phúc.
Đó là về mặt xã-hội, còn mặt Đạo là mặt tinh-thần thì Đại Đạo
giữ-gìn tinh-ba giáo-lý nhà Thiền và Lão giáo đặng độ tận linh
hồn về Thượng-giới. ĐẠI-ĐẠO tiên khởi lập thành tại nước
Việt-Nam, nhiên hậu sẽ hoằng khai các miền Đông-Á, qui hợp
cả Huỳnh-chủng làm đà sang Bạch-chủng Âu châu dìu-dẫn
khắp thiên-hạ trên con đường Cộng Đồng".

PHỤC LINH TÁNH PHẬT
Phục-Linh Tánh Phật 復靈性佛: khôi phục lại cái tánh linh
thiêng của Phật.
Di Lạc Chơn Kinh có vị phật ở cung Thượng Thiên Hổn
Ngươn gọi là "Phục-Linh Tánh Phật".

PHỤC LỊNH
Phục lịnh 復令: Vâng theo lịnh dạy.
Đức Hộ Pháp có thuật lại rằng: "Đời quá ư bạo-tàn, cho nên
Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở Đạo cho con cái biết: các ngôi
Thần, Thánh, Tiên, Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời,
xuống bao nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời-kỳ ấy Bần
Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn xuống thế mở Đạo, thì Đức ChíTôn mới hỏi rằng:
- Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí pháp trước
hay là mở Thể-pháp trước?
Bần-Đạo trả lời: Xin mở Bí-Pháp trước.
- Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-Pháp trước thì phải khổ đa!
Đang lúc đời cạnh-tranh tàn bạo, nếu mở Bí Pháp trước, cả sự
bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành
phá hoại thì mối Đạo phải ra thế nào?

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỤC NGUYÊN NHƠN
Phục nguyên-nhơn 復元人: Khôi phục lại giống người có mặt
đầu tiên trên trái đất.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Phục nguyên-nhơn huờn tồn Phật tánh,
"Giáo-hóa hồn hữu hạnh hữu duyên."
Ðem Phật tánh lại cho các bậc Nguyên nhân. Nguyên nhân là
các chơn hồn Chí Tôn sai xuống làm bạn đặng độ rỗi chúng
sanh, vì họ mê luyến hồng trần, nên Chí Tôn đem Phật tánh
phổ hóa họ, nhờ đó họ trở lại quê xưa. Phỏng định 100 ức
Nguyên nhân: Phật Tổ độ đặng 6 ức, Lão Tử 2 ức, còn lại 92
ức vẫn còn đọa lạc. Phật Mẫu đến giáo hóa định duyên định
phận cho họ".

PHỤC QUỐC
復 國:
F Reconquérir son pays.
Khôi phục lại chủ quyền cho đất nước tức giành lại nền độc
lập và tự do cho dân tộc.
Lời đáp từ của Đức Hộ Pháp tại Giáo Tông Đường trong dịp lễ
các Cơ quan chúc xuân Đức Ngài. (Ngày 1-1 Quý Tỵ)
"Ôi thôi! Trái lại khi Bần Đạo bước chân trở về thì đã ngó thấy
cái chí quật cường và lòng phục quốc chẳng có năng lực nào
khác hơn là năng lực của Quân Đội Cao Đài".
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PHỤC SANH (PHỤC SINH)
復生
E: Resurrection.
F: Résurrection.
Phục sinh 復 生: Sống trở lại, phục hồi sự sống.
Kinh Đệ Cửu Cửu có câu:
"Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
"Phục sanh đào hạnh rượu hồng thưởng ban."

PHỤC THIỆN
復 善
E: To listen to the reason.
F: Se rendre à la raison.
Phục-thiện 復善: biết nghe và làm theo điều lành.
"Đời bạo ngược bao nhiêu thì Đạo lấy Từ bi Bác ái mà phục
thiện bấy nhiêu, cho đáng với danh dự của Quốc Đạo, thì cảnh
huynh đệ tương tàn mới tránh khỏi. Bằng chẳng vậy, thì nạn
thực dân đâu tránh được, rồi cũng mang họa nội biến, máu
chảy thịt rơi tăng gấp đôi ba, thảm đạm nữa".
Lời Thầy: "Con đến đây với tấm lòng thành thật để làm việc
phải cho giống dân biết phục-thiện hiện đang giao phó cho
con. Vậy Thầy nhờ con truyền bá giáo-lý nầy cho dân tộc đặt
dưới quyền bảo hộ của con. Chỉ có cách đó mới có thể kềm
giữ nhơn-loại trong tình yêu sanh-chúng và đem lại cho con
một cuộc đời hòa bình bền bĩ."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHỤC TÙNG
服 從
F: Soumission.
Phục tùng 服從: Thuận theo.
Thất Nương giáng ngày 03-02-Đinh Hợi (dl: 23-02-1947)
Phước Thiện để rước ngoại bang,
Phước Thiện sản nghiệp bảo toàn thế gian.
Phước Thiện gầy dựng giang san,
Cả chư vạn quốc đồng sang phục tùng.

PHỤC VỊ
位 復
E: To restore to his position.
F: Être réintégré dans sa position.
Phục vị 位復: Trở lại vị trí củ của mình.
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trùng huờn phục vị Thiên-môn,
"Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng."

PHỦI THẢY LỢI DANH
Kinh Sám Hối có câu:
"Còn hoi-hóp tranh đua bay nhảy,
"Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh."
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PHÚNG ĐIẾU
諷 弔
E: To make a visit of condolence with offering gifts.
F: Faire une visite de condoléance avec offrandes.
Phúng điếu 諷弔: Đem lễ vật đến viếng thăm và chia buồn với
tang quyến.

PHÙNG KHẮC KHOAN (Trạng Bùng) (Tên)
Ở Việt-Nam, năm 1284, đời vua Trần-Nhân-Tôn các thân hào,
nhân-sĩ biết dùng Cơ Bút thỉnh giáo cõi vô hình về việc trị
nước nên mới được thạnh-trị. Năm 1542, ông Phùng khắc
Khoan còn gọi là Trạng Bùng, nhờ Cơ Bút nên trở thành nhà
tiên tri nổi danh.

PHỤNG
• PHỤNG: 鳳 Con chim phụng (phượng), một loài trong Tứ
linh. Td: Phụng gáy, Phụng lãnh.
• PHỤNG: 奉 Vâng theo, thờ phụng, dâng hiến. Td: Phụng
dưỡng, Phụng hành.
PHỤNG: Chim Phụng hay chim Phượng là chim trống, con mái
được gọi là Hòang (hay Loan). Đó là loài chim có bộ lông ngũ
sắc rất đẹp, được xem là vua loài chim, nên mới gọi là
Phượng Hoàng. Chim Phụng thích đậu trên cây ngô đồng và
ăn hột ngô đồng, uống thì uống nước suối; vì cây ngô đồng rất
cao, để nhìn các con chim khác bay lượn bên dưới. Mỗi khi
chim phụng hót lên, các loài chim khác nghe được liền bay
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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đến, nhảy múa và hót theo. Phụng là một trong bốn vật linh gọị
là Tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng, đều có tánh linh. Mỗi khi có
một trong bốn con linh vật nầy xuất hiện thì nơi ấy ắt có điều
lành xảy đến, hoặc có Thánh nhân ra đời.
- Phụng gáy Kỳ Sơn hay Phụng gáy non Kỳ là điềm có Thánh
Vương; ấy là Văn Vương và Võ Vương ra đời, dẹp nhà Trụ,
mở ra nhà Châu, dân chúng được thái bình, an cư lạc nghiệp.
Thi văn dạy Đạo:
Phụng gáy non Nam, Ðạo trổ mòi,
Trổ mòi nhân vật bốn phương Trời.
Trời Âu, biển Á chờ thay sắc,
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.
Đức Lý dạy qua bài thi rằng:
"Kìa lóng non Kỳ reo tiếng phụng,
"Nầy xem nước Lỗ biến hình lân.

PHỤNG HÀNH
奉 行
F: Exécuter les ordres d’un supérieur.
E: To execute the orders of a superior.
Phụng: Vâng theo, thờ phụng, dâng hiến. Hành: làm, thi hành.
Phụng hành là vâng lịnh thi hành.
Tín thọ phụng hành là tin theo, thọ lãnh giáo pháp mà mình
đã nghe, và vâng lịnh thi hành.
Kinh Cứu Khổ:
"Tín thọ phụng hành tức thuyết, chơn ngôn viết...."
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PHỤNG LÃNH
鳳 岭 (嶺)
E: Phoenix on mountain.
F: Phénix sur le mont.
Phụng: Con chim phụng (phượng), một loài trong Tứ linh.
Lãnh: đỉnh núi. Phụng lãnh là con chim phụng (con mái) đậu
trên đỉnh núi(( lãnh: 岭) Ý nói: Điềm lành báo cho biết có
Thánh nhân ra đời. (lấy theo điển tích: Phụng gáy Kỳ sơn).
Kinh Nho-Giáo có câu:
"Linh ư Phụng lãnh, chí như ý từ."

PHỤNG LẦU
鳳樓
Ông Quí Cao giáng hoà nguyên vận bài thi của Bà Bát Nương
Hớn-Liên-Bạch:
Ình-ình trống giục thảm Trường-đình,
Đau nỗi chia phôi một chữ tình,
Hồng-nhạn đưa tin trông vắng dạng.
Phụng lầu gác quyển đợi hòa thinh.

PHỤNG LIỄN
鳳 輦
E: The imperial carriage.
F: La voiture impériale.
Phụng liễn: Chiếc xe ở phía trước đầu có chạm hình giống
đầu con chim phụng thường dành để cho hoàng hậu đi, ở đây
là xe trên cảnh Tiên giới dành cho các chơn linh khi trở về
cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống mới được chở đi.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Siêu thăng phụng liễn qui khai,
"Tiên-Cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh."

PHỤNG LỊNH
奉令
Phụng lịnh: Vâng và làm theo lịnh Bề trên chỉ dạy
Bát Nương giáng: 14-8-Mậu Tý (dl: 16-9-1948)
"Em phụng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến ban phước lành
cho tất cả quí anh cùng tất cả các bạn Hiệp Thiên Đài và để
đôi lời cùng các Bạn, cứ vững tâm lo tròn nhiệm vụ của mình
là phải Bác-ái, Từ-tâm, Công-bình, Chánh-trực, hằng ngày
gieo mối cảm tình với đồng chủng".

PHỤNG SỰ
奉 事
E: To serve.
F: Servir.
Đức Hộ Pháp nói: Ngày giờ này, Đức Chí-Tôn đến, Ngài chỉ
Bí-pháp có một điều là: "Các con không cần tìm kiếm triết-lý
cao-siêu hơn nữa, các con tìm kiếm cái sống của toàn thể Bạn
đồng sanh của các con, rồi kính-trọng phụng-sự cái sống ấy.
Hễ các con tận tâm phụng-sự cái sống của Vạn-linh, thì Cơ
quan Giải-thoát của các con Thầy đã để nơi tay của các con
đó vậy".
Phụng sự là gì? Phụng-sự cũng có nghĩa là giúp-đỡ một cách
chơn-thành, không vì danh, lợi; không có tánh vị-kỷ, hoàn toàn
vị tha. Nói một cách nôm-na, phụng-sự là làm tôi-tớ, để phụng
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sự cho ai thì đối tượng đó hoàn-toàn là ông chủ, trọn quyền
sai khiến; còn người phụng-sự phải vâng phục như tôi tớ, dù
phải hy-sinh. Phụng-sự là một vòng nối tiếp, phụng-sự từ dưới
lên trên, từ trên xuống dưới.
1- Phụng sự từ dưới lên trên như:
- Đất phụng sự cây: Thấp nhứt là loài kim thạch, điển hình là
đất. Đất phải hy-sinh cho cây (thảo mộc), cây ăn luồn trong
đất, rút-rỉa chất sanh, tức là mầu-mỡ để nuôi sống cây cối. Đất
chưa hề than một lời về sự ăn mòn, rút-rỉa của thảo mộc. Đất
chịu tan biến rã-rời để vun bón cho cây.
- Cây phụng sự thú: cây nhờ đất mà sống tươi tốt, để làm món
ăn ngon lành cho cầm thú và con người. Cả cánh đồng mênhmông cây cỏ tràn đầy mặt đất sẵn-sàng phụng-sự cho muôn
thú. Thú mặc tình thong-thả gậm lấy cỏ ngon mầm ngọt.
-Thú phụng-sự người: Đất phải hy-sinh đặng phụng sự cho
cây, tất nhiên là thảo mộc, cây phải hy-sinh đặng phụng sự
cho thú, tức nhiên nó phải hy-sinh đặng nuôi thú, mà loài
người đứng đầu trong loài thú, chớ không có chi khác nữa. Vì
cớ cho nên Cổ-luật buộc thú phải hy-sinh phụng-sự cho người,
phụng-sự không đi quá mức hy-sinh đặng nuôi loài người. Bởi
vì lẽ lầm hiểu về chơn-pháp ấy mà nhơn-sanh đã thực nhục
(ăn thịt).
- Người phụng-sự trời: Giờ tới một mức nữa, người phải hysinh đặng phụng-sự cho Trời, chắc là cả thảy đều nhớ cổ-luật
của Thượng-cổ, khi tế Trời họ đem người ra họ giết, rồi họ
thiêu như con thú kia vậy. Con người có luật ấy một thời hạn
cũng khá lâu. Khi dùng người làm tế-vật đặng hiến cho Đức
Chí-Tôn, nếu Bần-Đạo hiểu theo các Đạo-Sử thì đã có gần
40.000 năm về pháp-luật ấy, thử nghĩ coi các nhơn-mạng buổi
nọ đã đem làm con vật hiến cho Đức Chí-Tôn nhiều lắm rồi
vậy. Mới đây chừng lối 6.000 năm, đời của Jacob trước sáu
ngàn năm theo Đạo-luật của Hébreux tức nhiên luật của Do
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Thái phải giết vật để tế Đức Chúa Trời, luật đó tới nay có lẽ
vẫn còn đó vậy. "Đức Chí-Tôn có đòi hỏi chăng?
- Không! Tôi dám chắc không! Vì chính mình Ngài tạo ra Vạnlinh và phụng-sự vạn linh, có lẽ đâu Ngài đòi nhơn-loại phải
làm con tế vật, tế cho Ngài. Bao giờ chúng ta cũng thấy luật
phụng-sự cho vạn-linh đi từ vật loại đến nhơn-loại.
2-Trên phụng sự dưới:
-Ong Chuá phụng-sự ong con: "Chúng ta thấy việc của con
ong, con mối. Con ong chúa thật sự ra phụng-sự dẫy đầy hơn
hết, đứng đầu hơn hết, vì làm Chúa nên phải có nhiều phụngsự, nó phải chịu sanh-sản làm nòi giống nó, sanh-sản mãi mà
thôi. Cũng như thượng-Cổ trước lối 150.000 năm và trước
nữa thì loài người cũng vậy. Đạo-pháp trong Phật-giáo để lụng
lại, các Đấng duy chủ của các sắc dân, chủng-tộc do tiếng
Phạn gọi là "Manu" cũng một kiểu vở con ong, con mối. Con
mối Chuá phụng-sự cho cả một ổ mối, hơn ai hết, bởi vì chính
mình con mối Chúa đã sản-xuất chủng-tộc của loài mối.
-Vua phụng-sự quần-linh: Chúng ta thấy lụng lại một triềuchính của xã-hội nhơn-quần đã lập quốc, tức nhiên lập một
nền chánh-trị tương liên, một quốc-gia vô trong khuôn-khổ của
một quốc-thể, một văn-hiến đều chịu một luật-pháp ấy, mà
luật-pháp ấy muốn thi-hành thì phải có triều-chính. Thật sự ra
triều-chính mà Vua phải phụng-sự cho quần-linh tức nhiên
phụng-sự cho lê dân. Một mình Ông phụng-sự cho toàn thể lê
dân không thể được nên phải lập triều-chính từ Tể-tướng dĩ
chí cho đến bực hạ quan. Chánh-trị một quốc-gia là thay thế
hình ảnh cho Vua đặng phụng-sự cho lê-dân mà thôi. Chúng
ta ngó thấy trong vật loại như con mối Chúa, con ong Chúa
cũng làm Chúa, cũng phụng-sự, trong phụng-sự kia cũng lập
một triều chính đặng có phương-pháp phụng-sự cho nó. Nhà
Vua cũng vậy, lập triều-chính đặng biến thân cho muôn ngàn
triệu, đặng phụng-sự cho toàn thể lê-dân. Mối Chúa cũng vậy.
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-Trời phụng-sự Vạn-linh: Bây giờ Đức Chí-Tôn, Ngài phụng-sự
cho vạn-linh toàn cả trong càn-khôn vũ-trụ. Ngài đã dùng cái
gì, Ngài dùng phương-pháp phụng-sự Vạn-linh là lấy đời, lấy
Vạn-linh phụng-sự cho Vạn-linh. Chúng ta ngó thấy Đức ChíTôn nuôi cây, nuôi thú; thú để phụng-sự cho người. Ngài dùng
căn-bản đó để phụng-sự cho đời, cũng như nhà vua dùng lêdân lập triều-chính đặng phụng-sự cho lê-dân.
"Đức Chí-Tôn ngày giờ này đến lập Đạo muốn phụng-sự cho
cả toàn nhơn-sanh nơi mặt địa cầu 68 này, Ngài phải làm thế
nào? Ngài cũng phải mượn loài người phụng-sự cho Ngài,
Ngài phải dùng loài người đặng làm Thánh-thể cho Ngài là lập
triều-chánh của Ngài. Chúng ta ngó thấy Đức Chí-Tôn đến lập
Đạo, lập Đạo phải lập Hội-Thánh đặng phụng-sự, luật-định
phụng-sự, vì phụng-sự ấy mới làm Chúa. Ông vua cũng vì
phụng-sự cho dân mới làm Vua. Bây giờ Đức Chí-Tôn vì
phụng-sự cho Vạn-linh mới làm Trời. Ngài phải lập Hội-Thánh
tức nhiên Ngài lập Thánh-thể của Ngài. Triều-chính tức nhiên
Thánh-thể của Ngài chớ không có gì lạ. Muốn cho Hội-Thánh
cầm quyền thống-trị đặng phụng-sự cho Vạn-linh Ngài phải lập
triều-chính, triều-chính là ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật, đó
vậy. Ngài lập Thánh-thể cũng như thế ấy; vì cớ cho nên chúng
ta ngó thấy Thánh-thể Đức Chí-Tôn tức nhiên Hội-Thánh có
đủ phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật, tại thế này.
"Không có cái chi mà chúng ta cầu muốn hay là dùng côngnghiệp mà Người không trả, không bồi thường, vì Ngài đã
mượn chúng ta làm Thánh-thể cho Ngài đặng Ngài phụng-sự
cho Vạn-linh thì Ngài phải trả, phải bồi thường, nếu muốn cho
người ta theo thì phải lập vị cho họ, thì họ mới theo. Đức Chí
Tôn Ngài đến ký Hoà-ước với loài người, nhứt là dân-tộc ViệtNam trước cái đã: Mấy người làm Thánh thể cho Tôi, đặng Tôi
phụng-sự cho Vạn-linh, thì Tôi sẽ lập vị Thần, Thánh, Tiên,
Phật, lại cho mấy người. Nếu các người chịu thì ký Hòa-ước
với Tôi, hễ các người làm tôi cho con cái của Tôi cho vừa sức
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của Tôi muốn hay vừa ý của Tôi định, thì Tôi sẽ trả lụng lại là
lập ngôi vị cho mấy người trong Thánh-thể ấy. Tôi đã định
phẩm-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật; Tôi đã lập vị sẵn cho mấy
người mà mấy người đoạt được tại mặt thế này, tới chừng về
cõi vô-hình Tôi không chối-cải gì hết, trái lại còn trả hơn khi
chúng ta phụng-sự cho Vạn-linh tại mặt thế này nữa là khác".
Luật phụng-sự là vậy, nếu ta biết đem áp-dụng cho người với
người thì còn gì tốt đẹp bằng! Mọi người lo cho nhau, là mỗi
người vì mọi người, mọi người vì mỗi người vậy.Muốn phụngsự tốt đẹp phải có động-cơ dâng hiến, thúc đẩy, mà xăng nhớt
cho động cơ dâng hiến kia, nhu-cầu là hình-ảnh Đức Chí-Tôn.

PHỤNG SỰ ĐỨC CHÍ TÔN
Đức Hộ Pháp nói: "Còn một cái trọng yếu hơn nữa là phải nhớ
luôn luôn phụng sự Đức Chí-Tôn, công nghiệp ấy không bao
giờ mất, bởi Ông già đó chẳng chịu thiếu nợ ai hết, trái lại nếu
chúng ta có phương thế lập vị chúng ta rồi mà chúng ta còn dư
thừa công nghiệp đối với Ngài".

PHỤNG SỰ VẠN LINH
Đức Hộ Pháp nói: "Người Tu-hành mục-đích đem cái ân cho
người chớ không phải đợi người làm ân cho mình; nghĩa là
mình phải lo sự ấm no cho bá tánh tức là lo cho ta, bởi Đức
Chí-Tôn đã dành phần cho ta một nhiệm vụ đặc biệt là ta phải
Phụng-sự cho vạn-linh để giải khổ cho loài người trong lúc
họ đang lâm nàn kêu cứu; khi ta làm xong phận sự thì không
còn ai chối cải rằng ta không phải là ân-nhân của xã-hội,
chừng ấy ta không muốn về Tây phương họ cũng lập bàn
hương-án để đưa ta đặng đền ơn cứu tử".
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PHỤNG SỰ THA NHÂN
Quan Thống Đốc trao đổi với Vilmont Tỉnh Trưởng Tây Ninh
về việc mưu hại Đức Hộ Pháp mục đích triệt ha Tôn giáo:
"Tôi cũng nhận được tin tức từ Phòng Nhì do các Chi Phái
Cao-Đài hợp tác chính phủ cung cấp và tình báo viên dò xét
hơn một năm, nhưng không có bằng cớ nào chứng minh
Phạm Công Tắc chống Pháp, nếu bắt TẮC không có bằng cớ
thì dễ, nhưng khó cho tôi khi phải sử lý một việc rất phức tạp,
bởi vì mọi người đều biết hành tàng của Tắc Phụng sự tha
nhân rất minh bạch, dù cho chúng ta đã biết chắc chắn rằng
TẮC chống Pháp và tranh đấu vì độc lập cho Việt Nam, đây là
những suy nghĩ để lấy ra một quyết định".

PHỤNG THỪA
奉承
E: To comply to.
F: Obtempérer.
Phụng thừa 奉承 là Vâng theo. Chữ dùng để tỏ lòng cung
kính. Trong giấy tờ việc quan khi nói với cấp trên thường dùng
chữ "Phụng". Phụng thừa: Kính dâng theo ý kiến của người
trên.
Lòng Sớ dâng về Thiêng liêng có câu:
"Bố hóa Chư Đệ tử Thánh thể tinh anh, tăng long đắc
thọ, phụng thừa mạng lịnh, thể Thiên hành hóa"
布化諸弟子聖體精英, 曾隆得壽, 奉承命令,替天行化
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PHỤNG TỰ
E: To worship the ancestors.
F: Adorer les ancêtres.
Phụng tự : thờ cúng ông bà (Tổ tiên).
Đức Hộ Pháp thuyết Đạo:
Từ lập quốc đến giờ, trong phong-hóa nhà Nam không
thấy lúc nào sơ thất sự "phụng tự".

PHƯỚC DUYÊN
福緣
Phước: Điều may mắn tốt lành. Duyên: sức bổ trợ cho cái
nhân thành quả. Phước duyên là cái phước có được do việc
làm lành báo đáp lại, tức là cái phước do duyên lành từ kiếp
trước tạo ra.
Kinh Sám Hối có câu:
"Làm lành đặng hưởng phước duyên,
"Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu."

PHƯỚC ĐỊA
福地
E: The land of happiness.
F: La terre de bonheur.
Phước địa 福地 là Đất phước, nơi nhiều phước lành.
Kinh Cầu siêu có câu:
"Đặng nhẹ nhàng thẳng đến cung Tiên.
"Nơi phước địa ở yên tu luyện."
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PHƯỚC ĐỨC
福德
Phước đức là những hành động về thân, khẩu, ý đem lại an
lạc, hạnh phúc cho mình cho người ở hiện tại và tương lai.
Người biết làm phước là người có tâm hướng thiện, nên
thường làm những điều thiện để giúp đỡ người khác. Làm
phước, làm lành thì được phước báo (phước quả) hay thiện
báo (thiện quả).
Phước đức có hai thứ:
- Phước hữu lậu: Phước quả này được an vui tương đối vì còn
trong sinh tử luân hồi.
- Phước vô lậu: Quả này được an vui tuyệt đối, thoát ly sanh
tử.
Kinh Khi Thức Dậy có câu:
"Rõ phước đức, biết tội tình,
"Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn Khôn."

PHƯỚC HẠNH
福 幸
F: Bonheur et vertue.
Phước hạnh 福幸: điều phúc đức.
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Há chẳng phải là một điều phước hạnh lớn lao hơn
mọi sự sao?
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PHƯỚC HỌA
Phước họa: hạnh phúc và tai họa.
Thi văn dạy Đạo có câu:
Lành dữ nơi mình chiêu phước họa,
Thành tâm ắt thấy hết thần minh.

PHƯỚC LÀNH
Phước lành: hạnh phúc và tốt lành.
Bài Kinh Niệm Hương có câu:
"Lòng sở vọng gắng ghi đảo-cáo,
"Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành."

PHƯỚC LINH TIÊU
Bài thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông có câu:
Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu.

PHƯỚC - LỘC - THỌ
E: Happiness, Wealth, Longevity.
F: Bonheur, Richesse, Longévité.
Phước -Lộc -Thọ là tên của 3 Ông: Ông Phước, Ông Lộc, Ông
Thọ vào đời nhà Đường bên Tàu. Đây cũng gọi là Tam Thiên
Quân: Phước - Lộc - Thọ.
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- Ông PHƯỚC lòng thanh bạch, không tham vọng, con đông,
nhà nghèo, chơn thật, không nhờ vả ai, tin tưởng vận mạng
của mỗi người do Trời định, có đức Trời ban.
- Ông LỘC làm quan lớn tại triều đình, nhà giàu có lớn, tiền
của dẫy đầy, có kẻ hầu người hạ, tánh tình hòa nhã, thanh
liêm, một lòng vì nước vì dân, giàu lòng nghĩa hiệp, hay trợ
khó giúp nghèo, mến hiền trọng đạo, được lộc trời ban, có
của.
- Ông THỌ có đức do Người tạo, độc thân, sống lâu hơn mọi
người, có lòng nghĩa hiệp, hay giúp đỡ người nghèo khổ, chỉ
sống bằng nghề ăn trộm, một năm chỉ ăn trộm một lần để nuôi
thân suốt năm, không ham lấy thêm, gặp người quá nghèo khổ
thì đi ăn trộm của nhà giàu, đem tiền đến cứu giúp.
Sự tích 3 Ông Phước, Lộc, Thọ được Đức Phạm Hộ Pháp
giảng giải trong đêm giao Tòa nhà mới vừa xây cất xong vào
năm 1947 dành cho Hiệp Thiên Đài làm Văn Phòng của chư vị
Thời Quân Hiệp Thiên Đài, có đông đảo Chức sắc Hiệp Thiên
Đài và Cửu Trùng Đài tham dự.
" Ba Ông Phước, Lộc, Thọ cùng ở một thôn.
- Ông Phước thì nghèo khổ mà đông con.
- Ông Lộc thì làm quan, giàu có mà không con.
Ông Thọ thì có nghề sở trường là ăn trộm, đi làm việc một
đêm đủ tiền chi dụng một năm, ngoài ra chẳng làm việc gì
khác.Một hôm, Ông Thọ khởi sự hành nghề ăn trộm, đang
đêm đi ngang qua nhà Ông Phước, thấy đèn còn thắp leo lét,
ghé vào đứng bên ngoài xem, nghe vợ của Phước than thở
nghèo khổ, con cái quần áo tả tơi. Ông Thọ thấy vậy cảm động
đem lòng thương xót thầm, nghĩ rằng : Đêm nay, mình đi ăn
trộm chuyến nầy để giúp Anh Phước đỡ nghèo, có tiền mua
gạo ăn và sắm quần áo cho đàn con đông đảo.
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-Nghĩ vậy rồi liền thực hành, đi đến nhà Ông Lộc, rình cho đến
khuya, đợi tôi tớ trong nhà ngủ say, mới đánh ngạch vào nhà,
mở tủ lấy trộm được một số vàng bạc khá nhiều, bọc vào một
cái khăn, rút lui êm tịnh, không ai trong nhà hay biết.
Ông Thọ liền đi ngay đến nhà Anh Phước, trời vẫn còn khuya,
kêu Anh Phước dậy mở cửa, đốt đèn lên. Phước hỏi Ông Thọ,
nửa đêm kêu cửa có việc chi cần gấp?
Ông Thọ nói
- Tôi đem giúp Anh một gói vàng bạc đây để Anh chi dụng
trong nhà, mua gạo và sắm quần áo cho sắp nhỏ mặc cho
lành lặn.
Ông Phước hỏi:
Vàng bạc ở đâu mà Anh ó nhiều như vậy?
Ông Thọ đáp
- - Của tôi đem đến giúp Anh cứ nhận mà dùng, hơi nào hỏi
lòng vòng lôi thôi.
Ông Phước nói :
- Xin Anh cho tôi biết rõ của nầy do đâu mà có thì tôi mới dám
nhận sự giúp đỡ của Anh, chớ tôi thấy Anh đâu có giàu gì!
Ông Thọ túng thế phải nói thiệt : - Số vàng bạc nầy do tôi lấy
trộm của nhà giàu để đem lại giúp Anh cho đỡ nghèo.
Ông Phước nói :
- Tưởng đâu Anh làm ăn khá giả, dư tiền dư bạc mà giúp tôi,
nào dè Anh đi ăn trộm, thì vàng bạc nầy là của phi nghĩa, của
gian, tôi không dám nhận đâu, Anh hãy đem về đi.
Hai đàng nói qua nói lại một hồi, Ông Phước nhứt định không
nhận, có vẻ giận, rồi mời Anh Thọ ra khỏi nhà, đóng cửa đi
ngủ trở lại.
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Ông Thọ nghĩ lấy làm lạ cho cái Anh Phước nầy, nhà nghèo
rớt mồng tơi, đói nheo nhóc mà lại không chịu nhận vàng bạc
bất nghĩa. Mình chẳng lẽ lấy số vàng bạc nầy về xài thì tỏ ra
kém cỏi hơn Anh ta nhiều quá, nên quyết liều đem lại trả cho
Ông Lộc.
Ông Thọ suy nghĩ như thế, liền trở lại nhà Ông Lộc, kêu mở
cửa, rồi vào nhà nói rõ cho Ông Lộc biết :
- Hồi đêm hôm, tôi có lén đào ngạch vào nhà Ông ăn trộm một
số vàng bạc để đem lại giúp cho Anh Phước, vì thấy Anh
Phước nhà quá nghèo mà lại đông con, nhưng Anh Phước
nhứt định không chịu nhận vì cho rằng của nầy là của ăn trộm,
của phi nghĩa, nên tôi chẳng biết làm sao, đành liều đem lại trả
cho Ông, xin Ông đừng bắt tội.
Ông Lộc nói :
- Tiền bạc ở trong tủ nhà của tôi thì nó mới là của tôi, nay nó
đã ở trong tay Ông thì nó là của Ông, không phải của tôi nữa.
Ông hãy mang về đi, tôi không biết tới nó nữa.
Ông Thọ nài nỉ :
- Tôi nói thiệt với Ông là số vàng bạc nầy là của Ông, Ông
không tin thì vào mở tủ ra xem lại đi, tôi mới lấy trộm ra đó. Xin
Ông tha tội cho tôi và cất nó trở lại vào tủ.
Ông Lộc nhứt định không chịu nhận và mời Ông Thọ ra khỏi
nhà.
Ông Thọ buộc phải ôm gói vàng bạc đi ra, trở về nhà, lòng
nặng trĩu ưu tư, thầm nghĩ hai thằng cha Phước và Lộc là hai
tay thật kỳ cục, phi thường khác tục. Ông suy nghĩ mãi và cảm
thấy lương tâm ray rứt, kế trời hừng sáng. Ông quyết định là
mình cũng không xài số vàng bạc nầy làm gì, mất giá trị lắm,
chẳng lẽ mình thua Anh Phước sao, thôi mình nên đem đổ
xuống sông cho rảnh.
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Ông Thọ liền đem tất cả số vàng bạc ấy đến đứng giữa cầu,
đổ trút xuống dòng sông nước đang chảy mạnh. Đúng lúc đó,
có một đám người cờ bạc vừa tan sòng đi ra đến đầu cầu nhìn
thấy, họ la hoãng lên vì động lòng tham, liền nhảy xuống sông
để lặn mò lấy vàng bạc. Chẳng may nước chảy xiết quá, có
một người ham lặn, hụt hơi chết đuối.
Linh hồn chàng cờ bạc bị Quỉ sứ dẫn xuống Địa ngục phạt tội,
liền tố cáo với Diêm Vương là tại Ông Thọ nên anh ta mới bị
chết chìm một cách oan uổng và đòi Diêm Vương bắt Ông Thọ
đền mạng.
Diêm Vương liền kêu Quỉ Sứ lên bắt hồn của Ông Thọ dẫn
xuống. Diêm Vương hỏi Ông Thọ :
- Tại sao nhà ngươi làm cho tên nầy chết đuối oan mạng như
thế?
Hồn Ông Thọ đáp :
- Tâu Diêm Vương, tại tên nầy quá tham lam thấy tôi đổ vàng
bạc xuống sông nên lặn mò quyết lấy, chẳng may bị hụt hơi
chết đuối thì đáng kiếp lắm, chớ tôi đâu có xô nó xuống sông
mà bắt tội tôi.
- Vàng bạc ở đâu? Mà tại sao ngươi đổ xuống sông?
- Vàng bạc nầy là của tôi, tôi không dùng thì tôi đổ xuống
sông, ấy là quyền của tôi, tên nầy quá tham lam nên chết rán
chịu.
Diêm Vương lại phán :
- Mặc dầu là tiền bạc của nhà ngươi, nhưng lúc sắp soạn đổ
xuống sông, ngươi phải lựa lúc vắng người, để không ai nhìn
thấy mà khêu gợi lòng tham của kẻ xấu. Vậy ngươi chẳng chối
tội đặng.
- Nếu Diêm Vương xét như vậy thì tội nầy là tội của Anh
Phước mới đáng, chớ không phải tội của tôi, bởi vì số vàng
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bạc nầy, tôi đem lại cho Anh Phước để giúp Ảnh đỡ nghèo,
mà Anh Phước không chịu lấy, nên tôi tức mình mới đem đổ
xuống sông như thế.
Diêm Vương lại sai Quỉ Sứ lên bắt hồn của Ông Phước xuống
đây đối chất. Diêm Vương hỏi Ông Phước :
- Số vàng bạc của Thọ đem đến giúp cho nghà ngươi, sao nhà
ngươi không chịu lấy, để nó tức giận đem đổ xuống sông, làm
cho tên cờ bạc nầy nổi lòng tham, lặn mò đến chết đuối? Vậy
nhà ngươi phải đền mạng cho tên cờ bạc nầy.
Ông Phước biện bạch thưa rằng :
- Bẩm Diêm Vương, nhà tôi nghèo thật, nhưng vàng bạc của
Anh Thọ giúp tôi là của gian, của ăn trộm, nên tôi nhứt định
không nhận. Vậy tôi có tội gì?
Diêm Vương quay qua quở Ông Thọ, Thọ liền thưa :
- Nếu như Anh Phước vô tội thì tội nầy phải là của Ông Lộc,
bởi vì số vàng bạc nầy là của Ông Lộc do tôi lén lấy trộm đem
về giúp Anh Phước, nhưng Anh Phước cho là của gian nên
không nhận, tôi đành đem trả lại Ông Lộc và xin tha tội ăn trộm
của tôi. Ông Lộc rất kỳ cục, không chịu chấp thủ, đuổi tôi ra
khỏi nhà, nên tôi tức giận đem đổ xuống sông. Vậy tội nầy là
của Ông Lộc.
Diêm Vương lại cho Quỉ sứ đi bắt hồn của Ông Lộc xuống tra
hỏi.
Ông Lộc biện bạch rằng :
- Số vàng bạc nầy của tôi bị mất đã đành, nhưng Ông Thọ đã
lấy đem ra khỏi nhà tôi mà tôi không hay biết, thế là của đó
không còn là của tôi nữa, nên dầu cho Ông Thọ có năn nỉ trả
lại, tôi nhứt định không chịu nhận. Kể ra của đó cũng bất
nghĩa, tôi đành chịu ngu dại chớ không nhận lại của đó. Nhận
lại hay không là quyền chọn lựa của tôi, tôi đâu có phạm tội gì.
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Diêm Vương thẩm án, xét thấy 3 Ông Phước, Lộc. Thọ đều là
người có nghĩa khí. Phước và Lộc đều trong sạch. Thọ có tội
ăn trộm nhưng biết giác ngộ và làm việc phải, giúp người
nghèo khó. Vậy cả 3 người nầy đều vô tội, chỉ có tên cờ bạc
gian tham lặn mò cho đến đổi chết đuối là đáng kiếp, không
thể khiếu nại gì được nữa.
Diêm Vương phán rồi, liền sai Quỉ sứ dẫn hồn tên cờ bạc chết
oan đem giam vào Địa ngục hành hình và truyền đưa 3 hồn
Phước, Lộc, Thọ trở về dương gian nhập xác.
Khi 3 hồn về tới dương gian thì 3 xác của 3 Ông đã được thân
nhân mai táng, sình thúi hư hỏng hết rồi, vì vụ thưa kiện nầy
lòng vòng mất nhiều ngày giờ. Do đó, 3 Chơn hồn được đưa
trở lại Địa phủ.
Diêm Vương làm tờ sớ trình bày tỉ mỉ sự việc, dâng lên Thiên
Tào phán định. Thượng Đế xem xong, phán rằng :
- Phước nghèo, đông con, giữ được lòng thanh bạch. Thọ thì
độc thân, không tham, có nghĩa, nhân từ. Lộc thì có lòng độ
lượng.
Cho nên, Phước Lộc Thọ là 3 tánh đức của Trời, Đất, Người.
Người mà có được 3 đức ấy để hưởng là một phúc hạnh lớn.
Nay phong cho 3 vị làm Tam Thiên Quân, và truyền cho thế
gian tôn thờ 3 Đấng Thiên Quân nầy để làm gương.
Đạo Nho lấy sự tích Phước-Lộc-Thọ nầy làm biểu tượng thờ
Cửu Huyền Thất Tổ, thể sánh Tổ Phụ Ông Bà thuở xưa cũng
đã từng hưởng được 3 đức ấy.
Đức Phạm Hộ Pháp cho lập tại Hậu Điện Báo Ân Từ và nơi
Khách Đình, thờ 3 chữ PHƯỚC-LỘC-THỌ bằng chữ Nho đại
tự, để làm Bàn thờ Ông Bà chung.
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Trong truyện Tây Du Ký có chép chuyện Tôn Hành Giả đi ra
Đảo Bồng Lai gặp 3 Ông Phước, Lộc, Thọ, gọi là Thọ Tinh,
Phước Tinh, Lộc Tinh. Chuyện ấy tóm tắt như sau :
" Sau khi Tôn Hành Giả nổi giận quật ngã cây Nhơn Sâm của
Trấn Nguyên Đại Tiên ở Ngũ Trang Quán núi Vạn Thọ, bị Trấn
Nguyên Đại Tiên dùng phép Tiên bắt hết 4 Thầy trò Tam Tạng
để bắt đền cây Nhơn Sâm. Tôn Hành Giả hứa đi tìm thuốc cứu
cây Nhơn Sâm ấy cho sống lại, hẹn trong 3 ngày trở lại, để
Tam Tạng, Trư Bát Giới cùng với Sa Tăng ở lại làm tin.
Tôn Hành Giả thót lên mây, cân đẩu vân thẳng đến Đông
Dương Đại Hải, tới nơi, Hành Giả đi thẳng đến Đảo Bồng Lai,
thấy ngoài cửa Động Bạch Vân, dưới bóng tùng, có 3 ông già
đang ngồi đánh cờ. Người ngồi xem là Thọ Tinh, còn 2 người
đang đánh cờ là Lộc Tinh và Phước Tinh. Hành Giả bước tới
chào hỏi :
- Kính chào 3 Ông Em.
Ba người bỏ ván cờ, đồng hỏi :
- Đại Thánh có việc chi tới đây?
- Chẳng giấu gì các Ngài, Lão Tôn nhận bảo hộ Đường tăng đi
Tây phương thỉnh kinh, giữa đường gặp một chút trở ngại, có
tí việc muốn nhờ đến các Ngài giúp đây.
Phước Tinh hỏi :
- Trở ngại gì, Đại Thánh nói ra để chúng tôi còn liệu.
- Trở ngại ở Ngũ Trang Quán, núi Vạn Thọ.
Ba vị Phước, Lộc, Thọ kinh ngạc hỏi :
- Quán Ngũ Trang là Cung Tiên của Trấn Nguyên Đại Tiên.
Chắc Đại Thánh vào đấy ăn trộm quả nhơn sâm của ông ấy
chớ gì?
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- Ăn trộm thì đáng là bao, Lão Tôn đã quật nó ngã chổng gọng
chết rồi. Lão ấy bắt đền. Ta hứa đi tìm thuốc chữa cho cây
Nhơn sâm ấy sống lại. Nó bắt Thầy ta ở lại làm tin, hẹn trong 3
ngày phải có thuốc. Ba Ngài có phương thuốc nào chữa cho
cây Nhơn sâm ấy sống lại không?
Ba Ông Phước, Lộc, Thọ buồn rầu đáp :
- Con khỉ nầy chẳng biết gì hết. Trấn Nguyên Đại Tiên là Ông
Tổ của dòng Địa Tiên. Chúng tôi đây thuộc dòng Thần Tiên,
nhưng vẫn thuộc Thái Ất tán số, chưa phải là dòng Chân
truyền, nên thoát khỏi tay người ta làm sao được. Tưởng như
Đại Thánh giết chết loài thú chạy chim bay thì dùng Viên đơn
lúa mạch của chúng tôi đây là có thể cứu sống được. Đằng
nầy cây Nhơn sâm là giống cây Tiên, thì cứu làm sao được.
Không có thuốc đâu!
Tôn Hành Giả nghe nói không có thuốc thì châu mày trợn mắt.
Phước Tinh nói :
- Đại Thánh ạ! Ở đây chúng tôi không có thuốc thật mà. Biết
đâu nơi khác có thì sao, hơi đâu mà buồn phiền.
- Dù đi khắp chơn trời góc biển, việc đó có khó gì đối với Lão
Tôn, ngặt Sư phụ của Lão Tôn phép nghiêm lượng hẹp, hạn
cho có 3 ngày. Quá hạn 3 ngày không về thì ổng niệm Chú
Cẩn Cô khổ lắm.
- Đúng! Đúng! Không có phép ấy để trói buộc Đại Thánh thì
Đại Thánh lại chọc trời mất!
Thọ Tinh nói :
- Đại Thánh yên tâm, chớ phiền não. Vị Đại Tiên ấy, tuy là bậc
trên của chúng tôi, nhưng cũng là chỗ quen biết. Để 3 chúng
tôi đến đó thăm Ngài và nói giùm cho Đại Thánh, bảo Đường
Tăng đừng đọc Chú Cẩn Cô, đợi khi nào Đại Thánh mang
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thuốc về, chúng tôi mới từ biệt. Đại Thánh an lòng lo đi tìm
thuốc.
- Cám ơn 3 Ngài. Lão Tôn xin 3 Ngài đi ngay cho."
.............................................
(Sau đó Hành Giả đến cầu được Đức Quan Âm Bồ Tát, dùng
nước Cam Lồ trong Tịnh bình, cứu sống được cây Nhơn sâm.
Trấn Nguyên Đại Tiên mới vui lòng để cho 4 Thầy trò Đường
Tăng lên đường thỉnh kinh).

PHƯỚC MAY GẶP ĐẠO
(Phước may là Có phước được may mắn. Gặp Đạo: Gặp
được mối Đạo chánh, tức gặp được Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
hay Đạo Cao Đài).
Đức Chí Tôn giáng cơ mở một mối Đạo, như lời Thánh giáo
đã dạy: "Đạo Trời dìu bước nhơn sanh, đường Thánh dẫn
người phàm tục. Sanh nhằm lối duyên may mắn đặng gặp một
Đạo Chánh, nếu chẳng lo dưỡng tánh trau mình, để bước vào
đường Cực Lạc, thoát đọa Tam đồ, một mai cảnh ủ bông tàn,
rốt lại ăn năn vô ích".
Có duyên may mới gặp được thời Đức Chí Tôn vì thương xót
sanh linh, Đại-Ân-Xá kỳ ba để mở cơ tận độ, giải thoát chúng
sanh khỏi luân hồi, đưa các Chơn linh trở về ngôi xưa vị cũ.
Đây có thể nói là rất may duyên mới gặp được Đạo, Đức Lý
Đại Tiên cũng đã nói: "Mở một mối Đạo chẳng phải là sự
thường tình, mà sinh nhằm đời đặng gặp mối Đạo cũng chẳng
dễ".
Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu có câu:
"Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
"Nay phò trì con cháu tu tâm."
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PHƯỚC THÁNH
福聖
Phước Thánh là Phước đức của bực Thánh.
Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị có câu:
"Cõi hư vô nay gần phước Thánh,
"Xin châu toàn đường hạnh môn sinh."

PHƯỚC THIỆN
Phước Thiện 福善: phước đức và lương thiện.
Phước Thiện là một trong 4 cơ quan Chánh Trị Đạo của Đức
Chí Tôn là: Hành Chánh, Phước Thiện, Tòa Đạo, Phổ Tế. Hiện
nay trong nền Đạo thì Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh
chúng trên đường sanh hoạt, nuôi sống thi hài tức là cơ quan
giải khổ cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật
nguyền, cô độc, dốt nát, ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành
Chánh thi hành Luật Pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP về Phước Thiện:
*Hội-Thánh Phước-Thiện trình dâng về việc ông Giáo Thọ
Nguyễn-Văn-Tường (pháp-danh Thiện-Trí) đại-diện của ông
Đạo Nằm Phật-Giáo Thiền-Lâm chùa Phước Thiên-Tự Tấn
Đức Long-Xuyên, tỏ ý xin về hiệp nhứt Đạo vào Cơ-Quan
Phước-Thiện.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Cửa Từ-Bi Phước Thiện vẫn
mở rộng, nhứt là Phạm-Môn là nơi hội-ngộ của cả Cửu-Nhị Ức
Nguyên Nhân thì có chi ngăn-trở sự hiệp-nhứt của các Đạo,
các Chi, các Phái của Đại-Đạo mà xin-xỏ làm gì: Cứ thongdong vào cửa đặng lập vị mình. Ngôi Thiêng-Liêng không dễ
gì kẻ phàm mà cho đặng. Bần-Đạo lấy làm vui-đẹp và hânCAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016
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hạnh mà tiếp-đón họ, chỉ khuyên họ đừng quá mê-tín mà thôi."
[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Hội-Thánh Phước-Thiện xin thuyên-bổ Chức-Sắc đi ChâuTộc để thay thế cho mấy vị bị rút về.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Y-phê và cho lập Thánh Lịnh
thuyên-bổ, phải căn-dặn lại nữa rằng: cơ-quan Phước Thiện
lập để nuôi người, chớ chẳng phải để nêu danh đặng lường
gạt lấy của người và ăn bám của người, thoảng từ đây có
nhiều phàm tâm lãnh chức-tước đặng gạt-gẫm người thì buộc
lòng Bần-Đạo phải giải-tán cơ-quan Phước-Thiện vì là nghịch
hẳn danh-từ của nó. Ngày 13-02-Tân Sửu) [HỘ-PHÁP (ẤnKý)]
*Lời thỉnh-giáo: Chức Việc và Bàn Trị Sự đương quyền Hành
chánh được tham-gia trong cơ-quan Phước-Thiện không?
Lời Phê: Có quyền, nhưng khi Phước-Thiện cầu nài mượn
cậy.
- Phước-Thiện đi Phổ-Độ, Đạo-Hữu và Chức-Việc HànhChánh qua Phước-Thiện không?
Lời Phê: Có quyền Phổ-Độ vào Đạo và vào Cơ quan PhướcThiện những người có tâm từ-thiện.
- Những vị Chức-Việc như: Chánh, Phó, Thông-Sự đã thọ lãnh
trách-nhiệm và hiến-thân vào Phước-Thiện rồi được ra tranh
chức Chánh-Phó-Thông Sự Hành-Chánh không?
Lời Phê: Đặng trọn quyền dầu còn ở nơi cửa Phước Thiện,
nếu Hội-Thánh Hành-Chánh, Phước-Thiện không cần chi đến
sự từ chức của họ.
- Về việc thâu góp tiền-bạc của những vị Đạo-Hữu hảo tâm
giúp lương-thực hoặc công-quả về Tòa-Thánh hay các thứ
tiền, bên Phước-Thiện có quyền thâu của Đạo Hữu, ChứcViệc bên Hành-Chánh không?
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Lời Phê: Đặng trọn quyền hơn bên Hành-Chánh vì là cơ-quan
Phước-Thiện. Còn Hành-Chánh mà thâu thì lại ra lẽ là tìm
phương hối-lộ trị người mà ăn của người thì cơ-hồ hối-lộ.
Ngày 28-01-Canh Dần (Le 10-3-1950) [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Về việc Lễ-Sĩ lãnh chức Lễ-Sanh, hiến-thân Phước Thiện nên
xin được đối-phẩm.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hễ đi theo hàng phẩm ThậpNhị Đẳng-Cấp sao không vào hàng Minh-Đức mà lên lại thi LễSĩ mà làm gì? Câu hỏi chướng nầy cốt ý muốn vào hàng GiáoThiện nhưng tránh cho đặng phẩm Hành-Thiện là phải, con
cha cháu chú cũng chẳng ích lợi gì. [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Về việc Hội-Thánh Phước-Thiện bổ Hành-Thiện đi làm ĐầuTộc.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Tại sao thuyên-bổ Hành Thiện
làm Đầu-Tộc thế cho Giáo-Thiện có hiểu là phi pháp chăng?
[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Tờ yêu-cầu của Hội-Thánh Phước-Thiện xin ông Lễ Viện
Phuông còn lưu lại Thượng-Thống Lễ-Viện.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Đã tha, nhưng buộc ông phải
làm một lời hứa rằng: Từ đây về phương cứu khổ chúng sanh
y theo mạng lịnh và y theo Giáo-Huấn của Bần Đạo. ThánhLịnh đối phẩm là Thánh-Lịnh cho Hành-Chánh qua PhướcThiện, hỏi thử Gia ai dám có quyền cho điều ấy? Mà nó dám
luận thế nầy, Gia đã nhiều lần không hiểu luật-pháp mà làm
càng, Hội-Thánh Phước-Thiện cho nó làm phận-sự khác,
đừng để nó ở Lại-Viện nữa"..[HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Về việc dư luận trích-điểm Hội-Thánh Phước Thiện bổ KhâmChâu và Đầu-Tộc như hành-chánh.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Hỏi phải đặt tên Phước Thiện
là gì? Cửu-Trùng Đài là Hội-Thánh thì Phước Thiện cũng Hội-
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Thánh, hễ riêng Khâm-Châu và Đầu-Tộc, Bần Đạo đã đặt ra
bên hành-chánh dùng đặng thì bên Phước-Thiện cũng có
quyền dùng đặng trích-điểm là ngu-muội." HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
*Phúc-trình của Nhị-Vị Nghị-Trưởng Phước-Thiện Nam, Nữ
thỉnh-giáo trong kỳ Đại-Hội Phước-Thiện.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Vào Đạo rồi không thể lấy tiền
mua chức đặng, phải thi-hành y theo như luật-pháp như BầnĐạo đã giải rõ. Thoảng như có điều chi bất công về côngnghiệp thì Pháp-Chánh minh-tra đủ lẽ, đủ bằng chứng đưa lên
cho Quyền. Chí-Tôn định-đoạt. Chẳng phải lấy lý-lẽ ly-loạn mà
bỏ luật-pháp đặng." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Về việc:Lập sở ngành Lương-Điền Công-Nghệ Phước-Thiện.
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: Chiếu theo Chơn-Pháp thì cả
sở Lương-Điền Công-Nghệ chỉ có hàng Chức-Sắc phẩm
Hành-Thiện mới được lập mà thôi, vì họ phải nuôi-nấng và
bảo-vệ lập nghiệp cho 12 gia-đình; còn hạng Minh-Đức, Tân
Dân, Thính-Thiện thì làm công-quả trong các cơ-sở của Hội
Thánh, đặng nhơn thời gian tùng sự với một Chức-Sắc Thiên
Phong hàng Giáo-Thiện mà học-hỏi Đạo-Lý và tu tâm, dưỡng
tánh kiên-cố tâm Đạo, vậy hễ trọn hiến-thân cho Đạo thì họ
không còn gia-đình nữa, hay là gia-đình của họ cũng thuộc về
Đạo, dưới quyền của một vị Giáo Thiện Giáo-Huấn bảo-bọc sở
của Hội-Thánh, đó chư vị Giáo-Thiện là riêng biệt nạp trọn vẹn
huê-lợi công-ích cho Hội-Thánh. Còn các cơ sở của Hành
Thiện là thuộc quyền của gia-tộc của họ đào-tạo, phải tùng
khuôn luật đặng sử đương, Hội-Thánh Phước-Thiện trong kỳ
Đại-Hội nầy. Bần-Đạo nhứt định không cho qua khỏi mặt luật
ấy nữa." Ngày 5 tháng 9 năm Tân-Mão. HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)
*Hội-Thánh Phước-Thiện xin bổ Khâm-Thành và Đầu-Phận.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP:"Bác đơn, cứ thi-hành theo
khuôn-khổ cũ của Phước-Thiện, không có Khâm-Thành và
Đầu-Phận chi hết." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]
*Đơn xin: Tín-Đồ của ông Mến ở Châu-Đốc (Ngày 8-9- KỷSửu).
LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: "Phước-Thiện cũng có phẩmtước là: Thập-Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng nếu chê bỏ không
kể đến phần hồn thì thay vì đi về với Cửu-Thiên Khai Hóa lại
ẩn-trú nơi Đại-Hải-chúng, mà tính lấy, hầu đừng trách mình
hối-hận." [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

PHƯỚC THIỆN - CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN
福善-機關福善
E: The charity - Body of Charity.
F: La charité - Corps de Charité.
Phước Thiện là một trong bốn cơ quan Chánh Trị Ðạo của
Ðạo Cao Ðài. Sau cuộc biến, Tòa Thánh được tổ chức lại nền
Ðạo thành 4 cơ quan theo Ðạo luật Mậu Dần (1938), là:
Hành chánh đạo - Phổ tế - Phước Thiện.- Tòa Đạo.
Phước Thiện: Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng
trên đường sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ
cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền,
cô độc, dốt nát, hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành
luật pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn. Cầm đầu Chưởng Quản
Phước Thiện là hai vị Chưởng quản Phước Thiện Nam và Nữ
phái. Chơn truyền của Phước Thiện là thay thế cho Chí Tôn và
Phật Mẫu thực hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là: Làm
cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm
anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm
chồng làm vợ những kẻ không vợ không chồng, trong sự
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thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ chơn thành. Có vậy
mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ của Đức Chí Tôn để
nơi mặt thế nầy." (Trích Thánh giáo của Đức Cao Thượng
Phẩm tại Qui Thiện Đường ngày 26-10-Canh Dần 1950)
"Phương pháp ấy rất đơn giản và cũng rất dễ làm, nếu ai có
thiện tâm thương yêu nhơn loại, dầu cho kẻ yếu đuối hay tật
nguyền cũng có thể làm được, đừng nói chi kẻ trí thức là phải
thực hành chương trình xã hội thuần tuý nầy. Phải cho cơm
những kẻ thiếu cơm, cho thuốc những kẻ bịnh thiếu thuốc, cho
hòm những kẻ không hòm chôn, chở che những kẻ bị đàn áp
bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ
buồn rầu, khuyến khích những kẻ toan thóai bước, độ những
kẻ khổ tâm, lau nước mắt những kẻ cô độc đang khóc trước
mặt mình. Tóm lại là phải tự hiến mảnh thân làm con tế vật
cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái của Người sử
dụng, trong việc đem hạnh phúc đến cho họ, để thực hành
trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ Phụ." (Trích Thánh giáo
của Bát Nương tại Qui Thiện Đường ngày 26-10-Canh Dần
1950)
Vậy, Phước Thiện là một cơ quan trực thuộc Hiệp Thiên Đài,
nhưng không có trong Pháp Chánh truyền, mà chính là do
Đức Hộ Pháp biến tướng ra. Ấy là một cơ quan cứu khổ cho
nhân loại, vì Hiệp Thiên Đài chỉ có 15 người không đủ nhân sự
để Phổ độ nhơn sanh một cách rộng rãi.. Đức Hộ Pháp thể
theo Thánh ý của Đức Chí Tôn lập ra Cơ quan Phước Thiện là
mở con đường tu thứ hai để cho nhơn sanh trở về cựu vị nơi
cõi Thiêng liêng Hằng Sống.
Bởi: Con đường tu thứ nhứt là đi theo hàng phẩm Cửu Thiên
Khai Hóa, tức là lập công nơi Cửu Trùng Đài, đi lên dần dần
theo các phẩm trật của Cửu Trùng đài. Đi từ Đạo hữu (đối
phẩm Địa Thần) lên tới Giáo Tông (đối phẩm Thiên Tiên hay
Phật vị).
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- Con đường tu thứ hai là đi theo Thập nhị Đẳng cấp thiêng
liêng, tức là lập công trong Cơ quan Phước Thiện, đi lên dần
từ phẩm Minh Đức (đối phẩm Địa Thần) lên tới Phật Tử (Phật
vị). Con đường tu thứ hai rộng rãi thênh thang hơn con đường
tu thứ nhứt là dành cho tất cả các hạng nhơn sanh, từ bực dốt
nát đến bực trí thức thượng lưu và số lượng Chức sắc ở mỗi
phẩm cấp không bị giới hạn như bên Cửu Trùng Đài (bao
nhiêu cũng được).
- Đạo Cao Đài còn có con đường tu thứ ba nữa là Luyện đạo
trong Tịnh Thất, dành cho bực thượng thừa đã lập được đầy
đủ công quả nơi Cửu Trùng Đài hay trong Cơ quan Phước
Thiện. Ba Tịnh Thất dùng trong việc Luyện đạo là:
- Trí Huệ Cung dành cho Nữ phái.
- Vạn Pháp Cung dành cho Nam phái.
- Trí Giác Cung.
Điểm đặc biệt của Đạo Cao Đài khác hẳn với Phật giáo là: các
tu sĩ Phật giáo sống nhờ vào sự cúng dường của nhơn sanh
và sự khất thực của các khất sĩ. Các tu sĩ của Đạo Cao Đài
chủ trương tự làm ra lương thực và của cải để tự nuôi sống
mình mà lo tu hành, đồng thời có dư ra để làm các công việc
từ thiện, cứu khổ nhơn sanh. Cơ Quan Phước Thiện đảm
nhận nhiệm vụ quan trọng nầy, nên được gọi là cơ quan bảo
tồn. Thế nên, những cơ sở Phước-thiện như: Cô Nhi Viện,
Dưỡng Lão Viện, Bảo Sanh Viện, Y Viện, Nghĩa thục... là
thuộc phần trách nhiệm của Cơ Quan Phước Thiện.
Cơ Quan Phước Thiện, với tôn chỉ cứu kẻ nguy, giúp kẻ khổ,
dìu dắt cho có phương sanh sống, không sang giàu mà được
thung dung, nâng đỡ mọi người để được sống an ổn vui tươi,
hưởng cảnh thiên nhiên của Tạo hóa, mới đáng được gọi là
cơ quan cứu khổ và bảo tồn nơi mặt thế. Cơ Quan Phước
Thiện thực hiện được đầy đủ hai nhiệm vụ: Cứu khổ và Bảo
tồn như đã nói trên thì ơn đức của Đại Đạo đối với nhơn sanh
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thật vô cùng to lớn, làm cho đời đau khổ trở nên hạnh phúc,
làm cho đời loạn lạc trở nên an bình và nền hòa bình thế giới
trong Đại Đồng huynh đệ mới mong thành tựu được.
Trước những Cơ quan Phước Thiên thường có đặt đôi liễn đối
để nói lên tinh thần Phước thiện ấy:
- PHƯỚC đức Thiên ban vạn vật chúng sanh ly khổ kiếp.
- THIỆN duyên địa trữ thập phương chư Phật hiệp nguyên
nhân.
福德天頒萬物眾生離苦劫
善緣地貯十方諸佛合元人
Giải nghĩa:
Nguồn gốc: Đôi liễn nầy đặt tại cổng vào Văn phòng Hội
Thánh Phước Thiện, Toà Thánh Tây Ninh.
Phước Thiện là cơ quan tận độ chúng sanh, cốt mở đường
Thánh đức cho sanh chúng có đủ phương thế nhập vào Thánh
thể của Đức Chí Tôn. Phước Thiện còn là cơ quan bảo tồn, tế
khổn phò nguy, giúp cho đời bớt khổ. Phước Thiện là cơ quan
trực thuộc Hiệp-Thiên-Đài.
Câu 1: Trời ban phước đức cho vạn vật và chúng sanh thoát
ly khỏi kiếp sống khổ nhọc (Phước là điều may mắn tốt lành.
Đức là kết quả của những việc làm lành: giúp người, giúp đời.
Thiên ban: Trời ban cho. Ly: chia cách. Khổ kiếp: kiếp sống
khổ nhọc)
Câu 2: Đất chứa duyên lành, chư Phật mười phương độ các
nguyên nhơn hội hiệp trở về (Thiện duyên: duyên lành. Địa
trữ: đất chứa. Thập phương chư Phật: các vị Phật khắp nơi
trong vũ trụ. Thập thương tức: Đông, Tây, Nam, Bắc là 4
phương chánh; Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là 4
phương phụ và trên trời, dưới đất cộng là 10 phương. Hiệp:
hợp lại. Nguyên nhân: những người mà chơn linh được sanh
ra từ lúc Khai Thiên. Đức Phật Mẫu cho 100 ức (10 triệu)
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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nguyên nhơn giáng trần khai hóa nhơn loại, khi làm xong
nhiệm vụ thì phải trở về, nhưng 100 ức nguyên nhân đã bị
nhiễm luyến trần không trở về được. Đức Chí Tôn mở Nhứt Kỳ
và Nhị Kỳ Phổ Độ chỉ độ được 8 ức nguyên nhơn trở về, còn
lại 92 ức đang chìm đắm nơi cõi trần mê, Đức Chí Tôn lại mở
Đai-Đạo Tam Kỳ Phổ-Độ cũng là để tận độ 92 ức nguyên
nhơn còn lại nầy.
Chơn truyền của Phước Thiện:
Bát Nương giải về Chơn truyền của Phước Thiện: "Nhơn dịp
các em hội hiệp nơi đây đông đủ để nghe lời chỉ giáo của các
Đấng, chị cũng có đôi lời khuyến giáo các em nam nữ nơi Qui
Thiện Đường. Lúc nãy em Đinh Công Trứ đã có đôi lời nhắn
nhủ các em về phận sự và Đức Cao Thượng Phẩm cũng có
giải thích rõ rệt về Chơn truyền của Phước Thiện mà hiện các
em đang thi hành cơ quan giải khổ mà Đức Chí Tôn đang để
nơi mặt thế nầy, các em cần phải suy nghiệm và khảo cứu cho
tường tận để tìm phương tiện thực hành cho ra thiệt tướng,
cho nhơn sanh lãnh hội hầu cùng các em chung tâm hòa trí
trong tình yêu ái nồng nàn của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.
Tóm lại là phải tự hiến mảnh thân làm tế vật cho Đức Chí Tôn
để làm tôi đòi cho con cái của người sử dụng trong việc đem
hạnh phúc đến cho họ, để thực hành cho trọn vẹn cơ quan giải
khổ của Đại Từ Phụ.
Nền Đạo của Đức Chí Tôn đã có danh lan rộng ra ngoại quốc
rồi, chỉ còn có thực hành cho thiên hạ thấy nữa thì sẽ thành
Quốc Đạo. Phận sự của các em rất nên yếu trọng là phải cố
sức thực hành cho trọn vẹn Nhơn Nghĩa của kẻ quên mình
làm nên cho người, một như mười, mười như một, muôn như
ức triệu, hằng hà và loan ra cho toàn cả nhơn loại trên mặt địa
cầu nầy đều hưởng ứng làm theo, thì mong chi nền Đại đồng
không thành tướng được. Các em là kẻ tiên phong của Đức
Chí Tôn để làm tròn sứ mạng của Người giao phó, công cán
ấy sẽ được ghi vào Đạo sử muôn năm ngàn kiếp. Mỗi sự đã
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có hình thức trước mắt các em, không chi tồn tại vĩnh viễn cả
vì hữu hình thì hữu hoại, chỉ có cái đức hy sinh cho nhơn loại
mới trường cữu mà thôi. Cái danh thiệt ấy, các em tưởng dễ gì
gặp được cơ hội thuận tiện để đoạt sao, chỉ do nơi thời kỳ ân
xá nầy để lập mà thôi. Vậy đã đặt mình trong khuôn khổ và
chơn truyền của Đức Chí Tôn thì phải kiên tâm trì chí để đoạt
cho được chí hướng cao cả của mình. Về Bí pháp của Đạo
cũng như triết lý của đời, là càng đau khổ thì càng kinh
nghiệm, càng thanh cao. Con đường thiêng liêng lập vị của
Đạo cũng do nơi bí pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị
đắc đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào chăng?
Lại có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo" là cũng trong
một ý niệm ấy. Nếu thoảng như đi trên con đường lập vị thiêng
liêng được sung sướng hoặc dễ dàng hoặc không cần chi phải
mệt xác mệt trí, hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh
thần hay hình thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành
Phật hết. Như thế, các em nghiệm coi phẩm trật ấy có phân
biệt và quí trọng không? Hẳn là không phân biệt rồi! Vậy các
em nên hiểu điều đó để lướt qua mọi trở ngại thử thách đặng
kíp sớm cho các em đoạt được sở hành phi phàm đó vậy. Các
em khá lưu tâm." Như vậy: Cơ Quan Phước Thiện là một tổ
chức của Đạo Cao Đài, có nhiệm vụ làm những việc phước và
những việc thiện để giúp ích những người đang bị khổ đau
trong cuộc sống.
Năm Mậu Dần (1938), Đức Phạm Hộ Pháp chuyển Phạm Môn
thành Cơ Quan Phước Thiện, trực thuộc Chi Đạo Hiệp-ThiênĐài, dưới quyền đặc biệt của Đức Phạm Hộ Pháp, do Đạo
Nghị Định số 48/PT ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938) của
Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên, qui
định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng
cấp thiêng liêng, kể ra sau đây:
1-Phật Tử
4- Hiền Nhơn

2-Tiên Tử
5-Chơn Nhơn
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

3-Thánh Nhơn
6- Đạo Nhơn
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9- Hành Thiện
12-Minh Đức

Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh
hoạt, nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng
sanh, tầm phương bảo bọc kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát, ít oi,
và giúp tay cho CTĐ tận độ chúng sanh cho tròn trách nhiệm.
Hộ Pháp Đường, ngày 3-2-Đinh Hợi (dl 23-2-1947).
THẤT NƯƠNG
Nhơn đạo rày đã suy vi,
Chay lạt dời đổi còn chi tu hành.
Mang câu thất hiếu đã đành,
Bao nhiêu công quả biển gành rã tan.
Làm cho thau nọ nên vàng,
Chì kia lộn bạc lại mang tiếng đời.
Càng xa càng lánh đạo Trời,
Đem thân vùi lấp vào nơi bụi trần.
Chơn linh lắm chịu mê tân,
Sanh tiền khó hưởng phước lành Trời ban.
Rồi đây giặc giã khắp tràn,
Khiếm đường đạo đức chịu đàng Thiên tai.
Cả kêu thức tỉnh hỡi ai,
Thành tâm hối ngộ Cao Đài cứu nguy.
Nếu mà dụ dự diên trì,
Phải cam chịu lấy nạn nguy buổi nầy.
Phước Thiện Trời bày ra đây,
Đặng mà cứu khổ loạn ly buổi nầy.
Nhựt, Đức lại với Tàu, Tây,
Gây trường huyết chiến tại đây bây giờ.
Bình Dương lập trận sờ sờ,
Cả chư vạn quốc dựng cờ chiến tranh.
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Đánh nhau đổ nước nghiêng thành,
Lưu hồng một trận tan tành nhân gian.
Thây phơi chật đất đầy đàng,
Cao Đài xuất hiện cứu an dân Trời.
Kỳ Ba mở đạo cứu đời,
Chiêu an thế giới khắp nơi hòa bình.
Người tu thì được khương ninh,
Kẻ vô đạo đức chôn mình vực sâu.
Khá mau thức tỉnh hồi đầu,
Ăn chay chuộc tội khỏi hầu Phong đô.
Phước Thiện cứu cấp đơn cô,
Phước Thiện lựa những tăng đồ Chí Tôn.
Phước Thiện nắm luật bảo tồn,
Phước Thiện để rước chơn hồn nguyên nhân.
Phước Thiện chứa thuốc kim đơn,
Phước Thiện cứu thế khỏi cơn thảm sầu.
Phước Thiện độ cả hoàn cầu,
Phước Thiện có thể gồm thâu lợi quyền.
Phước Thiện của chung chẳng riêng,
Phước Thiện để rước bậc hiền chơn tu.
Phước Thiện cải ác phá ngu,
Phước Thiện giải khổ tội tù Phong đô.
Phước Thiện là vốn Phạm Môn,
Phước Thiện là cửa Thiên đường Phật Tiên.
Phước Thiện thống nhứt qui nguyên,
Phước Thiện là vốn chuồng chiên của Trời.
Phước Thiện bảo dưỡng khắp nơi,
Phước Thiện lập để cứu đời chúng sanh.
Phước Thiện là phước Trời dành,
Để cho nhơn loại lập thành cửa tu.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phước Thiện để rước ngoại bang,
Phước Thiện sản nghiệp bảo toàn thế gian.
Phước Thiện gầy dựng giang san,
Cả chư vạn quốc đồng sang phục tùng.
Phước Thiện bảo hộ người cùng,
Việt-Nam làm chủ vẫy vùng tự do.
Phước Thiện nuôi nấng ấm no,
Phước Thiện vào đặng khỏi lo rách lành.
Phước Thiện hồn đặng cao thăng,
Về nơi Cực Lạc trường sanh đời đời.
Phước Thiện là chốn thảnh thơi,
Trở nên Thánh đức ra đời Tân dân.
Phước Thiện nuôi nấng tinh thần,
Phước Thiện cứu kẻ lạc gần bàng môn.
Phước Thiện báu quí càn khôn,
Độ các Chi Phái nhập môn hồi đầu.
Phước Thiện huyền diệu cao sâu,
Lập công chuộc tội mới hầu khỏi oan.
Phước Thiện cứu kẻ ngỗ ngang,
Độ Chi Phái nghịch dễ dàng cảnh tu.
Phước Thiện giải tán nghịch thù,
Lấy câu hòa thuận vận trù lập công.
Phước Thiện nay chuyển Đại-Đồng,
Phá tan giặc giã giao thông hoàn cầu.
Phước Thiện là phép nhiệm mầu,
Tóm thâu thiên hạ hồi đầu cửa tu.
THĂNG.
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PHƯỚC THIỆN CƠ QUAN
E: Body of charity.
F: Corps de charité.
(Còn goị là Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng-Liêng)

Đức Hộ Pháp nói: "Phước-Thiện là thay cho Hiệp-Thiên-Đài
gánh vác nhiệm-vụ cứu khổ nên Hội-Thánh Phước Thiện do
nơi Qua cùng Đức Lý-Giáo-Tông đã đồng-ý tạo nên hình
tướng. Ngài rất vui lòng. Tại sao vậy? - Nhiệm-vụ của Hộ Pháp
phải có Giáo-Tông. Bởi Giáo Tông, Chí-Tôn định có quyền cai
trị đường Đạo và đường Đời, mà hễ Giáo-Tông và Hộ Pháp
hiệp một là quyền Chí-Tôn tại thế.."
Chức-sắc thuộc Hội-Thánh Phước Thiện không có qui định
trong Tân-luật và Pháp Chánh-truyền mà chỉ do Thánh giáo,
Thánh-lịnh, Đạo lịnh được thành lập do các cơ quan thuộc
Hiệp-Thiên-Đài. -Phước Thiện có 12 cấp, gọi là Thập Nhị
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Đẳng Cấp Thiêng liêng, kể từ trên xuống là: 1-Phật Tử 2-Tiên
Tử 3-Thánh nhơn 4-Hiền nhơn 5-Chơn nhơn 6-Đạo nhơn 7Chí-thiện 8-Giáo thiện 9-Hành thiện 10-Thính Thiện 11-Tân
Dân 12- Minh Đức Đức Hộ Pháp nói: "Bần Đạo đã nghĩ rồi
điều đó, Hiền Hữu lo là phải. Nên nhớ rằng Phước-Thiên là
cơ-quan do Hộ Pháp lập theo Thánh-ý của Đức Chí-Tôn để
Cứu thế bằng cách chia đau sớt khổ cùng sanh chúng. HộiThánh tự làm, tự lo để có phương thế giúp khó trợ nghèo. Cơquan này để cho hạng dám quên mình lo cho chúng sanh lập
vị Thiêng liêng, do Thập Nhị Đẳng Cấp nơi bộ Đạo Luật đã
ban hành, nhưng tiếc vì thời gian gần đây Chức sắc cơ quan
này thăng cấp bất chấp luật lệ, thành thử chúng lập vị rất lẹ.
Thánh quyền chưa thấy thực hiện, nên lên nhiều phẩm cao mà
không biết phận sự phải làm gì. Ôi! Nạn áo mão!.
Hiền hữu, Bần-Đạo cậy để tâm sắp đặt hầu dìu dẫn giùm họ,
nên bảo họ nhớ rằng, nếu họ không biết tôn trọng Luật Pháp
và công tâm bảo thủ sự nghiệp quí báu ấy. Nếu Phước-Thiện
bị nạn loạn lạc tan rã thì sự nghiệp đạo đức của họ cũng tan rã
luôn. Đáng thương hại là khi ban sơ phải nhờ bao nhiêu sự hy
sinh cả sanh mạng lẫn tài sản của họ mới nên đồ sộ như hôm
nay, nếu họ tự kiêu và quá tự-ái không tùng theo Hiệp-ThiênĐài thì dầu có cố tạo cũng vô ích vì thất nhơn tâm. Hạng hiến
thân tan rã, chừng ấy có ăn-năn cũng muộn"

PHƯỚC TỪ BI
Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:
"Trung khổ-hải độ thuyền Bát-Nhã,
"Phước từ-bi giải quả trừ căn."
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PHƯỚN
F: Pavillon, drapeau.
Phướn: một loại cờ hẹp và dài các đình chùa hay treo vào
những ngày lễ hội.
Đức Hộ Pháp nói về Cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống:
"Chúng ta thấy xa xa kia phất phới một cây phướn theo chiều
gió phất phơ, màu chiếu diệu, đầy hào quang, mà cây phướn
ấy lại quen, phướn ấy là tình cố hữu với chúng ta nữa. BầnĐạo dám nói chắc rằng những kẻ nào gốc-gác ở Tây-Ninh này
đã lìa khỏi xứ sở lâu rồi, đến khi về tới Trảng-Bàng trực lên
ngó thấy hình dạng Núi Bà xanh ngắt kia, bắt nhớ lại mọi cảnh
đáo-để. Bần-Đạo nói cái tình của mình đối với cây phướn
trước mặt kia, có muôn triệu sự mến yêu. Bởi vậy nên chúng
ta ngó thấy, thấy rồi dường như kẻ ấy muốn chạy sao cho mau
đến Tây-Ninh, đến đặng thấy Tòa lầu nguy-nga chớn chở đẹp
đẽ vô cùng. " [Ngày âl.19-09-Mậu Tý -nhằm ngày (dl. 21-101948)]

PHƯỚN CHIÊU HỒN
Thầy dạy: Tòa Thánh, ngày 10-1-Ất Hợi (dl 13-2-1935)
Thầy chào các con: "TẮC! Con nghe Thầy dặn: Con ngày nay
đã cầm sanh mạng của Đạo nơi tay, con lại đủ quyền năng
đạo đức với nghị lực tinh thần, con phải có dạ yêu thương
những người vô duyên bạc phước. Con cầm một cây phướn
chiêu hồn đi đầu Thánh thể của Thầy thì con phải nhớ đường
trường sơn hải, nguy hiểm khó khăn của bước thiêng liêng là
dường nào, rồi chậm chậm dừng chơn đợi đoàn con dại của
Thầy với nghe.! Con ráng lấy chút dạ từ bi chở che đứa bịnh,
ấy là con làm ơn riêng cho Thầy đó."
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Đức Hộ Pháp thuyết tại Báo-Ân-Từ, 15-09-Bính Tuất (1946)
Ngài nói: "… Chức Sắc Thiên Phong là người cầm phướn
chiêu hồn dìu dắt chúng sanh thoát khổ, mà đi đến đâu đều bị
họ chê bai, biếm nhẻ, kích bác, hân hủi đủ thứ, Chức Sắc Hội
Thánh đem hồng ân của Ðức Chí Tôn rải khắp các nơi cho
nhơn sanh chung hưởng, mà họ coi như vật thường, không có
giá trị gì, họ đã mài miệt chạy theo khoa học, chú trọng về văn
minh vật chất, chớ không hấp thụ được đạo đức tinh thần, họ
đeo đuổi theo nguồn tranh đấu là cơ tự diệt, chớ nào rõ biết cơ
bảo tồn qui cổ là gì, mãi đến ngày nay mà họ cũng chưa tỉnh".

PHƯỚN ĐỀN THÁNH (TÒA THÁNH)
E: The banner of Holy See.
F: La bannière de Saint Siège.
Phướn Đền Thánh là lá phướn treo nơi cột phướn trước ĐềnThánh Tòa Thánh –Tây Ninh vào 3 tháng của 3 nguơn:
Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn tức là tháng Giêng,
tháng 7, tháng 10 âm lịch.
(Phướn Thánh Thất giống hệt phướn Tòa Thánh, nhưng treo
trước Thánh Thất, thường phướn Thánh Thất nhỏ hơn).
Phướn Đền Thánh có hình dạng và màu sắc giống như Phướn
Phật Mẫu, nhưng kích thước lớn hơn một chút và có vài chi
tiết khác hơn Phướn Phật Mẫu.
Mô tả:
Phướn Đền Thánh có bề ngang 1 thước 2 tấc (tức 12 tấc), bề
dài 12 thước chưa kể những cái thẻ phía dưới. Phần dưới có
12 thẻ, mỗi thẻ dài 1 thước 2 tấc. Lấy con số 12 là vì số 12 là
số đặc biệt của Đức Chí Tôn. Phướn Tòa Thánh được chia
làm ba phần từ trên xuống dưới, kể ra như sau:
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- Phần 1: Phần trên hết là màu vàng, bề dài 1 thước 2 tấc,
trên đó có thêu hình hai con rồng nhìn vào một quả cầu gọi là:
Lưỡng Long triều Nhựt, nghĩa là hai con rồng chầu mặt Trời.
- Phần 2: Phần tiếp theo có bề dài 10 thước 8 tấc, có ba sọc
vàng, xanh, đỏ dọc theo bề dài lá phướn, mỗi sọc có bề ngang
4 tấc. Sọc màu xanh da trời ở chính giữa, hai sọc vàng và đỏ
hai bên. Hai bên bìa lá phướn có gắn các thẻ, mỗi bên gắn 12
thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, đuôi nhọn. Thẻ vàng gắn trên hết, kế
dưới là thẻ màu xanh, kế dưới nữa là thẻ màu đỏ, thẻ thứ tư
thì trở lại màu vàng, rồi xanh, rồi đỏ, cứ thế tiếp tục, đến thẻ
chót là màu đỏ.
Trên sọc giữa màu xanh da trời của lá phướn có thêu lần lượt
từ trên xuống dưới là:
*Thiên Nhãn với đường nét màu đen.
*Kế dưới là Cổ Pháp Tam Giáo: Xuân Thu, Phất chủ, Bát Vu,
tượng trưng Tôn chỉ của Đạo Cao Đài là "Qui Nguyên Tam
Giáo" Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo.
*Kế dưới là 6 chữ Hán 大 道 三 期 普 渡 thật lớn, màu vàng,
đặt theo chiều dọc là "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Khoảng trống
giữa các chữ Hán có gắn những cái hoa vải ba màu: vàng,
xanh, đỏ.
*Phía dưới cùng là cái giỏ hoa lam.
Mặt sau lá phướn là toàn một màu vàng làm nền.
Phần 3: là phần đuôi phướn, gồm có 12 thẻ, mỗi thẻ dài 1
thước 2 tấc, trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn. Các thẻ nầy (lớn và
dài hơn các thẻ nơi bìa phướn) kết liên tiếp theo bề ngang của
lá phướn, thẻ thứ nhứt màu vàng, thẻ thứ 2 màu xanh, thẻ thứ
3 màu đỏ, thẻ thứ 4 lại màu vàng.
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Ba phần 1, 2, 3 của lá Phướn Đền Thánh có bề dài tổng cộng
là 13 thước 2 tấc. Do đó, cột phướn để treo lá phướn nầy
phải cao từ 15 thước trở lên.
Nơi các Thánh Thất địa phương, thường thì cột phướn không
cao như tại Tòa Thánh, nên khi làm lá Phướn Thánh Thất phải
thu nhỏ kích thước lại một chút, tức là chỉ bằng kích thước của
lá Phướn Phật Mẫu, dài 9 thước 9 tấc.
Ý nghĩa:
* Nền vàng là tượng trưng của Phái Phật, chính Đức Phật
Mẫu cầm quyền năng tạo đoan cả nhân loại, nên trong bài
Kinh Phật Mẫu có câu:
"Tạo Hoá Thiên huyền vi Thiên Hậu.
"Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì."
- Nơi tầng trời thứ 9 gọi là Mẹ sanh. Ngài Chưởng Quản Kim
Bàn tức là nắm cả các đẳng cấp thiêng liêng mà điều khiển
các phẩm chơn hồn từ: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú
cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật
hồn. Cả Bát phẩm Chơn Hồn đó nếu họ đoạt được cơ siêu
thoát thì cũng đều do tay Đức Phật Mẫu mà có. Phật Mẫu đem
Phật tánh lại cho các bậc Nguyên nhân. Nguyên nhân là các
chơn hồn của Đức Chí Tôn sai xuống trần gian mà độ chúng
sanh nhưng họ mê luyến hồng trần nên Đức Chí Tôn đem
Phật tánh phổ hoá cho họ nhớ mà trở lại ngôi xưa, nhưng hai
kỳ phổ hoá chỉ độ đặng có 8 ức, còn lại 92 ức vẫn còn đoạ lạc
tại thế. Nay, Đức Phật Mẫu đến giáo hoá cho họ được thức
tỉnh mà qui hồi cựu vị nên trong Điện thờ Phật Mẫu có đôi liễn
như đây:
- BÁT phẩm chơn hồn tạo thế giới hoá chúng sanh vạn vật
hữu hình tùng thử ĐẠO.
- QUÁI hào bác ái định Càn Khôn phân đẳng pháp nhứt Thần
phi tướng trị kỳ TÂM.
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

362

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

八品真魂造世界化眾生萬物有刑從此道
卦爻博愛定乾坤分等法一神非將治其心
Trên nền vàng có 3 màu: Vàng, Xanh, Đỏ tượng trưng Tam
Giáo:
- Vàng thuộc Thích Giáo.
- Xanh thuộc Tiên Giáo.
- Đỏ thuộc Nho Giáo.
Tuy nhiên có ba màu như vậy song cũng như một, huyền linh
của Đức Lão Tữ hóa Tam Thanh trong lúc Phạt Trụ hưng
Châu. Tức nhiên ba mà một, một mà ba. Nghĩa là ba màu sắc
này pha trộn đến một dung dịch chính xác nhất trong phòng thí
nghiệm, thành ra màu trắng. Cũng như bảy sắc cầu vồng hoá
ra màu trắng của ánh sáng mặt trời vậy.
* Thiên Nhãn:
- Là tượng trưng của nền Đạo mà cả Tín đồ lấy đó để thờ
phượng ở những tư gia hay là trong các Thánh Thất.
Tại sao Đạo Cao Đài lấy Thiên Nhãn làm tiêu biểu?
Chính Đức Chí Tôn có dạy:
"Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị Thần, Thần
thị thiên, thiên giả ngã dã"
眼 是 主 心。 兩 光 主 宰 。光 是 神。 神 是 天 。天 者 我 也。
- Con mắt ấy là chủ linh tâm, hai điển quang của con mắt là
chủ tể (thể trên trời là Nhật Nguyệt, thể nơi người là Lưỡng
Mục). Điển quang ấy thuộc Thần, Thần thuộc trời, trời ấy là TA
vậy.
Mặt khác, Thiên Nhãn tượng trưng sự công bình thiêng liêng
và cũng tiêu biểu mầm móng cho sự Đại Đồng nhơn loại.
Thánh nhơn có câu: "Thiên thị tự ngã dân thị, Thiên thính tự
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ngã dân thính" (Nghĩa là trời xem tức dân ta xem, trời nghe
tức dân ta nghe).
Hơn nữa thời xưa Tam giáo các vị Giáo Chủ giáng trần lập
Đạo mang hình hài xác thịt: phương Tây thì lấy hình thể người
Âu, phương Đông thì lấy hình thể người Á. Nguơn hội này
Đức Chí Tôn giáng cơ khai Tam-Kỳ Phổ Độ dạy thờ Thiên
Nhãn tất nhiên Ngài muốn con cái của Ngài hoà ái hiệp tâm
nhau để đi đến Đại Đồng Thế giới.
* Cổ Pháp: Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu:
Chính Đức Hộ Pháp cùng các Chức sắc Hiệp Thiên Đài hằng
ngày trân trọng mang trên mão Cổ Pháp này:
Bộ Tiểu Phục của Hộ Pháp thì toàn bằng hàng vàng (màu
Ðạo), đầu đội Hỗn-Nguơn-Mạo màu vàng, bề cao một tấc,
ngay trước trán chính giữa có thêu ba Cổ Pháp của Tam Giáo
là Bình Bát Vu, cây Phất Chủ và bộ Xuân Thu, ngay trên ba
Cổ Pháp ấy có chữ Pháp 法 chơn đi giày vô ưu màu trắng. Nơi
chót mũi có chữ "Pháp" 法 lưng nịt dây lịnh sắc y như Ðại
Phục.
- Thái Chưởng Pháp thì Bình Bát Vu,
- Thượng Chưởng Pháp thì cây Phất Chủ,
- Ngọc Chưởng Pháp thì bộ Xuân Thu.
Cả ba bửu Hiệp một gọi là Cổ Pháp. Ba cái Cổ Pháp ấy vốn
của Hộ Pháp hằng kỉnh trọng. Nơi mão Tiểu phục của Người
phải có ba Cổ Pháp ấy. Còn nơi mão Ðại phục của Ðức Giáo
Tông thì lại có ba Cổ Pháp khác nữa, nghĩa là:
- Long Tu Phiến.
- Thư Hùng Kiếm.
- Phất Chủ.
Ấy là Cổ Pháp của Thượng Phẩm cùng Thượng Sanh.
Ý nghĩa Cổ Pháp:
CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN v.2016

364

▐ Q.2 VẦN P

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Bình Bát Vu: là Bửu-pháp của nhà Phật. Như Đức Thích Ca
tắm nơi sông Hằng, Ngài cũng chưa biết rằng đã đoạt Đạo.
Ngài nguyện nếu quả Ngài đắc Pháp, đủ quyền năng tế độ
chúng sanh, xin cho Bình Bát-Vu nổi và trôi ngược dòng nước.
Sau khi thả Bình Bát-Vu xuống sông Hằng, sự thật được như ý
nguyện. Do đó mà Đức Phật mượn Bình Bát-Vu mà đi phổ độ
chúng sanh.
Phất Chủ: hay phất trần cũng thế. Chính Đức Lão Tử, Đức
Thái Thượng cùng các bậc Tiên gia đều dùng, tất nhiên cũng
là bửu pháp của phái Tiên để vân du thế giới tế độ chúng
sanh. Vì vậy mà Đạo Cao Đài dùng đó để làm tiêu biểu của
Đạo Tiên hầu có quét sạch bụi trần. Trong kinh Thế đạo có
câu:"Chổi tiên quét sạch nợ trần oan gia"
Xuân Thu: tức là quyển sách do Đức Khổng Phu Tử sáng tác,
cũng là Bửu Pháp của Nho Giáo. Trong lúc Châu lưu Lục quốc
Đức Khổng Phu Tử đã không thành công trong việc truyền
giáo, Ngài mới trở về nước Lỗ lập hạnh đàn dạy được Tam
thiên đồ đệ, sau rồi chỉ còn lại Thất thập nhị Hiền. Ngài thấy
đời loạn lạc: nào vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ sát hại
nhau, bỏ mất đạo làm người, quên cả luân thường đạo lý, nên
Ngài soạn ra sách Xuân Thu, phân định quyền hành Quân
minh Thần trung, Phụ từ tử hiếu. Nên có câu: "Khổng Tử tự Vệ
phản Lỗ, tác Xuân Thu dĩ chánh Vương hoà" (Nghĩa là Đức
Khổng Phu Tử từ nước Lỗ làm sách Xuân Thu phân biệt đạo
vua tôi chấn hưng phong hoá)
Xuân 春 "Nhứt tự ngụ chi bao" (một chữ để khen).
Thu 秋 "Nhứt tự ngụ chi biếm" (một chữ để chê)
Do câu: "Nhứt tự chi bao vinh ư hoa cổn, nhứt tự chi biếm
nhục ư phủ Việt" Nghĩa là: ai được một chữ khen của Ngài
vinh diệu như mặc được áo hoa cổn, ai bị một chữ chê của
Ngài thì nặng nề không khác búa rìu.
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Đến đời Tam Quốc, Đức Quan Thánh Đế Quân hằng trân
trọng bộ Xuân Thu.
Có câu đối khen tặng Đức Quan Thánh như:
Chí tại Xuân Thu tâm tại Hớn
Trung đồng nhựt nguyệt nghĩa đồng thiên
志在春秋心在漢
忠同日月義同天
Đây là Cổ Pháp Hiệp Thiên Đài là tiêu biểu của ba Đạo: Nho,
Thích, Đạo mà ta nhìn thấy dính liền với nhau còn có nghĩa là
sự Qui Nguyên Tam Giáo. Nghĩa là Đạo chỉ có một mà thôi.
Đại Đạo vì chỗ Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhất Ngũ Chi (là
Nhơn đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo) mà
Đạo Cao Đài đang lo chấn hưng để phổ hoá nên Chí Tôn gọi
là Tam Kỳ Phổ Độ là Phổ Độ kỳ thứ ba: 大 道 三 期 普 渡 Như
vậy đã có trước đây hai kỳ Phổ Độ là:
* Nhứt kỳ Phổ Độ:
- Phật Đạo: do Đức Nhiên Đăng khai sáng tại nước Trung Hoa
trong thời kỳ thượng cổ.
- Tiên Đạo: Đức Thái Thượng khai sáng tại Trung Hoa.
- Nho Đạo: Đức Văn Tuyên Khổng Thánh cũng khai sáng ở
Trung Hoa.
*Nhị Kỳ Phổ Độ:
- Phật đạo: Đức Thích Ca Mâu Ni chấn hưng Phật Giáo tại Ấn
Độ.
- Tiên Đạo: Đức Lão Tử khai sáng tại Trung Hoa đời Nhà
Thương.
- Nho Đạo: Đức Khổng Tử khai sáng tại Trung Hoa đời Nhà
Châu.
Danh từ Phổ Độ tức nhiên là Phổ hóa chúng sanh thuyết pháp
độ đời, cải tà qui chánh, cải ác tùng lương. Đạo Cao Đài
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không phải mới lạ chi, thật ra là Tam giáo chấn hưng trong
thời kỳ Hạ ngươn nầy đặng độ rỗi 92 ức Nguyên nhân còn đoạ
lạc nơi trần thế, nên gọi là Tam Kỳ Phổ Độ.
* Giỏ Hoa Lam:
Đây là chiếc giỏ của một Tiên nữ (Hà Tiên Cô) dùng để đi hái
hoa luyện thuốc cứu đời. Hiên nay, Đạo Cao Đài dùng Giỏ hoa
lam đặt trước Đền thờ Chí Tôn tất nhiên để khuyến khích tinh
thần Nữ phái noi gương sáng ấy để mở rộng lòng thương với
vạn loại chẳng ngại khó khăn. Ấy là tinh thần bình đẳng, bình
quyền giữa Nam Nữ mà ngày nay Đức Chí-Tôn đến ban cho
nhân loại và Việt Nam may mắn làm khởi điểm.
Ngoài ra giỏ hoa lam còn là bửu pháp của Long Nữ, trong
nguơn hội Cao Đài lẽ ra Phật Quan Âm giáng thế độ đời
nhưng Bà không đến được Bà mới sai người hầu của Bà tức
nhiên Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh thay cho Phật Bà đến
trần để dắt dìu Nữ phái. Ý nghĩa của Hoa là tượng trưng xác
thân con người (Tinh). Một giỏ hoa là chỉ Đại Đồng Thế Giới.
Hoa là có hương là chỉ tinh thần cao thượng, có sắc là chỉ vẻ
đẹp mỹ miều, hay nói khác đi là cả văn minh tinh thần cũng
như văn minh vật chất đều hoà hợp trong một môi trường. Tôn
Giáo Cao Đài ngày nay là một Tôn Giáo Đại Đồng mà tôn chỉ
của Đại-Đạo là phát huy đến toàn Thế giới.
* 12 Thẻ:
Số 12 là số riêng của Đức Chí Tôn, thuộc về Thập Nhị Khai
Thiên. 9 thẻ ở dưới thuộc về Cửu Thiên Khai Hoá tượng trưng
Âm Dương hợp nhất, thiên địa giao thới, pháp luân thường
chuyển.
Tóm lại: trong bài Kinh xưng tụng Đức Diêu Trì Kim Mẫu có
câu:
"Lục Nương phất phướn truy hồn,
"Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh".
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Đang buổi thế giới cạnh tranh, tang thương biến cuộc, Phật
Mẫu dùng Phướn Từ bi để thức tỉnh sanh linh nương theo mà
trở về cửa Đạo, nhìn nhau đồng chủ nghĩa, chẳng phân biệt
màu da sắc tóc nòi giống, thật hành đạo đức thương yêu nhau
mà đem Tôn Chỉ Đại Đồng rải khắp Càn khôn thế giới cho
được cộng hưởng thái bình âu ca lạc nghiệp. Được như vậy,
sau khi thoát xác rồi Lục Nương Diêu Trì Cung sẽ dùng phướn
Từ bi ấy mà dìu dẫn chơn hồn qui hồi cựu vị mà hội hiệp cùng
Phật Mẫu nơi cõi Thiêng liêng hằng sống.

PHƯỚN LINH
E: The mysterious banner.
F: La bannière mystérieuse.
Phướn linh (chữ Hán gọi là linh phan).
Đức Hộ Pháp nói: "Với hằng bao ân huệ ấy xác định rõ trong
thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí-Tôn đã cho "Đóng địa ngục
mở tầng Thiên". Các đẳng chơn hồn tùng nơi chơn pháp của
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một khi xuất lìa khỏi xác thì được
pháp của Lục Nương Diêu-Trì-Cung và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn
đưa phướn linh dẫn đường đi, khỏi sợ lạc đường vào Bích-DuCung và Tam thập lục động của Quỉ vương để đi thẳng về với
Chí-Tôn và Phật-Mẫu".
Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:
"Tây phương Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

PHƯỚN PHẬT MẪU
E: The banner of Buddha-Mother.
F: La bannière de Bouddha-Mère.
Phướn Phật Mẫu là lá phướn treo trước Điện Thờ Phật Mẫu,
cho biết đây là nơi ngự của Đức Phật Mẫu.
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Phướn Phật Mẫu có bề ngang 9 tấc, bề dài 9 thước, phía dưới
có 9 thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, cho nên bề dài lá phướn kể cả các
thẻ phía dưới là 9 thước 9 tấc.
MÔ TẢ: Phướn Phật Mẫu có 3 phần:
Phần 1: Phần trên hết, màu vàng, bề dài 9 tấc, trên đó có thêu
2 con phụng chầu mặt trăng, gọi là "Song phụng triều nguyệt".
Phần 2: Phần giữa bề dài 8 thước 1 tấc (81 tấc), có 3 sọc dài
màu vàng, xanh, đỏ, bề ngang mỗi sọc là 3 tấc, sọc vàng ở
phía tả của người quan sát, sọc xanh ở giữa, sọc đỏ bên hữu.
Trên sọc xanh từ trên xuống dưới có thêu:
- Thiên Nhãn
- Cổ pháp Tam giáo: Xuân Thu, Phất chủ, Bát vu.
- 6 chữ Hán màu vàng theo chiều dọc: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ 大 道 三 期 普 渡.
- Dưới cùng là Giỏ Hoa lam.
- Hai bên bìa lá phướn có gắn những thẻ nhỏ, mỗi bên 12 thẻ,
mỗi thẻ dài 72 phân, trên lớn dưới nhỏ, đuôi nhọn. Các màu
của thẻ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là: vàng, xanh,
đỏ;.. vàng, xanh, đỏ;....
Phần 3: là phần đuôi phướn, gồm 9 thẻ kết vào theo bề ngang
của phướn, mỗi thẻ dài 9 tấc, trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn.
Thẻ thứ nhứt màu vàng, thẻ thứ 2 màu xanh, thẻ thứ 3 màu
đỏ, thẻ thứ 4 trở lại màu vàng…
Bề dài tổng cộng của Phướn Phật Mẫu gồm ba phần là 9
thước 9 tấc. Mặt sau lá phướn là toàn màu vàng. Muốn treo lá
phướn Phật Mẫu, cột phướn phải cao từ 12 thước trở lên.
Đặc biệt cột phướn để treo lá Phướn Phật Mẫu trước Báo Ân
Từ có hình tròn; còn cột phướn trước Tòa Thánh để treo lá
Phướn Tòa Thánh có hình vuông. Ấy cũng là theo lý Âm
Dương hoà hợp.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Phướn Phật Mẫu được treo vào 3 tháng của ba nguơn: tháng
giêng, tháng 7, tháng 10 âm lịch và đặc biệt phải treo vào hai
ngày Đại Lễ: Vía Đức Phật Mẫu và Hội Yến Diêu-Trì-Cung vào
ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch.
(Trong dịp Đại Lễ Vía Đức Phật Mẫu và Hội Yến Diêu TrìCung rằm tháng 8 năm Tân Sửu (dl: 24-9-1961) Hội Thánh
xây dựng và khánh thành cột Phướn trước Báo-Ân-Từ để treo
Phướn Phật Mẫu, Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước có đọc một
bài Diễn văn nói về lá Phướn Phật Mẫu, xin ghi lại như sau):
Kính Hội Thánh, Kính chư Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu
nam nữ.
Hân hạnh được Hội Thánh Lưỡng Đài Hiệp Thiên và Cửu
Trùng cùng quí Chức sắc cao cấp Cơ Quan Phước Thiện ủynhiệm cho tôi trọng trách thiêng liêng làm đầu Ban Tổ chức
cuộc Lễ Hội Yến Diêu-Trì-Cung năm Tân Sửu (1961), tôi xin
để lời cảm tạ Hội Thánh.
Hôm nay cuộc tổ chức đã hoàn thành từ nội diện cho tới ngoại
diện, ấy là nhờ sự tận lực phụ trách của toàn thể Cửu Viện
Hành Chánh và Phước Thiện với tất cả anh em từ công quả
tới thợ các ngành, ở trại mộc, sở hồ và cơ xưởng, kể luôn chư
vị Tá Lý và Chức sắc thiện nghệ triển lãm làm cho ngoạn mục,
các giới đến xem không ngớt trầm trồ khen ngợi. Tôi ghi tấm
nhiệt thành của mấy anh em và quí Chức sắc đã góp phần
trọng yếu trong việc vĩ đại nầy làm cho tôi hãnh diện tuyên
dương công trạng của quí Bạn.
Kính Hội Thánh, Cái may duyên lớn nhứt trong cuộc Lễ Hội
Yến Diêu Trì Cung năm nay mà Hội Thánh đạt được là dựng
nên một trụ phướn giữa thập mục sở thị trước Đền Thờ Đức
Phật Mẫu mà từ bấy lâu chúng tôi hằng hoài vọng cho nó
thành hình nên vóc. Giờ phút nầy nó vừa biểu hiệu cả khối tinh
thần của chư thiện tín đóng góp vào sự điểm tô nghiệp cả, vừa
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phô trương ý chí của Hội Thánh trong việc phát triển cơ năng
truyền giáo.
Lá phướn thượng lên rồi, nhìn nó nhẹ nhàng phất phới.
qua lại giữa không trung, chúng ta không khỏi kích thích vui
mừng sẽ được ân huệ Đức Thiên-Hậu ám độ kẻ hữu duyên,
nhưng lại chẳng khỏi âu lo cho kẻ thiếu đức bị lụy vì trần khó
thoát mê tân mà Đức Ngài phải riêng than thầm khóc, nhìn
xem họ lỡ bước trên khoa trường, lập Tiên ngôi Phật vị trong
Tam Kỳ Hội nầy. Huyền vi pháp của lá phướn ấy thuộc quyền
của Bà Lục-Nương Diêu-Trì-Cung lấy đó độ dẫn chơn hồn về
nguyên thỉ.
Vậy thì hướng về Đạo là nguồn sanh quang của Đức Phật
Mẫu bủa khắp trần gian đặng giữ vẹn mảnh thân phàm của
con cái Đức Ngài về nhập môn cầu đạo, nhơn sanh sẽ nhờ
nước nhành dương gội rửa Chơn Thần đặng hiệp với Chơn
Linh trở về cùng Thượng Đế.
Nhắc lại cái duyên may mắn của Hội Thánh đạt được, tôi xin
thêm rằng, chúng ta nên lưu tâm như đã tiên tri trong Kinh
Xưng Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu, cái pháp linh của Bà
Lục-Nương là càng phất phướn truy hồn về lối cũ, Bà càng
làm cho giảm bớt thảm trạng thương hải biến vi tang điền, ngõ
hầu hộ trì những kẻ hữu duyên chịu làm con tế vật để tạo đời
Thánh đức. Còn trái lại thì rất vô phước cho kẻ vô căn, chừng
ấy sẽ do Đại Hội Long Hoa định phận.
Thiết tưởng Đại-Đạo còn trong thời kỳ mở rộng cửa tiếp đón
thiện lương, thoảng như nhơn loại tự xoay hướng đổi chiều
theo đuổi chủ nghĩa duy tâm, thay vì cố chấp nhau trên đường
tranh đấu so gươm Thư Hùng, thì rất nhẹ gánh cho Hội Thánh,
còn nếu chẳng đặng vậy thì chốn A-Tỳ là mồ của kẻ bạo tàn
mà rồi kẻ hiền nhơn không tránh khỏi bị lôi cuốn vào vòng tự
diệt, chừng ấy cái gánh nặng của Hội Thánh càng thêm nặng
gánh, nhưng chẳng vì vậy mà chúng ta lại bán đồ nhi phế.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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Sau 36 năm Khai đạo, ngày nay lá Phướn Truy hồn được
trương lên dưới Trời Nam có ảnh hưởng khắp hoàn cầu, nhơn
loại cần lo tự giác cho kịp thì, rồi Đạo sẽ giúp sức cho thoát
chốn khổ đau, tái tạo hòa bình.
Cho hay luật tương đối, cái may hằng đi kề cái rủi, mà cái rủi
thường đến cho những kẻ không thức thời, nên mục đích của
Đại-Đạo là chuyển họa vi phước, cứu độ cho đủ 92 ức nguyên
nhơn thì ai kia nên tỉnh giấc Nam Kha trở về Thiên lý.
Nhơn Lễ Hội-Yến Diêu-Trì kỳ nầy, chúng tôi cầu nguyện Đức
Phật Mẫu ban phước lành cho chúng sanh thì cái may mắn
hôm nay sẽ dẫy đầy thâm thúy.
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
Nay kính
BẢO THẾ- Lê Thiện Phước (Ấn ký)
Luận Đạo:
Lý Dịch đã thể hiện rõ trong các hình thức của lá phướn ở hai
nơi Đền Thờ Chí Tôn và Điện Thờ Phật-Mẫu. Cái vinh diệu
cho Việt Nam ngày nay là Đức Thượng Đế đến nơi này trao
cho nền Đại Đạo có đủ cả hai ngôi Phụ-Mẫu vạn linh, tức là
Âm Dương hiệp nhứt, đúng với câu "Nhứt Âm nhứt Dương chi
vị Đạo". Thế nên ta thấy rằng đâu đâu cũng đã thể hiện rõ lý
Âm Dương ấy.
Nơi Phật-Mẫu thì phướn dùng con số 9: bề ngang 9 tấc, bề dài
9 thước, phía dưới có 9 thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, cho nên bề dài
lá phướn kể cả các thẻ phía dưới là 9 thước 9 tấc.
Nơi Chí-Tôn thì dùng số 12 biểu hiện một quyền năng tối
thượng: Nên chi phướn có bề ngang 1 thước 2 tấc (tức 12
tấc), bề dài 12 thước chưa kể những cái thẻ phía dưới. Phần
dưới có 12 thẻ, mỗi thẻ dài 1 thước 2 tấc
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Thầy dạy: "Thập nhị khai Thiên là Thầy, Chúa cả càn khôn thế
giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay; số 12 là số riêng
của Thầy".
Về số thì: "Số 9 là cơ vận-chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy 3 ngôi hiệp
vào cơ vận-chuyển tức là cơ qui nhứt, nắm cả các pháp trong
tay, mà người nắm pháp ấy là chủ-tể Càn Khôn vũ trụ, nên
Thầy có nói số 12 là số riêng của Thầy là vậy.
Nếu cộng lại là 1+2 = 3 tức là ba ngôi đầu tiên.
CỜ PHƯỚN VÀ CHƠN LÝ ĐẠO
Tôn giáo Cao Đài dùng Cờ Phướn có ba màu để tiêu biểu
chân lý đạo của Tam Giáo:
- Phật màu vàng.
- Tiên màu xanh.
- Thánh màu đỏ.
Ở đạo Trời về minh triết với Phật là tam hồn, với Pháp là Tam
thanh, với Tăng là Tam bành, đó là nộ khí của Thái Thượng.
Nếu người tu khéo luyện sẽ thành tam huê, nên cờ màu Tam
Thanh biểu tượng hồn đạo của cơ qui nhứt Tam Giáo Ngũ
Chi,
Phướn màu Tam Thanh đạo dùng vào dịp Đại Đàn, Đại Lễ
treo ở trước sân Đền Thánh thể hiện Tam Hồn cho ngôi tiếng
nổ là Thái Cực, còn treo nơi Báo Ân Từ biểu tượng tam hồn
cho ngôi tiếng vang là Vô Cực.
- Phướn chi Đạo biểu tượng Tam hồn của Thánh Thể.
- Phướn Chi Thế biểu tượng tam hồn của chúng sanh.

PHƯỚN PHỤNG
E: Tail of phoenix.
F: La queue du phénix.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN

Q.2 VẦN P▐

373

Thi văn dạy Đạo có câu
May bước phải gìn cho mạnh trí,
Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ.

PHƯỚN TIÊU DIÊU
Phướn Tiêu diêu: Còn gọi là phướn Truy hồn, một bửu pháp
của Lục Nương Diêu Trì Cung. Phướn Tiêu diêu nắm giữ mối
trường sanh, tức là các Chơn linh nhờ Phướn Tiêu diêu của
Lục Nương Diêu Trì Cung đưa về cõi Thiêng Liêng Hằng
Sống.
Bài thài hiến lễ Đức Quyền Giáo Tông có câu:
Càn khôn quen thú phước Linh Tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây Phất Chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn Tiêu Diêu.

PHƯỚN THÁNH THẤT
E: The banner of Holy House.
F: La bannière de Saint Maison.
Phướn Thánh Thất giống hệt phướn Tòa Thánh, nhưng treo
trước Thánh Thất và thường thì phướn Thánh Thất nhỏ hơn.
Nơi các Thánh Thất địa phương, thường thì cột phướn không
cao như tại Tòa Thánh, nên khi làm lá Phướn Thánh Thất phải
thu nhỏ kích thước lại một chút, tức là chỉ bằng kích thước của
lá Phướn Phật Mẫu, dài 9 thước 9 tấc.
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PHƯỚN THƯỢNG PHẨM

PHƯƠNG CHÂM
方 鍼
F: Guide, devise.
Phương châm 方鍼: Cái kim chỉ hướng nam, cái xu hướng
của ý chí.
Thi văn dạy Đạo rằng:
Thơ trang đưa rước khách tài ba,
Nên nghiệp bởi con biết chữ hòa.
Âm chất chưa hao nhà chứa trước,
Phương châm gìn rõ chánh cùng tà.

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHƯƠNG CHƯỚC
Phương chước: cách thức, mưu lược để đạt được thành
công
Đức Hộ-Pháp nói: "Ðức Chí-Tôn xây chuyển cho con cái của
Ngài thấy rằng: Hung bạo ở thế gian, không phải năng lực độc
đoán mà thắng được và trị thế được. Cường lực! Ôi cường
lực! Ðối với thế gian nầy, nếu có phương chước, có Bí pháp
thì duy lấy nhơn đức trị nó mà thôi."

PHƯƠNG DIỆN CHÁNH THỂ ĐẠO
Thuở Đức Quyền Giáo-Tông còn sinh tiền Ngài có thuyết về
phương-diện Chánh-Thể Đạo, có nói rõ quyền hạn của Ngài
rằng: "Tệ-Huynh có thọ lãnh chỉ rõ phương diện Chánh thể
của Đại-Đạo Tam-kỳ Phổ-Độ của Thầy trong cuối Hạ nguơn
chuyển thế đây. Xin chư Hiền-Hữu lưỡng phái ráng nhớ và lo
phận-sự, đừng sai luật Đạo mà bị tội và mình tuân trọn luật
Đạo của Thầy là món binh-khí diệt tà-quyền giả mị đó.
Tệ-Huynh xin nhắc lời tuyên-ngôn của Đại-Từ-Phụ nói buổi
ban sơ. Thầy có nói: Thầy lập Đạo kỳ này là lập một cái
trường công-quả, nếu các con đi ngoài trường công-quả ấy thì
không trông mong gì về cùng Thầy đặng. Trường công-quả
của Thầy có đôi bên:
- Một bên vô hình là các Đấng Thiêng Liêng (Phật, Tiên,
Thánh, Thần) cùng lập công-quả trong buổi chuyển thế này,
các Đấng Thiêng-liêng thường theo một bên chúng ta đặng
ám-trợ chúng ta về phần vô-vi.
- Các việc hữu-hình tại thế là các việc phải có thi hành như
chúng ta giờ đây mới làm đặng, thì về phần chúng ta phải lo
làm rồi có các Đấng Thiêng-liêng ám-trợ.
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"Thí-dụ như đi độ rỗi nhơn-sanh phải nói Đạo cho người nghe,
như phải lập phương để giúp thế đang nguy nan, như nhà
trường dạy kẻ cô độc-học, nhà thương, nhà dưỡng-lão cùng
các nghề-nghiệp cho Đạo-hữu có phương làm ăn đặng cơm tẻ
ngày hai, có áo quần đặng che thân ấm cật …thì chúng ta phải
lo hết, rồi các Đấng Thiêng liêng ám-trợ cho thành-tựu.
"Nếu chúng ta làm biếng không làm công quả chi cho Đạo bên
hữu-hình thì các Đấng Thiêng-liêng theo mình không lập côngquả được thì tội trọng về phần mình chịu lấy.

PHƯƠNG DIỆN HÀNH ĐẠO
Quyền Giáo Tông giáng:"Quyền Giáo Tông giáng: "Trong
phương diện hành đạo, có ba điều nên chú ý như sau nầy,
các em khá nhớ: Một là Quyền. Hai là Luật. Ba là Pháp, đều
của Đức Chí Tôn vậy.
Quyền là giáo hóa, dìu dẫn chúng sanh vào khuôn linh của
Đạo. Luật là thương yêu, rộng dung, tha thứ cho kẻ lỗi biết ăn
năn. Pháp là giữ công bình chánh trực"

PHƯƠNG ĐÔNG
Phương Đông 方東: Hướng Đông, hướng mặt trời mọc để chỉ
về phần tinh thần.
Qua cuốn "Hành trình về phương Đông, Giáo sư Spalding đã
cho biết, "Phương Đông có những chân lý quan trọng đáng để
cho người Tây phương nghiên cứu, học hỏi. Đã đến lúc người
Tây phương phải quay về Đông phương để trở về với quê
hương tinh thần."

Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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PHƯƠNG LUYỆN KỶ
Phương Luyện-kỷ 方炼己: Phương pháp rèn luyên bản thân.
Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiêp Thiên &
Cửu Trùng Ngày 14 tháng Giêng Đinh-Hợi 1947. (Ấn Ký)
Phương Luyện-kỷ đặng vào Con Đường Thứ Ba Đại-Đạo.
- Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là tìm nguyên do
của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
- Phải ân-hậu và khoan-hồng.
- Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
- Phải bình-tĩnh, nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng của họaphước, buồn vui ( tập tánh không không đừng nhiểm, vui cũng
vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào
chơn-tánh ).
- Phải độ lượng khoan dung, tha-thứ.
- Phải vui-vẻ, phải điều-hòa, tự-chủ và quyết đoán.
- Giữ linh-tâm làm căn-bản, hiếu-hạnh với Chí-Tôn và PhậtMẫu.
Phương-Pháp Trị Tâm
Vì tâm là hình-ảnh thiên-lương.
Đức-tin và khôn ngoan là kho chí bữu, ngoài ra là của bỏ, là
đồ vô giá.
- Ai đã cố oán kẽ thù của mình thì khó giữ thanh tâm côngchánh cho đặng.
- Ai chẳng oán-hận mới thắng đặng kẽ thù-nghịch của mình.
- Sự cừu-hận là khối thảm khổ đệ nhứt của nhơn-sanh, nên
người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu-hận oán ghét.
Thắng đặng khí nộ mình thì không chọc ai giận dữ.
- Lấy thiện mà trừ ác.
- Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
- Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp hòi.
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- Lấy chánh trừ tà.
Ấy là đường thương huệ kiếm.
Luyện thân, luyện trí.
- Ẩm-thực tinh khiết.
- Tư-tưởng tinh khiết.
- Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn, Phật-Mẫu.
- Thương yêu vô-tận.
Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy.

PHƯƠNG LƯỢC
方 略
E: The stratagem.
F: Stratagème.
Phương: Hướng, phía, cách thức, vuông, địa phương, ngay
thẳng, nơi chốn. Lược: tính toán sắp đặt kế hoạch. Phương
lược là đường lối sắp đặt kế hoạch làm việc (Phương pháp và
mưu lược dùng làm việc).
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Tòa Thánh là gốc cội của Đạo, nếu muốn lập công nơi
đó vì Thầy đã dạy thì nên làm đi, cách xây đổi phương
lược tùy cơ ứng biến, ấy là cơ nghiệp riêng của mỗi
Đạo hữu.

PHƯƠNG PHÁP
方 法
F: Méthode.
Phương-pháp 方法: cách thức, phép tắc.
Soạn-giả: Nguyên-Thủy
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"Phước Thiện: là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường
sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng
sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt
nát, hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành luật pháp cho
đặng dễ dàng trọn vẹn. … Chơn truyền của Phước Thiện là
thay thế cho Chí Tôn và Phật Mẫu thực hành cơ cứu khổ bằng
phương pháp là: Làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những
kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ
thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không vợ không chồng,
trong sự thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ chơn thành.
Có vậy mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ của Đức Chí
Tôn để nơi mặt thế nầy … Phương pháp ấy rất đơn giản và
cũng rất dễ làm, nếu ai có thiện tâm thương yêu nhơn loại,
dầu cho kẻ yếu đuối hay tật nguyền cũng có thể làm được,
đừng nói chi kẻ trí thức là phải thực hành chương trình xã hội
thuần tuý nầy. Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm, cho thuốc
những kẻ bịnh thiếu thuốc, cho hòm những kẻ không hòm
chôn, chở che những kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những
kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn rầu, khuyến khích
những kẻ toan thóai bước, độ những kẻ khổ tâm, lau nước
mắt những kẻ cô độc đang khóc trước mặt mình. Tóm lại là
phải tự hiến mảnh thân làm con tế vật cho Đức Chí Tôn để
làm tôi đòi cho con cái của Người sử dụng, trong việc đem
hạnh phúc đến cho họ, để thực hành trọn vẹn cơ quan giải khổ
của Đại Từ Phụ." (Trích Thánh giáo của Bát Nương tại Qui
Thiện Đường ngày 26-10-Canh Dần 1950)

PHƯỜNG TRĂNG HOA
Giới Tâm Kinh có câu rằng:
"Trường đổ bác cũng đừng léo tới,
"Phường trăng hoa hát bội khá từ.
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"Những điều nhơ-nhuốc phải chừa,
"Hỗn-hào mắng nhiếc, nói thừa nói thêm."

PHƯỞNG PHẤT
F: Vaguement.
Phưởng phất: mập mờ, nghe hơi, không rõ, mơ hồ.
Thầy dạy: "Áo dà cũng muốn mặc, giày đạo cũng muốn mang,
muốn đứng trước cả nhân sinh để cho họ biết mình hướng
đạo. Ðường Tiên cũng lấp lửng, nguồn Thánh cũng toan vào
mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi mún chẳng từ, mượn danh
Ðạo mà tạo danh mình, vô Thánh Ðiện mà hơi tà còn phưởng
phất. Muốn cho nhà thiệt cao, áo thiệt tốt, mượn lốt cọp dọa
cáo bầy, bụng trống lỏng, túi thâu đầy toan làm thầy lũ dại".

HẾT VẦN P

Soạn-giả: Nguyên-Thủy

